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Az "Egy szív a gyermekekért" Alapítvány támogatta a Gyermekosztályt

EKG-s és 24 órás vérnyomásmérı készülékre nyert támogatást az "Egy szív a

gyermekekért"  Alapítvány  pályázatán  a  Dr.  Bugyi  István  Kórház

Gyermekosztálya. A 25 ággyal mőködı osztályon évente ezernél több fekvı és

tízezernél  több  járóbeteget  látnak  el,  a  csecsemıosztályon  pedig  800

kisgyermek fekszik, orvosi vizsgálatukhoz jelent elengedhetetlen segítséget a

két orvosi mőszer, melyek összértéke 690 ezer forint.

Az  "Egy  szív  a  gyermekekért"  Alapítványt  a  Skála-Coop  Rt.  hozta  létre

1991-ben. A kuratóriumnak lehetısége van évente meghatározott  összegben

mőszer  vásárlására  pályázatot  kiírni  a  gyermek-egészségügyi  intézmények

számára.  A korábbi  években  a  pályázható  összeg  5-6  millió  forint  volt.  A

támogatások  mértékérıl,  valamint  a  pályázatok  elbírálásáról  az  alapítvány

kuratóriuma dönt.

A beérkezett árajánlatok, illetve tapasztalataink alapján döntöttünk a készülékek típusáról, beszerzésérıl -

tájékoztatta lapunkat a pályázatot megíró dr.  Tóth Edit  osztályvezetı fıorvos, aki  elmondta: Az osztály

eddigi  24  órás  vérnyomásmérıjét  most  becserélték  egy  fejlettebb  típusra,  így  nagyobb  eséllyel

pályázhattak.  Az  orvosi  mőszert  a  járóbeteg-ellátásban  használják.  Az  osztályon  meghatározott

idıközönként  mérik  ugyanis  a  páciensek  vérnyomását,  ugyanott  végzik  el  a  vérnyomás  gyógyszeres

beállítását  is.  Azonban  reálisabb  képet  ad  a  beteg  állapotáról,  ha  saját  környezetében,  hétköznapi

életritmusában méri 24 órán keresztül egy mőszer a gyermek vérnyomását fél óránként, majd összesíti az

eredményeket,  és  háromszor 8 órára bontva kiszámítja  az átlagot.  Ebbıl meg lehet határozni,  hogy a

páciensnek  magas  vérnyomása  van-e  vagy  nincs  betegsége.  A  beszerzett  orvosi  mőszer  abszolút

megegyezik a felnıttek ellátásában használt készülékkel, kizárólag mandzsettájának méretében különbözik

attól. A 24 órás vérnyomásmérı készüléket elıjegyzés alapján vehetik igénybe a páciensek továbbra is.

Az "Egy  szív  a  gyermekekért"  Alapítványt  támogatásával  vásárolt  másik  or-vosi  készülék  egy  EKG,

amelybıl a beszerzéssel már kettı van a gyermekosztályon. A korábbi EKG bár az országban alkalmazott

legmodernebb típusok közé tartozik, a csecsemık vizsgálatában is alkalmazzák, de akkumulátorával már

folyamatosan voltak problémák. Az új készülék egy kicsit fejletlenebb, ugyanakkor akkumulátor nélkül is

alkalmazható. Segítségével ki lehet mutatni a szívritmuszavart, illetve értékelni lehet a hypoxiás jeleket. Az

EKG-s vizsgálatot az osztály minden olyan betegénél el szokták végezni, akik például görcsös állapottal

vagy eszméletvesztéssel kerülnek be, illetve akik rosszul vannak vagy magas vérnyomásos betegek.

Cseh-Lakos
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