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A jelenleg fellelhető legnagyobb érzékenységű és leggyorsabb reakcióidejű életmentő és

altató-lélegeztető rendszert adott át a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai részlege

onkológiai osztályának az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány.

A magyarországi viszonylatban újdonságnak számító berendezés beszerzését számos magánszemély

és cég adománya tette lehetővé. Az eszköz nélkülözhetetlen az agresszív kemoterápiás kezelésben

részesülő leukémiás gyermekeknél a legjobb kemoterápiás stratégia megválasztásánál, és hiánya akár

a betegek életébe is kerülhet.

A nagy tudású készülék moduláris felépítésének köszönhetően egyaránt alkalmas ágy melletti

használatra és kórházon kívüli szállításra. Ez utóbbi kiemelkedő jelentőségű újítás, mivel így a

gyermekek szállítása könnyedén megoldható anélkül, hogy levennék őket a lélegeztető gépről. Az

adomány értéke 13 millió forint - közölte az alapítvány.
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Még nincs hivatalos tájékoztatás arról, mi az
Európai Unió véleménye a magyar dioxin-
rendeletről; az egyeztetéseken kifogásokat
jeleztek az EU illetékes bizottságában -...
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korlátozását; ez a kormánypárt szerint...
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