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Slovenj Gradec, 31. avgust 2009

NOVI

ULTRAZVOČNI

APARAT

–

SONOACE

X8

NA

ODDELKU

ZA

GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC
V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec bo v sredo, 2. septembra 2009 odprtje novega
ultrazvočnega aparata SonoAce X8. Donatorska akcija, ki se je pričela že meseca novembra
lansko leto je naletela na dober odziv. Na transakcijskem računu Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec se je zbralo 10.200,00€ donatorskih sredstev. Preostali znesek, do celotne vrednosti
aparata, ki znaša 26.483,28 je prispevala bolnišnica sama. Aparat bosta svojemu namenu
predala direktor bolnišnice gospod Janez Lavre, dr. med. in predstojnica Oddelka za
ginekologijo in porodništvo gospa Katja Juvan Kramer, dr. med.
Danes je ultrazvok nepogrešljiva diagnostična preiskava na področju ginekologije in
porodništva in skorajda sestavni del ginekološkega pregleda.
»V porodništvu se po navadi uporablja pri vseh nosečnicah, in to vsaj trikrat v nosečnosti: da se
določi trajanje nosečnosti, spremljanje rasti ploda in ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri
plodu. Ob zaznavi kakršnihkoli nepravilnosti v razvoju ploda, so potrebni pogostejši
ultrazvočni pregledi. Tudi spekter indikacij za uporabo ultrazvoka v ginekologiji se je v zadnjih
desetletjih močno razširil,« je povedala predstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo
Katja Juvan Kramer, dr. med.
Novi ultrazvočni aparat so na ginekološko porodnem oddelku slovenjgraške bolnišnice nujno
potrebovali, saj so že vse od leta 2005 praktično vse preiskave, od dispanzerskih in
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ambulantnih, do preiskav za potrebe ginekološkega oddelka opravljali na enem ultrazvočnem
aparatu. Le – ta je postal iztrošen in preobremenjen. »Do oktobra letos smo za potrebe oddelka
občasno uporabljali še starejši ultrazvočni aparat, ki pa je po mnogih popravilih dokončno
odpovedal in popravilo ni bilo več mogoče,« dodaja predstojnica Juvanova.
Problem prezasedenosti edinega ultrazvočnega aparata za oddelek in hkrati za ambulantno
dejavnost se kaže predvsem v dispanzerju, saj morajo nosečnice čakati tudi nekaj ur, da pridejo
na vrsto za ultrazvok. To v današnjem sodobnem porodništvu nikakor ni sprejemljivo, še
posebej zato, ker v večini primerov nosečnico spremlja partner, oba pa si želita, da ima
ginekolog dovolj časa za razlago ob ultrazvočni preiskavi.
V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec se iskreno zahvaljujemo za vsa donacijska sredstva, ki so
pomagala uresničiti nakup ultrazvočnega aparata na Oddelku za ginekologijo in porodništvo.
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