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NOVA PRIDOBITEV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC JE POL AVTOMATSKI DEFIBRILATOR
V mesecu novembru 2010 je KOVITA – Koroško društvo za zdravje, v okviru Koroškega
akademskega plesa, zbrala donacijska sredstva, ki so jih namenili za nakup pol - avtomatskega
defibrilatorja za otroški oddelek slovenjgraške bolnišnice.
Osnovno vodilo Koroškega društva za zdravje – KOVITA, ki je bilo ustanovljeno novembra 2007
je spodbujanje zdravega načina življenja, ohranjanje zdravja ter pridobivanje sredstev za
medicinsko opremo, ki bi koristila zdravju vseh Korošcev.
Že od leta 2005 prirejajo člani društva KOVITA Koroške akademske plese, sedaj že tradicionalne,
kjer s pomočjo donatorskih sredstev pripomorejo k nakupu prepotrebne opreme za posamezne
oddelke Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Z njihovo pomočjo se je kupila dodatna oprema
najsodobnejšega računalnika tomografa CT, digitalni mamograf z dodatno opremo, porodna
postelja, plinski analizator, še vedno pa se zbirajo sredstva za nakup endoskopskega UZ.
V letošnjem letu so se na pobudo zaposlenih na Oddelku za pediatrijo odločili, da zbrana sredstva
namenijo za nakup POL – AVTOMATSKEGA ZUNANJEGA DEFIBRILATORJA AED G3 PRO
Z EKG BARVNIM DISPLAYEM v vrednosti 3.400,00 €.
Gre za defibrilator, ki je edini pol – avtomatski defibrilator na tržišču, ki testira vse kritične
komponente. Obenem RHYTHMx tehnologija omogoča kontinuirani monitoring pacientov v času
srčnega zastoja in tudi po njem. STAR Biphasic Waveform tehnologija avtomatično prilagaja
defibrilacijsko energijo ( 105 – 360 J) glede na stanje vsakega posameznega pacienta.
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Defibrilator bo nameščen v 1. nadstropju otroškega oddelka. Namestitev bo označena z ustreznimi
oznakami in bo na voljo tudi ostalim ambulantam v pritličju (urološki, dermatološki in ortopedski).
Cirila Slemenik Pušnik, predsednica KOVITE: »Veseli smo, da smo z dobrodelnim plesom uspeli
zbrati vsa sredstva za nakup defibrilatorja za otroški oddelek naše bolnišnice. Gre za pomembno
pridobitev. Čeprav so dogodki nenadnih srčnih zastojev pri otrocih manj pogosti, je v primeru tako
kritične situacije potrebno ukrepati takoj, ker samo na tak način lahko uspešno pomagamo in rešimo
življenja.«
Cirila Slemenik Pušnik
Helena Vrunč
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