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A vérmérgezésben szenvedő betegek túlélési esélyeinek
növelésére az országban az elsők között alkalmazzák a
CytoSorb-bal végzett vértisztító eljárást az SZTE Szent-
Györgyi Albert Klinikai Központ Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Intézetében.

2019. 03. 21. csütörtök - Benedek
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Extra segítség a patronos vértisztítás - Az
elsők között Szegeden
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Renault Modellautó,
renault veterán
csomag 1:43
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Óriás muszlinblúz
arany lánccal 6337
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 2
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Népszerű

Eddig jó - mondják a
sárgabarack-
termelők: tavaly
elfagyott, most
szépen virágzik,
járják a méhek

Legalább 48 gyereke
van egy orvosnak,
aki magát használta
donorként a
mesterséges
megtermékenyítésekhez

Ez mindent visz - szó
szerint

Üvegtigris, a magyarok
közös nevezője

Rasszizmus miatt
feljelentették Brigitte
Bardot-t

A Füreddel játszik a
�náléért az MK-ban a
MOL-PICK

Elkészült a Napraforgó
óvoda felújítása is
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Nemzetközi felmérések szerint a kórházakban világszerte több beteg hal
meg a vérmérgezéssel összefüggő szövődményben, mint emlő-, vastag- és
végbélrákban együttvéve. Prof. dr. Molnár Zsolt, az SZTE Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője
egyenesen úgy fogalmaz, hogy nagyon komoly népegészségügyi problémával
állnak szemben, és ez a betegellátás egyik legnagyobb kihívása. 
 
A vérmérgezés egy nagyon bonyolult kórkép, amelynek halálozása világszerte
igen magas. Ilyenkor felgyorsul a beteg anyagcseréje, és megjelennek a
vérében olyan gyulladásos anyagok, amelyek normális esetben nem mérhetők,
és a véráram révén az adott szervre lokalizált hatás órák alatt az egész
szervezet betegségévé válik. A legveszélyeztetettebbek az időskorúak, és a
legyengült immunrendszerű, több krónikus betegséggel rendelkező páciensek. 
 
Az országban az elsők között vezették be az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében az úgynevezett
CytoSorb nevű vértisztító kezelést, amely alkalmas a vérben található
citokinek, azaz toxikus mérgező molekulák eltávolítására. 
 
A klinikusok látják, hogy az eszköz hatékony, és valószínűleg ennek
köszönhető, hogy világszerte eddig körülbelül 55 ezer esetben indították el az
eljárást, ami az intenzív osztályok alacsony ágyszámához mérten nagyon
komoly számadat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

ÚtON: Két autó ütközött a Sándorfalvi úton
Ez volt a legnagyobb álma a 101 éves Ica néninek: 70 év után lett újra magyar
állampolgár
Az év utolsó szuperholdját láthatták tegnap - olvasóink lefotózták
Eljött az elszámolás ideje! - Ujhelyi valljon színt a házfelújításának pénzügyeiről,
de Botkának is tisztáznia kell magá
Nehéz körülmények között élő nőknek segítettek - Nem luxus a tisztálkodás

Témák: Szeged

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!
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Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?

18 részes Zurrichberg
edénykészlet

Ajánlat érvényessége:
 4 nap 16 óra

-52%
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Partnereinktől

 1 800 000 000

Ft

Kastély Budapest
Svábhegy
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Ezüst jersey overál
háremnadrággal SM

5046

 

hirdetés

Kisalfold.hu ajánlja

Orbán Viktor a déli
vasútvonalról egyeztetett

Kilenc kiló marihuánával
bukott le két éve - most

Néhány napon belül
sokadszor tesz
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