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Megosztás 0

Ismét szívfejlődési rendellenességgel született, határon túli gyermekek műtétjét végezték el a
Szegedi Tudományegyetemen: a beavatkozásokat a Rotary Gift of Life – Ajándékozz életet!
nemzetközi programja tette lehetővé.

Két romániai kislány, a nagyváradi Cráciun Miruna-Elena és a temesvári Vass Klaudia kapott az életre új
lehetőséget: az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájának, valamint
a II. sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Központ szívsebészeti osztályának együttműködésével
gyógyították meg a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekeket.

A hároméves Klaudia születése óta ismert szívbetegségben szenvedett, tüdőverőér szűkület elégtelenség
és lyukas szív miatt állt kardiológiai gondozás alatt Romániában. Háromhetes korában a kritikus
szűkület miatt ballonos tágítást végeztek rajta, de az sikeretlen volt, így az első szívműtétre
Marosvásárhelyen került sor, amely átmenetileg javított a kislány állapotán. Azonban idővel ismételt
szívműtét vált szükségessé, amit Romániában nem vállaltak.

Mint ahogy prof. dr. Katona Márta elmondta, a Gyermekgyógyászati Klinika kardiológiai vizsgálatát
követően a szívsebészeti konzílium után a kardiológiai központ szívsebészeti osztályán a defektust
zárták, a tüdőverőér szűkületet pedig úgy orvosolták, hogy a saját szívbillentyűt kivágták, és egy emberi
donorból vett billentyűs eret ültettek bele, a pitvari lyukat pedig egy öltéssel elzárták.

A másik kislánynak, egy ikerpár tagjának, a hétéves Cráciun Miruna-Elenának február 13-án volt a
szívműtétje. Dr. habil. Hartyánszky István úgy fogalmazott, hogy eredetileg a szívpitvart elválasztó
sövényen lyuk volt, ezért a kislány az ikertestvéréhez képest három kilóval könnyebb volt. A szegedi
Gyermekgyógyászati Klinika kardiológiai vizsgálata kimutatta, hogy a 7 éves gyermeknek azonnali
szívműtétre van szüksége, ugyanis a keringési elégtelenség tünetei jelentkeztek, és a kisvérköri nyomás
emelkedni kezdett. A szívsebészeti osztályon – a Rotary finanszírozásának köszönhetően – a defektust
elzárták, ennek következtében a kis beteg állapota gyorsan javult. Egy hónapja volt a beavatkozás, azóta
a kislány két kilót hízott, és annyira megkedvelte a szegedi orvosokat és ápolókat, hogy azóta nem vette
le a karszalagot.

(Forrás: szte)

Kommentek

FRISS NÉPSZE

Mindenki ny
POLITIKA 20

Folytatódik 
sorozata

EGYETEM 20

Jó Reggelt S
sajátítottak
Kárászon

HÍRZÓNA 20

Nyolcmilliós támogatást ka
élők szervezetei Szegeden

HÍRZÓNA 2019.03.21

Indul a mak
HÍRZÓNA 20

Fél tucat mi
Röszkénél

ILLEGÁLIS BEV

Hatalmas tű
környékén

TŰZ 2019.03

Kormánypá
válaszoljon 
újította fel a

POLITIKA 20

KÖZÉLET POLITIKA HÍRZÓNA SPORT SZÓRAKOZÁS KULTÚRA KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉG GAZDASÁG

 

https://szegedma.hu/rovat/egeszseg
https://szegedma.hu/author/rothbalazs
https://szegedma.hu/2019/03/ket-hataron-tuli-kislany-eletet-mentettek-meg-szegeden
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fszegedma.hu%2F2019%2F03%2Fket-hataron-tuli-kislany-eletet-mentettek-meg-szegeden&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://szegedma.hu/2019/03/mindenki-nyert-tegnap-brusszelben
https://szegedma.hu/2019/03/folytatodik-az-szte-tudasmuhely-sorozata
https://szegedma.hu/2019/03/jo-reggelt-szeged-padot-sajatitottak-ki-a-hajlektalanok-a-karaszon
https://szegedma.hu/2019/03/nyolcmillios-tamogatast-kapnak-a-fogyatekkal-elok-szervezetei-szegeden
https://szegedma.hu/2019/03/indul-a-makoi-utfelujitasi-program
https://szegedma.hu/2019/03/fel-tucat-migrans-bukott-le-roszkenel-2
https://szegedma.hu/2019/03/hatalmas-tuz-volt-nagytoke-kornyeken
https://szegedma.hu/2019/03/kormanypartok-ujhelyi-istvan-valaszoljon-a-szeviep-penzen-ujitotta-fel-a-hazat
https://szegedma.hu/rovat/kozelet
https://szegedma.hu/rovat/politika
https://szegedma.hu/rovat/hirzona
https://szegedma.hu/rovat/sport
https://szegedma.hu/rovat/szorakozas
https://szegedma.hu/rovat/kultura
https://szegedma.hu/rovat/kozosseg
https://szegedma.hu/rovat/egeszseg
https://szegedma.hu/rovat/gazdasag
https://www.facebook.com/szegedma/
https://www.youtube.com/user/szegedma
https://szegedma.hu/

