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Niestandardowy zabieg w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zespół kardiochirurgów wszczepił
6-letniej dziewczynce sztuczną komorę serca. Zabieg uratował życie dziewczynce cierpiącej na
kardiomiopatię, na którą zapadła po infekcji wirusowej.
Zabieg wszczepienia sztucznej komory serca wykonano w USD po raz trzeci. Pierwszą pacjentką
w 2009 była Zuzia. Jednocześnie był to pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Pieniądze na ten cel
pochodziły wówczas z Fundacji Radia ZET. 11 miesięcy później Zuzia doczekała się przeszczepu
serca.
Obecnie na oddziale kardiochirurgii USD na przeszczep serca oczekuje trzyletni Kacperek, również
żyjący dzięki wykonanemu przez uniwersyteckich lekarzy zabiegowi wszczepienia sztucznej komory.
Lekarze mają nadzieję, że w przypadku sześcioletniej Ani serce, dzięki wszczepieniu sztucznej
komory, zregeneruje się i odzyska prawidłowe funkcje. Zabiegi wszczepienia sztucznej komory są
w Polsce wykonywane bardzo rzadko, tylko w szczególnych sytuacjach. Obecnie finansuje je
Ministerstwo Zdrowia.
Źródło: www.uj.edu.pl
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19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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