Za višjo kakovost zdravljenja otrok!

Ustanova za novo Pediatrično kliniko je bila ustanovljena decembra 1994, ko si
je zadala cilj, da pomaga zbrati sredstva za novo pediatrično kliniko. Leta 2005
je država prevzela financiranje izgradnje nove Pediatrične klinike, zato je
Ustanova nadaljevala z zbiranjem sredstev za nakup prepotrebne opreme, ki je
država ni zagotavljala iz proračuna.

Tako nam je v naslednjih letih uspelo s pomočjo donatorjev zbrati sredstva za
nakup aparata za magnetno resonanco, urediti prostore za te preiskave ter
izvesti nakup aparatov za preiskave otrok v anesteziji. Aparati in prostori so
bili predani v uporabo leta 2013.
S pomočjo dobrih ljudi delujemo uspešno naprej. Vsi si želimo, da so otroci
zdravljeni najsodobneje.

Ustanova za novo Pediatrično kliniko
si po več kot 23-letnem delu še vedno
prizadeva omogočiti čim višjo
kakovost zdravljenja bolnih otrok, ki
iz vse Slovenije prihajajo na
zdravljenje v Pediatrično kliniko.

Seznam potrebne opreme sestavijo predstojniki
oddelkov v sodelovanju z drugimi zaposlenimi, tudi
medicinskimi sestrami.
Potrebe po novi opremi se razlikujejo glede na oddelke
Pediatrične klinike.
Objavljamo jih na naši spletni strani
www.ustanovazapediatricno.si

Videobronhoskop uporabljamo
za pregled dihalnih poti v pljučih.
Najmanjši premer glave
videobronhoskopa za otroke je
samo 2,3 mm.
V njej so kamera, lučka, aspirator
sluzi, krtačka in klešče za odvzem
koščka tkiva, sluzi ali tekočine iz
otrokovih pljučk.

V zadnjih treh letih smo s pomočjo
dobrih ljudi zbrali že za 47 novih
sodobnih naprav, s katerimi bomo
olajšali diagnostiko in zdravljenje več
kot 10.000 otrok, ki se letno zdravi na
Pediatrični kliniki UKC Ljubljana.
Med temi napravami je tudi
videobronhoskop, EEG, naprava za
snemanje možganske aktivnosti, 2
EKGja, 5 ultrazvočnih aparatov,
nadgradnja magnetno resonačnega
aparata.

Hvala vsem, ki ste sodelujete v naših
akcijah zbiranja sredstev.

Naša naloga je, da poskrbimo, da iztrošeno
opremo naše klinike nadomestimo z novo in
da pridobimo naprave, s katerimi lahko
otroke zdravimo po sodobnih smernicah.
Verjamemo, da si otroci zaslužijo najboljše,
zato vas naprošamo, da nam po svojih
močeh pomagate zbrati za novo opremo.

mag. Marina Praprotnik, dr. med.
predsednica Ustanove za novo Pediatrično kliniko

Kako nam lahko pomagate?
• Z nakazilom donacije na:
TRR SI56 0510 0801 0447 959 (Abanka d.d.).
Koda namena: CHAR, sklic 00 121088.
V skladu z 59. členom ZDDPO-2 lahko izkoristite olajšavo za donacijo. Izdamo potrdilo za
namene uveljavljanja olajšave pri FURS in vas objavimo med donatorji na spletni strani.

• Z neposrednim nakupom opreme
https://www.ustanovazapediatricno.si/
• Z nakazilom na naš Paypal

Skupaj nam bo uspelo!
Vabimo vas, da nas pokličete na 031 420 200
ali pišete na ustanovapk@gmail.com za več informacij.
Kliknite tudi na
www.ustanovazapediatricno.si
www.facebook.com/ustanovazapediatricno
https://www.linkedin.com/company/ustanovazapediatricno/
Veselimo se sodelovanja z vami.
Ekipa Ustanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani

