Pomozte nám společně výrazně zvýšit úroveň
vyšetřovacích metod v okrese Ústí nad Orlicí
Během podzimních měsíců roku 2009 se nám v Orlickoústecké nemocnici, a.s.
podařilo otevřít zcela nové pracoviště
MAGNETICKÉ REZONANCE
Je to pracoviště, které zásadním způsobem přispěje k podstatně vyšší kvalitě
vyšetřování obyvatel okresu Ústí nad Orlicí a výrazně zvýší dostupnost tohoto
vyšetření právě pro obyvatele našeho okresu. Pro pacienty východní části
Pardubického kraje odpadne dlouhé dojíždění do krajského města i jinam a
výrazně se zkrátí čekací doby, které jsou nyní 6 - 8 týdnů.
Úkolem Orlickoústecké nemocnice, a.s. musí být mimo jiné rychle vyšetřit a
diagnostikovat potíže a stejně rychle zajistit cílené vyřešení zjištěné diagnózy, ať
už přímo na místě nebo na vyšším klinickém či fakultním pracovišti. Pro
neustále se rozšiřující indikační možnosti, neinvazivitu, absenci škodlivých
efektů, zejména ionizujícího záření, a jedinečný diagnostický přínos se vyšetření
pomocí MR stalo zcela běžnou metodou, která by neměla chybět ve spektru
vyšetřovacích metod. S MR dnes stojí a padá účelná a efektivní diagnostika
v řadě medicínských oborů – neurologii, ortopedii, pediatrii, traumatologii,
onkologii, vnitřním lékařství, chirurgii a dalších oborech. Řada diagnóz se již
bez tohoto vyšetření nedá udělat.
Přístroj včetně stavebních úprav stojí 40 mil Kč, vše nemocnice financuje sama.
Pomoc širokého okolí nám alespoň trochu ulehčí splácet tuto velikou investici,
která jednoznačně pomůže při zjišťování diagnózy a bude přínosem pro
obyvatele našeho okresu.
Pro tyto účely jsme založili veřejnou sbírku. Budeme Vám vděčni, pokud
byste nám mohli jakkoliv pomoci.
Číslo účtu u ČSOB: 232331554/0300, variabilní symbol 0987,
konstantní symbol 558.
Děkujeme za jakoukoliv částku i pomoc.
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