Interjú

Interjú dr. Katona Gáborral, a Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet
osztályvezető főorvosával
Mint arról a tavaly májusi Hírlevélben már hírt adtunk, a 1771-es Matáv jótékonysági számon 2004 áprilisában az RTL Klub
együttműködésével egy hét alatt 70 millió forint értékű felajánlás gyűlt össze a Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet
támogatására. A rekordösszegű adomány felhasználásáról a kórház fül-orr-gége osztályának osztályvezető főorvosát, dr. Katona
Gábort kérdeztük.
Mire fordították a 1771-en összegyűjtött pénzt?
A pénz nagy részéből nagy értékű műszereket vettünk: operációs mikroszkópot, több száloptikás endoszkópot, video-endostroboscopot, sterilizáló berendezést, kézi műszereket stb. A pénz kisebb részét a műtő korszerűsítésére, az osztály felújítására,
gyermekbarát környezet kialakítására fordítottuk.
A kórtermet egy hónapja adták át – mik az első tapasztalatok?
Az első tapasztalatok kiválóak. A műtők nagyszerűen működnek, sikerült a személyi feltételeket is megteremteni. Az osztályon a
gyerekek nagy örömére fejlesztettük a játékkészletet, TV-video-DVD láncot alakítottunk ki.
Az évi mintegy harmincezer beteget ellátó osztályon több hónapos várakozás előzte meg eddig a műtéteket. Javult-e ez a helyzet
az új kórterem átadásával?
Igen, a várakozási idő jelentősen csökkent, 1-2 héten belül mindenkit meg tudunk operálni.
Magyarországon eddig nem volt alkalmas műszer a legmodernebb ellátást biztosító hallás-visszaállító, úgynevezett BAHA-műtét
elvégzésére. A műtéthez szükséges berendezést először Angliából kapta kölcsön a kórház. Végeztek-e hallás-visszaállító műtétet
azóta, hogy rendelkezik az osztály ilyen készülékkel?
Három gyermeken végeztünk ilyen újfajta hallásjavító műtétet – két lányon és egy fiún. Ez a műtét olyan gyerekeknél szükséges,
akiknek nincs kifejlődve a külső fülük és a hallójáratuk.
Igénybe veheti-e más kórház a készüléket?
Igen. Együttműködünk a Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal – ők rendszeresen használják ezeket a műszereket.
Egy évben átlagosan hány műtétet végeztek eddig, és várhatóan mennyit fognak ezután?
Eddig két és fél év alatt összesen 4 betegen végeztük el a BAHA-műtétet. Az éves hazai igény – statisztikai adatok szerint – 8-10
lenne.
Csak itt végeznek Magyarországon, illetve a régióban hasonló műtétet?
Egyelőre igen. A környező országokban szintén az utóbbi egy-két évben, velünk egy időben kezdődtek ezek a műtétek.
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