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Minden átültethető szerv transzplantációja megoldott Magyarországon, amely e téren
az egyetlen állam Közép-Kelet-Európában – mondta az emberi erőforrások minisztere
pénteken Balatonszemesen.

Tetszik 52

Kapcsolódó cikkek

Szervátültetett és átültetésre váró
gyermekek tábora

Meghalt a 35 éve más szívével élő
férfi

A veseátültetések története

Ne vidd a szerveidet a
mennyországba!

Kásler Miklós a Transzplantációs Alapítvány Mi is
nyaralunk elnevezésű táborában tett látogatásán
hangsúlyozta, hogy a szervátültetésekhez
szükséges felszerelések és képzések megfelelőek,
a klinikai váróhelyiségek állapotán igyekeznek
javítani a jövőben. A miniszter – aki egy szív- és egy
májátültetett gyermek családjával külön is
beszélgetett – kitért arra: a balatonszemesi táborban
június 22. és 29. között 52, transzplantáción átesett
gyermek és családtagjaik, több mint kétszázan
pihenhetik ki "életük legnehezebb kalandját".

A tábor célja, hogy befejeződjön a szervátültetett gyermekek rehabilitációja - fogalmazott
Kásler Miklós, hozzátéve, hogy ez családi körben érhető el, mert olyan gondoskodást,
szeretetet, biztonságot senki nem tud adni, mint amit a család.

Fotó: Emmi Facebook

A tábort 2004 óta rendezik meg 2 és 21 év közötti gyermekek, illetve fiatalok, továbbá
egészséges testvéreik, szüleik számára. A mintegy 30 szakember irányításával tartott
élményterápiák, rekreációs, fejlesztő programok segítik a műtéttel járó trauma feldolgozását,
a visszailleszkedést a közösségi életbe, javítják a hozzátartozók kommunikációs,
problémamegoldó képességét. A szervezők fontosnak tartják, hogy a családok minél előbb
felismerjék: a szervátültetett gyermekek újra teljes életet élhetnek a hosszú évekig tartó
súlyos betegségük után.

Megosztom a Facebookon
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Semmelweis ma is mérce (Frissítve:
A kitüntetettek névsora!)

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és
Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár
kitüntetéseket adott át a Semmelweis-nap
alkalmából 2019.

Meghalt Rohánszky Magda

Meghalt Rohánszky Magda onkopszichológus, a
Szent László kórház onkológiájának egykori
pszichológusa, írja a Rákgyógyítás.

A Semmelweis-napon a
Parlamentben

A politika felett álló nemzeti egészségügyi
minimumról is volt szó hétfőn az Országgyűlés
rendkívüli ülésén.

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információ Elfogadom

Neurológia biosimilar bőrgyógyászat diabétesz eü-gazdaság Elhízás fájdalomcsillapítás gasztroenterológia gyerekgyógyászat gyógyítás

haematológia háziorvostan kardiológia immunológia informatika kitekintő nőgyógyászat perifériás érbetegség PraxisMenedzsment pszichiátria

trombózis tudomány tüdőgyógyászat urológia videó Továbbképzés Fresenius MC25

http://medicalonline.hu/hirlevelek.php
http://medicalonline.hu/kviz/index.php
http://medicalonline.hu/allas/kereses/kinal.php
http://medicalonline.hu/elofizetes.php
http://medicalonline.hu/konferenciak.php
http://medicalonline.hu/blog.php
http://medicalonline.hu/index.php
http://medicalonline.hu/regisztracio.php
http://medicalonline.hu/jelszoemlekezteto.php
javascript:showLogin();
http://medicalonline.hu/
http://medicalonline.hu/rovat/kitekinto/index.php
http://medicalonline.hu/cikk/kasler_miklos_taborba_latogatott
http://medicalonline.hu/emlorak.php
http://medicalonline.hu/rovat/epilepszia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/fresenius_mc25/index.php
http://www.medicalonline.hu/rovat/gasztroenterologia/index.php
http://www.medicalonline.hu/rovat/trombozis/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/kitekinto/index.php
http://medicalonline.hu/cikk/szervatultetett_es_atultetesre_varo_gyermekek_tabora
http://medicalonline.hu/cikk/meghalt_a_35_eve_mas_szivevel_elo_ferfi
http://medicalonline.hu/cikk/a_veseatultetesek_tortenete
http://medicalonline.hu/cikk/ne_vidd_a_szerveidet_a_mennyorszagba
http://medicalonline.hu/kereses.php?searchString=K%C3%A1sler%20Mikl%C3%B3s&search=1
http://medicalonline.hu/kereses.php?searchString=szerv%C3%A1t%C3%BCltet%C3%A9s&search=1
http://medicalonline.hu/kereses.php?searchString=t%C3%A1boroz%C3%A1s&search=1
http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/loginPopup.php
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19744/7/9/1/!uwi=1366,uhe=768,uce=1,ibbid=BBID-01-02254081441476450-15697,impressionId=1d2e5846-1640-4be8-a928-db30ac962ab8,ibb_device_id=0,ip_co=25,ip_reg=1,b_w=0,b_h=0,param=948379/907435_1_?http%3A%2F%2Fgdehu.hit.gemius.pl%2Fhitredir%2Fid%3DnGDrOwwXJ.VPpatXXjKb05Q5zXB686cOqRjogE0f4vr.07%2Ffastid%3Dgqcmilmaisyseaknmtqqlpllodle%2Fstparam%3Dumhtjiimka%2Froc%3D0%2Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nutella.com%252Fhu%252Fhu%252Freceptek-nutellaval%253Futm_campaign%253DMIN0964_FERRERO_NUTELLA_IMAGE_JULY%2526utm_source%253D300x600%2526utm_medium%253D%25252FADAPTIVE%25252FAV_PACKAGE%25252FRON%25252F300X600
http://medicalonline.hu/cikk/tovabb_sulyosbodik_a_budapesti_ersebeszeti_ellatas_helyzete
http://medicalonline.hu/cikk/kasler__folytatjuk_a_targyalasokat_az_orvosok_beremeleserol
http://medicalonline.hu/cikk/meghalt_rohanszky_magda
http://medicalonline.hu/cikk/negy_beszedes_ksh_adat_az_egeszsegugyrol
http://medicalonline.hu/cikk/mar_a_huszas_evekben_jelentkezhetnek_alzheimer_eredetu_memoriaproblemak
http://medicalonline.hu/cikk/a_gyermekkori_adhd_felnottkori_hatasai
http://medicalonline.hu/cikk/beremeles__csak_szamtani_vita
http://medicalonline.hu/cikk/ujpesti_korhaz__klimavedelem__forrongo_egeszsegugy
http://medicalonline.hu/cikk/a_kave_lehet_az_elhizas_elleni_harc_kulcsa
http://medicalonline.hu/kereses.php?searchType=article&search=1&searchOrder=1
http://books.medicalonline.hu/
http://books.medicalonline.hu/
http://books.medicalonline.hu/termek/egyeb/gyermeked_a_szemelyi_edzod___fitt_mama__egeszseges_baba
http://books.medicalonline.hu/termek/egyeb/gyermeked_a_szemelyi_edzod___fitt_mama__egeszseges_baba
http://medicalonline.hu/kiadvany.php?paperId=20
http://medicalonline.hu/kereses.php?searchNewspaperPaper=20&searchNewspaperIssue=5238&search=1
http://medicalonline.hu/elofizetes.php
http://medicalonline.hu/kosar.php?add=1&productId=18923
http://medicalonline.hu/kiadvany.php?paperId=20
http://medicalonline.hu/rovat/neurologia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/biosimilar/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/borgyogyaszat/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/diabetesz/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/informatika/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/kitekinto/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/nogyogyaszat/index.php
http://medicalonline.hu/impresszum.php
http://medicalonline.hu/kapcsolat.php
http://medicalonline.hu/elofizetes.php
http://medicalonline.hu/rss_csatornak.php
http://medicalonline.hu/hirlevelek.php
http://medicalonline.hu/elofizetes.php
http://kreativ.hu/
http://turizmusonline.hu/
http://storeinsider.hu/
http://gyartastrend.hu/
http://starski.hu/
http://upszi.hu/
http://pharmaonline.hu/
http://tobaccomagazin.hu/
http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/kituntetesek_a_semmelweis_napon
http://medicalonline.hu/kitekinto/cikk/meghalt_rohanszky_magda
http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_semmelweis_napon_a_parlamentben
https://pphmedia.hu/adatkezeles
http://medicalonline.hu/rovat/neurologia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/biosimilar/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/borgyogyaszat/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/diabetesz/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/eu_gazdasag/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/elhizas/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/fajdalomcsillapitas/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/Gasztroenterologia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/gyerekgyogyaszat/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/gyogyitas/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/haematologia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/haziorvostan/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/kardiologia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/immunologia2/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/informatika/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/kitekinto/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/nogyogyaszat/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/periferias_erbetegseg/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/praxis/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/pszichiatria/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/trombozis/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/tudomany/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/tudogyogyaszat/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/urologia/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/video/index.php
http://medicalonline.hu/rovat//rovat_tovabbkepzes/index.php
http://medicalonline.hu/rovat/fresenius_mc25/index.php
http://ad.pphungary.hu/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=10480__zoneid=1396__cb=84fc9e2e0c__oadest=http%3A%2F%2Fhttps%3A%2F%2Fsaleskonferencia.hu%2F

