Új eszközökkel gyarapodtak a
mentőállomások
Egymillió forinttal támogatta a mentıszolgálatot a Szabadics Zrt. A jelentıs összegbıl vásárolt
mőszerek átadására péntek délelıtt került sor a nagykanizsai mentıállomáson.
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A vállalkozás a karácsonyi reprezentációra szánt összeget még az év végén ajánlotta fel a
Nagykanizsa és Térsége Mentıalapítványnak, mely a pénzt a zalakarosi és nagykanizsai
mentıállomás eszközfejlesztésére fordította.
– A cég által tett felajánlásból az alapítvány olyan dolgokat vett, amikre tényleg nagy szükség van –
mondta el Tanai János, a nagykanizsai mentıállomás vezetıje. – Vákuumsín-, illetve rögzítıkészlet,
úgynevezett gerinchordágy, motoros szívóberendezés, sürgısségi olló és intraosszeális tő került a
mentıállomások eszköztárába.

A kívülálló számára roppant érdekes eszközöket pénteken vették át a mentôszolgálat
szakemberei - Fotó: Horváth-Balogh Attila
A leginkább egy nagy mőanyag tasakra hasonlító vákuumsínnel, mint egy párnával lehet körülölelni a
sérült végtagot. A levegı kiszivatytyúzásával a rögzítı szinte a betonéhoz hasonló keménységet vesz
fel. A gerinchordágy hosszában kettévehetı, ezért szők helyekrıl is könynyen ki lehet vele
„manıverezni” a pácienst. De fıleg gerincsérülteknél hasznos, amikor a mozgatás rizikós – a két
ágyfelet az egyik, majd a másik oldalról becsúsztatják a beteg alá és összekapcsolják. A motoros
szívóberendezéssel lenyelt tárgyakat lehet a légutakból könnyen és gyorsan eltávolítani, a sürgısségi
olló meg szinte bármit elvág. Az intraosszeális tővel pedig közvetlenül a csontvelıbe juttatható a
gyógyszer, ami fıleg a keringés leállása esetén hasznos.

A támogatást Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója adta át.
– Állampolgárként felháborít, hogy alapvetı állami feladatokra nincs elég pénz, s a hiányzó összeget
alapítványokon keresztül kell pótolni. Immár 3. éve jótékonykodunk karácsonyi ajándékozás helyett,
idén úgy gondoltuk, a mentık munkájához nyújtunk egy kis segítséget – mondta.
A szimpatizánsok segítségét remélik
A Nagykanizsa és Térsége Mentıalapítvány azért született meg, hogy a mentısök munkájával
szimpatizáló támogatók rajta keresztül segíthessék a mentık eszközparkjának fejlesztését – mondta
Ténai Péter kuratóriumi elnök. Céljuk, hogy az alapítványon keresztül beérkezı támogatások révén a
lehetı legmodernebb berendezéseket szerezhessék be. További feladataik közt említette még az
elsısegélynyújtáshoz kapcsolódó ismeretek széles körő terjesztését is.

