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CR.NP-KI{-Kft |ótrehozrísának c|őzrrrényci:
^
A |)eler Ccnl)'Alapítrárl)'nregala|iulásako| cólLll tűZle l(i. ho1r\

a koraszü|(jtL és iljszii]ö1t
belcgcsopon egészségiá||apolál]' g1óg1uIiisi esé|}ein. óletki|1ltá5ain- és kesöbbi
ó|etminósógtikón javil.rni kírán' Lnrtck érdekébcn hozta lótrc clsii |éPéslión! kotaslüliitrnrentij és
sZá|]iló szolgá|.l1á!. nl,Ud tlIl)ogattl aZ inlc|r7í\ (JsZlá|)os eIlt]lirsl' a kol..lszii|óttck utógondozását

és j,chebiIjtllcl(]iá1. beIeé|t\c az onhoni gondoztiÍ irpo]ást. !alanlin1 aZ cgészségnregórzó
l)rclenlív t!ladatokil is. A p!i|rrer prcvcnci(is munkája 5orá t'öhiln]itlosa| jzel\ezle

.|irló|c5zési.oktatási I1nlb|) amait. nrilid sziiIö'progÍanljai1'
A Pelcr cenl) A|,rplt\án} cólk]tii7éseinck rrregI.cIclóen vilIlozatIanul 1o lc\éken)ségkó])l
!égzj a Lo|rlsZtl].jttek lrrcrrlósi. ij|zöLl slállítt]si l.cIad||ril'
hit]nipól|ó sii|giissÚgi t.e]ltdalok
eII:itlisál az á|la|l1 all}agiIag is scgiti..ielcrlIcg az Lgcszségiis}^i V inisztéritrntrtta| énértlltnlér'ó

tánogatári szerződés É!ón' A nriik.jdlelésr!' ado( közPonti kiiksé{\elési t.()|úsok
í.cl]raszn1LLIisártak át|1ltIralósága ér'dc]iében hatátozta el a kieInclten köll]aSzrlú Pclcr Cenl}
hog} e..nen] n1el]lósi - ncrn si]rgijsségi li|üdaü)k..eIlá1.ts.l|a eg}'kij/hasznir
..Icl.'s.c.l'' l.r .a(1!'IU|"pII
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Az ig] Delralapitilst'il kcrült kijzhas7nú DoDplofil kti. s7ékhel}c egeg)czik aZ a|npítvá|rJ.
székhel}ó\'eI. a feladat()kxl clláki slcjjlél}zet tl!:.jai l.jnréb€n a Pele| .]cÍn} AIttpíl\án}'
dillgozói. a Iogiszti|(ai h1ltLér a7 AILlpítvá lt nlcnté\i|á|l)'ítá$j |eIldszeré|e óp|il. ug\al]a|(kor
tevéken}sógében. szeNezel]. adnrinis/1!-ációs. Péllziig)] !e\,é ken} ségében ió| á1lil(halóa|r
első t.élé\során a Íil|)kciók szót\ :i lilszúsa. a proiekt
clkü]önüll gazdálkodásra ttirekszik'
^Z galdálkodás téhéIeIei||ck kiépi(csc töl1éDl'
finitls7íI.ozlis t|lapiaina|. i||cNe aZ in)á||ó
^lllpilválry.
Il'\|
|'1'fi| |..1r|'í'

A

Pctcr (:el v AkrpÍtvíttlv áltaI bcindított, n'á.id ,] CR.:{lLK]].Kl] álta| iizemCltetett

t)rojcktek

l) csccsetDő.slcm.Nlen1ő (Cs-Sz.Nl) l'rojekt ercdmén)'ei:
létr.ehozIlsár az n f.e1isnlerés ildokolta. hogt a Pctc| (]el.|]\.
AIapit!án)'j Mcnt|rs7oIgá|át (PcAN'1) ko|á\Zülötl slállitásj Íevéken}ségerrárl ftItiiniícn so|
(liszü1ötlet kén)szeriiI s7enlészeli (izsgálatÍa' illct\e niiitélle szrillítani' Ez clsiiso|ban ő
kockázatd ós stresszt. rrg1anakkor
Ícndkivijl séfiitéken) bctegcsopon \/án]ám je|eDl
'.Ie5|cges
a sZá|lítási k pacitásoktll is eróscll Iekijli' l.7é|t 6 PeteI C.cl1rt AIapí1!án}' az adó./ók 19/o'os
f.elajánlásaibó1 !ásáro|1 Retcam shuttlc]cIa|it} Co'tjsA |(észÍi|ókke|' ós a Sctltmelteis
Eg}ctenr szen|észeti KIiniki!ának sz kn|ai segítségéleIc3} Nleg}l|o|szágo]l teljcseIl új
t.ejleszrést kezdett. A koraszijlöttck raksághoz \ czeló íetiníkárosodálának nrege|ózéséórt és

A sze ]ószcti vizsgálati projckl

kezeIésóól1 kezdett te1en]etfiás eIveken aIapU|ó nrozi]ó szenrészcti vi7sgála1i Iendsze|

'én]egc.
íl
Ilog} a készijléketa lrc|!sZíl]|c clitlttrlhr az cfl-c kikéPzctt l]eonrtoló!iiai s7aklsszi\ZL!|Ls
lrel)szIne| |]]iik.]dik közte a \'iZsgá|Lllol( l'i\iLcIczésóbcll é\.l közponli szeN'er sc8i!ségé\cI a

s7emés7orvos a7 il]sZü|ötl sZállítása lreIkti| á|lí1hatia |eI a diagnc5zist. i]|el\.e a késóbbi kezelési
tervct Úgy hogy a bctcg sZá|lítása hcl}'ctt a s7emés7 koIlégil1 é\ a |éle|es készii|ékeL jUt1atja el a
koras7íi|öltek ápo|ási hel}'ére' A7 elsii ijnállóan \é!:zeft reti1lakame|áS telemetriás !izsgá1at
20l0' október ]3 án. Kecskemétell tőrtént' A 201|' évi lniiködés so|án összesen 90ó he|)'sznli
\'iZsgá|atla kcÍiiIl sol., ctrbőL l20 vidóki kórházban' Lézel'es miitét elVégésé|e]]2 esetben keri]lt
soí a PCAN'l iIlcn'c a c]R KI I NP Kft segitségé!el'
2) CscCsc'nő-Fü|-11entő

A

(Cs-F-M) Proiek(:

hal|áscstkkenés korai iélisfieréseés |nielijbbi eIlátá\a azaZ a Ileonatális haIlás'zurl'
tön'ón}'i clóiÉs ós szaknlti iránye1l'' A kijteIeZó sZűÍó\'iZsgálalok leghatékonyabb módszeÍe a
kóIházi el|rocsátásl nregelőZő otrje|íív hal|ássztirés' Nlinden úJszü]ót1et sZűrni ke||
halláscsókkelléS irányában. Ig1 a rneg|eIeIijen korálr diagnosztizá|t és időben ellátott hal|ássé|ij]!
g}'cnlck bcszódlci1.idése drá|naian meg]ndU|' Ha azo ban a haIlás ká|osodottságál Iem ttdcZ]|(

íei irlijben. a beszédtej|ódés l)cn] il]dul n]cg. a|ni eg)'' k|itikUs pe|iódust kö\'elóen mlrr nclll
|endezhelő' AZ Í|jSzÍilörtck eg)' |óSzé]lél az objekLiv ltal|ássziirés 1ecIlnikai okok lrriaLt ncl||
tijÍénikllleg' EllleIlet1 az intenziv újszü1.ilt oszlá|)'o](on ápo]tak a I agasabb IiZiki'ú csopo|tba
tartoznak' (Elsij szürii\izsgá|atuk Sorá|r csak 2(!]() % ban á|lapiIhelLi lIcg biZlosan. a nlcg|é\'ó
és kie1égító hal|ás|)

A

projekr lón}ege' hog)' az ú]szüIóttck miné| nag)obb s1á la juthasv)r ho77á e ko|s]/eru
otoakus7tikus emissziós szti|ó!i7sgálllti lehelóséghez' I]Zi a Pete| C.e|n)' Alapit\'áll)'i
NÍenlős7o|gá|at s7iirésre kikép7ett ffLl|kátársai a Semnle|u'eis lrg}'elem l;iiI on.Cégészeti és
N}aksebészeti KIinika audio|ógiai nrurlkacsopor.tjával törtónii cg}üttnliiködés segítségóvcI
biz1osíl.ják' AZ ál|alLLk cllálotl |(ó.lráZak neonato1ógiai részIegein eIlegzik a he|1szini
szii|tj!izsgá|atok t' és azok eledmén1'éró| |endsZcre5 tájékoztatást ]lyúljtanak a7 aud]ológir]
köZpontnak' A proiekl kelelében 3'l0:l ob]ckti\, hal|ásvizsgálat történt, A sziiró\'izsgálatok
a|kalmazásá\'a| 2'2]9 csctbcn 'ió haj|ást ]gazoltak a mé|ések,68j esetben pedig kollll.o||la vo|1
sziikseg.

Prt'jÜLl (l .t.o P)
'Llaldri
A Peler Cern} AIapit!ány l995 ótá !égzi al il]sziilőttek ú|i|aéles^és{ktatísá1a7 anle|ika]
módszer aIapián' A tanfoIyanlokon |észtvettek szánre n].r már köZe|íli aZ l800 |ől, AZ
a1apít\'ány nonplofil lá|lalkozási Pénz|re\'ólcli lchetősége' \'aIanlint a7 igén}rek rla!) s7i l'l
miat|. a CR. KH.NP-KF]. lét|ehozásának rZ egyik legt.ontosabb okB aZ oktatásból tákadó
trcvótcIck cIkil]őllítósc vo]t n pó|ziig!i átláthatóság biz1osításll érdekében, A CR.KH.NP'KFT
á|tnI szer\'ezett tan|ol)'amolron r.észlvevijk szárna 20ll bcl] összcscn 5:| Íö voIt. a|(ik
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