Повний опис проекту
«Перші дні життя маленьких коростенців поновому»
«Найкращий спосіб зробити дітей
хорошими - це зробити їх щасливими.» О. Уальд

Проблема
Питання облаштування в
пологовому будинку м. Коростеня
післяпологових палат актуальним сучасним обладнанням для створення
необхідних комфортних умов перших годин і днів життя новонароджених
та їх мам.

Мета проекту
Підвищення якості надання допомоги породіллям та новонародженим.

Пропоноване рішення, що до розв’язування проблеми і його
обґрунтування
Ми пропонуємо придбати для післяпологових палат пологового будинку м.
Коростеня сучасні дитячі ліжечка з екологічно чистого матового пластику 20 шт, пеленальні столики-18шт, візки з обмежувальними бортиками для
комфортного пересування мами з дитиною до палати після пологів-3 шт.
Крім того, сучасна реанімаційна допомога новонародженим неможлива без
використання внутрішньовенного введення лікарських засобів, які сприяють
стабілізації стану дитини та її одужанню. В основному необхідно введення
препаратів протягом тривалого часу мікродозами, що технічно неможливо
без шприцевих насосів-дозаторів для інфузійної терапії. Це найбільш
перспективні пристрої, що дозволяють точно розрахувати необхідну дозу і
швидкість введення лікарського засобу, а також захищають від попадання в
вену повітря після закінчення процедури. Тому пропонуємо придбати насос
двошприцевий з індивідуальними параметрами інфузії – 1 шт. Також
необхідно придбати обладнання для надання допомоги в пологах: оглядовий
світильник для проведення медичних маніпуляцій та операцій -1шт ; мішки
дихальні реаніміційні для проведення штучної вентиляції легень: дорослі2шт,педіатричні-4шт,неонатальні-2шт. Використання вищезазначеного
обладнання дозволить якісно і своєчасно надавати ургентну та планову
медичну допомогу породіллям, новонародженим пацієнтам.
Для кого цей проект
Оскільки медичне обладнання надається у власність пологового будинку, його
використання в лікувально-діагностичному процесі буде направлено для
обслуговування всього жіночого населення міста Коростеня.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу
Враховуючи необхідність даного обладнання робимо висновок, що ризик
впровадження медичного обладнання такого рівня в лікувальнодіагностичному процесі – відсутні.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Обладнання
Оглядовий світильник VioLight
Візок ВМП-4
Візок ВМН-1
Пеленальний столик СП-2
Мішок дихальний реанімаційний типу Амбу
дорослий -2 шт.
неонатальний – 2 шт.
педіатричний – 2 шт.;
Насос двошприцевий
з індивідуальними параметрами інфузії - SN-50F6
Вартість проекту
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