Na Hradisku otevřou dětské oddělení intenzivní péče, jediné v
Česku
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Olomouc – Oddělení dětské následné intenzivní péče by chtěla ještě do konce letošního roku otevřít
Vojenská nemocnice Olomouc. Nabídne celkem 14 lůžek.
"
Pracoviště, které by se komplexně zabývalo dlouhodobou intenzivní péčí, doposud v Česku neexistuje,
ač takovou pomoc ročně vyžaduje několik stovek malých pacientů.
„V České republice doposud neexistuje lůžkové oddělení, které by se komplexně zabývalo
dlouhodobou intenzivní péčí o dětské pacienty a resort obrany chce vybudováním tohoto
specializovaného pracoviště potvrdit, že vojenská medicína vždy stála na špičce poskytované
zdravotní péče," uvedl ministr obrany Martin Stropnický, když před týdnem přijel do vojenské
nemocnice slavnostně zahájit provoz špičkové počítačové tomografie na radiologickém oddělení.
V opravené přízemní budově
Dětské oddělení následné intenzivní péče bude mít 14 lůžek.
Nemocnice je chce otevřít v opravením přízemním objektu v areálu Klášterního Hradiska na konci
letošního roku, nejpozději počátkem roku 2017.
Pacienty budou děti ve věku od 1 měsíce až po 18 let, které trpí nádorovým onemocněním, těžkým
postižením mozku či metabolickými a vývojovými vadami.
O nemocné se bude starat tým specializovaných lékařů a zdravotních sester.
Průkopníci nových metod a postupů
Ministerstvo obrany poskytne na výstavbu ojedinělého pracoviště 75 milionů korun, část peněz vloží
do projektu sama nemocnice.
„Vojenští zdravotníci jsou v rámci zahraničních misí stále více konfrontováni s potřebou ošetřovat
dětské pacienty a získané zkušenosti z jednotky intenzivní péče pro děti jim umožní lepší osvojení této
problematiky," připomněl ředitel nemocnice Martin Svoboda.
Připomněl, že vojenská medicína vždy stála na špici poskytované zdravotní péče, mnohdy v pozici
průkopníka nových metod či postupů.
„Je to dáno vynikající průpravou studentů medicíny, kterou odborně zajišťuje Lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Hradci Králové a v problematice specifické vojenské medicíny Fakulta vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany. Vybudování oddělení dětské následné intenzivní péče je tedy v
souladu s tradicemi a ambicemi naší vojenské medicíny," sdělil ředitel nejstarší vojenské nemocnice
v České republice v rozhovoru na armádním serveru army.cz.
VÍCE: Na Hradisku mají supermoderní CT, nejlepší v ČR"
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