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Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
-------------------Ve Vojenské nemocnici v Olomouci dnes slavnostně otevřel ministr obrany Martin Stropnický
dětské oddělení intenzivní péče. Jde o první pracoviště zabývající se dlouhodobou péčí o těžce
nemocné a zraněné děti v České republice.
Lukáš HORÁK, redaktor
-------------------Přestřižením pásky začal provoz oddělení dětské intenzivní péče v Olomouci. Lékaři budou mít k
dispozici 14 lůžek pro děti od jednoho měsíce až do 18 let, a také nejmodernější techniku.
Martin SVOBODA, ředitel, VN Olomouc
-------------------Je to nová modalita péče, následné intenzivní péče o děti, která dosud v České republice je
poskytována pouze jednotlivcům, vždy po schválení revizním lékařem. My jsme to chtěli pojmout jako
oddělení, které je na to zaměřeno.
Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/
-------------------Pomáhá těm úplně nejmenším pacientům s nějakými vážnými zdravotními potížemi. A proto jsme
hledali, jak na to najít finance. Ty finance se našly.
Lukáš HORÁK, redaktor
-------------------O malé pacienty se bude starat specializovaný tým tří lékařů a zhruba 20 zdravotních sester. Léčit
zde budou nejrůznější nemoci.
Pavel POKORNÝ, primář, NIP
-------------------Jsou to úrazy, jsou to metabolické vady, jsou to různé infekce se sepsí, s o..., kompromitací oběhu,
takže těch diagnóz je strašné množství a toto pracoviště nabízí možnost určitého času s tím nemocným
pracovat.
Lukáš HORÁK, redaktor
-------------------Vojenští lékaři, kteří vyrážejí na zahraniční mise, tady navíc získají větší praxi v péči o děti.
Martin SVOBODA, ředitel, VN Olomouc
-------------------My chceme, aby se toto pracoviště stalo výukovým. Máme to přislíbeno od, jak od Univerzity obrany,
tak i od Lékařské fakulty Univerzity Palackého.
Lukáš HORÁK, redaktor
-------------------Nové oddělení vzniklo po rekonstrukci stájí bývalého kláštera Hradisko, kde sídlí Vojenská nemocnice
Olomouc. Vybudování tohoto oddělení přišlo na 85 milionů korun.
Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/
-------------------Z 80 % to platilo Ministerstvo obrany a ten zbytek nemocnice sama.
Lukáš HORÁK, redaktor
--------------------

První tři pacienty přijmou lékaři na dětské oddělení následné intenzivní péče už 2. ledna. Lukáš Horák,
Česká televize, Olomouc.

