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Szlovákia legnagyobb, gyermekek gyógyítására szakosodott intézménye, a pozsonyi
Kramáre városrészben található gyermekkórház, a jövő év elejétől a Gyermekbetegségek
Nemzeti Intézetévé (NÚDCH) transzformálódik. Tomáš Drucker egészségügyi miniszter a
december-12-én tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy ezzel megváltozik a
gyermekeknek nyújtott egészségügyi ellátás alapfilozófiája.

„A nemzeti intézetek magasabb szinten képesek egészségügyi ellátást biztosítani, alkalmasak
az olyan betegek ellátására is, ahol súlyos komplikációk merülnek fel" – mondta Drucker.
Hozzátette, hogy a pozsonyi gyermekkórház jelenleg is a legkomolyabb eseteket látja el, a
jövőben azonban munkáját még több szakosodott központ fogja segíteni.

Az új nemzeti intézetben 5 éven belül egynapos sebészeti központ, gyermek hematológiai és
onkológiai központ és gyógytorna központ (a gyermekek hátgerinc- és gerincvelő problémáira
szakosodva) alakul. Tervben van még gyermek vesetranszplantációs és dialízis központ,
valamint egy anya és gyermek központ kialakítása is. Előkészületben van a szülők és a
gyermekek közös elszállásolást biztosító intézmény kialakítása, valamint felújítják a sürgősségi
ellátás betegfogadó részlegét.

15 millióba kerül az átalakítás

„A specializált központok lehetővé teszik a hatékonyabb diagnosztikát, valamint mentesítik a
beteg gyerekeket a fölösleges kivizsgálásoktól" – magyarázta Drucker, aki külföldi szakemberek
érkezését is várja az új intézménybe.

A pozsonyi gyermekkórház átalakítására a tárca 15 millió eurót különített el, a későbbiekben
pedig szükség szerint további pénzeszközöket folyósítanak az intézetnek.
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A Gyermekbetegségek Nemzeti Intézete minél több gyereket szeretne ambuláns módon ellátni.
Ezért egy szállásrészleg kialakítását is tervezik az egynapos sebészeti beavatkozásra nem
Pozsony megyéből érkező gyermekek és szüleik részére. A szállásrészleg mentesítheti az
intézetet attól, hogy a gyerekeknek fölöslegesen kórházban kelljen feküdniük.

A szállásrészleg a Pozsonyi Egyetemi Kórházzal összekötő részben fog elhelyezkedni. „Húsz
kétágyas szobát, avagy 10 kisméretű lakást biztosít majd" – közölte Ladislav Kužela, a
pozsonyi gyerekkórház igazgatója.

A szállásrészleg teljes megépítését 2019 nyaráig tervezik, hiszen a betegek 40 százaléka nem
Pozsony megyéből érkezik. A szállásrészleg kezelését egy karitatív intézményre bíznák. „Ezzel
kapcsolatban a parkolóhelyek bővítésével is számolunk" – tette hozzá Kužela. Az új sürgősségi
felvételi osztály építése 2019 márciusában fejeződhet be. „A tervdokumentáció készen áll,
januárban megjelenik az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás" – pontosított Kužela.

Drucker kiemelte, hogy a nemzeti intézet szorosan együttműködik majd az egyetemekkel az
egészségügyi dolgozók képzésében, valamint élen kíván járni az innovatív diagnosztikai és
gyógyászati módszerek bevezetésében más egészségügyi intézmények részére is.

A pozsonyi gyermekkórház évente 19 ezer beteg gyermeket fogad, s a legsúlyosabb
panaszokkal érkezők ellátását biztosítja az ország egész területéről.
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