Tlačová správa

Bezpečných a komfortných izieb sa na detskej onkológii
čoskoro dočkajú aj malé deti

Bratislava, 19. októbra 2018 – Nielen krajšie a pohodlnejšie, ale najmä bezpečnejšie
priestory budú mať už o pár mesiacov malé deti na detskej onkológii. Na lôžkovom
oddelení pre deti od narodenia do 8 rokov už začali prípravné práce pre rekonštrukciu.
Spolu jedenásť izieb bude spĺňať vysoké štandardy, ako majú detské onkológie
v západných európskych krajinách. Projekt realizuje nezisková organizácia Deťom
s rakovinou spolu s Klinikou detskej hematológie a onkológie (KDHaO) a s Národným
ústavom detských chorôb (NÚDCH) Bratislava.
,,Prostredie, v ktorom sa deti liečia, a zvlášť pri dlhodobej liečbe, je veľmi dôležité.

A to

nielen z hľadiska bezpečnosti a hygienického štandardu, ale aj z hľadiska komfortu.
Nemocničná izba pre tieto deti dlhodobo, niekedy aj na niekoľko rokov, nahrádza ich detskú
izbičku, preto nám veľmi záleží na tom, aby sa na klinike v rámci možností spolu s rodičmi
cítili čo najpríjemnejšie,“ povedal doc. Ladislav Kužela, generálny riaditeľ NÚDCH
a poďakoval všetkým za každú pomoc pri rekonštrukcii oddelenia malých detí KDHaO.
Pacienti na detskej onkológii trpia závažnými vedľajšími účinkami chemoterapie, medzi ktoré
patrí najmä veľmi znížená imunita a s ňou spojené rizikové stavy. Preto je nevyhnutné, aby
sa deti liečili v moderných priestoroch, tiež bezpečných s vysokým hygienickým štandardom,
a aby mali spolu s rodičmi komfort, ktorý je tiež dôležitý pre psychický stav dieťaťa.
„Prínosom bude dobudovanie chýbajúcich sociálnych zariadení na troch izbách,
vzduchotechnika, ktorá zabezpečí neustálu filtráciu vzduchu, čo je pre deti so zníženou
imunitou nevyhnutnosť, zmodernizuje sa zdravotechnika aj zariadenie izieb. Zmení sa aj
dispozícia oddelenia tak, že jedna izba pre pacientov pribudne, taktiež bude na chodbe
recepcia.“ opisuje projekt prestavby prednostka KDHaO

a predsedníčka neziskovej

organizácie Deťom s rakovinou Alexandra Kolenová.
Po modernej nadštandardnej dennej klinike, ktorú pacienti využívajú od mája 2017
a zmodernizovaní herne v roku 2018, je rekonštrukcia oddelenia malých detí tretím veľkým
projektom neziskovej organizácie. Projekt navrhli opäť tí istí architekti – Martina Müllerová a
Roman Halmi.
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Prípravné práce sa začali
Izby budú vybavené novým vstavaným nábytkom, kúpeľne riešené bezbariérovo, nový bude
aj priestor s kuchynkou pre rodiny a herňa pre deti, v ktorej sa deťom venujú učiteľky.
„Novým dispozičným riešením získame priestor pre novú tzv. zákrokovňu, kde sa budú robiť
malé operačné zákroky ako napr. punkcia kostnej drene alebo lumbálna punkcia. Vynovia sa
aj priestory zdravotníckeho personálu. Nová recepcia, ktorá doteraz chýbala, bude slúžiť aj
pre centrálne monitorovanie pacientov,“ hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Deťom
s rakovinou Katarína Kősegiová. Dodáva, že reorganizovaním priestoru sa získa miestnosť
aj pre sklad.
V októbri sa priestory pripravujú na prestavbu vrátane búracích prác. Stavebné práce sa
začnú už v novembri. Naplánovaná je výmena okien, vzduchotechnika, zavedenie
medicínskych plynov, vodoinštalácia a elektroinštalácia, úpravy povrchov, podlahy, osadenie,
montážne práce a dokončovacie v práce. V decembri by sa mali miestnosti vybaviť
vnútorným zariadením a prístrojmi.
Výzva „Daruj izbu“
Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu oddelenia sú 1, 37 mil. eur. Nezisková
organizácia Deťom s rakovinou zo svojich zdrojov dáva 120-tisíc eur. Spolu s darmi
a príspevkami je v súčasnosti vyzbieraná suma 870-tisíc eur, na zvyšnú potrebnú sumu
hľadá organizácia a klinika darcov. Aj cez projekt s názvom „Daruj izbu“, cez ktorý väčší
sponzori môžu zafinancovať kompletnú rekonštrukciu jednej izby pre malých pacientov.
Náklady na jednu izbu sú 60-tisíc eur. Každý sponzor, ktorý daruje túto sumu na nemocničnú
izbu, bude mať nad vstupnými dverami svoje meno, resp. názov spoločnosti. Najvyššou
položkou v rámci prestavby je vzduchotechnika, ktorú zaplatí NÚDCH.
Aktuálni sponzori a darcovia projektu rekonštrukcie oddelenia pre malé deti, ktorí už
prispeli: Deťom s rakovinou, MZ – SR Národný ústav detských chorôb, Združenie na pomoc
detskej onkológii, UniCredit Bank, Nadácia TV Markíza, Nadácia J&T, Nadácia SPP, DM
drogerie markt, SwissRe, Saint-Gobain, súkromné osoby
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O Deťom s rakovinou n.o.
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou pôsobí na bratislavskej detskej onkológii od
začiatku roka 2016. Jej zakladateľmi sú rodičia detí, ktoré sa tiež liečili na rakovinu. Rozhodli
sa odovzdávať svoje skúsenosti rodinám, ktoré sa ocitnú na klinike a reálne pomáhať
neustále zlepšovať prostredie Kliniky detskej hematológie a onkológie, aby dosiahli štandard
nevyhnutný pre bezpečnú liečbu detí v ohrození života. Okrem doterajších úspešných
väčších projektov - moderná nadštandardná Denná klinika a vynovená multifunkčná herňa,
organizácia zabezpečuje vybavenie KDHaO elekrospotrebičmi, nábytkom a rôznymi inými
potrebami, ktoré zjednodušujú rodinám dlhé týždne strávené v nemocnici.
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Vizuály projektu rekonštrukcie oddelenia pre malé deti

Deťom s rakovinou n.o., Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava, +421 904 981 026
info@detomsrakovinou.sk, katarina.kosegiova@detomsrakovinou.sk
IČO: 50 097 270, DIČ: 2120170239, IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854, BIC kód: SUBASKBX

