radio Kulisek

Pane primÃ¡Å™i, na slovÃ-Ä•ko

PÅ™i náv&scaron;tÄ›vÄ› gynekologicko-porodnického oddÄ›lení ÄŒesko-nÄ›mecké horské nemocnice ve Vrchlabí primáÅ™
MUDr.Richard Vanko odpovídal ochotnÄ› moderátorkám Radia Kulí&scaron;ek na jejich zvídavé otázky.
NejzajímavÄ›j&scaron;í Ä•ásti rozhovoru Andrea Midlochová a Aneta Bednárová pÅ™epsaly a nabízejí na&scaron;im
Ä•tenáÅ™Å¯m.

Rádio Kulí&scaron;ek: Vy jako primáÅ™ zdej&scaron;ího oddÄ›lení se pÅ™ikláníte spí&scaron;e ke klasickému nebo
alternativnímu zpÅ¯sobu porodu ?
PrimáÅ™ Vanko: NepÅ™ikláním se ani k alternativnímu porodu ani ke klasickému porodu. Myslím si ,Å¾e nejlep&scaron;í je
zlatá stÅ™ední cesta a tu také chci prosazovat ve Vrchlabí na gynekologicko porodnickém oddÄ›lení.
Rádio Kulí&scaron;ek :Co si máme pod názvem alternativní porod pÅ™edstavit. Mohl byste nám ho pÅ™iblíÅ¾it?
PrimáÅ™ Vanko:Alternativní porodnictví je takový urÄ•itý návrat k pÅ™irozeným formám porodnictví a minimum zasahování do
prÅ¯bÄ›hu porodu vÄ•etnÄ› pouÅ¾ívání urÄ•itých takových netradiÄ•ních poloh pÅ™i tlaÄ•ení pÅ™i porodu- patÅ™í sem i rÅ¯z
napÅ™íklad alternativní porody do vody.
Rádio Kulí&scaron;ek: Jaká je kapacita va&scaron;eho oddÄ›lení?
PrimáÅ™ Vanko: Máme 10 pokojÅ¯ - z toho jsou 3 normální a 7 nadstandartních .Zhruba kolem 25 lÅ¯Å¾ek).
Rádio Kulí&scaron;ek : Jaká máte opatÅ™ení, aby nedo&scaron;lo k zámÄ›nÄ› miminek, coÅ¾ je v poslední dobÄ› velmi
aktuální téma.
PrymáÅ™ Vanko: My nemáme Å¾ádné nÄ›jaké speciální opatÅ™ení. VýmÄ›na holÄ•iÄ•ek to byla vyslovenÄ› výjimeÄ•ná shod
ne&scaron;Å¥astných náhod a okolností. Systém, aby se nÄ›co takového neudálo, je, myslím, velmi pÅ™esnÄ› dán a
pravdÄ›podobnost , Å¾e by se nÄ›co takového stalo, je vyslovenÄ› minimální.
Rádio Kulí&scaron;ek:Kolik se vám zde narodilo dÄ›tí od slavnostního znovuotevÅ™ení gynekologicko - porodnického
oddÄ›lení ( 23.záÅ™í - 12.Å™íjna) ?
PrimáÅ™ Vanko: Na svÄ›t pÅ™i&scaron;lo pÅ™esnÄ› 14 dÄ›tí - z toho bylo 13 narozených spontánnÄ› a jedno císaÅ™ským Å
Rádio Kulí&scaron;ek : Provádíte zde i gynekologické operace, co byste nám k tomu mohl Å™íci?
PrimáÅ™ Vanko:Provádíme prakticky v&scaron;echny gynekologické operace, jako v jiných nemocnicích na oddÄ›leních
tohoto typu - bÅ™i&scaron;ní operace ,bÅ™i&scaron;ní gynekologické operace ,vaginální operace a samozÅ™ejmÄ› rÅ¯zné
endoskopické operace jako je laparaskopie, histeroskopie.
Rádio Kulí&scaron;k:My vám mockrát dÄ›kujeme za vá&scaron; Ä•as a od mikrofonu se louÄ•í Aneta Bednárová
spoleÄ•nÄ› s Andreou Midlochovou.
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