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RekoNstRukce

Úrazová ambulance 
bude v novém
na začátku ledna Klaudiáno-
va nemocnice oficiálně zaháji-
la opravu prostor úrazové am-
bulance (pravá část budovy H). 
ta je od pátku 29. prosince do-
časně přesunuta do nových 
prostor centrálního příjmu. pro-
story čekárny jsou z části uza-
vřeny a též přesunuty vedle re-
cepce centrálního příjmu. pro 
pacienty to znamená, že vstup 
do budovy je stále stejný – cen-
trální příjem se nachází naproti 
přes chodbu vedle úrazové am-
bulance. práce mají být ukonče-
ny do konce února. 

Úrazovka se dočká v rámci 
druhé etapy modernizace: vy-

měněna bude podlaha, podhle-
dy, obklady a vzduchotechni-
ka. také dojde k drobné změně 
v rozložení místností a dveří. 
vše pro větší komfort, a přede-
vším zachování intimity vyšet-
řovaných pacientů. po dokonče-
ní prací na chirurgické části se 
vrátí úrazová ambulance zpět 
do svých prostor a následovat 
bude oficiální přestěhování in-
terní části. tímto dnem bude 
zahájena kompletní činnost 
centrálního příjmu v jednom 
místě nemocnice. vše by mělo 
naplno fungovat od března. 

Již v tuto chvíli ale princip 
centrálního příjmu v nemocni-

ci funguje – nikoliv však cent-
ralizovaně. přesunem do těch-
to prostor dojde k výraznému 
zefektivnění práce zdravotníků 
a zjednodušení pro veřejnost. 
přístup do těchto prostor bude 
zachován – spojovací chodbou 
od hlavního vchodu z třídy vác-
lava Klementa a od urgentního  
vstupu, kam lze přijet autem 
opět z třídy václava Klementa. 
tato cesta bude také sloužit pro 
vozy rychlé záchranné služby.

stAtistikA

Rok 2017: nemocnice v číslech
oblastní nemocnice hospitalizovala v roce 2017 
celkem 23 988 pacientů (v roce 2016 to bylo 21 602) 
a 510 v léčebně dlouhodobě nemocných.  
ambulantně bylo ošetřeno 373 987 pacientů. 

v mladoboleslavské nemocnici se také vydat-
ně operovalo: celkem bylo provedeno 12 361 ope-
račních výkonů (orl – 135 velkých zákroků 
a 1155 menších operačních výkonů, gpo – 1684, 

chirurgie – 1766 operačních výkonů a 231 men-
ších ambulantních zákroků, ortopedie – 1620 or-
topedických výkonů a 1422 traumatologických 
výkonů, urologie – 328 velkých operačních vý- 
konů a 971 výkonů na endoskopickém sále,  
oční – 3049 operací, z toho 2077 operací katarak-
ty). porodnice zaznamenala 1382 porodů, z toho 
313 císařským řezem (narodilo se 1392 dětí).  

Úrazová ambulance prochází 
modernizací.
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oRtoPeDickÉ oDDĚLeNÍ

Na vyšetření 
do ambulance 
je třeba se objednat
Ortopedicko-traumatologické oddělení Klaudiánovy 
nemocnice v Mladé Boleslavi je umístěno v moder-
ním pavilonu chirurgických služeb společně s oddě-
lením ARO a oddělením chirurgie.  
v 1. podlaží pavilonu je umís-
těna kontrolní úrazová ambu-
lance, ortopedická ambulance 
je nově umístěna naproti kios-
ku ve spojovací chodbě. ošet-
ření primárních úrazů probíhá 
v ambulancích nově zřízeného 
urgentního příjmu. ortopedická 
stanice umístěná ve 3. patře má 
20 lůžek, stanice Jip má čtyři 
lůžka. traumatologická stanice 
má celkem 25 lůžek a je umístě-
na v 5. patře pavilonu chirurgic-
kých služeb. výhodou je přímé 
propojení ortopedicko-trauma-
tologického oddělení s centrál-
ními operačními sály. primářem 
tohoto oddělení je od roku 2003 
mudr. pavel Šedivý. 

 Jak si vaše oddělení stojí 
s roční statistikou?
ročně naše oddělení ošetří 
v ambulantní části 25 tisíc pa-
cientů a tři tisíce na lůžkovém 
oddělení. v roce 2017 to bylo 
přesně 3042 operací – z toho 
735 operací umělých klou-
bů, 713 artroskopických ope-
rací kolenních a ramenních 
kloubů, 107 operací přední čás-
ti nohy a 52 korekčních osteo-

tomií končetin. Bylo odopero-
váno 1073 úrazů kostí a kloubů, 
z toho 105 zlomenin krčku ste-
henní kosti, 95 hlezen, 143 zlo-
menin předloktí a zápěstí.

Spektrum výkonů, které 
v mladoboleslavské nemoc-
nici provádíme, je kromě ope-
rací páteře a onkologických 
operací prakticky kompletní. 
to znamená, že provádíme ná-
hrady umělých kloubů, včet-
ně složitých reimplantací, re-
konstrukční operace, ošetření 
složitých úrazových stavů a sa-
mozřejmě se zabýváme péčí 
o chronicky nemocné pacienty 
v období po hospitalizaci v am-
bulancích. do ambulancí jsou 
operovaní pacienti objednáva-
ní přímo z lůžkového oddělení.

 Musím se jako pacient 
objednávat?
pokud pacienti přicházejí na or-
topedickou ambulanci, je sku-
tečně potřeba, aby byli dopře-
du objednáni. nejsme schopni 
zvládnout kompletně celý ná-
por pacientů, kteří by sem při-
šli. na traumatologicko-kont-
rolní ambulanci jsou pacienti 

objednávaní přímo při ošetření 
prvotního úrazu z úrazové am-
bulance. 

Často se setkáváme s dotazy, 
jakým způsobem má být pa- 
cient přijat do péče našeho od-
dělení. obecně je to velmi jed-
noduché – pacient musí být 
vždy objednán do naší ambu-
lance, protože počet zájemců 
je opravdu veliký a lékaři potře-
bují na každého určitý čas, aby 
bylo vyšetření kompletní. lidé 
jsou tedy objednáni na určitý 
čas, ačkoliv ne vždy se podaří 
tyto časy dodržet, protože jsou 
někteří pacienti se složitými 
diagnózami, na které potřebu-
jeme daleko více času. obecně 
je ale vždy tento skluz v průbě-
hu ambulance srovnán. lze tak 
říci, že čas objednání je časem, 
kdy začínáte čekat v čekárně 
na ošetření. 

 Musím mít doporučení 
svého praktika?
pacient přicházející na ortope-
dickou ambulanci nemusí mít 
podle současných zákonů do-
poručení od praktického léka-
ře, ale velkou výhodou je, po-

MUDr. Pavel Šedivý
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kud pacient toto doporučení má, 
protože pak přesně víme, co pa-
cienta trápí a jaké další choro-
by má, případně jaké léky uží-
vá.  Je to výhodná spolupráce, že 
praktický lékař od nás žádá ně-
jakou službu, kterou my zajistí-
me, a naopak víme, že následně 
bude o pacienta postaráno. Je to 
logický ošetřovací řetězec. počet 
lidí, kteří jsou denně ošetřeni na 
ortopedické a kontrolní ambu-
lanci, se pohybuje kolem 40–50 
na každé této ambulanci! 80–100 
pacientů je opravdu hodně a my 
již nejsme schopni s ohledem na 
kapacitu jich více ošetřit. 

 Plánujete v roce 2018 nějaké 
novinky na vašem oddělení?
v minulých letech jsme bole-

slavskou ortopedii posunuli  
výrazně dopředu a ta je dnes 
laickou i odbornou veřejnos-
tí vnímána jako velmi kvalitní 
pracoviště. Jak jsem již zmínil, 
provádíme prakticky komplet-
ní spektrum ortopedických vý-
konů. zavedli jsme do běžného 
použití počítačově navigované 
operace náhrad kolenních klou-
bů, na žádost pacienta prove-
deme tzv. pSi (patient Specifis 
instrument), náhradu kolenní-
ho kloubu podle šablon vyrobe-
ných pro toho určitého pacienta, 
rozvinuli jsme operace osteoto-
mií dlouhých kostí sloužících 
k obnově anatomické osy kon-
četiny a tím k prevenci vzniku 
časné artrózy a patříme v nich 
k celostátní špičce. provádíme 

artroskopické ošetření a ope-
race vazů kolenních kloubů 
i u těžkých komplexních pora-
nění kolene. artroskopické ošet-
ření ramenního kloubu patří ke 
špičkovým výkonům v repub-
lice. ošetření úrazů provádíme 
nejmodernějšími dostupnými 
metodami a moderními trauma-
tologickými implantáty. 

prakticky každá nová meto-
da v ortopedii a traumatologii 
je provázena nároky na vybave-
ní pracoviště a nese s sebou vět-
šinou i zvýšenou cenu nového 
implantátu (kloub, dlaha, hřeb, 
šrouby). z toho vyplývá, že roz-
voj nových metod je přímo zá-
vislý na ceně, kterou je za daný 
výkon či léčbu ochotna zaplatit 
zdravotní pojišťovna. 
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Nemocnice nabízí šetrnější 
odstranění nosní madle
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav nabízí 
novou metodu odstranění nosní mandle. Jedná se 
o nejmodernější a nejšetrnější metodu! Celkově 
je na mladoboleslavském ORL ročně provedeno 
přibližně 400 odstranění nosních mandlí. Zavedením 
této šetrnější metody se snaží nemocnice nabídnout 
pacientům i nadstandardní operační výkony 
s ohledem právě na dětské pacienty.

první dětský pacient je objed-
nán na polovinu února. ne-
mocnice mohla tento přístroj 
pořídit díky podpoře společ-
nosti vodovody a kanaliza-
ce mladá Boleslav, která na ná-
kup věnovala částku 100 tisíc 
korun. 

„my jsme stálým sponzorem 
této nemocnice už dvacet let. 
v tomto případě jsme přispě-
li částkou 100 tisíc korun, což 
je pro nás velká částka, ale rádi 
jsme to udělali, když jsme sly-
šeli, že je to především pro děti. 
Již dříve jsme podpořili napří-
klad oční oddělení, gynekolo-
gii nebo porodnici,“ řekl ředitel 
společnosti vaK mladá Bole-
slav Jan Sedláček. „vlastní pří-
stroj stál nemocnici 250 tisíc 
korun a 50 tisíc korun stála op-
tika. za příspěvek společnos-
ti vodovody a kanalizace vel-
mi děkujeme, je to pro nás 
významná pomoc,“ řekla Jit-
ka Kolombová, zástupkyně ře-
ditele nemocnice pro zdravot-
ní oblast. 

výhodou této metody je, 
že se na rozdíl od klasického 
odstranění nosní mandle ne-
používají ostré chirurgické ná-
stroje – kyrety, čímž se netrau-
matizuje spodina nosohltanu 
a nevyvíjí se žádný tlak na krč-
ní páteř dítěte. tkáň nosohlta-
nu je během zákroku vystave-

na teplotě 40–70 stupňů celsia, 
čímž se zkracuje doba hojení, 
pooperační bolesti jsou obvyk-
le mírnější. 

„plazmatické pole vytvoře-
né na konci sondy šetrně, ale 
efektivně naruší tkáň nosních 
mandlí. Sonda během zákroku 
odsává narušenou tkáň a ihned 
se pomocí plasma sondy staví 
i případné krvácení,“ řekl pri-
mář orl Karel podhola. od-
stranění tkáně nosní mandle 
plasma sondou je precizněj-
ší, zvláště v místech, kde je její 
odstranění kyretou (při použi-
tí klasické metody) velmi obtíž-
né. tím se významně snižuje ri-

Nemocnice díky podpoře společnosti Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav pořídila nový přístroj.
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SETKÁNÍ A DISKUSE S ODBORNÍKY  
ZE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SRDEČNĚ  
VÁS ZVEME NA

TERMÍN ODBORNÍK CO VÁS ČEKÁ
Středa 

28. 2. 2018
Psycholog centra psychologického a sociálního 
poradenství Mgr. Ivo Sedláček 

Psychologická cvičení ke zlepšení nálady. Seznámení se 
s činností psychoterapeuta. Změny psychiky u seniorů.

Středa  
7. 3. 2018

Bc. Klára Cingrošová, sociální pracovnice, 
trenérka procvičování paměti. 

Tvorba pamětní knihy z životních vzpomínek.  
Jak pracovat s lidmi při vážných poruchách paměti.

V KOLIK?  
Vždy od 15:00 do 17:00 hodin. 

KDE?  
Ve školicí místnosti  v prostorách denního stacionáře Věruška, tř. Václava Klementa 175, Mladá Boleslav.

PŘIHLÁŠKY PŘÍJMÁ:  
Bc. Irena Králová ○ tel.: 723 908 613 ○ e-mail: jistotydomova@seznam.cz

Projekt Krok k Jistotám realizovaný v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001521
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Koblátor zajistí šetrnější 
odstranění nosní madle.

oRL
Objednávání
na telefonu: 326 743 704

ziko dorůstání nosních mandlí. 
„problémy s nosními mandlemi 
u dětí způsobují velkou nemoc-
nost, často souvisí i s porucha-
mi dýchání, chrápáním nebo 
nedoslýchavostí. tyto potíže 
mohou být touto metodou  
šetrně odstraněny a vrátit dítě 
do běžného školního a před-
školního života ve velmi krátké 
době – přibližně dva až tři dny 
trvá rekonvalescence,“ dodal 
primář podhola. 

„výkon se provádí ambulant-
ně – tedy během jednodenní 
hospitalizace. nástup na orl 

je v 6:30 ráno a propuštění stej-
ný den kolem 15:00. celý výkon 
trvá 20 až 40 minut. výhodou 
také je, že po celou dobu poby-
tu dítěte v nemocnici, kromě 
operačního sálu, může být pří-
tomen jeden z rodičů,“ dodává 
mudr. radek langer, který ab-
solvoval kurz chirurgie koblač-
ní plazmou v londýně.

cena tohoto nadstandard-
ního výkonu je 11000 korun. 
Je to cena jednorázově pou-
žívané sondy, která není hra-
zena zdravotními pojišťovna-
mi. například zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda přispívá až 
1000 korun v rámci programu 
moderní léčebné metody.

v budoucnu se předpokládá 
další rozšíření možností vyu-

žití koblační plazmy. efektivně 
je využívána i k odstranění krč-
ních mandlí u pacientů každé-
ho věku, provádění takzvaných 
turbinoplastik – zmenšení nos-
ních skořep bez poškození sliz-
nice u pacientů s poruchou dý-
chání nosem.
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koŽNÍ oDDĚLeNÍ

kožní oddělení 
je nově v areálu 
nemocnice
Lůžková část kožního oddělení Klaudiánovy ne-
mocnice se přestěhovala z budovy Na Celně 
do areálu nemocnice. Provoz byl na plno v nových 
prostorách spuštěn v pondělí 22. ledna. 

nově toto oddělení sídlí v bu-
dově nové interny (budova g) 
ve 2. patře stejně jako lůžko-
vé oční oddělení. Kapacita na-
dále zůstává 12 lůžek. Kontakt 
je stejný: 326 742 793. návštěv-
ní hodiny jsou od pondělí do 

neděle od 12 do 19 hodin. Kož-
ní lůžkové oddělení se zabývá 
diagnostikou a terapií kožních 
chorob, zejména jejich akut- 
ních stádií, nebo onemocnění,  
kde ambulantní léčba nepřiná-
ší žádoucí efekt.

nejčastěji kožní oddělení 
hospitalizuje pacienty s těmi-
to diagnózami: infekční choro-
by (růže, pásový opar), bércové 
vředy, ekzémová onemocnění, 
lupenka, rozsáhlé plísně, akut-
ní kopřivky a další. Kožní oddě-
lení sídlilo se svým lůžkovým 
oddělením v budově na celně 
od roku 2007. 

Kožní oddělení najdete v naší 
nemocnici v budově G ve 2. patře.
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Víc peněz v důchodu  
už není jen sen
Myslel jsem, že v důchodu budeme za vodou, když se nám podařilo našetřit na dům a ten ještě 
před důchodem splatit. Mýlil jsem se. Žena naštěstí nedávno objevila Rentu z nemovitosti.

Byli jsme zvyklí žít aktivně. Výlety, kultura, dovolené 
a radost nám dělala i možnost podporovat naše děti. 
V důchodu jsme zjistili, že náš dosavadní životní styl 
je neudržitelný. Vydávali jsme o dost víc, než činili 
naše důchody. A tak nastalo uskromňování. Žádná 
dovolená a nejhorší bylo, že jsme už i při běžných 
nákupech, začali řešit hlavně cenu. 

Kde sehnat peníze
Začal jsem přemýšlet, jak bychom jako důchodci 
mohli přijít k penězům. Prodej bytu jsem zavrhl. 
Stěhovat se mi nechtělo a o prodeji s právem dožití 
jsem slyšel nejednu smutnou příhodu, jak seniora 
nový majitel z bytu vystrnadil.

Pak mě napadly naše děti. Dům jednou zdědí, tak by 
nám mohly finančně přispívat. Ale mají své rodiny 
a peněz nazbyt taky nemají. 

Klasickou půjčku nám kvůli věku jen tak někdo nedá, 
a když tak za vysoký úrok a hlavně s povinností 
měsíčních splátek. 

Peníze i bez prodeje domu
A pak žena přišla s tím, že nás zachrání Renta 
z nemovitosti. Musel jsem uznat, že varianta využít 
náš dům, abychom z něj získali nějaké peníze bez 

nutnosti ho prodat, mi přišla sympatická. 

Renta z nemovitosti je hypoteční úvěr zajištěný 
nemovitostí – ale za života se nesplácí. Takže když 
si takto půjčíme peníze, budou jejich splacení řešit 
až děti, jakmile oba zemřeme.

Důstojný život je zpět
Firma FINEMO.CZ, která Rentu nabízí, brzy získala 
mou důvěru. Jednali s námi vždy otevřeně a nijak na 
uzavření smlouvy netlačili. Navíc jsem se dozvěděl, 
že firmu bude kontrolovat Česká národní banka, tak 
to mou důvěru ještě posílilo. Nyní dostáváme 10 ti-
síc Kč měsíčně a já jsem nadšený, že můžeme zase žít 
náš staronový život plný aktivit.

„Se zástupcem FINEMO.CZ jsme prošli smlouvu, 
nechala jsem odhadnout cenu domu a do měsíce 
bylo vše vyřešeno. Nakonec jsem počkala na zápis 
zástavního práva do katastru nemovitostí a nyní již 
dostávám každý měsíc peníze na účet.“

Paní Dana se rozhodla pro měsíční výplatu peněz 
a tím si téměř zdvojnásobila současný důchod. 
„Najednou si mohu koupit i něco pěkného na sebe, 
zajet do lázní a ještě mohu přilepšit vnoučatům. 
Je to skvělý pocit,” dodává paní Dana.

Výhody Renty z nemovitosti:
◾ získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
◾ za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
◾ zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu
◾ můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
Další informace  

o Rentě z nemovitosti  
najdete na webu: 

www.rentaznemovitosti.cz
Můžete zde požádat  

o vlastní orientační kalkulaci  
a seznámit se s příběhy klientů. 

Můžete také zavolat na tel. 233 321 850

inz_finem_135x189_1802.indd   1 07/02/2018   18:33
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Aktuality

GyNekoLoGicko-PoRoDNickÉ oDDĚLeNÍ

hejtmanka navštívila první 
miminko středočeského kraje 
V naší porodnici se naro-
dilo první miminko roku 
2018 ve Středočeském 
kraji. Jen čtyři minuty 
po půlnoci přišel na svět 
Kryštof (3940 g a 52 cm). 
Jeho maminka Lenka si ho 
odveze za tatínkem a čtyř-
letým bráškou do Jiviny 
u Mnichova Hradiště. Ač-
koliv se malý Kryštof měl 
narodit už na Vánoce, po-
čkal si na novoroční pr-
venství.
v úterý 2. ledna Kryštofa 
osobně navštívila hejtmanka 
Středočeského kraje Jaroslava 
pokorná Jermanová. maminka 
obdržela šek na deset tisíc 
korun a dárek s dětskou 
výbavičkou. pozadu nezůstala 
ani zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda. ředitelka pojišťovny 
darina ulmanová přinesla 
malému pojištěnci řadu dárků 
– mimo jiné zlatý řetízek pro 
Kryštofa. od nemocnice dostala 
maminka dárkový poukaz do 
lékárny a dárkový balíček.

v roce 2017 se v Klaudiánově 
nemocnici narodilo celkem 1392 
– v deseti případech se jednalo 
o dvojčata. v roce 2016 se v mla-
doboleslavské porodnici rodi-
lo celkem 1326, což je stejné číslo 
jako v roce 2015. 

nejčastěji dávaná dívčí jmé-
na: ema, emma, anna, nela, na-

tálie a eliška. chlapecká jména: 
Jan, matyáš, Jakub, Kryštof, ma-
těj a martin. rodiče ale také volí 
jména neobvyklá: mia, melisa, 
malvína, alisa, zoey, alyssha, 
Jara, timea, linaa, caitir (hol-
čička), abigail, emiliano Sem, 
naomi, gia a marylin. podle ses-
třiček z pediatrie také přicházejí 
do módy stará jména. v mlado-
boleslavské porodnici se napří-
klad vloni narodili Bartoloměj, 
vavřinec, Bořivoj a matylda.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová přivezla prvnímu miminku 
spoustu dárků.

chcete se 
PřihLásit NA 
PřeDPoRoDNÍ 
kuRz?
Volejte: 326 742 609 
Cena kurzu 600 Kč 
(včetně přítomnosti 
partnera u porodu).
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JuDR. LADisLAv řÍPA:

Nemocnici se daří lépe
Klaudiánova nemocnice má více než rok staronové ve-
dení. 21. prosince to byl přesně rok, co se stal ředitelem 
JUDr. Ladislav Řípa. Za sebou má náročné období. 

naše nemocnice nebyla v dobré 
hospodářské kondici, potýkala 
se s řadou personálních problé-
mů a také se zhoršenou důvěrou 
pacientů. Každý den se musel 
ředitel zabývat touto nelehkou 
situací. věděl, že budou muset 
nastat některé změny. cíl byl ale 
jasný – uzdravit nemocnici a na-
dále poskytovat kvalitní péči.  

 Jak byste zhodnotil uplynulý 
rok z pohledu péče?
naším hlavním úkolem pro rok 
2017 byla stabilizace nemocni-
ce, tak abychom zlepšili eko-
nomiku, péči a abychom na od-
děleních mohli obsloužit více 
pacientů, kteří čekají na ošet-
ření. to se nám podařilo, pro-
tože oproti roku 2016, kdy jsme 
měli spočítané takzvané vrat-
ky (vypořádání se zdravotními 
pojišťovnami) na 21 milionů ko-
run, tak v letošním roce nebu-
deme muset zřejmě vracet nic. 
to znamená, že jsme splnili po-
jišťovnami požadovaný objem 
péče. Samozřejmě každá zdra-
votní pojišťovna si hlídá, aby za 
peníze, které nám pošle, jsme 
poskytli odpovídají péči. v roce 
2017 jsme tedy naprosto vše spl-
nili – poskytli jsme více péče 
než v roce 2016. tedy v našich 
ambulancích bylo více lidí, na 
lůžkových odděleních jsme po-

skytli více péče a také jsme více 
operovali.

 
 Nemocnice si ale před vaším 

příchodem dobře nestála ani 
v ekonomice…
naštěstí i v této oblasti se nám 
daří. za rok 2016 byla provoz-
ní ztráta naší nemocnice téměř 
88 milionů korun. za loňský rok 
budeme sice také ještě ve ztrá-
tě, ale bude o několik desítek 
milionů menší. Hospodaření za 
uplynulý rok samozřejmě ješ-
tě nemáme uzavřeno, ale podle 
předběžných odhadů už je jas-
né, že jsme na tom lépe. díky 
podpoře Středočeského kraje 
nejsme od srpna 2017 po splat-
nosti – tedy všechny faktury 
platíme všem dodavatelům bez 
rozdílu k datu jejich splatnos-
ti, což je obrovský posun. dří-
ve měla nemocnice i 2,5 měsíce 
zpoždění. 

 Z čeho máte vy osobně největší 
radost?
Já mám největší radost z toho, 
že se nám podařilo udržet roz-
sah služeb tak, jako v době, kdy 
jsem nastupoval. udržet kvalitu 
a rozsah péče dnes není jedno-
duché, a to s ohledem na nedo-
statek personálu napříč obory, 
což je bohužel stav ve všech ne-
mocnicích stejný. nové sestřič-

ky nejsou, stávající odcházejí do 
důchodu… a není přirozeně vel-
ká ochota personálu trávit tolik 
času v práci. dříve ve zdravot-
nictví bývalo zvykem, že napří-
klad lékař přicházel do práce 
v pátek ráno a odcházel domů 
v pondělí odpoledne nebo do-
konce až v úterý. Sestřičky mí-
valy obrovské množství přesča-
sů. doba se mění a požadavky 
personálu, aby netrávil tolik 
času v nemocnici, jsou podle 
nás skutečně oprávněné. udr-
žení rozsahu péče tedy považuji 
za největší úspěch.

 Problémy s nedostatkem 
personálu jsou celorepublikové. 
Jak si ale stojí naše nemocnice?
Snažíme se poskytovat lepší  
a kvalitnější péči po odborné  
stránce. naše nemocnice si 
v mnoha oborech udržuje vyso-
kou úroveň. na některých od-
děleních jsme měli a máme růz-
né personální výkyvy, někde 
máme plný stav. Je to ale velmi 
kolísavé a ve všech nemocnicích 
je to stejný problém. pereme 
se především s tím, abychom 
měli dostatek lékařů–specialis-
tů.  například nedostatkoví jsou 
endokrinologové, kardiologové 
nebo specialisté na rentgenolo-
gii. to stejné platí i u středního 
personálu. v nemocnici pracu-
je téměř 1600 lidí různých od-
borností. Když vezmete v úvahu 
chybějící pracovníky na někte-
rých odděleních, mateřské do-
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volené a nemocnost, tak to není 
jednoduchá situace. 

 Připomeňte, které investice 
nemocnice v loňském roce 
realizovala. 
Jednou z důležitých investic loň-
ského roku je bezesporu zříze-
ní centrálního příjmu pacientů 
– díky tomu budou lidé přichá-
zet se svými problémy pouze na 
jedno místo. už se nebude chodit 
zvlášť na internu a na úrazovku. 
tomu samozřejmě předcházely 
některé přípravy, jako stěhová-
ní ortopedické ambulance a vy-
budování zákrokového sálku na 
drobnější výkony. v září jsme 
otevřeli zrekonstruované odbě-
rové místnosti v původních pro-
storách, ale v daleko lepší kvalitě 
– přibyla místa k sezení ve velké 
čekárně, a především vyvoláva-
cí systém. v roce 2017 byla také 
dokončena první etapa rekon-
strukce hlavní recepce, protože 
vstup do nemocnice byl ve velmi 
havarijním stavu. 

 A co nás čeká v letošním roce?
v lednu a únoru finišovaly práce 
na úrazové části centrálního pří-
jmu, tak aby se v březnu mohl 

centrální příjem naplno spus-
tit v nových prostorách. Úrazo-
vá část sice zůstává v původních 
místnostech, ale bylo zapotře-
bí generální opravy, protože po 
letech používání je prostor již 
značně opotřebovaný. Ještě v le-
tošním roce by se sem měla pře-
stěhovat z budovy záchranné 
služby i lékařská pohotovostní 
služba pro dospělé, aby byla po-
hromadě z jednoho vstupu s jed-
nou recepcí. výhodou centrál-
ního příjmu je bezesporu jeho 
umístění – nachází se v budově, 
kde jsou zároveň rentgeny, mag-
netická rezonance, ct, ale i aro 
a operační obory – chirurgie 
a ortopedie.  dojde tak ke zkrá-
cení doby vyšetřovacích metod, 
aby se mohla co nejrychleji určit 
diagnóza pacienta. centrální pří-
jem se ale netýká dětských pa-
cientů, gynekologie a porodnice 
– tyto obory zůstávají se svým 
příjmem na svých odděleních. 

 Často diskutovaným tématem 
je stavba parkovacího domu. 
Jsou v přípravě nějaké další 
velké investice? 
Samozřejmě dále připravuje-
me další investice, jako je stav-

ba nové kuchyně, což souvi-
sí se stavbou nového pavilonu 
pro matku a dítě. důležitá je pro 
nás v letošním roce i oprava bu-
dovy staré interny. z minulých 
let je již hotové zateplení budo-
vy a kompletně jsou vyměněna 
okna. uvnitř je ale stavba sku-
tečně původní. Čeká nás tedy 
kompletní generálka od podlah  
přes výtahy, rozvody, datové 
sítě, sociální zázemí atd. podle 
současných předpokladů bu-
deme vyhlašovat veřejnou za-
kázku na zhotovitele do konce 
pololetí. práce by měly být za-
hájeny na podzim, pokud půjde 
vše podle plánů, bude hotovo 
někdy v červnu 2019. následně 
by se tam měla rozšířit lůžková 
rehabilitace, na dvou podlažích 
by měla být léčebna dlouhodo-
bě nemocných a v posledním 
patře hematologický stacionář.  

co se týká parkovacího domu, 
tak na jaře by mělo být vydá-
no územní rozhodnutí. Stavět 
by se mělo začít v roce 2019. po-
čítáme s kapacitou asi 700 míst, 
což je oproti stávajícímu parko-
višti pro 130 vozidel velká změ-
na. doufáme, že tento dům po-
kryje parkování nejen pacientů 
a zaměstnanců, ale také v odpo-
ledních hodinách a přes noc na-
bídne volnou kapacitu pro oby-
vatele z okolí nemocnice. 

zapomenout nemohu ani na 
investice do přístrojů. v letošním 
roce chceme obnovit hlavní vel-
ké přístroje – ct, dvě gamakame-
ry (přístroje na vyšetření kon-
trastními látkami), magnetickou 
resonanci a mamograf. dohro-
mady mluvíme o přístrojích 
za více než 100 milionů korun. 

JUDr. Ladislav Řípa je opět v čele nemocnice více než rok.
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ÚsPĚch

zPš se stala pojišťovnou roku
Již 3. ročník projektu Zdra-
votní pojišťovna roku, 
který realizuje nezisková 
organizace HealthCareIn-
stitute, byl pro Zaměstna-
neckou pojišťovnu Škoda 
nadmíru úspěšný. 

zpŠ zvítězila v dílčích kategori-
ích hodnocení ředitelů nemocnic 
a hodnocení z pohledu pojištěn-
ců, obsadila druhé místo v hod-
nocení ambulantních lékařů  
a finančního zdraví, a především 
se stala absolutním vítězem. 
ocenění převzala osobně ředi-
telka zpŠ ing. darina ulmano-
vá, mBa, z rukou ministra zdra-
votnictví na tradiční listopadové 
konferenci efektivní nemocnice  
v congress Hotelu clarion v pra-
ze–vysočanech. „navázali jsme 

tak na vynikající výsledky v mi-
nulých ročnících, a jelikož jde 
o zcela nezávislé hodnocení 
zdravotních pojišťoven, prová-
děné z řady odborných hledisek, 
tak si získaného ocenění velmi 
vážíme. tento výsledek, docíle-

ný díky celému týmu zpŠ, pro 
nás představuje velký závazek  
držet úroveň našich služeb i do  
budoucna na vysoké úrovni, 
ale zároveň je velkou motivací,“  
uvedla ředitelka zpŠ ing. darina 
ulmanová, mBa.

stAtistikA

Počet klientů 
záchytky klesl
V roce 2017 bylo na záchytné stanici při Klaudiá-
nově nemocnici umístěno 393 klientů – to je o pat-
náct lidí méně než v roce 2016 (v roce 2015 to bylo 
375 a v roce 2014 289 lidí).  

z tohoto počtu se jednalo 
o 323 mužů a 70 žen. cizinců 
bylo vloni 122 (muži 109, ženy 13). 
Klientů s českou státní přísluš-
ností 214 a Češek 57. Sedmase-

dmdesátkrát sem byli umístěni 
lidé s trvalým pobytem v mladé 
Boleslavi a opakovaně tuto služ-
bu využilo nedobrovolně 76 lidí 
(muži 60krát a ženy 16krát).

v mladé Boleslavi při Klau-
diánově nemocnici funguje 
protialkoholní a protitoxiko-
manická záchytná stanice od 
roku 2008. má tři lůžka a pro-
voz pouze v noci od 19.00 do 
7.00 hodin. Klient za noční po-
byt zaplatí 3000 korun. 

Bohužel ne vždy jsou klien-
ti ochotni či schopni tuto část-
ku zaplatit. v roce 2017 zapla-
tilo pouze 90 klientů. dluh za 
tento rok činí 906 724 korun. 
za rok 2016 to bylo 930 tisíc ko-
run (zaplatilo 91 lidí). celkem 
lidé na záchytce dluží 2,7 milio-
nu korun.

Ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Ing. Darina Ulmanová, 
MBA, převzala osobně ocenění, kterého si pojišťovna velmi váží.
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LÉkáRNA

víte, jak 
správně užívat 
antibiotika?
Již tradičně se nemocniční lékárna připojuje k osvěto-
vé kampani Antibiotický týden pod záštitou České lé-
kárnické komory. Cílem je upozornit širokou veřejnost 
na aktuální nebezpečí narůstající antibiotické odol-
nosti a současně zvyšovat povědomí pacientů o správ-
ném užívání předepsaných antibiotických přípravků.  
v důsledku nesprávného užívání 
antibiotik mohou dokonce vzni-
kat odolné baktérie, které jsou 
vůči nim odolné. proto evropská 

unie vyhlásila 18. listopad evrop-
ským antibiotickým dnem. 

o jak ožehavé téma se může 
jednat, dokládá i případ ženy 

z pensylvánie (uSa) hospitalizo-
vané pro symptomy infekce mo-
čových cest, které z moči vykul-
tivovali kmen bakterie odolné 
na antibiotikum poslední volby. 
naštěstí pro pacientku byla bak-
terie citlivá na jiné záložní anti-
biotikum. Jen o několik měsíců 
později je zjištěna stejná bakte-
rie v pitné vodě ve Francii. prav-
děpodobně v reakci na výskyt 
tohoto odolného kmene vydá-
vá evropská léková agentura ak-
tualizované doporučení a vyzý-
vá k omezení používání tohoto 
léku v léčbě infekce u zvířat, aby 
se tímto opatřením snížilo rizi-
ko vzniku a šíření odolnosti re-
zistence! „Je tak jasné, že zdra-
ví lidí a zvířat je propojené, že 
nemoci jsou přenášené z lidí na 



magazín Klaudiánovy nemocnice | únor–březen | 2018

19

téma

zvířata a obráceně. tento pří-
stup také zahrnuje životní pro-
středí, tj. další propojení mezi 
lidmi a zvířaty a stejně jako i po-
tenciální zdroj nových odolných 
mikroorganizmů,“ dodává mgr. 
milan peterka, farmaceut ne-
mocniční lékárny. 

Mohu užívat jakákoliv 
antibiotika? 
znalosti, postoje a chování ve-
řejnosti mohou mít zásadní vý-
znam při zavádění a zajišťování 
uvážlivého používání antimik-
robiálních léčiv jak z hlediska 
očekávání, tak z hlediska tlaků, 
které mohou vyvíjet na zdra-
votnické pracovníky a své ko-
legy a na dodržování harmono-
gramů medikace z jejich strany. 
„Široká veřejnost a pacienti by 
se měli aktivně sami informo-
vat a v případě potřeby požá-
dat svého ošetřujícího lékaře, 
eventuálně lékárníka, o infor-
mace o přiměřeném používání 
antimikrobiálních léčiv, napří-
klad antibiotik, antimikrobiální 
odolnosti a nepříznivých reak-
cích na antibiotika,“ upozorňuje 
farmaceut peterka. pacienti by 
měli užívat antibiotika, jedině 
když jsou předepsány lékařem 
a upustit od používání antibio-
tik, které nebyly předepsány, 
jako jsou zbylá balení antibiotik 
z předchozí léčby, antibiotika 
předepsaná jiné osobě (příbuz-
ným, sousedovi) nebo antibioti-
ka získaná bez předpisu (např. 
nelegálně prostřednictvím in-
ternetu z jiných zemích). zbylá 
nevyužívaná balení antibiotik  
by měli pacienti vracet do lé-
káren.

Co by měl lékař sledovat?
lékaři by měli podporovat 
alergologické testy u pacientů 
s alergickou reakcí na beta-lak-
tamová antibiotika (např. peni-
cilin) jako opatření na podpo-
ru používání antibiotik první 
volby u nealergických pacien-
tů. lékaři by se měli zabývat 
očekáváním pacienta, odpoví-
dat na jeho dotazy a řešit jeho 
preference jako základní složku 
individualizované péče a jako 
účinnou intervenci na podporu 
uvážlivého používání antibio-
tik. lékaři by měli pokud mož-
no informovat pacienta o důvo-
du antibiotické 
léčby a po-
tenciál-
ních  
vedlej-
ších účin-
cích a zajistit, 
aby pacient rozuměl dáv-
kování a době trvání léčby.  toto 
vše zlepšuje dodržování léčby 
pacientem a zvyšuje její úspěš-
nost. „zároveň lékárníci by měli 
zajistit, aby pacient rozuměl 
dávkování a délce léčby, jelikož 
to může zlepšit léčbu a zvýšit 
její úspěšnost. měli by posky-
tovat poradenství pacientům 
v souvislosti s kontraindikace-
mi, interakcemi léků mezi sebou 
a interakcemi potravin a léků,“ 
říká farmaceut peterka.

Uvážlivé používání antibiotik
uvážlivé používání antibiotik 
je přínosné pro pacienta a sou-
časně minimalizuje pravděpo-
dobnost vzniku nepříznivých 
účinků na jeho zdraví (např. 
výskyt nežádoucích účinků) 

a pravděpodobnost vzniku a ší-
ření antimikrobiální odolnos-
ti. to znamená, že se antibiotika 
používají jen tehdy, pokud jsou 
skutečně nutná, a to ve správ-
né dávce, ve správném dávkova-
cím intervalu a po předepsanou 
dobu léčby.

Jak správně užívat?
antibiotika účinkují pouze na 
bakteriální infekci, kterou určí 
váš lékař, proto jsou antibiotika 
pouze na lékařský předpis. na 
nachlazení, chřipku či jinou vi-
rózu antibiotika neúčinkují, pro-
to nepoužívejte nikdy zbylá an-

tibiotika 
k samolé-
čení. pře-
depsaná 
antibioti-
ka užívej-
te vždy 

po celou dobu, kte-
rou určí váš lékař, a zároveň do-
držujte předepsané dávkova-
cí intervaly. mírné prodloužení 
dávkovacího intervalu okamžitě 
napravte a pokračujte v nastave-
ném dávkování, ale výrazné pro-
dloužení dávkovacího interva-
lu konzultujte se svým lékařem. 
Během léčby antibiotiky i krát-
ce po jejím ukončení odpočívej-
te a dodržujte režimová opatře-
ní. dodržujte doporučení svého 
lékárníka, protože účinnost ně-
kterých předepsaných antibio-
tik mohou ovlivňovat další vámi 
užívané léky, potravní doplňky, 
ale i některé potraviny a alkohol. 
Jen správným užíváním antibio-
tik společně zachováme účin-
nost antibiotik pro další genera-
ce lidského pokolení. 
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DEN ZDRAVÍ SE ZPŠ

Program:

• projekt prsakoule – na modelech prsou a varlat si nahmatáte nález, 
který není v pořádku

• projekt Žiješ srdcem – jak se správně starat o srdce a cévy

• měření tlaku

• měření hladiny cukru v krvi

• propagace dobrovolnictví

• puzzle se zdravotní tématikou pro děti

ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav 
a neziskovou organizací Loono

26. února
8:00 – 15:00 hod.

v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav (recepce u hlavního vstupu)

Sledujte nás na  zpskoda
www.zpskoda.cz | www.kartamehosrdce.cz
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hemAtoLoGicko-tRANsfuzNÍ oDDĚLeNÍ

Lidé se zajímali 
o krevní skupiny

Hematologicko-transfuzní od-
dělení Klaudiánovy nemocnice  
uspořádalo v lednu hned něko-
lik akcí pro veřejnost. zatímco  
26. ledna dopoledne bylo zamě-
řeno na studenty, odpoledne 
se vzdělávala široká veřejnost. 
primářka oddělení Jarmila  
obernauerová se vypravila  
osobně na Sou Škoda, kde si se 
studenty povídala nejen o dár-
covství krve a plazmy. na odpo-
ledne připravila Klaudiánova 
nemocnice a Bondy centrum 
akci na téma co najdeme 
v krvi? víte, jaké jsou krevní 
skupiny? co je to rH faktor? 
mohu se stát dárcem krve?  
Jakou máte krevní skupinu a co 
to znamená? veřejnost měla 
o akci skutečně velký zájem.  
podle primářky obernauerové 
chtěli lidé znát svoji krevní sku-
pinu, a především se chtěli in-
formovat o možnosti darování 
krve a plazmy v naší nemocnici.

KoHo HLEDáME? 
 Údržbáře a dělnice do prádelny
 Pomocnici do kuchyňky  

na interní oddělení
 Řidiče (včetně DNR)
 Elektrikáře

koNtAkt:

Více informací získáte 

na personálním oddělení, 

telefon 326 742 012 nebo e-mail 

personalni@onmb.cz

popřípadě na stránkách www.

klaudiánovanemocnice.cz

HLEDátE práCI?
Kromě zdravotního personálu hledáme 
technicko-hospodářské zaměstnance!

Primářka hematologicko-transfuzního oddělení Jarmila 
Obernauerová trpělivě zájemcům vysvětlovala informace o krvi 
a krevních skupinách.
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Zpěvákovi Luboši Odhánělovi se v naší porodnici 
narodil syn Lubošek.

osoBNost v NemocNici

zpěvák Luboš odháněl 
se stal otcem!
Luboš Odháněl je zpěvákem. A dnes je již i spokojeným tátou. Jeho synek Luboš 
se narodil jeho přítelkyni Daniele 2. ledna ve 12 hodin a 4 minuty v Klaudiánově 
nemocnici. Na svět přišel s váhou 2800 gramů a měřil 48 centimetrů. Novopečení 
rodiče si naši porodnici vybrali na základě dobrých referencí. 

 Jak jste byl spokojen s naší porodnicí? 
S mladoboleslavskou porodnicí jsme byli velice 
spokojeni a rád bych touto cestou poděkoval ce-
lému týmu, jmenovitě: mudr. Kateřině cardové, 
porodní asistentce mgr. Kláře Šťastné, dětské  
sestře petře Skalské a též i mudr. michaele  
roškotové. zažil jsem naprosto profesionální 
přístup a velice oceňuji sehranost celého týmu. 

 Proč jste si vybrali naši porodnici?  
ani mě nenapadlo, že bychom měli dát před-
nost jiné porodnici! Jsem si jistý, že jsme udělali 
dobře.

 Myslíte si, že jako novopečený táta omezíte 
koncertování? 
zatím to nemám v plánu, ale člověk nikdy neví, 
že? 

 A doufáte, že se Lubošek potatí? Případně, 
co byste si přál, aby v životě dělal…
no, doufám, že v něčem ano. chtěl bych, aby  
dělal lidem kolem sebe jen samou radost, prostě 
aby byl dobrý člověk. a co bych si přál, aby jed-
nou dělal? to opravdu nechám jenom na něm, 
co ho bude bavit a naplňovat. nehodlám ho do 
něčeho nutit. Jen vím, že mu vždy rád pomůžu,  
poradím, pokud o to bude stát. Jsem tu pro 
něho, dokud budu naživu.

 A co vaše hudební plány?
Se svojí kapelou vyrazím k prvnímu letošnímu 
vystoupení do chlumce nad cidlinou, bude to 

ale až 17. února. luboš Suchánek z kapely Komu-
nál nás pozval ke společnému koncertu a takové 
pozvání se neodmítá. v březnu nás pak fanoušci 
uslyší v sokolovně v Bělé pod Bezdězem při  
Happy festu, který pořádá známý organizátor  
hudebních akcí Jan Šťastný.

také bych chtěl natočit singl a klip k jedné  
písničce. zatím nevíme, zda to bude ke staré 
písničce, kterou bychom předělali do nového 
aranžmá, nebo zda to bude zcela nová skladba. 
v každém případě, i když máme dostatek pís-
ní na cédéčko, asi se do toho nebudeme pouš-
tět. doba dlouhohrajících cédéček je v současné 
době utlumena a kapely se spíše vydávají cestou 
singlů a klipů.
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