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Hledáme nové kolegy!
Pomocný Pracovník  
ve zdravotnictví
•	 zájem o práci ve zdravotnictví  

a vztah k ošetřovatelské práci
•	 základní vzdělání
•	nabízíme absolvování 

akreditovaného kvalifikačního 
kurzu Sanitář

•	 termín kurzu květen–červen 2019
•	 jednosměnný provoz (s kvalifikací  

třísměnný provoz)
•	 celý úvazek
•	nástup možný ihned
 
 
Pracovník úklidu –  
mnichovo hradiště
•	oddělení následné péče Mnichovo 

Hradiště
•	dlouhodobá a stabilní práce
•	moderní pracovní prostředí
•	 zkrácený  úvazek do 0,75 

po–pá dopoledne 5 hodin denně,  
víkend (2x za měsíc) 3 hodiny denně 

•	nástup možný k 1. 4. nebo po dohodě

Pracovník úklidu – brigáda
•	dlouhodobá a stabilní práce
•	moderní pracovní prostředí
•	 zkrácený úvazek, pouze odpolední 

směny a víkendy, rozsah po dohodě
•	nástup možný ihned nebo 

po dohodě

  
Pracovník úklidu
•	dlouhodobá a stabilní práce
•	moderní pracovní prostředí
•	plný i částečný úvazek
•	nástup možný ihned nebo 

po dohodě
 
 
Pracovnice nemocničního  
kiosku
•	dlouhodobá brigáda pro časově  

flexibilního uchazeče
•	občasný zástup za nemoc nebo  

dovolenou, nepravidelně
•	DPP, DPČ
•	nástup možný ihned
 
 
bližší informace  
tel.:  727  969  043  
e-mail: alena.haiblikova@onmb.cz
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INVESTICE 

Stavba parkovacího 
domu začne na podzim
Parkování v areálu nemoc-
nice je velkým problémem 
nejen pro pacienty, kte-
ří do Mladé Boleslavi při-
cházejí za zdravotní péčí, 
ale také pro zdravotní per-
sonál. 

Jediným řešením je stavba no-
vého parkovacího domu v mís-
tě stávajícího parkoviště v areá- 
lu nemocnice. Stavět se začne 
letos na podzim a vozy zde po-
prvé mají zaparkovat rok od za-
hájení stavby.  

osmipodlažní budova (sedm 
nadzemních pater a jedno pod-
zemní) na křižovatce ulic lau-
rinova a palackého nabídne 
640 parkovacích stání. nákla-
dy stavby jsou předběžně vy-
čísleny na 153 milionů korun 
bez dpH, a to včetně potřeb-
ného vybavení technologiemi, 
areálových komunikací, parte-
ru a protihlukových opatření. 
za úvěr, který si na stavbu par-
kovacího domu nemocnice vez-
me, bude ručit Středočeský kraj 
(z 80 procent) a město mladá 
Boleslav (z 20 procent). 

výstavba parkovacího domu 
zajistí větší komfort a dostup-
nost pacientů ke zdravotní 
péči. vyřeší ale také parkování 
v okolí nemocnice. „parkovací 
dům bude sloužit nejen pacien-
tům nemocnice, ale také lidem, 

kteří bydlí v okolí, podle našich 
odhadů to bude v procentuál-
ním poměru osmdesát ku dva-
ceti. z tohoto důvodu také bude 
město za úvěr na stavbu parko-
vacího domu ručit dvaceti pro-
centy,“ vysvětlil primátor ra- 
duan nwelati. 

podle prvního náměstka pri-
mátora a místopředsedy před-
stavenstva Klaudiánovy ne-
mocnice Jiřího Boušky se nyní 
pracuje na dokumentaci ke sta-
vebnímu povolení. „pokud to 
půjde podle plánů, v červenci 
budou zahájeny přípravy úze-
mí pro stavbu. v průběhu dovo-
lené Škoda auto by mohly za-
čít přípravné práce,“ doplnil Jiří 
Bouška. provozovatelem parko-
vacího domu bude společnost 
městské parkovací domy mla-
dá Boleslav, která je v majet-

ku města. tato společnost také 
dokáže provoz nemocničního 
parkovacího domu efektivně 
navázat na parkovací systém 
v centru města.

podle Boušky je součas-
ně s výstavbou parkovacího 
domu nutné řešit dopravní si-
tuaci v přilehlém okolí, přede-
vším tedy úpravu palackého 
ulice směrem ke gymnáziím. 
„vjezd do parkovacího domu 
bude oproti stávajícímu posu-
nut směrem ke křižovatce lau-
rinovy a palackého ulice, navíc 
palackého bude z jedné stra-
ny pěší zónou, z druhé strany 
bude zaslepená, aby tudy auta 
nemohla projíždět. Směrem od 
ulice Boženy němcové k Hu-
sově ulici bude jednosměrka,“ 
vysvětlil. Úpravy komunikací 
včetně té před parkovacím do-

Letecký pohled na parkovací dům a blízké okolí.



magazín Klaudiánovy nemocnice | březen–duben | 2019

5

Téma

 

milgamma® N
 

BOLEST ZAD SE DÁ LÉČIT,
NEJEN POTLAČOVAT*

Lék na vnitřní použití. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci. O použití léku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, info@woerwagpharma.cz, www.woerwagpharma.cz

Složení: Jedna měkká tobolka obsahuje 40 mg benfotiaminum, 90 mg pyridoxini hydrochloridum, 250 µg cyanocobalaminum. Indikace: Onemocnění periferního nervového systému různého původu, např. zánětlivá onemocnění periferních nervů a kořenů, diabetická a alkoholická polyneuropatie, paréza n. facialis, neuralgie n. trigeminus, radikulární 
syndromy, pásový opar apod. Dále při zvýšené potřebě vitamínů skupiny B. Dávkování a způsob podání: Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklá terapeutická dávka 1 tobolka 3krát denně. Profylakticky, v lehčích případech a při velmi kladné reakci na léčbu 1-2 tobolky denně. Přípravek Milgamma N je určen pro dospělé. Kontraindikace: Hypersenzitivita na 
léčivé látky nebo arašídy či sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v platném SPC. Zvláštní upozornění: Pacienti trpící psoriázou musí mít pro užívání přípravku závažné důvody: vitamín B12 může zhoršit kožní projevy. Není vhodné podávat u pacientů s nádorovým onemocněním. Obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat. Lékové interakce: Při léčbě parkinsonismu samotnou levodopou může dojít k oslabení jejího účinku. Dále může docházet k interakcím při léčbě isoniazidem, cykloserinem, D-penicilaminem, adrenalinem, noradrenalinem a sulfonamidy. Fertilita, těhotenství a kojení: Podání těhotným ženám nebo 
v období kojení není pro vysoký obsah pyridoxinu doporučeno. Nežádoucí účinky: Přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V některých případech může docházet k alergickým reakcím (urtikaria, exantém, šokové stavy). V ojedinělých případech může dojít k výraznému pocení, tachykardii, akné. Podmínky 
uchovávání: Uchovávat v původním obalu při pokojové teplotě. Dostupná balení: AI/PVC blistr s 20, 50 nebo 100 měkkými tobolkami. Držitel rozhodnutí o registraci: WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Německo; http://www.woerwagpharma.de Reg. č.: 86/936/95-C. Datum registrace: 6. 12. 1995. Datum poslední 
revize textu SPC: 27. 1. 2016. Způsob výdeje a úhrady: Výdej přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

* bolest zad způsobená zánětlivým nebo mechanickým poškozením (radikulární syndrom) periferních nervů a kořenů.
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milgamma® N
1 kapsle obsahuje:
40 mg benfotiaminu
90 mg vitamínu B6 

250 µg vitamínu B12

obvyklé dávkování:  
1 kapsle 3-krát denně
velikost balení: 100, 50, 20 cps.
Volně prodejný lék!

milgamma®

1 tableta obsahuje:
50 mg benfotiaminu
250 µg vitamínu B12

obvyklé dávkování:
1 tableta 3-krát denně
velikost balení: 100, 50, 20 tbl.
Volně prodejný lék!

obsahuje

benfotiamin obsahuje

benfotiamin
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mem bude hradit město, jde to-
tiž o pozemky, které patří mla-
dé Boleslavi.

dalším úkolem, který je nut-
né ještě před vlastní realiza-
cí vyřešit, je parkování pacien-
tů po dobu stavby. aktuálně je 
totiž v areálu nemocnice par-
koviště pro 130 automobilů 
a tato vozidla bude nutné ně-
kam dočasně přemístit. zastu-
pitelstvo města schválilo v pon-
dělí 25. března koupi pozemku 
v laurinově ulici nedaleko ne-
mocnice (na Slovance), kde 
bude vybudováno po dobu vý-
stavby dočasné parkoviště.

„za minulý rok se uskutečni-
ly investice do zkvalitnění slu-
žeb v naší nemocnici za 200 mi-
lionů korun. Jsem rád, že více 

než polovinu prostředků se po-
dařilo získat z evropských fon-
dů, projekty by samozřejmě 
nešly zrealizovat bez podpo-

ry Středočeského kraje.  Úro-
veň vybavení naší nemocnice 
se tak stále posouvá,“ dodává 
Jiří Bouška.

Vizualizace parkovacího domu, jak jej uvidíme z Laurinovy ulice.
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INTERNA

Primář chce 
vrátit hrdost 
internímu oboru
Naše interní oddělení má od února nového 
primáře – stal se jím na základě výběrového 
řízení MUDr. Martin Polák. 

martin polák je absolventem 
lékařské fakulty univerzity 
Karlovy a má atestace z vnitř-
ního lékařství, kardiologie 
a klinické výživy a intenzivní 
metabolické péče. před nástu-
pem v mladé Boleslavi působil 
v oblastní nemocnici příbram 
jako vedoucí lékař Jip inter-
ních oborů, vedoucí lékař Kar-
diostimulačního centra a nu-
triční ambulance.

 Ve své funkci jste již několik 
týdnů, mohl jste se již podrobně 
seznámit se svým oddělením?
za tuto dobu se jistě nemo-
hu seznámit se všemi detai-
ly oddělení ani nemocnice. měl 
jsem možnost projít celé oddě-
lení, hovořit s většinou lékařů, 
staničními sestrami. měl jsem 
také možnost hovořit s primáři 
ostatních oddělení. Situace pro 
mne samozřejmě není jednodu-
chá, protože jsem nastoupil do 
prostředí, které bylo pro mne 
zcela neznámé. ale přistupuji 
k tomu s pokorou lékaře, který 
34 let působil v jiné nemocni-
ci v pozici podřízeného. mu-

sím na tomto místě poděkovat 
svému kolektivu, který mne 
přijal velmi přátelsky, vrchní 
sestře, která mi pomáhá zvlá-
dat všechny nástrahy spojené 
s mou funkcí. musím poděko-
vat i bývalému primáři mudr. 
Koškovi, který mne seznámil 
s chodem oddělení a pomohl  
mi zvládat i administrativní  
úkoly. rovněž management 
i administrativa nemocnice se 
k mně chová vstřícně. Je to pro 

mne velmi důležité, protože bez 
podpory bych tento přechod 
z jedné nemocnice do druhé 
zvládal velmi obtížně a nemohl 
bych začít naplňovat svoji vizi, 
se kterou jsem do Klaudiánovy 
nemocnice přišel.

 Jaké jsou podle vás největší 
problémy tohoto oddělení?
naše zdravotnictví je v sou-
časné době trochu nemocné. 
Bohužel ani Klaudiánova ne-
mocnice této nemoci nebyla 
ušetřena. nemoc se nevyhnu-
la ani internímu oddělení. chy-
bí zdravotnický personál, a to 
jak mezi lékaři, tak mezi sest-
rami a pomocným personálem. 
a bohužel výhled do budoucna 
není příliš optimistický. toto si 
vyžádalo již v minulosti reduk-
ci lůžek. práce na interním od-
dělení je díky povaze a struk-
tuře pacientů velmi náročná 
jak po stránce fyzické, tak psy-
chické. z toho samozřejmě vy-
plývá, že můj personál je pře-

Interní oddělení dnes sídlí v moderní budově.
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MáTE  DOTAZ 
NA  PRIMářE?
Pište e-mail:
poradna.interna@onmb.cz

tížený, frustrovaný, že mnozí 
uvažují o odchodu z nemocni-
ce. z mého pohledu interní od-
dělení poskytuje zatím služby 
a výkony v daleko menším roz-
sahu, než odpovídá charakteru 
a povaze našeho oboru. chybí 
mu určitá „hrdost“ – to je třeba 
napravit. 

 Co byste tedy na tomto 
oddělení vyzdvihl?
interní oddělení je umístěno 
v novém pavilonu, takže pod-
mínky jsou jak pro pacienty, 
tak personál luxusní. mohu to 
porovnávat – znám mnoho za-
řízení v Čr. Je třeba vyzdvih-
nout i velký potenciál tohoto 
oddělení, především vědomost-
ní. Současný personál je vůči 
nemocnici stále ještě loajální: 
má snahu se vzdělávat i zavá-
dět nové věci – to je třeba pod-
porovat a vytvořit pro tento 
rozvoj podmínky. 

 Navrhl jste již nějaké změny?
ano, některé změny jsem již 
provedl, ale zatím spíše orga-
nizační povahy. mají za cíl sta-
bilizovat personální situaci, 
ulehčit práci sestrám i léka-
řům, aby se mohli věnovat pře-
devším pacientům. Jak jsem již 
řekl, přišel jsem do nemocnice 
s nějakou vizí. Každou vizi však 
můžete naplňovat, pokud máte 
dostatek lidí, kteří jsou ochot-
ni přijmout změny, kteří jsou 
ochotni dělat nové věci. 

Jednoduše řečeno, pokud se 
mi podaří vytvořit kolektiv, kte-
rý bude naladěný na stejnou 
notu jako já – a nejde jen o od-
bornou práci – pak to je dobrý 
start k naplnění mé vize. důle-
žité je, aby všichni pochopili, že 
jsme tým, kdy pro úspěšné fun-
gování je důležitý každý jednot-
livec.  chápu rovněž, že celý můj 
kolektiv po mém příchodu je 
plný očekávání. a já chci udělat 
maximum pro to, abych toto je-
jich očekávání nezklamal. 

 Čekají pacienty nějaké 
změny?
ano. Jsou vynucené přede-
vším personální situací na od-
dělení, která je obdobná jako na 
mnoha jiných interních odděle-
ních českých nemocnic. došlo 
k další redukci lůžkové kapa-
city, museli jsme omezit někte-
ré ambulance. to se dotklo jak 
ambulancí v nemocnici, tak 
i ambulancí v mnichově Hradi-
šti. museli jsme požádat o sou-
činnost další oddělení. 

věřím ale, že tyto změny bu-
dou dočasné a že se postup-
ně vrátíme k „normálnímu“ sta-

vu. mou snahou bude, aby se 
v historicky krátké době na-
opak rozšířilo spektrum výko-
nů a služeb, a to i takových, kvů-
li kterým museli pacienti být 
transportováni do jiných zaří-
zení. 

 Chcete něco vzkázat 
občanům našeho regionu? 
chci ujistit pacienty, že sna-
hou celého mého kolektivu je, 
aby současnou tíživou situaci 
ve zdravotnictví pocítili co nej-
méně. na druhou stranu chci 
apelovat na pacienty i jejich ro-
dinné příslušníky, aby měli tr-
pělivost a aby uvážlivě využíva-
li naše služby, aby pochopili, že 
každý pacient vyžaduje indivi-
duální přístup a že při přícho-
du do zdravotnického zařízení 
nerozhoduje o pořadí ošetření 
čas příchodu, ale povaha obtíží. 
nemohu si odpustit apel na po-
tencionální uchazeče o zaměst-
nání v naší nemocnici, a to jak 
z řad lékařů, sester, tak i pomoc-
ného personálu. práce zdravot-
níka stále patří ze společenské-
ho pohledu mezi nejprestižnější 
povolání. mějte na paměti, že 
byste jistě chtěli, aby o vaše ro-
dinné příslušníky pečovalo do-
statek erudovaných zdravotní-
ků, a vy k tomu můžete přispět 
velkou měrou, můžete se tedy 
zasloužit o léčení nemocného 
zdravotnictví alespoň na lokál-
ní úrovni.

Primář MUDr. Martin Polák



www.klaudianovanemocnice.cz

8

Aktuality

spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to,  co  opravdu  potřebuje!
Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.

RV
19
00

00
5/
17

RTG

Na dlouhé 
snímky 
je třeba 
se objednat 
provádění projekcí dlouhých 
snímků – celé dolní končeti- 
ny a páteře vestoje na jeden 
formát, bude probíhat 
na rtg přístroji v 1. patře: 
út 13,00–14,00, čt 13,00–14,00. 
z důvodu přípravy rtg pří-
stroje pro dané snímky se 
musíte objednávat přes inter-
net nebo na tel. 326 742 209.

HTO

Odběrů bylo  
vloni opět více 
v roce 2018 bylo na hematolo-
gicko-transfuzním odděle-
ní Klaudiánovy nemocnice 
provedeno celkem 13587 
odběrů – odběrů krve 
bylo 7322 a odběrů plaz-
my 6265 (v roce 2017 
to bylo 13 134 od-
běrů, v roce 2016 
pak 12 537 odbě-
rů). evidováno bylo 
k 31. prosinci 2018 celkem 
4083 dárců. nově registrova-

ných bylo 439. v loňském roce 
nemocnice například rozšíři-

la nabídku občerstvení pro 
dárce po odběru a znač-

ně rozšířila výhody a bo-
nusy pro dárce krve. od 
letošního roku mají na-

příklad dárci zdar-
ma vstup do sta-
ré i nové části zoo 

chleby či mohou vy-
užívat zvýhodněného vstu-

pu do sauny.
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Premiéra 

              
Březen 2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
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Kuba posílá za každý svůj bod 
nadaci 1000 USD. Fanděte mu 
s námi a přispějte formou DMS. 

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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www.meziploty.cz
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kONTAkT 
magdalena beranová
e-mail:  
dobrovolnik@onmb.cz 
telefon: 326 743 740 
mobil: 731 542 877 

DOBROVOLNICTVÍ

Chcete se stát 
dobrovolníkem? 
Přidejte se k nám!
Posláním dobrovolníků je udržovat pacienty 
v kontaktu se zdravým světem, posilovat jejich 
duševní klid a pohodu, rozvíjet snahu o uzdravení 
se a vnést do nemocnice více lidského kontaktu.  

dobrovolník není náhradou za 
lékaře a zdravotnický personál, 
ale je to člověk, který může po-
moci překlenout náročné chvíle 
v nemocnici a přispět k lepšímu 
průběhu a efektu léčby. dobro-
volníci v Klaudiánově nemocni-
ci působí více než deset let.

dnes dobrovolníci navštěvují 
pacienty na interně, chirurgic-
kém a dětském oddělení, v dět-
ském centru a oddělení násled-
né péče. záleží samozřejmě na 
zájmu pacientů – pokud by spo-
lečnosti dobrovolníka chtěl vy-
užít i pacient na jiném oddělení, 
není to problémem. 

zájemci o dobrovolnictví 
buď mohou chodit pravidel-
ně na některé oddělení, nebo 
se účastnit jednorázových akcí. 
„pořádáme například akce na 
dětském oddělení nebo v dět-
ském centru, jako jsou plavá-
ní v městském bazénu, výle-
ty a různé tvoření. tradičně se 
věnujeme speciálně mikuláši 
a velikonocům,“ dodává koor-
dinátorka dobrovolníků magda 
Beranová. 

Speciálně vyškolení dobro-
volníci poznají, kde stačí si  

s pacientem 
popovídat 
o všedních 
věcech, kde je 
třeba vyslechnout si jeho ži- 
votní příběh nebo kde pomůže  
třeba společná četba z knih.  
dětem pomáhají překlenout 
období pomocí vyprávění nebo 
inscenací pohádek, jindy tema-
ticky motivovanou návštěvou.

podmínkou dobrovolnictví 
je úvodní schůzka s koordiná-
torem. absolvujete vstupní po-
hovor zaměřený na vzájemná 
očekávání, možnosti uplatně-
ní a podmínky registrace v dob-

rovolnickém cen-
tru. poté se musí 
zájemce zúčastnit 
celodenního bez-

platného školení – datum dal-
šího školení je 12. 10. 2019. zá-
jemce musí samozřejmě dodat 
výpis z trestního rejstříku a po-
depsat dokumenty mlčenlivost 
a kodex dobrovolníka. práce 
dobrovolníků je zcela nezištná. 

Dobrovolníky můžete v naší nemocnici nově potkávat v bílých 
tričkách s logem dobrovolníků. Na zádech mají velký viditelný nápis 
DOBROVOLNÍK.
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UROLOGICkÉ ODDĚLENÍ

Moderní přístroje 
urychlují pacientům návrat 
do normálního života
V posledních letech výrazně roste počet pacientů, 
kteří se léčí s močovými kameny. Věk takto posti-
žených lidí se navíc stále snižuje – nejvíce jsou dnes 
postiženi lidé v produktivním věku. 

urologické oddělení Klaudiáno-
vy nemocnice nabízí komplexní 
péči při řešení této litiázy. tak-
to specializovaná péče s úpl-
ným spektrem zákroků není 
v okolních regionech příliš běž-
ná. pacienti jsou tak často nu-
ceni k operacím dojíždět právě 
do Klaudiánovy nemocnice, do 
krajských nemocnic nebo i do 
fakultních nemocnic.

močové kameny dnes trápí 
stále více pacientů. Jsou pova-
žovány za civilizační onemoc-
nění.

u některých typů známe pří-
činu a léčíme je i neoperativně. 
u většiny typů konkrementů 
vede k jejich tvorbě souhrn ně-
kolika faktorů: zapojuje se vliv 
genetické zátěže, složení stravy, 
pracovního prostředí, množství 
přijatých tekutin. důležitá jsou 
i dietní doporučení podle kon-
krétního složení konkrementu 
a velmi důležitá je i správná in-
dikace zákroku. toto postiže-
ní má ve spektru urologických 
onemocnění jednu zvláštnost: 
velmi často postihuje i pacienty 
mladšího a středního věku.

Ambulantní poradna
v druhé polovině loňského roku 
byla v Klaudiánově nemocnici 
otevřena ambulantní poradna, 
kterou vede mudr. Jan zapla-
tílek. ta je zaměřena na proble-
matiku vzniku ledvinových ka-
menů. zaměřuje se především 
na prevenci vzniku tohoto one-
mocnění a dále slouží k léčbě 
pacientů, kteří mají mnohočet-
né konkrementy nebo se jim 
konkrementy rychle vracejí 

nebo kde je i známa metabolic-
ká, popřípadě infekční příčina 
tvorby konkrementů.

zde je dostatek prostoru pro-
vést komplexní metabolické vy-
šetření, zhodnotit nálezy a léčit 
tyto pacienty. „Jedním z hlav-
ních důvodů zřízení poradny je 
potřeba identifikovat pacienty, 
u nichž za tvorbou konkremen-
tů stojí porucha funkce jiného 
orgánu, například příštitných 
tělísek, a předat takto postižené 
k dalšímu specializovanému ře-
šení,“ dodává zástupce primáře 
mudr. robert Šverma s tím, že 
do této poradny indikuje a ode-
sílá pacienta ošetřující urolog.

Investice do přístrojů jsou dnes nutností - bez jejich pravidelné 
obměny by nemocnice nemohla držet krok s trendy v léčbě.
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Během podzimu 2018 byl na 
urologické oddělení pořízen 
moderního výkonný laser, nový 
operační rtg přístroj – byla 
provedena inovace ultrazvuko-
vého operačního litotriptoru.

dále byly pořízeny semirigid-
ní ureterorenoskopy (pro vy-
šetření a zákroky v močovodu) 
včetně supertenkého přístroje 
a sada nejnovějších flexibilních 
ureterorenoskopů, se kterými 
můžeme velmi šetrně operovat 
i uvnitř ledviny. Komplexně ře-
čeno bylo investováno do tech-
niky, která slouží k drcení kon-
krementů v močových cestách. 
díky těmto přístrojům jsou tyto 
miniinvazivní výkony efektiv-
ní, dle povahy a množství kon-
krementů rychlé, a hlavně 
mnohem šetrnější. rychlejším 

odstraněním konkrementů se 
také sníží množství případných 
komplikací, jako jsou záněty 
ledvin a močových cest či selhá-
ní ledvin.

nové přístroje – kratší 
hospitalizace
velkou výhodou endoskopic-
kých metod je bezesporu čas-
to extrémně krátká hospitaliza-
ce – za pouhé tři dny je pacient 
propuštěn do domácího ošet-
řování a velmi brzy se vrací do 
pracovního procesu. otevřené 
operace pro konkrementy se již 
neprovádějí, indikace k perku-
tánní extrakci (odstranění led-
vinových kamenů operačně 
provedeným malým otvorem 
do ledviny) ubývají a naopak se 
bouřlivě rozvíjí miniinvazivní 

endoskopické operace. tedy me-
tody, kdy se odstraňují konkre-
menty ve velké většině přiro-
zenými močovými cestami bez 
řezu do tkání. 

„v posledních třech letech 
prudce narůstá počet těchto 
miniinvazivních endoskopic-
kých zákroků a ubývá počet mi-
motělních litotripsí. zatímco 
v roce 2016 jsme provedli pět ta-
kových výkonů, v roce 2018 jich 
bylo více než sedmdesát. trend 
je jednoznačný, odstranit i mno-
hočetné močové kameny u pa-
cienta v rámci jednoho zákroku, 
což je se stávajícím technickým 
vybavením možné, “ říká primář 
urologického oddělení mudr. 
richard pabišta.

1600 pacientů ročně 
i z hlediska anestezie, tedy 
uspání pacienta, je možno vy-
užít mírnější formy celkové-
ho znecitlivění a pacient se 
brzy vrací domů ke svým běž-
ným aktivitám a do zaměstná-
ní. v mladé Boleslavi je na en-
doskopickém operačním sále 
urologického oddělení provádě-
no 1600 výkonů ročně – pro ře-
šení konkrementů je prováděno 
10 až 15 výkonů týdně. 

 pacienta s první diagnózou 
nebo řídkým výskytem močo-
vých kamenů přijímá do péče 
urologická ambulance. v přípa-
dě akutních obtíží až charakte-
ru ledvinové koliky se o pa- 
cienta ihned postará tým léka-
řů a sester na urologické ambu-
lanci a dle vývoje stavu pacient 
odejde domů nebo je hospi-
talizován ke zklidnění bolestí 
na urologickém oddělení.

MUDr. Robert Šverma u nového moderního laseru, který se stal 
nepostradatelným pomocníkem při operacích močových kamenů.
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Plánujete letní dovolenou 
a rádi byste ji strávili v Česku? Pak 
pro vás máme jeden velmi zajíma-
vý tip, který ocení milovníci pro-
cházek, cyklistiky i ti, kteří chtějí 
relaxovat v lesích nebo u rybníka. 
Rozhodně nebudete litovat, když 
si za cíl své letošní dovolené vy-
berete Žďárské vrchy na Vysoči-
ně a  Rodinný hotel Pavla přímo 
v jejich srdci.

Hotel Pavla se pyšní skvělou 
polohou. Najdete ho u obce Vla-
chovice nedaleko Nového Měs-
ta na Moravě. Na dohled od něj 
leží hned dva velké a známé ryb-
níky – Sykovec a  Medlov, které 
za hezkého počasí přímo vybízí 
ke koupání. Sykovec ocení muži, 
kteří se poohlížejí po „plácku“ na 
sportovní rybaření. Hotel má také 
vlastní bazén s  křišťálově čistou 
vodou, který milují především ro-
diny s dětmi. 

Žďárské vrchy nabízejí ne-
přeberné množství tipů na cyklo 
nebo pěší výlety. Určitě jste sly-
šeli o  skalách, které vyhledáva-
jí horolezci a  jsou cílem pěších 
túr. Vyjmenujme ty nejznámější 
– Dráteničky, Pasecká skála, Čtyři 

palice nebo Milovské perničky. 
Z  té nejvyšší Devíti skal při hez-
kém počasí zahlédnete Sněžku. 

„S  hosty v  létě vyrážíme na 
borůvky nebo na houby, dvakrát 
týdně pořádáme oblíbenou gril 
párty a samozřejmě rádi se podě-
líme o další tipy, jak u nás strávit 
příjemnou dovolenou,“ prozradi-
la manažerka hotelu Pavla Okou-
nová s tím, že v Novém Městě na 
Moravě, konkrétně v  Horáckém 
muzeu mají nové pohádkové pod-
zemí a téměř na dohled od hote-
lu se rozprostírá známá Vysočina 
Arena, která pravidelně v květnu 
hostí Mistrovství světa horských 
kol, v létě láká na tzv. singletrac-
ky a  od jara 2019 nově na další 
sportovní akci – tzv. Pumptrac-
ky. V hotelu mají kolárnu a v jeho 
blízkosti i půjčovnu kol.

V  Hotelu Pavla Vás obklo-
pí úžasná rodinná atmosféra. 

„Máme vstřícný personál, skvě-
lého šéfkuchaře Miroslava Čer-
máka, který připravuje výbor-
nou českou kuchyni, a početnější 
rodiny s  dětmi ocení prostorné 
pokoje, kde se nemusí mačkat,“ 
přibližuje Pavla Okounová a  na-
konec dodává, že hotel už se po-
malu plní. Pokud tedy plánujete 
letní dovolenou v srdci Vysočiny, 
neváhejte a  už nyní si zamluvte 
termín. Připojíte se tak ke skupi-
ně spokojených hostů, kteří hotel 
Pavla na Bookingu hodnotí číslem 
8,6 z 10 možných bodů.  red

Objevte krásy Žďárských 
vrchů o letní dovolené

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz
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Hokejisté věnovali 
peníze z dražby
BK Mladá Boleslav odehrál před časem 
s třineckými Oceláři zápas ve speciálních 
dresech lososové barvy a logem lva s dudlíkem. 
tyto netradiční dresy byly ná-
sledně vydraženy za 132 236 ko-
run, které hokejisté darova-
li nedonošeneckému oddělení 
Klaudiánovy nemocnice v mla-
dé Boleslavi. „děkuji všem fa-
nouškům mladoboleslavského 
hokeje, všem hokejistům a li-
dem, kteří se na tomto projektu 
podíleli. S takto velkou částkou 
jsme rozhodně nepočítali,“ říká 

lékař nedonošeneckého odděle-
ní petr Čáslavský. nemocnice za 
tyto peníze pořídila čtyři profe-
sionální automatické odsávačky 
mateřského mléka. Každý pokoj 
na nedonošeneckém oddělení 
tak má vlastní odsávačku. „tyto 
přístroje výrazně zvýší komfort 
a efektivitu odsávání mateřské-
ho mléka, což ocení především 
nedonošené a jinak ohrožené 

děti,“ dodal Čáslavský. „děkuju 
moc všem lidem, kteří se do pro-
jektu zapojili a přispěli. všech-
ny spoluhráče toto téma zauja-
lo, jsem moc rád,“ říká hokejista 
pavel musil, který je patronem 
celé akce. i jemu se totiž vloni 
předčasně narodila dcera.

Šek předal generální manažer 
BK MB Jan Tůma do rukou ve- 
doucí novorozeneckého oddělení 
MUDr. Michaely Roškotové. 
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Krakovská 14, 779 00 Olomouc, www.chocobonte.cz, tel.: 775 905 717
Poskytujeme náhradní plnění.

Rádi bychom Vám nabídli možnost netradiční prezentace Vaší fi rmy, 
pro obchodní partnery nebo zaměstnance, formou kvalitní čokolády 

či ručně vyráběných pralinek, v originálním obalu s grafi ckou úpravou 
v designu Vaší fi rmy. Grafi ku Vám rádi zdarma připravíme.

Originální obaly vyrábíme již od 30 ks.

Obdarujte své obchodní partnery
kvalitní čokoládou

Prezentujte svůj podnik vlastním obalem

ČOKOLÁDA

ve VAŠEM DESIGNU
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Bojíte se,
že máte kýlu?

Nechte se
vyšetřit!
Kdy?
Čtvrtek 11. dubna 2019
od 15.30 - 18.30 hodin
Čtvrtek 25. dubna
od 15.30 - 18.30 hodin 

Kde?
V prostorách chirurgické ambulance
a odborných poraden (budova H)

www.klaudianovanemocnice.cz

Vyšetření bez objednání
a doporučení praktického lékaře!

Jan LÁT

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

lat@regvyd.cz

hadravova@regvyd.cz

722 201 511

605 167 046

Štěpánka  
HADRAVOVÁ
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31. 12. 2020

Je Váš průkaz pojištěnce platný 
do roku 2020?

Stavte se u nás co nejdříve pro nový!

800 209 000 | www.zpskoda.cz
www.kartamehosrdce.cz |  zpskoda
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VIP PACIENT

Marek Černoch 
apeluje: Nepodceňujte 
vyšetření tlustého 
střeva!
Marek Černoch si ve svém životě vyzkoušel řadu 
povolání. Byl politikem, pilotem, moderátorem. 
Dnes ho můžeme potkat jako zpěváka a je pověřený 
řízením Středočeské centrály cestovního ruchu. 

znát ho ale také můžete proto, 
že je synem zesnulého zpěváka 
Karla Černocha. před několika 
týdny si naši nemocnici vybral 
jako pacient. 

 Jak jste byl spokojen s lékař-
skou péčí v naší nemocnici? 
Byl jsem na gastroenterologic-
kém oddělení a řeknu to přímo 
– na kolonoskopii u pana primá-
ře marčeka. Byl jsem maximál-
ně spokojený. od příchodu na 
recepci až po propuštění po vy-
šetření. přístup lékařů a sestři-
ček je nejen profesionální, ale 
i lidsky skvělý. a navíc to dobře 
dopadlo, tak to ten dobrý pocit 
ještě umocnilo. tak za to děkuji.

 Byla to vaše první zkušenost 
s naší nemocnicí? Proč jste si vy-
bral právě Klaudiánovu nemoc-
nici? Nejste z Mladé Boleslavi…
ano, byl jsem tady poprvé, ale 
příště půjdu opět k vám. dopo-
ručil mi to kamarád, a když ří-
kal, jak je nemocnice v mladé 
Boleslavi výborná, nepřeháněl 
ani půl slovem... Bydlím sice 

v Hostivici a mám to trochu 
„z ruky“, ale péče, jakou jsem 
u vás dostal, za těch pár kilome-
trů navíc stojí. 

 Dnes působíte ve Středočeské 
centrále cestovního ruchu. Při-
bližte našim čtenářům, co si mají 
pod tím představit… 
Středočeská centrála cestovní-
ho ruchu má na starosti cestov-
ní ruch a propagaci kraje v ob-
lasti turistického ruchu u nás 
i v zahraničí. cílem je ukázat li-
dem, co vše se dá v našem kra-
ji vidět. Jaké máme nádherné 
památky a co mohou v oblas-
ti turistiky v kraji zažít. K tomu 
patří i nabídka služeb v oblas-
ti ubytování a stravování, vy-
tváření tematických „balíčků“ 
a marketing, aby kraj prostě za-
ujal. pod centrálu pak spadá 
ještě volnočasový areál vrchbě-
lá, který je vhodný pro rodiny 
s dětmi, a centrála také zastře-
šuje filmovou kancelář, která 
propaguje kraj nabídkou loka-
cí a míst filmovým produkcím. 
teď je to například spolupráce 

na filmu Jan Žižka, který bude 
uveden do kin nejen u nás, ale 
i v zahraničí. z toho, co jsem měl 
možnost vidět, to bude lidově 
řečeno „bomba“. Film je plný na-
šich i zahraničních hvězd, jako 
je Ben Foster, Karel roden, mi-
chael caine, til Schweiger a dal-
ší. natáčel se na místech a hra-
dech ve Středočeském kraji 
a díky tomu, že se bude promí-
tat po celém světě, přiláká hod-
ně turistů. Filmová turistika je 
dnes velmi oblíbená.

 Kam byste tedy naše pacienty 
jako specialista na cestovní 
ruch poslal na výlet?
ve Středočeském kraji je mno-
ho hradů a zámků, které stojí 
za vidění a kde platí věta – jed-
nou to nestačí. ať už Karlštejn, 
Český Šternberk nebo třeba zá-
mek Konopiště u Benešova. ale 
nádherných hradů a zámků ve 
Středočeském kraji je oprav-
du hodně a vyjmenovat je by 
bylo na celou stránku... na vý-

Marek Černoch věří naší nemocnici.
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let nebo procházku bych do-
poručil například Brdy nebo 
přírodu kolem Kamýku nad vl-
tavou. a pokud byste chtěli po-
učnou historii, tak navštivte 
třeba památník vojna u příbra-
mi. Je to památník bývalého lá-
gru z 50. let a je dobré vidět na 
vlastní oči, co se v nedávné his-
torii dělo, aby si člověk uvědo-
mil, jak se dnes máme dobře.

 Nemůžeme opomenout, 
že jste synem zpěváka Karla 
Černocha. Cítíte to ve svém 
životě jako omezení?
necítím. Když člověk vyrůstá 
v rodině zpěváka, tak mu to, že 
je táta populární, nijak zvlášt-
ní nepřijde. Bral jsem ho jako 
tátu. možná později, v puber-

tě, protože se to líbilo holkám, 
ale jinak ne. Když jsem sám za-
čal zpívat, lidé to srovnávali, 
ale to se srovnat nedá. táta byl 
zpěvák s hlasem, jaký se naro-
dí jednou za sto let, a já si šel 
svou cestou.  Jsem rád, když 
dnes někdo řekne, že mám po-
dobnou barvu hlasu,jako měl 
on, rád zpívám jeho písnič-
ky, protože se mi líbí, ale on je 
nenahraditelný. Byl absolut-
ní profesionál a pracovat s ním 
byla radost a velká škola. na-
víc s ním byla sranda. chybí mi 
jako táta. a i kvůli tomu, na co 
umřel, jsem teď šel sám na vy-
šetření. prevence se nesmí pod-
cenit a je to apel... pánové, ne-
podceňujte prevenci vyšetření 
tlustého střeva.

 Kromě zpívání se také věnujete 
létání. Znáte mladoboleslavský 
letecký den, byl jste tady někdy?
celkově znám mladoboleslav-
ské letiště velice dobře. Když 
jsem dělal školu na dopravního 
pilota, v rámci nalétávání hodin 
jsem tady často přistával. to už 
je ale pár let nazpět. ale i dnes 
se na mladoboleslavském letišti 
rád zastavím. Kamarád tady má 
hangárované letadlo, tak jsme si 
byli nedávno společně zalétat. 

ale mladá Boleslav má celko-
vě k létání blízko. předával jsem 
tady několikrát ocenění v rám-
ci letecké asociace a je tady 
skvělé letecké muzeum. dopo-
ručuji vidět. Berte to jako ještě 
jeden tip na výlet ve Středočes-
kém kraji. 

Lásku k hudbě má po otci – zpěvákovi Karlu Černochovi.
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DĚTSkÉ ODDĚLENÍ

Děti chrání nové 
monitory dechu
Nadace Křižovatka předala ve středu 13. března 
dvacet monitorů dechu Babysense 1 pro dětské od-
dělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav. 

všechny tyto přístroje v hod-
notě 50 tisíc korun zaplatila fir-
ma centrotherm. Jak připo-
mněl předseda představenstva 
miroslav olšák, tato firma pod-
poruje mladoboleslavskou ne-
mocnici pravidelně: kromě mo-
nitorů dechu to byla vloni dvě 
nová lůžka. 

tyto monitory dechu zapla-
cené sponzory slouží dětskému 
oddělení – hlídají dech nejen 
nově narozeným miminkům, 
ale také případně nejmenším 
pacientům. rodiče dětí mohou 
také využít zápůjčky dalších 
monitorů dechu, které oddě-
lení zprostředkovává díky na-
daci Křižovatka. podle vedoucí 
lékařky novorozeneckého od-

dělení mudr. michaely roško-
tové je o tyto zápůjčky mezi ro-
diči velký zájem.

nadace Křižovatka se jako je-
diná nadace v České republi-
ce po celých 20 let své existence 
aktivně věnuje podpoře pově-
domí veřejnosti o SidS a o mož-
nostech ochrany ohrožených 
dětí do 1 roku věku. díky dár-
cům a sponzorům pomáhá na-
dace vybavit české nemocni-
ce a porodnice monitory dechu 
Babysense, který je registrován 
u ministerstva zdravotnictví 
Čr jako zdravotnická pomůcka 
a prošel několikaletými klinic-
kými testy. tento monitor de-
chu nejen hlídá zástavu dechu, 
ale také apnoe pauzy (bezdeší) 

a jakékoliv nepravidelnosti de-
chu děťátka a okamžitě spustí 
alarm, aby přivolal pomoc rodi-
če, který může v případě potře-
by včas poskytnout dítěti první 
pomoc. Během svého působení  
se nadaci podařilo zajistit mo-
nitory dechu pro nemocnice 
a porodnice v hodnotě téměř 
27 milionů korun.

o projektu maminko, dýchám
cílem a smyslem projektu ma-
minko, dýchám je vybavit české 
nemocnice a jejich porodnická, 
novorozenecká a Jip oddělení 
monitory dechu pro každé lůž-
ko/miminko. dále pak umožnit 
rodičům vypůjčení monitoru 
dechu na nezbytně nutné obdo-
bí, když odcházejí z porodnice 
se svým děťátkem domů.

Společně s nadací Křižovat- 
ka může pomáhat každý –  
stačí zaslat libovolnou částku 
na číslo účtu nadace: 
Konto nadace Křižovatka: 
7608414/0600 (moneta money  
Bank), konto veřejné sbírky 
maminko, dýchám: 
4010040100/6800 (Sberbank cz).

Nadace Křižovatka spolupracuje s Klaudiánovou nemocnicí již řadu let. Stejně tak společnost 
Centrotherm patří mezi mladoboleslavské tradiční sponzory naší nemocnice.
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On-line noviny  do celé rodiny!

Nyní nás najdete i na
www.novinykraje.cz
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