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NABÍDKA 

Vyšetření 
na covid-19 
pro samoplátce
V Klaudiánově nemocnici 
si mohou lidé zaplatit vy-
šetření na přítomnost one-
mocnění covid-19. 
Od úterý 5. května se mohou 
nechat vyšetřit takzvaní samo-
plátci, tedy lidé, kteří nemají do-
poručení hygienika nebo prak-
tického lékaře. Cena tohoto 
vyšetření je 1 756 korun (lze pla-
tit kartou). Nutné je předem se 
objednat přes on-line formulář, 
který najdete na stránkách  
www.klaudianovanemocnice.cz.

Cenu 1 756 korun za vyšetře-
ní je třeba zaplatit před samot-
ným vyšetřením na poklad-
ně nemocnice (u urgentního 
příjmu pacientů). S dokladem 
o zaplacení se následně dosta-
ví klient v čas objednání na od-
běrové místo covid-19, kam je 
vstup pouze z Palackého uli-
ce (vchod do hlavní spojova-
cí chodby). Poplatek také lze 
na místě odběru zaplatit kar-
tou v platebním terminálu. Od-
běrové místo v mladoboleslav-

ské nemocnici funguje denně 
od 7:00 do 16:00 hodin.

Firmy, které mají zájem ne-
chat otestovat své zaměstnan-
ce, musí zaslat objednávku 
a vyšetření lze platit fakturou. 
Pro další informace mohou zá-
stupci firem kontaktovat krizo-
vou linku na čísle 326 743 636, 

kde získají další potřebné in-
formace.

Výsledky vyšetření mohou 
lidé očekávat za dva dny. Vý-
sledky budou k vyzvednutí 
v zalepené obálce na jméno  
klienta na hlavní recepci ve 
vstupním vestibulu z třídy Vác-
lava Klementa, a to denně od 

10:00 do 16:00 hod. Lidé musí po-
čítat s tím, že budou svoji totož-
nost dokládat občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem.  

Nemocniční pokladna má 
otevřeno každý všední den od 
8:30 do 12:00, v pondělí, úterý 
a ve čtvrtek ještě od 13:00 do 
15:00 hodin.

Odběrové místo najde veřejnost v areálu nemocnice.

COVID-19 - ODBĚROVÉ MÍSTO 

Objednávejte se přes stránky www.klaudianovanemocnice.cz
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Rozhovor

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Pacientům slouží nový 
robotický přístroj
Naše nemocnice nově nabízí robotický přístroj na re-
habilitačním oddělení – ergoterapii. Toto zařízení se 
používá při rehabilitaci horní končetiny. Nadace Blíž- 
ksobě darovala nemocnici na nákup tohoto přístroje 
500 tisíc korun, celková cena byla 1,936 milionu korun. 

Nejen o novém přístroji jsme 
si povídali s primářkou rehabi-
litačního oddělení Marií Klou-
dovou.  

 Představte nám, prosím, váš 
nový přístroj...
Gloreha Symphonia je robotic-
ký systém využívaný pro neuro-
rehabilitaci ruky. Součástí tré-
ninku horní končetiny je také 
stimulace kognitivních funk-
cí (paměť, pozornost, orientace). 
Uplatnění nachází u pacientů 
po centrální mozkové příhodě, 
kraniotraumatech nebo trau-

matech horní končetiny. Glore-
ha Symphonia umožňuje pomo-
cí robotické rukavice zvýšení 
pasivní i aktivní hybnosti ruky. 
Přístroj je schopen provádět pa-
sivní či aktivní/asistovanou mo-
bilizaci nebo plně aktivní cviče-
ní formou hry.

 Jak probíhala rehabilitace 
takových pacientů do 
současnosti?
Péče o neurologické pacienty 
je vždy komplexní a v závislos-
ti na stadiu onemocnění. Zahr-
nuje polohování, měkké a myo-

fasciální techniky, mobilizace, 
relaxaci, pasivní cvičení, aktivní 
cvičení s dopomocí, cvičení na 
neurofyziologickém podkladě 
s využitím různých fyziotera- 
peutických metodik (PNF, Bo-
bath koncept...), ergoterapii, lo-
gopedii, sociální rehabilitaci 
nebo práci psychologa... A v sou-
časnosti nám pomáhá i rehabili-
tace s využitím přístrojů.

 V čem tedy vidíte největší pří-
nos nového přístroje?
Výhodami jsou rozhodně zvýše-
ní rozsahu pohybu kloubů prstů 
ruky, prevence kontraktur, sní-
žení bolestí a otoků, stimulace, 
nácvik úchopových funkcí ruky, 
zlepšení soběstačnosti pacienta, 
a především motivace pacienta. 
Přístroj samozřejmě není scho-
pen plně zastoupit práci tera-
peuta, ale skvěle ji doplňuje. Te-
rapie probíhá vždy individuálně 
dle potřeb a schopností pacien-
ta. Pořízení přístroje nám umož-
nilo zvýšit motivaci pacienta 
a kvalitu poskytovaných slu-
žeb. Přínosem je i šetření fyzické 
síly terapeuta.  

Za největší přínos považuje-
me možnost využití přístroje 
u různých diagnóz, možnost vy-
užití přístroje u všech věkových 
skupin, a hlavně motivaci pa-
cienta. Díky přístroji, může pa-
cient sám objektivně sledovat 

Nový přístroj se používá při neurorehabilitaci ruky – tedy kombinaci 
terapie pohybu, úchopů a kognitivních funkcí.
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Výstavba a prodej 
poslední etapy

RODINNÉ  
DOMY  

S GARÁŽÍ
V KOSMONOSECH  
„NAD GALATEOU“

tel.: 777 668 119 • www.nadgalateou.cz
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dosažené výsledky a sledovat 
zlepšení svého stavu.

 Má naše rehabilitace jiný 
podobný robotický přístroj?
Naše oddělení dále používá dvě 
ramenní a kolenní motodlahy. 
Jedinečnost přístroje Gloreha 
Symphonie vidíme v jeho vy- 
užití u neurologických pacientů 
a také ve spojení možnosti tera-
pie pohybu, úchopů a kognitiv-
ních funkcí. 

 Přístroj již máte v provozu – 
museli se vaši pracovníci s tímto 
přístrojem sžít?
Po pořízení a instalaci přístro-
je byly čtyři naše terapeutky (er-
goterapeutky a fyzioterapeutky) 
proškoleny v manipulaci s pří-

strojem a v jeho používání. Ško-
lení probíhalo ve 2 dnech. Nyní 
se snažíme získávat praktické 
zkušenost s pacienty. Dále zůstá-
váme v kontaktu se školitelem. 

 Co na něj říkají pacienti?
Pacienti zatím reagují na pří-
stroj vždy kladně. Terapie je 
motivuje a těší se na ni. 

 Jsou robotické přístroje smě-
rem, kam se ubírá rehabilitace?
V dnešní době má v oblasti re-
habilitace robotika velký vý-
znam. Používá se jako pod-
půrná terapie klasické terapie, 
vedené terapeutem. Dokáže pa-
cienta motivovat a objektivi-
zovat výsledky rehabilitace. 
Myslím si ale, že nikdy plně ne-

nahradí práci terapeuta, jeho 
znalosti ani dovednosti. Pro 
kladné výsledky rehabilitace je 
nesmírně důležité vedení tera-
peuta, komunikace a důvěra  
klienta v terapeuta. V tom nás 
přístroje nikdy nenahradí…

Pacienti se na terapii těší.
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DOČASNÉ ZMĚNY V PROVOZU 

Provoz ambulancí 
v červenci a srpnu
Naše nemocnice na léto naplánovala řadu oprav a údr-
žeb. Nejvíce těchto činností bude probíhat v době ce-
lozávodní dovolené automobilky. Sledujte webové 
stránky nemocnice pro aktuální informace. Pohoto-
vost a akutní péče budou zajištěny v plném rozsahu.

ARO
• Anestezilogická ambulance 

nebude v provozu 27. – 31. 7. 
• Ambulance bolesti 

neordinuje v termínech: 
MUDr. Jiří Pospíšil –  16. 6., 
23. 6., 28. 7., 4. 8., 11. 8. MUDr. 
Jan Žižka – 24. 6., 22. 7., 26. 8., 
2. 9. MUDr. Václav Kňourek – 
2. 7., 9. 7., 16. 7., 20. 8., 27. 8.

Dětské oddělení
• Alergologická ambulance 

MUDr. Hedvičáková: 
červenec: dle ordinační doby, 
srpen pouze v týdnu 3.–7. 8.

• Alergologická ambulance 
MUDr. Dědková: červenec 
9. 7., 23. 7., srpen dle domluvy.

• Endokrinologie, diabetologie: 
MUDr. Wolfová: 20. 7., 31. 8., 
MUDr. Zavadilová: 22. 7., 19. 8., 
MUDr. Kulinová: 1. 7., 14. 7.

• Gastroenterologická 
ambulance MUDr. 
Andrýsková: 22. 7., 19. 8.

• Diagnostická ambulance 
– sonografie MUDr. 
Andrýsková: červenec: 2. 7., 
20. 7., 23. 7., 27. 7., 30. 7.,  
srpen: 17. 8., 20. 8., 24. 8., 27. 8.

• Kožní ambulance  
MUDr. Tomšíková: červenec: 
dovolená 7.–10. 7., 20.–31. 7., 
srpen: dle ordinační doby.

• Nefrologická ambulance 
MUDr. Soukupová: 16. 7., 27. 8.

• Revmatologická ambulance 
MUDr. Chrtková neordinuje.

• Akutní stavy budou řešeny 
v rámci příjmové ambulance 
či dětského oddělení.

Gastroenterologické oddělení 
• Červenec a srpen – provádí se 

koloskopie bez ARO.  Možnost 
podání inhalačního anestetika 
(není hrazen pojišťovnou – 
poplatek 300 Kč).

• 24.–28. 8. oddělení uzavřeno 
z důvodu malování. Provádí se 
pouze akutní výkony.

GPO
• 20. 7. – 7. 8. budou uzavřeny 

tyto ambulance: Dobrovice, 
Bakov nad Jizerou, Bělá pod 
Bezdězem, Katusice.

• 17.–21. 8. bude uzavřena 
ambulance v Palackého ulici. 

HTO
• Během prázdnin bude 

v provozu pouze jedna 
ambulance. Odběry krve jsou 
bez omezení.

Chirurgické oddělení 
• Odborné ambulance  

omezený provoz 1. 7. – 31. 8. 

• Ambulance Benátky nad 
Jizerou uzavřena 1. 7. – 31. 8. 

• Ambulance II  
uzavřena 27. 7. – 7. 8. 

Interní oddělení
• Kardiolog. amb. I. nebude 

v provozu: 7. 7., 21. 7., 28. 7., 
4. 8., 29. 7., 5. 8., 2. 7., 30. 7., 
6. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 21. 8., 
28. 8. 

• Kardiolog. amb. II. v provozu 
pouze: 1.–2. 7., 12. 8., 19.–20. 8. 
a 26.–27. 8.

• Diabetologická ambulance 
+ diabetologie Benátky nad 
Jizerou uzavřeno 20. 7. – 7. 8.

• Interní ambulance a EKG 
uzavřeny 20. 7. – 2. 8.,  
17. 8. – 1. 9.

• Kostní ambulance uzavřena 
20. 7., 3. 8. – 21. 8., 24. 8., 31. 8.

• Obezitologie uzavřena 18. 7. 
– 31. 8. 

• SONO uzavřeno 13.–24. 7.,  
18.–31. 8. 

Kožní oddělení
• Ambulance Mnichovo Hradiš-

tě 20.–31. 7., 17.–21. 8. uzavřena.

Neurologie
• Neurologická ambulance 

Mnichovo Hradiště uzavřeno.
• Neurologická poradna Mladá 

Boleslav – od 4. 7. do konce 
srpna uzavřeno. 

• EMG laboratoř – od 11. 7. do 
konce srpna uzavřeno. 

Oddělení nukleární medicíny
• Bez omezení.

OKB
• Odběry Mnichovo Hradiště 

zavřeno 7.–10. 7., 27. 7. – 7. 8. 
• Odběry Benátky nad Jizerou 

zavřeno 20.–31. 7. 
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Regenerace těla i ducha
v Jizerských horách

Spa Resort Libverda, Lázně Libverda 82, 463 62
www.lazne-libverda.cz

info@lazne-libverda.cz
+420 482 368 100-102

LÁZNĚ LIBVERDA jsou malebné lázně ležící u Liberce, léčí pohybový aparát, kardiovaskulární, onkologická a neurologická 
onemocnění. Dále nabízí soukromé wellness či léčebné pobyty.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA
• Již od 14 dní

Léčíme indikace skupiny I, II, IV, VI, VII

LÉČEBNÉ POBYTY
• Již od 2 nocí ve 3* a 4* hotelu

 Např. Předoperační příprava,
 Lázně na zkoušku, Seniorský 
 pobyt 60+ aj.

WELLNESS POBYTY
• Již od 2 nocí ve 3* a 4* hotelu

 Např. Wellness & Relax, Dámská
 jízda, Antistresový balíček aj.

Pro každý pobyt ZDARMA víno na pokoj a 30% sleva na dokoupené procedury (pobyt v červnu).  tness centrum, pitná 
kúra, WiFi a tipy na aktivity a výlety v okolí.
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• Odběry Poliklinika Škoda 
zavřeno 29. 6. – 31. 8. 

OKM
• Od 29. 6. do 28. 8. příjem 

vzorků ve všední dny pouze 
do 15:00 hodin.

Onkologie
• Uzavření oddělení 3.–7. 8. 

ORL
• Ambulance Benátky – 

červenec a srpen uzavřena.
• Dětská ORL v Modré Hvězdě 

– červenec a srpen uzavřena 
(děti budou ošetřeny ve 
vedlejší ambulanci pro 
dospělé).

• Odborné ambulance 
v nemocnici během července 
a srpna omezeny v provozu.

Ortopedické a oční oddělení 
• Bez omezení.

Plicní oddělení
• Kalmetizace na Modré 

Hvězdě: úplná uzavírka  
17.–21. 8. Všechna vyšetření 
jsou plánovaná.  

• Všeobecná ambulance 
v Benátkách nad Jizerou: 
úplná uzavírka 1. 7. – 31. 8. 
Pacienty s akutními potížemi 
ošetří PNE ambulance 
v ONMB (v době malování 
endoskopická ambulance 
v ONMB).

• Všeobecná ambulance 
v ONMB: omezený provoz na 
jednu ambulanci 1. 7. – 31. 8.

• Úplná uzavírka ambulantního 
provozu 20.–24. 7. z důvodu 
malování. Pacienty s akutními 

potížemi ošetří endoskopická 
ambulance v 1. p. ONMB, a. s.

• Endoskopická ambulance 
v ONMB: úplná uzávěra 13.–
17. 7. z důvodu malování. Akut-
ní bronchoskopie v tomto týd-
nu vždy po domluvě s lékaři.

RDG
• RTG Benátky nad Jizerou – 

červenec a srpen uzavřeno.
• RTG Mnichovo Hradiště – 

provoz červenec a srpen 
pondělí až středa 7:00–15:30.

Rehabilitační oddělení
• Bez omezení.

Urologické oddělení
• Ambulance Benátky nad 

Jizerou budou ordinovat 21. 7., 
28. 7., 11. 8.
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Vyklízíte? 
Garáž, dům, chatu či stodolu?

Prodejte nám nepotřebné věci!
Vykupujeme téměř vše!

 Celé pozůstalosti i jednotlivé 
předměty,

jak staré, tak i nové výroby.

Volejte:  722  491  746
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605 167 046
hadravova@regvyd.cz

Štěpánka HADRAVOVÁ

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

hadravova@regvyd.cz

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

 Vít VRBICKÝ

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Lékař Procházka 
se loučí s nemocnicí
Deset tisíc – tolik napočítal dětí, 
kterým MUDr. Hynek Procház-
ka pomohl na svět. Pak pře-
stal počítat. Tento lékař praco-
val v Klaudiánově nemocnici 
od roku 1988. „Doktor Procház-
ka odchází. Odchází do důcho-
du. Jednoduchá věta. Podobná 
jednou dostihne každého z nás. 
Přemýšlím, co vše se za ní v pří-
padě porodníka doktora Pro-
cházky skrývá. Kolik lidských 
osudů ovlivnil, kolika dětem po-
mohl na svět. Desítky let stráve-

ných v nemocnicích, na porod-
ních sálech, v ambulancích. Jen 
v Mladé Boleslavi 32 let. Bude 
nám chybět každodenní kontakt 
s jeho dobrou náladou, s jeho 
zkušenostmi a nadhledem,“ říká 
primář gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Martin Pán.

Hynek Procházka se narodil 
v Čáslavi, ale od 6 let žil s rodi-
či v Mladé Boleslavi (tatínek byl 
také lékař). Po gymnáziu vystu-
doval Lékařskou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze a ná-

sledně nastoupil v roce 1975 
jako gynekolog-porodník v Ri-
mavské Sobotě. V roce 1988 se 
vrátil do Mladé Boleslavi a začal 
pracovat v naší nemocnici. Ně-
kolik let zastával funkci zástup-
ce primáře. Nadále žije v Mladé 
Boleslavi a je vášnivý chalupář. 
Dříve se věnoval paraglidingu 
a horolezectví.

S lékařem Procházkou (vepředu) 
se rozloučilo vedení nemocnice.
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divadlo kalich êkoMoRNÍ divadlo kalich êdivadlo Palace
SatuRNiN êdva Nahatý chlaPi êcaRMeN Y caRMeN  

FedeReR -  Nadal êtalk Show JaNa kRauSe êcaveMaN
PoMáda êoSMý SvětadÍl ê  Michal hRŮZa êMelodY MakeRS 

toMáš kluS ê4tet ê  FRaNtišek Nedvěd  a další hosté

Nejvíce hvězd pod hvězdNou oblohou

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN!

PoPulární lETní SCÉnA       u NáSNeZMokNeteZaStřešeNé 
hlediště

peSTRÝ vÝběR KoMedIí pRo leTNí pohodu

ČERVEN -  ZÁŘÍ  2020

www.hvezdneleto.cz

hvězdné LÉTO
POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

HiTRÁDi
... které hraje

inzerce_HL_95x135.indd   1 03.03.2020   14:54:21
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LÉKÁRNA

Opět v plném 
provozu
Nemocniční lékárna Klaudiánovy nemocnice 
opět nabízí plnou provozní dobu.

Lékárna je ve všedních dnech 
otevřena od 7 do 18 hodin. V so-
botu od 8 do 12 hodin. V provozu 
je také druhá lékárna v interním 
pavilonu nemocnice. Pro lepší 
komfort pacientů bude v lékár-
ně u hlavního vchodu navýše-
na kapacita výdeje léků na lé-
kařský předpis. Lékárna je tomu 
technicky přizpůsobena tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost paci-

entů a dodržování nejvyšších 
hygienických standardů.

„Nebojte se proto přijít do 
našich lékáren – naši lékární-
ci jsou připraveni odborně po-
radit. Drtivou většinu léků vy-
dáváme bez doplatku a máme 
je skladem. To proto, že rozu-
míme tomu, co naši lékaři v ne-
mocnici předepisují,“ říká Pavel 
Jůza, vedoucí úseku léčiv. Ten 

dodává, že Klaudiánova lékár-
na je největší lékárnou v Mladé 
Boleslavi.

OTVÍRACÍ HODINY
Lékárna u hlavního vchodu
po–pá  7:00–18:00
so  8:00–12:00
ne  zavřeno
 
Prodejna zdravotnických 
potřeb
po–pá  7:00–16:00
so  8:00–12:00
ne  zavřeno
 
Lékárna v interním pavilonu
po–pá  8:00–14:00
so, ne  zavřeno

INFORMACE 

Návštěvy v nemocnici 
Klaudiánova nemocnice obnovila v pondělí 
25. května návštěvy pacientů. Návštěvy jsou po-
voleny v době od 14 do 17 hodin na všech odděle-
ních, výjimky určuje ošetřující lékař. 

Veřejnost musí počítat s dodr-
žováním těchto hygienických 
opatření:
• Dodržovat trvalé nošení 

roušek. V žádném případě 
není přípustné, aby si ná-
vštěvníci roušku v průběhu 
návštěvy sundávali. 

• Dezinfikovat si při příchodu 
do nemocnice a před vstu-
pem na pokoj ruce. 

• Vstup do hlavního areálu 
nemocnice je pouze hlav-

ním vchodem z třídy Vác-
lava Klementa, kde je pří-
chozím měřena teplota 
termokamerou. V budovách 
dětského oddělení, porod-
nice, gynekologie a v budo-
vách následné péče Na Cel-
ně a v Mnichově Hradišti 
bude před vstupem povin-
ně měřena teplota personá-
lem nemocnice.

• Návštěvník nebude vpuš-
těn na oddělení, pokud 

bude vykazovat příznaky 
respiračního onemocnění. 

• Nemocnice nedoporuču-
je, aby nemocné chodily na-
vštěvovat děti. 

• Na pokoj budou vždy vpuš-
těny současně maximálně 
dvě osoby. 

Dle zdravotního stavu pacien- 
ta je vhodné využívat pro 
návštěvy prostory mimo 
pacientské pokoje.

Žádáme veřejnost, aby re-
spektovala všechna doporu-
čení – při jejich nedodržování 
může být vykázána bezpeč-
nostní agenturou z areálu ne-
mocnice. Je nutné respekto-
vat aktuální zdravotní stav 
pacientů a brát ohled na jejich 
sníženou imunitu a zbytečně 
neohrožovat zdraví pacientů. 
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Prezentace

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA 
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, MLADÁ BOLESLAV

B. Němcové 482, Mladá Boleslav 293 01
+420 326 327 144, www.szsmb.cz

NABÍZÍME 
PROHLÍDKU ŠKOLY 

A INFORMACE
O STUDIU 

KONTAKTUJTE NÁS

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
REKVALIFIKAČNÍ KURZ SANITÁŘ

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ŘIDIČ ZDS
KURZY PRVNÍ POMOCI

SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY
DILOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

PRAKTICKÁ SESTRA
SOCIÁLNÍ ČINNOST

OŠETŘOVATEL



magazín Klaudiánovy nemocnice | červen–srpen | 2020

15

Novinky

Zuzana Kaftanová je novou koordinátorkou 
nemocničních dobrovolníků.

DOBROVOLNICTVÍ

Máme novou 
koordinátorku
Dobrovolníci fungují v Klaudiánově nemocni-
ci 14 let. Centrum má od května novou koordiná-
torku – Zuzanu Kaftanovou. Navíc centrum čeká 
stěhování do nových prostor.  

 Prosím, představte se – jaké máte zkušenosti 
s dobrovolnictvím?
Téměř celý život jsem pracovala v managemen-
tu korporátní společnosti. Tomuto období, které 
trvalo necelých 20 let, jsem věnovala plno ener-
gie, sil, probdělých nocí, ale i radosti a pracovních 
úspěchů... Sama jsem vnitřně cítila, že to není 
cesta, po které bych v životě chtěla jít. Zlomovým 
obdobím, kdy jsem si toto připustila, bylo mateř-
ství. Uvědomila jsem si, že „honit se“ za čísly není 
mým smyslem života. Jelikož dlouhou dobu žiji 
na vesnici, mám bohaté zkušenosti s neformál-
ním dobrovolnictvím a se sousedskou výpomocí. 
Čím dál tím častěji jsem proto uvažovala o radi-
kální změně mé pracovní náplně.

 Pracovala jste již dříve v nějaké podobné orga-
nizaci?
Před pár lety jsem dostala nabídku pracovat v ne-
ziskové organizaci, která propojovala generace 
těch nejmenších s těmi nejstaršími. Mojí náplní 
práce byla nejen úzká spolupráce s dobrovolníky 
v seniorském věku, ale hlavně péče o ně samot-
né. Důležité pro mne bylo, aby se cítili příjemně, 
potřebně a aby věděli, že dobrovolník je pro mne 
„hrdinou“, kterého si nesmírně vážím. Že čas, kte-
rý věnují dobrovolnictví, je pro mne výjimečným 
a neocenitelným.

 Máte představu, kam byste chtěla dobrovolnic-
tví v naší nemocnici posunout?
Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice 
je pro mne novou zkušeností a zároveň i výzvou. 
Pokud jde o budoucnost, tak představu mám, ale 

nerada bych zatím prozrazovala detaily. Má ak-
tuální a nejbližší vize je ucelit a stabilizovat tým 
dobrovolníků, ať už současných, nebo nově pří-
chozích, a ukázat jim, že jsou klíčovou součástí 
naší nemocnice.

 Co vás čeká nyní v letním období?
Během letních prázdnin se bude dobrovolnic-
ké centrum stěhovat do prostor oddělení gyne-
kologie, a mne tedy čeká spousta práce, jak ten-
to nový prostor uzpůsobit a zabydlet tak, aby se 
tam každý z dobrovolníků cítil příjemně a měl 
chuť se sem vracet.

 Už víte, kdy bude nové školení?
Plánovaný termín je zatím pouze předběžný, a to 
17. října. Informace o jeho konání se s předstihem 
dozvíte na webových i facebookových stránkách 
Klaudiánovy nemocnice. 

CHCETE SE STÁT 
DOBROVOLNÍKEM?
Kontakt: Zuzana Kaftanová,  
koordinátorka dobrovolnického centra   
Tel.: 731 542 877, e-mail: dobrovolnik@onmb.cz 
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Inzerce

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz

RV
20

00
02

0/
12



magazín Klaudiánovy nemocnice | červen–srpen | 2020

17

Prevence

ZPŠ přispívá na očkování proti klíšťové
encefalitidě

500 Kč na každou dávku
včetně přeočkování

Vaše zdravotní pojišťovna

www.zpskoda.cz | Sledujte nás na  zpskoda.

Stop klíšťákům
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Zajímavost

Dvojčátka Anička a Kačenka byla přijata 
do Klokánku na předběžné opatření soudu. 
Matka s nimi vystřídala několik azylových 
domů a všude poukazovali na její špatnou 
péči. K dětem se chovala hrubě a popudlivě, 
nepovídala si s nimi, nedávala jim dostatek 
jídla, krmila je jen pečivem. Výsledkem bylo 
těžké vývojové zanedbání i špatný psychický 
stav obou holčiček. Ačkoli v době přijetí jim 
byly téměř tři roky, nemluvily a vydávaly jen 
skřeky. Na všechny nové podněty reagovaly 
vyděšeným křikem a pláčem. Strach měly 
i z vany. Při večerním koupání Anička utekla 
z koupelny a schovala se, Kačenka celou dobu 
ve vaně „hučela“. Když si „teta“ přendávala 
pásek z kalhot, dostala Kačenka hysterický 
záchvat, zatímco Anička hrůzou strnula. 

Rodiče dcery zprvu navštěvovali, po pár 
měsících ale jejich zájem opadl. Obě holčič-
ky udělaly v Klokánku veliké pokroky. Po půl 
roce jsme je nahlásili příslušným úřadům pro 
náhradní rodinnou péči. Žádnou rodinu však 
pro ně neměly. Nakonec si holčičky našli je-
jich noví rodiče sami. Dozvěděli se o nich od 
známé jejich rodičů, a protože byli prověře-
nými žadateli o NRP, bylo jejich žádosti vy-
hověno. Ze strany dvojčátek i jejich nových 

rodičů to byla láska na první pohled. Děvčát-
ka strávila v Klokánku necelých 10 měsíců 
a nyní žijí šťastně ve své nové rodině.

Přispějte jakoukoli částkou na účet Fon-
du ohrožených dětí 3055103/0300, nebo 
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS  
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777. 
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcov-
skasms.cz. Můžete přispívat také pravidel-
ně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK 
FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý 
měsíc Vám bude automaticky odečtena část-
ka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 

Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz

Anička a Kačenka
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INTERNÍ ODDĚLENÍ

Naše nemocnice se podílí 
na rozsáhlé studii
Když se v září 1948 v americkém Framinghamu ne-
chal zapsat první dobrovolník, věděli lékaři o příči-
nách srdečních chorob jen málo. Úmrtnost na kar-
diovaskulární onemocnění ale neustále rostla. 
O třiadvacet let později se přihlásila druhá generace 
dobrovolníků, více než pět tisíc dospělých dětí pů-
vodních účastníků. Následovaly další generace.
Takzvaná Framinghamská stu-
die se za dobu své existence sta-
la fenoménem a znamenala 
průlom ve výzkumu rizik kar-
diovaskulárních onemocně-

ní. Třeba prokázala, že kouření 
zvyšuje riziko ischemické cho-
roby srdeční, fibrilace síní zkra-
cuje život nebo že fyzická akti-
vita naopak rizikům srdečních 

chorob předchází. A pokraču-
je dodnes. Střih a přesun do čes-
kých reálií...

S podobnou myšlenkou, vy-
tvořit rozsáhlou studii, přišel 
před časem tým českých léka-
řů Nemocnice Na Homolce. Je-
jich cílem je vyšetřit všechny 
zaměstnance mladoboleslav-
ské Škoda Auto a zjistit, jaké 
je u nich riziko srdečního one-
mocnění či jiných chorob, a pří-
padně lidi začít včas léčit. Vy-
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Zajímavost

vinuli kvůli tomu speciální 
preventivní program, který je 
u nás v péči o zaměstnance nej-
spíš unikátní. „Máme ambici 
udělat podobnou studii, proto-
že česká populace je jiná. Chtě-
li bychom prokázat, že se mění 
epidemiologická situace v Če-
chách a jaké parametry k růz-
ným změnám vedou,“ vysvět-
luje primář Kardiologického 
oddělení Nemocnice Na Homol-
ce Petr Neužil.

V prvním roce je v plánu vy-
šetřit pět tisíc lidí, přibližně 
stejné množství by pak mělo 
projektem projít i v dalších le-
tech. Pilotní testování začalo 
loni v červnu. „Předpokládáme, 
že program bude mít nespor-
ně benefity, a to jak zlepšení 
zdravotního stavu vyšetřených 
účastníků, tak i významný epi-
demiologický a vědecký pří-
nos,“ dodává vedoucí lékařka 
Ambulance preventivní kardio-
logie Nemocnice Na Homolce 
Lenka Pavlíčková.

Kouříte? Pijete?  
Zažíváte stres?
V praxi by měl projekt vypa-
dat tak, že každý zaměstnanec 
mladoboleslavské automobilky 
nejdřív vyplní dotazník. V něm 
se zjistí, jakým rizikům srdeč-
ně-cévních onemocnění je vy-
staven, jaký je jeho životní styl, 
tedy jestli kouří, sportuje, jak 
velkou míru stresu zažívá. Lé-
kaře ale zajímají i pracovní ri-
zika, třeba zda pracuje v noci, 
v hlučném prostředí nebo jest-
li je jeho práce fyzicky náročná. 
Součástí je i zjišťování zdravot-
ní historie jeho rodiny.

„Součástí vyhledávání riziko-
vých osob je i fyzikální vyšet-
ření praktickým lékařem, který 
ze změření některých tělesných 
parametrů a ze vzorku krve po-
soudí současný zdravotní stav 
a riziko vzniku a dalšího průbě-
hu srdečně-cévních onemocně-
ní,“ popisuje další část výzkumu 
ředitel zdravotního odboru Za-
městnanecké pojišťovny Ško-
da Petr Šmach. Pokud se při této 
„selekci“ objeví u někoho zdra-
votní problém, půjde nejdřív na 
vyšetření na interní oddělení 
krajské Klaudiánovy nemocnice 
v Mladé Boleslavi, kde se udělá 
třeba EKG... Ještě užší skupinka 
lidí se pak dostane i k ultrazvu-
ku srdce, 24hodinovému mo-
nitoringu krevního tlaku či er-
gometrii, což je vyšetření, kdy 
lékaři sledují práci srdce při zá-
těži. „Složitější metody, jako je sr-
deční katetrizace, která zjišťuje 
zejména stav cévního zásobení 
srdce, a další specializované dia-
gnostické a terapeutické zákro-
ky budou po dohodě prováděny 
v Nemocnici Na Homolce,“ do-
dává lékařka Lenka Pavlíčková.

Monica začala za socialismu
Cíle, kterých chtějí lékaři se za-
městnanci Škodovky dosáh-
nout, se ale podobají nejen pře-
lomové americké studii, ale také 
o něco mladší mezinárodní stu-
dii Monica, za kterou stojí Svě-
tová zdravotnická organizace. 
Monica byla velmi rozsáhlý pro-
jekt, který zahrnul tisíce pacien-
tů z více než dvaceti zemí světa 
včetně tehdejšího Českosloven-
ska. Mezi léty 1985 a 1992 se tý-
kal šesti okresů.

A zatímco v polovině 90. let 
ve světě projekt skončil, u nás 
na něj navázala ještě tři šetře-
ní v dalších devíti okresech na-
zvaná post-MONI- CA. Bylo to 
hlavně proto, že po převratu se 
výrazně změnil životní styl Če-
chů a začala klesat úmrtnost 
na srdečně-cévní onemocně-
ní. „K velkým změnám dochá-
zelo v kardiologické péči. Byla 
zavedena řada nových léků a lé-
čebných postupů, rozvíjela se 
srdeční chirurgie, zlepšova-
la se kontrola a léčba vysoké-
ho krevního tlaku,“ komentu-
je výsledky následné studie Jan 
Bruthans z I. lékařské fakulty 
UK a Thomayerovy nemocnice 
v Praze. Na druhé straně post-
-MONICA podle něj prokáza-
la například významný nárůst 
obezity, úbytek pohybu či zvý-
šení výskytu cukrovky.

ZDROJ: MF DNES – EVA ZAHRADNICKÁ

Studie pracuje se zaměstnanci 
automobilky Škoda Auto.
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PŘEDSTAVUJEME PROFESE NEMOCNICE

Poptávka po sociálních 
sestrách stále roste
V každé nemocnici nenajdete pouze sestry 
a lékaře. Za kompletní péčí stojí celá řada profesí 
a specializací, které dohromady vytvářejí služby 
pro veřejnost a péči o pacienta. 

Jako první vám představíme 
práci sociální sestry, jejím po-
sláním je poskytovat pomoc 
a poradenství nemocným a je-
jich rodinným příslušníkům 
při řešení složitých situací, kdy 
tito nemocní nejsou schopni 
řešit svoji situaci sami. Vedoucí 
pracovnicí oddělení sociálních 
služeb naší nemocnice je Jana 
Jarošová. 

 Kolik je dnes v Klaudiánově 
nemocnici takových sester? 
Zdravotně sociálních pracov-
nice ve zdravotnictví neboli so-
ciální sestry jsou dnes celkem 
tři (v nemocnici pro všechna 
oddělení na jeden a půl úvaz-
ku dvě pracovnice a na každém 
oddělení následné péče v Mla-
dé Boleslavi a Mnichově Hra-
dišti po půl úvazku jedna pra-
covnice). Tento počet ale začíná 
být nedostačující, protože roste 
počet tzv. sociálně složitých pa-
cientů. Tedy pacientů, kteří ne-
mají sociální a finanční zázemí.

 Co si pod tím máme předsta-
vit? 
Například stačí, když pacient 
bydlí na ubytovně, která není 

bezbariérová, má dluhy či exe-
kuce. Problémem jsou také vel-
mi nízké důchody, nevyřízené 
doklady a dávky hmotné nou-
ze, příspěvky na péči a podob-
ně. Pacienti se také například 
nestýkají s rodinou nebo děti 
odmítají péči o rodiče z důvodů 
zaměstnání na směny a potřeb-
nosti platit své hypotéky. Také 
se nám stává, že neuvádí žádné 
kontaktní osoby, které by moh-
ly být nápomocny k řešení. Na-
růstá počet cizojazyčných pa-
cientů s těžším zdravotním 
postižením. Při hospitalizaci 
často žádají pacienti okamži-
té řešení jejich sociální situace. 
My ale upozorňujeme, že po-
skytujeme poradenství a nemá-
me žádné přednostní právo při-
jetí např. z oddělení následné 
péče do domovů seniorů ani za-
jištění bezbariérových ubyto-
ven. Narůstá také počet so- 
ciálních pohřbů, které jsou také 
v dikci zdravotního sociálního 
pracovníka.

 Musí mít zdravotně sociální 
pracovnice speciální vzdělání?
Ano, odborná způsobilost k vý-
konu tohoto povolání se zís-

kává absolvováním studijního 
oboru sociálního zaměření na 
vyšší nebo vysoké škole po ab-
solvování střední zdravotnic-
ké školy.

 Co tedy obnáší vaše práce? 
Za výkon povolání zdravotně-
-sociálního pracovníka se po-
važuje činnost v rámci preven-
tivní, diagnostické, paliativní 
a rehabilitační péče v oboru 
zdravotně sociální péče. Po-
dílíme se dále na ošetřovatel-
ské péči v oblasti uspokojová-
ní sociálních potřeb pacienta. 
Naším posláním je poskytovat 
pomoc a poradenství nemoc-

Jana Jarošová
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ným a jejich rodinným přísluš-
níkům při řešení složitých si-
tuací, kdy tito nemocní nejsou 
schopni řešit svoji situaci sami. 
Sociální pomoc je poskytována 
aktivním vyhledáváním i těm, 
kteří o pomoc sami požádají 
prostřednictvím svého ošetřu-
jícího lékaře oddělení, kde jsou 
hospitalizováni. Musíme mít 
zároveň zdravotní i sociálně 
právní vzdělání.

Nejčastěji informujeme pa- 
cienty o možnosti pečovatelské 
služby a zajištění indikované 
domácí péče při propuštění, po-
máháme se žádostí do domovů 
seniorů, při indikaci lékařem se 
zajištěním péče v oddělení ná-
sledné péče podle spádu pa- 
cienta a kapacitních možností, 
pomáháme se zajištěním uby-
tování (ubytovny nebo azylo-
vé domy pro bezdomovce). Za-
pomenout nemůžeme ani na 
pomoc při vyřizování žádostí 
na úřadech u osamělých osob 
nebo vyřízení dokladu totož-
nosti – u nesoběstačných a osa-
mělých.

 Dochází k nějakým změnám ve 
vaší profesi?
Za posledních 15 let došlo k ná-
růstu pacientů, kteří nemají fi-
nanční prostředky, jsou bez pří-
střeší a již v mladém věku jsou 
invalidy. Bohužel přibývá po-
úrazových stavů, kdy je tře-
ba čtyřiadvacetihodinová péče 
a rodiny v současných podmín-
kách nejsou většinou schopni 
tuto péči zajistit. Následná za-
řízení jsou kapacitně naplně-
na a jsou ve vzdálených zaří-
zeních.

Naopak je velmi povzbuzují-
cí, že byla navýšena částka pří-
spěvků na péči. Bylo zavede-
no dlouhodobé ošetřování na 
90 dní pro osoby blízké – rodiny 
se tak mohou postarat o blízké 
v domácím prostředí za pomo-
ci pečovatelských služeb a do-
mácí péče. Pečovatelské služby 
a domácí péče se velmi zkvalit-
nily a jsou již prakticky dostup-
né v celém našem regionu. Spo-
lupracujeme na úrovních měst 
a obcí i kraje, abychom mohli 
pomoci zajistit péči.

 Můžeme očekávat nějaké další 
zásadní změny? 
Předpokládáme, že podle statis-
tik bude přibývat seniorů, kte-
ří budou potřebovat dopomoc 
v rámci pečovatelské služby 
nebo budou potřebovat umís-
tit do domovů pro seniory. Ta-
kových státních domovů je stá-
le nedostatek, čekací doba je 
2–7 let, soukromé jsou časově 
dostupné, ale jsou pro řadu  
klientů finančně nedostupné. 
Také víme, že bude přibývat sta-
robních a invalidních důchodců 
bez nároku na výplatu, protože 
si neplatili sociální pojištění, což 
bude obrovským problémem.

 Bude zapotřebí větší informo-
vanost veřejnosti o možnosti so-
ciálních služeb a sociálního za-
jištění. 
V našem regionu například 
chybí pobytová služba pro lidi 
bez domova, bezbariérová nebo 
pro osoby, které ještě nedosáh-
ly věku 65 let a jsou na hmotné 
nouzi a mají problémy s alko-
holem a návykovými látkami. 

Na závěr bych chtěla poděko-
vat všem, kteří se starají v rám-
ci rodin o své blízké, a též pečo-
vatelským službám a sestrám 
domácí péče, kteří pečují o naše 
pacienty. Nechci zapomenout 
na pracovníky Naděje v Mladé 
Boleslavi, kteří tvoří nezastupi-
telnou skupinu pomáhajících 
a spolupracujících s naším od-
dělením.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jana Jarošová  
vedoucí zdravotně sociální 
pracovnice
mobil: 731 542 815

V nemocnici: 
út, pá  6:30–14:00

ONP Mnichovo Hradiště: 
po  6:00–14:30 
st  6:00–17:00 
čt  6:00–11:00

Dobroslava Timová 
zdravotně sociální 
pracovnice
telefon: 731 542 914 

V nemocnici:  
po, út, čt 7:00–15:30 
st  7:00–16:30 
pá  7:00–14:30

Bc. Jitka Stehlíková 
zdravotně sociální 
pracovnice
telefon: 326 742 750 
(kancelář)

ONP Mladá Boleslav:  
po–pá 11:00–15:00
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ORL oddělení získalo FFP3 respirátory od firmy 
Škoda Auto.

Urgentní příjem využívá ochranné štíty vytištěné 
na 3D tiskárnách automobilky.

ŠKODA AUTO

Nemocnice dostala 
štíty a respirátory
Škoda Auto darovala nemocnici celkem 
309 ochranných štítů, které vytiskla na svých 
3D tiskárnách. Nejedná se originální vzor auto-
mobilky – převzat byl od firmy Průša, což je v sou-
časnosti největší 3D tiskárna v České republice. 

Škoda Auto tak efektivně vy-
užila volné kapacity svého vý-
vojového oddělení v Česaně, na 
učilišti a na některých dalších 
tiskařských zařízeních v závodě 
během preventivní odstávky. 
Štíty mají potřebné certifiká-
ty pro použití ve zdravotnic-
tví. Automobilka během koro-
navirové krize také darovala 
nemocnici pro ORL oddělení 
FFP3 respirátory, které opět vy-
tiskla na svých 3D tiskárnách.

„Jsem rád, že to dostala mla-
doboleslavská nemocnice, která 

tu je pro velice široký region.  
Dohodli jsme se zároveň na 
tom, že část těchto štítů bude 
v nemocnici deponována pro 
případnou potřebu sociálních 
služeb. Ty je nepotřebují per-
manentně, ale v případě, že by 
došlo k nákaze v tomto zaříze-
ní, tak je zde připravena poho-
tovostní zásoba pro ochranu 
zaměstnanců sociálních slu-
žeb,“ řekl během předání ná-
městek ministryně práce a so-
ciálních věcí Robin Povšík. Ten 
firmě Škoda Auto pomohl při 

vyřizování potřebné certifikace 
vytištěných štítů. 

„Automobilka vyrobí týdně 
přibližně sto kusů těchto ští-
tů. Pro automobilku je důleži-
té nestát stranou a pomáhat, 
a to i po opětovném spuštění 
výroby,“ řekl Ladislav Kučera 
ze Škoda Auto.

Nemocnice štíty použila  
v místech prvního kontaktu 
s pacienty, jako je urgentní pří-
jem pacientů nebo oddělení, 
která přichází do styku s pa- 
cienty, u kterých ještě není vy-
loučena případná nákaza. „Po-
kud nevíme, zda je pacient po-
zitivní, musí se náš personál 
chránit v maximální možné 
míře. Štíty slouží k tomu, aby 
se aerosol, který by mohl paci-
ent vypouštět, nedostal do ob-
ličeje zdravotnického pracovní-
ka. Musí je samozřejmě použít 
s dalšími ochrannými pomůcka-
mi,“ řekl předseda představen-
stva nemocnice Ladislav Řípa. 
Štíty lze přitom používat opa-
kovaně po ošetření dezinfekcí.
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On-line noviny do celé rodiny!

· několikrát denně čerstvé zprávy 
· krimi · ze života hvězd · tipy na 

výlety · zajímavosti · poradna
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S NÁMI OSLOVÍTE
CELÉ VAŠE OKOLÍ!
S NÁMI OSLOVÍTES NÁMI OSLOVÍTES NÁMI OSLOVÍTES NÁMI OSLOVÍTES NÁMI OSLOVÍTE
CELÉ VAŠE OKOLÍ!

VÍCE INFO NA
www.regvyd.cz
Telefon: +420 266 311 596
E-mail: info@regionalnivydavatelstvi.cz


