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Podobu zdravotní péči
dává kraj již 20 let
Přivolat si rychlou lékařskou pomoc nebo
o víkendu navštívit zubní pohotovost je
v dnešní době naprosto běžná věc. Jsou to
základní služby české zdravotní péče. A kdo
ji v naší republice zajišťuje? V prvé řadě stát
a zdravotní pojišťovny, díky kterým můžeme
navštívit praktického lékaře nebo jít na
vyšetření či operaci do nemocnice. Svou
nezastupitelnou roli v systému zdravotnictví
hrají ale také kraje. V tom Libereckém jsou
čtyři tzv. páteřní nemocnice, kterými jsou
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.,
Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p.o. a MMN, a.s. –
Jilemnice a Semily. Ve dvou
z nich (Liberec a Česká Lípa)
je kraj majoritním akcionářem
a jeho úloha je podílet se
Tolik je výjezdových
na rozhodnutích vedení
základen Zdravotnické
nemocnic a přispívat na
záchranné služby na území
investice. Zkrátka pomáhat
Libereckého kraje
nemocnici v jejím rozvoji
Nemocnice pro Libea modernizaci. Největší
recký kraj dále zajišťují
investice do modernizace
provoz lékařských pohotovostí
krajskou nemocnici teprve čeká.
pro děti i dospělé. Kraj platí také
Chystá se výstavba nového pavilonu Centra
za to, aby jeho obyvatele měli dostupnou
urgentní medicíny, ve kterém budou akutní
zubní pohotovost, a to o víkendech a svátpříjmy a další oddělení v budově odpovídacích. V tyto dny nám bolavý zub ošetří
jící novým standardům. Krajská nemocnice
dopoledne (8–13) v Krajské nemocnici
Liberec není pouze v Liberci, spadají pod ní
v Liberci a ve večerních hodinách (18–22)
ještě nemocnice v Turnově a Frýdlantu.
v ordinaci na Soukenném náměstí v budově
Krajské peníze pomohly také v českolipské
Dunaje. Pro ty, co to přeženou s konzumací
nemocnici, kde za ně zateplili objekty, zaháalkoholu či omamných látek a začnou být
jili provoz magnetické rezonance, vybunebezpeční svému okolí, je určena záchytná
dovali nové oddělení dialýzy nebo rekonstanice. (pokračování článku na Facebooku)
struovali gynekologicko-porodnické
Foto: Heliport v areálu Krajské
oddělení, z čehož měly asi největší radost
nemocnice Liberec
nastávající maminky.
(archiv KNL)
více na
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Obrazem
Některá zdravotnická zařízení v kraji
si můžete prohlédnout na fotografiích
v odkazu. Najdete zde Krajskou nemocnici
Liberec, Nemocnici s poliklinikou Česká
Lípa, nemocnici ve Frýdlantu a Turnově,
Hospic sv. Zdislavy v Liberci nebo vozy
či vrtulník Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje.

Hygiena chrání obyvatele
před infekcemi

Mnoho z nás se v poslední době setkalo
s pojmy, jako je trasování nebo kontakt.
Není příjemné, když zazvoní telefon, na
druhém konci se ozve pracovník hygienické
stanice a oznámí vám, že jste přišli do styku
s člověkem, který je nakažený infekční
nemocí a jste tedy právě tím, čemu se říká
„kontakt“. Také toto je jedna z činností, které
se v rámci péče o zdraví obyvatel regionu
věnují pracovníci Krajské hygienické stanice

více na

Libereckého kraje (KHS LK). Jejím hlavním
úkolem je zabránit šíření infekčních nemocí.
Musí zjistit, kde se nemoc vyskytuje, vyhledat zdroje nákazy, tedy to, co ji způsobuje,
zmapovat její šíření a zabránit jejímu
dalšímu postupu.
Podle slov ředitele KHS LK MUDr.
Vladimíra Valenty je spolupráce mezi
hygienou a Libereckým krajem zásadní.
Nejvíce to potvrzuje současná situace, kdy
je potřeba zajistit účinnou ochranu obyvatelům napříč celým regionem. Zástupce
krajských hygieniků má proto své stálé
místo v sestavě krajského krizového štábu.
Liberecký kraj pomáhá hygienické stanici
mimo jiné například uvolněním pracovníků
krajského úřadu, kteří telefonicky trasují
nakažené koronavirem. V této nelehké
době můžeme nad nemocí zvítězit, pouze
pokud budeme jednotní. Spolupráce kraje
a hygieny je toho ukázkovým příkladem.

V krajské
nemocnici není
oddělení, kterého
by se pandemie
nedotkla
O tom, jak pandemie koronaviru ovlivnila
chod jedné z páteřních nemocnic v kraji
a o očkování, jsme si v pondělí 25. ledna
povídali s generálním ředitelem Krajské
nemocnice Liberec MUDr. Richardem
Lukášem, Ph.D., a primářem infekčního
oddělení MUDr. Adamem Vitoušem.
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