Sokolov má špičkovourehabilitaci
Dalšíčást sokolovské
nemocnice proš|a
výraznou proměnou.
Přestavbou pavi!onu D
za 22 rnilionů konun
vzniklo špičkové
rehabilitačníoddělení s
dvaceti |ůŽky,
ambulancemi,
tě|ocvičnami, elektro
i vodoléčbou' Pacienti
z ce|ého kraje po cévních
mozkovýcii příhodách,
ortopedických ijiných
operacÍch se tu léčív
komfortním prostředí
a cvičína moderních
přÍstrojích.
soxolov

v

Rehabi]itačni oddělení je

soko]ovské nemocnici léměř

nové' Asi lok ale placova]o v provi

zorních podmínkách s menšímpo_
čtem lůŽek' Ai teďvopraveném pa_

ffirÁxrn
:

(

Novinky v Nemocnica
Sokolov
r

l

moderní lůžkovéřehabilitáční
oddělení V pavilonu D
přestěhované ředitelstvi

l

do opróVeného pavilonu G
letos se chysté moderniza(e

r

r

gynekologiCko_porodnického a
očníhoodděl€ní, ÁRo a
zatepleníbudoVy B (Vše zhruba
za 50 milionů Kč)
5okoloVská uheiná začne staVět

pařkovacidům pro]30 a!t
nový centláhiVstup cIo

a

nemocnice (asiŽa 60 m lionů Kč)
po loňském plošném
sedmiprocentnÍm poklesu rnezd
se |ékářia sestry dočkaiíod
dubna Žměny k lepšímu
,,Pracu]eme na rev]zi systému
odměňování záleŽet bUd_" na
Výkonu a kval]tě' U n]Žších
p atových tříd zVýšíme]základní
mzdy," řek| jednatei Nemosu
David Soukup.

Jsou modorníTy né]'lepší

l'l'll

'u/]UN.

j\Z rcu v Ul

přístroje téd'má k dispozici
5okolov5ká rehábilitacé'

vj]onu D našlo stálé pelÍekÍLízázemí'
se dvakát denněvě_
',PacieDtům
nuje Rzioterapeut' jedňoú denně er_
gotelapeut v nově vybavené ergote-

přistroj pro léčbulěch, kteří zápasí

Iiří Šte[a]1.zdravotní ředitel Nemoc_
nice Sokolov.

dflq/ počítačovi'msninačůmtlénu_
je ruku při hlách různé obtížnosti'

Fotoi lv]aÍtin sto].ř' lýAFRA

rape(ltické díhč,"Znínil například

s olnezenou funkcí paŽí' Pacienl

LůŽkovou rehebilitací splni] špi_

se

kde lékaři zachraňují životy lidí po
mozkové mrMcj. Díky nim a nava_
zujícímu cvičeníse více neŽ po]ovi]
na pacientů wací do domácího pro
středí' od]oňského února se q/mlékaiů a telapcutů staral o 230nemoc_
ných.
,,Isem naplosto spokojena: Nové

kásné pokoje' spousla přístrojůa

také cvičení,milýpe$onál. Jako so
kolovská patriotka Iádavidím' Že se

nemocnice zvedá'" chváli]a Libuše

Hladíková' která sezotawjepo ope_
raci L]č]e'
Ne1nocn]ím pomáhají zlepšovat
hybnost i dlahé přístroje koupené
z e\,Ťopských dotací prostřednic_

tvím ministerstva zdravotnictví'

Například Vertika]izační stů] _ rob o
tichí apalát pro rozpohybování pa'
cientů upou1aných na lůŽko. Nebo

nám slušná perspekti

',otevíá
va plovozoval koncepčně kvalitnÍ

tiíl poslední podmínku pro další fu ngování Zdejšíhoiktového centra,

'

péči,"ploh]ási] David Soukup, jed_
nate] íirmy Nemos Sokolov, kteřá
má nemocnici od kraje v plonájmu
a řídíji' oceňuje p mářku Michae_
lu Balatkovou, ta kolem sebe shromáŽdila lvalitní qlm zdravotníků'
Kromě rehabilitačního pavilonu
D otevřela nemocnice také zlekon_
struovaný paú]on G za ll,4 milionu
kolun' Do něho se přestěhovalo ře_
ditelství' Investorem akcí byl Karlo_

varský kŤaj, kte4i vŠe p]atil ze svého

Iozpočtu.

',Přestože má sokolovskou ne
mocnici vplonájmu soukomá spo
lečnost, my do ní investujeme nema'
lé peníze' Lidé na soko]ovsku totiŽ
nejsou občany druhé kate8orie,
lnají nárok na stejnou péČijako v
Kallo\^Ích Varech,'' !},světli] náměs_
tek hejtmana pro oblast zdlavotnÍc'
tvÍ Mi]oslav

Čermák

Přestěhováním ředitelsM se V so'
kolovském špitálu uvolnily prostory
v budově E, kde se na letošní rok při'
pÍaluje kompietní modernizace a
rozšíření očního oddělení a gyneko

Primdřka: Jsou tu skvělé podmínk.y

]o8icko_polodnickél]o oddělení. K

Mámc konečně plný počet dva-

tomu je tieba přičíst chystané zatep _
lení, qlměnu oken a fasády vpaúlo
nu B a připlavovanou rekonstnrkci
oddělení Aio' To vše za zhruba 50
milionů' které tento qíden rTčlenila
pro sokolov kraiská vláda.

ceti lliŽek' kte{í je nutný plo

akředitaci ikťovéhocentra' Vý
hodouje, Že vjedné budově fun8uje podjednou střechou ambu_
Iance, lůŽkovéoddě]ení' vodo_

léčba,elektro]éčba, speciá]ní pň_
stroje' Lékaři a scstty Inajísvézá-

PÍitnář očníhooddělení

Falkaš už se na změny těší.,,Ambu^ndrej
]ance a čekárny nesplňuií požadav
LT 21' století' Komp]ehě je předělánle všechny. Včetně zázemí pro pa_

cienty, poiádné ventilace, nákupu
odpoúdajícího přístrojového \,Tba
vení. V}'razně se Zjednoduší a urych'
]í organizace práce'"

očnínaúc chystá otevřenÍ nové_
ho laselového centla s kombinova_

nou nejmodemější soustavou pří'

strojů v Česku plo odstřaňování stále častějšíchdioptric\ích Vad aope_
race šedéhozákalu.

Bohumil zéman

Michaela Balatková
Primářka rehabilitacé'

soKolov

(bz) Ty nejiepší podmínky pro léčbupacientů má ted
kdispozjci qím Michae]y Balatkové, primářky Íehabilitačníhood
dě]ení nemocnice v Sokolově.

lak se lišínové odděleníod pro'
vizorního star'1l?

zemí. Pro nás i pro pacienty je
prostředí rozhodně komfortněj
ší.Předtím jsmc ntuseli přcvá_
žet klien1y z jednoho pavilonu
do druhóho, protožc v jedDonr
byla lůŽka, ve dluhénr anrbrtlan
ce, vjiném ti'zikální l éčba'7'v|ádali'isme to s pomocÍ mrroha sa-

nitářů a sestel'

Iaké vlfuledky má vaše odděle-

ni?
PerÍěktní' Nelišimc se od ostat
ních rchabilitačních oddě]elrí pŤi
ikto\,Jtch centrech jinde v rcpubli-

ce' Více než p(Jl('villll llIll ll'llll)

po cé\'nímozk()vé |)ÍÍlrrxll .,r' vt rl
cÍ do domácíhcl ])li)stfc(ll' l'llltl
pokračují v rehabiljlilčl) Í('ll l lnlll

vech, navazují láZcňskl)ll

l){il't

Newhneme se však tol)]lI, Ž(. lll\
kteří pacienti musí být ltlIlisllltl
do zařízenínáslednéDcb() sl'(|iiil
ní péče'Naráží se naieii(]h ltl(),
nosti inte]ektové' mají }rři(llllŽ(.
né chorobyopu demence'

oddělení slouží pro pacíenty z
celého kraie?
Ano. Plus máme zájemce iřcbil
Chomutovska.

Z

Máte dostatek peŤsonálu?
Máme tady tři lékaře s atcstací Z
léčebnérehabilitace' Ktomrl flálšídva lékaře' šest sestel' patnácl
fi/zio1erapeutů a dVa érgoterape_
uty.

