ohou
poTg
Sokolovštíchirurgaw
nádory
nebezpeěnýqů
.
il;á*

lU!tÍdčn i Íoto: Bořivoj Černý, |4AFRA

prsu zaČnou
Pacientky s nádorovým onemocněním

i.lto letos operovat chirurgové v Nemocnici

'i.iÁo
ioŘorov.

Ženv z celého kraje tak uŽ kvůli léčbě
mimo region
a zákroku neLudou muset cestovat
třeba do Plzné'
soKolov, osÍRov Vyšetření na

mamogralu provádí šPitáluž dlouho' Nfrí nenocnice sestaluje t'ým
asi devíti lékaiů,včetně dvop ope-

rlr1élťl,onkologa a dalšícIrodbornÍ_

ků- ,,Musíme mít ale jjstotrr, Že
Déce o Ženv bude kvalltnl' kom_
plexnr a na uro'"ni V takhle cidrve
oblastj nelze experrmenlovat "

řckl Tiří Štefan' zdravotní ředite] fil_
mY Nemos, která spra!'uje a řídí
sĎitalv v Sokolové a ostrové'
Steian predpoklada' Že IoČnéby
sokolovskár chjrurgie opelovala B0
aŽ 90 Žen s

karcinomcm plsu' ,,UŽ

oůl IokU na prlpraVe praculeme'''

zmrnil iednatel Nemosu David

souluD. Podminlq Podle neho
musr nabidnout takové, aby Paci_

entky Cenuu plo diagnostiku

_

cem Ioku 2015. A to i v případě' že
se dí]taci získat nepodaří'
je
í,L:!žkovalps]'chia1rie V ostrově

Roč_
;cdin( l.rkovt oddčlenl V kr'rji'
nÓ ošctIl tin)Ór lisi( p<l(lcntu a Ie
iich nottv I t,stoLl Nemocnisivno-

ién oavilonu

poIezi maximalně

po dvo., a rozděleni do pokojů

a léč_

bu onemocnění prsu důvěřovaly'
V sokotově se schyluje k daiším
noúnkám' od půlky února k moLlcrniZaci oddělení gynekolo8ic_

Dodle diagnóz' Neméli by b}'t spo
ilr tiPha tidé s neulozou a ti IéČcni
7e závislostí' \41od jiÍn také přijde
více soukÍomí'

,,KroÚ1ě těch

aBresivních by_
schopni oŠe1řtt

ko porodnickebo ocniho a ARO
la 50 miLonů korun (z peněz kra_
ie)' PaÍtnerska firma soko]ovská

chom měli být

VÝlazné změnY pocítíi k]ienti
Neáocnice ostrovl Ta se chystá za

části se po pŤestěhování dočká

,'heIna na laie u nemocnice zaháji
za 60 milionů korun stavbu parko_
vacího domuplo 130 aut'

všechnv. A přijíma1'je nepietÍŽitě'
cou děíáme i dnes, ale s \'lpětím
všech sil,'' popsat změnu primář
Vaclav Ferus'
DsvchiatŤie
_
-RozŠrrenl
ambuLanlni i lůŽkove
i

!Ťí

ženéŤehabilitačníoddělení'''Bude
1u baZén' vodoléčba a dalšírehabili_
tačnímetody," uvedl Štefan'
Zalrmave je' Že souklomé řize_

mi]ionůkorun s pon]ocí e!Ťop
sloÍch dotací Zřídit nové Centrum
psvchiatrické a rehabilitaČni peČe'
ni4n nemocniclm V ostrové a Sokov7;ikne oiestavbou bwaleho skla
lově se vloni díky razantním škr_
du téčiv.obě oddě]ení se sem do
tůmpovedlo přestát kizi a plopad
kÓnpřestěhují
plostoÍ
.
modemích
150

prijmů od pojiŠtovcn.Celkem hos_
oodaiilv se ziskem ténrěř l0 mlllo
nů korun (Sokolov asi 2, ostlUv 7

milionů). v Sokolově muscl lna_

nágement propustil asi 30 zaměst
naDců a ploŠnc snlŽit p]áq o 7 procent' Letos je zase zwší'

Nová úh]adová vyhláška

zlepšila příjmy
Letošníúhradová \,Yhláška zlepší

prijmy nemocnic a vÍátí jc na úío_
veí roku 2012' l'o Nemosll' ktery

zaměstnává 15oo lidí, přinese 40
milionů korun navic. ,,očekáváme

wísledek7o-80 mi]ionů korun," odr'aat j"dnuteL soukup' Zdůraznil'
Že firma investuie miljony do Školení, která přinášejí lepší přístup personálu kpacientům'
ostrov byl vloni v anketě pacien_

tů whlášen nejlepšínemocnicí v
kraji, Sokolov skoncil druby soko
lov5ká nemocnice je zároven v ce_

]oreDublikověm méťitku druha v
katůorij Skokan roku. Í{odnoiil se

přírůstekhlasů'Bohumilzenan

