Na projektu se významným způsobem podílí také města a obce našeho regionu.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Pořízení nové laparoskopické věže
Pokud chceme, aby občané regionu byli spokojeni s kvalitou života, je pro rozvoj měst a obcí
v regionu důležité, aby poskytovala svým obyvatelům kvalitní infrastrukturu, do které patří
také nemocnice akutní péče.
Orlickoústecká nemocnice, a.s. je připravena naplňovat své poslání, tedy poskytovat zdravotní
péči spádovému území 140 000 obyvatel. Je konsolidovanou akutní nemocnicí s komplexním
vyšetřovacím zázemím, spolupracuje s akutními nemocnicemi v Pardubickém kraji, klinickými
pracovišti a také nemocnicemi následné péče.
Usilujeme o nemocnici, která disponuje pro spádovou oblast potřebnou lůžkovou péčí a má
široké spektrum odborných ambulancí. Nemocnici, která nestojí na jedincích, ale na vysoce
kvalifikovaných týmech zdravotníků, kteří mají k dispozici spolehlivou vyšetřovací složku.
Chceme, aby každý klient, který do nemocnice vstoupí, věděl, že mu bude zajištěna kvalitní a
bezpečná zdravotní péče. Za těmito slovy je spousta práce mnoha lidí na všech úrovních,
snaha dobře poskytovat zdravotní péči, ale také vybavit nemocnici kvalitní technikou a vytvořit
příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro personál. Nemocnice vždy bude potřebovat zajistit
část finančních prostředků mimo systém zdravotního pojištění.
Technika laparoskopického operování představuje v posledním dvacetiletí významnou a
zásadní změnu přechodu klasických invazivních operačních metod k metodám miniinvazivním.
Zásadní myšlenkou, která vede k rozvoji tohoto způsobu operování, je zmenšení operačního
traumatu pro pacienta. Laparoskopie výrazně zkracuje dobu pobytu v nemocnici, umožňuje
větší pooperační pohodu a rychlejší rekonvalescenci. Ročně provedeme jen na gynekologickoporodnickém oddělení téměř 600 laparoskopických operací. Také v chirurgii se v naší
nemocnici rutinně provádí řada operací touto technikou, například operace žlučníku, kýl ale
nově i operace nádorů střev. V současné době začíná rozvoj tohoto postupu také v urologii.
Přibližně před rokem jsme intenzivně řešili, jak by bylo možné zastaralou laparoskopickou věž
v nemocnici obnovit. Nemocnice neměla v té době, vzhledem k nastaveným platbám
zdravotních pojišťoven, dostatek prostředků ani k zajištění běžného provozu, zde nám nakonec
pomohl Pardubický kraj. Na potřebný nákup nové věže peníze nezbývaly. Rozhodli jsme se
tedy vytvořit projekt na pořízení nové laparoskopické věže a pokusit se oslovit veřejnost
v regionu, nejdříve obecní a městské samosprávy a významné firmy v regionu.

Měli jsme to štěstí, že náš projekt zaujal starostu města Ústí nad Orlicí, p. Petra Hájka a také
těsně před Vánoci ředitele společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o., p. Ing. Kvido Štěpánka, jehož
firma se stala generálním sponzorem. Postupně se podařilo sestavit tým hlavních sponzorů,
klíčových firem v regionu, které se rozhodly celý projekt podpořit nejenom finančně, ale také
svými zkušenostmi. V květnu letošního roku byl projekt s pomocí mediálního partnera
představen veřejnosti a měl odezvu, za kterou jsme všem sponzorům - jak firmám tak
občanům vděční. Na financování projektu se také po celou dobu významným způsobem
podílela také klíčová města a většina obcí našeho regionu. Zde si velice cením příspěvků
některých menších obcí, které nebyly rozhodně symbolické a naopak byly pro celý projekt
významné.
Dnes Vám předkládám výsledek projektu „pořízení nové laparoskopické věže na
operační sály“, na kterém se podílely obce a města, firmy a podnikatelé, ale také
celá řada občanů z našeho regionu. Jsem rád, že se podařilo společně dát
dohromady tak velké množství peněz, které umožnilo nákup tohoto potřebného
přístroje. Ještě více mě ale těší projevená sounáležitost regionu s naší nemocnicí.
Je to pro všechny pracovníky nemocnice dobrá zpráva, ale zároveň pociťujeme
odpovědnost za projevenou důvěru, kterou nechceme poskytovanou péčí zklamat.
Celkem bylo vybráno:
Z toho: samospráva – města, obce:
firmy, společnosti:
fyzické osoby:
nadace:

1 789 535 Kč
573 500 Kč
1 024 150 Kč
161 885 Kč
30 000 Kč

Proběhlo řádné výběrového řízení, kterého se účastnili v pozici hodnotících jednak primáři
oddělení, která budou s přístrojem pracovat a také zástupce samosprávy a hlavní sponzor.
Byla vybrána laparoskopická věž renomovaného výrobce KARL STORZ dodaná firmou
LaparoTech Instruments s.r.o. Můžete si být jisti, že byla pořízena za dobrých finančních
podmínek na dolní hranici předpokládané částky na její pořízení a svou kvalitou plně vyhovuje
náročným požadavkům našich operatérů. Nakonec, vybrali si ji operatéři sami. Umožní jim
rozvoj moderních operačních postupů, které přinášejí našim pacientům menší zátěž při operaci
a větší bezpečnost.
Dokonce zbyly finanční prostředky, které částečně využijeme k obnově laparoskopického
instrumentaria a druhou část vložíme jako základ finančních prostředků do nově vznikajícího
nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice, a.s., který by měl pomoci financovat podobné
projekty v dalších letech.
MUDr. Jiří Řezníček,
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Podporujte svoji budoucnost.
Spokojený život obyvatel našeho regionu je naším cílem. Zdraví je největším bohatstvím
každého člověka, proto jsme se rozhodli společně obnovit laparoskopickou věž na
operačních sálech.

