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Jičín, 31. 12. 2015

V Novobydžovské nemocnici bude od nového roku zrušena JIP, péči
nahradí nemocnice v Jičíně a Hradci Králové
Posledním dnem roku 2015 bude ukončen provoz Interní jednotky intenzivní péče, tzv. JIP,
v Nemocnici Nový Bydžov. Důvodem je nedostatek lékařů, kteří by intenzivní péči o pacienty
zajišťovali. Pacienti tak budou ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou KHK
převáženi do nejbližších nemocnic, tedy Oblastní nemocnice Jičín a Fakultní nemocnice Hradec
Králové.
V Novém Bydžově dosud byla provozována tři lůžka intenzivní péče na interním oddělení. Léčeni
zde byli především pacienti s vážnějšími problémy, např. s dechovými obtížemi, lehčím srdečním
selháním, otokem plic, při komplikacích cukrovky apod. Nejednalo se o pooperační JIP. „Od
nového roku dojde ke zrušení těchto tří lůžek. Bohužel jsme k tomu byli nuceni pod vlivem
personálních okolností. Potřeba intenzivní péče tak bude pro občany regionu Nový Bydžov
zajištěna v jičínské nemocnici a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, a to samozřejmě v potřebné
součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje,“ vysvětluje ředitel
Oblastní nemocnice Jičín a.s. MUDr. Tomáš Jedlička.
Veškeré vybavení intenzivní péče a stejně tak i personál zůstane k dispozici pro interní oddělení.
Zde bude naopak rozšířena péče příjmové a pohotovostní ambulance. Záměrem je také vybudovat
tzv. expektační lůžka, která by sloužila k ošetření méně závažných stavů s několikahodinovou
ošetřovací dobou bez nutnosti hospitalizace. „Ačkoliv může být tato situace negativně vnímána
veřejností, jsem přesvědčen o tom, že intenzivní péče bude pro občany dobře zajištěna, i když v
jiném místě. Je nezpochybnitelným trendem vývoje moderní medicíny, že se akutní péče
koncentruje do větších nemocnic, které mají širší diagnostické a terapeutické možnosti, a na péči o
pacienta se může podílet více lékařů v různých odbornostech,“ vysvětluje rozhodnutí ředitel
MUDr. Tomáš Jedlička a dodává: „Menší nemocnice tak budou mít naopak nezastupitelné místo
v péči o chronicky a dlouhodobě nemocné a v doléčování pacientů po odeznění akutních stavů.
Tyto oblasti nejsou podle mého názoru u nás v Česku zatím dostatečně zajištěny.“
Nemocnice Nový Bydžov spadá pod Oblastní nemocnici Jičín a.s. a jsou součástí Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje.
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