Dětskou pohotovost v Novém Bydžově se podařilo díky změnám zachovat
Od 1. 9. 2017 dochází ke změně ordinační doby dětské lékařské pohotovosti v nemocnici Nový Bydžov.
Nově bude dětská pohotovost provozována o sobotách, nedělích a svátcích ve zkráceném režimu od 8 do
12 hodin. Mimo tyto ordinační hodiny lze využít ve všední dny rady svého praktického dětského lékaře, dle
zvyklostí ordinace nebo doporučujeme konzultovat stav dítěte na telefonu 841 155 155 (za cenu místního
hovorného). Zde rodiče získají od operátora potřebné informace o místě pohotovostního ošetření
a s lékařem se mohou poradit o vzniklých obtížích. Linka funguje 24 hodin denně.
Zkrácení ordinační doby je výsledkem dlouhodobých jednání, kdy se vedení nemocnice snažilo zabezpečit
fungování a personální obsazení dětské pohotovosti, což se nakonec podařilo. Navíc dojde ke zkvalitnění
péče, protože nově bude během ordinační doby lékařům při ruce i dětská sestra a k lepší a okamžité
diagnostice přispěje i nový přístroj na měření C reaktivního proteinu (ukazatele zánětu). Ten jde díky
přístroji zjistit rychle a bez odběru žilní krve. Díky ihned dostupným výsledkům se může lékař rychleji
rozhodnout o průběhu další léčby. Tento přístroj je zakoupen z laskavé dotace města Nový Bydžov, za což
patří městu velký dík.
Je snahou nás všech, jak vedení Oblastní nemocnice Jičín a.s., tak i vedení Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a města Nový Bydžov, aby tato služba byla pro naše občany nadále zachována
i v době, kdy se potýkáme s nedostatkem zdravotníků. Provozování lékařské pohotovosti není v žádném
případě výdělečnou činností, musí být naopak dotováno dalšími činnostmi nemocnice. Přesto ji chápeme
jako službu veřejnosti, která má být v místě zabezpečena. Proto nás velmi těší, že se nám podařilo
pohotovost pro děti i nadále personálně zajistit. Velké poděkování patří také paní primářce, MUDr. Heleně
Šafaříkové, která se velkou měrou podílí na organizaci a chodu pohotovosti, i všem ostatním zúčastněným
kolegům – lékařům a sestrám.

V Novém Bydžově 24. 8. 2017
MUDr. Jana Kolářová

