Den středočeského zdravotnictví přilákal v sobotu přes 10.000 lidí

S velkým zájmem veřejnosti se setkal sobotní den otevřených dveří ve
středočeských nemocnicích, léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních.
Největší nápor byl v pěti oblastních nemocnicích - do každé zavítala tisícovka
návštěvníků. Lidé měli tradičně zájem o bezplatná vyšetření, jako je měření tlaku,
zraku či hladiny cholesterolu. Na své si přišly také děti, pro něž byly připraveny
soutěže, výtvarné dílny a vystoupení klaunů. Celkovou návštěvnost letošní akce
Den pro středočeské zdravotnictví hejtmanství odhadlo na 10.000 lidí.

Mluvčí kraje Martin Kupka úpřesnil, že brány v sobotu veřejnosti otevřelo 26
zdravotnických zařízení, tedy více, než se původně očekávalo. Vedle pěti
oblastních nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi, Příbrami, Kolíně a Benešově se do
akce zapojily i městské a soukromé nemocnice, léčebny, dětské domovy a stanoviště
záchranné služby. Do každé z oblastních nemocnic zamířilo asi 1000 lidí, v Mladé
Boleslavi to bylo ještě více, do některých menších nemocnic přišlo i 500 lidí.
Vyvrcholení Dne pro středočeské zdravotnictví se tentokráte uskutečnilo v
Příbrami, kde od 16 hodin proběhlo slavnostní položení základního kamene
nových budov Oblastní nemocnice Příbram, a.s. nemocnice Středočeského
kraje.
„Jde o mimořádnou investici ve výši téměř 900 milionů korun. Naplňuje se tak slib, s
nímž kraj spojoval před čtyřmi lety obě příbramské nemocnice,“ řekl při otevření
hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Ředitel příbramské nemocnice Mgr.
Roman Boček u příležitosti položení základního kamene podotkl, že tato událost má

pro Příbram historický význam. „Byl to boj, kde nebylo poražených, ale jen vítězů,“
sdělil Roman Boček.
Od základního kamene byl odstartován symbolický „Běh pro zdraví“, do něhož se
zapojili i hejtman Petr Bendl, ředitel příbramské nemocnice Roman Boček a
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Josef Kantůrek. Cílem bylo náměstí T.
G. Masaryka, kde pak začal Koncert u příležitosti položení základního kamene
nových budov příbramské nemocnice. Vystoupila na něm Lenka Filipová a skupina
Rangers.
V kladenské nemocnici při příležitosti dne otevřených dveří zahájili rekonstrukci
bývalé prádelny, kde bude umístěn nový přístroj pro magnetickou rezonanci.
Nemocnice ho pořídila za 37 milionů korun. Podle ředitele zařízení Otakara Mareše
má v nemocnici vzniknout samostatné oddělení magnetické rezonance včetně
zázemí pro pacienty a personál.
V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi si lidé poprvé prohlédli rekonstruované
porodní sály, které mají v pondělí začít sloužit rodičkám. Proti původním zařízením
nabízejí větší soukromí. "Nejvýraznější změnou je oddělení jednotlivých
porodnických boxů, které mají nově i vlastní sociální zařízení. Nastávající maminky
tak mohou strávit spolu s tatínkem všechny čtyři doby porodní a nemusí porodní box
vůbec opouštět," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Řípa.
Zejména rodiny s děti a žáci ze základní školy si nenechali ujít představení
záchranářské techniky v Kladně. Mohli si rovněž vyzkoušet, zda zvládnou poskytnout
první pomoc. "Den středočeského zdravotnictví jsme spojili s oslavou našeho
pětiletého výročí," řekla mluvčí středočeských záchranářů Nina Šeblová. Před pěti
lety bylo totiž sloučeno původních 12 okresních záchranných služeb v jedinou
organizaci.
Den pro středočeské zdravotnictví nezapomínal ani na ty nejmenší. Lidé mohli
v sobotu zavítat do dětských domovů v Milovicích a Strančicích nebo do kolínského
kojeneckého ústavu.
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