KRÁLOVÉMĚSTECKÝ OBČASNÍK
ČERVEN 2017
Provoz vodní nádrže – koupaliště.





Zahájení provozu dle počasí od 1. června a ukončení provozu 30. září.
Výběrčí doba je denně od 8 do 18 hodin, ve 22 hodin je areál uzamčen a po této době je
vstup do areálu zakázán.
Vstup do areálu je pouze s platnou vstupenkou: dospělé osoby 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč.
V účtárně měst. úřadu lze zakoupit permanentku (dospělí 500 Kč, děti a důchodci 250 Kč).

Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách areálu tak, aby se vyvarovali
případnému úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy. Vodní nádrž je
otevřenou vodní plochou a její užívání je na vlastní nebezpečí. V celém areálu je zakázán vstup se psy
a jinými zvířat. Dále je zde zakázáno stanování a táboření. Žádáme návštěvníky, aby v areálu
dodržovali pravidla občanského soužití, udržovali čistotu a pořádek, odpadky odkládali na vyhrazená
místa do odpadkových košů .

Odhalení pamětní desky Karla Schulze, rodáka
z Městce Králové.
Z iniciativity Královéměsteckého okrašlovacího spolku byla ve čtvrtek
4. května 2017 na náměstí v Městci Králové odhalena další pamětní
deska významného rodáka z Městce Králové. Karel Schulz,
romanopisec, divadelní kritik, básník a povídkář se narodil v Městci
Králové 6. 5. 1899 v čp. 60 – dnes knihkupectví U Sodomů. Byl
členem pražského spolku Devětsil. Jeho nejznámějším dílem je
román Kámen a bolest, který ho proslavil až po jeho smrti. Kniha
popisuje život slavného italského sochaře Michelangela
Buonarrotiho.
Pamětní desku slavnostně odhalil Jáchym Topol, básník a žurnalista,
vnuk spisovatel Karla Schulze.

Kontejnery na bioodpad.
Rozmístění kontejnerů na zelený odpad ze zahrádek a domácností - biodpad.
ulice Žižkova - dvůr kina Biásek
ulice Karla Havlíčka Borovského - u garáží
ulice Ke Kostelíčku - před domem s pečovatelskou službou
ulice V Rybníčkách a Na Barevně - před křižovatkou u výjezdu na Vinice
ulice Tyršova u sokolského hřiště
v obci Vinice - u odchovny směrem na Sloveč
v obci Nový - v části za dětským hřištěm
Do kontejneru odkládejte pouze tzv. zelený odpad ze zahrádek (tráva, listí apod.) a domácností
(slupky od brambor, ovoce či zeleniny apod.). Rozhodně do kontejneru neukládejte větve!. Ty je
možné odložit v ulici Jateční (za Masospolem) v Městci Králové. Kontejnery na biodpad se odváží
do firmy PROAGRO Nymburk do biofermentačního střediska. Pokud budou v kontejnerech nadále
větve a další nevhodný odpad, budeme muset tyto kontejnery odstranit a tato služba pro občany
bude nedostupná.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE MĚSTEC KRÁLOVÉ
LETEM SVĚTEM Z NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA (2/2017)

3 OTÁZKY na AMBULANTNÍ LÉKAŘE ANEB KDO NA VÁS ČEKÁ V NAŠICH ORDINACÍCH
1/ Jak dlouho pracujete v Městské nemocnici Městec Králové?
2/ Co vás těší na profesi ambulantního specialisty ve vašem oboru?
3/ Má pro váš obor význam prevence?

MUDr. Radka Šedivá – alergologická ambulance
1/ Do nemocnice jsem nastoupila před 16 lety.
2/ Pomáhat lidem. Alergologie je obor mnoha tváří a možností. Zabývá se onemocněním od
novorozeneckého věku až do úplného stáří, zahrnuje dohromady několik oborů. Někdy
zjistíme diagnózu hned při vstupním pohovoru (anamnéze), jindy je to vskutku detektivní
práce.
3/ Prevence je v každém oboru velmi důležitá. V tom našem – alergologii – jsou to „vlastně
jen“ zásady zdravé životosprávy. Velký význam má včasná diagnostika (rozpoznání) nemoci
a následné dodržování léčebných a režimových opatření.

REGISTRACE K PRAKTICKÉMU LÉKAŘI MĚSTSKÉ NEMOCNICE MĚSTEC KRÁLOVÉ SPUŠTĚNA!
1. června 2017 odstartoval provoz ordinace všeobecného praktického lékaře pro dospělé.
Pro domluvu termínu první návštěvy a registraci kontaktujte sestru Marii Vosykovou, tel. 325 633 129.

Ordinační hodiny: pondělí až pátek: 8.00–13.00 + dle objednání
Lékaři: MUDr. Monika Žohová, MUDr. Josef Vlk
Odborný garant: MUDr. Jan Frič
Zdravotní sestra: Marie Vosyková

15 let NIP a „Vaškův výlet“
Následná intenzivní péče v městecké nemocnici letos funguje už
15. rokem. Na dvanácti lůžkách poskytuje specializovanou péči
pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu (různých příčin),
stále jsou však závislí na podpoře základních životních funkcí, nejčastěji
umělé plicní ventilaci. Pacienti se ve stavu vyžadujícím péči NIP mohou
nacházet dlouhé roky, pokud se jejich stav nezlepší nebo pokud nemá
např. jejich rodina vhodné podmínky poskytovat domácí plicní
ventilaci.
Jedním z pacientů městeckého oddělení NIP je taky pan Václav. Před
9 lety mu nadobro změnil život velmi vážný úraz. Od té doby je takřka
členem rodiny oddělení NIP v Městci Králové. Je závislý na ventilátoru a
komplexní ošetřovatelské péči. Díky obětavosti ošetřujícího personálu
a s povolením své zdravotní pojišťovny Škoda se mohl v polovině
května vydat osobně popřát své manželce k padesátým narozeninám.

Doprovod pana Václava: Jana Doušová (vrchní sestra NIP a DIOP),
Martin Myška (vedoucí správy budov), MUDr. Maroš. Jágerský
(primář NIP)

DĚKUJEME
Zlatnictví Geletič Městec Králové za poskytnutí slevy na
nákup dárku pro Václavovu manželku a Květinářství Žďárský
a firmě Nutricia za poskytnutí květinového daru.

DOMÁCÍ PÉČE – lidskost, kvalita a efektivita – doma,
a přece v odborných rukou
Vrátili jste se z pobytu v nemocnici a váš stav stále není stoprocentní? Máte
doma rodiče, kteří už se nemohou dostat vlastními silami k lékaři na běžná
vyšetření? Potřebujete se stabilizovat po zákroku jednodenní chirurgie? Ať
už jde o rekonvalescenci po úrazu, či chronická onemocnění, situaci lze řešit
v prostředí vašeho domova.
Sestry domácí zdravotní péče městecké nemocnice vyjíždí do vašich domovů
provádět: odběry biologického materiálu ● převazy ● kontroly operačních
ran ● aplikace injekcí ● podávání léků a infuzí ● péči o permanentní
katétr ● ošetření kožních defektů apod.
Domácí péči hradí po indikaci registrujícího praktického lékaře či ošetřujícího
lékaře, který propouštěl z hospitalizace, zdravotní pojišťovny. Je prokázáno,
že v režimu domácí péče lze zvládat i velmi náročné stavy. S bonusem toho,
že pacient zůstává ve svém domácím prostředí.
Vedoucí sestra domácí zdravotní péče Městské nemocnice Městec Králové
Šárka Jilemnická, tel. 725 894 989

OBCE NA MĚSTECKU POMOHLY – DĚKUJEME
Zdravotní péče městecké nemocnice slouží obyvatelům řady
spádových obcí, které byly osloveny s prosbou o finanční příspěvek
nemocnici na konkrétní účel - pořízení elektricky polohovatelných
lůžek pro oddělení následné péče.
Naše PRŮBĚŽNÉ PODĚKOVÁNÍ za dosud schválenou finanční
podporu patří těmto obcím:
DLOUHOPOLSKO ● DVORY ● CHLEBY ● CHOŤOVICE ● JIZBICE ●
KNĚŽICE ● KOUNICE ● NETŘEBICE ● OPOČNICE ● OSTRÁ ● SÁNY ●
SOKOLEČ ● STARÝ VESTEC ● ZÁHORNICE

PROKTOLOGICKÁ
AMBULANCE
S čím k nám?
krvácení z konečníku ● bolesti
a zduření v oblasti konečníku ●
řitní trhliny ● hnisavá onemocnění
– abscesy a píštěle ● poruchy
stolice, zácpa, průjmy apod.
Provádíme ambulantní zákroky
v časném stadiu hemorhoidálních
onemocnění, možnost zákroku
jednodenní chirurgie pro stadia
pokročilá.
MUDr. Vladimír Švejcar
Sestra: Marcela Nešněrová
tel. 325 633 124
(celý týden na objednání)
Ord. doba: úterý: 15.00–17.00
(tel. 325 633 230)

Městská nemocnice Městec Králové a.s.
Prezidenta Beneše 343
289 03 Městec Králové
www.nemmk.cz
personalistka: Bc. Petra Jiroutová
e-mail: jiroutova@nemmk.cz, tel.: 325 633 168

Celková dosud schválená částka příspěvků v podobě darů či
dotací ke dni 31. 5. 2017 již přesáhla 100 000 Kč.

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!



všeobecná sestra, zdravotnický asistent
fyzioterapeut, zdravotnický laborant

NABÍZÍME









nadstandardní mzdové ohodnocení pro absolventy
hlavní i vedlejší pracovní poměr
možnost zkrácených úvazků
5 týdnů dovolené
příspěvek na závodní stravování
příspěvek u příležitosti životního jubilea
podporu dalšího vzdělávání
příjemné pracovní prostředí

FINANČNÍ ÚČETNÍ ve zdravotnictví
Nástup od září 2017 na zkrácený úvazek
Plná verze inzerátu: www.nemmk.cz
Více informací: Ing. Jiří Cimický, ekonom
cimicky@nemmk.cz, tel. 325 633 166

JEŠTĚ JSTE NEUKONČILI VAŠE STUDIA? NEVADÍ!



Nabídka letní brigády v Městské nemocnici Městec Králové na pozice:
zdravotnický asistent pro studenty oboru všeobecná sestra, kteří mají maturitní zkoušku v oboru zdravotnický
asistent
pomocná síla na úseku fyzioterapie pro studenty oboru fyzioterapie

MOŽNOST STIPENDIA PRO STUDENTY NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ.
Podmínky a další informace k brigádě a stipendiu: Bc. Regina Strejčková, e-mail: strejckova@nemmk.cz, 725 252 324

KOSTEL SV. MARKÉTY MĚSTEC KRÁLOVÉ

9. 6. 2017 19.00–22.00
KOSTEL BUDE OTEVŘENÝ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A ČEKÁ VÁS ZDE:

 TVOŘIVÝ KOUTEK PRO DĚTI
 PROHLÍDKA KOSTELA
S UKÁZKOU LITURGICKÝCH PŘEDMĚTŮ
 MOŽNOST ZÍSKAT POUTNICKÝ PAS
A DO NĚJ RAZÍTKO MĚSTECKÉ FARNOSTI
 MOŽNOST ZAPÁLIT SI SVÍČKU
S PŘÁNÍM ČI PROSBOU
 OCHUTNÁVKA MEŠNÍHO VÍNA
20.00 A 21.00 KONCERT KRÁLOVÉMĚSTECKÉHO
DĚTSKÉHO SBORU
22.00 SPOLEČNÁ VEČERNÍ MODLITBA

