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

Projekt pořízení nové laparoskopické věže
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.

Přispějte spolu s námi na pořízení nové laparoskopické věže.
Č.ú.: 216840375/0300 v.s. 5110
MUDr. Jiří Řezníček,
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Laparoskopická věž, kterou potřebujeme obnovit, byla pořízena
v roce 1995. V současné době je
technicky i funkčně zastaralá. Nová
laparoskopická věž stojí 1 300 000
– 2 000 000 Kč. Její cena je odvislá
od vybavení. Zvolíme takovou, na
kterou se nám podaří zajistit
finanční prostředky. Poměr cena a
kvalita bude podstatný, to mohu slíbit. Obnova
laparoskopické věže je pro nás zásadní krok v udržení
a rozvoji moderních operačních postupů, chceme
poskytovat kvalitní a dostupnou medicínu, kterou
bude doprovázet úsměv a vlídné slovo pro naše
klienty.

Petr Hájek,
starosta města Ústí nad Orlicí
Orlickoústecká nemocnice, a.s. je
nemocnicí celého regionu, a proto
je správné, aby se do projektu
pořízení nové laparoskopické věže
pro operační sály zapojil celý
region. Je správné a prospěšné,
aby se do projektu zapojily veřejné
i soukromé zdroje. Město Ústí nad
Orlicí chce být příkladem pro
ostatní města a obce regionu a je přesvědčeno, že i
díky tomuto přístupu bude projekt úspěšně
realizován.

Ing. Kvido Štěpánek,
ředitel Isolit-Bravo, spol. s r.o.,
generální sponzor projektu
Není pochyb, že s Orlickoústeckou
nemocnicí, a.s. je tu lépe. Proto,
když je finanční situace vážná,
musíme se všichni zleva i zprava
sebrat a vzchopit, přestat nadávat
na politiky a účinně pomoci.

MUDr. Josef Žižka,
primář chirurgického oddělení
Laparoskopická technika 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, pak je zmenšení operačního traumatu pro pacienta.

MUDr. Dionýz Zakál,
primář gynekologicko-porodnického oddělení
Gynekologická operační léčba čím
dál více směřuje k minimálně
invazivnímu postupu. Laparoskopie
výrazně zkracuje dobu pobytu
v nemocnici,
umožňuje
větší
pooperační pohodu pacientky a
rychlejší rekonvalescenci.

