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Začíná další divadelní abonmá
Nový cyklus nabízí oblíbené komedie,
ale i témata vážnější, včetně klasiky
První divadelní předplatné se v kulturním klubu odehrálo od února do
června r. 2008. To znamená, že cyklus, který tento měsíc zahájíme, bude
v pořadí již páty. A můžeme vám slíbit, že nebude o nic horší než ty
uplynulé. Spíš naopak. Už víme, která představení měla největší úspěch,
bedlivě si všímáme vašich reakcí a ohlasů a při výběru nových představeních máme na srdci zejména vaše přání a vaši spokojenost.

Co diváky v jarním abonmá čeká?
Jen krátce zopakuji, že tento měsíc nás čeká jeden z nejsilnějších příběhů české klasiky – Markéta Lazarová (viz. pozvánka na str. 6) a 25. března úžasné provedení románu Patricka Ryana: Jak jsem vyhrál válku (s
Daliborem Gondíkem a Ondřejem Brouskem). Komediální žánr si zopakujeme v dubnu Úžasnou svatbou. V květnu budeme obdivovat herecké
mistrovství Michala Dlouhého v Gogolově Hráčích a celý cyklus uzavřou
dvě dámy – Jitka Čvančarová a Zuzana Slavíková coby královny Marie
Stuartovna a Alžběta první v představení Ať žije královna!

Nemáte abonentku? Ještě máte šanci

q Zima jako z pohádky … krajina přikrytá nadýchanou bílou peřinou, mrazivě jasné nebe, krása ledových rampouchů i hrozivé skučení větru … takový byl
leden i na Skutečsku.

Zøízení rychlé záchranné služby ve Skutèi je dnes ještì aktuálnìjší a naléhavìjší
Jistě jste zaznamenali skutečnost,
že Pardubický kraj zrušil ve Skutči
s příchodem nového roku lékařskou
pohotovost. Zároveň však hodlá
podle oﬁciálního sdělení posílit a
rozšířit stanoviště rychlé záchranné
služby. Bez tohoto kroku by totiž
zrušení LSPP znamenalo zhoršení
úrovně poskytovaných zdravotnických služeb nejen pro naše město,
ale i pro okolí.
O zřízení záchranky usilujeme
už tři roky
Pevně věříme, že rozšiřování
rychlé záchranné služby myslí Pardubický kraj vážně, a proto jsme
v tomto smyslu kraji zaslali již druhou naléhavou a aktuální žádost o
zřízení rychlé záchranné služby.
První žádost schválilo jednomyslně
zastupitelstvo našeho města v únoru roku 2007.

Skuteč nabízí volné prostory
i stavbu garáže
Nová žádost reaguje na skutečnost, že vzniknou prázdné prostory
po lékařské službě první pomoci a
město nadále nabízí i výstavbu garáže pro výjezdovou sanitku. Znova
opakujeme argumenty, proč by zde
záchranka měla vzniknout. V mnoha případech se totiž záchranka
z Hlinska nebo z Chrudimi nemůže
dostavit v zákonné lhůtě 15 minut
a tyto limity jsou několikanásobně
překračovány. Běžně se stává, že
hlinecká i chrudimská záchranka je
na výjezdu ve vzdálenější části regionu, než leží Skutečsko a v těchto
případech by Skuteč mohla Hlinsku
i Chrudimi vypomoci.
Pro tak rozsáhlý region
je záchranka nezbytná
Trváme na tom, že rychlá zá-

chranka je pro Skutečsko, Prosečsko
a Lužsko životně důležitá. Jedná se
totiž o obce s katastrálně nejrozsáhlejším územím a zejména v zimních měsících s horší dostupností.
Přitom jde o oblast poměrně hustě
osídlenou se třemi zařízeními pro
seniory (Skuteč, Luže, Předhradí).
Opodstatněnost tohoto požadavku
potvrdil nejen ředitel Pardubické
záchranné služby Ing. Obrtel, ale i
pan hejtman Mgr. Martínek. Zároveň jsme položili paní radní Pardubického kraje pro zdravotnictví
Mgr. Tauberové několik důležitých
otázek. Např. kdo nahradí LSPP po
dobu, než zde bude zřízena rychlá
záchranná služba v případech, kdy
někdo leží bezvládně na ulici nebo
je evidentně zraněn. Kritické situace nastávají zejména tehdy, kdy se
záchranka nemůže z vážných důvo-

q Město Skuteč ke zřízení záchranné služby nabízí vhodné prostory ve zdravotním středisku.

dů dostavit a přijede o několik desítek minut později. O těchto otázkách chceme jednat i s místními
praktickými lékaři, které v nejbližší
době požádám o schůzku.
Věřím, že se naší druhou naléhavou žádostí o zřízení rychlé záchranné služby ve Skutči bude kraj
vážně zabývat a přiblíží tak kvalitní, rychlou a smysluplnou zdravotní
pomoc všem občanům.
Za Radu města
Pavel Novotný, starosta

Pokud jste až dosud váhali s nákupem abonentky a nyní jste se rozhodli, vězte, že ještě není pozdě. Na odboru kultury jsou k dispozici ještě
místa v 15 – 19 řadě. Kdo z vás někdy sledoval představení ze zadních
řad, může dosvědčit, že vidět a slyšet je dobře i z té úplně poslední. Oproti přístavkům však divadelní sedadla přeci
jen nabízejí podstatně
vyšší komfort (zejména u delších představení). Pro ty, co i přesto
kupují volné vstupenky pouze na jednotlivá
představení, dodávám,
že předprodej zahajujeme vždy jeden měsíc
před termínem představení.
Všem návštěvníkům
q Na jevišti skutečského kulturního klubu už
děkujeme za dosavadsvé mistrovství předvedlo hodně populárních
ní přízeň a těšíme se
herců (E. Balzerová, S. Stašová, J. Langmas vámi „při divadlech“
jer, D. Suchařípa, J. Lábus, M. Eben, O. Jirák,
na viděnou. Dost možO. Vízner a další). I nejnovější cyklus nabízí
ná se v letošním roce
vynikající herce, jako např. M. Dlouhého, D.
dočkáte i nějakých
Gondíka, O. Brouska, J. Čvančarovou nebo Z.
překvapení …
Slavíkovou)
Lenka Balounová
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Pardubický
kraj
změnil
systém lékařské služby první
pomoci, a to při zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti
lékařské péče.
Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských
nemocnicích současný způsob
poskytování lékařské služby první
pomoci (LSPP). K úpravě současného systému vedly kraj dlouho
diskutovaná nejednotnost, ﬁnanční náročnost a nedostatečné personální zajištění.
Zajištění těchto pohotovostí
probíhá ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů pro dospělé
a pro děti a dorost. Na přechodné
období je služba zajištěna také ve
třech ambulancích v odlehlých
či horských oblastech kraje
(Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím ﬁnancování
podílejí místní samosprávy. V
Pardubicích je nadále v činnosti
ordinace pohotovosti pro dospělé
na sídlišti Dubina.

Pardubický kraj zároveň postupně posiluje zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit počet
stanovišť a posádek v odlehlých
částech a současnou síť doplní, případně upraví tak, aby byla
akutní přednemocniční péče zajištěna v celém kraji.
Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou dlouhodobé
personální problémy se zajištěním pohotovostní služby, o čemž
nakonec svědčí dosud neúspěšná
jednání ředitele Litomyšlské nemocnice s praktickými lékaři.
„Systém LSPP se přežil. Cílem
nového řešení je sjednocení ﬁnancování, kvalitnější a bezpečnější
péče pohotovostních ambulantních služeb,“ vysvětluje radní
pro zdravotnictví Markéta Tauberová. „Pacienti již budou mít
zcela jasnou představu, na koho
se v případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou

kapacitou vyšetřovacích zařízení a
metod, odborné zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou také
ústavní lékárny,“ dodává.
Podle hejtmana Pardubického
kraje Radko Martínka jsou změny
přínosem především z hlediska
komplexní péče o pacienty. Nové
řešení zajistí rychlé a důkladné
vyšetření pacienta a spolu s posílením rychlé záchranné služby
tvoří základ budoucí zdravotní
péče typu Emergency. Krajská samospráva si přístupu praktických
lékařů, kteří poskytují pohotovostní služby, velice váží a vyslovuje
jim i touto cestou poděkování.
Uvedené změny v systému pohotovostních ambulantních služeb
v Pardubickém kraji podpořili i
zástupci České lékařské komory.
Přehled PAS v jednotlivých
městech našeho kraje včetně ordinační doby najdete na webových
stránkách Pardubického kraje.
Ivan Hudeček, odd. komunikace
Pardubického kraje

