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Městská poliklinika má od 
listopadu moderní, plně digita-
lizovaný ultrazvukový přístroj 
Toshiba Xario nejvyšší kate-
gorie a s plným programovým 
vybavením. Ten je špičkou 
zobrazovací technologie.

Přístroj za 1,3 miliónu korun bude 
tato příspěvková organizace města 
splácet po tři roky, a první splátku ve 
výši 600 tisíc Kč již uhradila. Zastu-
pitelé ji vyčlenili v letošním měst-
ském rozpočtu. Podobně poliklinika 
příští dva roky doplatí za ultrazvuk 
vždy po 350 tisících Kč. 

Zástupce japonského dodavate-
le Ing. Boris Kaleta při slavnostním 
předání vysvětlil, že přístroj není jen 
radiologický, ale nasazením přísluš-
ných sond jej lze využít i pro kardi-
ologii, neurologii, ortopedii či endo-
krinologii. 

Týden předtím již obě lékařky z 
oddělení ultrazvuku s přístrojem 
pracovaly. Jak po zkušenostech říká 
vedoucí lékařka MUDr. Věra Souku-
pová, je to už třetí přístroj od stejné-
ho výrobce, s nímž pracuje. „Já dělám 
ultrazvuk břicha a za těch dvacet let 
je to zejména v rozlišovací schopnosti 
opravdu velký posun dopředu,“ hod-
notí. 

Na polikliniku dojíždí jednou týd-
ně MUDr. Irena Hladká, vedoucí 
lékařka radiologie z novoměstské 
nemocnice. „Už jsem s tímto novým 
přístrojem stihla přejít celou škálu 
vyšetření - štítné žlázy, prsou, uzlin, 
břich či žil dolních končetin, a v pod-
statě jsem ani nemusela ladit obraz, 
což se vždy nestává. Tento nový pří-
stroj se dokáže, laicky řečeno, přizpůso-
bit tělu pacienta,“ vysvětluje lékařka. 

Ultrazvukový přístroj dokáže odha-
lit např. malý nádor v raném stádiu, a 
často tak zachraňuje životy. 

„Jsem rád, že se nám společně s měs-

tem a japonským výrobcem podařilo 
zajistit pro žďárskou polikliniku tak 
moderní přístroj,“ cení si ředitel P. 
O. Poliklinika Michal Hubert Zrůst. 
Stejného názoru je i starosta města 
Zdeněk Navrátil, který oceňuje zod-
povědné výběrové řízení města. Do 
soutěže se totiž mohl přihlásit kdo-
koliv... „MUDr. Hladká mi potvrdi-
la, že tento ultrazvuk může plně kon-
kurovat mnohem dražším přístrojům 
v novoměstské nemocnici,“ uvádí sta-
rosta.

Ultrazvuková vyšetření na polikli-
nice jsou pro pacienty zdarma, a dle 
předpokladu by za rok 2016 mohlo 
být provedeno až 5 500 diagnostic-

kých výkonů. 
Výjimkou je pouze preventivní 

vyšetření prsou, které si ženy hradí 
samy. „Toto vyšetření však provádíme 
jen za pouhé náklady, abychom pod-
pořili prevenci. A je to vidět. Zatímco 
v roce 2012 to bylo asi 130 výkonů, 
letos podstoupilo vyšetření prsou už 
přes 500 žen,“ informuje ředitel Poli-
kliniky. 

Starosta Navrátil dodává, že dosa-
vadní ultrazvuk, který má devět 
let, bude nabídnut ve spolupráci s 
výrobcem k prodeji. „Sice má morální 
zastarání, ale jak bylo na místě řečeno, 
teoreticky by mohl sloužit v některých 
ortopedických ambulancích, humánní 

medicíně, a zcela jistě najde uplatnění 
ve veterinární medicíně,“ míní šéf rad-
nice. 

Výtěžek z prodeje pak P. O. Poli-
klinika opět vloží do dalšího rozvoje 
péče. 

Při slavnostním zprovoznění nové-
ho ultrazvuku, kterého se zúčastnili 
i zastupitelé města, se lékařka Irena 
Hladká ujala ukázky vyšetření. Na 
vyšetřovací lůžko nakonec dobro-
volně ulehl starosta Zdeněk Navrá-
til, a přítomní sledovali na monito-
ru vyšetření jeho břicha. Na další 
dobrovolnici demonstrovala  lékař-
ka endokrinologické vyšetření štítné 
žlázy. -lko-

UKÁZKA  ultrazvukového vyšetření moderním přístrojem. Jako dobrovolník ulehl na vyšetřovací lůžko starosta Zdeněk 
Navrátil.  Foto: Lenka Kopčáková

Poliklinika získala „špičku“ v diagnostice

Redakce ŽN obdržela žádost 
Ing. Vladimíra Novotného a klubu 
ČSSD reagovat na vyjádření kolegů 
ze zastupitelstva v listopadových ŽN 
(na str. 10, s titulkem „Nesouhlasí s 
Vladimírem Novotným“).

Nad rámec ankety dáváme prostor 
v rámci rubriky „Napsali nám“ i Vla-
dimíru Novotnému.

Kritika je rozum 
zadarmo

Naše město potřebuje spolupráci, 
věcnou diskuzi a hledání rozumných 
řešení. K tomu nelze dojít hádkami a 
překřikováním oponentů. 

V předminulém vydání NŽR jsem 
věcně a stručně popsal postoj soci-
álních demokratů k práci současné-
ho vedení radnice a náš pocit z toho, 
jak vedení přijímá odlišné názory. 
Kritický tón mého příspěvku zřej-
mě šokoval vedení města natolik, že 
okamžitě aktivizovalo hned tři psav-
ce, kteří zuřivě odmítli možnost, že 
by snad něco z práce stávající rady 
nebylo úplně dokonalé. 

Kolegové Mrkos, Černý a Vykou-
kal vzteklým a uraženým obsahem 

své reakce potvrdili, že tahle garnitu-
ra kritiku neunese a diskutovat neu-
mí. Právě vyjádření kolegy Mrkose 
ukazuje absurdnost komunikace v 
našem zastupitelstvu. Každá kriti-
ka, připomínka, názor či návrh je 
považován za žvást. Vždycky nás pře-
kvapí mnohaletý zastupitel za ODS 
Černý, který vzteklým prstíčkem 
ukazuje na staré struktury a doufá, 
že se snad díky tomu stane struktu-
rou novou. Člověk se nestačí divit 
nad tím, jak zapomněl na svá minu-
lá rozhodnutí. Kolega Vykoukal kri-
tizuje zájem opozice o podrobné 
projednávání materiálů a vysmívá se 
snaze o věcnou diskuzi. 

Tak zkrátka chutná moc, ale dou-
fal jsem, že na komunální úrovni by 
to mladému člověku mohlo do hla-
vy stoupat pomaleji. Kdo skutečně 
chce, tak si v rozklikávacím rozpočtu 
zjistí nárůst nákladů na místní sprá-
vu. Jen nárůst mezi roky 2014 a 2015 
je více než 7 miliónů korun. Asi to 
není jen na architekta, komunitní-
ho koordinátora nebo marketing. 
Ale pokud tento nárůst existuje, tak 
musí vedení občanům vysvětlit, proč 
tomu tak je, a stát si za svým rozhod-
nutím. Poštěkáváním, zesměšňová-

ním a urážením oponentů se pravdy 
dobrat nedá. 

Jsme největší opoziční klub. Naše 
role je jasná. Hlídat, kontrolovat, 
kritizovat, navrhovat a oponovat. 
Zatím na věcnou a konkrétní kritiku 
současné vedení reaguje popuzeně a 
agresivně. Až to kolegové přestanou 
brát osobně, až se konečně vrátí na 
zem, tak snad budeme pokračovat v 
řešení problémů ve prospěch měs-
ta. Až přestanou brát každou kritiku 
jako žvást, tak stále platí naše nabíd-
ka na spolupráci. Ale podaná ruka 
neznamená, že před nimi budeme 
hrbit hřbet a mlčet.

 Vladimír Novotný 

  

Žďár v roce 2050…
V Deníku jsem si přečetl se zájmem 

článek týkající se Vize ZR 2050, 
doprovázený několika docela zají-
mavými obrázky architektonických 
představ několika jistě erudovaných 
architektů.

Jako laik nemohu posoudit kvali-
tu jejich řešení, nehledě na fi nanč-
ní náročnost, ale dovoluji si jenom 

poznámku k řešení žďárského 
náměstí. Nedovedu si představit, 
že z náměstí zmizí veškerá doprava, 
tedy i MHD, což bude představovat 
další vylidňování středu města.

Obyvatelé města zde budou asi 
trávit odpočinek a zábavu ve svém 
volném čase, z utopického předpo-
kladu ekonomických fi lozofů o zkra-
cování pracovní doby v důsledku 
vysoké produktivity práce. O čemž 
mám pochybnosti, a dokládá to i 
naše současnost, kdy produktivita se 
několikanásobně zvýšila, stejně jako 
intenzita práce, a nikde nedošlo ke 
zkrácení pracovní doby a řada oby-
čejných lidí má i několik zaměstnání. 

Tím ale odbíhám od architektonic-
kého řešení náměstí. Jako pěst tam 
působí podivné monstrum věže, a 
nemohu pochopit, co tím navrho-
vatel zamýšlel. Snad se mu nelíbí 
současný upravený prostor, a snad i 
současná věž kostela. To je ale jeho 
problém. Jen mám obavu, aby se 
tímto návrhem někdo z budoucího 
vedení města nezačal vážně zabývat. 
A i kdyby, tak mám jedinou jistotu, 
že se této hrůzy nedožiji. 

 Ivan Pinkava

Napsali nám


