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Lososa či panenku za „sedmdesát“? 
Nemocnice spustila výběrové stravování pro pacienty

Trpíte dušností? Nepodceňujte 
příznaky zákeřné plicní fibrózy

„Výběrový jídelníček bude v první fázi 
určen našim pacientkám na gynekolo-
gickém oddělení, pacientům v nadstan-
dardních pokojích a také maminkám či 
dalším rodinným příslušníkům, kteří 
doprovázejí své děti při hospitalizaci 
na dětském oddělení,“ přiblížila novou 
službu náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Mgr. Naděžda Kwašniewská. 

Pochutnat si tak pacienti za 35 ko-
runový doplatek nově mohou třeba na 
plněných celozrnných toustech k snída-
ni, k obědu si pak mohou vybrat lososa 
s bramborem a citronem či panenku 
s houbovým přelivem. Cena? Pouhých 
sedmdesát korun. „K večeři teď našim 
pacientům nabízíme třeba pečeného 
pstruha se zeleninovým salátem, plně-
nou tortillu nebo těstovinový salát s ku-
řecím masem za 55 korun,“ vyjmenovala 
náměstkyně, z jakých lákavých položek 
v jídelníčku mohou zájemci nově vybí-
rat. Výběrový jídelníček se týká pacientů 
bez diet. Objednat si lidé po konzultaci 
s lékařem mohou nejen jednotlivá jídla, 
ale sestavit si také celodenní menu.

Dráždivý kašel, námahová a poté 
i klidová dušnost, zvýšená únava, úby-
tek na váze a u 2/3 pacientů také tzv. 
paličkovité prsty s nehty ve tvaru hodi-
nového sklíčka. To jsou hlavní příznaky 
nebezpečné idiopatické plicní fibrózy, 
o jejíž další prognóze rozhoduje včasný 
záchyt nemoci. Zákeřná nemoc s ob-
dobným průběhem jako u agresivního 
onkologického onemocnění může 
přitom vyústit nejen v transplantaci 
orgánu. V případě pozdní léčby hrozí 
dokonce u pacientů do tří let smrt. 
Nebezpečná choroba, při níž dochází 
ke zjizvení plic, postihuje především 
pacienty mezi 40 až 70 lety. 

„Naší motivací je nejen snaha zpří-
jemnit pobyt pacientům, ale také jim 
nabídnout službu - navíc formou zdra-
vého stravování. Vše za velmi vstřícný 
příplatek k tomu, co za stravu hradí 
běžně pojišťovna. Pokud si pacient ob-
jedná všechna tři jídla včetně moučníku, 

 „Zareagovali jsme, protože se sku-
tečně jedná o závažné onemocnění se 
špatnou prognózou. I v naší okresní 
nemocnici přitom máme k podobnému 
vyšetření veškeré moderní přístrojové 
vybavení včetně endoskopie,“ apeluje 
MUDr. Oto Urban z Plicní ambulance, 
aby lidé rozhodně příznaky nepod-
ceňovali. V rámci screeningu tak na 
tomto pracovišti za jediný den vyšetřili 
zdarma 15 zájemců. 

„Ani u jednoho z nich se naštěstí tato 
diagnóza nepotvrdila,“ uklidnil plicní 
specialista hodonínské nemocnice. 

Za NTGM Bc. Hana Raiskubová

připlatí si za celodenní nadstandardní 
stravu pouze 196 korun,“ uvedl ředitel 
Ing. Antonín Tesařík. A pokud podle 
něho bude mít výběrová strava u pacien-
tů úspěch, rozšíří postupně tuto nabídku 
i na další oddělení.

 -hr-

Nemocnice TGM Hodonín nabízí od 1. října benefit, kterým chce zpříjemnit svým hospitalizovaným pacientům 
pobyt v zařízení. Pokud totiž pacienty nezaujme klasický nemocniční jídelníček, mohou si nyní za vstřícný 
příplatek vybrat podle své chuti snídani, oběd či večeři. V nabídce je nově třeba ovocný salát, pohár s tvarohem, 
ale i lehký jablečný moučník ke kávě. Doplatek na celý den? Necelých dvě stě korun!

Nemocnice TGM Hodonín zareagovala na výzvu České pneumologické 
a ftizeologické společnosti ke screeningovému vyšetření na idiopatickou 
plicní fibrózu. V rámci Týdne plicní fibrózy tak její Plicní ambulance 
zdarma vyšetřila 15 lidí.

Podporujeme 
důstojnou 
péči 
o umírající
Paliativní péče je jednou z nově 
zavedených služeb, nabízených 
v hodonínské nemocnici. 

Od října má Nemocnice TGM 
Hodonín v provozu dva paliativní 
pokoje. Tým odborných pracovníků 
včetně nemocničního kaplana zde 
poskytne komplexní zdravotnickou 
i psychologickou podporu a důstoj-
né zázemí nejen umírajícímu, ale 
také jeho blízkým. 
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