4 • Týdeník Směr

0 čem se mluví
Co se stalo za 7 dní

Foto týdne

Zdravotní péče

Herberta Bartáka
vyprovodily na jeho
poslední cestě sirény
hasičských vozidel

Pokoj paliativní péče
v teplické nemocnici
už využily tři desítky
pacientů a jejich rodin

Krupka – Hasičská veřejnost se ve středu
rozloučila se svým kolegou Herbertem
Bartákem, který celý svůj život zasvětil
hasičskému řemeslu. Zemřel náhle v nedožitých 74 letech. Pohřeb se všemi poctami se konal v bazilice Panny Marie Bolestné v Krupce. Barták byl výraznou postavou rozvoje hasičského hnutí a jeho
propagátorem v celém kraji. Po revoluci v
roce 1989, kdy skoro třetina sborů teplic-

Teplice – Komfortnější pokoj se soukromím a lékařskou a ošetřovatelskou péčí
využívají už rok a čtvrt na II. Interním
oddělení teplické nemocnice pacienti v
terminálním stádiu onkologického onemocnění, tedy v období, kdy je už léčba
neúčinná. Oddělení se specializuje na
problematiku onemocnění zažívacího
traktu.
„Do toho spadají i onkologická onemoc-

»
„ Herbert Barták byl
výraznou postavou
rozvoje hasičského hnutí
v celém kraji.“
kého okresu upadala v činnosti, objížděl
se členy výkonného výboru trpělivě starosty obcí a funkcionáře sborů, čímž se
zasloužil o to, že se podařilo mnoho sborů
přivést zpátky k jejich hasičskému poslání.
Je spoluzakladatelem hasičského muzea v
Krupce. Za svoji celoživotní aktivitu v oblasti požárního sportu převzal Řád Svatého Floriána a získal titul Zasloužilý hasič.
Po mši, kterou v bazilice sloužil krupský
farář, ho na poslední cestě vyprovodily sirény hasičských vozidel. (pem)

ROZLOUČENÍ v bazilice. Foto: Zdeněk Traxler

»
Nový skatepark v Teplicích začal
první ostrou sezonu. Jezdci si ho
pochvalují. Součástí areálu, který
nahradil někdejší koupaliště, je
přibližně kilometrová dráha pro
jezdce na kolečkových bruslích.
Nechybí dětské hřiště a lavičky
pro odpočinek. Město za
sportovní centrum pod širým
nebem dalo 10 milionů korun.
Foto: Petr Málek, foto a video najdete na našem webu

Po čtyři dny nahradí šest
vlaků denně autobusy
Teplicko – Správa železniční dopravní
cesty uzavře ve dnech 3., 4., 5. a 6. dubna
vždy v době od 6.55 do 12.55 hodin traťovou kolej mezi stanicemi Radejčín a Úpořiny. Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách bude v uvedeném úseku z důvodu
výluky pro všechny vlaky zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí České
dráhy všechny vlaky po dobu výluky náhradní autobusovou dopravou v úseku
(Lovosice) – Radejčín až Úpořiny a zpět.
Jedná se denně o 6 vlaků. (re)

„Pokoj zlepšil komfort
a kvalitu péče o tyto
nemocné .“ primář Ladislav Hadraba

nění. Takto nemocných pacientů je bohužel spousta. Proto jsme rádi za pokoj,
který zlepší komfort a kvalitu péče o tyto
nemocné,“ řekl primář oddělení Ladislav
Hadraba. Pokoj paliativní péče dosud využilo 29 pacientů a jejich rodinných příslušníků.
„Pacienti mají, co jsme pro ně chtěli.
Soukromí, komfort, aktivní lékařskou a
ošetřovatelskou péči, dochází za nimi
dobrovolník a kaplan,“ doplnila hlavní
sestra teplické nemocnice Kateřina Vágnerová. V nemocnici by uvítali paliativní
tým, což ale personální situace neumožňuje.
Rodinní příslušníci mohou být v blízkosti
pacienta celý den a noc. Pokoj, jehož
komfort byl vytvořený i díky třicetitisícovému příspěvku Nadačního fondu Evy
Matějkové, je bezbariérový, s polohovacím
lůžkem, kuchyňkou, sociálním zařízením
a rozkládacím křeslem. Pobyt na pokoji je
bezplatný, maximálně v délce dvou měsíců, po uplynutí této doby musí pacient
podat novou žádost o umístění. (kar)
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