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Zdravotnicví a sociální oblast
• Nabízíme novou vizi pro turnovskou nemocnici.
• Změníme její priority a k prioritám bude patřit interní oddělení, využijeme zániku interního oddělení
v Semilech k posílení a rozšíření turnovské interny.
• Vznik urgentního příjmu, vrácení lůžek intenzivní péče na internu, posílení a rozšíření spektra odborných
ambulancí.
• Nové priority promítneme do projektu rozšíření a rekonstrukce lůžek intenzivní péče v nemocnici.
• Dále podporujeme rozšíření a s tím spojenou zásadní modernizaci oddělení ARO, investice do zvýšení
komfortu pacientů i personálu .
• Postavíme již připravené Alzheimer centrum.
• Budeme podporovat další zkvalitnění terénní sociální služby.
• Zavedeme „senior taxi“ jako další zlepšení života pro všechny potřebné.
• Postavíme se státní dotací bytové domy s malometrážními byty a regulovaným nájmem, kde budou
zároveň startovací byty pro mladé rodiny a byty pro seniory. (např. dům v ulici 5. května) .
• Budeme aktivně podporovat spolky a organizace, které se věnují seniorům a další potřebné specializované
organizace (např. Fokus Turnov, Slunce všem z.s., nebo Spolek přátel a rodáků města Turnova).
• Budeme dále podporovat obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin a podporovat je i financováním
mimoškolních aktivit (sport).

Nová vize pro turnovskou nemocnici
V roce 2012 byly nemocnice v Turnově, Semilech a ve Frýdlantu v podobné situaci. Dnes již Semily ani
Frýdlant nemají plnohodnotnou nemocnici, zanikla v nich interna, a obě se postupně mění v zařízení
následné péče. Turnov zvolil jinou cestu - spolupráci se silným partnerem, Krajskou nemocnicí Liberec.  Díky
tomu má dnes plnohodnotnou stabilizovanou nemocnici. ODS se na tomto důležitém rozhodnutí podílela
zásadním způsobem.
Nestačí se ale spokojit se stabilizací. Musíme jít dál, využít historické příležitosti, kdy zanikla interna
v Semilech.  Proto je nutné změnit priority nemocnice. Jednou z priorit se musí stát interní oddělení. Kvalita
a sama existence nemocnice našeho typu – městská nemocnice – je daná fungováním 2 základních oborů –
interna a chirurgie. Naším cílem je rozvoj a rozšíření interního oddělení. K tomu patří vrácení lůžek intenzivní
péče na internu, vytvoření urgentního příjmu pro internu, rozšíření spektra odborných poraden. Je nutné
rozvinout intenzivní spolupráci se specializovaným centrem pro choroby střevní (IBD centrum) a využít
tohoto jedinečného potenciálu pro zkvalitnění všeobecné interny.
Toto musí být vize vedení nemocnice i nového vedení interního oddělení. Tu musíme promítnout do
plánů na rekonstrukci a rozšíření lůžek intenzivní péče v nemocnici a žádat spoluvlastníky (Liberecký kraj
a Statutární město Liberec) o zajištění spolufinancování projektu, které bude odpovídat naší spoluúčasti na
stavbě Centra urgentní medicíny v Liberci.
Dále podporujeme rozšíření a s tím spojenou zásadní modernizaci oddělení ARO, investice do zvýšení
komfortu pacientů i personálu (slunolamy na jižní straně hlavní budovy s lůžkovými odděleními chirurgie,
rehabilitace a následné péče; zkvalitnění zázemí pro zdravotnický personál).
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Postavíme již připravené Alzheimer centrum.
Budeme podporovat zkvalitnění terénní sociální služby.
Zavedeme „senior taxi“ (viz doprava).
Postavíme se státní dotací bytové domy s malometrážními byty a regulovaným nájmem, kde budou
zároveň startovací byty pro mladé rodiny a byty pro seniory. (např. dům v ulici 5. května).
Budeme aktivně podporovat spolky a organizace, které se věnují seniorům a dalším specializované
organizace (např. Fokus Turnov z. s., Slunce všem z. s., nebo spolek přátel a rodáků města Turnova).
Další podpora obědů zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin a podpora jejich mimoškolních aktivit
(sport).   
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