Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s.

Endometrióza narušuje intimní
vztahy a také sebevědomí žen
Neplodnost způsobená endometriózou se samozřejmě dá léčit, právě proto v benešovské nemocnici založili ambulanci pro léčbu endometriózy
JANA MUSILOVÁ

Benešov – Bolest při menstruaci a pohlavním styku, riziko
neplodnosti – to jsou jedny z nejčastějších projevů endometriózy, gynekologického onemocnění, kterým trpí přibližně každá desátá žena v plodném věku.
Toto onemocnění je náročné
i na psychiku žen, které kvůli
častým bolestem a strachu z neplodnosti trpí depresemi, úzkostí a obavami z odchodu partnera.
Bolest při pohlavním styku,
která onemocnění doprovází,
ovlivňuje také sexuální spokojenost a frekvenci pohlavního
styku, což může mít dopad na
intimní vztahy a sebevědomí
žen trpících tímto onemocněním.
Více o onemocnění řekl
MUDr. Stanislav Matoušek,
primář
gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, které v srpnu otevřelo
speciální ambulanci pro léčbu
endometriózy.
Co je to vlastně endometrióza?
Endometrióza je atypické
uložení sliznice dutiny děložní
(endometria) kdekoliv v lidském organismu ženy. Nejčastěji dochází k tomuto uložení v
blízkosti dělohy, např. na vaječnících nebo kdekoliv v malé
pánvi. Jsou ale známy i případy
s výskytem endometriózy také
v plicích.
Jaké jsou nejčastější příznaky?
Nejčastějšími příznaky jsou
bolesti v průběhu menstruačního cyklu, bolestivý pohlavní
styk, pánevní bolesti, vaginismus a také jeden ze základních
a snad nejdůležitějších příznaků – sterilita ženy – problémy s
otěhotněním.
Endometrióza tedy způsobuje také neplodnost? Jak?

Endometrióza způsobuje neplodnost nejčastěji vytvořením
srůstů v oblasti malé pánve v
blízkosti vejcovodů a vaječníků. Tyto srůsty pak zabraňují
splynutí spermie a vajíčka.
Můžeme říci, že endometrióza má
negativní vliv na intimní život
ženy a tím i na její psychiku?
Jestliže má žena opakující se
bolesti, má to samozřejmě vliv i
na její intimní život a s tím související ovlivnění psychiky.
Objevit se můžou deprese, pocit
únavy, apatie, strach z neschopnosti počít dítě. V souvislosti s bolestmi při pohlavním
styku může dojít k poruchám
sexuálního života.
Co vlastně endometriózu zapříčiňuje, jak vzniká?
Na vznik endometriózy existuje celá řada teorií, ale ani jedna z nich ji jednoznačně nevysvětluje. Můžeme říci, že problematika této nemoci je velice
složitá a dodnes není zcela objasněna. Implantační teorie považuje například za příčinu
vzniku onemocnění takzvanou
zpětnou menstruaci, kdy během menstruace dochází k vyplavení endometria nejenom
ven z dutiny děložní, ale i do
dutiny břišní a k jejímu následnému „zahnízdění“. Další
teorie hovoří o přeměně buněk
v dutině břišní na buňky podobné endometriu z důvodu
opakovaných zánětů v malé
pánvi nebo z důvodu vyšší hladiny estrogenů (ženských pohlavních hormonů). Imunologická teorie pak považuje za
příčinu vzniku endometriózy
sníženou buněčnou imunitu.
Hraje roli také dědičnost?
Některé prameny a celá řada
teorií o vzniku endometriózy
uvádějí, že dědičnost má u této
nemoci také důležitý vliv, stejně jako např. imunologické a
hormonální faktory.

Což takhle dát si masáž?

Benešov – Masáže jsou jednou
z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které
mohou pomoci udržovat Vaše
zdraví v přirozeném stavu.
Uvolněné tělo je aktivnější a
dovolí Vám dosáhnout Vašich
denních cílů s větším klidem.
Pokud se chcete zbavit bolestí zad, či se jen uvolnit a načerpat novou energii, navštivte rehabilitační oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, které kromě klasických rehabilitačních procedur
poskytuje svým klientům také
masérské a pedikérské služby.
Přijďte si sami vyzkoušet jedinečnou zručnost našich nevidomých masérů, kterým je-

V jakém věku se onemocnění vyskytuje nejčastěji? Je nějaká riziková skupina žen?
Obecně se dá říci, že endometrióza se může vyskytnout u
žen ve fertilním věku, tj. v období, kdy má žena pravidelný
menstruační cyklus.
Jak žena zjistí, že má endometriózu?
Nejspolehlivější metodou
jak zjistit, že žena má toto
onemocnění, je laparoskopie
– tj. minimální invazivní
chirurgický zákrok, který
na našem oddělení běžně
provádíme. Na toto vyšetření ženu s podezřením na endometriózu obvykle doporu-

čí její obvodní gynekolog.
A co léčba, není složitá?
Tak jako teorie vzniku endometriózy je poměrně složitá, také léčba tohoto onemocnění
není vůbec jednoduchá a může
trvat řadu měsíců i let. Léčebný
postup je v podstatě u každé pacientky individuální. Obecně
můžeme hovořit o chirurgické
a hormonální léčbě. Veškeré
tyto léčebné snahy směřují
především k úlevě bolesti a ke
zmenšení, vymizení či odstranění ložisek endometria.
Dá se léčit i neplodnost způsobená endometriózou?

Neplodnost způsobená endometriózou se samozřejmě léčit
dá. Právě to nás vedlo k myšlence založení naší ambulance.
Základem léčby je komplexnost, tzn. správná diagnostika
pomocí minimálně invazivní
chirurgie a návštěva poradny,
kde bude pacientka adekvátně
léčena. Bude-li se snažit otěhotnět, předáme tuto pacientku
do poradny pro léčbu neplodnosti. Protože naše oddělení
všechny tyto požadavky splňuje, rozhodli jsme takovou ambulanci „Ambulanci pro léčbu
endometriózy“ na našem oddělení zřídit. Vede ji lékař, který
má jednak zkušenosti s diagnostikou tohoto onemocnění,

tak se dlouhodobě zabývá i léčbou.
Kontakt na tuto ambulanci je
317 756 348 (recepce gyn.-por.
oddělení). Nutné je se předem
objednat.

Nová ambulance
Od 1. srpna slouží pacientkám
gynekologicko – porodnického
oddělení ambulance pro léčbu
endometriózy. K dispozici je
každé úterý od 14 do 15 hodin
po předchozím objednání na telefonu 317 756 348 (recepce).
Provoz ambulance zajišťuje
MUDr. Miroslav Fris a vrchní
sestra Vladimíra Stěhulová.

Soulad práce a rodiny v nemocnici, to je NeBe

jich ruce napoví o potřebách
Vašeho těla. A pokud nevíte,
jakým dárkem potěšit své blízké, využijte možnost zakoupení dárkového poukazu na zmiňované procedury.
Objednat se můžete přímo v
provozovně na rehabilitačním
oddělení v pavilonu B ve 3. patře, nebo telefonicky na čísle
317 756 229.
Masáže a pedikúra
• Klasické masáže
• Masáže lávovými kameny
• Tepelné rašelinné obklady
• Uhličité koupele
• Pedikúra
• Perličkové koupele nohou

Ordinační hodiny
• Po – St 6.00 – 14.30
• Čt 6.00 – 17.00
• Pá 6.00 – 11.30

PRIMÁŘ gynekologicko porodnického oddělení Stanislav Matoušek a jeho zdravotní sestra Monika Witzenleiterová. Foto: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

(nrs)

Benešov – Již déle jak rok je
při životě v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. projekt s názvem Vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života v nemocnici Benešov. Byl vypracován na základě výzvy Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Díky tomuto projektu byly
v benešovské nemocnici otevřeny firemní jesle NeBe, které v červnu oslavily již rok od
svého slavnostního otevření.
Jesle NeBe jsou situovány v
zrekonstruovaných
prostorách nemocniční ubytovny a
jsou určené pro děti od půl
roku do 3 let.
„Staráme se opravdu o děti
různého věku – o ty nejmenší,
šestiměsíční po ty starší, tříleté,“ uvedla Eva Škvorová,

provozní jeslí NeBe. „Několik
dětí již během roku, co jesle
fungují, odrostlo do předškolního věku a přešly do mateřské školy,“ doplnila provozní.
Rodiče je mohou využívat
každý všední den od 6.30 do 16
hodin, popřípadě podle domluvy.
„Děti dochází do jeslí podle
potřeb rodičů. Některé denně,
jiné jen jednotlivé dny v týdnu. Kapacita jeslí je deset dětí.
Přihlášených máme šestnáct,
ale díky nepravidelné docházce dětí, dokážeme všechny požadavky rodičů uspokojit,“ připomněla Škvorová.
Dětem je v jeslích k dispozici hrací koutek bohatě vybavený hračkami a televizí s
DVD přehrávačem, jídelna,
šatnička, sociální zařízení a
ložnice s postýlkami pro malé

PRÁCE capartů na zahradě jeslí. Foto: NRS
i větší děti. Venkovní prostory jsou upraveny jako hrací

koutek s domečkem a hračkami.
...2

SC_BENESOV_PRILOHA_2, 29.8.2013 13:07:28 - Benutzer: kellnerz - PROOF

2 | Benešovská nemocnice INFORMUJE

|

září, říjen, listopad 2013

Nové přístroje umožní v nemocnici provádět
plicní vyšetření, která dříve nebyla možná
Například prstový pulsní oxymetr umožňuje zhodnocení stupně nasycení krve kyslíkem a tím nepřímo i okysličovací funkce plic, srdce a cév
JANA MUSILOVÁ

Benešov – Plicní ambulance
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s. se může pochlubit dvěma novými přístroji,
které byly zakoupeny za finanční prostředky poskytnuté
společností AstraZeneca. Díky
tomuto sponzorskému daru
tak má ambulance k dispozici
zcela nový mobilní spirometr
pro vyšetření funkce plic a
pulsní oxymetr zjišťující saturaci krve kyslíkem.
Přenosný spirometr slouží
pro funkční vyšetření dýchání
především u imobilních pacientů a to jak v plicní ordinaci,
tak u lůžka pacienta při hospitalizaci na libovolném oddělení nemocnice. Spirometrická
vyšetření, určená k diagnostice onemocnění plic a dýchacích cest, tak mohou být prováděna snadno a s vysokou
přesností i v situacích, kdy to
dosud z nejrůznějších důvodů
možné nebylo. Výsledky testu
lze následně vytisknout propojením přístroje přímo s externí tiskárnou nebo PC. Takto vytištěné výsledky pak mohou být plnohodnotnou součástí zdravotní dokumentace.
„Mobilní spirometr nám
umožňuje provádět spirometrická vyšetření přímo u lůžka
pacientů se zhoršenou schopností pohybu, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici.
Pacienty tak nemusíme kvůli
vyšetření převážet, ale můžeme je pohodlně vyšetřit na pokoji. Využití přístroje nalezneme také přímo v ambulanci,
a to u pacientů, kteří nejsou z
jakéhokoliv důvodu (např.

klaustrofobie,
imobilita)
schopni vyšetření v bodypletyzmografické kabině,“ vysvětlila
výhody
přístroje
MUDr. Markéta Bláhová, lékařka pneumologické ambulance Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov, a.s.
Spirometrie – tedy funkční
vyšetření dýchání, se provádí
u pacientů s dušností, tíhou
na hrudi, déle trvajícím kašlem, nejasným nálezem na
rentgenovém snímku plic či
abnormálním poslechovým
nálezem. Zvláště důležitou
úlohu má toto plicní vyšetření
před operačními výkony.
Opakování vyšetření je pak
podstatné pro sledování vývoje onemocnění dýchacího

ústrojí, posouzení jeho prognózy a také účinnosti léčby.
Další přístroj, který byl
taktéž zakoupen z prostředků
poskytnutých firmou AstraZeneca, je prstový pulsní oxymetr malých rozměrů a hmotnosti, který umožňuje zhodnocení stupně nasycení krve
kyslíkem a tím nepřímo okysličovací funkce plic a funkce
oběhového aparátu (srdce a
cév).
„Jedná se o přenosné zařízení používané pro neinvazivní měření a zobrazování
nasycení
krve
kyslíkem
(%SpO2) a srdeční frekvence
pacientů. Normální hodnoty
saturace krve kyslíkem se pohybují mezi 92–99%, jakékoliv
jiné naměřené hodnoty může-

me tedy považovat za patologické.,“ přiblížila funkci přístroje MUDr. Bláhová.
Jak název napovídá, měření tímto přístrojem probíhá
na prstech rukou (včetně palce). U pacientů, kteří jsou v
klidu, může být alternativně
umístěn i na palec u nohy. Díky svým malým rozměrům je
nový pulsní oxymetr určen
pro měření nasycenosti krve
kyslíkem dospělých i dětských pacientů.
Použití pulsního oxymetru
je při plicním vyšetření standardem, jelikož stanovení nasycení krve kyslíkem je velmi
cennou diagnostickou hodnotou. V plicní ambulanci Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov je tento přístroj používán konkrétně k měření
SpO2 při bronchoskopii – endoskopickém vyšetření průdušek, které slouží k makroskopickému posouzení dýchacích cest. Indikováno je
nejen k objasnění zúžení dýchacích cest (cizí tělesa, útlak z
okolí, nádorové a zánětlivé
změny….), ale především
umožňuje odběr bronchiálního sekretu na bakteriologické,
cytologické či imunologické
vyšetření a získání bioptického materiálu (včetně punkcí z
okolního plicní tkáně a přilehlých lymfatických uzlin) k histologickému vyšetření. Velký
význam má bronchoskopie při
včasné diagnostice nádorového onemocnění, plicních onemocnění nejasné příčiny,
dlouhotrvajícího kašle především u kuřáků, chrapotu, vykašlávání krve či dušnosti.

VYŠETŘENÍ spirometrem. Na dolních snímcích jsou jeho jednotlivé části , vpravo pak oxymetr. Foto:NRS

S přispěním MUDr. Markéty Bláhové

Soulad práce a rodiny v nemocnici, to je pro zaměstnance NeBe
Dokončení ze strany 1
Benešov – Vychovatelkami
jsou v jeslích NeBe zdravotní
sestry, které dětem připravují
různé kreativní programy.
Samozřejmostí je pobyt venku, procházky a výlety. Pro
zpestření navštěvují děti pohádková představení.
„Vyrábíme s dětmi například tematická přání, masky,
kreslíme obrázky pro rodiče,
apod. Máme i vlastnoručně
vyrobená trička s logem jeslí
NeBe. Letos také některé děti v
jeslích zažily svůj první karneval. Již proběhla i výuka angličtiny pro děti pod vedením
zkušené lektorky,“ prozradila
Eva Škvorová.
Nabídka péče o děti v jeslích
NeBe je hodnocena především
ze strany zaměstnaných matek velmi kladně, protože jim
umožňuje brzký návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené, popřípadě možnost práce
na částečný úvazek.
Ale firemní jesle nejsou je-

dinou součástí projektu, jehož
cílem je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí žen a
mužů a slaďování rodinného a
pracovního života.
Úvodní aktivitou projektu byl
genderový audit, který měl zmapovat a zhodnotit situaci v oblasti rovných příležitostí v nemocnici a navrhnout další doporučení pro zlepšení situace.
„Z výsledku generového auditu jsem měla velmi dobrý
pocit. Za prvé – hned v první

části se píše, že Nemocnice Benešov má dobré jméno, a proto
si ji zaměstnanci aktivně vybírají jako svého budoucího
zaměstnavatele. Za druhé –
naše dlouhodobá snaha o
uplatňování rovných příležitostí žen a mužů nese ovoce,
protože ve většině bodů auditu jsme uspěli s hodnocení
ANO = splněno. Samozřejmě i

NE = nesplněno, které se objevilo v bodu zpracování kariérní přípravy žen na vedoucí
pozice, nás vede dál. Touto
problematikou se určitě zabýváme, ale nemáme ji zatím
formálně zpracovanou,“ přiblížila výsledky auditu Eva
Šimáková, projektová manažerka a vedoucí personálního
a mzdového oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.
Mezi další aktivity projektu
patří dále např. pořádání odborných seminářů pro ženy na
mateřské/rodičovské dovolené, speciální internetové
stránky a nabídka zkrácených pracovních úvazků.
Projekt je velkým přínosem
pro zaměstnance benešovské
nemocnice a především ženy
si jej velmi pochvalují, jelikož
jim umožňuje brzký návrat
zpět
do
zaměstnání
z
mateřské/rodičovské dovolené a napomáhá k udržení kontaktu se zaměstnavatelem a
profesí.
(nrs)
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Novorozenecké oddělení disponuje moderním
přístrojem, jímž vyšetří sluch všem miminkům
Benešov – Díky štědrosti firem i jednotlivců se novorozeneckému oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. podařilo získat prostředky na zakoupení moderního přístroje k vyšetření sluchu u novorozenců. Cílem tohoto vyšetření je včasný záchyt vrozené poruchy sluchu u
dětí a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo především opoždění vývoje komunikačních schopností u těchto dětí.
Screening sluchu novorozenců se v benešovské nemocnici prováděl již před zakoupením přístroje na novorozenecké oddělení, a to díky spolupráci novorozeneckého oddělení a ORL, které přístroj k

vyšetření sluchu vlastní již
delší dobu. Denně tak na novorozenecké oddělení docházela audiologická sestra, která vyšetření sluchu u novorozenců prováděla na pokojích v
den propuštění. Vyšetřeny ale
nemohly být děti propuštěné o
víkendu a rodiče se tak s dětmi museli objednávat na vyšetření na ORL a absolvovat
další cestu do nemocnice.
„O sobotách, nedělích a o
svátcích audiologické sestry
nepracují a sestry, které zajišťují nepřetržitý provoz na
ORL ambulanci nejsou k provádění tohoto vyšetření zaškoleny a nemohou opustit své
pracoviště. Z toho důvodu nemohly být vyšetřeny všechny
děti. Neznamená to ale, že jsme

je nechali bez vyšetření.
Všechny děti, kterým nebyl
screening sluchu proveden na
novorozeneckém
oddělení,
jsme objednali k vyšetření na
ORL ambulanci,“ doplnila
Šárka Šnajdrová, staniční
sestra novorozeneckého oddělení.
Novorozenecké oddělení se
proto pustilo do hledání řešení, které by zajistilo, aby se
screening sluchu prováděl u
všech dětí v den propuštění z
porodnice.
„Po poradě s primářem Dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Antonínem Tomaidesem a vedením nemocnice jsme došli k závěru, že jediné možné řešení je zakoupení přístroje přímo na novorozenecké oddělení. Protože se
ale cena přístroje pohybuje
okolo 100 tisíc korun a vedení
nemocnice odmítlo potřebnou
částku poskytnout, rozhodli
jsme se oslovit sponzory, díky
jejichž štědrosti se nám nakonec povedlo potřebné finance
shromáždit a přístroj k vyšetření sluchu u novorozenců zakoupit,“ vysvětlila paní Šnajdrová.
Od února 2013 tak screening sluchu u novorozenců
provádí sestry novorozeneckého oddělení, zaškolené, jak
dodavatelem přístroje, tak audiologickou sestrou.
Vyšetření je velmi jednoduché a trvá jen několik vteřin. U miminek narozených po
37. týdnu těhotenství se screening sluchu provádí 2. až 4. den
po narození, u dětí předčasně
narozených se čeká, až dosáhnou korigovaného věku, a to z
důvodu dosažení zralosti zvukové dráhy.
„Screening sluchu probíhá
tak, že se dítěti do ucha zavede
jemná měřící sonda přizpůsobená velikosti zevního zvukovodu novorozence. Přístroj
vyšle slabý zvukový podnět
(signál) směrem k hlemýždi a
zaznamenává odpovědi sluchového aparátu. Pokud je
sluchová dráha vyvinutá, tedy zralá, vyšetření trvá jen několik vteřin a nijak novorozence neobtěžuje. Jedinou
podmínkou k validnímu výsledku vyšetření je nárok na
klid novorozence i okolního
prostředí. Ideální je provádět

DÍKY vlastnímu přístroji už na oddělení nemusí docházet audiologická sestra.

Foto: NRS

vyšetření ve spánku nebo při
kojení. Pokud je na pokoji
hluk, máme na novorozeneckém boxu vyhrazenou jednu
místnost, kde nejsou žádné rušivé elementy, např. hluk topení, neutišitelný pláč sousedního miminka, neukázněné návštěvy a podobně,“ popsala průběh vyšetření staniční sestra.
Vyšetření je plně hrazeno z

prostředků veřejného zdravotního pojištění. Sestry novorozeneckého oddělení jej
provádí 2x denně (během dne i
ve večerních hodinách) po celou dobu pobytu v porodnici.
„Výsledek vyšetření nemusí být hned napoprvé pozitivní, jelikož ve zvukovodu může
být ještě zbytek mázku nebo
plodové vody, která se ještě
nevstřebala. Proto se vyšetře-

ní opakuje,“ upřesnila paní
Šnajdrová.
Včasné odhalení vrozené vady sluchu, které vyšetření
umožňuje, má velký význam
pro další vývoj dítěte. V případě negativních výsledků screeningu může být totiž sluchová
vada včas řešena a tím pádem
má i sluchově postižené dítě
šanci vyvinout si normální
sluch a jazykové schopnosti.

Ordinační hodiny:
Út 7.30 – 16.30
St 7.30 – 15.00
Čt 7.30 – 13.30

tro)

EMG – pouze pro objednané (pavilon E – suterén) Tel.: 317 756 411
Po 7.00 – 13.45
evokované potenciály
Út 8.00 – 13.45
MUDr. Michal Al-Hajjar
St 8.00 – 13.45
MUDr. Kateřina Matějová
Čt 8.00 – 13.45
MUDr. Kateřina Matějová
Pá 8.00 – 13.15
MUDr. Michal Al-Hajjar

Kde nás najdete ?
Pavilon C
Transfuzní a hematologické
oddělení
Transfuzní služba – odběry dárců tel.: 317 756 472
Odběrové hodiny:
Út 6.00 – 8.30
počet odebraných dárců se bude
regulovat podle potřeb nemocnice
St 6.00 – 8.30
počet odebraných dárců se bude
regulovat podle potřeb nemocnice
Čt 6.00 – 7.30 pouze objednané
autotransfuze
Laboratorní úsek
tel.: 317 756 472
Příjem materiálu ke zpracování
probíhá kontinuálně.
Hematologická ambulance
tel.: 317 756 474
Ordinační hodiny:
Po 8.00 – 12
prim. MUDr. Vladimír Bouček
Čt 8.00 – 12.00
MUDr. Eva Šťastná
Pá 8.00 – 12.00

MUDr. Eva Šťastná
Kartotéka dárců
tel.: 317 756 587

Čt 7.30 – 12.00 12.30 – 14.00
Pá 7.30 – 12.00
----RIA laboratoř
tel.: 317 756 380

Pavilon D
Oddělení klinické biochemie
Odběrová místnost
tel.: 317 756 273

Provozní doba:
Po – Pá 7.00 – 15.00
Pavilon E
Interní oddělení

Provozní doba:
Po – Pá 6.30 – 14.30
Laboratoř klinické biochemie
tel.: 317 756 222
Povozní doba:
Po – Pá 6.00 – 15.30, 15.30 – 6.00
pohotovostní služba
So, Ne, svátky
nepřetržitá pohotovostní služba
Oddělení nukleární medicíny
Příjmová kancelář – objednávky tel.: 317 756 385
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.30 – 15.00
Ambulance štítné žlázy
tel.: 317 756 491
MUDr. Veronika Fantová
Ordinační hodiny:
Po 7.30 – 12.00 12.30 – 14.00
Út 7.30 – 12.00 12.30 – 14.00
St 7.30 – 12.00 12.30 – 16.30

Endoskopické centrum
tel.: 317 756 576
Ordinační hodiny:
Po 7.30 – 13.00
MUDr. František Štemberk
Út 8.30 – 13.30 9.30 – 12.00
MUDr. Vladan Burda – pouze
zvaní pacienti
MUDr. Vladan Burda
MUDr. Zdeněk Špale – proktologická amb.
St 6.45 – 14.00
MUDr. Vladan Burda – pouze
zvaní pacienti
Čt 7.00 – 14.00
MUDr. Michal Oščipovský,
MUDr. Vladan Burda
Pá 7.30 – 13.00
MUDr. František Štemberk
MUDr. Vladan Burda – pouze
zvaní pacienti
Gastroenterologická ambulance tel.: 317 756 217
MUDr. František Štemberk

Hepatologická ambulance
tel.: 317 756 217
MUDr. František Štemberk
Ordinační hodiny:
Út 7.30 – 16.30
St 7.30 – 15.00
Čt 7.30 – 13.30

tel.: 317 756 327

Ordinační hodiny:
Po 7.00 – 14.00
MUDr Michal Al-Hajjar
Út 7.00 – 14.00
prim. MUDr. Zdeněk Waller
St 7.00 – 14.00
prim. MUDr. Zdeněk Waller
Čt 7.00 – 14.00
MUDr. Michal Al-Hajjar
Pá 7.00 – 14.00
MUDr. Kateřina Matějová

Dětské oddělení
Kardiologická ambulance
tel.: 317 756 346 (sestra), 317 756
306 (lékař) MUDr. Václav Havlík
Ordinační hodiny:
Po 7.30 – 14.00
Út 7.30 – 14.00
St 7.30 – 10.00, 10.00 – 14.30 ECHO
Čt 7.30 – 15.30
Pá 7.30 – 13.00
LSPP
Ordinační hodiny:
Po 16.00 – 20.00
Út 16.00 – 20.00
St 16.00 – 20.00
Čt 16.00 – 20.00
Pá 16.00 – 20.00
So 08.00 – 18.00
Ne 08.00 – 18.00
Neurologické oddělení
Neurologická příjmová a akutní ambulance – (pavilon E – 3.pa-

Po ordinační době se klienti hlásí na sesterně neurologického
oddělení, kde je zajištěna pohotovost 24 hod.
Neurologická ambulance – pouze pro objednané (pavilon E –
přízemí) tel.: 317 756 438
Ordinační hodiny:
Po 8.00 – 13.30
Út 8.00 – 13.30
MUDr. Kateřina Matějová
St 8.00 – 13.30
MUDr. Michal Al-Hajjar
Čt 8.00 – 13.30
Pá 8.00 – 13.30
prim. MUDr. Zdeněk Waller
EEG – pouze pro objednané (pavilon E – přízemí) tel.: 317 756 235
prim. MUDr. Zdeněk Waller,
MUDr. Jana Horálková, MUDr.
Eva Smolová
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.30 – 13.30

Dětská všeobecná ambulance
tel.: 317 756 253
nepřetržitý provoz

Dětská diabetologická ambulance
tel.: 317 756 253
prim. MUDr. Antonín Tomaides
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.00 – 9.00

Dětská
gastroenterologická
ambulance, tel.: 317 756 256
prim. MUDr. Antonín Tomaides
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.00 – 9.00

Dětská nefrologická ambulance, tel.: 317 756 256
prim. MUDr. Antonín Tomaides
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7.00 – 9.00
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Středočeské nemocnice mají méně peněz než
ty pražské, přesto poskytují špičkovou péči
Hejtman Josef Řihák: Je třeba vzít do ruky každou smlouvu a přehodnotit, zda by se v nich neskrýval potenciál možných úspor.
JIŘÍ KUBÍK

Střední Čechy – Středočeský
kraj je zřizovatelem pěti oblastních nemocnic – v Kolíně,
Kladně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Benešově.
„V uplynulých pěti letech se
středočeské krajské nemocnice zařadily mezi velmi moderní a špičkově vybavená
zdravotnická zařízení nejen v
České republice, ale i ve srovnání se standardy Evropské
unie,“ tvrdí hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
„Nemocnice jsou perfektně
vybaveny po technické stránce a zároveň nabízí pacientům
v převážné části i velmi moderní ubytovací služby při jejich hospitalizaci. Vybavení
pokojů, které dříve bylo vnímáno jako vysoce nadstandardní, se nyní stalo standardem,“ připomněl hejtman.
Pane hejtmane, jak vnímáte oblastní nemocnice Středočeského
kraje, do kterých se v minulosti
významně investovalo?
Středočeské zdravotnictví –
to nejsou jen krajské oblastní
nemocnice. Středočeský kraj
je také zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Zdravotnictví bylo a je velkým programovým tématem pro vedení
Středočeského kraje a pro
představitele sociální demokracie. Spolu se sociálními
službami, školstvím a dopravou patří k hlavním prioritám
volebního programu ČSSD a
naší každodenní prací v kraji.
Zdravotnictví je také jedním z
nejdůležitějších bodů programového prohlášení Rady
Středočeského kraje.
Za
mého
předchůdce
hejtmana Davida Ratha se investovalo do nemocnic hodně
peněz.
V každé oblastní nemocnici, které se postupně modernizují, dostali občané opravené moderní prostory a nové
velmi účinné diagnostické a
léčebné přístroje a vybavení.
Občan v okamžiku, kdy nezbytně potřebuje zdravotní
péči, nebo v nemocnici pracuje, se ale už nevrací do minu-

losti. Je konfrontován s přítomností a s budoucností. Ta je
pro něho důležitá.
Oblastní nemocnice jsou
rovněž
stabilizovány
po
stránce personální. Pracují v
nich týmy se zkušenostmi z
velkých fakultních pracovišť i
ze zahraničí, takže v rozvoji
medicíny rozhodně nezaostáváme. Naopak, v řadě případů
v krajských nemocnicích poskytujeme exkluzivní medicínské zákroky v naprosto
srovnatelné kvalitě se světem.
Ve středočeských nemocnicích je tak provozována velmi
kvalitní medicína v rozsáhlém a téměř kompletním spektru oborů. A co je pro občana
zejména důležité, v každou
denní i noční hodinu.
Jak se kraj vyrovnává s nedostatkem financí na provoz nemocnic?
Při mém nástupu do vedení
Středočeského kraje jsem slíbil, že se pokusím hospodaření kraje dostat do takové finanční kondice, v jaké byla
Příbram, když jsem ji opouštěl jako starosta. To je bez dluhů a s perspektivou dalšího
růstu. Snažím se tomuto slibu
dostát, ale situace opravdu není jednoduchá. A ve zdravotnictví to platí dvojnásob.
Kraj si je vědom zásadní důležitosti fungujícího zdravotnictví, proto i nadále podporuje nemocnice v jejich rozvoji. I když je pravdou, že
zejména kvůli povodním jsme
museli investice do zdravotnictví mírně omezit.
Nemocnice musí šetřit a
chovat se maximálně efektivně. Je třeba vzít do ruky každou smlouvu a přehodnotit,
zda by se v nich neskrýval potenciál možných úspor. Věřím, že si s touto velmi nepříznivou situací nemocnice,
které se do této situace dostaly
nikoli vlastní vinou, poradí a
podaří se tak zachovat přístup
pacientů ke zdravotní péči.
I nadále budeme podporovat nemocnice v jejich rozvoji. Již to ale nebude tak velká
podpora, jako v minulosti.
Zejména kvůli povodním jsme
byli nuceni jak další investice

do modernizace nemocnic, tak
provozní dotace na ztrátové
činnosti do zdravotnictví,
omezit.
Rozhodně si ale nepřeji, aby
docházelo k zásadnímu omezování dostupnosti péče v
krajských nemocnicích, které
jsou z hlediska zajištění komplexní zdravotní péče pro občany Středočeského kraje klíčové. Rovněž prodlužování čekací doby na operace je pro nás
nepřijatelné. Opakovaně jsem
o těchto prioritách kraje jednal i s generálním ředitelem
VZP ing. Kabátkem i s vedoucími představiteli VZP pro
Středočeský kraj.
Hodně se mluví o vztahu zdravotník vs. pacient. Co podnikají
krajské nemocnice v této oblasti?
Jedním z hlavních strategických cílů rozvoje našich
nemocnic je i vytváření pozitivního vztahu mezi pacienty,
nebo chcete-li klienty nemocnic a zdravotníky. Je nesmírně důležité tyto vztahy budovat na bázi vzájemné důvěry.
Snažíme se, aby se klient necítil v našich nemocnicích v
nevýhodném postavení. Je to
ale běh na dlouhou trať, i když
jsem v tomto směru již zaznamenal řadu pozitivních změn.
V nemocnicích trvale probíhají programy zaměřené právě na komunikaci s pacienty a
jejich rodinami. Důkazem vý-

znamného posunu jsou například výsledky příbramské nemocnice, která získala nejvyšší možné ocenění v prestižní anketě „ Kvalita očima
pacientů“. Příbramská nemocnice se umístila mezi prvními pěti nemocnicemi v rámci celé České republiky. Ve
dvou z deseti zkoumaných
kritérií byla dokonce nejlepší
ze všech testovaných nemocnic.
Další oblastí v popředí pozornosti je v posledních letech
otázka bezpečí pacientů při poskytování zdravotní péče.
Dodržovat stanovené parametry kvality a zajistit bezpečí lůžkové péče je ze zákona
povinen každý poskytovatel
zdravotnické péče. V posledních letech se množství předpisů směřujících k zajištění
většího bezpečí pacientů znásobilo.
V nemocnicích jsou zavedeny nejmodernější zabezpečovací systémy, zaměstnanci
musí být identifikovatelní
jmenovkou, byl zaveden bezpečnostní systém znemožňující záměnu pacienta či operované části těla a mnohá další
opatření přispívající k většímu bezpečí a tím i klidu a pohodlí pacientů. Veliký důraz
se klade na sledování a eliminaci různých nežádoucích
událostí, jako jsou například
nemocniční infekce. Jsem

HEJTMAN Středočeského kraje Josef Řihák. Foto: archiv stč
přesvědčen o tom, že i co se týká bezpečí pacientů, udělaly
nemocnice velký pokrok. A
stále je co zlepšovat a posouvat dopředu.
Domnívám se, že hodně
práce nás v krajských nemocnicích čeká ještě na poli personální práce. Středočeši si
zaslouží, aby o jejich zdraví

pečovali špičkoví lékaři a další zdravotnický personál. A na
vedení nemocnic je, aby tito
lékaři, sestry a další zaměstnanci, kteří se starají o klienty, dostali dobře zaplaceno. A
na nás v krajské radě, která
oblastní nemocnice spravuje,
je, abychom na dodržování
těchto zásad řádně dohlédli.

Co způsobuje nedostatek finančních prostředků ve zdravotnictví?
Objektivní nedostatek financí ve zdravotnictví ve středních Čechách je způsoben z
těchto důvodů:
1. Úhradová vyhláška pro
rok 2013 je historicky nejvíce
restriktivní. Zdravotní pojišťovny si objednaly a zaplatí nemocnicím 95 procent péče nasmlouvané v roce 2011.
V této objednávce není zahrnuto zvýšení DPH a neobsahuje ani plnění „ministerských“ slibů pana Hegera a
paní Juráskové o navýšení
platů zdravotníkům. Pokles

úhrad od zdravotních pojišťoven, Kalouskovo zvýšení
DPH a růst inflace tak snížily
příjmy našich nemocnic v letošním roce o desítky až stovky milionů korun. Tyto peníze zákonitě někde musí chybět. I přes tyto chybějící peníze má diagnostika a léčebná péče našich středočeských nemocnic strmě rostoucí úroveň.
2. Podstatným problémem
našeho zdravotnictví je existence rozdílného financování
jednotlivých nemocnic. Nemocnice jsou placeny podle

její individuální základní
sazby ( IZS), kterou má však
každá nemocnice s každou
zdravotní pojišťovnou zcela
rozdílnou. Takže nemocnice
s vyšší sazbou IZS, což jsou
například nemocnice v Praze, dostanou za stejný zdravotnický výkon více peněz
než nemocnice s nižším IZS.
Rozdíly se navíc prohlubují
rozdílným regionálním zastoupením pojištěnců jednotlivých pojišťoven. Každá
nemocnice má navíc s každou zdravotní pojišťovnou
smlouvy nastaveny poněkud

jinak. Rozdíly ve financování
nemocnic jsou tak nadále poměrně veliké. Srovnání jejich hospodářských výsledků
je proto velmi ošidné. Tento
nepoměr ve financování
zdravotnictví je třeba odstranit. Třeba i proto, že zdravotnická zařízení si navzájem konkurují a zákonitě se
tak rozevírají nůžky mezi těmi „bohatými“ a „chudšími“.
Očekávám, že srovnání sazeb
bude jednou z priorit příští
vlády vedené ČSSD po vyhraných parlamentních volbách. Josef Řihák, hejtman kraje

Jaká je budoucnost zdravotnictví?

Kraj koupí laické defibrilátory

Střední Čechy – Budoucnost
krajského
zdravotnictví
ovlivňují dvě věci, – peníze a
absence jednotné koncepce
pro celou republiku. Bohužel chybí obojí. Proto si jednotlivé kraje vytváří vlastní
koncepce, které jsou neprovázané, někde vzniká nadbytek služeb, jinde řada služeb chybí. To je úkol pro ministerstvo zdravotnictví –
vytvořit jednotnou koncepci, kterou by se kraje mohly
řídit, a díky které by se krajské zdravotnictví mohlo dočkat příznivějších financí.
Zdraví lidí a zdravotnictví
by nemělo být chápáno jako
výhodný obchodní artikl, ale
bohužel u nás v mnoha případech to tak chápáno je. Finance neprovázejí jen klienty – pacienty, ale i provozovatele a zřizovatele zdravotnických zařízení, kteří stále
musí přepočítávat, na co mají a na co už ne.
K tomu všemu je tu i tlak firem zabývajících se vybavením zdravotní technikou,
přístroji, zdravotními potřebami, léky, ale i IT technikou zaměřenou na zdravotnictví. K tomu ještě připočítejme úhradovou vyhlášku a zvýšenou sazbu
DPH a „propad“ hospodářského výsledku je tu. Možností likvidace tohoto propadu mnoho není a řadu

Střední Čechy – Středočeský
kraj chce za částku 1 milion
korun realizovat první etapu
krajského projektu na zavedení a rozšíření přístrojů pro
automatickou externí defibrilaci. Za tyto peníze nakoupí
Středočeský kraj přibližně 25
kusů automatických externích defibrilátorů (AED) včetně kyslíkového zdroje. Tyto
přístroje umožní laické veřejnosti poskytnout účinnou
první pomoc lidem, kteří se
ocitnou v ohrožení života vlivem zástavy srdce. Podle odborníků s každou minutou
zpožděné defibrilace klesá naděje na přežití pacienta přibližně o 7 až 10 procent. Záměr
již podpořila bezpečnostní rada kraje.
„Naším cílem je umístit
AED přístroje tam, kde jednak
může u lidí častěji dojít ke kolapsovému stavu a zároveň v
místě, které je pro rychlou
zdravotnickou pomoc hůře
dostupné,“ vysvětlil hejtman
Josef Řihák, který s nápadem
pořídit externí defibrilátory
pro Středočeský kraj přišel.
„Podobné přístroje jsme pořídili i v Příbrami. Strážníci
Městské policie Příbram krátce poté, co přístroj dostali do
užívání, s jeho pomocí zachránili život občana, který
zkolaboval při Prokopské
pouti. Přístroje jsme v Pří-

opatření jsme již udělali.
U každé jiné činnosti (firmy) pomáhá například investice a tak vylepšení nebo
rozšíření nabízené služby,
které přináší zvýšení tržeb.
Ne tak ve zdravotnictví.
Koupím nový přístroj nebo investuji do rekonstrukce
pavilonu, čímž zlepším služby obyvatelům, ale pro mne
to neznamená zvýšený zisk –
pacientů je stále stejně, ale
znamená to zvýšené odpisy,
případně ještě zvýšené náklady na energie atd.
Kde tedy můžeme ve zdravotnictví šetřit? V prvé řadě
je potřeba hlídat všechny náklady, investiční i neinvestiční a vydávat je velmi uvážlivě. To děláme minimálnějiž
druhým rokem.
Další možnosti je zlepšit
výnosy. V tom nám docela
brání Úhradová vyhláška a
nemalou překážkou je i zvýšená daň z přidané hodnoty.
Co nám tedy zbývá?
„Hlídat každou korunu!“
Proto sledujeme měsíčně
náklady i výnosy. Jsem ráda,
že Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., která se v
prvním čtvrtletí propadala
hospodářským výsledkem
průměrně měsíčně o dalších
zhruba sedm milionů korun,
se ve druhém čtvrtletí stále
zlepšovala.
Sice se jedná ještě o červe-

RADNÍ kraje pro zdravotnictví
Jiřina Fialová. Foto:archiv stč
ná čísla, ale již jen v řádu tisíců korun, například za měsíc červen – 4267,57 korun.
Věřím, že v dalších měsících se vedení nemocnice v
Benešově podaří v tomto pozitivním trendu pokračovat,
snižovat ztráty a mít do budoucna vyrovnaný rozpočet.
Nemůžeme spoléhat na
dotace, musíme každý z nás
ukázat, jací jsme hospodáři.
Jiřina Fialová,
radní pro zdravotnictví SČK

ŘEDITEL středočeské záchranné služby Martin Houdek, hejtman kraje
Josef Řihák a radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová. Foto: archiv stč
brami umístili na sportovištích, v domovech seniorů, mají jej k dispozici i dobrovolní
hasiči a hlídka Policie ČR. Podobný systém distribuce AED
přístrojů chceme realizovat i
ve středních Čechách,“ doplnil hejtman Josef Řihák.
Středočeský kraj ve spolupráci se ZZS Středočeského
kraje nyní vytipuje vhodná
místa a subjekty pro umístění
externích defibrilátorů a provede i proškolení uživatelů v
postupech neodkladné resuscitace právě s využitím AED
přístrojů.
„Automatické defibrilátory
jsou zkonstruovány tak, aby je
mohl co nejjednodušeji použít
každý laický zachránce, který
zná základy první pomoci.
Přístroje jsou hlasité, jednoduché a srozumitelně dávají
jejich uživatelům pokyny k

provádění resuscitace,“ vysvětlil způsob použití přístroje hejtman Středočeského
kraje Josef Řihák.
„Podmínkou úspěšné realizace projektu je spolupráce
Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje s dalšími složkami integrovaného
záchranného systému, které
budou vybaveny AED přístroji. Zdravotnické operační
středisko záchranné služby
vedle vyslání výjezdové skupiny také informuje nejbližší
dostupné subjekty vybavené
AED. Proto je nedílnou součástí projektu vytvoření, zpřístupnění a průběžná aktualizace databáze všech subjektů
vybavených AED,“ popsal využití přístrojů v záchranářské
praxi ředitel Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek. (stč)

