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Benešovská nemocnice se zařadila
mezi nejstabilnější firmy Česka
JANA MUSILOVÁ

Benešov – V rámci dvacátého
ročníku CZECH TOP 100 získala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov prestižní ocenění CZECH Stability Award
2014, které poskytuje nezávislý
pohled na finanční i nefinanční stabilitu českých firem.
V roce 2014 obdrželo toto
ocenění celkem pět českých
nemocnic. Benešovská nemocnice získala v hodnocení
certifikát se známkou A – výborně a zařadila se tak mezi
devět procent velmi stabilních
firem v České republice.
Certifikát byl slavnostně
předán řediteli nemocnice Ing.
Petru Hostkovi, MBA v pondělí 28. července zástupcem společnosti Bisnode, která je odborným garantem hodnotícího projektu. Předání se zú-

častnil také předseda dozorčí
rady benešovské nemocnice
Jaroslav Zelenka.
„Ocenění formou certifikátu CZECH Stability Award,
které zvyšuje důvěryhodnost a
prestiž společnosti, si velice
vážíme,“ řekl ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. „Obzvláště, když jej získalo pouze pět zdravotnických
zařízení v republice. Naše nemocnice každoročně investuje
do modernizace pracovišť a
obnovy přístrojové techniky
jednotlivých oddělení. Jsem
rád, že i přes řadu těchto
mnohdy náročných investic se
nám daří udržovat vyrovnané
hospodaření a dobrý hospodářský výsledek,“ uvedl ředitel.
Hodnocení CZECH Stability
Award poskytuje nezávislý
pohled na finanční i nefinanč-

ní bonitu firmy. Vyjadřuje její
současný stav a finanční situaci, včetně predikce možného
rizika v budoucnosti. Hodnocení vychází nejenom z analýzy finančních výsledků firmy,
ale také z toho, jak dlouho působí na trhu, jak často mění
vlastníky a management, jak
velký vliv mají na firmu
makroekonomické faktory a
podobně.
Firmy se známkou A, jako
Nemocnice Rudolfa a Stefanie,
mají nízkou pravděpodobnost
úpadku. Dle hodnocení je benešovská nemocnice stabilní
společnost, která se vyznačuje
vysokou
pravděpodobností
spolehlivého plnění závazků z
obchodního styku, vysokou
pravděpodobností návratnosti
investic, nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem
úpadku.

PŘEBÍRÁNÍ certifikátu, zleva ředitel nemocnice Petr Hostek, technický náměstek Jan Kolbaba, předseda
dozorčí rady Jaroslav Zelenka a ekonomický náměstek Filip Zitko. Foto: Petr Ballek

Ředitel Petr Hostek: Za ocenění, které naše nemocnice získala, chci
všem zaměstnancům poděkovat. Je to především jejich zásluha
PETR BALLEK

Benešov – Na benešovském pivu, v benešovské hospodě s Benešákem Petrem Hostkem, ředitelem benešovské nemocnice jsme si povídali nejen o ní.
Není v tom podtitulku článku
toho Benešova nějak moc?
Ne, to určitě ne. Benešov není jen město nebo nemocnice,
podle mě je to taky dobré místo pro život. Většinu své pracovní kariéry jsem trávil v
Praze a také jsem tam měl
mnoho nabídek se do velkoměsta přestěhovat. Ale nikdy
mě nenapadlo Benešov opustit. A tak je na nás, aby v budoucnu bylo naše město ještě
lepším místem, než je dnes. A
k tomu samozřejmě patří i
dobře fungující nemocnice
Jsme v druhé polovině roku, jak
si nemocnice ekonomicky stojí?
Myslím, že můžeme být relativně spokojení, zvláště když
se člověk podívá na zdravotnická zařízení kolem, která generují desetimilionové ztráty.
U nás, díky systematické optimalizaci výkonu nemocnice v
minulých letech, nám letošní
úhradová vyhláška umožňuje
vydělat si nejvíc peněz za péči
hrazenou ze zdravotního pojištění v historii ústavu. Toto
navýšení ve srovnání například s rokem 2012 představuje
zvýšení výnosů pouze o 14 milionů korun. Obrovský výpadek příjmů z veřejného zdravotního pojištění v roce 2013
pak nemocnice zajistila dohodami o navýšení plateb nad rámec tehdejší úhradové vyhlášky s některými zdravotními pojišťovnami a také díky
doplatkům za péči poskytnutou v roce 2012.
Tak to je dobrá zpráva, ne?

Přesně tak! Podařil se nám
totiž husarský kousek. Díky
úspěšně vedenými vyjednáváním s vedením klíčových
zdravotních pojišťoven naše
nemocnice získala v uplynulém roce navíc oproti příjmům garantovaným úhradovou vyhláškou více než 50
milionů korun. Na druhou
stranu navýšení plateb v letošním roce tak ve srovnání s
předchozími roky v zásadě
pouze kompenzuje výpadek
10 milionů související se zrušením regulačních poplatků
za hospitalizaci v nemocnici.
Vždycky je něco za něco.
A jak se vyvíjejí příjmy nemocnice od pojišťoven?
Samozřejmě těch peněz na
straně příjmů není nikdy dost,
protože každá nemocnice je
obecně na provoz velmi nákladné zařízení. Například, u
nás úhrady od zdravotních pojišťoven garantované úhradovou vyhláškou v roce 2012 byly
476 milionů, v roce 2013 klesly
na 421 milionů. Letos jsme dosáhli velmi pozitivních 490 milionů korun.
Má nemocnice i další příjmy?
Naší další velkou výhodou,
kterou dokážeme velmi dobře
využívat, jsou komerční příjmy například ze spalovny nebezpečných odpadů, veřejné
části nemocniční lékárny či
prodeje stravy veřejnosti. V
tom jsme mezi ostatními nemocnicemi pozitivní raritou.
Tyto příjmy se totiž na našich
celkových výnosech podílejí
ve zdravotnictví zcela ojedinělými 40 procenty a zůstávají
dlouhodobě stabilní.
Tak se ústavu tedy daří, že!
Snížili jsme tak už v minulém roce meziroční ztrátu a

letos máme velmi ambiciózní
cíl, zakončit rok s vyrovnaným hospodařením. To tato
nemocnice dlouho nepamatuje. Jen pro upřesnění. Za
první pololetí jsme skončili s
kladným hospodářským výsledkem ve výši 6,7 milionu
korun. Jelikož se už koncem
loňska ekonomika nemocnice začala odvíjet v pozitivnějším světle, přistoupili
jsme na konci roku 2013 k jednorázové výplatě motivačních odměn pro zaměstnance
v celkové výši skoro tři miliony korun. Bylo to poprvé po
několika letech, kdy vedení
nemocnice touto formou ocenilo práci zaměstnanců. A navíc vzhledem k dalšímu pozitivnímu vývoji hospodářského růstu, jsme o něco vyšší
částku odměn vyplatili i v polovině
letoška. Současně
předpokládáme, že to budeme
moci udělat i v prosinci.
Nemocnice získala také ocenění?
Patříme mezi pět nemocnic v
České republice, které získalo v
rámci dvacátého ročníku
CZECH TOP 100 prestižní hodnocení CZECH Stability Award
2014. To poskytuje nezávislý
pohled na finanční i nefinanční stabilitu českých firem.
K čemu je to dobré?
Dle hodnocení je benešovská nemocnice stabilní společnost, která se vyznačuje vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysokou
pravděpodobností návratnosti investic, nízkým úvěrovým
rizikem a minimálním rizikem úpadku. A to je velmi dobrá zpráva pro nás i pro naše
partnery a okolí. A za toto ocenění chci všem našim zaměstnancům poděkovat, protože je
to především jejich zásluha, je

to díky jejich kvalitní práci a
maximálnímu nasazení.

A máte také nějakou špatnou
zprávu?
Nevím, jestli je to zrovna ta
špatná zpráva co chcete slyšet,
ale myslím si, že máme pořád
velké rezervy ve vztahu zdravotník versus pacient. Je to
vlastně takový paradox. Na
jedné straně vím, a výsledky to
potvrzují, že naše zdravotní
sestry a lékaři odvádějí skvělou a profesionální práci a za to
jsem jim velmi vděčný. Na
druhé straně tento skvělý dojem může zkazit jedna událost,
jedno nedorozumění, jedna
špatně odvedená komunikace
s pacientem. V drtivé většině
stížností totiž evidujeme nikoliv lékařské nebo zdravotnické pochybení, ale pochybení v komunikaci. To se mi vůbec nelíbí a na to se chceme
především zaměřit. Také proto, že v poslední době bohužel
také evidujeme případy, kdy se
naopak pacienti chovali agresivně.
Jak na to?
V drtivé většině špatné komunikace s pacientem určitě
nehraje roli špatný úmysl.
Jsem přesvědčen, že většinou
se jedná o oboustranné nedorozumění, přetíženost personálu nebo či nějaké osobní problémy zaměstnance, nebo i pacienta. Ty se pak mohou negativně promítnout do komunikace. Ale to si nemůžeme dovolit a ani nesmíme. Musíme
být i v této disciplíně profesionály. A pokud se to děje opakovaně, pak se takový zaměstnanec musí rozhodnout, zda
vůbec chce u dál pracovat.
Ostatním chceme pomoci komunikačními semináři a
workshopy. Při nich konkrét-

ní negativní konflikty a špatnou komunikaci rozebereme a
určíme si zásady, jak těmto věcem do budoucna předcházet.
Součástí tohoto procesu bude i
zřízení nové služby, kdy si pacienti budou moci podávat
konkrétní stížnosti on – line 24
hodin.
Takže řešíte i problémy se zaměstnanci?
Ano i ne. Tak asi úplně stejně jako všude jinde. Ale moje
osobní zkušenost je, že v benešovské nemocnici pracuje
mnoho skvělých profesionálů,
kteří mají svou práci rádi a

jsou patrioty, jak vůči nemocnici, tak k našemu regionu. Počínaje lékaři, sestrami, kuchyní, pomocným personálem
nebo údržbou či kotelnou a podobně. A to je dobře. Potom se
ty drobné nedostatky totiž společně lépe napravují. Snažíme
se pomáhat zaměstnancům a
vycházet jim vstříc, jak v rámci kolektivní smlouvy, tak i v
rámci různých benefitů, jako
je vzdělávání a jiné, které
chceme dále rozšiřovat. Dokonce i uvažujeme o projektu,
kdy bude zaměstnavatel přispívat na dovolenou nebo zajišťovat slevy, třeba u moře v
Chorvatsku.
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Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera při návštěvě
v Benešově přislíbil koupi magnetické rezonance
PETR BALLEK

Benešov – Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
navštívil v pátek 22. srpna Benešovsko.
Nejprve zavítal do Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kde si prohlédl stavbu
zastřešeného chodníku mezi
interním a chirurgickým pavilonem. Spolu s hejtmanem
se návštěvy v benešovské nemocnici zúčastnili i radní pro
oblast zdravotnictví Jiřina
Fialová, člen představenstva
nemocnice profesor Zdeněk
Seidel a předseda dozorčí rady nemocnice Jaroslav Zelenka.
Hejtman a významní hosté
si prohlédli stavbu zastřešeného chodníku mezi interním
a chirurgickým pavilonem a
zajímali se o plánované investiční akce.
„S ředitelem Petrem Hostkem jsme hovořili o tom, že
benešovská nemocnice především nutně potřebuje nový
moderní diagnostický přístroj – magnetickou rezonanci,“ uvedl hejtman. „Rádi
bychom toto zařízení ještě letos pro oblastní nemocnici v
Benešově pořídili. Nákup a
stavební práce s tím spojené
budou stát přibližně třicet milionů korun. Přesnou cenu určí výsledek výběrového řízení, které v nejbližší době vypíšeme. Ředitel Hostek nás seznámil s místem, kam bude
rezonance umístěna,“ řekl
hejtman Miloš Petera.
Jeho kolegyně, krajská radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová pak doplnila: „Magnetická rezonance má velice široké spektrum využití – od
chirurgie, přes onkologii až

například po kardiologii. Pacientům v Benešově v současné době tento přístroj citelně chybí,“ míní Jiřina Fialová.
Zatímco výstavba laboratoře pro magnetickou rezonanci se v Nemocnici Rudolfa
a Stefanie v Benešově chystá,
výstavba zastřešeného chodníku mezi interním a chirurgickým pavilonem se již pomalu dokončuje.
„Nemocnice tuto novou
spojovací chodbu staví za své
peníze. Bude stát asi čtyři miliony korun a kolaudace stavby by měla být 5. září. Smyslem stavby je vytvoření kryté
pěší komunikace mezi dvěma
pavilony, která tak ochrání
pacienty a personál nemocnice před nepříznivými vlivy
počasí. Zároveň se i zjednoduší a zrychlí transport pacientů na vyšetření mezi jednotlivými pracovišti,“ vysvětlil ředitel benešovské nemocnice Petr Hostek.
Hejtman si také v doprovodu ředitele Petra Hostka, prohlédli prostory, které by se v
budoucnu mohly proměnit v
tzv. Akutní příjem, který by
tak odlehčil ambulancím.
Vedle výstavby nové chodby se stavebních úprav dočkala také zeď v Máchově ulici, která byla vybudována
před mnoha desetiletími u původního pavilonu nemocnice
a díky svému věku se již začala bortit. V nejbližší době také
začne rekonstrukce pěti výměníkových stanic, které zásobují teplem a teplou vodou
jednotlivé pavilony.
„Budeme si muset s opravou těchto výměníků poradit
za provozu. Rekonstrukce bude stát asi sedmnáct milionů

korun a zaplatí ji náš zřizovatel – Středočeský kraj,“ doplnil ředitel nemocnice Petr
Hostek.
Hejtman Petera potvrdil, že
Benešovskou nemocnici považuje za velmi důležitou páteřní nemocnici Středočeské-

ho kraje a v závěru své návštěvy také pochválil hejtman
vedení nemocnice za jejich
hospodaření v letošním roce.
„Mám radost z toho, že benešovská nemocnice dobře
hospodaří. Za první pololetí
letošního roku skončila s

kladným hospodářským výsledkem 6,791 milionů korun,“
řekl
středočeský
hejtman.
„Jsem velmi rád, že se pan
hejtman přijel seznámit s naší
nemocnicí a mohli jsme tak
přímo na místě pohovořit o

tom, kde nás tlačí pata a také o
dalším rozvoji a modernizaci
naší nemocnice. Dnešní jednání považuji za velmi přínosné a
pevně věřím, že povede k dalšímu zlepšení služeb pro naše
pacienty z Benešova a okolí,“
dodal její ředitel Petr Hostek.

Klinická psycholožka benešovské nemocnice Irena Lesová je
přesvědčena, že by nikdo neměl v těžkých chvílích zůstávat sám
Benešov – „Stejně jako je radost větší, pokud se o ni rozdělíme, tak i bolest a starost může být snesitelnější, když se o
ni podělíme,“ říká PhDr. Irena
Lesová, klinická psycholožka
benešovské nemocnice. A co
ke svému zaměření říká dál?
Nemocnice je místo, které
lidé navštěvují v okamžicích,
kdy trpí oni sami, nebo někdo
z jejich blízkých. Je to místo,
které nevyhledáváme s nadšením, ale spíše s obavami. Zároveň je třeba si uvědomit, že
je to právě nemocnice, kde
nám mohou pomoci lidé odborně vzdělaní a připravení
ku pomoci.
Na prvním místě je důležitá
důvěra. Pokud se obracíme na
někoho, od koho chceme pomoc s důvěrou, jsme již vlastně po prvním kroku, který
musíme udělat. Bez důvěry se
obtížně navazují vztahy i poskytuje pomoc. Překážkou důvěry může být špatná zkušenost z minulosti, strach ze situací, kterou neznám, zahlcení informacemi, které brání
rozumově situaci zhodnotit. V
neposlední řadě jsou to obavy
a úzkosti, které člověka v kritických situacích svazují.
Často jsou matoucí i některá sdělení, která se ústně o nemocničním zařízení šíří.
I v nemoci je nutno vědět, že
není jenom moje nemoc, ale i
nemoc jiných lidí, a že v dané
těžké situaci jsme společně.
Znamená to, že by si člověk měl
být vědom toho, že potřebuje
pomoc, ne pobyt v rekreačním
zařízení. Krizová situace může i naučit dělit se o prostory,
ve kterých nemocní leží. Třeba dva i tři nemocní na jednom pokoji. Nemocných je
mnoho a i doma se dělíme s rodinnými příslušníky o naše
zázemí.
Kromě obav o svůj stav, mů-

že mít tedy člověk i zvýšenou
citlivost na prostředí a péči,
jelikož péči i kulturní prostředí si člověk nárokuje dle
své životní situace. Lásku potřebuje v pomoci, odráží se v
kvalitě a odpovědnosti pomáhajícího. Požadavky na pohodlí a soukromí musí často
ustoupit až na další místo.
První pomocí je vždy vstřícnost personálu a trpělivost nemocného.
V současné době nemocnice
nabízí, v rámci rozšíření služeb, i pomoc psychologickou.
K čemu může být dobrá?
S psychologem je možné
probrat
všechny
obavy,
strach. Lépe se tak zpracovává krizová situace. Pomoc
vždy druhému ulehčí nést jeho břemeno, může být i oporou. Stejně jako je radost větší, pokud se o ni rozdělíme, tak
i bolest a starost může být snesitelnější, když se o ni podělíme.
Jistě, máme své blízké. Ale
ti v podobných situacích bývají často také zneklidněni.
Psycholog může nabídnout
oporu v pochopení, které je
podloženo odbornými znalostmi. Může pomoci vysvětlit
pocity, kterými je člověk zahlcen.
Všichni, kdo pracujeme v
pomáhajících profesích, jsme
se dobrovolně rozhodli pomáhat druhým v jejich těžkostech. Každý podle svých předpokladů a následného vzdělání. Jedná se o pomoc lidskou, s
nabídkou odborných znalostí
a zkušeností. Podáváme ruce
ku pomoci.
Za léta své praxe u lůžka nemocného, i v oblasti poradenství, často slýchám stesky na
nutnost pobytu v nemocnici,
na strach, co se bude dít apod.
Pokud člověk nic nepotřebuje, je zdráv a může žít svůj ži-

vot podle svých představ, o nemocné se příliš nezajímá. Nezná často ani dobře nemocniční prostředí.
Ale právě nemoc, nečekaná
negativní situace, přichází
často náhle a může člověka zaskočit zcela nepřipraveného.
Pak dosahuje strach obřích
rozměrů a hodnocení všeho
kolem je odlišné od vnímání i
prostředí mimo nemocnici.
Strach může aktivovat, ale také zcela ochromit a zkomplikovat situaci. Zde může pomoci někdo, kdo zná situaci,
kdo má zkušenosti se spoustou příběhů jiných lidí, se způsoby prožívání i reagování.
Psycholog, znalý v oblasti
klinické psychologie, má i
znalosti z oblasti medicínské a
může tak skloubit tyto poznatky dohromady. Léta praxe přinášejí ovoce vydatnější
pomoci druhým.
Nikdo by neměl v těžkých
chvílích zůstávat sám. Od
stvoření světa tu jsme jeden
pro druhého a lidská společnost je závislá na vzájemných
vztazích. Základem vztahů a
ochoty pomoci je láska k bližnímu, která se projevuje nabídnutím opory a pomoci.
Psychologická pomoc je
vhodná u některých onemocnění, jako např. onkologických, psychosomatických aj.
U těchto onemocnění je třeba
všech sil nemocného na boj s
chorobou. Protože se nemocný v průběhu léčby pohybuje v
různých etapách, je vhodná
specifická podpůrná pomoc.
Ta je odlišná v jednotlivých fázích choroby tak, aby psychické nastavení nemocného
posilovalo účinky léčby. Většinou se jedná o psychoterapeutickou pomoc
Psychoterapie je vhodná
např. u rodinných příslušníků, v krizových situacích, dá-

PhDr. Irena Lesová, klinická
psycholožka Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. pavilon B, přízemí, naproti diabetologické ambulanci ordinační
hodiny: pátek 7 až 15.30 po objednání, tel. 317 756 590
Psychologická pomoc je
poskytována zdarma všem
nemocným a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou
klienty benešovské nemocnice a také zaměstnancům
nemocnice
Psychologické služby pro
jiné osoby, než jsou pacienti,
jsou poskytovány formou poradny, konzultace.
Poradenské služby se týkají oblasti osobní, nebo rodinné.
Zároveň je možno poskytovat konzultační služby personálu, dle vyžádání, např.
formou krátkých seminářů
např. na téma komunikace
mezi lékařem a pacientem,
interpersonální vztahy, krizové situace, atd.
Práce psychologa v nemocnici je úzce spojena s poskytovanými službami lékařů a zdravotnického personálu nemocnice. Psychologická péče navazuje na práci
lékařů a ošetřujícího personálu Nemocnice Rudolfa a
Stefanie v Benešově.
Lékař doporučuje následnou péči a psycholog doplňuje lékařskou péči o psy-

choterapeutickou
službu.
Výměna informací je pouze
odborného druhu. Psycholog
nesděluje informace důvěrného charakteru, pouze ty informace, které doplňují léčbu
(např. zhoršení psychického
stavu v návaznosti na léčbu).
To se týká informací, které se
vyměňují mezi lékařem a

psychologem.
Co se týče klientů, tedy zaměstnanců, rodinných příslušníku, či jiných osob, které se na psychologa obrátí se
žádostí o pomoc, platí mlčenlivost, jako u lékaře.
Osobní informace se sdělují vždy se souhlasem klienta, nebo na jeho žádost.

le jako prevence syndromu
vyhoření aj. Psychologická
pomoc je poskytována s plným respektováním lidské
důstojnosti (nesmí docházet k
manipulaci) a určitou formou
provázení situací, kdy je člověk zamotán do svého strachu
či bolesti (např. i při náhlých
úmrtích v rodině, nebo vlek-

lých konfliktních situacích).
Pomoc může být realizována jednorázově nebo opakovaně, podle potřeby a situace.
Na prvním místě je požadavek
pacienta, nebo klienta, tak aby
byl v souladu s jeho typem
osobnosti, s jeho hodnotovou
orientací. Vždy se jedná o odborná doporučení, ne o rady

typu – udělej to či ono.
Rozhoduje se vždy člověk,
kterého se situace týká, to on
sám se musí rozhodovat a volit cestu. Psycholog pouze pomáhá, podpírá. Samozřejmě je
respektováno i vnitřní nastavení člověka, jeho duchovní
nasměrování dle náboženského přesvědčení.
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Jak se daří vyvažovat pomyslné váhy mezi odboráři
a vedením benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie?
PETR BALLEK

Benešov – Odborová organizace – pro někoho strašák a pro
někoho naděje, že se ho někdo
může u zaměstnavatele zastat.
Dnes už jsou dávno pryč ty
doby, kdy se pracující organizovaly v tzv. ROH (Revoluční
odborové hnutí). Mělo to totiž
své „výhody“ levná podniková rekreace, čokoládové kolekce na Vánoce, děti mohly
jezdit v létě na tábory a podobně.
Dnes je situace už trochu jiná, těchto socialistický bonusů je už méně, ale na druhou
stranu, odbory aktivně plní
svou roli, třeba při dojednávání pracovních a platových
podmínek zaměstnanců ve firmách. Například tzv. Kolektivní smlouvy se zaměstnavateli, se bez odborářů a jejich
připomínek, dnes už dojednat
nedají. A tak jsme položili pár
otázek předsedkyni Profesní a
odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP, z
benešovské nemocnice, Lence
Bártové.
Jak dlouho pracujete v benešovské nemocnici?
V Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově pracuji od
roku 1985, tedy skoro třicet let.
Zdá se mi to až neskutečné, ale
realita je taková, píše se už
totiž rok 2014. Pracovala jsem
nejprve půl roku na Patologicko – anatomickém oddělení
jako sekretářka a od října téhož roku jsem přešla na ARO,
tedy na Anesteziologicko – resuscitační oddělení, kde pracuji doposud.

Je to Profesní a odborová
unie zdravotnických pracovníků, dobrovolné sdružení
sdružující fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou
způsobilostí
vykonávající
zdravotnické povolání a odborová organizace sdružující
zaměstnance zdravotnických
zařízení a zařízení sociálních
služeb.
Být odborářem, není to dnes
chápáno, jako nějaký přežitek?
Když se v současné době
řekne odboráři, tak si mnozí
představí lidi, kteří stále jen
požadují vyšší platy nebo vyhrožují stávkou, a pro mnohé
je to samozřejmě i přeživší výraz. Já osobně odborářskou
práci beru jako vyvážení dvou
ramen vah, tzn. na jedné straně zaměstnavatel, a na druhé
straně zaměstnanec (odborová organizace), a oběma stranám by mělo jít o stejnou věc.
A takový je i můj přístup ke kolektivnímu vyjednávání a hájení zájmů zaměstnanců. Zachovat tedy v plném rozsahu
chod benešovské nemocnice a
tím práci a výdělek, pro cca 740
lidí. Takže si to ani kolikrát zaměstnanci neuvědomují, když
říkají, že odboráři pro ně nic
nedělají. Trvalé zaměstnání je
totiž pro mě prioritním zájmem. Tyto pomyslné váhy se
vyvažují pomocí Zákoníku
práce, kde jsou nastavena jak
práva, tak i povinnosti pro jednu či druhou stranu.

Co vy a odbory?
Jako každý zaměstnanec
většinou jsem byla v ROH. Po
revoluci v roce 1989, kdy se
tvořily nové organizace, konkrétně v roce 1992, jsem vstoupila do organizace, která měla
a stále hájí zájmy sester, ale i
ostatních nelékařských pracovníků. Postupně jsem se dostala až předsedkyni místní
benešovské organizace a dokonce na republikové úrovni
POUZP zastávám pozici místopředsedkyně pro odborovou
činnost.

A jak se daří vyvažovat tyto
pomyslné váhy v benešovské
nemocnici?
Myslím, že se nám společně
daří vyvažovat tyto váhy velmi dobře. Vyjednáváme-li Kolektivní smlouvu, což je
smlouva určující výhody zaměstnanců nad rámec Zákoníku práce, máme vždy k dispozici výsledky hospodaření
nemocnice. V současné době
hospodářský výsledek naší
nemocnice je nejpozitivnější
za období minulých sedmi let.
Ale nepodléhám přílišnému
optimismu, neb zelená čísla se
mohou rázem změnit na čísla
červená. K tomu jaká barva čísel bude, přispívají samozřejmě vnější, ale i vnitřní vlivy.

Co je POUZP?

Na co se chcete především za-

PŘEDSEDKYNĚ Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků z benešovské nemocnice, Lenka Bártová. Foto: Petr Ballek
měřit?
V současné době bych se tedy chtěla zaměřit na personál,
nelékařský, protože to je v mé
kompetenci obhajování. Mrzí
mě, že odcházejí zkušené sestry a některé svůj odchod zvažují. Jsem přesvědčena, že nastala doba, kdy se společně s
vedením nemocnice budeme
muset zamyslet nad mzdovým
ohodnocením, tak abychom
odchodům a úvahám o odchodech, alespoň částečně zamezili. Benefitů pro naše zaměstnance máme poměrně hojně,
včetně důchodového pojištění, ale o mzdách se říci bohužel nedá, že by byly stabilizačním faktorem nebo snad benefitem, Pevně věřím, že se
současným ředitelem Ing.
Hostkem najdeme společně
řešení, i v tomto problému, tak
jako to dokážeme společně i u
jiných oblastí a problematik
nemocnice.

A kdybyste potkala v parku nemocnice kouzelného dědečka, co
byste si přála?
Přála bych si stabilizovanou nemocnici s dostatečným
počtem finančně dobře ohodnoceného personálu, dále modernizaci Interního pavilonu,
hlavně kvalitnější lůžka pro
pacienty a dovybavení celé nemocnice moderní přístrojovou technikou. Já však na
kouzelného dědečka nevěřím,
takže nás čeká ještě hodně trnitá cesta k alespoň k částečnému splnění těchto přání.
A tak jsme se na závěr zeptali i
ředitele nemocnice Petra Hostka, kdyby on potkal kouzelného
dědečka, co by si přál, a jak se
daří vyvažovat váhy mezi vedením nemocnice a odbory?
Sám bych si přál potkat kouzelného dědečka, nemocnice a
její zaměstnanci by si to určitě

zasloužili, aby se jim splnil
všechna jejich přání. V nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov jsem již druhým rokem
a tak jsem již dojednával druhou kolektivní smlouvu s odbory. Všechny tři odborové organizace přistupují k jednání
velmi pragmaticky, byť nikomu nedají při jednání ani centimetr zadarmo. Jsem rád, ale
že chápou situaci, ve které se
nemocnice a obecně celé zdravotnictví v našem státě nachází a nepřichází tak bojovat
za naprosto nesplnitelné požadavky.
Jelikož se už koncem roku
2013 ekonomika naší nemocnice začala odvíjet v pozitivnějším světle, přistoupili jsme
na konci minulého roku k jednorázové výplatě motivačních
odměn pro zaměstnance v celkové výši skoro tři miliony Kč.
Bylo to poprvé po několika letech, kdy vedení nemocnice

touto formou ocenilo práci zaměstnanců nemocnice. A navíc vzhledem k dalšímu pozitivnímu vývoji hospodářského růstu, jsme o něco vyšší
částku odměn vyplatili i v polovině letošního roku, a předpokládáme, že toto budeme
moci udělat i v prosinci.
Jsem tomu rád, že se to podařilo, zvláště když na začátku v čase mého nástupu do nemocnice na jaře 2013 hrozil
propad v řádech mnoha desítek milionů korun. Tento negativní trend se naštěstí podařilo zastavit.
Uzavření kolektivní smlouvy velmi výrazně přispívá k
udržení sociálního smíru v nemocnici a zároveň tak mohu
naplnit své předsevzetí, které
jsem si vytyčil při mém nástupu do nemocnice, a to je zabránit sociálnímu napětí a vytvořit kolegiální a přátelskou
atmosféru.

Rodiny dlouhodobě nemocných mohou pro své příbuzné vybrat
v Oddělení Lůžek ošetřovatelské péče komfortnější služby
JANA MUSILOVÁ

Benešov – Díky navýšení lůžkové kapacity oddělení lůžek
ošetřovatelské péče mohou od
1. září rodinní příslušníci zajistit svým dlouhodobě nemocným příbuzným,kteří jsou
hospitalizovaní na tomto oddělení, pobyt v nadstandardních pokojích s rozšířenými
službami. Tyto rozšířené služby pomohou pacientům se lépe
adaptovat na návrat zpět do rodinného prostředí, popřípadě
sociálního zařízení.
„Nadstandardní pokoje jsou
vybaveny dvěma lůžky, dřevěným nábytkem, polohovacím lůžkem a televizí. Pacienti
umístění na těchto pokojích
mají možnost výběru z tří poledních a dvou večerních jídel,
samozřejmě s ohledem na jejich dietní omezení. Zapůjčit si
také mohou rehabilitační pomůcky, a v případě potřeby jim
je také zajištěno předepsání
poukazu na kompenzační pomůcky,“ popsala nadstandardní služby Eva Lažanová,
vrchní sestra oddělení lůžek
ošetřovatelské péče.
Vedle zmíněných služeb je
pro pacienty připraven také
skupinový i individuální arteterapeutický program a
možnost zapůjčení knih a ča-

sopisů. Zdravotnický personál
pacientům může zprostředkovat i návštěvu kadeřnictví, pedikúry, masáží či kosmetiky,
které jsou v nemocnici k dispozici.
„Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit kapacitu oddělení
lůžek ošetřovatelské péče, které poskytuje péči dlouhodobě
nemocným pacientům, a nabídnout jim i komfortnější
služby. Díky tomu jsme schopni opět vyjít vstříc jak pacientů, tak jejich rodinám, které si
často neví rady, jak se o svého
nemocného příbuzného, který
není dosud zcela zdráv, postarat,“ uvedl Ing. Petr Hostek,
MBA, ředitel benešovské nemocnice.
Oddělení Lůžek ošetřovatelské péče (dále LOP) vzniklo
v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v roce 2003 a poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči nemocným,
kteří již mají stanovenou diagnózu s léčebným postupem.
Lůžka slouží k doléčení předchozího akutního nebo zhoršeného chronického onemocnění na dobu do 3 měsíců s cílem dosažení takového stupně
kompenzace a soběstačnosti,
který pacientovi dovolí návrat
do domácího prostředí.
„Pokud propuštění domů

není z objektivních důvodů
možné, snažíme se o bezproblémový přechod s minimalizací známých rizik do sociální
instituce,“ doplnila vrchní
sestra Lažanová.
Odborné ošetřovatelství na
tomto typu lůžkové zdravotní
péče se zaměřuje na zabezpečení všech biologických, psychologických, sociálních a
spirituálních potřeb a ošetřovatelských výkonů na základě
lékařské indikace. V neposlední řadě je kladen důraz na
spolupráci s rodinami pacientů a se zdravotně sociální pracovnicí. V rámci poskytované
péče je možnost využít i služeb
klinického psychologa, zvláště pro ty pacienty a jejich rodinné příslušníky, kteří se velmi obtížně vyrovnávají s nelehkou diagnózou, fyzickým a
sociálním omezením apod.
„Při ošetřování je důležité
testování fyzických i psychických schopností a nácvik sebeobsluhy. Cílem je významně
zlepšit soběstačnost nemocných tak, aby mohli, buď zcela
sami popřípadě s pomocí sociálních služeb či domácí péče,
zdravotnické zařízení opustit.
Dalším cílem je výrazně zmírnit následky onemocnění nebo
úrazů, případně zpomalit progresi choroby,“ vysvětlila pa-

ní Lažanová
Nemocní jsou na LOP přijímáni většinou překladem z
ostatních oddělení benešovské nemocnice k rekonvalescenci a rehabilitaci. Přijímáni jsou i pacienti ze zařízení sociální péče, ale i na doporučení praktických nebo odborných lékařů z domova.
„Z akutních lůžek jsou k
nám pacienti nejčastěji překládáni s těmito nemocemi:
CMP, Parkinsonova choroba,
vertiginózní stavy, ICHS, ateroskleróza mozku, senioři po
frakturách (nejvíce fraktura

krčku femuru)?, onkologicky
nemocní pacienti a pacienti s
jinými chorobami způsobujícími postupné selhávání životních funkcí,“ upřesnila
vrchní sestra LOP.
Do komplexní péče, která je
pacientům na LOP poskytována, patří vedle péče lékařů,
zdravotních sester, ošetřovatelek, fyzioterapeutů a zdravotně sociálních pracovníků
také péče duchovní. Kazatelé a
faráři benešovských církví na
oddělení střídavě docházejí v
pátek dopoledne. Pacientům se
tu buď věnují v místnosti k to-

mu účelu určené, nebo za nimi
docházejí na pokoje.
„Snažíme se o zajištění
opravdu všech potřeb našich
pacientů – v první řadě těch tělesných, dále i duchovních a
sociálních. Proto jsme rádi, že
můžeme nově nabídnout i
komfortnější prostředí a širší
spektrum služeb, které nám
napomohou udržet pacienta ve
větším kontaktu se světem
zdravých – ať už díky lépe vybaveným pokojům či možnosti
navštívit kadeřnici, maséra,
atd.,“ uvedla na závěr vrchní
sestra Eva Lažanová.
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Afghánské momentky, výstava snímků o vojácích
Armády České republiky v Asii, byly k vidění v parku
JANA MUSILOVÁ
PETR BALLEK

Benešov – Ve spolupráci s Odborem komunikace a propagace Ministerstva obrany ČR
připravila Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov výstavu
s názvem „Afghánské momentky“ o působení Armády
České republiky v Afghánistánu.
Tuto výstavu mohli kolemjdoucí shlédnout od 5. do
20. srpna v areálu nemocničního parku.
Na šesti oboustranných výstavních panelech systému
outdoor bylo vystaveno celkem dvanáct koláží z fotografií talentového fotografa Radka Vengláře, příslušníka 71.
mechanizovaného
praporu
Hranice.
Četař Venglář není profesionálním fotografem, ale má
svůj domácí fotoateliér a
vlastní tvorbu (zejména s nevojenskou tematikou) prezentuje na www.vengly.wz.cz.
Snímky představené na výstavě pořídil během svého pobytu v 6. provinčním rekonstrukčním týmu AČR v afghánské provincii Lógar, v
době od srpna 2010 do února
2011.
Jak sám říká: „Nejel jsem
tam na pozici fotografa, tak
jsem fotil, jen když mi to situace dovolila. Více informací a
mé zážitky uvidíte na fotkách,
kterými jsem se snažil zachytit atmosféru Afghánistánu.“
Slavnostního zahájení vý-

stavy, které proběhlo v pátek 8.
srpna, se mimo jiné zúčastnila paní Helena Typoltová z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR a Karel
Hrůza ze Sdružení válečných
veteránů Středočeského kraje. Dále Stanislav Švídek a Miroslav Marek z Československé obce legionářské a Jaroslav Kubíček z Českého svazu
bojovníků za svobodu.
Benešovská nemocnice, výstavu uspořádala při příležitosti znovuzahájení svého
projektu „Péče o válečné veterány“, jehož cílem je poskytnout komplexní zdravotní služby vybrané skupině lidí
(válečným veteránům) a zlepšit tak zdravotní péči o dotčené osoby v lokalitě Benešov a
okolí.
„Tímto projektem pro válečné veterány a touto výstavou jsme chtěli v nemocnici
vzdát hold nejen našim vojákům a jejich nebezpečné práci, ale také všem těm, kteří neváhají nasadit své životy, aby
ochránili životy a zdraví jiných – a to nejen v zahraničních misích ve světě, ale také u
nás doma,“ řekl ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, Ing. Petr Hostek,
MBA.
Od 1. srpna 2014 nemocnice
zahájila spolupráci na tomto
projektu se Sdružením válečných veteránů, Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu. V jednání je i spolupráce s Odborem pro válečné ve-

terány Ministerstva obrany.
„My jako Odbor pro válečné
veterány MO ČR tyto aktivity
velmi vítáme a byli jsme velmi příjemně překvapeni, že v
Benešově něco takového funguje. Chceme s nemocnicí navázat spolupráci a rozšířit ji.
Nemocnice jako je ta benešovská, přesně v tom svém regionálním formátu může válečným veteránům a dalším
potřebným aktivně pomáhat.
Při jednání jsme uvažovali i o
tom, jak tento projekt rozšířit
dál do jiných regionů ČR,“
prozradila Helena Typoltová z
Odboru pro válečné veterány
Ministerstva obrany ČR.
V rámci programu jsou veteránům k dispozici tři balíčky zdravotnických služeb (jeden základní a dva nadstavbové), které na sebe navzájem
navazují. V kontextu komplexní péče je věnována pozornost především kardiovaskulárnímu systému, centrálnímu nervovému systému,
pohybovému a smyslovému
aparátu. Součástí nadstavbových služeb je např. možnost
využití nutriční poradny pro
případ úpravy stravy. Dále také služby v oblasti sociální pomoci. Důležitým prvkem komplexnosti je samozřejmě možnost využití nemocniční lékárny. Výhodou programu je
nejenom komplexnost nabízených služeb, ale také jejich
provázanost a dostupnost.
„Je třeba dodat, že projekt je
určen nejenom pro válečné
veterány, ale i pro další po-

třebné pacienty z těchto partnerských sdružení v působnosti Benešovska i okolí. Jako
nemocnice samozřejmě nabízíme i další služby veteránům, třeba v oblasti chirurgie
nebo ortopedie. Například výměny kyčelních, kolenních či
ramenních kloubů, dokážeme
díky našemu špičkovému oddělení ortopedie realizovat i v
kratších čekacích termínech
než je celostátní průměr,“ doplnil ředitel nemocnice Ing.
Petr Hostek, MBA.
Benešovská nemocnice na-

bízí špičkové služby a další
programy například v oblasti
ORL, chirurgie a ortopedie. A
to nejen veteránům z Benešovska, ale i celé republiky.
Nemocnice se například pyšní statutem „Centrum pro řešení kýly“, který vlastní jen
několik dalších zařízení v celé
České republice. Oddělení ortopedie patří mezi špičková
oddělení v republice v oblasti
náhrad kyčelních, ramenních
a kolenních kloubů a hlezna.
Při operacích jsou používány
moderní materiály a postupy,

včetně miniinvazních postupů a možnost operace kloubů s
využitím individuálních šablon.
„Nevidím problém například v tom, že veterán voják,
policista, nebo hasič z jiné části republiky přijede k nám do
Benešova na plánovaný chirurgický či ortopedický zákrok, nebo výkon v oblasti
ORL. Jsme připravení mu nabídnout špičkovou péči,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Hostek, sám bývalý voják a policista.

Přijďte se pobavit a podpořit dětské oddělení
Benešov – V sobotu 20. září se
v benešovské nemocnici
uskuteční benefiční multižánrový festival na podporu
dětského oddělení OPEN DOOR HOSPITAL fest. Na své si
přijdou jak dospělí, tak děti.
Program je připraven pro
všechny.
Děti se mohou od 13 hodin
těšit na loutková a divadelní
představení, Doktora Klauna, mažoretky, karate, orientální tanečnice, cvičená prasátka, poníky a další překvapení. Chybět nebude ani možnost občerstvení.

Od 16 hodin na pódiu vystoupí kapely Czech It,
ROCKTOM, Ruce nohy, Čejka band a Duo Lucie a Renata. Vrcholem festivalu pak
bude promítání českého filmu Revival na venkovním
plátně.
„Chtěli jsme připravit takový program, který by oslovil více věkových skupin.
První myšlenka byla uspořádat jen promítání filmu na
venkovním plátně. Takové
letní kino. Nakonec se ale akce rozrostla do větších rozměrů a to především díky při-

spění místních organizací, firem a samozřejmě kapel, které se rozhodly naši benefici
podpořit a vzdaly se nároku
na honorář,“ uvedl Petr Hostek, ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.
Pro konání festivalu byl
vybrán prostor louky u
transfuzního a hematologického oddělení a prostor heliportu. Vstup na akci bude z
Erbenovy ulice.
Vstupné na festival je zcela
zdarma. Pokud budete chtít
podpořit dětské oddělení,
můžete si na akci zakoupit

originální
odznáček
(na
snímku) v hodnotě 50 korun.
„Výtěžek z prodeje odznáčků bude použit na nákup hraček, knížek a jiných věcí pro
malé pacienty, které jim zpříjemní pobyt v nemocnici. Pokud se vybere dostatek peněz,
mohl by se na dětské oddělení
zakoupit i nějaký novější nábytek. Chtěli bychom touto
akcí více otevřít nemocnici
obyvatelům Benešova a zapojit je do podpory dobré věci, což je například právě pomoc dětskému oddělení,“ doplnil ředitel Hostek.
(ball)

Herec Jiří Langmajer ležel na JIPce benešovské nemocnice
JANA MUSILOVÁ

Benešov – Herec Jiří Langmajer byl přivezen a následně resuscitován na oddělení JIP benešovské nemocnice.
Vše
dopadlo
dobře
a
osmačtyřicetiletého sympaťáka se nakonec podařilo uvést
zpět do reality nemocničního
pokoje.
To vše přesně podle filmového scénáře spotu natáčeného v Benešově pro obecně prospěšnou společnost zabývající
se propagací turismu a krás našeho kraje s názvem Toulava.
„Natáčení spotu probíhalo v
Nemocnici Rudolfa a Stefanie
na Jednotce intenzivní péče
chirurgického oddělení a zúčastnily se jej také dvě naše
sestřičky Kristýna a Adéla,“
uvedl ředitel zdravotnického
ústavu Petr Hostek.
Obě mladé ženy si ve spotu
zahrály, jak jinak, zdravotní
sestry.
V roli lékaře se ocitl ředitel
obecně prospěšné společnosti
Jaroslav Krejčí z Monince.
Právě on zachraňoval pacienta
Jiřího Langmajera.
„Role pacienta je pro mě vždy
výhodnější, protože se nemusím o nikoho starat, naopak
všichni se starají o mě,“ usmál
se herec. „V benešovské nemocnici se mi navíc natáčelo
mimořádně dobře,“ potvrdil

Ředitel Petr Hostek: Za ocenění,
které naše nemocnice získala...
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NATÁČENÍ klipu v benešovské nemocnici. Foto: Lukáš Marek
Jiří Langmajer.
Filmaři, herec i neherci měli pro svou práci skvělé podmínky i dostatek času. V době
natáčení bylo totiž chirurgické
oddělení kvůli malování pro
běžný provoz uzavřeno.
Toulava je nová turistická
oblast mezi Prahou a Šuma-

vou, která vznikla díky projektu, na kterém se podílí několik místních akčních skupin. Cílem je vytvoření konkurenceschopné a známé turistické oblasti.
„Spot se natáčel po celé oblasti zvané Toulava, která
vznikla zhruba před rokem,“

popsal spoluautor projektu Tomáš Znamenáček. „Jede o spojení oblastí jako je Sedlčansko,
Táborsko, Benešovsko a další.
Natáčeli jsme na krásných
místech a Jirku Langmajera
jsme přizvali do tohoto projektu, protože si myslíme, že tohle
spojení funguje,“ řekl.

A jaké další novinky v nemocnici chystáte?
Žhavou novinkou je zastřešený chodník mezi pavilony chirurgie a interny.
Zprovozněn bude v září. Účelem nové stavby je vytvoření
kryté pěší komunikace mezi
dvěma exponovanými pavilony, která ochrání pacienty
a personál před povětrnostními vlivy a zároveň se zjednoduší a zrychlí transport pacientů mezi jednotlivými
pracovišti a vyšetřeními. Naše nemocnice už po takovém
řešení dlouho volala, protože
zvlášť v deštivém nebo zimním počasí byl transport pacientů do jiné budovy velmi
problematický. Jsme rádi, že
se nám podařilo získat finance na tuto stavbu a zároveň
tak zlepšit komfort našich pacientů.
A další rozvoj nemocnice v
budoucnu?
Uvažujeme i o zřízení centrálního příjmu, který by
ulehčil ambulancím, což by
pomohlo předejít problémům v počáteční komunikaci s pacientem. V nejbližší
době také začne rekonstrukce pěti výměníkových stanic,
které zásobují teplem a tep-

lou vodou jednotlivé pavilony. A také jsme znovuotevřeli velmi nadějná jednání
o možnostech zásadního přístrojového dovybavení, jako
například magnetickou rezonancí. To je zařízení, které nemáme a naši pacienti
musí bohužel jezdit na vyšetření do Prahy, Kolína nebo Příbrami. Samozřejmě
všechno další závisí na penězích a také záměrech Středočeského kraje, našeho akcionáře. Ale jsem přesvědčen, že pokud všechny ostatní nemocnice kraje se v posledních letech poměrně zásadně rozvíjely a modernizovaly, tak teď by bylo dobré
investovat i do té benešovské. A pevně věřím, že tomu
tak bude a já pro to udělám
maximum. Při svém nástupu
do nemocnice, před skoro
rokem a půl jsem slíbil, že
nedovolím, žádné sociální
otřesy, masivní propouštění
a pokusím se vylepšit ekonomický stav nemocnice. To
se nám podařilo splnit a jsem
za to rád. Teď je na řadě další rozvoj a modernizace. Pevně věřím, že se nám to v nemocnici společnými silami
podaří a doufám, že i díky tomu bude Benešov a jeho okolí dobré místo pro život.

