Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s.

Akreditovaná nemocnice je bezpečná
a kvalitní. A taková je i ta v Benešově
Letošní rok byl pro nemocnici dobrým rokem, podařilo se nám zlepšit ekonomiku a pokračovat v rozvoji a modernizaci ústavu
PETR BALLEK

Benešov – Blíží se Vánoce a
konec roku 2014 a to je čas na
chvilku se zastavit a zhodnotit celý letošní rok. Právě nad
úspěchy i vizemi do měsíců
příštích se zamýšlel ředitel
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Petr Hostek.
Jaký ten čas pro benešovskou
nemocnici byl?
Já si myslím, že letošní rok
byl pro nemocnici dobrým
rokem. Podařilo se nám především pokračovat v pozitivním ekonomickém trendu,
který jsme nastavili již loni.
To vidím jako jeden z hlavních úkolů i cílů zároveň pro
vedení nemocnice. S jeho plněním 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 nejvíce peněz za péči hrazenou ze zdravotního
pojištění v historii nemocnice. Už v minulém roce jsme
tak snížili meziroční ztrátu a
letos se nám, podle všech ukazatelů, podaří splnit velmi
ambiciózní cíl – zakončit letošní rok s vyrovnaným hospodařením, což tato nemocnice dlouho nepamatuje. Jen
pro upřesnění k 30. červnu, tj.
za první pololetí letošního
roku, jsme skončili s kladným
hospodářským výsledkem ve
výši 6,7 milionu Kč. Na konci
roku předpokládáme kladný
výsledek ve výši zhruba deseti milionů korun.
A jak to pocítili zaměstnanci,
ocenili jste je za to?
Ano, samozřejmě. Jelikož
se už koncem minulého roku
ekonomika naší nemocnice
začala odvíjet velmi dobře a
letos v tomto trendu pokračujeme, přistoupili jsme, jak na
konci roku 2013, tak i v polovině letošního roku k jednorázové výplatě motivačních
odměn pro zaměstnance, a to v
obou případech v celkové výši
více jak 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, tuto částku odměn, to znamená už po třetí za
sebou, vyplatíme našim zaměstnancům i teď v prosinci.
A co rušení poplatků, ublíží to
ekonomice nemocnice?
Jak se to vezme. Samozřejmě i na nás dopadá a ještě dopadne rušení zdravotnických
poplatků, ale díky rozhodnutí
vlády o jejich refundaci a díky
našemu dobrému hospodaření, doufáme, že tento dopad
nebude tak zásadní
A co se podařilo nemocnici z
neekonomického hlediska?

Ono samozřejmě všechno
souvisí se vším a pozitivní vývoj ekonomiky nemocnice
přináší další pozitivní aspekty a souvislosti pro nemocnici. Zrovna v současné době žijeme aktuální a skvělou věcí a
to je získání akreditace nemocnice. Naše nemocnice se
stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Je první a
zatím jedinou krajskou nemocnicí Středočeského kraje,
která tento certifikát získala.
O co se jedná?
Naše benešovská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření a splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační
komise, o.p.s. (SAK). Současně splnila požadavky všech
minimálních
hodnotících
standardů řízení kvality a
bezpečí v souladu s ustanovením paragrafu 105 zákona č.
372/2011 Sb. O zdravotních
službách a podmínkách jejich
poskytování a s vyhláškou č.
102/2012 Sb. O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Získání takového
certifikátu je znakem kvality
zdravotnického
zařízení.
Znamená to, že nemocnice je
po všech stránkách schopna
se postarat o své pacienty na
odpovídající úrovni. Prvotní
je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je
i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice.
Získání samotné akreditace
odráží kvalitu zdravotní péče
a bezpečnost našich pacientů
ve zdravotnickém zařízení. Je
tím také zaručeno, že poskytovaná péče je realizována
podle postupů správné léčebné praxe tedy takzvaným způsobem lege artis.
Získala nemocnice i nějaká další
ocenění?
Další vynikající ocenění,
kterého nemocnice letos dosáhla, a kterého si velmi vážíme je udělení CZECH Stability Award 2014. Jedná se o
prestižní hodnocení v rámci
20. ročníku CZECH TOP 100,
které poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční
stabilitu českých firem. Benešovská nemocnice získala v
tomto hodnocení certifikát se
známkou A – výborně a zařadila se tak mezi 9% velmi stabilních firem v České republice. 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. Tak to považuji
také za velmi pozitivní informaci o naší nemocnici, protože se stává důvěryhodnou a
prestižní společností.
Z dalších získaných ocenění bych chtěl vyzdvihnout,
například celostátní soutěž
Bezpečná nemocnice. Jedná

se o cenu hejtmana kraje Vysočina, kde jsme se umístili v
silné konkurenci na pěkném
sedmém místě v ošetřovatelské a medicínské oblasti.
A jak se letos nemocnice rozvíjela?
Ze stavebních investic, které se podařilo v letošním roce
realizovat, bych připomenul
opravu a rekonstrukci historické zdi v Máchově ulici,
opravu střechy interního pavilonu a především zastřešený chodník mezi pavilony
chirurgie a interny. Byl zprovozněn letos v září a ke spokojenosti pacientů a zaměstnanců funguje skvěle. Účelem
stavby bylo vytvoření kryté
pěší komunikace mezi dvěma
exponovanými pavilony nemocnice, která ochrání pacienty a personál nemocnice
před povětrnostními vlivy a
zároveň 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 na tuto stavbu získat finance z
vlastních zdrojů a zároveň tak
zlepšit komfort našich pacientů.
Získali jste také nějaké nové
vybavení?
Dalšími „drobnostmi“ které nemocnice pořídila, pro
komfort svých klientů, jsou
například nové transportní
sedačky pro pacienty. Transportní sedačky umožňují
imobilním pacientům se lépe
pohybovat po areálu nemocnice. To oceňují především
blízcí těchto pacientů, kteří je
doprovází. Díky sedačkám již
nemusí dlouho hledat po areálu nemocnice prostředek,
který by jim pomohl bezpečně
dopravit pacienta na ambulantní ošetření, jako tomu bylo dosud.
Dále se nám podařilo získat
nové monitory dechu pro novorozence od Nadace Křižovatka. Obdrželi jsme celkem
deset monitorů Babysense II,
které nahradilo deset již dosluhujících monitorů. Monitory Babysense se využívají k
zaznamenávání dechové a pohybové aktivity dítěte a slouží
tak k prevenci syndromu náhlého úmrtí novorozence a kojence. Přístroj sleduje dýchání
kojence v průběhu spánku a
snižuje tím riziko náhlého selhání dechu, dávení či dušení.
Maminky tak mohou v noci
klidně spát. A za takové dary
jsme velmi vděční.
A nakonec bych ještě připomenul další letošní novinku a tou je komunikační
tablet, který jsme získali v
rámci projektu „Bezbariérové
nemocnice i pro neslyšící s
využitím
komunikačních
technologií“. Díky tomuto
speciálnímu tabletu, který

benešovská nemocnice získala od občanského sdružení
APPN (Agentura pro neslyšící) mohou naši zdravotníci
bez problému komunikovat s
neslyšícími pacienty pomocí
znakového jazyka. Komunikace je zde zajištěna využitím
online tlumočnické služby ve
znakovém jazyce.
A další rozvoj nemocnice v příštím roce?
Těch myšlenek je několik.
Především chceme během
příštího roku zahájit v nemocnici provoz nového moderního
diagnostického přístroje –
magnetické rezonance. Rádi
bychom toto zařízení pro benešovskou oblastní nemocnici
pořídili a zprovoznili v polovině příštího roku 2015. Magnetická rezonance má velice široké spektrum využití – od chirurgie, přes onkologii až po
kardiologii. Pacientům v Benešově tento přístroj citelně
chybí. Je to zařízení, které nemáme a naši pacienti musí bohužel jezdit na vyšetření do
Prahy, Kolína nebo Příbrami.
Zařízení bude umístěno v suterénu chirurgického pavilonu v
části poblíž RTG pracoviště.
Zdravotnické zařízení jako
je Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je jediné v širokém dalekém okolí, to znamená, že se staráme o cca až 150
tisíc lidí a samozřejmě v letní
sezoně se toto číslo ještě zásadně zvyšuje. Z toho vyplývá,
že zařízení tohoto typu je pro
tak velké množství potencionálních pacientů velmi důležité a zásadní. V současné době tento projekt doporučila i
přístrojová komise MZČR a
také máme příslib VZP o nasmlouvání této péče.
A jaké další novinky chcete realizovat?
Chceme také zřídit velkou
novinku pro nemocnici. Tou
by byl centrální příjem, který
by ulehčil hlavně ambulancím a zároveň pomohl v počá-

ŘEDITEL benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Hostek.
teční komunikaci mezi pacientem a zdravotníky. V oblasti úvah je i myšlenka o přemístění dětského oddělení z
interního do chirurgického
pavilonu. Uvažujeme konkrétně o přemístění do čtvrtého patra, kde by se rozšířil
stávající prostor ORL oddělení, kde již teď máme dětskou
lůžkovou ORL část. Po určitých stavebních úpravách a
přístavbě by tam fungovaly
tyto dvě oddělení vedle sebe.
Velkým přínosem zde vidíme
ten fakt, že dětské oddělení
bude umístěno v jednom pavilonu v lepší návaznosti na
operační sály, diagnostická
zařízení a podobně.
Dalším projektem, který
chceme realizovat je zlepšení
možnosti parkování v areálu
nemocnice, a to vytvořením
nových odstavných ploch pro
auta. Těch úkolů je prostě
mnoho a doufáme, že se nám je
podaří splnit.
A jak hodnotíte vaše zaměstnance nemocnice v letošním roce?
Moje osobní zkušenost je
taková, že v benešovské ne-

mocnici pracuje mnoho skvělých profesionálů, mnoho lidí
co mají svou práci rádi a jsou
patrioti, jak vůči nemocnici,
tak k našemu regionu. Počínaje lékaři, sestrami, kuchyní, pomocným personálem
nebo údržbou či kotelnou a
podobně. Sám jsem zde prodělal několik vyšetření, zákroků
i operací a každému bych naší
nemocnici doporučil. A tak to
i činím.
V tomto předvánočním čase
bych chtěl především poděkovat všem našim zaměstnancům. Lékařům, sestrám,
sanitárkám, sanitářům, laborantům a všem zdravotníkům
počínaje a technickými a administrativními pracovníky
konče. To, že benešovská nemocnice dobře funguje a je
velkou oporou a jistotou pro
nemocné v našem regionu je
především jejich zásluhou. To
že je naše nemocnice v relativně dobrém ekonomickém
stavu, že odvádíme kvalitní
lékařskou a zdravotní péči a
že jsme získali akreditaci, je
také jejich zásluha. Za to vše
jim chci velmi poděkovat. ...2
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Za výtěžek z benefičního festivalu mají děti
z pediatrického oddělení nové tablety a hračky
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – V pondělí 10. listopadu proběhlo na dětském oddělení slavnostní předání
hraček, knížek a 5 tabletů, které benešovská nemocnice
mohla pořídit malým pacientům z výtěžku zářijového benefičního festivalu Open Door
Hospital fest.
„Když jsme se rozhodovali,
co vlastně za tyto peníze koupit, tak jsme zjistili, že doba
Člověče, nezlob se a piškvorků už je dávno pryč, takže jsme
nakoupili tablety a další věci,
které jsou dnes pro děti zajímavější, než cokoliv jiného,“
vysvětlil ředitel benešovské
nemocnice Ing. Petr Hostek,
MBA
Předání se na dětském oddělení, vedle ředitele Nemocnice Rudolfa a Stefanie Ing.
Petra Hostka, zúčastnili také
zástupci skupin a souborů,
kteří na festivalu vystoupili
bez nároku na honorář. Mezi
přítomnými tak byl Petr Čejka z Čejka Bandu, Petr Kunc z

kapely Rock Tom, Václav Petr
za skupinu Ruce Nohy, Romana Machová z Dětského
centra Krokodýl a Martina
Procházková, vedoucí mažoretek Wild Cats a Benešovských koťat.
„Na festivalu se podílela
spousta lidí, kteří vystupovali
bez nároku na honorář, za což
bych všem chtěl poděkovat.
Díky nim a díky sponzorům se
nám podařilo shromáždit 25
000 Kč pro malé pacienty dětského oddělení. Pokud to půjde, chtěli bychom příští rok
akci opět zopakovat,“ poděkoval přítomným ředitel Hostek.
„Já bych chtěla poděkovat
za děti, které musí zůstávat v
nemocnici, protože hračky,
pro větší děti tablety a jiné
drobnosti jim pobyt v nemocnici zpříjemní,“ dodala poděkování za malé pacienty Marie Marvanová, vrchní sestra
dětského oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie.
Na Open Door Hospital fest
benešovské nemocnice, který

se konal 20. září, dorazilo kolem 500 diváků. Kdo chtěl podpořit dětské oddělení, měl
možnost zakoupit si speciální
odznáček v hodnotě 50 Kč. Výtěžek z prodeje činil 16 500 Kč.
Peníze od místních firem, které ochotně přispěly myšlence
benefičního festivalu, pokryly nejenom náklady spojené se
zajištěním celé akce, ale i část
nákupu tabletů a hraček na
dětské oddělení.
„Této akce jsme se zúčastnili velmi rádi, protože muziku děláme jenom proto, že nás
baví. Nemáme v úmyslu se tím
živit, ale bavit. A pokud to, že se
bavíme, pomůže takové věci,
jako je nákup hraček pro děti,
tak se vždycky zúčastníme.
Budeme rádi, když budeme
moci příští rok na festivalu benešovské nemocnice opět vystoupit a přispět svou trochou
umu k tomu, aby bylo zase na
nějaký takový nákup, který
udělá radost nemocným dětem,“ řekl za kapelu Rock Tom
zpěvák Petr Kunc, který oddělení věnoval také CD kapely.

Akreditovaná nemocnice je bezpečná a kvalitní

Dokončení ze strany 1
Snažíte se zaměstnancům vyjít
vstříc?
Snažíme se našim zaměstnanců vyjít, pokud to jde, maximálně vstříc. Například již
zmiňované vyplácení motivačních odměn. I když na druhé straně vím, že některá jejich přání s ohledem na vývoj a
financování
zdravotnictví
obecně v našem státě, nemůžeme stoprocentně splnit. Bohužel musíme vždy vycházet z
reálné situace. Na druhou
stranu si myslím, že neděláme
zas tak málo, aby nebyli naši
zaměstnanci spokojeni. Například v roce 2013 bylo v nemocnici vyplaceno na hrubých
mzdách přes 251 milionu Kč. K
této částce naše firma odvedla
přes 22 milionů Kč na sociální
pojištění a téměř 62 milionů
korun na pojištění zdravotní.
Celkem za mzdy a za sociální a
zdravotní pojištění zaměstnanců bylo tedy odvedeno 335
milionů Kč. Na benefit v po-

době penzijního připojištění
nemocnice svým zaměstnancům přispěla celkovou částkou přes 4 miliony Kč. Na stravování, další zaměstnanecký
benefit, bylo vynaloženo téměř
2,5 milionu Kč. Vzdělávání
svých zaměstnanců nemocnice podpořila částkou 1,3 milionu Kč. 1 milion Kč využili zaměstnanci také ve formě jazykových kurzů a rekondičních
služeb. Další významná částka, která byla vyplacena zaměstnancům nemocnice v podobě mimořádných odměn,
tvořila 5,5% tarifní mzdy u lékařů a 3,8% u nelékařů.
Tak to jsou opravdu velká čísla,
pro někoho kdo, nikdy neřídil
nějakou firmu a neměl zaměstnance, že?
Tak to samozřejmě je. Pokud máte velkou firmu a mnoho zaměstnanců, tak se vždy
pohybujete ve velkých číslech. Naše nemocnice patří
totiž k největším zaměstnavatelům na okrese Benešov.
Vedle toho naše nemocnice
také pořádá pro své zaměstnance celou řadu společenských akcí, které se již stali
tradicí – např. Dětský den,
Sportovní den, Setkání sanitářů, Vánoční představení pro
děti zaměstnanců a podobně.
A samozřejmě v těchto aktivitách chceme i v příštích letech
pokračovat. Na 31. ledna například připravujeme velký
zdravotnický ples (setkání
všech lékařů a zdravotníků z
regionu) a doufáme, že se všem
bude líbit.
A co na závěr?
Na závěr bych chtěl všem
našim zaměstnancům a našim pacientům popřát pevné
zdraví, pohodu a spokojenost
nejen o Vánocích, ale i v celém
následujícím roce 2015.

Benešovský zdravotnický ústav je držitelem akreditace jako
první z pěti nemocnic zřizovaných Středočeským krajem
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov je akreditovaným
zdravotnickým zařízením. Je
první a zatím jedinou krajskou nemocnicí Středočeského kraje, která tento certifikát získala.
V listopadu 2014 obdržela
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov certifikát AKREDITACE. Benešovská nemocnice úspěšně absolvovala akreditační šetření a splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). Současně splnila požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v
souladu s ustanovením paragrafu 105 zákona č. 372/2011 Sb.
O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a
s vyhláškou č. 102/2012 Sb. O
hodnocení kvality a bezpečí
lůžkové zdravotní péče. Tento
certifikát se vydává s platností
na tři roky a platí do 18. 11. 2017.
Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického
zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách
schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni
kvality. Prvotní je samozřejmě
hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kteří prošli
řadou školení a byli nuceni
prokazovat své vědomosti i
manuální schopnosti.
„Získání samotné akreditace není samoúčelné. Odráží
kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našich pacientů ve

zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována
podle postupů správné léčebné
praxe tedy takzvaným lege artis způsobem,“ uvedl Ing. Petr
Hostek, MBA, ředitel benešovské nemocnice.
Získání akreditace SAK,
která je potvrzena formou certifikátu kvality, je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces
však nekončí získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen
a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky obhájila,
že kvalitu péče nejen udržuje,
ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, tak aby Nemocnici Rudolfa a Stefanie vy-

hledávalo stále více pacientů,
kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem
podle moderních poznatků
medicínské vědy.
Závěrečné akreditační šetření se uskutečnilo letos 18. a
19. listopadu ve zdravotnických i nezdravotnických provozech. Tříčlenný tým auditorů externí společnosti se zaměřil především na hodnocení
kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Toto šetření bylo
vyvrcholením několika předakreditačních kroků a jednání trvajících téměř celý rok.
„Audit byl proveden z části
metodou „Stopař pacienta“,
kdy auditoři přímo komuni-

kovali s náhodně vybranými
pacienty naší nemocnice, lékaři, nelékařskými zdravotnickými pracovníky a provozními zaměstnanci. Členové hodnotitelského týmu se
podrobně zabývali také indikátory standardů, které zahrnují informace k péči o pacienta, hygieně prostředí, technickému vybavení i funkčnosti bezpečnostních systémů,“ popsala Bc. Hana Ptáčková, manažerka kvality Nemocnice Rudolfa a Stefanie.
Mezi hodnocené oblasti
akreditace patří resortní bezpečnostní cíle, práva pacienta
a jejich edukace, dostupnost a
kontinuita péče, diagnostická
péče,
terapeutická
péče,
anesteziologická a chirurgická péče, objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv. Dále také hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření, řízení
a správa, řízení kvality a bezpečí, bezpečí prostředí, informace a komunikace a řízení
lidských zdrojů. Tyto jednotlivé oblasti jsou akreditační
komisí hodnoceny známkou
od jedničky do desítky. Benešovská nemocnice prokázala
splnění všech standardů a požadavků s vynikající průměrnou známkou 9,82.
„Naše nemocnice tak může
svým pacientům garantovat,
že je zařízením s efektivním
systémem trvalého zvyšování kvality zdravotní péče a je
zatím první a jediná, která
tento certifikát získala z pěti
krajských nemocnic Středočeského kraje,“ doplnil ředitel Petr Hostek.
(ball)
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Nejenom výzdoba, ale i jídelníček navodí
pacientům v nemocnici vánoční atmosféru
tové rolády a ovoce. Bohužel
mimo diabetiků, protože u
Benešov – O Vánocích se zdra- nich není sladký zákusek
votníci snaží pacientům, kteří vhodný.
musí svátky slavit mimo svůj
I na Silvestra se pacienti
domov, pobyt v nemocnici ale- mohou těšit na svátečnější jídspoň trochu zpříjemnit a vnést lo. Ke snídani dostanou navíc
do něj něco z té kouzelné vá- makovku, k obědu vinnou klonoční atmosféry. Prostory be- básu s bramborovou kaší a zenešovské nemocnice jsou vy- leninovým salátem.
zdobeny
váNa Nový rok
nočními ozdopak nesmí chybami a na kažbět na jídelníčdém oddělení
ku čočka, aby se
je rozsvícený
pacientům i v
vánoční stro- Již nyní můžete využít speciálních
dalším roce symeček. A i jí- slev, které Vám v novém roce popaly korunky
delníček paci- mohou zlepšit Vaši figuru a životní
do kapes a ne z
entů je upra- styl:
kapes. Čočka je
ven tak, aby se • Sleva 20% na vytvoření jídelníčku
v
nemocnici
co nejvíce blí- pro každého, kdo přijde do naší popodávána
s
žil
sváteční radny v den svých narozenin.
uzenou krkohostině.
Sa- • Balíčky průběžných kontrol se
vičkou a kysemozřejmě
s slevami až 25%
lou okurkou. U
přihlédnutím
pacientů s choNezapomeňte ani na své blízké!
ke zdravotní- Dárkový poukaz do nutriční poradrobami trávimu stavu a ny může být ten pravý dárek pod
cího ústrojí býpřípadným
vá čočka nastromeček.
dietám.
hrazena bramOrdinační hodiny: Po – čt 8:00 –
Štědrý den 16:00
borovou kaší,
pacienti začí- Objednání: 317 756 590 (v ordinační aby se jim po
nají snídaní v době), 317 756 431 (mimo ordinační
nadýmavé lušpodobě kakaa, dobu, po – pá 5:30 – 14:00)
těnině nepřitívánočky,
žilo.
másla a medu.
Takovýto
Pro diabetiky je připravena sváteční jídelníček sestavuje v
speciální dia vánočka slazená Nemocnici Rudolfa a Stefanie
diabetickým sladidlem, kakao tým nutričních terapeutek,
bez cukru a místo másla Flo- který přeje všem svým pacira. Diabetici se také musí obe- entům a jejich rodinám šťastjít bez medu.
né Vánoce.
„Pacienti s diabetem dostávají místo másla Floru kvůli
prevenci aterosklerózy a jiných cévních onemocnění.
Med nedostávají z toho důvodu, že jde o sladidlo složené z
glukózy a fruktózy, což jsou
látky pro diabetiky nevhodné,“ vysvětlila nutriční terapeutka Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov, Zdeňka
Loudová, DiS.
Po snídani dostanou pacienti ještě ovocný balíček, který obsahuje různé druhy ovoce (nejčastěji jablko, banán,
pomeranč, mandarinku nebo
kiwi) a malou vánočku.
„I při výběru ovoce musíme
dbát na jeho vhodnost vzhledem k dietě pacienta a také k
jeho schopnosti ovoce zkonzumovat. Např. starší pacienti mohou mít kvůli stavu svého chrupu problém např. s
ukousnutím jablka. Pro ně
máme vytvořenou speciální
geriatrickou dietu, která jim
vychází vstříc a tvrdé jablko
nahrazuje měkkým ovocem
nebo přesnídávkou,“ uvedla
nutriční terapeutka Loudová.
Pokud pacient nemá předepsanou dietu s přísným omezením tuků, najde při „štědrodenním“ obědě na svém talíři tradičního kapra s bramborovým salátem. Nechybí ani
poctivá rybí polévka. Úprava
Obecné pravidlo o stravování
kapra i salátu opět závisí na
při svátcích je „všeho s mídietním omezení pacienta.
rou“.
„Tzv. šetřící diety nepovoPokud je člověk zvyklý na
lují jako technologickou úprapravidelné a vyvážené stravu jídla smažení, proto ji navování v zásadách správné
hrazujeme přírodní úpravou.
výživy, nemusí se Vánoc a plKapr je tedy pro tyto případy
ných stolů, které jsou s nimi
připravován v konvektomatu
často spojeny, vůbec obávat.
na másle a kmíně. Rozhodně
Může si Vánoce maximálně
ne v trojobalu. Bramborový
užít, řádně zrelaxovat a drobsalát je u přísnějších diet nané ochutnávání sladkostí prohrazen vařenými bramboraložit aktivním pohybem – třemi nebo bramborovou kaší.
ba procházkami přírodou spoRybí polévku vaříme v naší
lečně s dalšími členy rodiny
kuchyni poctivě, rozhodně ne
nebo třeba sáňkováním (poz nějaké instantní náhražky,“
kud letos vůbec napadne něpopsala Zdeňka Loudová.
jaký sníh).
Oběd v podstatě nahrazuje
Vyloženě hladovku o Štědštědrovečerní večeři, která je
rém dni kvůli spatření zlatého
v nemocnici, stejně jako jiný
prasátka nedoporučuji. Zdraden, podávána studená. Pacivému člověku (pokud bude
enti tedy k večeři dostanou pedodržovat určitá pravidla) by
čivo, máslo nebo Floru a k tosice uškodit neměla, ale …
mu šunku a čerstvou zeleniMyslete na své tělo jak je pro
nu.
něj náročné celý den nic nejíst
Další sváteční dny mají paa večer spořádat bohatou štědcienti běžné jídlo jako např.
rovečerní hostinu. Místo
vepřovou pečeni se zelím a
těchto praktik je lepší správně
bramborovým
knedlíkem.
podporovat svůj metabolisVše opět upravené s přihlédmus a jíst i o tomto výjimečnutím k dietě. K obědu navíc
ném svátečním dnu pravideldostávají zákusek v podobě lině.
neckého koláčku nebo piškoZDEŇKA LOUDOVÁ

Novoroční akce
nutriční poradny

Nutriční terapeutka radí, jak o Vánocích jíst a nepřibrat
Jídelníček na Štědrý den
Snídaně: Zelený čaj, kousek nejoblíbenějšího cukroví, celozrnné pečivo, Flora, tvarohová pomazánka s
červenou paprikou, salátová okurka.
Přesnídávka: Malý kousek vánočky, ovocný salát (kiwi, mandarinky,
liči, granátové jablko)
Oběd: Černý houbový Kuba
Svačina: Kefírové mléko, hrstička
ořechů
Večeře: Tradiční rybí polévka, pečený kapr, bramborový salát (vařené brambory, bílý jogurt, lžička
dijonské hrubozrnné hořčice, zelenina – mrkev, celer, petržel, malé
množství hrášku a kukuřice, čerstvá mrkev strouhaná najemno)
Večeře II: Celerový salát s jablkem
a červenou řepou posypaný vlašskými oříšky

Co se týče hladovky, důrazně apeluji především na diabetiky. Vy se do ní rozhodně
nepouštějte. Místo zlatého
prasátka byste měli spíše hypoglykémii, která je organismus velice nebezpečná.
Jenže, co tedy vlastně dělat,
když člověk nemá zrovna ideální míry? A jak odolat nevyváženému, ale lákavému jídelníčku a nebát se nabrání
dalších kil?
V takovém případě je potřeba si stanovit jasná pravidla, která Vám pomohou toto
období zvládnout bez větších
komplikací: 1)
Dodržujte
počet porcí jídla – během celého dne byste měli v pravidelných intervalech zkonzumovat 6 porcí jídla.
2) Stanovte si, že za den si
nedáte víc jak tři kousky cukroví. Ty snězte nejlépe dopoledne.
3) Pozor na alkohol! Stále
platí, že alkohol je metla lidstva. Proto se mu nejlépe úplně vyhněte nebo jeho množství omezte na minimum.
4) O Vánocích si užívejte
klidu a relaxujte. Nezapo-

meňte ale na kompenzaci aktivním odpočinkem.
5) O svátcích nedržte diety, ale snažte si udržet svou
stabilní váhu.
6) Dodržujte pitný režim
pomocí vhodných tekutin (voda, neslazené čaje, …)
7) Aby nebyli diabetici
ochuzeni o tradiční vánoční
cukroví a mohli si také pár
kousků dopřát, je potřeba cukr
nahradit vhodným sladidlem.
Osobně doporučuji přírodní
sladidlo Stévii, které je vhodné i pro děti. Stévii doporučuji
také lidem, kteří trpí obezitou.
8) Nehubněte hladem, ale
správně vyváženým jídlem.
9) Do jídelníčku zařazujte co nejvíce zeleniny.
10) Pokud budete potřebovat poradit v oblasti stravování a hubnutí, neváhejte
navštívit nutriční poradnu
benešovské nemocnice a využít „Novoročních akcí“.
Krásné a spokojené Vánoce Vám
přeje Zdeňka Loudová, DiS., nutriční
terapeutka Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Zdravé vánoční recepty:
Celozrnná kolečka
Ovesné vločky (200 g)
Špaldová mouka (100 g)
Rostlinný tuk (100 g)
Směs oblíbený ořechů (strouhané,
250 g)
Stévie (špetka)
Kakao (1 lžička)
Prášek do pečiva (1/2 lžičky)
Stévii s tukem a kakaem vyšleháme, přimícháme zbylé suroviny a

řádně promícháme.
Na plech tvarujeme kolečka nebo
libovolné tvary.
Pečeme při teplotě 180° C po dobu
cca 20 minut.
Plněné datle
Sušené datle
Celé mandle
Hořká čokoláda (vysokoprocentní
obsah kakaa)
Do každé datle vložte mandli a přestříkejte rozpuštěnou čokoládou.
Rady pro zdravější pečení:
1) Cukr nahraďte Stévií nebo třtinovým cukrem. Jeho množství vždy
snižte oproti původní receptuře.
2) Živočišné tuky (máslo, sádlo, …)
nahraďte rostlinnými (Hera, Zlatá
Haná, …)
3) Bílou mouku vyměňte za celozrnnou, nebo přidejte otruby.
4) Využívejte produktů jako ovesné
či pšeničné vločky, pšeničné klíčky,
pohanka, ořechy, …
5) Místo krémů používejte kvalitní
džem s vysokým obsahem ovocné
složky.
6) Vybírejte si raději kvalitnější suroviny, které si dopřejete v menším
množství než naopak méně kvalitní
suroviny ve větším množství.
Zdeňka Loudová, DiS.
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Nemocnice Rudolfa a Stefanie na konci roku
znovu ožije nefalšovanou vánoční atmosférou
Benešov – V prosinci opět ožije park benešovské nemocnice duchem Vánoc. Ve čtvrtek
11. prosince od 9:00 do 16:00
hod. totiž Nemocnice Rudolfa
a Stefanie Benešov pořádá
svůj druhý Vánoční trh.
V parku areálu nemocnice
si budou moci kolemjdoucí,
pacienti a zaměstnanci nakoupit řadu zajímavých dárků především ruční výroby a
občerstvit se tradičním trdelníkem, vánočním cukrovím či
medovinou. Atmosféru dokreslí vánoční písně v podání
operní zpěvačky Simony Bursové za klavírního doprovodu
Marcely Rezkové. Koledy zazpívají i studenti Střední
zdravotnické školy Benešov.
„Letošní trh jsme chtěli navíc trochu oživit nějakým
programem. Oslovili jsme
proto studenty Střední zdravotnické školy, jestli by si nechtěli na trhu zazpívat. Byli
jsme moc rádi, že souhlasili. K
pěveckému vystoupení se
nám podařilo přemluvit také

K VÁNOČNÍM TRHŮM patří samozřejmě také ochutnávání dobrot.
známou operní zpěvačku Simonu Bursovou, která účinkovala např. v souboru Hudebního divadla v Karlíně či v
operním souboru Národního
divadla,“ uvedl ředitel benešovské nemocnice Ing. Petr
Hostek, MBA.

Součástí trhu bude vedle
pěveckých vystoupení také
výstava obrázků dětí z jeslí
NeBe, MŠ Berušky a MC Kulíšek Bystřice na téma Vánoce a zima. Výstava bude umístěna v prostorech zastřešeného chodníku mezi interním a

Pacienti benešovské nemocnice si čekání
zkrátí četbou knih z knižního koutku
Benešov – Od konce října mohou pacienti a návštěvníci
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s. využít knižní
službu, kterou nabízí nově
zřízený knižní koutek v chirurgickém pavilonu. Každý si
z koutku může půjčit knihu dle
svého výběru, odnést si ji do
čekárny, na pokoj, ale i domů,
a po přečtení ji zase vrátit. To
vše zcela zdarma, bez poplatků, bez čekání i bez registrace.
„Knižní koutek by měl pacientům a návštěvníkům
hlavně zpříjemnit a zkrátit čas
strávený v nemocnici,“ vysvětlil účel koutku Ing. Petr
Hostek, MBA, ředitel benešovské nemocnice.
Na zásobě knih se budou podílet sami pacienti, návštěvníci i zaměstnanci nemocnice, kteří mohou do knihovny
vložit některé ze svých knih,
které už přečetli a doma jim
zabírají místo.
„Věříme, že se postupně vytvoří pěkná zásoba knih pro
malé i velké čtenáře, kterou
budeme moci postupně obměňovat. Za každou knihu,
kterou někdo do knihovny
vloží, budeme rádi nejenom
mi, ale určitě i naši pacienti.
Neočekáváme, že někdo přinese úplné knižní novinky, ale
také doufáme, že službu naopak nevyužije někdo, kdo se
chce zbavit stol let starých nečitelných knížek,“ dodal ředi-

tel Petr Hostek.
Pro všechny zájemce je
knižní koutek nepřetržitě k

dispozici naproti bufetu v chirurgickém pavilonu, 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
(jhm)

CHODNÍK, který letos vznikl mezi internou a chirurgií usnadní cestu k vyšetřením pacientům i personálu
Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Dokončené dílo předával do užívání společně s ředitelem nemocnice Petrem Hostkem středočeský hejtman Miloš Petera a krajská radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová. Foto:NRS

chirurgickým pavilonem.
„Je pravda, že zastřešený
chodník mezi interním a chirurgickým pavilonem ubral
trochu prostoru pro konání
trhu, ale i s tím jsme si dokázali poradit a chodník do programu zakomponovat. V den
konání trhu bude totiž zahájena výstava výtvarných prací dětí na téma Vánoce a zima,
která bude umístěna právě na
průhledných bočních výplních chodníku. Výstava by
procházejícím pacientům i
zaměstnancům měla alespoň
trochu navodit atmosféru Vánoc i v nemocničním prostředí,“ vysvětlil Petr Hostek.
Vánoční trh pořádá nemocnice druhým rokem a do
budoucna by z něj mohla být
hezká tradice. Především zaměstnancům, kteří často tráví vánoční čas v práci, se trh
líbí, jelikož si mohou po cestě
z oběda dát trdelník, nakoupit
dárky pro své blízké a uvědomit si blížící se období svátků
klidu a míru.
(jhm)

