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Ředitel Petr Hostek má radost, že
je nemocnice ekonomicky zdravá
ZDENĚK KELLNER

Benešov – Co všechno se změnilo od doby, co Petr Hostek nastoupil na post šéfa největšího
zdravotnického zařízení? To
byla jen jedna z otázek, na kterou odpověděl ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie.
Takže, pane řediteli, co je u vás
nového? Co se změnilo od našeho
setkání krátce po vaší „inauguraci“ na jaře před dvěma roky?
Změnil se samozřejmě letopočet. Mám radost, že se nemocnici dařilo, že je ekono-

micky zdravá a nedošlo u nás
k žádným sociálním otřesům.
Nemocnice je podle vašich informací v zisku. Dokonce prvním ve
své novodobé desetileté historii,
a to plus 18 milionů korun. Jde o
skutečný zisk, nebo pouze o
účetní zisk vytvořený restriktivní politikou?
Tak to u nás není. Vyhodnocujeme naše činnosti, a
proto se také orientujeme na
rozvoj některých oblastí. Například na sportovní ortopedii. Snažíme se vybudovat
lůžkovou rehabilitaci s pat-

nácti lůžky. Ale samozřejmě
nemůžeme dál udržovat obory, které nemají šanci být na
špičkové úrovni. Proto u nás
už od Nového roku nenajdete
oddělení nukleární medicíny.
Laboratorní činnost jsme z tohoto oddělení odsunuli do jiných laboratorních pracovišť,
ale zobrazovací metody nukleární medicíny jsme utlumili. Díky tomu budeme moci
vybudovat pracoviště magnetické rezonance. Na její vybudování už máme alokované
peníze z EU s 20 procentní
spoluúčastí naší nemocnice.

Benešovská nemocnice shání
šest lékařů a také neupřesněný
počet zdravotních sester. To je
možné najít na webu ÚP. Asi
nejzávažnější situace byla na
dětském oddělení. Pro něj jste
sháněli i primáře. Jak to po personální stránce v ústavu vypadá?
Personálně je nemocnice
stabilizovaná, ale máte pravdu, trochu dramatičtější to
bylo na dětském oddělení. Na
konci ledna odešel do starobního důchodu primář Antonín Tomaides. Pro mě bylo
velké překvapení, že trh práce

několik měsíců nenabízel jediného člověka, který by byl
schopen a měl zájem pracovat
na postu primáře v nemocnici
krajského typu. Ale nakonec
všechno dobře dopadlo a začátkem března nastupuje na
dětské oddělení nová paní primářka. Konec dobrý, všechno
dobré.
Čím to je? Nabízíte málo peněz?
Je na té pozici až příliš velká
zodpovědnost? Nebo zkrátka
nejsou atestovaní lékaři?
Je to kombinace všeho,
kromě nízkých platů. Na

mzdy si lékaři v benešovské
nemocnici nemohou stěžovat.
K tomu všemu si představte
ještě těžkopádný systém vzdělávání lékařů. Lékař může samostatně sloužit čtyři, pět nebo dokonce až šest let po škole. A to pohyb pracovníků velmi znehybňuje a brání operativnosti. Systém brání lékařům, aby šli do nemocnice, jako za perspektivním zaměstnáním. Proto lékaři raději odcházejí do zahraničí. Mají tam
víc peněz a lepší možnosti na
osobní vzdělávání a odborný
růst.
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Věděli jste, že?

BENEŠOVŠTÍ ORTOPEDI SE STARAJÍ TAKÉ O ŠPIČKOVÉ
SPORTOVCE, NAŠE REPREZENTANTY A OLYMPIONIKY

V roce 2014 bylo na našem ortopedickém oddělení provedeno
více než 1 600 zákroků, z toho více než 465 operací velkých kloubů (náhrady kloubů a jejich výměny) a 451 artroskopických
ošetření.

Gynekologicko – porodnické
oddělení díky rodinnému prostředí a příjemnému personálu
vyhledávají nastávající maminky nejen z Benešovska, ale
i z Prahy a Táborska. Nemocnice je držitelem titulu Baby
Friendly Hospital – Nemocnice
přátelská dětem. Loni se v benešovské porodnici uskutečnilo 1064 porodů, o 6 více než v roce 2013. Celkem se za loňský rok
narodilo 1068 miminek – 539
holčiček a 529 chlapců a také také čtvera dvojčata.

ORL oddělení provozuje tzv.
spánkovou laboratoř na odstranění chrápání a patří mezi
málo oddělení v ČR, které disponuje jedním z nejmodernějších léčebných postupů onemocnění slinných žláz. Vyšetření zvané sialoendoskopie
bylo na ORL oddělení zavedeno v prosinci 2011. Jedná se o
endoskopické vyšetření, případně endoskopickou léčbu
onemocnění vývodného systému velkých slinných žláz.

PRIMÁŘ Ortopedického oddělení MUDr. Jiří Beznoska se svým svěřencem, reprezentantem Česka v alpském lyžování Ondřejem Bankem. Jejich společný snímek vznikl v
olympijském areálu v Soči. Benešovský lékař byl prvním, kdo při nedávném mistrovství světa v USA přispěchal zraněnému Bankovi pomoci. Foto: archiv Jiřího Beznosky
PETR BALLEK

poskytl rozhovor.

Benešov – Primářem Ortopedického oddělení v Nemocnici Rudolfa a
Stefanie je MUDr. Jiří Beznoska už
téměř dvanáct let. I proto si může
dovolit hodnotit i předvídat: „Ortopedie má u nás v Benešově dlouhou
tradici a jasnou budoucnost,“ tvrdí.
Krátce po příjezdu z mistrovství
světa ve sjezdovém lyžování v Beaver Creek – USA, kam odjel jako
šéflékař českého reprezentačního
týmu, nám primář MUDr. Beznoska

Právě jste se vrátil z Mistrovství světa v lyžování a všichni si především
pamatují hrdinný výkon našeho lyžaře
Ondřeje Banka, a také jeho hrozivý
pád v kombinačním sjezdu, kdy ztichla
celá sjezdovka, jak jste to vnímal? Vy
jste byl u našeho lyžaře po jeho pádu
jako první?
Vnímal jsem to především jako
fakt, že při takovém pádu mohlo dojít k vážnému poškození zdraví a je

potřeba jít ihned na pomoc. Chvilku, asi deset sekund jsem si myslel,
že se Ondra sám zvedne, ale když mi
hlavou problesklo, že nic takového
asi nepřijde, tak jsem přestal vyčkávat a ihned běžel za ním do prostoru cíle, kde bezvládně ležel. Když
jsem tam doběhl, tak Ondra byl v
bezvědomí a nevypadal zrovna nejlépe. Primární na místě bylo zajistit
jeho stav, zabránit dalšímu poškození zdraví a zajistit základní životní funkce. Asi po deseti minutách se
začal Ondra probírat, nejdříve se

objevil oční kontakt a potom mi začal odpovídat i na otázky. Pak přijeli místní záchranáři, Ondru jsme
opatrně převezli o dvě stě metru níže na improvizované lůžko. Zde jsme
vyloučili život ohrožující zranění.
Pořádně jsme si oddechli a jeli do nemocnice. Tam jsem byl po celou dobu s Ondrou, a musím říci, že tam
byli úžasní lidé. Lékaři mě nechali s
nimi těsně spolupracovat a šlo to
skvěle. Po čtyřech hodinách nás Ondřej přemluvil, abychom už odjeli
pryč z nemocnice.
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Další specialitou benešovské
nemocnice je Sportovní medicína, což je obor, který je v
Čechách nazýván i tělovýchovné lékařství, a to především proto, že obor není zaměřen pouze na sport. Ve světě se však používá téměř výhradně název „sportovní medicína“ nebo také klinická fyziologie. Vyšetření v rámci
sportovní a preventivní medicíny provádíme od roku 2010
v pneumologickém oddělení
Nemocnice Benešov.

O vysoké odbornosti a profesionalitě benešovské nemocnice
také svědčí ten fakt, že nemocnice získala v listopadu minulého roku certifikát AKREDITACE a je první a zatím jedinou krajskou nemocnicí Středočeského kraje, která tento
statut získala. Benešovská nemocnice splnila požadavky
akreditačních standardů Spojené akreditační komise.
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Benešovští ortopedi se starají...

Zprávy z Bangladéše:
Prapti baví nejvíc matematika

Dokončení ze strany 1

I v tomto roce členové managementu benešovské nemocnice
dále podporují malou Prapti
Azim z Bangladéše, kterou na
dálku adoptovali počátkem roku
2013. Díky této podpoře ukončila
Prapti první třídu a postoupila
do dalšího stupně.
A jak se malé Prapti daří? To
nejlépe vystihují její slova ze
zprávy, kterou v nedávné době
obdrželi její adoptivní rodiče z
benešovské nemocnice.

Co vám Ondra Bank řekl?
Že má už chuť na pivo. Tak
jsem usoudil, že to bude dobré.
Jak je na tom nyní?
Neskutečně rychle se dal
dohromady. Na to jak ten pád
vypadal hrozivě, byl od druhého dne pozoruhodně v kondici. Nakonec to byla „jen“
zlomenina záprstní kosti, výron v kotníku, pohmoždění
kolena, tržná rána pod okem a
odřeniny v obličeji. Naštěstí tu
nejsou žádná omezení hybnosti.
Jste šéflékař našich reprezentantů v alpském lyžování a člen
zdravotní komise Olympijského
výboru České republiky, jak jste
se k tomu dostal a jaké jsou vaše pracovní povinnosti?
Já dělám sportovní medicínu přes dvacet let, souvisí to s
tím, že celý život sportuji, a bez
toho si už život nedokážu představit. A tak i celkem přirozeně dělám sportovního lékaře.
Začal jsem jako sportovní felčar na hokeji ČLTK, pak se staral o juniory Sparta Praha a
hezkých šest let jsem strávil
jako lékař extraligové hokejové Sparty. Pak se objevila nabídka spolupráce s lyžařským
týmem Šarky Záhrobské –
Strachové. Potom jsem přešel
k práci pro celý tým českého
alpského lyžování a tak se ve
světovém lyžování pohybuji
skoro dvanáct let. Hlavní náplní mé práce v rámci Asocia-

Napiš něco o sobě:
Jsem Prapti Azim. Mým koníčkem je zahradničení. Ráda
pěstuji kytičky, skáču přes švihadlo. Moje oblíbené roční období je období dešťů, oblíbená barva
červená a mám ráda kočky. Moje
oblíbené jídlo je rýže a ryba.

MUDr. JIŘÍ BEZNOSKA si během zajišťování zdravotní péče našim reprezentantům na vrcholných sportovních podnicích udělal také čas na foto pod olympijskými kruhy v Soči. Foto: archiv JB
ce českého alpského lyžování
je především zajištění lékařské péče a účast na velkých akcích jako je olympiáda, nebo
mistrovství světa. Během
roku mám jen nárazové starosti se zdravotními problémy
našich reprezentantů a také
řeším běžnou agendu v rámci
zdravotní komise Svazu alpského lyžování ČR.
Co další Vaši kolegové z bene-

šovského oddělení, také se věnují sportovcům?
Lékaři našeho oddělení v
Benešově pracují jako týmoví
lékaři v různých sportovních
odvětvích. Znamená to, že se
musí stále vzdělávat a zdokonalovat ve svém oboru. Stali se
z nich vyhledávaní lékaři pro
širokou sportující veřejnost a
to nejen z Benešovska, ale také
ze všech krajů České republiky. Kolega MUDr. Petr Čechal

krásná a rozmanitá. Žije zde
mnoho lidí. Většina z nich jsou
pomocní dělníci, farmáři nebo
majitelé obchůdků. Můj dům je
vyrobený z hlíny. Můj otec je pomocný dělník a vydělává 2 000
Taka měsíčně a má maminka je
žena v domácnosti.

Popiš svou školu a okolí.
Moje škola se jmenuje Gobindopur Adventist Pre-Seminary. Je
to velmi dobrá škola. Mám svou
školu ráda, protože je v naší vesnici a mám zde mnoho kamarádů.
Učitelé jsou k nám milí. Ve škole
mě nejvíce baví matematika.

Co bys chtěla dělat v budoucnu?
V budoucnu bych chtěla být
zdravotní sestrou, chci, aby toto
bylo mým povoláním.

Co zajímavého se stalo u vás v rodině.
Ve škole máme rybník. Náš
učitel jednou chytal ryby do sítě,
když hodil síť do rybníku, spadl
do vody i se sítí a my jsme se mu
smáli. Bylo to hodně zajímavé a
legrační.

Popiš svůj dům a okolí:
Jméno mojí vesnice je Gobindopur, je to vesnice blízko indických hranic. Naše vesnice je pře-

Komentář učitele pro tento rok.
Prapti je dobrá dívka a do školy chodí pravidelně, přeji jí velký
úspěch.
(jhm)

je lékařem české reprezentace
ženského fotbalu, ligového týmu žen AC Sparta a členem týmu lékařů UEFA. MUDr. Jakub Jíra je lékařem ženského
ligového fotbalového týmu
Slavie Praha a reprezentace do
15 let. MUDr. Ondřej Hamberger se jako lékař věnuje českým mužským reprezentantům ve volejbale a MUDr. Jakub Nabi pracuje také pro naši reprezentaci žen ve fotbale.

Jesle NeBe benešovské nemocnice se otevřou také pro veřejnost
Benešov – Firemní jesle NeBe
Nemocnice Rudolfa a Stefanie,
které byly otevřeny v červnu
2012, se od 1. března 2015 otevřou i veřejnosti. Jesle byly vybudovány v rámci projektu
„Vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného
života v nemocnici Benešov“,
díky kterému získala nemocnice finanční prostředky z ESF a
do 28. 2. 2015 tak bylo možno zaměstnancům nemocnice poskytovat hlídání dětí v jeslích
NeBe zdarma. Od března bude
nemocnice provoz jeslí pokrývat ze svých zdrojů a rodiče z
řad zaměstnanců budou platit
zvýhodněné školné.
„Nadále chceme, aby byla zachována myšlenka projektu, díky kterému jesle vznikly. Tzn.
usnadnit našim zaměstnankyním návrat z mateřské / rodičovské dovolené a zlepšit tak situaci v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v
naší nemocnici. Aby ale byla
kapacita jeslí efektivně využívána, rozhodli jsme se přijímat
i děti rodičů, kteří u nás v ne-

mocnici nepracují,“ vysvětlila
Bc. Eva Šimáková, vedoucí personálního a mzdového oddělení.
Jesle NeBe jsou situovány v
zrekonstruovaných prostorách
ubytovny Nemocnice Rudolfa a
Stefanie a jsou určené pro děti
od půl roku do 3 let.
„Staráme se opravdu o děti
různého věku – o ty nejmenší 6
měsíční po ty starší 3 leté. Několik dětí nám již během doby,
co jesle fungují, odrostlo do
předškolního věku a přešly do
mateřské školky,“ uvedla Eva
Škvorová, provozní jeslí NeBe.
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 i větší děti. Venkovní prostory jsou
upraveny jako hrací koutek s
domečkem a hračkami. Stravu
zajišťuje nemocniční jídelna,
nebo rodiče dětem přibalí jídlo z
domova.
Vychovatelkami jsou v jeslích NeBe zdravotní sestry, které dětem připravují různé kre-

ativní programy. Samozřejmostí je pobyt venku, procházky a výlety. Pro zpestření navštěvují děti pohádková představení.
„Vyrábíme s dětmi např. tematická přání, masky, kreslíme obrázky pro rodiče, apod.
Máme i vlastnoručně vyrobená

trička s logem jeslí NeBe. Každoročně pořádáme pro děti karneval a mikulášskou besídku,“
popsala paní Škvorová.
Kapacita jeslí je 10 dětí. Rodiče je mohou využívat každý
všední den od 6:30 do 16:00, popřípadě na základě domluvy.
Děti dochází do jeslí dle potřeb

rodičů. Některé děti dochází do
jeslí denně, jiné jen některý den
v týdnu.
„V současné době máme přihlášených 15 dětí. Kapacita je
sice 10, ale díky nepravidelné
docházce dětí, dokážeme všechny požadavky rodičů uspokojit.
Od března tak můžeme při-

jmout další 2 děti. Tuto možnost
bychom rádi nabídli i rodičům
mimo nemocnici,“ doplnila paní Šimáková.
Případní zájemci o služby
jeslí NeBe benešovské nemocnice mohou kontaktovat Bc.
Evu Šimákovou na tel.: 317 756
365 nebo 724 903 143.
(jhm)
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Instruktážní video benešovské nemocnice
zvítězilo v soutěži Bezpečná nemocnice
Benešov – „Zachovej klid a
rozvahu“ – takový je název
projektu vzdělávacího videa
pro školení zaměstnanců v
protipožární ochraně, který
Nemocnici Rudolfa a Stefanie
přinesl první místo v technicko – provozní sekci celostátní
odborné soutěže Bezpečná nemocnice, kterou tradičně vyhlašuje Kraj Vysočina.
Při této příležitosti jsme položili pár otázek Mgr. Bc. Marii Brilové, MBA, náměstkyni
pro ošetřovatelskou péči benešovské nemocnice.
O jaké video se jedná?
„Výukové video je koncipováno jako edukační a jeho
využití je dlouhodobé v rámci
pravidelně probíhajících školení protipožární ochrany.
Obsahuje simulaci vzniku požáru s popisem správného postupu jak vzniklou situaci řešit. Jelikož praktický nácvik
požáru a následné evakuace
nelze provádět se všemi pracovníky poskytující službu na
jednotlivých pracovištích a
pavilonech, je edukační video
vhodným nástrojem, díky kterému si zaměstnanci udělají
jasnou představu jak se v případě požáru zachovat. První
opatření a volba správného
postupu jsou totiž pro zachování bezpečí pacientů a zaměstnanců nemocnice velmi
důležitá.
Jak Vás napadlo se přihlásit do
soutěže?
„Nemocnice se této soutěže
účastní již čtvrtým rokem a
každý
rok
v
oblasti
ošetřovatelsko-medicínské.
Letos jsme se navíc přihlásili i
do technicko- provozní oblasti
a hned to přineslo první místo. Přínos takových soutěží vidíme především v tom, že se
nemocnice zamýšlí nad svým
provozem, nad kvalitou své
práce a také si tímto mohou
předávat své zkušenosti. Samozřejmě to je i v neposlední
řadě inspirace co a jak dělat lépe.“
Proč jste zvolila zrovna pro tuto
kategorii video?
„Výhodou videa je, že obsahuje názornou ukázku. To je
daleko lepší než školení nebo
přednáška na papíře. V dané
situaci vidíte, přesně co je potřeba udělat, jak se zachovat a
co naopak neudělat, kde jsou
rizika“.
Jak naložíte s obdrženými 50
tisíci jako odměnou za první

NRS se připojí k celostátnímu
projektu Nemocnice ČR 2015
I letos se Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov, a.s. připojí
k celostátnímu projektu „Nemocnice ČR 2015“, který je zaměřen na sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů a
zaměstnanců v českých nemocnicích a pokusí se obhájit
titul Nejlepší nemocnice z pohledu spokojenosti pacientů.
Letošní 10. ročník projektu
potrvá od 1. února do 31. srpna.
V tomto období mohou pacienti lůžkových i ambulantních
částí vyjádřit prostřednictvím
dotazníků svoji spokojenost a
zkušenosti se zdravotní péčí a
prostředím nemocnice.
Dotazníky budou k dispozici
na všech odděleních benešov-

ské nemocnice. Pacienti mají
možnost využít i hlasování
prostřednictvím
internetových stránek www.nejlepsinemocnice.cz.
(jhm)

Nejste spokojeni se svou váhou?

DOKTORKA LINDA CIHELKOVÁ z chirurgického oddělení při operaci kýly. Foto:Petr Ballek
místo?
„To je velmi jednoduché, ty
peníze mají jednoznačný účel,
a to je vzdělávání v oblasti bezpečí zdravotní péče a tím způsobem budou také využity. Samozřejmě jsme strašně rádi, že
jsme tu cenu získali a to, že to
je spojeno s finanční odměnou
je výzva v této vzdělávací činnosti pokračovat a peníze pro
edukační účely dále využít.
A jak to hodnotí autor videa, Petr Ballek, tiskový
mluvčí a public relations manažer nemocnice?
Vy jste se tím videem tak trochu vrátil do původní profese?
Tak trochu ano, strávil jsem
totiž více jak 12 let v televizním prostředí. Pracoval jsem v
České televizi, TV Nova, TV
Prima a na Barrandově, jako
reportér, dramaturg, režisér i
kameraman. Podílel jsem se
na natáčení několika stovek
reportáží a mnoha pořadů, dokonce jsem získal dvě novinářské ceny od OSN, no a tahle cena je vlastně třetí. Ale,
samozřejmě toto video úplně
nejde srovnávat s tou televizní prací, navíc vznikalo poměrně rychle a v netelevizních podmínkách, a tak i proto jsem rád, že jsme uspěli.

z fleku stříhat reportáže někde v televizi. A další díky
směřuje naší sestřičce z chirurgie Adéle Dlouhé, která si
zahrála likvidátorku požáru.
A třetí díky patří benešovským hasičům. A jak video
vznikalo? Hodně rychle. Protože jsme to pořád odkládali, a
odkládali, až zbylo pár dni k
odeslání do soutěže a tak jsme
to najednou natočili a sestřihali.
Budete v natáčení pokračovat?
Tak v nemocnici průběžně
natáčím a stříháme s Lukášem už skoro více jak rok. Samozřejmě je to vlastně navíc k
naší standardní práci, ale baví nás to. Na našem webu a na

facebooku nemocnice máme
videa, na kterých uvidíte prezentace našich oddělení, videa z akcí nemocnice a také
natáčím prezentační a vzdělávací filmy pro lékaře z jejich
operací. Pro mě je to velmi zajímavé a někdy si říkám, že je
to možná i více prospěšnější
než práce v televizi. Samozřejmě bylo ze začátku složité
pracovat s kamerou na sále,
přizpůsobit se všem podmínkám a předpisům, a možná se
někteří i obávali, kdy se tam
složím. Jelikož jsem i dříve v
televizi často točil operace v
nemocnicích, tak to zvládám.
S úctou a pokorou pozoruji
skvělou práci lékařů a sester.
Víc není co dodávat.

Benešov – Pociťujete únavu,
trápí vás nadbytečná kila,
chcete změnit jídelníček, ale
nevíte jak na to? Přijďte se poradit do naší, nemocniční nutriční poradny.

• balíčky průběžných kontrol se slevou až 25%

• odborné zhodnocení stravovacích zvyklostí
• individuální jídelní plány
sestavené na základě tělesné
analýzy
• edukace specifických diet
podle druhu onemocnění
(obezita, podvýživa, diabetes,
nemoci žaludku, slinivky,
střev,
žlučníku,
choroby
srdečně-cévní
• hubnutí
bez
drahých
koktejlů a doplňků stravy

Do poradny je nutné se předem objednat.
Pavilon B, přízemí
Ordinační
hodiny:
pondělí až čtvrtek 8:00 – 16:00
Tel.: 317 756 590 Nutriční poradna (v ordinační době)
Tel.: 317 756 431 Nutriční terapeutky (pondělí až pátek
5:30 – 14:00)
E-mail:
nutricni.poradna@hospital-bn.cz

Sleva 20% na vytvoření jídelníčku pro každého, kdo přijde do
poradny v den svých narozenin!

Věděli jste, že?
Chirurgické zákroky 2014
Celkem 1 666
Např: Operace kýly 212, žlučník 195, slepé střevo 100
Kuchyně, počet jídel 2014
Zaměstnanci 87 890
Pacienti 108 446
Jiní strávníci 70 713
Celkem jídel 267 049

Počet dárců krve 2014
Celkem odebráno 5062 dárců
Z těchto odběrů získáno 2 277,9
litrů krve (1 odběr je přibližně
450 ml)
Porodnice 2014
Počet porodů 1064
Počet narozených dětí 1068

JSME JEDEN TÝM

Kdo se na natáčení podílel a jak
vznikalo?
Já musím především poděkovat kolegovi z IT oddělení
nemocnice Lukášovi Markovi, protože se na jedničku
zhostil práce střihače. A musím konstatovat, že výborně.
Dokonce si myslím, že by mohl

ORTOPEDI Robert Pituch a Petr Čechal patří do týmu primáře Jiřího Beznosky. Foto: Petr Ballek

Magnetická rezonance už letos poslouží k vyšetřením pacientů také v benešovské nemocnici
Benešov – Tak trochu jako Popelka, kterou doma všichni
odstrkují. Právě tak může
zvenčí připadat pacientům
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
v Benešově při porovnání s
ostatními
zdravotnickými
ústavy zřízenými Středočeským krajem. Právě benešovská nemocnice je totiž poslední z oněch pěti krajských poskytujících zdravotní péči v
Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Příbrami, které dosud
pacientům nemohou nabídnout neinvazivní vyšetření
prostřednictvím magnetické
rezonance.
Tak to dosud je. Ale už dlouho nebude. Ještě letos totiž i lékaři z Benešovska přestanou
posílat pacienty na vyšetření
jinam a objednají ho přímo v
benešovském ústavu. V současné době má nemocnice

zpracovanou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s
názvem Magnetická rezonance. Její předpokládaná hodnota je 22,315 milionu korun
bez DPH a výběrové řízení na
dodání této moderní technologie, a také stavebních prací,
má na starosti sama Nemocnice Rudolfa a Stefanie.
„Veškerou dokumentaci,
která je pro veřejnou zakázku
výchozí, jsme okopírovali ze
schválené dokumentace Přístrojové komise Ministerstva
zdravotnictví, nechali odpřipomínkovat advokátní kanceláří, která má smlouvu pro
právní servis se Středočeským krajem a nechali si také
odsouhlasit Odborem investic
a veřejných zakázek krajského úřadu,“ vysvětlil ředitel
nemocnice Petr Hostek trojitou kontrolu zadávací doku-

mentace a způsobu vyhlášení
výběrového řízení, na jehož
konci začne přístroj sloužit
v Benešově pacientům.

Šanci bude mít
více výrobců
Další kontrolou prošel proces
také ze strany Regionálního
operačního programu a ředitel nemocnice tento dokument
už také podepsal. Teď je tedy
veřejná zakázka na dodavatele magnetu vyhlášená. Parametry přístrojů, které dokument pro účast ve výběrovém
řízení stanovuje, nejsou šité
pouze pro jediného výrobce. V
dokumentaci, která prošla
před vyhlášením výběrového
řízení také připomínkami ministerstva zdravotnictví, se
uvádí, že parametry přístroje
pro benešovskou nemocnici,

která obsluhuje území se 120
až 150 tisíci lidmi, jsou schopny zajistit nejméně čtyři firmy GE, Philips, Siemens a
Toshiba.
„Je mi úplně jedno, který z
přístrojů to bude,“ ujišťuje ředitel nemocnice Petr Hostek a
připomněl, že podklady pro zadávací dokumentaci, což je
podle něj rozsahem malá dizertační práce, zpracovali ti,
kteří s přístrojem budou sami
pracovat, tedy lékaři. Podílel se
na tom i předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, sám lékař, Zdeněk Seidl.

Kraj by mohl
finančně vypomoci
Původní, odhadovaná cena
zakázky, včetně stavebních
prací, byla stanovena na 30
milionů korun. Stavební část

by neměla stát více, než tři až
pět milionů. Z celkové částky
uhradí 80 procent dotace Evropské unie, zbylou pětinu
Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Zda ji zaplatí skutečně,
nebo jí s tím pomůže kraj, není jasné. Hospodářské výsledky nemocnice ale naznačují, že
spoluúčast půjde s největší
pravděpodobností za benešovským ústavem.
Tahle kapitola ale podle ředitele nemocnice Petra Host-

ka není zatím definitivně uzavřená a je podle něj ještě prostor k dalším jednáním s představiteli kraje. „Instalací
magnetické rezonance se zvýší komplexnost poskytovaných služeb nemocnice Benešov a lidé už nebudou muset
cestovat,“ popsal největší pokrok pro pacienty Hostek.
Zřízením magnetické rezonance se další intenzifikace
přístrojového vybavení v benešovské nemocnici uzavře.
To ale neznamená, že od teď se
už nic nového v Benešově neobjeví. Například už za jeden
až dva roky bude Nemocnice
Rudolfa a Stefanie potřebovat
vyměnit počítačový tomograf.
„Byli bychom rádi, kdyby ještě letos vzniklo nové endoskopické pracoviště a snad i lůžka s řízenou ventilací,“ dodal
ředitel Petr Hostek.
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Ředitel Petr Hostek má radost, že je nemocnice...
Dokončení ze strany 1
Na úřadě práce ale máte inzerát, že sháníte ještě dalších pět
lékařů…
To už nejsou problémy. Personální pohyb nastává v každé firmě a benešovská nemocnice s osmi stovkami zaměstnanců není výjimkou. Lékařů
je u nás sto dvacet. Určitou nevýhodou naší nemocnice je to,
že tu máme hodně mladých lékařů. V Benešově se dostávají
relativně brzy k zajímavé medicíně a získají erudici, a pak
mají tendenci odcházet do fakultních nemocnic. Jsme
vlastně takovou přípravkou.
Lékař se tu dostane do kondice a odchází výš.
Smluvně tato situace nejde vyřešit?
Snažíme se o to. Na rozdíl od
středního personálu, který je v
drtivé většině z Benešovska,
lékaři z velké části nemají s
Benešovskem nic společného.
Na úřadě práce ale sháníte také
zdravotní sestry...
To je stejný problém násobený čtyřmi. Paradoxně je
nejčastějším důvodem k odchodu těhotenství. Navíc oceňování sester není žádná hitparáda a to je další důvod jejich velké fluktuace. Když už
se dostaneme do situace, že si
myslíme, že je vyhráno, za dva
měsíce zjistíte, že potřebujete
dalších deset, patnáct sester.
Nejsložitější je situace na interně a chirurgii.
Dovedete si představit řešení
této situace příchodem cizinek?
Pokud by tam nebyla jazyková bariéra a jejich vzdělání
by bylo uznatelné u nás, nemám s tím sebemenší problém. I v Benešově jsou lékaři
z Ukrajiny a jsme s nimi velmi
spokojeni.
Uvedl jste, že nemůžete sehnat
lékaře, protože ti raději míří do
zahraničí, kde mají víc peněz a
lepší možnosti na osobní vzdělávání a odborný růst. Tenhle
problém ale nejspíš benešovská
nemocnice nevyřeší…
Všechno to je čistě na politickém rozhodnutí. Před Vánoci jsem slyšel na konferenci
zajímavý argument. Na osm
milionů lidí v Izraeli mají pětadvacet nemocnic. U nás je nemocnic 156. A ukažte mi toho
hrdinu – politika, který rozhodne o tom, že se bude redu-

kovat nemocniční péče, byť
třeba jen o třetinu.
No dobře. Ale i v benešovské
nemocnici jsou čekací doby
hodně dlouhé. A pokud by nemocnic ještě ubylo, nejspíš by se
situace ještě zhoršila.
Musíme dělit ambulantní a
lůžkovou péči a také zařízení,
které poskytují oboje. Systém
poliklinik by to mohl vyřešit.
V Benešově je devadesát procent stížností nikoliv na odbornou péči, ale právě na čekací dobu. A také na přetíženost personálu. Ten je často ve
stresu i kvůli některým arogantním pacientům. A pak to
může „odnést“ někdo, kdo je
slušný a potřebuje opravdu
pomoci.
Jak to chcete vyřešit?
V letošním roce chceme vybudovat centrální příjmové
místo. Bude to záchytné místo
pro všechny urgentní záležitosti. Sanity nebudou hledat,
kam pacienta umístit, ale přijedou na jedno místo. Bude
tam ambulance interny, chirurgie s pěti lůžky a malým zákrokovým sálem. Právě tam
bude docházet k rozdělení pacientů tam, kam patří. Chceme docílit toho, že ti, co přijdou z ulice, sice budou muset
čekat tak, jako dosud, ale současně uvolníme ruce například chirurgické, ortopedické
a interní ambulanci, kde budeme moci zavést objednávkový systém. Tam by se pak
čekalo nejvýše hodinu.
Kde benešovská „emergency“
bude?
Chceme ji vytvořit v místě
někdejší chirurgické ambulance. Vchod je tam z průjezdu
do parku. Nyní je v těch místech ambulance bolesti, cévní
a prsní.
Jak to v praxi bude vypadat?
Pokud budete mít potíže,
vyšetří vás, a odešlou na specializované pracoviště. Systém bude stejný jako ve velkých nemocnicích ve světě. Ne
v takové míře, protože takové
pracoviště na sebe navazuje
další a další služby. Ale v tomto stylu. Naše přiměřeně velké centrální příjmové místo
potřebu nemocnice splní. Tam
se sice bude chvíli čekat, ale na
jednotlivých
specializovaných pracovištích už ne.
Chceme zavést objednávkový
systém, který funguje třeba na

poště. Automat vydá lístek a
víte, že jste patnáctý. Zpočátku tento systém zkusíme na
některém z menších oddělení,
třeba na ORL.
Nešlo by to ještě posunout dál,
že by se pacient objednal přes
internet na konkrétní dobu?
To je naše vize. Medicína ale
není exaktní obor, kde se dá
všechno měřit a vážit. Mohou
nastat komplikace a časový
skluz se pak těžko dohání.
To ano. Je ale hloupé, když si
lékaři objednávají pacienty po
deseti minutách…
To je samozřejmě špatné a je
to hloupost. Tak to u nás fungovat nebude.
Zkuste nyní rozvést to, co jste
naznačil výš – lůžkovou rehabilitaci a magnetickou rezonanci.
V obou bude záležet, co se
nám podaří nasmlouvat se
zdravotními pojišťovnami.
Předpokládám, že když už do
toho jdete, že jsou rozhovory
dost daleko…
Samozřejmě, že nebudeme
střílet naslepo. Snažíme se ty
věci předjednat, abychom pak
neplýtvali energií. Podařilo se
nám už o dvacet míst navýšit
lůžka ošetřovatelské péče
(LOP). Dalších patnáct lůžek se
snažíme dojednat na následnou rehabilitaci. Tato lůžka by
ulevila ortopedii. Jednání se
vyvíjejí pozitivně. Pokud se
nám podaří sehnat peníze,
chtěli bychom oddělení spustit od příštího roku. Být by mělo v prostorách uvolněných
zdravotnickou školou. Začít s
úpravami budeme moci až ve
druhé polovině roku, protože
střední škola skončí v červnu a
nějaký čas jí potrvá, než si přestěhuje věci do Černoleské ulice. Uvažujeme tam i s lůžky s
řízenou ventilací, tedy něco
mezi oddělením LOP a ARO.
A jak daleko je magnetická rezonance?
Máme projektovou dokumentaci a prostředky z evropských strukturálních fondů,
tedy osmdesát procent nákladů. Na kraji jsme úspěšně prošli připomínkovacím řízením
se zmiňovanou projektovou a
zadávací dokumentaci. Máme
mimo jiné také na tuto péči
příslib o nasmlouvání péče od
největší zdravotní pojišťovny
VZP a odsouhlasení přístrojovou komisí Ministerstva

zdravotnictví ČR. A tak na začátku února byla vypsána veřejná zakázka na získání magnetické rezonance, tedy tendr
a samotný přístroj.
Takže oddělení spustíte do konce roku?
To bude ještě dříve. Zkušební provoz chceme spustit
na konci prázdnin. Zamýšlený projekt jsme ale museli
změnit a budeme mít takzvanou minimalistickou variantu. Nákup přístroje a stavební
úpravy pro něj budou stát třicet milionů korun. Dvacet
procent nákladů by měla
uhradit naše nemocnice. O
tom bude ještě jednání a byl
bych rád, kdyby nám kraj formou navýšení kapitálových
fondů poskytl finance na pokrytí spoluúčasti.
Máte v hlavě ještě nějaké další
vize, které se budou realizovat v
dohledné době?
Každá dobrá nemocnice má
moderní pracoviště endoskopie. V místě, kde sídlila do
konce loňska nukleární medicína, by právě takové moderní endoskopické oddělení
mělo vzniknout. A to ještě letos.
Ještě něco?
Toho by bylo! V rámci optimalizace rozložení jednotlivých oddělení nemocnice,
chceme vytvořit nové dětské
oddělení. Mělo by být v pavilonu chirurgie, hned vedle

ORL. Děti často převážíme z
jejich oddělení v pavilonu interny, kvůli zobrazovacím
metodám vyšetření, které jsou
na chirurgii. Dětské oddělení
se do nového místa v sousedství ORL vejde. Na jeho uvolněné místo v pavilonu interny
bychom přestěhovali lůžka
ošetřovatelské péče. Tohle oddělení by zase uvolnilo místo
pro rozšíření ambulancí, o
které přijdeme se vznikem urgentního příjmu.
Jaký je podle vás časový harmonogram nemocniční akce kulový blesk?
Když se do toho pustíme, bylo by dobře vše udělat najednou, ne postupně. Intenzivně
spolupracujeme i s nadací
Chantal Poulain, která nám
přislíbila spolupráci při tvorbě interiéru dětského oddělení. Jednáme i o výzdobě malbami pana Holého. Dětské oddělení by pro přestěhování potřebovalo finanční pokrytí od
zřizovatele,
Středočeského
kraje.
Tak ještě jednou, kdy to bude?
Budou-li peníze, tak ještě letos.
V nedávné době se nemocnice
několikrát zaměřila i na to,
ukázat lidem zařízení v jiném,
než ryze zdravotnickém světle.
Měli jste tu open air festival a
pořádáte také nemocniční ples.
Vypadá to, že jako nejvyšší manažer kladete důraz i na jiné

vnímání ústavu, že se snažíte o
jeho zpopularizování…
To ano. A víte proč? Když
přijedete do Mladé Boleslavi,
lidé tam říkají – naše nemocnice. To samé slyšíte od Kolíňáků. Jen v Benešově to tak
není. Nevím proč, ale velmi mě
to mrzí. Každý z Benešova ví,
že tu nemocnice je, ústav zaměstnává spoustu lidí, ale málokdo z Benešáků řekne – naše
nemocnice. Akce, které jsme
měli a budeme mít i letos, mají
ukázat lidem, že nemocnice
není jen suchá medicína a že
nemocnice je tady pro ně a dokáže jim i zlepšit náladu.

Nemocnice vykázala zisk a s ním
přišlo i zvýšení mezd o pět procent. Je ještě něco, co by zaměstnancům mělo zlepšit náladu?
No samozřejmě. Zaměstnancům přispíváme na životní pojištění, dotujeme stravování, zaměstnanci mají příspěvek na jazykové kurzy, dotaci na kosmetické služby a
další benefity. Jsou tu třeba i
ústavní jesle. Za rok bylo vyplaceno deset milionů na mimořádných odměnách, což činí pět procent u lékařů a čtyři
procenta platu u sester. Fakticky došlo k navýšení tarifu
už loni, ne až letos. Řekli jsme
si, že se nebudeme hrdlit o každou korunu, vykazovat zisky,
když potřebujeme stabilizovat personál. Je totiž zřejmé, že
někteří lékaři pracují doslova
na hranici sebeobětování.

Zdravotníky na jejich plese roztančilo na Karlově duo Těžkej Pokondr
Benešov – V sobotu 31. ledna
se v Kulturním domě Karlov
uskutečnil první Zdravotnický ples, který pro své zaměstnance a lékaře z okresu Benešov uspořádala Nemocnice
Rudolfa a Stefanie ve spolupráci s Okresním sdružením
České lékařské komory, Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků a Odborovým svazem zdravotní a
sociální péče ČR.
Celým večerem provázel
moderátor Mojmír Maděrič, k
tanci a poslechu hrála neúnavným tanečníkům až do
druhé hodiny ranní kapela

Fajn. O předtančení se ve dvou
vstupech postarala Eva Schůtová se svým partnerem Jakubem Ouřadou. V deset hodin již návštěvníci plesu netrpělivě vyhlíželi duo Těžkej Pokondr, které na pódium zazpívalo své největší hity a roztančilo i servírky za barovými
pulty.
Nechyběla ani tombola plná zajímavých cen, které věnovali štědří sponzoři. První
cenou byla např. romantická
projížďka kočárem taženým
starokladrubskými hřebci po
konopišťském parku. Mezi
dalšími cenami bylo i divoké

prase, daněla, bažanti, poukázky do lanového parku, poukázky na romantické večeře
a ubytování a další.
„Myslím, že první Zdravotnický ples se opravdu vydařil.
Taneční parket praskal ve
švech a bylo vidět, že se všichni dobře baví. Obzvláště duo
Těžkej Pokondr všechny velmi dobře pobavilo a roztančilo. V příštím roce bychom ples
rádi zopakovali a do budoucna z něj udělali naši tradiční
akci, na které se boudou scházet zdravotníci z Benešovska a
okolí,“ zhodnotil ples ředitel
Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Benešov, a.s. Ing. Petr Hostek,
MBA.
Poděkování patří samozřejmě partnerům, kteří první Zdravotnický ples podpořili: Apotex, Promedica Praha
Group, a.s., Pharmos, Lesy ČR
– Lesní závod Konopiště, Líšno a.s., Lanový park Slapy, Pivovar Ferdinand, Huť František v Sázavě, Kooperativa,
Bisport, Fleuriste, Pulse Wellness and Fitness, Vinotéka
Kubín Benešov, Narex, SCentrum Benešov, Zámek
Jemniště, Delikatesy, Barokní statek Benice a Bellevue hotel Karlov Benešov.
(jhm)

