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Ekonomická stabilita nemocnice
přináší její rozvoj a řadu úspěchů
V tomto roce by v nemocnici ještě rádi vybudovali nové moderní endoskopické pracoviště a zrekonstruovali dětské oddělení
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – „Za první pololetí
roku 2015 se po ekonomické
stránce pohybuje Nemocnice
Rudolfa a Stefanie v plusových číslech a pokračuje tak v
pozitivním trendu minulého
roku,“ sdělil veřejnosti ředitel
benešovské nemocnice Ing.
Petr Hostek, MBA na tiskové
konferenci, která se konala u
příležitosti získání ocenění
CZECH Stability Award 2015.
Pogratulovat k získání certifikace AAA – „Excelentní“
přijela na konferenci také
radní pro oblast zdravotnictví
paní Jiřina Fialová a zástupci
společnosti Bisnode, která
ocenění uděluje.
„Jsem velmi potěšena, že
benešovská nemocnice dosáhla takového vysokého ocenění, za které bych ráda poděkovala všem zaměstnancům,
protože jde hlavně o jejich zásluhu. Chtěla bych také podotknout, že ač je tato nemocnice jedna z našich menších
krajských nemocnic, svými
výkony a hospodařením v poslední době hravě konkuruje
svým větším kolegyním v kraji,“ řekla radní Fialová.
Zmíněná certifikace, která
řadí benešovskou nemocnici
mezi 2,5% velmi stabilních
českých firem s vysokou
pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysokou pravděpodobností návratnosti investic, nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem
úpadku, ale není jediným
úspěchem, který vyrovnané
hospodaření nemocnice přináší.
„Mezi další úspěchy řadím
výstavbu a rekonstrukci prostor pro magnetickou rezonanci, jejíž provoz bude zahájen v září tohoto roku. Dále také například zateplení budovy
bývalé Střední zdravotnické
školy, zakoupení artroskopické věže a dalšího vybavení na

ortopedické oddělení, zakoupení nové myčky pro centrální sterilizaci, digitalizace zobrazovacích metod a také zakoupení
panoramatického
rentgenu na zubní oddělení,
které se tak dostalo na špičkovou úroveň. Velkým úspěchem je i stabilizace personálu, a to především na dětském
oddělení,“ vyjmenoval další
úspěchy ředitel nemocnice
Hostek.
Kvůli snaze o stabilizaci
personálu se vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie přiklonilo k navýšení platů svých
zaměstnanců a k aktivnější
personální politice.
„Od začátku roku byla navýšena tarifní mzda všech našich zaměstnanců o pět procent, což celkově činí navýšení na mzdách o cca 10 milionů
Kč za rok. K dalším úpravám
mezd došlo u zdravotních
sester s praxí nad 10 let, čímž
se jejich platy začínají blížit k
platům sester v pražských fakultních nemocnicích. Doufáme tak, že snížíme jejich odliv
do hlavního města. Za rok 2014
bylo našim zaměstnancům
navíc ještě vyplaceno cca 10
milionů Kč v rámci jednorázových motivačních odměn.
Navýšení platů, jednorázové
odměny, benefity a další procesy jsou součástí naší nové
aktivní personální politiky, za
kterou musím poděkovat našemu oddělení řízení lidských
zdrojů, díky kterému jsme zažehnali i krizi dětského oddělení,“ popsal Petr Hostek.
Dětské oddělení se na konci
roku 2014 ocitlo v krizi, kdy
nemocnice vehementně hledala nového primáře. Krize
byla ale zažehnána a na dětské
oddělení nastoupil od 1. září
nový primář Michael Richter
a brzy nastoupí i jeho zástupce.
„V souvislosti s dětským
oddělením nemohu opomenout zásluhu primáře MUDr.
Antonína Tomaidese, který

TISKOVKA. Momentka z tiskové konference při přebírání ceny CZECH STABILITY AWARD 2015. Zleva sedí: Jaroslav Zelenka, předseda dozorčí rady Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Jiřína Fialová, krajský zdravotní rada, ředitel nemocnice Petr Hostek a Lukáš Roučka ze
společnosti Bisnode, která prestižní oceňování českých firem vyhodnocuje a uděluje. Foto: Jana Helm Musilová
skutečně v nouzi nejvyšší převzal oddělení na zhruba 3 měsíce přesto, že byl již od ledna v
důchodu. Patří mu za to dík a
velké uznání,“ připomněl zásluhu primáře Tomaidese ředitel benešovské nemocnice a
dodal, že celá situace kolem
dětského oddělení byla příkladem obecného problému
českého zdravotnictví – odchody lékařů do zahraničí,
špatný systém vzdělávání a
nedostatek financí.
Ředitel Hostek dále na konferenci připomněl další investiční plány pro tento rok a poodhalil, jaké investiční akce
by nemocnice ráda realizovala v roce příštím.
„V tomto roce bychom ještě
rádi vybudovali nové moderní

endoskopické pracoviště a
zrekonstruovali dětské oddělení. To mělo být přesunuto do
pavilonu chirurgie, ale nakonec zůstane na svém místě a
bude kompletně zrekonstruováno, aby se v něm naši malí
pacienti cítili ještě lépe. V plánu máme stále i vybudování
centrálního příjmového místa. Nakonec budou tato místa
dvě a to v chirurgickém a interním
pavilonu.
Rádi
bychom také stihli realizaci
projektu lůžkové rehabilitace
a odstranění staré budovy hematologie, která nám poněkud hyzdí areál. Odstranění
budovy nám následně umožní
rozšířit hlavní parkoviště nemocnice, což je již cíl pro rok
2016 spolu s rekonstrukcí a

modernizací interního pavilonu, adaptací SZŠ na lůžka
ošetřovatelské péče či lůžkovou rehabilitaci, nákupem
nového CT přístroje na RTG
oddělení, vytvořením multioborové JIP a dalšími plány. Je
třeba podotknout, že k realizaci těchto plánů nám velmi
pomáhá náš vlastník Středočeský kraj, který má aktivní
zájem o to, aby obyvatelům
kraje byla poskytována kvalitní zdravotní péče na špičkové moderní úrovni.“
Horkou novinkou, kterou
ředitel na tiskové konferenci
představil, je také nová funkce nemocničního ombudsmana, kterou bude od 1. září vykonávat tiskový mluvčí nemocnice Petr Ballek. Jeho

úkolem bude pomáhat pacientům s vyřizováním jejich
problémů a stížností, pomáhat
s komunikací mezi příslušným oddělením a pacientem a
jeho rodinou a především hledat řešení při nedorozumění
mezi oběma skupinami.
„Nemocniční ombudsman
by měl být prostředníkem,
který pomáhá hledat kompromis mezi očekáváním nemocných a možnostmi nemocnice
a měl by se podílet na vyřešení
interpersonálních konfliktů.
Velkou výhodou bude, že se
pacienti budou moci obracet
na jednoho jediného a konkrétního člověka, který s nimi
bude komunikovat přímo,“
popsal novou funkci ombudsmana Petr Hostek.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov patří mezi
2,5 procenta nejstabilnějších firem v České republice
Benešov – Nemocnice Rudolfa
a Stefanie Benešov a.s. získala
nejvyšší stupeň uznávaného
ocenění
CZECH
Stability
Award, které vyhlašuje společnost Bisnode ve spolupráci
se Sdružením CZECH TOP 100.
Výsledky hodnocení jednotlivých společností jsou každoročně vyhlašovány v rámci
žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii „Nejstabilnější firma
roku“. Benešovská nemocnice
získala certifikaci AAA – „Excelentní“, což ji řadí mezi 2,5
procenta nejúspěšnějších firem v celé České republice.
„Certifikát, že benešovská
nemocnice patří ke stovce čes-

kých stabilních společností, u
kterých je vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění
závazků z obchodního styku,
vysoká
pravděpodobnost
návratnosti
investic, nízké úvěrové
riziko
a
minimální
riziko
úpadku,
nás velmi těší, ale zároveň ho
bereme jako závazek do budoucna. V minulém roce jsme
získaly hodnocení A – výbor-

né, a letos jsme dosáhly nejvyššího možného ocenění AAA
– excelentní, to je úspěch všech
pracovníků naší nemocnice,“
uvedl ředitel
Ing.
Petr
Hostek MBA.
Ocenění
formou tohoto certifikátu
deklaruje, že
hodnocená
společnost
praktikuje
politiku otevřené komunikace, poskytuje
dostatek informací o posledních výsledcích svého hospodaření nebo vlastnické struk-

tuře, což jsou nedílné součásti
samotného hodnocení CZECH
Stability Award. Metodika
hodnotícího modelu je založena na exaktní statistické analýze a principech data miningu. Skóringový model CZECH
Stability Award vychází z mezinárodních zkušeností centrálního skóringového týmu
Bisnode. Firmy získávají hodnocení na desetistupňové škále, kde nejvyšší tři hodnocení
jsou AAA, AA a A, zatímco nejnižší hodnocení D upozorňuje
na hrozící úpadek firmy. Benešovská nemocnice již v minulém roce získala hodnocení
A.
(jhm)
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Open Door Hospital fest benešovské nemocnice
získal pro dětské pacienty 40 tisíc korun
Nový primář pediatrického oddělení Michael Richter: Založit takovou akci byl skutečně vynikající nápad a vidím, že akce všechny baví

ROMAN DRAGOUN při vystoupení v benešovské nemocnici. Více foto a video: www.benesovsky.denik.cz
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Již po druhé se přišli obyvatelé nejenom Benešova pobavit do Nemocnice
Rudolfa a Stefanie a podpořit
tak místní dětské oddělení. A
o zábavu skutečně nebyla
nouze.
Stejně jako v loňském roce
byl i letos vstup na benefiční
festival Open Door Hospital
fest zdarma. Návštěvníci ale
nelenili a ochotně přispívali
částkou 50 – 1000 Kč na malé
pacienty. Za věnovanou částku obdrželi památeční odznáček s logem festivalu.
Celou akci zahájil svou
účastí nový primář dětského
oddělení MUDr. Michael
Richter, který poděkoval
všem přítomným a hlavně
pořadatelům akce.
„Založit takovou akci byl
skutečně vynikající nápad. A
prostor, kde se festival koná,
je krásný a unikátní. Navíc
vidím, že akce všechny baví,“
soudí nový primář dětského
oddělení.
Po zahájení pana primáře
již následovala hudební produkce v plné parádě. Jako
první na pódiu vystoupila
česká rocková legenda Roman Dragoun – zpěvák, skladatel a klávesista, který působil, a dodnes hostuje, ve
skupinách Progres 2, Futurum, Stromboli a T4. Vydal
několik sólových alb a zpíval
v muzikálech – např. od roku
1996 se zhostil role Ježíše v
muzikálu Jesus Christ Superstar.
Romana Dragouna pak vystřídaly již „domácí“ kapely,
a to skupina Poprask, která
působí pod záštitou Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice a její členové jsou převážně klienty tohoto zařízení, a kapela Rock
Tom.
Následovala
malá
pauza, kterou zaplnilo vystoupení husarů z TK Roudnice nad Labem, benešovských mažoretek Wild Cats a
orientálních tanečnic. Jako
orientální tanečnice se představily 4 zdravotní sestřičky
a jejich lektorka, která je tak-

též zaměstnankyní nemocnice.
„Děvčata zde vystupovala
úplně poprvé a i přes malou
trému měla velký úspěch,“
uvedla Jana Helm Musilová,
asistentka marketingu benešovské nemocnice, lektorka
orientálních tanečnic a jedna
z hlavních pořadatelů.
Po tomto bloku následovalo hudební vystoupení další
české legendy a to Oskara
Petra – skladatele, textaře a
zpěváka, někdejšího člena
folk rockové hudební skupiny Marsyas známého i
ze skupiny Jazz Q.
Oskar Petr také
působí
jako
textař. Napsal
např.
píseň
„Hříšná těla,
křídla motýlí“ pro debutové album
Anety Langerové nebo píseň
„Medvídek“ pro skupinu
Lucie, za kterou v
roce 1999 získal Cenu
hudební akademie v kategorii „skladba roku“.
Zbytek večera pak již patřil
opět místním seskupením, a
to kapele Ultima, From is Gone, Aven, ATD a Lahvátor,
který celý večer ukončil.
„Všem kapelám patří velký
dík, jelikož na festivalu hrály
bez nároku na honorář a podpořily tak svou tvorbou myšlenku celého festivalu. Navíc
se postaraly opravdu o úžasnou atmosféru a publikum
dovedly do varu.“ vysvětlil
Petr Ballek, tiskový mluvčí
nemocnice a další z hlavních
pořadatelů.
Na své si na festivalu přišly i děti, pro které byl připraven bohatý doprovodný
program.
„Děti si mohly vyrobit různé drobnosti v kreativní dílničce Domu dětí a mládeže
Benešov pod vedením Ivany
Růžičkové, která nám ochotně vyšla vstříc, stejně jako
kapely bez nároku na honorář. Nechyběly ani různé
soutěže a Doktor Klaun. Od

Ministerstva obrany jsme si
např. vypůjčili výstavu POKOS (příprava občanů k
obraně státu), u které děti dostaly úkolové listy, a musely
odpovídat na zadané otázky.
Velký úspěch měl samozřejmě skákací hrad, malování
na obličej a také airsoftová
střelnice. Nejenom děti zaujal i vůz Hummer Humvee
dovezený z Vojenského technického muzea Lešany a vystoupení karatistické skupiny Sanchin Dojo,“ popsal doprovodný
program
Petr
Ballek.
Na festivalu se v
průběhu dne vystřídalo cca 800
diváků, kteří
na dětské oddělení
přispěli celkovou částkou
27 000 Kč.
Další příjmy,
které pořadatelé využili i na
náklady spojené
s festivalem, byly
od benešovských firem.
Na konto dětského oddělení
také připadli peníze z prodeje
piva a limonády.
„Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří přišli,
a kteří se zapojili do této bohulibé akce. Je to pozitivní
zpráva pro nás všechny z Benešova v tom, že se podařilo
nadchnout lidi pro dobrou
věc. Celkový výtěžek z festivalu činí 40 000 Kč, které připadnou dětskému oddělení.
To za tyto peníze nakoupí buď
nějaké hračky, tablety, knížky apod. stejně jako v loňském roce, nebo jiné věci potřebné pro oddělení a jeho
malé pacienty. O tom se ještě
musí vedení oddělení poradit. Každopádně o tom, co se s
penězi udělá, bude veřejnost

OSKAR PETR, někdejší člen kapely Marsyas, vystoupil společně s houslistkou Helen. Foto: Deník/Zdeněk Kellner
opět informována,“ řekl ředitel Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Ing. Petr Hostek,
MBA.
„Rádi bychom také touto
cestou poděkovali všem, kteří nám na místě pomohli se
zajištěním celé akce a to jmenovitě Jaroslavu Klusoňovi a
jeho manželce Haně, Vandě
Matuškové, Jardovi Durasovi, Táně Brukové, Hance Slámové, Daně Dvořákové, Sáře
Slámové, Davidovi Pernému,
Jakubovi Ballekovi, Honzovi
Helmovi a Petře Rýznarové,
kteří ač nejsou zaměstnanci
naší nemocnice, ochotně reagovali na naši prosbu o pomoc. Dále patří dík i našim
zaměstnancům – Davidovi
Plášilovi, Lence Švíglerové,
Milanu Hájkovi, Lukášovi
Ježkovi a Lukášovi Markovi,
kteří nám s akcí také pomohli a věnovali nám tak čas nad
rámec svých zaměstnaneckých povinností,“ uvedl na
závěr tiskový mluvčí Petr
Ballek s avízem, že už nyní se
pomalu připravuje třetí ročník festivalu.
Poděkování patří i níže
jmenovaným firmám a organizacím, které se na pořádání
festivalu
podílely:
Jasa
Transport, Audioscan spol.
s.r.o., Kooperativa, Hoss a.s.,
DOT servis s.r.o., Quo s.r.o.,
Pulse Wellness and Fitness,
Autocentrum Bupi s.r.o.,
Marfi spol. s.r.o., Pivovar
Ferdinand, Eltsen a.s., Radio
Beat, Jiskra, Benešovský deník, Obchodní dům Horák &
Horáková, Apl Music, Vojenský historický ústav Praha,
Ministerstvo obrany ČR, Armed.cz, Taneční klub Roudnice nad Labem, mažoretky
Wild Cats, Chance 4 Children
(Dr. Klaun), karate Sanchin
Dojo, Dům dětí a mládeže Benešov, Bunkrak.cz.

PROGRAM druhého festivalu na podporu dětského oddělení benešovské nemocnice byl znovu velmi pestrý. Foto: Jan Helm (5x)
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„Dentální hygiena je především prevence,
někdy bohužel i léčba,“ tvrdí Jana Petrášková
dospělého člověka. Jakmile se
v ústech začne usazovat zubní
plak, následně se z něj vytvoří
zubní kámen a problém je na
světě, protože ten si žádným
kartáčkem nikdo není schopen sám odstranit.

PETR BALLEK

Benešov – V ordinace dentální
hygieny v Nemocnici Rudolfa
a Stefanie Benešov můžete potkat také Janu Petráškovou,
která o dentální hygieně ví
opravdu hodně. Proto o ní může povídat dlouhé hodiny.
Můžete nám říci, co to vlastně
dentální hygiena je?
Dentální hygiena je především prevence, někdy bohužel
i léčba. Jejím účelem je předcházet vzniku onemocnění v
dutině ústní, jelikož v důsledku nedostatečného či nesprávně prováděného čištění
zubů a dásní dochází často ke
vzniku zubního plaku, kamene, zánětu a kazu. Pokud se
příznaky včas neodstraní, dříve či později vznikne parodontóza se všemi svými důsledky a dopady.
Jací pacienti k vám přicházejí?
Myslím, že po patnácti letech své praxe mohu klienty
rozdělit do dvou skupin. První z nich navštěvuje mou ordinaci pravidelně a dlouhodobě. Těmto klientům jsou již
jasné dvě věci. První, že prevence nebolí a druhá, že náklady spojené s prevencí se v
budoucnu vyplatí. Mám velkou radost z toho, že tito zákazníci už vodí k nám do ordinace i své děti, pro které je tento krok z určitého pohledu maximální pojistkou zdravého
chrupu do budoucna.
Druhá skupina klientů, v
tomto případě bych spíše řek-

ZUBNÍ hygienistka Jana Petrášková.
la pacientů, jsou lidé, kteří
přijdou do ordinace na doporučení zubního lékaře a ti již
mají konkrétní problém, který je třeba odstranit a začít léčit. Pokud má pacient chuť
spolupracovat, tak se ho většinou daří po několika návštěvách přesunout do skupiny první.
Je to ale jako se vším, perpetuum mobile neexistuje a
pokud někdo přijde z donucení a nemá do prevence chuť,
tak zázraky dělat neumím. V
těchto případech bohužel není
nic, co by dokázalo parodontózní proces zastavit.
Jsou problémy a potíže závislé
na věku, v jakém věku k nim
dochází? Třeba až v padesáti
letech?
Potíže nejsou odvislé od věku, ale od hygienických návyků. Při nevhodné technice čištění zubů vzniká v dutině ústní problém a je úplně jedno,
zda se to týká malého dítěte, či

Dokážeme příznaky nemoci poznat sami?
Pokud máme nějaký problém delší dobu, tak velice
pravděpodobně ne, zvykneme
si na něj a již ho nevnímáme. V
dnešní době navíc situaci
zkreslují různé reklamy, ve
kterých jsou zlehčovány příznaky v podobě jablek a vypadlých zubů. Tento moment
je však již velice daleko za hranicí momentu, kdy můžeme
pro svůj chrup ještě něco udělat.
Varovat nás mohou základní příznaky zánětu, což je zčervenání a otok dásní, dále usazený zubní kámen, obnažení
zubních krčků a s tím spojená
zvýšená citlivost zubů.
Pokud si nejsme jisti tím, že
jsme schopni problém identifikovat, nebo máme pocit, že
některé z příznaků již máme,
tak bych doporučila to, co platí vždy a všude, svěřme kontrolu svého zdraví lékařským
specialistům.
Co s tím?
Hlavně se nebát. U většiny
pacientů stačí skutečně málo,
to znamená většinou jen změnit techniky čištění zubů, a ze
všech prostor dutiny ústní odstranit plak a je hotovo. Následně nemůžete udělat nic

jednoduššího, než si zadat do
svého diáře jednou za půl roku
kontrolu v ordinaci dentální
hygieny.
Pro všechny pacienty je velice důležitá motivace. Každému rádi předvedeme, kde a jaký problém má. Usazený plak
lze obarvit roztokem, veškeré
problémy dutiny ústní lze pomocí intraorální kamery zobrazit pacientům na přehledném monitoru přímo ze zubařského křesla. Dále lze ukázat ústupy dásní, odhalené
krčky zubů, jednoduše řečeno
všechny problémy, které má
pacient v dutině ústní. Pak začneme motivovat a instruovat, začneme učit techniky
čištění zubů cílené individuálně ke každému pacientovi.
Jak dlouho probíhá léčba?
Ne vždy je třeba používat
slovo léčba. Pacient, který nemá problém, a dentální hygieně se věnuje, tak dentální hygienu má jen jako kontrolní a
preventivně kosmetickou záležitost. V těchto případech je
třeba jen ohlídat pravidelné
kontroly, které doporučuji
dvakrát do roka.
U ostatních pacientů, kde je
slovo „léčba“ již na místě, tak
tam je postup léčby a počet návštěv individuálně stanoven
na základě jejich diagnózy.
Pokud nad tím pacient mávne
rukou, co se může stát?
Pokud se pacient rozhodne,
že nechce své problémy řešit,
tak se velice pravděpodobně
bude muset smířit s tím, že o

ORDINACE stomatologického oddělení benešovské nemocnice. Foto: Petr Ballek
své zuby dříve nebo později
přijde. Je to samozřejmě individuální, jedná se totiž o reakci imunitního systému a tudíž není jasné, jak dlouho se
dokáže problémům bránit.
A nějaké doporučení na závěr?
Vše je o životním stylu každého z nás. Obor dentální hygieny si téměř po dvaceti letech existence v České republice již našel v oblasti zdravotnictví své místo. To zda navštívíme ordinaci dentální
hygieny je na našem zvážení.
Já obecně doporučuji, aby
každý vyhledal ordinaci dentální hygieny a nechal si provést kontrolu, případně poradit. Problémy ústní dutiny

jsou ovlivnitelnitelné samotným pacientem, správným
čištěním zubů a přístupem k
zubní hygieně.

Kde vás najdeme?
Ordinace dentální hygieny
se nachází v budově B, na zubním oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.
Závěrem bych chtěla poznamenat, že je mi velkou ctí, že
mohu spolupracovat se zdejšími stomatologickými specialisty. Současně si myslím, že
za dobu naší spolupráce máme již spousty spokojených
klientů a pevně věřím, že se
tento okruh spokojených zákazníků bude do budoucna
stále rozšiřovat.

Od září funguje také v benešovské nemocnici ombudsman
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Od září začal i v benešovské nemocnici,stejně jako je tomu ve velkých fakultních nemocnicích, fungovat
ombudsman. Stal se jím mluvčí ústavu Petr Ballek (na snímku).
Co je vaší náplní práce?
Základní náplní je především být komunikátorem mezi
nemocnicí a pacientem či pacientem a nemocnicí v případě
nějakého problému.
Ombudsman je především
prostředníkem, který pomáhá
hledat kompromis mezi očekáváním nemocných a možnostmi nemocnice. Dále může
pomáhat pacientům s vyřizováním jejich problémů a stížností. Zprostředkuje komunikaci mezi příslušným oddělením nemocnice a pacientem

nebo jeho rodinou. Zajišťuje
komunikaci mezi pacienty, jejich příbuznými a zdravotníky. Nalézá řešení při nedorozumění mezi oběma skupinami. Podílí se na vyřešení interpersonálních
konfliktů.
Zjišťuje pravý stav věci a snaží
se zjednat nápravu. Ale samozřejmě vlastní realizace bude
určitě složitá a především individuální a bude se nutno vybavit i velkou trpělivostí a empatií.
Proč je takový ombudsman potřeba?
V naší nemocnici je funkce
ombudsmana takovou nadstavbou k ostatním podobným
činnostem, jako je standardní
řešení stížností, či řešení mezilidských vztahů na pracovišti a podobně. Vychází to především z toho, že se nejedná o
novou pracovní pozici s no-

vým zaměstnancem, ale rozšíření mých pracovních povinností tiskového mluvčího,
marketinkového a PR manažera. Pacienti nebo jejich příbuzní často chtějí jen vysvětlení nebo sdělení stanoviska
nemocnice k jejich problému a
to jsem často dělal i v minulosti.
Na jakých odděleních nebo v jaké
rovině budete mít asi nejvíc práce? Už jste jako jakýsi ombudsman fungoval?
Samozřejmě jsou oddělení,
kde krizová situace v komunikaci a eventuální následné
konflikty vznikají častěji. Nejvíce jsou zatížena oddělení ambulancí, interna, chirurgie,
ORL nebo ortopedie. Největším momentem této práce je
reálně a konstruktivně porovnat očekávání pacienta či jeho
příbuzných a možnosti ne-

mocnice.
Jako ombudsman v přeneseném slova smyslu jsem fungoval jako televizní investigativní reportér a režisér více než
dvanáct let. Pracoval jsem v
České televizi na pořadu Černé
ovce, kde jsem se zabýval občansko – právními spory. Dále
jsem pracoval na investigativním pořadu Fakta, který se zabýval velkými společenskými
kauzami. Na TV Prima jsem

byl reportérem, režisérem a
spoluautorem pořadu Proti
srsti. Jediného pořadu, který
byl zároveň advokátní kanceláří pro občany v jejich sporech a starostech. No a nesmím samozřejmě zapomenout na TV NOVA a Občanské
judo, kde jsem natočil a režíroval desítky investigativních
reportáží. Mnoho těchto reportáží za těch dvanáct let se
týkalo zdravotnictví a jeho
fungování.
Máte z něčeho obavy, třeba že se
s lidmi nedomluvíte, že nepůjde
udělat kompromis?
Chápu mentalitu Čechů. Ale
občas mě někdo i překvapí. Negativně i pozitivně. Domluvit
se je umění kompromisů. Obávám se, že to poslední dobou
moc neumíme. Pak musí následovat standardní cesta, formální stížnost a formální od-

pověď. Nic víc, nic méně.

Jak vás to napadlo? Inspirovali
jste se někde?
Ombudsman je pozice, která
je důležitá a v nemocnici potřebná a ombudsmana mají také další nemocnice. Nebudeme
první ani poslední. Dalším
podnětem bylo to, že jsem začal
v naší nemocnici ve spolupráci
s psycholožkou Irenou Lesovou
dělat
komunikační
workshopy pro zdravotní sestry. Tam těch vstupních informací bylo spousty. A dokonce
jsme zaznamenali, že se například zvyšuje poměr incidentů,
kdy pacient nebo příbuzní pacienta verbálně napadají náš
zdravotnický personál. Vyhrocený verbální útok může
snadno přerůst v útok fyzický a
z toho má personál nemocnice
samozřejmě strach, zvláště při
nočních službách.
...4
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Hejtman: Chceme zvýšit konkurenceschopnost
krajských nemocnic, polepší si i ta v Benešově
Praha – Středočeský kraj
hodlá v příštích třech až
čtyřech letech investovat do
krajských nemocnic přibližně
2,2 miliardy korun. Investice
by měly zvýšit jejich konkurenceschopnost vůči pražským nemocnicím. „Naším cílem je udržet v krajských nemocnicích středočeské pacienty a nabídnout jim stejně
kvalitní zdravotnickou péči,
kterou jim mohou díky své
blízkosti nabídnout nemocnice pražské. Chceme v této tvrdé konkurenci, jež pro nás
pražská zdravotnická zařízení představují, obstát,“ prohlásil hejtman Miloš Petera
(ČSSD). Kraj pro svůj záměr
hodlá využít finanční prostředky z Evropské unie, část
nákladů uhradit prostřednictvím úvěrů nemocnic a částečně i ze svého rozpočtu.
Dokončením rozvoje a modernizace nemocnic tak vede-

ní kraje zároveň naplní předsevzetí minulých krajských
vlád, které se zavázaly plnit
„generely“ rozvoje nemocnic
v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a v Benešově. Jde o krajské nemocnice,
které tvoří páteřní síť zdravotnických zařízení ve středních Čechách, jejichž rozvoj
byl na základě zpracovaných
generelů odsouhlasen zdravotními pojišťovnami.
Například v Benešově se
návrh investic pro rok 2016 týká rámcově částky zhruba 344
milionů korun.
Měly by se realizovat například tyto projekty:
j Revitalizace pavilonu nové
interny
j Adaptace bývalé Střední
zdravotní školy na LOP
j Nákup nového CT přístroje
j Obnova přístrojového vybavení nemocnice (například
endoskopické věže na ORL od-

dělení, sonografického přístroje 4D na gynekologii, ultrazvukových přístrojů a endoskopické věže pro urologii)
j Vybudování přístřešku klimatizací centrálních operačních sálů a ARO
j Rekonstrukce chirurgické
Multioborové JIP
j
Rekonstrukce
výtahu
Gynekologicko-porodnického
oddělení
j Rekonstrukce odstavných
ploch a místní infrastruktury
v nemocnici
j Rekonstrukce pavilonu staré interny
„Středočeské nemocnice v
loňském roce zlepšily hospodaření, benešovská patřila
mezi nejlepší. V prvních
čtyřech měsících letošního
roku se držely v černých číslech nemocnice v Benešově,
Kolíně a Mladé Boleslavi. Hospodaření příbramské nemocnice se pohybovalo kolem nu-

ly a ekonomické potíže mělo
pouze Kladno, které se dostalo
asi do dvacetimilionové ztráty. V Benešově za celé první
pololetí 2015 díky optimalizaci výkonů docílili výsledku
plus 8,9 mil. Kč. Jedná se o pokračování pozitivního trendu
z minulého roku“, konstatoval hejtman Petera. Upřesnil
také, že kraj dotuje provoz
všech nemocnic zhruba 100
miliony korun ročně.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově také letos získala ocenění CZECH Stability
Award 2015 – AAA. Patří tak
mezi 2,5 % velmi stabilních firem v ČR, kde je minimální riziko úpadku a vysoká spolehlivost obchodního styku a návratnosti investic. Nemocnice
také od začátku září začala
provozovat nové pracoviště
magnetické rezonance a kompletně zateplila jednu ze svých
budov.

NOVÝ POJÍZDNÝ RTG SLOUŽÍ PRO ORTOPEDII

Od září funguje ve benešovské
nemocnici také ombudsman
Dokončení ze strany 3
Jak to bude vypadat v praxi?
V praxi to bude vypadat
tak, že pacient napíše mail a
chronologicky a věcně popíše
záležitost na kterou si stěžuje, nebo se cítí být ukřivděn
na svých právech, a já se mu
ozvu. V závažných případech,
pokud záležitost či stížnost
bude mít reálný základ, jsem
připraven se sejít i osobně a
najít společně přijatelné řešení.

BENEŠOVSKÁ nemocnice zakoupila pro své ortopedické oddělení nový moderní pojízdný RTG přístroj s C – ramenem, který umožňuje
odesílání obrazových dat ve velmi vysokém rozlišení na server přímo v průběhu operace, včetně informací o radiační dávce.
Moderní technologie přístroje výrazně snižuje radiační dávku během vyšetření, které je vystaven pacient i obsluhující personál.
Toto zařízení se využívá především v traumatologii, kde usnadňuje pohled na zlomeninu. Foto: Jana Helm Musilová

Musel jste projít nějakým kursem nebo školením?
Kurzem a školením byla
moje mnohaletá praxe televizního investigativního žurnalisty. Vyslechl jsem za ta léta mnoho lidských příběhů.
Mojí prací bylo k tomu všemu
udělat právní rešerše od renomovaných advokátů, získat
si další informace a vše porovnávat na pomyslných vahách spravedlnosti. A potom
to celé natočit a odvysílat v televizi. Nedávno jsem to počítal a jedná se o několik stovek
reportáží. Dokonce dvě byly
oceněny organizací OSN.
A jen tak pro zajímavost
jednu kauzu před skoro devíti
lety jsem točil v televizi NOVA v Občanském judu o benešovské nemocnici. Takový
smutný příběh o ochrnuté
dívce. Resumé nakonec bylo
takové, že nemocnice neměla
podíl na zdravotním stavu pacientky (jednalo se o nešťastnou souhru náhod mimo nemocnici), ale bohužel tam byly velké nedostatky v komu-

nikaci směrem k pacientce. A
na to se chci právě zaměřit.

Jak se daří nemocnici na poli
propagace?
Myslím, že se nemocnici i po
stránce propagace velmi dobře daří. Samozřejmě velkou
zásluhu má na tom ředitel Petr Hostek, který těmto věcem
také fandí a ví, že jsou prospěšné a důležité. A potom,
když máte vedení, které tyto
věci podporuje, tak se vám dělá dobře a profesionálně. Jen
namátkou začali jsme dělat
různé akce jako je OPEN DOOR HOSPITAL fest, dětský
den, zdravotnický ples, nemocniční klaun či čtení pro
děti a další akce pro zaměstnance i veřejnost. Snažíme se
být aktivní na našich internetových stránkách a facebooku. Zásobujeme novináře v
médiích články, rozhovory a
tiskovými zprávami včetně
fotografií. Snažíme se spolupracovat s dalšími firmami a
partnery v regionu. Pokud
mluvím v množném čísle tak
myslím samozřejmě také Janu Helm Musilovou, která je
nedílnou a důležitou částí
všech těchto aktivit a například veškerou grafiku, kterou
vidíte na našich vizuálech
tvoří ona. Sami také vyrábíme videospoty nemocnice.

Kontakt
Tiskový mluvčí, marketingový a PR manažer nemocnice – Petr Ballek,
petr.ballek@hospital-bn.cz

