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Většinu zisku investujeme do platů
zdravotníků, považujeme to za správné
PETR BALLEK

Benešov – Nemocnice Rudolfa
a Stefanie patří mezi největší
zaměstnavatele v okrese Benešov. Pracuje tam kolem 830
lidí, což znamená zhruba 780
pracovních úvazků. Nejen na
otázky personální odpovídal
ředitel zdravotnického zařízení Petr Hostek.
Zkuste být prosím konkrétnější.
jak je to třeba u zdravotních
sester?
Na pozici sester a středního
zdravotnického personálu má
ústav 371 pracovních úvazků.
Na pozici nižšího a pomocného zdravotnického personálu
je 111 pracovních úvazků. Lékařů, farmaceutů a vysokoškoláků je u nás 134 úvazků.
Zbytek jsou provozní zaměstnanci, jako je údržba, úklid,
pracovníci stravovacího provozu, spalovny, kotelny a administrativní pracovníci.
Velkým tématem letoška je nedostatek sester. Jaký by byl u
vás ideální stav?
V současné době nemocnici
do ideálního stavu chybí 9,4
úvazku. Což se samozřejmě
během roku různě mění, ale
pohybujeme se stále průměrně kolem zhruba deseti sester.
Jedná se o systémový problém?
Máte pravdu, jedná se především o systémový problém.
Ale současný stav v benešovské nemocnici je podstatně
lepší než v obdobných srovnatelných nemocnicích, ať už
krajských nebo tzv. státních.
První čtvrtletí tohoto roku
bylo sice problematické, ale v
současné době je situace stabilizovaná. Chybějící úvazky
ve výši 9,4 v žádném případě
neohrožují chod nemocnice
nebo kvalitu poskytované
zdravotní péče.
Co je tedy podstatou této problematiky?
Problém nedostatku zdravotních sester je celostátní a
trvá několik let. V nemocnici
ho zaznamenáváme průběžně

a proaktivně ho řešíme. Hlavním jmenovatelem nedostatku je systém jejich vzdělávání, odměňování sester, náročnost a upadající společenská
prestiž jejich povolání a také
současné nastavení společnosti, kdy čím dál méně lidí
chce profesně pomáhat a pečovat o lidi. V současné době
to je především otázka nabídky a poptávky na trhu práce a
tomu se snažíme přizpůsobit
Zaznamenáváme navíc zajímavý sociologický trend.
Zaměstnanci se přihlásí do
pracovního poměru a do tří
měsíců odcházejí a hlásí se zas
jinam i mimo zdravotnictví,
zde se tato situace pak opakuje. Jedná se o celospolečenský
jev a trend poslední doby – jakési permanentní fluktuace.
Důvodů je mnoho – od získání
jen tzv. razítka pracovního
poměru na určitou dobu, nebo
jiné představy o náročnosti
svého zaměstnání až po nezvládnutí pracovních povinností. Určitě by tento negativní trend stál na celostátní
úrovni za výzkum a koncepční analýzu.
Jak to řešíte? Dá se po zaměstnancích rozhlédnout i v zahraničí?
Jak už jsem říkal, chybějící
úvazky ve výši 9,4 v žádném
případě neohrožují chod nemocnice nebo kvalitu poskytované zdravotní péče v nemocnici naší velikosti. Potřeba zdravotních sester se řeší
efektivnější organizací práce
a především efektivní politikou řízení lidských zdrojů,
včetně například i proplácení
oprávněných přesčasů. Samozřejmě vše je v souladu s
platnými zákony.
V oblasti náboru sester postupujeme zcela standardním
a průběžným postupem. Získání zaměstnanců z ciziny,
například z Ukrajiny nebo
Slovenska je založeno na prokázání zákonných předpokladů vykonávat tuto profesi –
tzv. nostrifikaci a dále splnění
dalších předpokladů, jako
jsou například i jazykové
předpoklady. V současné době

máme rozjednaný jeden nástup sestřičky z Ukrajiny. Zaměstnanci ze Slovenska jsou u
nás již samozřejmostí.
Jak postupujete pří získávání
zaměstnanců? Máte na to nějaké speciality?
Naše současná situace v této oblasti je relativně dobrá,
patříme mezi nemocnice s
nejmenším počtem chybějících úvazků. Celostátně se ale
pohybujeme v systému, který
není nastaven dobře a tak
musíme dělat především
dobrou proaktivní personální
politiku.
Například se začínáme
účastnit různých veletrhů
práce, aktivně vyhledáváme
pomocí inzerce a aktivně pracujeme se studentkami zdravotnických škol a nabízíme
mnoho firemních benefitů.
Šíře těchto benefitů je velmi
nadstandardní a ve srovnatelných společnostech a zařízeních není vůbec běžná. Nabízíme například adekvátní
finanční ohodnocení s možností růstu na základě získané
praxe, náborový příspěvek až
dvacet tisíc korun, příspěvek
na bydlení po dobu dvou let,
podporu vzdělávání a dotované stravování. Mezi další zaměstnanecké benefity patří
například výuka cizích jazyků, firemní jesle, příspěvek na
penzijní připojištění, týden
dovolené navíc, péče o tělo
(pedikúra, masáže, kosmetika) a 2 dny SICK DAYS za rok.
A máte připraveno také něco
pro absolventky a absolventy
zdravotnických škol?
Samozřejmě. Absolventům
zdravotnických škol nabízíme pracovní poměr na dobu
neurčitou, úhradu školného
na vysoké škole nebo vyšší
odborné škole při studiu kombinované formy studia, dále
pak podporu při zvyšování
kvalifikace dle Zákoníku práce, včetně uzavření kvalifikační dohody na pět let, a získání jistoty absolventa v trvání pracovního poměru. Navíc také nabízíme studijní stipendium při stanoveném pro-

ŘEDITEL benešovské nemocnice Petr Hostek hodnotí letošní rok kladně. Foto: Petr Ballek
spěchu na státní vysoké škole.
Stačí to všechno k oslovení potencionálních zájemců? Nebo jde
především jen o výši platu?
Zájem vedení nemocnice je
především zajištění poskytování kvalitní zdravotní péče
pro občany v našem regionu.
To samozřejmě souvisí i s potřebou kvalitního, profesionálního a vyškoleného zdravotnického personálu. Poskytování různých benefitů je
standardní, velmi osvědčená
a vyzkoušená praxe nejenom
ve zdravotnictví. Bez motivačních programů to prostě v
dnešní době již nelze a situace
bez nich by byla horší.
I když mzdy zdravotníků
benešovské nemocnice nepodléhají státním tabulkám,
zdravotníci naší nemocnice
dostali přidáno letos stejně jako ti státní – o pět procent v ta-

rifních platech. Jedná se letos
celkem o částku skoro 11 a půl
milionu Kč. Bylo to rozhodnutí vedení nemocnice. Těchto pět procent přidání do tarifní mzdy se týkalo jak lékařů, tak středního a pomocného zdravotnického personálu
a také dělnických profesí.
Od začátku letošního dubna
navíc v naší nemocnici všechny sestry, které mají praxi
nad deset let, dostaly plošně
přidáno ve své mzdě. Celkem
se jednalo o nárůst 5,5 milionu
Kč v mzdových nákladech. V
případě sester se jedná tedy
celkem nárůst průměrně
téměř o šest procent.
V porovnání s ostatními
krajskými
nemocnicemi
nejen našeho kraje, jsou průměrné platy našich sester
srovnatelné, nebo i mírně větší než v dalších srovnatelných
zdravotnických zařízeních.

Kolik jste letos vyplatili na
mzdách více než v předešlých
letech?
Nemocnice celkově investovala do mzdových nákladů o
15,5 milionů víc, než loni. Jelikož v letošním roce předpokládáme kladný hospodářský
výsledek nemocnice a při
součtech platových nákladů
souvisejících se zvýšením
platů zdravotnického personálu za toto období se dostáváme k výsledku, že většina
zisku je investovaná do platů
zdravotnických zaměstnanců
a to považujeme za správnou
cestu. Pokud například vezmeme období od začátku roku
2013 do současnosti, tak vedení nemocnice přidalo za tuto
dobu na mzdových nákladech
celkem skoro 30 milionů korun, což se rovná zhruba celkovým mzdovým nákladům
nemocnice za jeden měsíc. ...2

Také v Benešově mohou pacienti využívat magnetickou rezonanci
PETR BALLEK

Benešov – Oficiální otevření
pracoviště magnetické rezonance v benešovské nemocnici proběhlo ve středu 23. září
za účasti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery, radní pro zdravotnictví Jiřiny Fialové, ředitele nemocnice Petra Hostka a dalších hostů.
„Budování magnetické rezonance v benešovské nemocnici probíhalo podle předem
určeného časového harmonogramu. Velmi důležitá byla
spolupráce mezi jednotlivými
dodavateli, jak stavební části,
tak i přístroje, aby všechno
bylo připraveno tak, jak má
být. Přístroj magnetické rezo-

nance byl vyroben v továrně
společnosti Toshiba v Japonsku. A tak za „magnetem“ pacienti z Benešovska už nikam
jinam jezdit nebudou.
Trochu jako „Popelka“, kterou doma všichni odstrkují,
mohla zvenčí připadat pacientům benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie při porovnání s ostatními zdravotnickými ústavy zřízenými
Středočeským krajem. Právě
benešovská nemocnice byla
totiž poslední z oněch pěti
krajských zařízení poskytujících zdravotní péči v Kladně,
Mladé Boleslavi, Kolíně a Příbrami, která dosud pacientům
nemohla nabídnout neinvazivní vyšetření prostřednic-

tvím magnetické rezonance.
Tak tomu dosud bylo. Ale už
není. Dne 1. září byl zahájen
zkušební provoz zakoupeného
zařízení v nově přistavěných a
zrekonstruovaných
prostorách radiodiagnostického oddělení. Od tohoto data lékaři z
Benešovska mohou přestat
posílat pacienty na vyšetření
jinam a objednávat je přímo v
benešovské nemocnici.
„Je to velmi důležitá investice pro benešovskou nemocnici, protože umožňuje daleko
lepší spektrum služeb pro pacienty. My máme samozřejmě
velký zájem na tom, aby krajské nemocnice byly konkurenceschopné vůči Praze a
proto chceme do těchto ne-

mocnic dále investovat. Potřebujeme ještě řádově asi dvě
a
půl
miliardy
korun,
abychom v rámci generelů
krajských nemocnic ty investice dokončili. Tyto investice
chceme realizovat do roku
2020,“ připomněl na slavnostním setkání hejtman středočeského kraje Miloš Petera.
Cena zakázky, včetně stavebních prací, byla stanovena
na 30 milionů korun. Z této
částky uhradí 80 procent dotace Evropské unie – ROP
Středočeského kraje, zbylou
pětinu Nemocnice Rudolfa a
Stefanie. Nemocnice navíc ze
svého rozpočtu musela pořídit ještě vybavení, jako je nemagnetické lůžko, diagnos-

tickou stanici, nábytek a další
věci v celkové hodnotě 1,5 milionů korun.
„Instalací magnetické rezonance se zvýší komplexnost
poskytovaných služeb nemocnice Benešov a lidé už nebudou muset cestovat,“ popsal největší pokrok pro paci-

enty z benešovska a okolí ředitel nemocnice Petr Hostek.
Projekt magnetické rezonance se plánoval osm let a několikrát byl pozastaven. Díky
vedení Středočeského kraje a
ROP Středočeského kraje
mohl být konečně úspěšně realizován.
Krajská radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová na zahájení provozu také dodala, že je
velmi ráda, že už neuslyší větu: „Kdy už bude magnetická
rezonance v benešovské nemocnici?“ „A tak přeji, aby se
tady všem dobře pracovalo a
klientům aby měli vždy, kdy
budou potřebovat magnetickou rezonanci a vyšetření k
dispozici,“ řekla radní.
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Nový přístroj zubního oddělení zajistí
pacientům lepší diagnostiku a léčbu chrupu
PETR BALLEK

Benešov – Zubní oddělení benešovské nemocnice bylo nově vybaveno moderním panoramatickým rentgenem Gendex GXDP-700. Jedná se o nejlepší zařízení ve své kategorii,
které je perfektním řešením
pro progresivní a moderní
stomatologii.
Tento přístroj je dynamický, modulární, rozšiřitelný a
dokáže pracovat ve 2D i 3D
zobrazení. Snímky z panoramatického rentgenu jsou cenné především pro diagnózu a
plánování ošetření kazů, endodoncii, ortodoncii, implantáty a dalších chirurgické postupy. Sloužit mohou také ke
vzdělávání pacientů.
Součástí zařízení je i speciální software VixWin Platinum pro zobrazování ve 2D dimenzi. Výsledkem jsou velmi
jasné snímky, které umožní
lékařům rychlejší a efektivnější diagnostiku a následnou
léčbu.
Do panoramatického rentgenu nemocnice investovala
650 tisíc korun bez DPH a posunula tím své zubní oddělení
na ještě vyšší úroveň.
„Jsme rádi, že můžeme našim pacientům v regionu takové špičkové zařízení nabídnout a věřím, že ho v rámci našeho zubního oddělení budou
plně využívat. Jedná se opravdu o špičkový přístroj, který
nabízí daleko lepší možnosti
diagnostiky a péče o pacienty
v oblasti stomatologie. Tímto
krokem se naše zubní oddělení zařadilo mezi špičková pracoviště v našem regionu,“ řekl ředitel Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov Petr Hostek.
Panoramatická
projekce
byla vyvinuta začátkem padesátých let minulého století
profesorem Paaterem. Na základě vynikajícího zobrazení

stavu ústní dutiny pacienta se
tato technika stala pro zubní
lékaře celosvětově standardním diagnostickým nástrojem a základním kamenem
moderního zubního lékařství.
Další pokračující vývoj technologie zobrazování (především 3D) má zvláště v zubním
lékařství velký význam.
Díky trojrozměrnému zobrazení lze vyvíjet anatomicky
přesné plány ošetření, úspěšně měnit chirurgické postupy
a všeobecně zlepšovat péči
o pacienty.

PORODNÍCI BENEŠOVSKÉ NEMOCNICE SI DO
STATISTIK PŘIPSALI JUBILEJNÍ TISÍCÍ POROD

BENEŠOV. Úterý 17. listopadu se letos stalo pro zdravotníky gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov dvojnásobně významným dnem. Proběhl totiž jubilejní 1000. porod, kdy ve 13 hodin a 40 minut přivedla na svět maminka
Helena Šopejstalová svého druhého potomka, chlapečka Daniela Červenku. Malý Daniel váží 3 700 gramů, měří 51 centimetrů a má
se čile k světu. Ve čtvrtek 19. listopadu předal ředitel nemocnice Petr Hostek narozenému Danielovi a jeho mamince květiny a drobné
dárky a společně s primářem gynekologicko-porodnického oddělení Stanislavem Matouškem a primářem dětského oddělení Michaelem Richterem jim popřál do života hlavně pevné zdraví. „Benešovská porodnice pro mě byla jasná volba a nezklamala mne. Doktoři i
sestřičky v porodnici byli opravdu úžasní a velmi příjemní. Celkově prostředí a péče byla na jedničku,“ popsala maminka malého Daniela, paní Šopejstalová. Zdravotníci benešovské porodnice zaznamenali letošní 1000. porod téměř o tři týdny dříve, než tomu bylo
minulý rok. Jako vždy však ještě nejde o konečné číslo. „Loni jsme tisícího porodu dosáhli osmého prosince. Letos je tomu o mnoho dní
dříve. Očekávat tedy můžeme o něco vyšší počet porodů, než v roce 2014, kdy v naší porodnici proběhlo celkem 1064 porodů,“ dodal
ředitel nemocnice Petr Hostek. Foto: Jana Helm Musilová
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Benešovská nemocnice se
zúčastnila veletrhu práce
Praha – Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov, a.s. se v úterý 10. listopadu 2015 zúčastnila Veletrhu práce 3. lékařské
fakulty TRIMED JOB, který
pořádalo Sdružení studentů 3.
LF UK TRIMED.
Cílem akce bylo přiblížit
studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění. Tento rok byl nově program zaměřen i na obory bakalářské, konkrétně Všeobecná sestra a Fyzioterapie.
Na veletrhu se prezentovalo celkem dvanáct provozovatelů zdravotnických zařízení
včetně benešovské nemocnice. Ti mohli se studenty navázat přímý kontakt a pohovořit
s nimi o možnostech, které jejich zařízení nabízí studen-

tům a absolventům – o možnostech praxí, stáží, zaměstnání.
„Na veletrhu jsme ze strany
studentů zaznamenali velký
zájem o naši nemocnici a to jak
o praxe, tak i o možné pracovní uplatnění. Studenty nezajímaly ani tak platové podmínky nebo benefity jako spíše v
jakých oborech by se u nás
mohli uplatnit a dále rozvíjet,
zda a jak podporujeme vzdělávání svých zaměstnanců, jaké výkony provádíme a jaké
máme vybavení,“ uvedl Ing.
Miroslav Kolanda, vedoucí
oddělení řízení lidských zdrojů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.
Kromě prezentace zdravotnických zařízení se účastníci
mohli také zúčastnit mnoha
zajímavých přednášek uznávaných odborníků z lékařského prostředí.
(jhm)

Většinu zisku investujeme...
Dokončení ze strany 1
Kolik je tedy průměrný plat sestry v benešovské nemocnici?
V říjnu průměrná mzda
zdravotní sestry v benešovské
nemocnici byla 27 127 korun
hrubého.
Je možné nějak porovnávat
platy sester v benešovské krajské nemocnici a platy na úrovni
pražských státních nemocnic?
Pražské tzv. státní velké fakultní nemocnice se řídí jinou
legislativou a mají úplně jinou právní subjektivitu. Je
zde především i rozdílný systém financování nemocnice.
Navíc zajišťují i jiné spektrum
poskytování péče a poskytují
především superspecializovanou péči. Toto srovnávat s
menší nemocnicí našeho charakteru nelze.
Pro zajímavost, například
sledujeme trendy odchodů
sester z naší nemocnice a problematika výše mzdy rozhodně není hlavním důvodem odchodů. Máme dokonce i případy, kdy některé sestry, které z
Benešova odešly, se po čase
vrací zpět do naší nemocnice.
Naším cílem je samozřejmě
snaha
eventuální
rozdíly
zmenšovat a tak například naše sestra v současné době a po
pěti letech praxe vydělává více
peněz než v tzv. státní nemocnici v tabulkové mzdě.
Samozřejmě vím, že obecně

platy sester jsou ve srovnání s
ostatními obory podhodnocené a zasloužily by i další zvýšení. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že se pohybujeme v celostátním systému financování zdravotnictví, který není ideální. Některé nemocnice, třeba jako ta benešovská, se snaží svůj zisk investovat do platů a stabilizace
svého personálů. Další nemocnice, které mají ve svém
hospodaření červená čísla, si
to prostě dovolit nemohou. A
potom jsou samozřejmě i ty
velké státní, které v případě jejich finančního propadu sanuje státní rozpočet. Proto je nutné provést systémové změny ve
zdravotnictví a platbách pojišťoven, třeba například i navýšením platby za státní pojištěnce, narovnání plateb pojišťoven za stejné výkony v různých nemocnicích a podobně.

Pane řediteli, je ještě něco, co
byste chtěl sdělit vašim kolegům v nemocnici.
Jelikož se blíží konec roku,
chci poděkovat všem zaměstnanců za jejich práci, profesionalitu a lidský přístup. Chci
poděkovat také zvláště sestrám a střednímu zdravotnickému personálu, protože
vím, že ačkoliv to nemají lehké, jsou každý den, každou hodinu a každý okamžik připraveni pomáhat našim pacientům a za to jim velký dík.
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Ředitel Petr Hostek: Rok 2016 bude rokem
dalšího rozvoje a modernizace nemocnice

PETR BALLEK

Benešov – Samozřejmě jako
každý rok, hodlá vedení největšího zdravotnického zařízení na Benešovsku dál rozvíjet a modernizovat nemocnici.
Co chcete nového v nemocnici
realizovat v příštím roce?
Prvotním úkolem pro příští
rok je především generální rekonstrukce dětského oddělení
a přestěhování do pátého patra tzv. nové interny. Neurologie tak bude nově ve čtvrtém
patře a interní oddělení i ve
třetím patře. Interní oddělení
tak bude nově umístěno celkem ve třech podlažích.
To samo sebou přináší další
záležitosti jako je například
přestěhování oddělení lůžek

ošetřovatelské péče do bývalé
střední zdravotnické školy.
Tam chceme centralizovat
tento druh zdravotní péče a
tím se nám uvolní prostor pro
rozšíření oddělení rehabilitace, kde doufáme, vznikne navíc jeho lůžková část. Výsledek záleží na úspěšnosti našich jednání se zdravotními
pojišťovnami.
A kdy zmizí budova staré nevyužívané hematologie?
Samozřejmě tato budova je
již delší dobu nevyužívaná a
hyzdí areál nemocnice. Naštěstí se nám podařilo sehnat
peníze na její ekologickou likvidaci a tak další velkou akci
v dohledné době, pokud to počasí dovolí, bude demolice staré budovy transfuzní a hema-

tologické stanice, kde je uvažováno přeměnit uvolněné
prostory na rozšíření parkoviště pro pacienty.
Jedním z nejvytíženějších pracovišť je i pavilon tzv. nové interny, co bude s ním?
Jak už jsem říkal na začátku, v tomto pavilonu nám
vznikne úplně nové dětské oddělení s novým vybavením. Na
výzdobě jeho interiéru spolupracujeme s nadací Archa,
Chantal Poullain. Na interním oddělení tohoto pavilonu
budeme také radikálně obměňovat lůžkový fond. Začátkem
roku chceme zakoupit nová
elektrická lůžka, která poskytnou nadstandardní komfort pro naše pacienty. Dále
uvažujeme o revitalizaci celé-

ho pavilonu nové interny, která po takovém kroku již mnoho let volá.
V areálu jsou také historické
budovy, které pamatují založení
nemocnice, co bude se starou
internou?
Máte pravdu, jedná se o nejstarší budovu nemocnice, jejíž provoz byl zahájen v roce
1898. Budova byla za ty léta
průběžně opravována, ale jistě by si zasloužila celkovou rekonstrukci. Jedná se o pavilonu F, tzv. staré interny, který
je umístěn v dolní části areálu. Mohu říci, že právě probíhají jednání o eventuálním
pronájmu tohoto pavilonu a
jeho generální rekonstrukci,
samozřejmě s využitím v rámci zdravotnictví a služeb pro

pacienty.
Budou i další věci?
Určitě chceme provést rekonstrukci a úpravy odstavných ploch a místní infrastruktury. A především dále chceme více zabezpečit celý
areál nemocnice včetně bezpečnostních bodů a kamer.
Zvláště v současné době to vidíme jako jednu z priorit, a
chceme více dbát na bezpečnost pacientů a zaměstnanců
nemocnice.
Dále nás čeká realizace projektu lůžkové rehabilitace, což
bude opět velmi velký projekt.
A i takové „drobnosti“ za pár
milionů jako je vybudování
přístřešku klimatizací centrálních operačních sálů a
ARO, rekonstrukce chirur-

gické multioborové JIP a rekonstrukce výtahu gynekologicko – porodnického oddělení.

Budou i nové přístroje?
Nedílnou součástí modernizace jsou i nové přístroje.
Chceme zakoupit nový CT přístroj a dále pokračovat v obnově přístrojového vybavení
nemocnice. Jen tak namátkou
mě napadá, endoskopická věž
na ORL oddělení, sonografický přístroj 4D na gynekologii,
ultrazvukové přístroje, endoskopiská věž pro urologii a
další. Prostě těch úkolů je
mnoho, ale je potřeba je realizovat, abychom mohli i nadále našim pacientů poskytovat
špičkovou zdravotní péči v
našem regionu.

Benešovská nemocnice podpořila Světový den STOP dekubitům
JANA HELM MUSILOVÁ
EVA LAŽANOVÁ

Benešov – Nemocnice Rudolfa
a Stefanie Benešov se v tomto
roce připojila k podpoře Světového dne STOP dekubitům,
tedy proleženinám, kterým
byl v letošním roce vyhlášen
19. listopad.
V rámci tohoto dne bylo v
přízemí interního pavilonu
zřízeno stanoviště pro pečující osoby a laickou veřejnost,
kde všeobecné sestry zodpovídaly otázky zájemcům o tuto problematiku. Na stanovišti bylo k dispozici na ukázku
lůžko s antidekubitní matrací, antidekubitní pomůcky a
pomůcky pro preventivní
ošetření kůže. Připraveny byly i ochutnávka doplňků stravy k podpoře hojení dekubitů.

Co jsou vlastně
dekubity?
Jsou to česky proleženiny, tedy různě rozsáhlé rány vyvolané dlouhodobějším lokálním tlakem na kůži. Vznikají
většinou v místech s malou
vrstvou tukové tkáně.
I pro současnou pokrokovou medicínu jsou dekubity
vážným problémem, protože
se špatně hojí a mohou být
bránou vstupu infekce do těla.
Studie uvádějí, že dekubity
jsou běžným problémem, který postihuje téměř 20 procent
všech pacientů.
„Dekubity představují problém, se kterým se potýkají
zdravotníci na celém světě. Je
nutné zdůraznit, že dekubity
nevznikají jen u dlouhodobě
hospitalizovaných pacientů.
Podle údajů Národního referenčního centra je více než 30
procent pacientů přivezeno do
zdravotnického zařízení již s
dekubitem,“ uvedla Eva Lažanová, manažerka pro kontinuitu poskytované péče Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Benešov.
V ČR se sledování dekubitů
stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za
nejúčinnější způsob řešení
problematiky dekubitů je považována včasná prevence.
Proto evropský poradní panel
pro otázky proleženin EPUAP
každoročně pořádá světový
den s názvem „Stop dekubitům“. Letos byl tento den stanoven na 19. listopad. (Organizace EPUAP vznikla před 15
lety v Londýně s cílem propojit zdravotní praxi, výzkum,
osvětu a politickou sféru pro
společnou podporu prevence
dekubitů.)
Významnou roli v prevenci
dekubitů má pravidelné polohování, které je součástí preventivních opatření společně
s hygienickou péčí, správnou
výživou, odstraněním nepříznivých mechanických vlivů
vnějšího prostředí a normalizací celkového stavu.
„Polohováním dochází ke
snížení tlaku na kůži, ke zlepšení prokrvení kůže, brání
vzniku svalových atrofií, kontraktur a deformací kloubů,
eliminuje bolest a zlepšuje
psychický stav pacientů. Prokrvení kůže pak podporuje hojení a správný metabolismus,“
vysvětlila paní Lažanová.

Příčina a rizikové
faktory proleženin
Tlak, který působí mezi kůží a
podložkou (postel), způsobuje
stlačení tkání. Tkáně tak
nejsou prokrvovány a okysličovány, dochází k odumírání
tkáně odborně nazývané nekróza. K této nekróze se poté
přidávají infekce. K nejvyššímu tlaku dochází na kostních
výčnělcích, jako jsou kyčelní
klouby, sakrální výběžky, paty, křížová kost či kostrč. Někdy se objevují i na zadní části
hlavy, ramenou, lícní kosti,
okolo lopatek, na kotnících, na

boční straně kolen, u palce na
noze nebo ploskách chodidel.
Důležitější než intenzita tlaku
je pro vznik proleženin doba
jeho působení. Vznikají totiž
velmi rychle, asi mezi 1–6 hodinami. Z tohoto důvodu jsou
nejvíce ohroženi dlouhodobě
ležící pacienti, lidé v bezvědomí, pacienti s demencí, osoby
nad 70 let a osoby s poškozením míchy.
„Pro starší osoby jsou dekubity rizikovější kvůli změně vlastností kůže – klesá elasticita vláken, zhoršuje se vnímání bolesti, zvyšuje se propustnost kůže, nedochází k
dobré přeměně kůže a snižuje
se množství krevních cév.
Vyšší riziko mají pacienti s
nedostatečnou výživou, jelikož mají sníženou přirozenou
schopnost hojení ran. Proto je
nutné dbát na kalorickou hodnotu stravy, dostatek vitamínů a minerálů. Také obezita je
spojená se zvýšeným výskytem proleženin, protože obézní pacient působí na podložku
větší tlakovou silou, a tudíž
dochází k většímu útlaků tkání,“ doplnila paní Lažanová,
manažerka pro kontinuitu poskytované péče benešovské
nemocnice.
Dalšími rizikovými faktory
je deprese, snížení imunity,
změny průtoku krve, těžké pooperační a poúrazové stavy
(jako jsou zlomeniny dolních
končetin). Mezi nepříznivé
vlivy dále patří anémie (chudokrevnost), dehydratace, diabetes, jaterní choroby, selhání ledvin, nádory, cévní
onemocnění, poruchy mozkové činnosti, intoxikace léky,
úrazy mozku a míchy.

Příznaky
proleženin
Kvůli lepší zdravotní péči jsou
dekubity rozděleny do 4 stupňů podle závažnosti. Je velmi
důležité vědět, že proleženiny

postupují z hloubky na povrch. I nepatrné známky na
povrchu kůže tak mohou být
příznakem rozsáhlého poškození pod povrchovou vrstvou.
I. stupeň – v místě působícího tlaku se objevuje mírný
otok (edém) a začervenání kůže. Pokožka bývá neporušena,
ale v hloubce už dochází k procesu směřujícímu ke vzniku
proleženin. Tyto projevy jsou
zcela vratné, takže při změně
polohy pacienta, otok zmizí.
II. stupeň – v postižené oblasti vznikají puchýře a místy
může být povrchově obnažená
vrchní vrstva kůže. Pokožka
bývá oteklá, namodralá a zatvrdlá.
III. stupeň – porušení podkoží a částečně i svalstva?,
může být viditelný podkožní
tuk, může se vyskytovat
nekrotický povlak.
IV. stupeň – nejtěžší případy proleženin, které sahají až
na kost, dochází k poškození
svalstva, šlach, obnažován
kostí, nekróza, v ráně se mohou vyskytovat vředy a dutiny, může docházet k infekčnímu zánětu kostí a kloubů.

POLOHOVÁNÍ je důležitou součástí prevence proleženin. Foto: NRS Benešov
„V našem zdravotnickém
zařízení se problematikou
vzniku dekubitů zabýváme
dlouhodobě. Funguje zde Edukační tým sester pro hojení
ran. Tento tým zajišťuje
edukaci pacienta, event. rodinných příslušníků v péči o
ránu, provádí konzultace při

péči o ránu na lůžkových odděleních, spolupracuje s ambulancí pro hojení ran, spolupracuje s nutričními terapeutkami, dále provádí školení
zaměstnanců na seminářích
zaměřených na péči o rány a
sleduje novinky v péči o rány,“ popsala Eva Lažanová.
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Cvičení prověřilo připravenost
složek IZS ale i nemocnice
Námětem cvičení v nemocnici byl simulovaný výbuch mikrovlnné trouby a následný požár
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – V úterý 15. září proběhlo v Nemocnici Rudolfa a
Stefanie Benešov
taktické
cvičení složek integrovaného
záchranného systému (IZS),
které mělo prověřit postup,
taktiku, vzájemnou koordinovanost a komunikaci složek IZS a samotné nemocnice.
Zkouškou prošel i traumatologický plán benešovské nemocnice, jehož smyslem je zajistit nasazení zdravotníků v
krizových situacích.
Námětem cvičení byl simulovaný výbuch mikrovlnné
trouby a následný požár na rehabilitačním oddělení, který
vypukl v 10 hodin.
Celé oddělení pohltil dým,
ve kterém uvízlo 19 zraněných
figurantů. Do několika minut
byl na místě hasičský záchranný sbor, který okamžitě
začal s likvidací požáru a vyprošťováním zraněných. Ti
byli roztříděni do několika
skupin podle závažnosti svých
zranění a následně převáženi
sanitními vozy zdravotnické
záchranné služby do chirurgického pavilonu nemocnice,
kde si je již přebíral pověřený
zdravotnický personál, tzv.
zásahový tým.
Třídění zraněných probíhalo ve dvou vlnách. Prvotní
třídění (tzv. START) prováděli již hasiči v průběhu zásahu
na oddělení. Druhé třídění pak
bylo již na zdravotnické záchranné službě v jejich připraveném stanu a dle ztv. metody TRIAGE.
„Pro TRIAGE (hromadné
třídění zraněných) se používá
mezinárodně platné barevné
kódování závažnosti zranění.
Červená barva se používá u
neodkladných zranění ohrožujících život, končetiny a
zrak. Žlutá barva se používá u
poranění vyžadujících léčbu
do dvou hodin, zelená barva u
ošetření do čtyř hodin jako
jsou malé zlomeniny či popá-
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Zdravotníci se dozvěděli jak
komunikovat s neslyšícími
Benešov – Obecně prospěšná
společnost Tichý svět (dříve
APPN – Agentura pro neslyšící) uspořádala pro zdravotníky 9. listopadu v nemocnici
přednášku o neslyšících.
Na přednášce se zdravotníci benešovské nemocnice dozvěděli, jak komunikovat se
sluchově postiženými pacienty a jaký vlastně je jejich svět.
Vidět mohli i komunikaci ve
znakovém jazyce a mohli se
seznámit s jeho různými druhy. Dozvěděli se také, čeho se
při komunikaci s neslyšícím
vyvarovat a jak používat tzv.
Tichou linku (online tlumočeni do znakového jazyka),
kterou společnost Tichý svět
poskytuje.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie se společností Tichý svět
spolupracuje od června 2014,
kdy se zapojila do projektu
„Bezbariérové nemocnice i
pro neslyšící“. Díky tomuto
projektu má nemocnice k dispozici tablet pro online tlumočení ve znakovém jazyce.
Tlumočení je založeno na přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a
zároveň přenosu mluvené řeči. Pomocí tabletu se zdravot-

níci spojí s tlumočníkem, který je následně k dispozici pro
komunikaci s neslyšícím na
obrazovce zařízení.
I při používání online tlumočení přes tablet je ale potřeba dodržovat určitá pravidla a vyvarovat se (pro slyšící)
drobnostem, které mohou
neslyšícímu komunikaci ztížit. Proto byly na semináři
připomenuty i zásady využívání online tlumočení.
Tablet pro online tlumočení
je umístěn na ambulanci ORL,
která je označena samolepkou
s názvem projektu a informací o možnosti online tlumočení. Pro nezbytnou komunikaci s neslyšícím jej v případě
potřeby mohou využít všechna oddělení benešovské nemocnice.
(jhm)

Přinášejí dotyk zdravého světa
leniny. Poslední pak je černá
značící mrtvé. Toto barevné
označení se využívá i k vymezení prostorů pro zraněné jednotlivých kategorií poranění.
Značení jsme využili i v našem areálu, kde můžete vidět
šipky se zmíněnými barvami,
které se nachází směrem k
chirurgickému pavilonu a v
případě krizové situace by
měli sloužit zdravotnické záchranné službě pro rychlejší
orientaci kam s jakým pacientem jaké kategorie,“ vysvětlil Petr Hostek, ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov.
Na pomoc při likvidaci požáru a evakuaci zraněných
přispěchaly i sbory dobrovolných hasičů. „Dorazili dobrovolní hasiči z Neveklova, Bystřice a Čerčan, se kterými byla výborná spolupráce. Celkově všechny složky Integrova-

ného záchranného systému
spolu dobře kooperovali a vše
šlapalo jako hodinky,“ uvedl
ředitel Hasičského záchranného sboru Benešov Josef
Setnička.
Cvičení prověřilo připravenost nejen všech složek IZS,
ale i nemocničního týmu při
řešení mimořádných událostí
a velkém počtu zraněných.
Probíhalo za plného provozu
nemocnice, a tak se pacienti,
kteří v tu dobu byli v chirurgickém pavilonu, potkávali se
záchranáři, policisty, hasiči a
„zraněnými‘ figuranty. Na
nohou byl i krizový štáb benešovské nemocnice v čele s
ředitelem Petrem Hostkem jako krizovým manažerem.
„Myslím si, že celkově bylo
cvičení maximálně úspěšné a
souhra všech složek IZS a našich zaměstnanců dokonalá.
Sám jsem se jako krizový ma-

nažer pohyboval na místě cvičení a vše tak viděl z první ruky. Bylo vidět, že každý přesně ví, co a kdy má dělat. Opravdu výborná souhra všech složek,“ zhodnotil cvičení ředitel
benešovské nemocnice.
Samotné cvičení trvalo dvě
hodiny a ukončeno bylo v pravé poledne. Zúčastnilo se jej
celkem 25 figurantů, z nichž
devatenáct se jich zhostilo role zraněných.
„Jeden z figurantů dokonce
svým zraněním podlehl a během požáru zemřel při snaze
zachránit ostatní. Figuranti
byli převážně studenty Střední zdravotnické školy, kteří
před zahájením cvičení prošli
instruktážním školením, byly
jim rozdány role a dokonce
měli namalovaná zranění. A
některá vypadala vskutku
opravdově,“ doplnil na závěr
ředitel Petr Hostek.

Také benešovská nemocnice se připojila
k celoevropskému antibiotickému dni
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Nemocnice Rudolfa
a Stefanie se již po několikáté
připojila k Evropskému antibiotickému dni, který každoročně připadá na 18. listopad.
Cílem této informační kampaně, je upozornit laickou i odbornou veřejnost na rizika spojená s nevhodným užíváním
antibiotik a hrozbu ztráty jejich účinnosti. Touto problematikou se zabývá i Antibiotické středisko při Oddělení
klinické mikrobiologie benešovské nemocnice, které poskytuje analytickou a poradenskou činnost pro zvyšování
kvality používání antibiotik.
„Kvůli nesprávnému užívání antibiotik dochází k tomu, že bakterie se vůči nim
stávají odolné, což vede k prodloužení léčby, nebo nasazení
alternativních a dražších antibiotik, která ale mohou mít
řadu vedlejších nežádoucích
účinků,“ vysvětluje Hana
Ptáčková, vrchní sestra Oddělení klinické mikrobiologie
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Nemocnice Rudolfa a Stefanie.
Mezi nesprávné užívání antibiotik patří především jejich
užití při chřipce a nachlazení,
snižování dávky, nedodržová-

ní předepsaného intervalu
dávkování atd.
„Nachlazení a chřipky jsou
onemocnění způsobená viry.
Proti nim nejsou antibiotika

účinná. Proto je užívání antibiotik v těchto případech v
podstatě nesmyslné, jelikož
antibiotika nesnižují horečku,
ani neomezují kýchání či jiné
příznaky chřipky a nachlazení. Antibiotická léčba by měla
být zahájena na podkladě laboratorního vyšetření – například CRP, kdy se odliší virový nebo bakteriální původce
nemoci. Okamžité rychlé stanovení CRP se v nemocnici
provádí na dětské, ORL, plicní
a interní ambulanci a na lékařské pohotovostní službě,“
objasnila vrchní sestra Hana
Ptáčková.
Od doby, kdy byla antibiotika objevena a začala se používat, se stále více bakterií stává
rezistentními a vytváří si
mnoho různých způsobů boje
proti antibiotikům. Protože
rezistence stále narůstá a v posledních letech bylo objeveno
a uvedeno na trh jenom málo
nových antibiotik, je v současnosti problém rezistence
vůči antibiotikům významnou
hrozbou pro zdraví veřejnosti.

Benešov – Na oddělení lůžek
ošetřovatelské péče Nemocnice Rudolfa a Stefanie pracují ve svém volném čase díky
čerčanské organizaci TŘI,
o.p.s. již více než deset let dobrovolníci, kteří přichází pacientům zpříjemnit jejich pobyt
v nemocnici. V loňském roce
získal dobrovolnický program v benešovské nemocnici
akreditaci Ministerstva vnitra, která je zárukou vysoké
kvality. Od ledna letošního
roku se začala dobrovolnická
činnost pozvolna měnit. Dobrovolníci absolvovali školení,
podepsali nové smlouvy a museli se přizpůsobit novým pravidlům. Pravidelně se účastní
skupinových supervizí a evaluačních schůzek.
„Počet dobrovolníku oproti
jiným obdobím významně
stoupl. Na začátku roku na oddělení LOP pravidelně docházeli tři dobrovolníci. Nyní máme na tomto oddělení sedm registrovaných dobrovolníků a
další se hlásí. Kromě toho se
nám podařilo získat muzikanty, kteří chodí pacientům
hrát a zpívat. Takové společné muzicírování, při kterém si
pacienti také sami zazpívají,
jim přináší mnoho radosti,“
uvedla Lucie Bimková, koordinátorka dobrovolníku.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se rozhodli část svého volného času věnovat něčemu
dobrému a smysluplnému.
Přicházejí, aby pomáhali.
Dobrovolníci v nemocnici nevykonávají zdravotní a ošetřovatelské úkony a nenahrazují práci personálu, nýbrž
přinášejí do nemocničního
prostředí dotyk zdravého světa. Svou přítomností zlepšují
psychosociální podmínky v
lůžkových zařízeních. Konkrétních činností, které dobrovolníci v benešovské nemocnici dělají je celá řada.
„Dobrovolníci navštěvují
pacienty na pokojích, tráví s
nimi čas povídáním, čtením,
hraním her, nebo vycházkami
po areálu nemocnice a nacvičují s nimi i chůzi s chodítkem. Další pomáhají arteterapeutce při skupinovém programu s pacienty,“ popsala
činnosti Lucie Bimková. (jhm)

