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Návštěvníci Open Door Hospital festu
přispěli na dlouhodobě nemocné
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Třetí ročník benefičního Open Door
Hospital festu Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov,
který se konal v sobotu
3. září na louce u hematologického oddělení, provázelo
krásné počasí, dobrá nálada
a snaha přispět na dobrou
věc – tentokrát na dlouhodobě nemocné pacienty,
kteří jsou hospitalizováni na
oddělení lůžek ošetřovatelské péče (LOP).
Na festivalu se vystřídalo
od 13 do 22 hodin přibližně
500 návštěvníků, kteří
dlouhodobě nemocným pacientům přispěli celkovou
částkou 20 tisíc korun.
„Stejně jako v případě
předchozích dvou ročníků
byl i letos vstup na benefiční festival zdarma. Návštěvníci ale ochotně přispívali
částkou od padesáti do tisíce
korun na pacienty oddělení
lůžek ošetřovatelské péče.
Za věnovanou částku obdrželi památeční odznáček s
logem festivalu,“ uvedl ředitel Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Ing. Oldřich Vytiska.
Celou akci zahájil svou
účastí primář oddělení LOP
MUDr. Michal Bláha, který
poděkoval všem přítomným,
pořadatelům akce a sponzorům. Představil také oddělení LOP.
„Naše oddělení poskytuje
léčebnou péči, ošetřovatelskou péči a rehabilitační
ošetřování nemocným, kteří
již mají stanovenou diagnózu s léčebným postupem. Lůžka slouží k doléčování předchozího akutního
nebo zhoršeného chronického onemocnění s cílem
dosažení takového stupně
kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi dovolí
návrat do domácího prostředí. Pokud propuštění
domů není z objektivních
důvodů možné, snažíme se
o bezproblémový přechod s
minimalizací známých rizik
do sociální instituce. K dispozici je celkem 78 lůžek.
Osmapadesát původních je
v pátém patře interního
pavilonu a dvacet lůžek
funguje jako nadstandardních v budově bývalé zdravotnické školy,“ připomněl.
Slovo úvodem si vzala také koordinátorka Českého
registru dárců krvetvorných
buněk, do něhož se mohli
návštěvníci festivalu přihlásit jako potencionální dobrovolní dárci kostní dřeně.
V rámci zahájení vystoupily benešovské mažoretky
– soubor Benešovská koťata
mini a v sólovém výstupu
Martin Kotouč. Po nich již
přišel čas na hudební produkci. Jako první na pódiu

vystoupila skupina Poprask,
která působí pod záštitou
Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice a
jejíž členové jsou převážně
klienty tohoto zařízení.
Hudební program se střídal s doprovodným programem. Po Poprasku tak následovalo vystoupení Doktora Klauna, který bavil děti
během dne i ve svém stánku. Děti si s klaunem mohly
hrát zajímavé hry s kostičkami LEGO Duplo a na památku dostávaly balónková
zvířátka.
„S doktorem Klaunem,
který funguje v rámci nadačního fondu Chance 4
Children, spolupracuje naše
nemocnice, především dětské oddělení, již řadu let.
Klaun dojíždí na dětské oddělení zpříjemnit malým
pacientům pobyt v nemocnici a také s námi spolupracuje na projektu „Nebojte se nemocnice“, který je
určen žákům 1. a 2. tříd základních škol,“ uvedl Petr
Ballek, tiskový mluvčí benešovské nemocnice.
Během klaunského vystoupení se začala připravovat kapela Czech it, po níž
vystoupily opět benešovské
mažoretky ve svých dalších
seskupeních – Benešovská
koťata, Wild Cats a speciální
skupina rodičů mažoretek
Crazy Cats. Mažoretky doplnila svými vstupy skupina
orientálních tanečnic složená ze zdravotních sestřiček
benešovské nemocnice.
Kapelu Czech it, která sice
nevystoupila ve své plné
sestavě, ale i tak potěšila
svou melodickou pohodovou hudbou návštěvníky
festivalu, vystřídala na pódiu Sabina Ludányiová se
svou stejnojmennou kapelou. Následně se představili
benešovští karatisté Sanchin Dojo. Po nich na pódiu
vystoupil první „mimo benešovský„ host, melodic
metalová kapela Garant z
jihočeské Soběslavi. To se již
publikum dostalo do taneční nálady, která pokračovala
až do konce večera.
Jako předposlední účinkující potěšila diváky benešovská kapela Ruce Nohy. Po
nich již následoval zlatý
hřeb večera, hlavní host
festivalu Miroslav Imrich
známý ze seskupení Abraxas a Tango. Ten na festival
benešovské nemocnice přijel se svojí kapelou Poprvé a
předvedl nezapomenutelnou show plnou známých
písniček a světelných efektů.
„Všechny místní kapely
hrály bez nároku na honorář, za což jim patří velký
dík, jelikož tak svou tvorbou
podpořili myšlenku celého
festivalu – nadchnout lidi

DOKTOR KLAUN pobavil především děti, úsměv na tváři ale vykouzlil i dospělým. Foto: Jan Helm

pro dobrou věc a připravit
pro ně skvělý hudební zážitek,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Petr Ballek.
Vedle vystoupení kapel a
zmíněných seskupení byl
připraven pro návštěvníky
také další bohatý doprovodný program.
„Děti si mohly vyrobit
různé drobnosti v kreativní
dílničce Domu dětí a mládeže Benešov pod vedením
Ivany Růžičkové, která nám
opět ochotně vyšla vstříc,
stejně jako kapely bez nároku na honorář. Nechybělo
malování na obličej pro děti
a pro dámy líčení od nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay. Velký
úspěch měl samozřejmě
skákací hrad a již zmíněný
stánek Doktora Klauna. Velice bychom chtěli poděkovat Vojenskému technickému muzeu Lešany, které
nám ochotně na akci zapůjčilo vůz Škoda 903, který je
patrně jedním ze dvou dochovaných kusů a tak patří
mezi velmi cenné položky
sbírek Vojenského historického ústavu,“ popsal doprovodný program mluvčí.
„Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří na
festival dorazili a přispěli na
naše dlouhodobě nemocné
pacienty. Jsem rád, že dorazilo hodně lidí nejenom z
Benešova, ale i širokého
okolí. Chtěl bych také touto

cestou poděkovat těm, kteří
se do pořádání festivalu zapojili a věnovali svůj volný
čas, aby uspořádali takovou
skvělou akci, ač třeba nejsou
ani zaměstnanci nemocnice.
Jmenovitě bych chtěl poděkovat hlavním pořadatelům
z naší nemocnice – tiskovému mluvčímu Petru Ballekovi a specialistce oddělení
marketingu a PR Mgr. Janě
Helm Musilové. Dále našim
zaměstnancům Milanovi

Hájkovi, Lukášovi Ježkovi,
Davidovi Plášilovi, Lence
Švíglerové a Mgr. Zuzaně
Kohoutové. Díky pak dále
patří Honzovi Helmovi,
Hance Slámové, Nikole Hálové, Zuzce Veselé, Heleně
Kynčlové, Vladimíru Semerádovi, Zdeňkovi Šantorovi,
Evě Pupové a její vnučce
Michel,“ poděkoval návštěvníkům a organizátorům ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Poděkování patří i níže
jmenovaným firmám, které
se na pořádání festivalu podílely finančně, popřípadě i
jinou pomocí: Radio Beat,
Quo s.r.o., Pivovar Ferdinand, Benešovský deník,
Jiskra, Čti doma, Audioscan
spol. s.r.o., Kooperativa, DOT
servis s.r.o., Pulse Wellness
and Fitness, Autocentrum
Bupi s.r.o., Marfi spol. s.r.o.,
Promedica Praha Group, a.s.,
Sládek Group a.s. a Eltsen.

LOP. Předávání výtěžku ze třetího ročníku festivalu na oddělení Lůžek ošetřovatelské péče. Na snímku
stojí zleva mluvčí nemocnice Petr Ballek, primář oddělení Michal Bláha, asistentka marketinku a PR
Jana Helm Musilová a vrchní sestra Eva Lažanová. Foto: Lukáš Marek
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V benešovské nemocnici můžete darovat
krev, ale můžete se stát i dárcem kostní dřeně
Benešov – V polovině září
na transfúzním a hematologickém oddělení benešovské nemocnice zdravotníci odebrali dárce s pořadovým číslem 4000 v roce
2016. Je jím Peter z Benešova, který krev daruje pravidelně od roku 1998 a tento
odběr byl již jeho padesátýčtvrtý v životě. V letošním
roce tento jubilejní odběr
proběhl již o 14 dní dříve
než loni, a tak předpokládáme, že letos odebereme o

několik desítek dárců více
než v předešlém roce.
Benešovské Transfúzní
oddělení vykazuje nadregionální působnost. Zajišťuje
odběry dárců a následné
zpracování krve, provádí
veškeré předepsané testy
spojené s bezpečností
transfúzních přípravků pro
okresy Benešov a Příbram.
Pracoviště má na základě
inspekce SÚKL povolení k
výrobě léčiv. Bezpříspěvkovým dárcem krve se může

stát každý zdravý člověk ve
věku 18 – 65 let. Nemusí být
občanem ČR, ale musí mít
dlouhodobý pobyt v ČR a
musí s ním být dobrá komunikace v češtině. O způsobilosti k dárcovství rozhoduje lékař, který se řídí
směrnicemi EU. Minimální
odstup mezi odběry musí
činit alespoň 10 týdnů.
Transfuzní oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov navázalo spolupráci
s Českým registrem dárců

krvetvorných buněk, který
zaštiťuje IKEM Praha. THO
se tak od listopadu 2012 zařadilo mezi náběrová střediska, kde dochází k počá-

tečnímu vyšetření a odběru
krve potenciálních dárců
kostní dřeně. Vstup do registru dárců krvetvorných
buněk je dobrovolný a bez-

platný. Odběry do registru
dárců krvetvorných buněk
se provádí po telefonické
domluvě. Tel.: 317 756 587,
317 756 494, 317 756 472

Podmínky vstupu do registru
•
•
•
•
•
•
•
•

věk 18-35 let (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)
ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí
hmotnost více než 50 kg
dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění – ani v minulosti)
bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
ochota věnovat svůj čas a pohodlí
zdravotní pojištění platné v ČR

Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní!
Dárce do registru vstupuje s plným vědomím, že je k dispozici pro všechny pacienty,
kteří potřebují transplantaci krvetvorných buněk na celém světě.

Včasné rozpoznání příznaků rakoviny v oblasti hlavy a krku je velmi důležité
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Když se řekne
rakovina hlavy a krku, většina z nás asi nebude přesně vědět, kde všude se tento
zhoubný nádor může nacházet. Pravděpodobně
správně trefíme například
hlasivky, dutinu ústní, hltan
a hrtan. Ale patří tam i
mozkové nádory, či oči,
anebo štítná žláza? Jak je to
tedy správně?
„Národní onkologický registr zahrnuje pod pojem
rakoviny hlavy a krku nádorové postižení rtů, dutiny
ústní, hrtanu, hltanu, nosohltanu, dutiny nosní i dutin
paranazálních a postižení
slinných žláz,“ vysvětlila
MUDr. Lucie Benešová z
ORL oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov.
Z dat zadávaných do Národního onkologického registru lze vyčíst, že ročně je
rakovina hlavy a krku diagnostikována u 1500 mužů
a 430 žen, a je tak 10. nejčastěji nově diagnostikovaným typem rakoviny.
„Počet nově diagnostikovaných případů rakoviny
hlavy a krku se mezi lety
2000 a 2010 zvýšil u mužů
o více než 11 %, u žen dokonce téměř o 37 %. A bohužel u žen ani úmrtnost
neklesá (18 %),“ doplnila
MUDr. Benešová.
Vznik tohoto nádorového
onemocnění jednoznačně
podporuje zejména kouření,
nadměrná konzumace alkoholu (především tvrdého,
potažmo kombinace kouření a alkoholu) a v posledních přibližně 20 letech se
jako třetí nejdůležitější rizikový faktor uvádí infekce
lidským papilomavirem
HPV, který většina z nás zná
spíše především jako původce rakoviny děložního
čípku.
„Statistiky ukazují, že asi
70 % některých nádorů
ústní části hltanu (orofaryngu) je způsobeno právě
infekcí HPV, a výskyt nově
zachycených nádorů s prokázanou infekcí HPV strmě
stoupá po celém světě. Nádory orofaryngu tvoří v
České republice téměř čtvrtinu všech nádorů spadají-

cích do ORL oblasti. V poslední dekádě došlo v jejich
výskytu k suverénně nejvýraznějšímu nárůstu. Mezi
lety 2000 – 2010 se počet
nově diagnostikovaných
karcinomů orofaryngu skoro
zdvojnásobil,“ uvedla lékařka ORL oddělení benešovské nemocnice.
Infekce virem HPV se
často spojuje s rizikovým
sexuálním chováním (orální
sex) a obecně s postupným
uvolňováním sexuálních
tabu v několika posledních
dekádách.
V některých vyspělých
zemích se proto již přistoupilo k plošnému očkování
nejen děvčat ve věku 11-14
let, ale také chlapců. I u nás
je možné si toto očkování
proti HPV u chlapců zajistit,
avšak bez příspěvku či
úhrady ze všeobecného
zdravotního pojištění.
„V ordinacích lékařů se
díky vzrůstající promořenosti populace virem HPV
stále častěji objevují lidé
mladšího věku, vyššího dosaženého vzdělání a socioekonomického postavení a v
dobrém zdravotním stavu.
Ačkoli typický většinový
pacient s rakovinou v oblasti hlavy/krku odpovídá
spíše profilu muže ve věku
60 – 65 let s pramalým zájmem o vlastní zdraví, který
je silným kuřákem a kouření kombinuje s vyšší konzumací alkoholu,“ popsala
MUDr. Benešová.
Je až pozoruhodné, nakolik naše česká legislativa
odolává protikuřáckým
tendencím a tzv. protikuřácký zákon nemá dostatečnou podporu u námi volených politiků. Zatím spíše
nesmělou iniciativou je povinné umístění odstrašujících fotografií důsledků
kouření na 65 % povrchu
krabiček cigaret (od září
2016), ale i to lze chytře zakrýt elegantními pouzdry a
efekt se tím ztrácí. V zemích, kde se kampaně proti
kouření těší vysoké politické
podpoře, jako je USA, dochází k výraznému poklesu
výskytu onkologických
onemocnění způsobených
kouřením, jako je rakovina
plic či právě rakovina hlavy

a krku.
„Dalším smutným faktem
je, že rakovina hlavy a krku
je diagnostikována a léčena
až v pozdních stádiích, neboť pacienti přicházejí k lékaři pozdě. Bohužel se v
České republice tento trend
nedaří nijak obracet a zastoupení nejzávažnějšího
stádia (stadium 4) stále
prudce roste. Přitom včasná
návštěva lékaře, stanovení
správné diagnózy a brzké
doporučení ke specialistovi
by mohlo výrazně zlepšit
šance pacientů na přežití,“
zdůraznila MUDr. Lucie Benešová.
Vzhledem k výše uvedeným negativním českým
statistikám, a nejen proto,
se letos Česká republika už
po 5. připojila k celoevropské iniciativě nazvané MAKE SENSE, v rámci které se
ve dnech 19. až 23. září 2016
uskutečnil Týden osvěty
rakoviny hlavy a krku. Cílem kampaně bylo především zvýšení informovanosti veřejnosti o tomto
závažném onkologickém
onemocnění a vyburcování
k vyšší zodpovědnosti za
vlastní zdraví. Lékaři kladli
hlavně důraz na vzdělávání
o prevenci, na pochopení
vážnosti příznaků onemocnění ze strany pacientů i
praktických lékařů, které by
mělo vést k včasné diagnostice nádorů.
Veřejnost tak mohla díky
zapojení několika předních
českých ORL pracovišť navštívit například speciálně
zřízené ambulance pro
včasnou diagnózu v Brně,
Benešově… Motolská klinika
pod vedením pana prof. Jana Klozara se navíc rozhodla pro netradiční vyšetřování přímo v terénu, v
nejmenovaných pražských
restauračních zařízeních
nižších cenových skupin.
K týdnu osvěty rakoviny
hlavy a krku se připojilo i
ORL oddělení benešovské
nemocnice, a to akcí Den
včasné diagnózy, která se
uskutečnila ve dnech 22. a
23. září 2016 a jejímž cílem
bylo upozornit na nebezpečí
zvyšujícího se výskytu rakoviny v oblasti hlavy a krku a apelovat na důslednou

prevenci, která je hlavně
spjata s rizikovými faktory –
především s kouřením jakožto jedním z hlavních rizikových faktorů, ale také i s
dalšími faktory jako jsou
alkohol a HPV infekce.
V rámci Dne včasné diagnózy se mohli lidé v Benešově nechat zdarma vyšetřit
od odborného lékařského
týmu ORL a to rovnou ve
dvou dnech a na dvou místech: ve čtvrtek 22. září od
8.30 do 15.30 během Dne

otevřených dveří na oddělení ORL benešovské nemocnice a v pátek 23. září
od 11 do 15 hodin na Masarykově náměstí, kde byl k
dispozici stánek prevence.
„Preventivní vyšetření
jsme prováděli také v terénu, kdy jsme navštívili Nízkoprahové denní centrum
pro osoby bez přístřešku a
Domov seniorů Benešov,“
doplnila MUDr. Lucie Benešová z ORL oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Benešov.
Vyšetření by měli podstoupit především kuřáci a
osoby, u kterých se objevuje
jeden z následujících příznaků trvající více než tři
týdny: bolestivost jazyka a
nehojící se vřed v ústech,
bolest krku, dlouhodobě trvající chrapot, bolest při
polykání, bulka na krku a
jednostranná nosní neprůchodnost s hlenovým výtokem.

Život mu zachránila včasná návštěva ORL
Benešov – Včasný záchyt
karcinomu může zachránit
život. Své o tom ví např.
pan Josef Pinkas, který
jednoho dne přišel na ORL
ambulanci benešovské
ambulance s tím, že mu
zřejmě uvízla v krku drobná kůstka z polévky. Šlo ale
o rané stádium karcinomu
na hlasivkách.
„Jednoho večera jsem
jedl polévku a najednou
jsem ucítil jako by mi něco
uvízlo v krku. Drobná
kůstka nebo kus zeleniny.
Řekl jsem si, že by bylo
dobré asi dojít k lékaři.
Ráno jsem se probudil a už
jsem žádný problém neměl. Manželka ale řekla, ať
si stejně dojdu k lékaři. Tak
jsem ji poslechl a vydal se
na ORL ambulanci do benešovské nemocnice. Lékařka mě prohlédla a řekla,
že v krku nic nemám, ale že
vidí nějaký nález na hlasivkách, nějaký polyp. Odebrali z něj vzorek a nasadili
antibiotika. Polyp se ale ani
po antibiotické léčbě nelepšil a lékařům se to nelíbilo. Když přišly výsledky z
odebraného vzorku, lékaři
zjistili, že mám na hlasivkách rané stádium karcinomu. Za tři měsíce jsem
tak podstoupil další zákrok,
kdy mi byl polyp zcela
odebrán. Jelikož šlo o včasný záchyt, nemám žádné
problémy, jen každých 14
dní docházím na kontrolu a
jsem sledován. Nebylo potřeba žádné ozařovaní, ani
další zákrok,“ řekl pan Pinkas, bývalý řidič z povolání,

PACIENT A JEHO LÉKAŘKA. Josef Piknas s lékařkou Lucií Benešovou v ordinaci ORL benešovské nemocnice. Foto: Jana Helm Musilová

který kouřil 45 let deset a
více cigaret denně.
„Kouřit jsem přestal před
10 lety ze dne na den. Sice
jsem z počátku okousal
snad stovky sirek, ale nakonec mi kouření vůbec
nechybí. Když jsem si spočítal, kolik mě cigarety stojí
měsíčně, a že za 10 měsíců
bych měl našetřeno na skútr, který byl v té době hitem, rozhodl jsem se s tím
seknout,“ popsal své odvykání kouření Josef Pinkas
původem z Prahy.
„Pan Pinkas je jedním z
mála případů včasného a
navíc náhodného záchytu
karcinomu v oblasti krku, v
tomto případě hlasivek.
Spadá i do rizikové skupiny
kuřáků ve vyšším věku. 4
roky má kardiostimulátor,

jinak se u něj žádné jiné
obtíže neobjevují. Díky
včasnému rozpoznání karcinomu nemusel podstupovat žádné ozařování. Po
odstranění zhoubného polypu má hlasivky na pravé
straně o trochu menší a
nerovné, zůstal mu lehký
chrapot, ale jinak hlasivky
fungují bezchybně. Dochází
samozřejmě na pravidelné
kontroly a je sledován,
kdyby se náhodou nějaký
nález znovu objevil. V tom
případě by muselo dojít
buď k ozařování, nebo k
chirurgickému či laserovému odstranění. Panu Pinkasovi se však daří velice
dobře,“ doplnila MUDr. Lucie Benešová z ORL oddělení Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov. (jhm)

SC_BENESOV_PRILOHA_3, 21.9.2016 9:03:48 - Benutzer: kellnerz - PROOF

NEMOCNICE BENEŠOV INFORMUJE | 3

říjen, listopad, prosinec 2016

Nový počítačový tomograf připlul z Japonska
PETR BALLEK

Benešov – V pondělí 19. září
do Nemocnice Rudolfa a
Stefanie přivezl holandský
kamion nový CT přístroj
Toshiba.
Jeho pouť do Benešova
však začala již před mnoha
týdny v Japonsku, kde byl
naložen na loď, která ho
přivezla přes půl světa do
holandského přístavu.
Nové cétéčko nahradí
předcházející přístroj stejnojmenné značky, který ke
spokojenosti pacientů v Benešově odsloužil osm let. Z
důvodu akreditace vzdělávání lékařů na tomto oddělení, se musí takové přístrojové vybavení po každých osmi letech obnovovat.
Proto oddělení radiodiagnostiky dostane zbrusu
nový přístroj, který je sa-

mozřejmě o třídu vyšší a
modernější, má větší škálu
možností vyšetření pacienta
a podporuje nejmodernější
trendy v diagnostice.
Přístroj byl zakoupen díky
poskytnutým financím
Středočeského kraje a stál
necelých 15 milionů korun
včetně DPH.
Pacienti se mohou těšit
na provoz nového výkonného přístroje již od konce
září letošního roku.

Krajské investice do nemocnic se
zvyšují. Zaručuje to jejich modernizaci

Středočeský kraj uzavřel memoranda
o spolupráci s pražskými nemocnicemi

Praha – Hejtmana Miloše
Petery jsme se zeptali na
financování nemocnic kraje
za poslední roky.

Praha – Úzkou spolupráci
při zajišťování kvalitní
zdravotní péče se rozhodl
Středočeský kraj navázat s
pražskou Nemocnicí Na
Homolce a Thomayerovou
nemocnicí. Společnou dohodu stvrdili podpisy memorand o spolupráci
hejtman Středočeského
kraje Miloš Petera (ČSSD) a
ředitelé nemocnic Ivan Oliva za Nemocnici Na Homolce a Doc. MUDr. Zdeněk
Beneš, CSc., za Thomayerovu nemocnici. Obě memoranda byla podepsána v
úterý 13. září v sídle Krajského úřadu Středočeského
kraje.
„Středočeský kraj měl
velký zájem na navázání
této úzké spolupráce. Vítám,
že díky tomu můžeme občany kraje ujistit, že se jim v
případě potřeby dostane
vysoce specializované léčby,
kterou v současné době
nejsou schopny zajistit naše
krajské nemocnice. Chceme,
aby měli možnost dostat se
i na specializovaná pracoviště pražských nemocnic,“
komentoval podpis dohod o
spolupráci hejtman Miloš
Petera.
Zdůraznil také, že se
Středočeský kraj snaží v
posledních letech všemi
dostupnými prostředky a
přes nedostatek zdravotnického personálu udržet a
zlepšovat stávající úroveň

V jaké výši poskytl kraj celkové dotace do krajských nemocnic?

Za období 2012 – 2016
zaslal kraj do nemocnic založených Středočeským
krajem dotace v celkové
výši téměř 2,9 miliardy korun. Jednalo se především o
investice, dluhovou službu,
kofinancování, dotace z humanitárního fondu pro akciové společnosti a provozní
dotace.
Podílel se Středočeský kraj na
kofinancování projektů z evropských fondů? V jaké výši?

V období 2012 – 2016 se
Středočeský kraj podílel na
kofinancování projektů z
evropských fondů na investičních akcích, například u
následujících nemocnic:
Projekt Iktové centrum –
Oblastní nemocnice Kladno,
kofinancování ve výši 1 272
433,58 Kč. Dalším projektem
byl „Projekt technologické
vybavení Iktového centra“,
Oblastní nemocnice Kolín,
nemocnice Středočeského
kraje – kofinancování ve
výši 2 631 133,59 Kč. V Příbrami se jednalo o projekt
„Kofinancování ON Příbram
– Rekonstrukce D1 monobloku“ – kofinancování ve
výši 15 229 600 Kč. A nakonec projekt „Generel nemocnice Kladno – rekonstrukce monobloku, bloky

B1, B2“ – kofinancování ve
výši 34 500 000 Kč.
Poskytoval Středočeský kraj
dotace na provoz nemocnic v
majetku kraje?

Kraj není vlastníkem nemocnic, je ale vlastníkem
100 procent akcií nemocnic.
Za období 2012 -2016 poskytl provozní dotace nemocnicím v celkové výši
téměř 912 miliónů korun.
Jednalo se o Nemocnici

Rudolfa a Stefanie Benešov,
Oblastní nemocnici Kladno,
Oblastní nemocnici Kolín,
Oblastní nemocnici Mladá
Boleslav a Oblastní nemocnici Příbram.
Provozní dotace byla poskytnuta na ztrátové činnosti jednotlivých nemocnic, provoz nových pavilonů,
činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
zajištění lékařské pohotovostní služby.

zdravotní péče pro své občany. Proto navázal spolupráci s takovými zdravotnickými zařízeními, která
mají vysoce specializovanou
ambulantní i lůžkovou formu zdravotní péče a jež
svou polohou přirozeně geograficky navazují na území
Středočeského kraje.
Cílem spolupráce s pražskými nemocnicemi je koordinace postupu při zajišťování neodkladné specializované zdravotní péče, specializovaných výkonů a snižování čekacích lhůt na
ošetření a vyšetření pacientů. Dohoda též umožní spolupráci ve vzdělávání lékařů
a dalších zdravotnických
pracovníků.
Pro tento účel budou vypracovány jednoznačné organizační postupy a Středočeský kraj zprostředkuje
jednání zástupců obou
pražských nemocnic se zástupci oblastních nemocnic,
Zdravotnickou záchrannou
službou Středočeského kraje
a zdravotními pojišťovnami.
Ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš v
této souvislosti řekl: „Toto
memorandum chápeme jako první krok k pojmenování problémů a prodiskutování prohloubení těsné
spolupráce v oblasti zdravotní a superspecializované
péče mezi Thomayerovou

Investice v benešovské nemocnici
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
• Do rekonstrukcí a výstavby nových
pavilonů v Nemocnici Rudolfa a Stefanie
Benešov šlo v letech 2012–2015 celkem
100,6 milionů korun.
• V roce 2012 byla dokončena přístavba monobloku chirurgického pavilonu
(centrální operační sály a oddělení ARO) a
výstavba nové transfuzní a hematologické
stanice a dále také rekonstrukce vodovodního řadu a požárních stěn pavilonu
interny.
• V letech 2012 až 2015 byly dále
zmodernizovány výměníkové stanice, postavena nová střecha interny, dvě nové
trafostanice, vybudován zastřešený chodník mezi pavilony chirurgie a interny.
• Nemocnice také zrekonstruovala
budovu bývalého internátu a SZŠ Benešov,
která byla přestavěna na jesle pro děti zaměstnanců nemocnice.
• V roce 2015 nemocnice zrekonstru-

ovala stávající prostory a přístavbu pro
umístění přístroje magnetické rezonance,
kam díky dotaci z ROP pořídila i novou
magnetickou rezonanci.
• Celkem za uplynulé čtyřleté období
pořídila a obměnila celkem 71 zdravotnických přístrojů za zhruba 55 milionů korun.
• V roce 2016 proběhla demolice staré budovy THO a došlo k rozšíření odstavné plochy k parkování za celkem 10,3
milionu korun.
• Letos byl také pořízen nový CT přístroj za 15 milionů korun.
• Staví se nové oplocení části areálu
nemocnice za 6,5 milionu korun.
• Dochází k obnově části lůžkového
fondu v interním pavilonu. Náklady jsou
vyčísleny na 3,5 milionu korun.
• Probíhá rekonstrukce výtahu na
gynekologicko-porodnickém oddělení za
1,888 milionu korun.

SLAVNOSTNÍ zahájení provozu magnetické rezonance. Foto: Petr Ballek

nemocnicí a Středočeským
krajem, a to včetně ekonomických dopadů. Chceme
tak umožnit nemocným z
tohoto kraje přístup k vysoce odborné péči naší nemocnice, jako jsou například
dětská traumatologie či onkologická léčba, která je u
nás na velmi vysoké úrovni.
Již dnes u nás tvoří podíl
ošetřených pacientů v některých segmentech zdravotní péče přes 30 procent
občanů Středočeského kraje,
a budeme tedy v budoucnu
pokračovat v jednání s čelnými představiteli tohoto
regionu o smysluplné spolupráci v oblasti zdravotnictví.“
K uzavřené dohodě se
Středočeským krajem se
vyjádřil i ředitel Nemocnice
Na Homolce Ivan Oliva:
„Naším přáním je, aby naše
specializovaná pracoviště,
která jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi, sloužila všem pacientům
Středočeského kraje, jejichž
zdravotní stav vyžaduje mimořádně kvalifikovanou
péči. Nemocnice Na Homolce, to není jen gama nůž, o
kterém každý ví, protože je
v republice jediný, ale jsou
to také týmy špičkových lékařů, zaměřené zejména na
diagnostiku a neurologickoneurochirurgickou a kardiovaskulární léčbu.“

SC_BENESOV_PRILOHA_4, 20.9.2016 17:52:58 - Benutzer: kellnerz - PROOF

4 | NEMOCNICE BENEŠOV INFORMUJE

|

říjen, listopad, prosinec 2016

Třetí Open Door Hospital fest ve fotografii

MIREK IMRICH zazpíval své hity z doby kdy vystupoval s kapelami Abraxas a Tango.

UKÁZKA orientálních tanců nadchla především ženy. Líbila se však také mužům.

Foto: Jan Helm (6x)

MAŽORETKY Wild Cats a Benešovská koťata jsou stálicemi benefičního festivalu v nemocnici.

Spolupráce nemocnic v regionu je důležitá především pro pacienty
Příbram – Nejenom Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, ale i Oblastní nemocnice Příbram patří mezi
klíčová zařízení zdravotnické
sítě Středočeského kraje.
Tradice v poskytování zdravotní péče obou nemocnic je
úctyhodná. Benešovská byla
založena v roce 1898, a ta
příbramská dokonce v roce
1881 a v tomto roce oslavila
sto třicáté páté narozeniny.
Při této příležitosti jsme se
zeptali ředitele příbramské
nemocnice MUDr. Stanislava
Holobrady (na snímku)
nejenom na úspěšnou spolupráci obou nemocnic.

oborech s fakultními nemocnicemi.
Z toho všeho maximálně
těží pacient, který získal moderní komplexní péči v příjemném prostředí našich
zrekonstruovaných nemocnic.

Jak vidíte středočeské zdravotnictví v roce 2016?

Co se tím zlepšilo pro pacienty?

Středočeské zdravotnictví
udělalo v posledních letech
obrovský krok dopředu, a to
nejen díky investicím do
modernizace krajských nemocnic. Ta ale samozřejmě
umožnila tolik potřebný rozvoj v medicínské oblasti. Například u nás i v benešovské
nemocnici se daří rozvíjet
celou řadu medicínských
oborů, vznikají nová pracoviště, kde pracují týmy vyškolených odborníků. Umíme
tak poskytovat špičkovou péči
srovnatelnou ve vybraných

Nová budova navazuje na
starší část objektu nemocnice, s nímž je organicky propojena a tvoří nové průčelí a
hlavní vstup do nemocnice.
Nacházejí se zde akutního
příjem, centrální operační
sály, jednotky intenzívní péče, operační obory, specializovaná centra v oborech
oftalmologie, gastroenterologie a další.

Jak dlouho jste ředitelem příbramské nemocnice?

Ředitelem jsem se stal v
roce 2008 a vstoupil jsem
tehdy právě do poslední etapy dostavby hlavního areálu
v centru Příbrami, především
nové budovy pro umístění
akutních medicínských oborů
a nové budovy pro lékárnu a
laboratorní provozy.

Je dnes léčba nemocí, díky vývoji technologií a zdravotnických postupů, jednodušší?

Medicína se vyvíjí obrovským tempem dopředu. Pracujeme dnes s technologiemi,
o nichž se nám před pár lety
ani nezdálo. Moderní metody
skutečně zkracují dobu léčení
a zjednodušují jeho průběh.
Řada neléčitelných nemocí se
stala léčitelnými a řada zdravotních handicapů překonatelnými. Diagnostické přístroje nám pomáhají odhalit
nemoci včas a v době, kdy
jsou dobře léčitelné.
Je ale medicína hlavně o technologiích?

Samozřejmě ne. Dobrou
medicínu nedělají jen přístroje, ale především lidé –
lékaři, sestry a další zdravotníci, kteří rozumí své práci,
jsou kvalifikovaní a erudovaní a umí technologie využívat
k prospěchu pacienta. Záleží
mi na tom, abych měl okolo
sebe schopné a chytré lidi,
fungující tým. Dobrou nemocnici totiž jako každou
firmu dělá především dobrý
tým zaměstnanců. O tom, že
svoji práci dělají opravdu
dobře svědčí nejen stále rostoucí zájem o služby nemocnici, ale také spokojení pacienti. Myslím, že zkušenosti
našich dvou nemocnic budou
v tomto směru určitě stejné.

Je mezi benešovskou a příbramskou nemocnicí nějaká
užší spolupráce?

Naše dvě nemocnice spolupracují dlouhodobě v řadě
oborů. Týká se to jednak
náhlých provozních obtíží,
typickou situací je třeba
technický výpadek nějakého
přístroje, např. CT, kdy jsme
schopni si vzájemně vypomoci a pacienty převzít tak,
aby se vyšetření dlouho neodkládalo nebo situací, kdy je
třeba pokrýt kapacitně péči,
které se v rámci kraje nedostává. Tady mají naše dvě
nemocnice vynikající vztahy
a pro pacienty je to určitě
přínos. Mimo to také spolupracujeme ve společných týmech třeba na rozvoji nemocničních manažerských
systémů ve Středočeském
kraji.
Vím, že obě nemocnice také
spolupracují v oblasti
transfuzní služby. Jak?

V roce 1997 byla uzavřena
Smlouva o vzájemné spolupráci v transfuzní službě mezi tehdy ještě NsP Příbram a
Nemocnicí Rudolfa a Stefanie
v Benešově o zpracování a
vyšetření dárcovské krve,
odebrané na transfuzní sta-

nici NsP Příbram. Do té doby
byla dárcovská krev vyšetřována a zpracovávána na
transfuzní stanici NsP Příbram. Naše Hematologickotransfuzní oddělení provádí
dárcovské odběry čtyřikrát
týdně a krev posíláme na
zpracování do Vaší nemocnice a na Transfuzní oddělení
Všeobecné fakultní nemocni-

ce v Praze. Odebraná krev
musí být transportována do
místa zpracování za vhodných teplotních, bezpečnostních a hygienických podmínek, tak aby nedošlo j jejímu
znehodnocení. Spolupráce s
Transfuzním oddělením benešovské nemocnice je po
celá léta na velmi dobré
úrovni a ceníme si jí.

