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Dobrá zpráva pro benešovskou
nemocnici, opět patří k nejlepším
V oblasti Bezpečnost a
spokojenost
zaměstnanců se
benešovská nemocnice
umístila, spolu s ÚVN v
Praze na prvním místě
v celostátním žebříčku.
PETR BALLEK

Česká republika – V rámci
celostátního hodnotícího
projektu „Nemocnice ČR
2016“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ve
čtyřech klíčových oblastech:
Bezpečnost a spokojenost
hospitalizovaných pacientů,
Bezpečnost a spokojenost
ambulantních pacientů,
Bezpečnost a spokojenost
zaměstnanců nemocnic a
Finanční zdraví nemocnic.
Projekt Nemocnice ČR
probíhal od 1. února do 31.
srpna 2016. Cílem bylo sestavit žebříček nemocnic
České republiky dle míry
bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců.
Do tohoto porovnávání se
zapojilo celkem 155 nemocnic z celé České republiky s
akutními lůžky. Výstupy
projektu jsou poskytovány
zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji
pracovat na zkvalitnění
zdravotní péče v České republice.
Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov byla opět
mezi nejlepšími nemocnicemi v ČR. V oblasti Bezpečnost a spokojenost
hospitalizovaných pacientů
a v oblasti Bezpečnost a
spokojenost ambulantních
pacientů, se umístila na
třetím místě ve Středočes-

kém kraji. V oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic se umístila,
spolu s Ústřední vojenskou
nemocnicí v Praze, dokonce
na prvním místě v celostátním žebříčku v celé České
republice.
Na základy úspěchu benešovské nemocnice v této
soutěži, jsme se zeptali náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Mgr. Bc. Marie
Brilové, MBA (foto).

Jak hodnotíte letošní úspěch
benešovské nemocnice?

Myslím, že tento výsledek
je příznivý. Je odrazem toho,
jak se v naší nemocnici cítí
pacienti a naši zaměstnanci.
Co říkáte třetímu místu v
kraji podle pacientů v ambulantní i lůžkové péči?

Je to dobré umístění. Není
důležité, jestli jste první
nebo třetí, je důležité, že si
stále držíme standard, který
naši pacienti vnímají pozitivně a tak ho i hodnotí.
Přesto však musím říci, že
není ten, kdo by se zavděčil
lidem všem a tak je to třeba
i brát. Vždycky je to o lidech, přestože každý stojí
na jiné straně.
Jak se vám líbí prvenství v
oblasti bezpečí a spokojenosti

zaměstnanců v celé ČR?

Na hodnocení spokojenosti nebo nespokojenosti
se odráží celkové klima
společnosti a neustále řešený problém nedostatku
zdravotnických pracovníků
a jejich odměňování. V naší
nemocnici se v rámci našich
možností snažíme zaměstnancům nabídnout rodinné
prostředí, zázemí středně
velké nemocnice, zajímavé
benefity. V oblasti bezpečí
se nemocnice snaží tuto
stránku posilovat. Jedním z
viditelných prvků zajištění
většího bezpečí v nemocnici
je oplocení celého areálu
přinášející vyšší míru kontroly vstupů do areálu, vytvoření a úprava parkovacích prostor a další jiné
méně viditelné kroky v oblasti bezpečí našich zaměstnanců a samozřejmě i
pacientů.
Co přináší tato soutěž pro
nemocnici a co pro pacienty?

Pro nemocnici je to důležitá zpětná vazba, jak to u
nás funguje. Pro pacienty je
to signál, že se jim snažíme
co nejlépe a nejdříve pomoci, zajistit kvalitní a bezpečnou péči. Určitě se takovýchto srovnání v celorepublikovém a krajském
měřítku nebojíme, naopak,
každou takovou možnost
srovnání a objektivního
hodnocení vítáme.
Umisťujete se ve Středočeském kraji vždy na prvních
místech, letos sice až třetí,
ale na druhou stranu druzí
hned za Kolínem z pěti nemocnic zřizovaných krajem.
Je za tím asi velká náročnost
a spousta práce, že?

Víte, tyto výsledky jsou

Krásné prožití vánočních svátků,
v novém roce mnoho
štěstí, zdraví, spokojených a úspěšných dnů
Vám přeje
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

ORTOPEDIE benešovské nemocnice patří k vyhlášeným specializovaným pracovištím i v rámci celé České republiky. Primářem je MUDr. Jiří Beznoska, lékař české reprezentace v alpském lyžování. Foto: Petr Ballek

zásluhou našich zaměstnanců. Není jednoduché se
starat o druhé a veškerou
péči poskytovat s láskou.
Pomáhající profese, mezi
něž patří profese zdravotnické, jsou velmi náročné.
Náročnost spočívá nejen ve
vašich znalostech a dovednostech, ale i ve vaší fyzické
a psychické kondici. Zároveň

musíte mít srdce na správném místě a nadšení pro
tyto profese. Osobně jsem
ráda, že naši pacienti nepocítili mediálně diskutovaný
problém nedostatku zdravotníků. Naše nemocnice
není výjimkou mezi zdravotnickými zařízeními a také se s tímto nedostatkem
potýká. Je to zejména v

profesích všeobecných
sester a všeobecných sanitářů. To jsou právě ti, kteří
jsou pacientovi nejvíce nablízku. Osobně jsem ráda, že
se tento nedostatek personálu neodrazil ve vnímání
pacientů a hodnocení nemocnice, přestože nedostatek těchto pracovníků řeším
dnes a denně.

Výsledky STČ,
hospitalizovaní
pacienti

Výsledky STČ,
ambulantní
pacienti

Výsledky ČR,
spokojenost
zaměstnanců

1. Mediterra –
Sedlčany, s.r.o.
2. ON Kolín, a.s.
3. Nemocnice
Rudolfa a
Stefanie
Benešov, a.s.

1. ON Kolín, a.s.
2. Almeda, a.s.
nemocnice
Neratovice
3. Nemocnice
Rudolfa a
Stefanie, a.s.

1. Nemocnice
Rudolfa a
Stefanie.
2. Nemocnice
J. Hradec, a.s.
3. Nemocnice
Prachatice, a.s.
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Nový počítačový tomograf
připlul do Benešova z Japonska

PETR BALLEK

Benešov – V úterý 4. října
2016 proběhlo v Nemocnici
Rudolfa a Stefanie Benešov
slavnostní zahájení provozu
nového CT přístroje (počítačového tomografu) Toshiba Aquilion Prime. Slavnostního zahájení se mimo
jiné účastnila tehdejší radní
pro zdravotnictví Středočeského kraje Jiřina Fialová,
ředitel nemocnice Oldřich
Vytiska, primářka radiodiagnostického oddělení Lenka
Plšková, předseda představenstva Zdeněk Seidl, starosta města Benešov a
předseda dozorčí rady Petr
Hostek a další vážení hosté.
Cesta přístroje do Benešova však začala již před
mnoha týdny v Japonsku,
kde byl naložen na loď,
která ho přivezla přes půl
světa do holandského přístavu a v pondělí 19. září jej
do Nemocnice Rudolfa a
Stefanie přivezl holandský
kamion. Nové cétéčko nahradilo předcházející přístroj stejnojmenné značky,
který ke spokojenosti pacientů v Benešově odsloužil
skoro devět let.
Z důvodu akreditace
vzdělávání lékařů na radiodiagnostickém oddělení, se
musí takové přístrojové vybavení po každých osmi letech obnovovat. Proto toto
oddělení dostalo zbrusu
nový přístroj, který je samozřejmě 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. Toto CT je dalším přístrojem po magnetické rezonanci, který byl

pořízen buď financováním
pomocí Regionálních operačních programů (ROP)
Středočeského kraje nebo
dotací Středočeského kraje.
Přednosti přístroje popsal
ředitel nemocnice Oldřich
Vytiska.
„Jednou z největších
předností tohoto přístroje je
především snížení dávky
ionizujícího záření potřebné
k ozáření pacienta a kvalitnímu vyšetření. To je způsobeno tím, že tento přístroj
má zabudovaný tzv. interaktivní způsob rekonstrukce, což je zpracování dat,
kdy se digitálně odstraní
šum a záření nemusí být
tak velké. U některých případů je potřeba jen čtyřicet
procent u dalších případů
jen polovina dávky záření,
než bylo potřebné před tím.
Což je velmi výrazná věc,
která šetří nejen pacienta
ale i personál nemocnice“.
Další předností je rychlost
vyšetření na tomto přístroji,
a dále rozšířené spektrum
vyšetření novými metodami
jako je například cévní analýza, nebo virtuální kolonoskopie, možnost vyšetření

plic, neurologické vyšetření
a podobně.
„CT funguje tak, že máte
rentgenovou lampu a na
druhé straně máte detektor.
To celé rotuje kolem pacienta. Rentgenová lampa se
v době vyšetření rozsvítí a
dělá snímky jako normální
rentgen, dělá jich však daleko větší množství podél
celé rotace a potom se z
těchto snímků skládá výsledný obraz. Jedna rotace
trvá 0,35 sekundy a celkem
během vyšetření vznikne
několik tisíc statických
snímků a z nich pak výsledný obraz. Vlastní ozáření pacienta trvá zhruba
patnáct sekund a následně
se několik minut obraz
zpracovává,“ popsal zástupce dodavatele přístroje firmy
Audioscan, Otakar Pluhař.
Současně připomněl, že
montáž tohoto přístroje po
dovezení trvá standardně
zhruba čtyři dny, další den
jsou měření a státem předepsané zkoušky, elektrické
nebo jaderná bezpečnost a
potom začíná zkušební
provoz a zaškolení personálu. Tak to bylo i v tomto

případě v Benešově, tedy
zhruba týden.
Podle primářky radiodiagnostického oddělení Lenky
Plškové je takový přístroj
velmi důležitý.
„CT přístroj je využívaný
po celý den v běžném provozu i poté na pohotovosti
jak pro pacienty hospitalizované v nemocnici tak pro
ambulantní sféru. Denně
jsme na takovém přístroji
schopni vyšetřit zhruba 25
až 30 pacientů. Nemocnice
našeho tipu se bez něj neobejde,“ upozorňuje primářka. „Za ty roky udělal software velký pokrok, například zpracování obrazových
dat je daleko rychlejší,“ doplnila Plšková. Jeden z
hlavních přínosů vidí primářka nejenom ve snížené
dávce záření, ale i novém
softwaru, který umožňuje i
plicní angiografii – vyšetření
tepen, takže tak trochu
může nahradit plicní scintigrafii, která se provádí při
podezření na plicní embolii.
Pomocí CT přístroje můžeme v Benešově provádět i
virtuální kolonoskopii – vyšetření tlustého střeva, což
je pro pacienty zcela bezbolestný zákrok. Metoda po
rozepnutí tlustého střeva
vpraveným oxidem uhličitým umožní virtuální pohled a pohyb tlustým střevem v celé jeho délce. Pomocí CT přístroje je snímáno celé tlusté střevo a data
vyhodnotí speciální software na počítači. „Jsou pacienti, u kterých nelze provést klasickou kolonoskopii
například z důvodu zúžení
střeva a jiných komplikací,
nebo se obávají, je jim to
nepříjemné. Pro pacienty je
tato metoda méně invazivní, vyšetření lépe snášejí,“
poznamenala primářka radiologie Lenka Plšková.
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Pacientů pomáhají při léčbě
moderní polohovatelná lůžka
Benešov – Dlouho se mluvilo o zastaralých postelích
v benešovské nemocnici. A
další dlouhý čas se hovořilo,
že je potřeba je vyměnit. A
světe div se, konečně nastal
zázrak a první várka moderních elektricky polohovatelných lůžek pro pacienty je díky Středočeskému
kraji k dispozici.
První sada dorazila koncem října letošního roku na
ORL oddělení. Jednalo se
celkem o 24 postelí, z nichž
bylo pět dětských a jedna
speciální na jednotku JIP.
„Tato nová elektrická polohovatelná lůžka jsou pro
pacienty velkým posunem v
kvalitě a komfortu při zajištění jejich pobytu v nemocnici. A navíc jsou velkým
pomocníkem pro zdravotnický personál. Kvalita
ošetřovatelské péče se tak
dostává v naší nemocnici
zase o krůček dál. Když jsem
procházela oddělením ORL
tak mi pacienti říkali, že

zaznamenali velkou změnu.
Zvláště ti, kteří měli možnost porovnat ten rozdíl,
jelikož jeden den leželi na
postelích starých a druhý
den na těch nových polohovatelných,“ uvedla vrchní
sestra ORL oddělení a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Bc. Marie
Brilová, MBA, která má z
nových lůžek velkou radost.
Během následujících týdnů dorazily do nemocnice
postele také na celé interní
oddělení včetně JIP, na oddělení lůžek ošetřovatelské
péče a na neurologii. V prosinci pak na celé dětské oddělení a gynekologickoporodnické oddělení.
Celkem do nemocnice
dorazí během konce letošního a začátkem příštího
roku 246 elektricky polohovatelných lůžek za 15 milionů Kč včetně DPH. Jedná se
o 214 standardních lůžek, 12
lůžek pro JIP, 12 batolecích a
8 dětských lůžek. (ball)

OVLÁDÁNÍ polohovatelných lůžek probíhá bez toho, aby se personál nemocnice namáhal. Vše je automatické, na elektrický pohon.
Jak na to, pacientům vysvětlí sestřičky na odděleních. Foto: Petr Ballek

Dobrá zpráva pro benešovskou
nemocnici, opět mezi nejlepšími

Dokončení ze strany 1
Jak hodnotíte práci zaměstnanců benešovské nemocnice
Rudolfa a Stefanie? Obstojí v
celostátním měřítku?

Není důvod, aby neobstá-

li. Zaměstnanci jsou skvělí
lidé, skvělí spolupracovníci.
Svoji práci dělají ve většině
případů s lidským přístupem a vždycky se snaží pacientovi v co nejkratší
možné době pomoci.

Mikuláš s čerty nezapomněl ani na oddělení s hospitalizovanými dětmi
Benešov – Aby ani nemocné děti nepřišly o mikulášskou nadílku, navštívil v
pondělí 5. prosince 2016
Mikuláš s čerty a andělem i
dětské oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie. Za písničku, básničku, či v případě
větších dětí matematický
příklad, dostali malí pacienti
sladkou odměnu a příslib,
že pro tento rok v pekle
neskončí.
Někteří malí pacienti již
byli na návštěvu Mikuláše a
jeho společníků připraveni a
nemohli se jich už dočkat.

Odměnu tak dostali i čerti a
anděl, a to v podobě krásných obrázků, které jim děti
během hospitalizace nakreslily.
(jhm)
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Pro dlouhodobě nemocné pacienty je velmi
důležité udržet kontakt se „světem zdravých“
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Oddělení Lůžek
ošetřovatelské péče benešovské nemocnice (dále
LOP) vzniklo v roce 2003.
Toto 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,“ vysvětlila
Eva Lažanová, vrchní sestra
oddělení lůžek ošetřovatelské péče Nemocnice Rudolfa
a Stefanie.
Odborné ošetřovatelství
na tomto typu lůžkové
zdravotní péče znamená
zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace, to v
sobě zahrnuje zejména péči

o hygienu, výživu, vyměšování, ošetřovatelskou rehabilitaci – aktivizaci pacienta
včetně vertikalizace, nácviku chůze apod., rehabilitace
fatických poruch (ve spolupráci s klinickým logopedem), prevenci dekubitů,
převazy, ošetřování dekubitů a bércových vředů, ošetřování stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně
infuzí, odběry biologického
materiálu, sledování základních životních funkcí
atd.. V neposlední řadě spolupráce s rodinami pacientů
a se zdravotně sociální pracovnicí.
„Při ošetřování je kladen
důraz na testování fyzických
i psychických schopností a
nácvik sebeobsluhy. Cílem je
významně zlepšit soběstačnost nemocných tak, aby
mohli buď zcela sami nebo
s pomocí sociálních služeb a
domácí péče zdravotnické
zařízení opustit, nebo výrazně zmírnit následky
onemocnění nebo úrazů,
případně zpomalit progresi
choroby. U osob nevyléčitelně nemocných pak zajistit důstojné dožití,“ popsala
vrchní sestra Lažanová
Nemocní jsou na LOP
přijímáni většinou překla-

dem z ostatních oddělení
benešovské nemocnice,
převážně z interního oddělení, neurologie, ortopedie a
chirurgie k rekonvalescenci
a rehabilitaci nebo ze zařízení sociální péče, ale i z
domova na doporučení
praktických nebo odborných lékařů.
„Z akutních lůžek jsou k
nám pacienti nejčastěji
překládáni s nemocemi jako
CMP, Parkinsonova choroba,
vertiginózní stavy, ICHS,
ateroskleróza mozku, dále
senioři po frakturách (nejvíce fraktura krčku femuru),
onkologicky nemocní pacienti a pacienti s jinými
chorobami způsobujícími
postupné selhávání životních funkcí,“ doplnila vrchní
sestra LOP.
Důležitou součástí oddělení je práce zdravotněsociální pracovnice. Ta v
průběhu hospitalizace provádí sociální šetření u sociálně rizikových pacientů.
Samotné sociální šetření
vychází jednak z ošetřovatelské a lékařské dokumentace, dále pak z rozhovoru
zdravotně-sociálního pracovníka s pacientem a s rodinnými příslušníky, popř.
blízkým člověkem pacienta.

Po konzultaci s ošetřujícím
lékařem, ošetřující všeobecnou sestrou, popř. rehabilitačním pracovníkem,
zdravotně-sociální pracovník hledá co nejlepší řešení
pro pacienta v dané situaci.
„Cílem sociálního šetření
je základní zmapování sociální situace pacienta. Posuzuje se životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům.
Zjišťuje se, zda pacient nemá existenční problémy, jaké má sociální zázemí, v jakých bytových poměrech
žije. Je také důležité získat
informace o tom, s kým
sdílí společnou domácnost.
Zvláště rizikové je spojení
skutečností, kdy pacient žije
úplně sám a v důsledku jeho onemocnění či handicapu není schopen se o sebe
plně postarat. Obzvláště v
tomto případě zdravotněsociální pracovník dále pomáhá zajišťovat následnou
péči vhodnou pro daného
pacienta. Zdravotně-sociální
pracovník při zajišťování
následné péče vždy vychází
ze svobodného přání pacienta s přihlédnutím k jeho
aktuálnímu zdravotnímu i
psychickému stavu,“ vysvětlila Eva Lažanová.
Během hospitalizace je
důležité zajištění psychické
pohody nemocného a ak-

tivní vyhledávání a uspokojování potřeb nemocného,
spolupráce s rodinnými příslušníky a se zdravotně sociální pracovnicí.
„Při současném stále se
zvyšujícím počtu moderních
vyšetřovacích a léčebných
technik a technologií v nemocnicích nabývá na významu schopnost udržet s
pacientem osobní lidský
kontakt při zachování jeho
soukromí a udržení kontaktů se „světem zdravých“.
Nemoc neznamená jen poruchu jednoho orgánu nebo
části těla. Postihuje člověka
celého a zasahuje i do života
jeho rodiny. Uzdravení tak
představuje skok, po němž
se obnovuje soulad všech
životních oblastí. Je k němu
třeba mnoho sil a energie.
Do komplexní péče, které se
nemocnému člověku může
dostat v nemocnici, patří
pomoc lékařů, zdravotních
sester, ošetřovatelek, fyzioterapeutů a zdravotně sociálních pracovníků. Na našem oddělení je to ještě i
pomoc duchovních. Kazatelé
a faráři benešovských církví
střídavě docházejí na oddělení LOP. Pacientům se tu
buď věnují v místnosti k
tomu účelu určené, nebo za
nimi docházejí na pokoje,“
upozornila vrchní sestra
Lažanová.

Vedle návštěv duchovních
dochází na oddělení dobrovolníci, kteří se snaží pacientům pobyt v nemocnici
zpříjemnit, rozptýlit je, popovídat si s nimi. Oddělení
LOP navštěvují také knihovnice z benešovské
Městské knihovny, které
pacientům předčítají ze zajímavých knih české i světové beletrie. Oddělení pro
své pacienty pořádá i pravidelné arteterapeutické programy, které v případě seniorů napomáhají např. k
procvičování paměti a jemné motoriky.
„Arteterapie je terapie
uměním, která vede k podnícení tvořivosti. Cílem může být např. udržování
schopností, rozvoj dovedností, cvičení jemné motoriky, nácvik sebeobsluhy,
cvičení paměti, orientace v
čase a prostoru, podpora individuálních zájmů, sociálních kontaktů atd. Stanovení cíle arteterapie se odvíjí
většinou od diagnózy klienta a jeho osobních a volnočasových zájmů. Arteterapie
je rovněž součástí týmové
práce na oddělení, neboť je
nutné terapii vždy sladit s
organizační strukturou pracoviště a potřebami klientů,“
objasnila arteterapeutka Bc.
Martina Fulínová z benešovské nemocnice.

kožky a svalů. V nejpokročilejších stádiích může dojít i
k postižení kosti.
Hlavní příčinou vzniku
dekubitů je tlak, který působí mezi kůží a podložkou
(postel). Tento tlak způsobuje stlačení tkání, které tak
nejsou prokrvovány a okysličovány, čímž 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 pů-

sobí na podložku větší tlakovou silou, a tudíž dochází
k většímu útlaků tkání,“
doplnila rizika dekubitů paní Lažanová.
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.

Jeden cíl pro celý svět: STOP dekubitům!
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – Jeden cíl pro celý
svět: STOP dekubitům!, to
bylo motto letošního Světového dne STOP dekubitům,
ke kterému se opět připojila
i benešovská nemocnice.
Světový den zaměřený na
informování o výskytu, prevenci a léčbě proleženin
připadl v letošním roce na
17. listopad.
Zdravotníci Nemocnice
Rudolfa a Stefanie u příležitosti tohoto dne navštívili
již v úterý 15. listopadu žáky
Střední odborné školy a
Střední zdravotnické školy
Benešov s přednáškou o
příčinách, rizikových faktorech, příznacích a možnostech léčby proleženin.
Ve středu 16. listopadu
pak byl u vstupu do chirurgického pavilonu k dispozici
od 10:00 do 16:00 hod. informační stánek pro pečující
osoby a laickou veřejnost,
kde všeobecné sestry zodpovídaly otázky zájemcům o
problematiku dekubitů. Na
stanovišti bylo umístěno
ukázkové lůžko s antideku-

bitní matrací, antidekubitní
pomůcky a pomůcky pro
preventivní ošetření kůže.
Zájemci si mohli také
ochutnat doplňky stravy k
podpoře hojení dekubitů.
„Dekubity (proleženiny)
jsou častým zdravotním
problémem na celém světě.
Představují bolestivou a finančně nákladnou komplikaci, která hrozí mnoha lidem především vyššího věku. Proleženinám je ale často možné předcházet např.
polohováním nemocného,
vhodnými polohovacími
pomůckami, používáním
speciální matrace, atd. Důležitá je i správná výživa a
přípravky na ochranu pokožky,“ přiblížila problematiku proleženin Eva Lažanová, vrchní sestra oddělení
lůžek ošetřovatelské péče.
V benešovské nemocnici
se problematikou vzniku
dekubitů zabývají dlouhodobě. Funguje zde Edukační
tým sester pro hojení ran,
který 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.
„V rámci Světového dne
STOP dekubitům jsme se
chtěli podělit o naše zkušenosti v péči o proleženiny
především s rodinami pečujícími o své ležící příbuzného, u kterých je vysoké riziko výskytu dekubitů. Právě
pro ně byl 16. listopadu v
chirurgickém pavilonu připraven již zmíněný informační stánek. Dekubity totiž
představují značnou zátěž a
snížení kvality života nejenom pro pacienty, ale i pro
osoby, které o ně pečují,“
vysvětlila vrchní sestra Lažanová.
Prvním příznakem proleženin je začervenání pokožky, bolestivost, pálení nebo
mravenčení v místě vzniku.
V dalších stádiích se začínají
tvořit puchýře a dochází k
postupnému odumírání po-
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PORODNICE MÁ LETOS UŽ 1000 PORODŮ
BENEŠOV. S 1. prosincem si mohli
zdravotníci gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Rudolfa a
Stefanie zapsat do svých statistik jubilejním 1000. porod roku 2016, díky
kterému přišla na svět holčička Ema
Říčařová. Malá Ema se narodila jako
první potomek maminky Simony Říčařové z Chocerad 1. prosince ve 13.10 a
vážila 3 580 gramů. „Zajímavostí je, že
paní Říčařové se holčička narodila v
den jejích narozenin. Maminka i dcera
tedy budou slavit narozeniny ve stejný
den,“ prozradil MUDr. Stanislav Matoušek, primář gynekologicko – porodnického oddělení benešovské nemocnice.
V pátek 2. prosince předal náměstek
ředitele nemocnice Mgr. Jan Kolbaba
narozené Emě a její mamince květiny a
drobné dárky a společně s primářem
gynekologicko – porodnického oddělení
jim popřál do života hlavně pevné
zdraví. Foto: Jana Helm Musilová
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Zdravé plíce pro život
V rámci Světové dne CHOPN
si zájemci mohli nechat
prověřit stav svých plic.
Plicní ambulance benešovské nemocnice se 24. 11.
2016 připojila ke Světovému
dni CHOPN s mottem
„Zdravé plíce pro život“ aby
tak upozornila na chronickou obstrukční plicní nemoc a důležitost jejího
včasného odhalení, které je
základem úspěšné léčby.
Chronická obstrukční
plicní nemoc (CHOPN) je
zánětlivé onemocnění průdušek, které má za následek
postupné zužování průdušek a zvýšenou tvorbu hlenu. V České republice jím
trpí minimálně 800 000 lidí
a toto číslo se stále zvyšuje.
Většina pacientů přichází k
lékaři až v pokročilém stádiu onemocnění, kdy zhor-

šování onemocnění lze jen
zpomalit – nikoliv zastavit.
Pokud není onemocnění
včas léčeno, dochází k nevratnému poškození průdušek a plic, které vede neodvratně k úmrtí pacienta.
Pokud pacient zanechá
kouření je jedinou možností
přežití nemocného
transplantace plic.
Ve více než 90% případů v
Česku je hlavní příčinou
CHOPN kouření. Dalšími rizikovými faktory jsou např.
zplodiny z topení uhelnými
palivy, vaření na plynu bez
dostatečného větrání, výfukové plyny, pasivní kouření a
prašné prostředí. Charakteristickými příznaky CHOPN
je kašel, vykašlávání hlenů a
dušnost. První příznaky nemoci se objevují obvykle již
ve věku 40 let. (jhm)

VÁNOČNÍ AKCE
NUTRIČNÍ PORADNY

VÁNOCE SE ZNAČKOU WELEDA
Platnost akce od 1.12. do 31.12.2016

Přejete si k Vánocům zdraví a štíhlou postavu?

SLEVA 20%
NA DÁRKOVÉ POUKAZY
Co Vám nutriční poradna benešovské nemocnice může nabídnout?
• odborné zhodnocení stravovacích zvyklostí
• individuální jídelní plány na základě tělesné analýzy bez
potravinových doplňků
• edukace speciﬁckých diet podle druhu onemocnění
(obezita, podvýživa, diabetes, nemoci žaludku,
slinivky, střev, žlučníku, choroby srdečně-cévní)
• hubnutí bez drahých koktejlů a doplňků
stravy
• balíčky průběžných kontrol se slevou až
25%

Dárkové sety
Weleda
od 289 Kč

Do poradny je nutné se předem objednat.

PRO DRŽITELE KLIENTSKÝCH KARET PLATÍ PO DOBU AKCE
NAVÍC SLEVA NA KOMPLETNÍ SORTIMENT KOSMETIKY
WELEDA AŽ 20%.

Platn
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a
14. 1 kce:
1
30. 1 . 2016 2. 20
16
n
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Pavilon B, přízemí
Ordinační hodiny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 16:00
Tel.: 317 756 590 Nutriční poradna (v ordinační době)
Tel.: 317 756 431 Nutriční terapeutky (pondělí až pátek 5:30 - 14:00)
E-mail: nutricni.poradna@hospital-bn.cz

o vyp
záso rodání
b

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Máchova 400, 256 01 Benešov

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Máchova 400, 256 01 Benešov

www.nemocnicebenesov.cz

www.nemocnicebenesov.cz

Díky práci dobrovolníka si víc než kdy jindy začala vážit každého člověka
LUCIE BIMKOVÁ
MARIE ČÁLKOVÁ

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.
Jsou to 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 pří-

tomností zlepšují psychosociální podmínky v lůžkových zařízeních. Konkrétních činností, které dobrovolníci v benešovské nemocnici dělají je celá řada –
čtení, povídání, hraní her,
vycházky po nemocnici.
Činnost dobrovolníků je
prospěšná pro všechny zúčastněné strany. Pomáhá
pacientům překlenout a vydržet čas v nemocničním
zařízení a přináší hřejivé
lidské slovo a zájem. Zdravotníkům dobrovolníci odlehčují tím, že smysluplně
tráví čas s pacienty a aktivizují je. Pacienti jsou pak
spokojenější a lépe s personálem spolupracují. A příjemný pocit z užitečné a
smysluplné činnosti si odnášejí také samotní dobro-

volníci.
Nabízíme vám pohled
jedné z dobrovolnic, paní
Marie Čálkové z Načeradce,
která do benešovské nemocnice na oddělení LOP
dochází již druhým rokem:
„Kontakt na koordinátorku dobrovolníku jsem objevila tuším v Jiskře, a když se
jako dobrovolník ohlédnu
na své dvouleté působení v
Benešovské nemocnici na
oddělení lůžek ošetřovatelské péče, nezbývá mi nic jiného než konstatovat, že
jsem si víc než kdy jindy
začala vážit každého člověka. Je to obrovská příležitost
načerpat zkušenosti z podzimu, či zimy lidského života. Za tuto školu bez učebnic jsem nesmírně vděčná.
Obdivuji personál, který

každý den nabízí všem
svým pacientům tu nejlepší
péči. Obdivuji arteterapeutku Martinu Fulínovou, dobrovolnici Zdenku Fuksovou,
když se snaží nějakou činností zpestřit dlouhý den
nemocných a ten se opravdu v nemocnici vleče. Spolupráce s personálem mi
napoví, kdo se chce a hlavně
se může projít po chodbě,
kdo si chce popovídat. Lidské příběhy mě nesmírně
zajímají a mám pocit, že se
právě zastavil čas, nikdo nikam nechvátá a ticho je
přesně ten hojivý balzám
pro nemocné. Stalo se mi,
že jeden pán sedával u výtahu, čekal, až přijdu a celou
hodinu mi dokázal vyprávět.
To mě nabíjí. Smutné je,
když hledám paní, u níž

jsem byla před měsícem, ale
ta už je pryč, možná si ji
vzala rodina domů, kdo ví?
Pobyt na LOP je pouze na
kratší dobu. Pravidelně nosím časopisy a podporuji
dobročinný bazar v hospici
Čerčany, kde se také scházíme s ostatními dobrovolníky při supervizích. Od mala

jsem chtěla pomáhat všem
ve svém okolí, vždy to bylo
něco jako koření mého života. Tady jsem našla
smysluplnou náplň svého
volného času. Bohužel není
ho mnoho, občas chodím do
práce, i když bych již nemusela, jsem již v důchodu.
Je to jen stručný přehled
toho co dobrovolník dělá,
posílit chuť do života. Nikdo
z nás si totiž vůbec v tom
uspěchaném světě neuvědomuje, že ho nějaká nemoc postihne.“
Možná, že vás příběh paní
Čálkové zaujal a rádi byste
rozšířili řady dobrovolníků.
V tom případě můžete kontaktovat koordinároku dobrovolníků Lucii Bimkovou,
tel: 777 227 695,
bimkova@hospic-cercany.cz

