Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s.

V benešovské porodnici se někdy
během služby narodí i pět dětí
PETR BALLEK

Benešov – V dubnu letošního roku se během jedné
noční služby narodilo v porodnici Nemocnice Rudolfa
a Stefanie celkem pět dětí –
tři chlapci a dvě dívky. Tři
novorozenci z této noční
pětice se dokonce narodili
naráz během pouhé půlhodinky. Takovou náročnou
službu si prožili dva benešovští lékaři z 12. na 13.
dubna 2017.
„Samozřejmě i na takové
situace jsme připraveni, kdy
rodíte během krátké chvilky
například i tři miminka najednou,“ říká primář
gynekologickoporodnického oddělení benešovské nemocnice, MUDr.
Stanislav Matoušek, a pokračuje: „V těchto případech
je důležité mít zkušené lékaře a personál. Ta zkušenost je samozřejmě závislá i
na počtu porodů, které porodnice provede. U nás v
Benešově máme již mnoho
let více jak tisíc porodů za
rok. V minulém roce jsme
například měli 1084 porodů,
což zajišťuje erudovanost
personálu a lékařů na velmi
vysoké úrovni.“
Zajímavostí je i například
ten fakt, že porody jsou
často ovlivňovány změnami
počasí a hlavně výkyvy tlaku.
„Je to zajímavé, někdy se
stane, že klidně jeden den
nemáme žádný porod a
hned druhý den je dětí několik. Je to závislé například
v létě i na příchodu bouřek,
které doprovází změny tlaku v atmosféře. Nás to ale
nevyvede z míry, protože
vždy slouží dva lékaři,“
upřesňuje primář Stanislav
Matoušek.
V polovině dubna má benešovská porodnice na
kontě již tři sta porodů a
tak se dá i letos předpoklá-

dat více jak tisíc porodů za
celý rok. Právě kvůli vysokému počtu porodů se snaží
vedení benešovské nemocnice stále modernizovat porodnici a zvyšovat komfort
rodiček, novorozenců a samozřejmě i personálu.
V nemocnici se snaží jít s
požadavky doby a klientů.
Letos se například již vyměňují obklady a dlažba na
pokojích. Navíc po dokončení právě probíhající rekonstrukce dětského oddělení proběhne na podzim
letošního roku také rekonstrukce porodního sálu, kde
vzniknou tři samostatné
porodní boxy s vlastním
příslušenstvím, záchodem a
sprchou. To potvrzuje i primář Matoušek a dodává:
„Totéž bude zbudováno i na
tzv. čekatelském pokoji, což
je pokoj pro první dobu porodní. Jednoznačným cílem

je daleko větší komfort a
soukromí pro rodičky a jejich doprovod. Tím si samozřejmě slibujeme i ještě
větší zájem o naší porodnici,
která již dnes působí nadregionálně a jezdí k nám

rodičky nejenom z Benešovska, ale i z Prahy a větších vzdáleností.“
I když oddělení vypadá
stále moderně, od jeho rekonstrukce uplynula již
řádka let a je potřeba jít s
požadavky dneška. Při rekonstrukci sálů bude provoz
nepřerušený, pouze s drobným omezením. „Rozhodně
se nastávající maminky nemusí bát, že by u nás během rekonstrukce sálu nemohly rodit. Vše bude
uzpůsobeno tak, aby to ani
nepostřehly a nikterak to
neomezilo provoz oddělení,“
dodává primář Matoušek.
Benešovská porodnice
nechce být zařízením velkého typu, ale spíše preferuje domácí prostředí spojené s individuálním přístupem k rodičkám i jejich
doprovodu. A právě díky
tomu je tato porodnice již
mnoho let mezi rodičkami
velmi oblíbená. Často je vyhledávaná maminkami
opakovaně a vrací se tak do
Benešova rodit další své
potomky.
„Naším krédem je individuální přístup, aby rodičky
na narození svých dětí a na
pobyt u nás v Benešově rádi
vzpomínaly,“ říká primář
Matoušek.
Rodičky se v benešovské
porodnici mohou zaregistrovat od 36. týdne. Je doporučováno, aby začaly
chodit do poradny a navštěvovaly předporodní
kurzy, které mají podobu
jednorázové schůzky. V
průběhu setkání je budoucím maminkám k dispozici
porodní asistentka, která v
kostce popíše průběh porodu a přiblíží maminkám, co
mohou v porodnici při porodu očekávat. Asistentka
dále zodpoví dotazy ze
strany maminek, provede je
po oddělení šestinedělí a po
porodním sále. Kurzy jsou

PRIMÁŘ gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Stanislav Matoušek. Foto: archiv NRS

vhodné nejenom pro nastávající maminky, ale i tatínky. Díky kurzům se maminky mohou lépe seznámit s
chodem oddělení, s porodními asistentkami a lékaři.
Když pak nastane tak dlouho očekávaná událost, přijdou již do prostředí, které
je jim důvěrně známé, a ve
kterém odpadá stres z nového prostředí.
Samozřejmostí je v benešovské porodnici přítomnost
rodinného příslušníka při
porodu.
Oddělení disponuje také
4D ultrazvukem, který mají
v oblibě především nastávající maminky. Ty díky
němu mohou poprvé spatřit
tvářičku svého miminka
ještě před narozením a odnést si jeho fotografii domů.

„4D ultrazvuk funguje na
principu rychlého snímání
trojrozměrného obrázku a
umožňuje tak vyšetřit plod
v reálném čase. Velmi dobře
lze na ultrazvuku sledovat
pohyb končetin a obličej
mimika. Tento ultrazvuk tak
umožňuje maminkám a tatínkům poprvé spatřit tvářičku svého dítěte, jelikož
jednou z nejlepších funkcí
4D ultrazvuku je zobrazení
obličeje plodu. Fotografii
svého miminka ze 4D ultrazvuku si pak rodiče mohou za poplatek odnést domů,“ popisuje MUDr. Stanislav Matoušek, primář
gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov.
Kvalita záznamu ultra-

zvuku může být ovlivněna
polohou plodu a placenty,
množstvím plodové vody a
tělesnou konstitucí nastávající maminky.
„Plod může být přitisknutý k děložní stěně nebo
placentě, může mít před
obličejem ruce nebo nohy.
Zobrazení je pak nepřesné a
kontury tváře nelze rozpoznat. V takovém případě
čekáme cca 15 minut, zda
nedojde ke změně polohy
plodu. Pokud se plod nedostane do lepší polohy pro
zobrazení, pacientka nic
neplatí a může se objednat
na jiný termín vyšetření,“
vysvětluje MUDr. Matoušek
a dodává, že ideální doba
pro vyšetření 4D ultrazvukem je od 28. týdne těhotenství.

Do nemocnice přišli darovat krev hasiči ze Senohrab a okolí
Benešov – Celkem 35 dobrovolných dárců krve z řad
hasičů a jejich rodin se sešlo
v pátek 21. dubna na
transfuzním a hematologickém oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov,
aby hromadně darovali tekutinu ze všech nejvzácnější.
Dobrovolní hasiči se svými
rodinnými příslušníky dorazili ze Senohrab, Hrusic, Ondřejova, Lensedel, Pětihost,
Zvánovic a Třemblatu. Téměř
polovina z nich přišla darovat krev poprvé, motivována
svými kolegy a přáteli.
„Myslím, že toto hromadné setkání za účelem daro-

vat krev je nejenom dobrý
způsob, jak podpořit dobrou
věc, respektive jak podpořit
myšlenku bezplatného dárcovství, ale i dobrý způsob
jak stmelit hasiče z okolí.
Řada lidí může mít navíc z
darování krve strach, ale
když se takto vypraví darovat krev hromada známých,
má to i motivační vliv a člověk, je přece jenom klidnější,“ vysvětlila Jana Hladíková,
členka SDH Senohraby, která
má celou akci na svědomí a
doufá, že by v podobném,
nebo i větším počtu mohli
hasiči ze Senohrab a okolí
chodit hromadně darovat

krev pravidelně alespoň 1x
ročně.
Transfuzní a hematologické oddělení Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov
je rádo za každého nového
dárce a ještě více za dárce
pravidelné. Oddělení se proto každoročně připojuje k
akcím, jako je Daruj krev s
Mary Kay a Daruj krev s
Českým rozhlasem. Velmi
vítané a oblíbené jsou i aktivity dobrovolných hasičů,
kterým patří velký dík za jejich ochotu pomoci k záchraně zdraví a života druhých i jinak, než jen svým
posláním. (jhm)
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Dokončili první letošní stavbu
v benešovské nemocnici

Benešov – První stavební
akce, která byla v Nemocnici Rudolfa a Stefanie letos
dokončena, byla oprava havarijního stavu střechy výměníkové stanice číslo 1.
Dokončena byla na začátku
dubna.
I když se tato stavební
akce někomu nemusí zdát
zrovna nejdůležitější, pro
nemocnici je to jedna ze
zásadních oprav. Výměníková stanice totiž zásobuje
teplem i teplou vodou
všechny nejdůležitější zdravotnické lůžkové provozy
nemocnice.
Jde sice o nenápadnou
budovu pod Chirurgickým
pavilonem, ale je srdcem a
teplem většiny benešovské
nemocnice. Tato rekonstrukce stála nemocnici jeden milion korun, které
musela zajistit z vlastních
zdrojů.
Na budově, kde jsou
umístěny výměníkové

technologie, musela být
nově přeizolována a kompletně opravena střecha.
Především bylo nutné budovu zbavit povrchové vody, která ohrožovala chod
celé výměníkové stanice.
„Jsem rád, že již tuto první větší letošní stavební akci máme dokončenou a nemusíme řešit, zda nám déšť
nebo voda může nějak

ohrožovat chod výměníkové
technologie,“ říká ředitel
nemocnice MUDr. Roman
Mrva.
Předseda představenstva
nemocnice Ing. Pavel Pavlík
dodává: „Jsem také velmi
spokojen a hlavně se teď
plně můžeme soustředit na
dokončení dalších velkých
staveb, které nás letos v
nemocnici ještě čekají“.

květen, červen, červenec 2017

Nové Oddělení lůžek ošetřovatelské
péče poskytne vyšší komfort
PETR BALLEK

PETR BALLEK
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Benešov – Stavební práce
na výstavbě Oddělení lůžek
ošetřovatelské péče v prostorách bývalé Střední
zdravotnické školy jsou
právě v plném proudu.
Jednou z největších stavebních akcí posledních let
v benešovské nemocnici je
stavba nového Oddělení lůžek ošetřovatelské péče v
prostorách bývalé Střední
zdravotnické školy. Jedná se
o rozsáhlou rekonstrukci v
hodnotě 35 milionů korun,
kdy celou částku poskytl
Středočeský kraj.
Nemocnice tak po nějaké
době našla smysluplné využití tohoto prázdného prostoru, a to pro centralizaci
pracoviště Oddělení lůžek
ošetřovatelské péče. V minulosti se totiž toto pracoviště nacházelo ve dvou budovách nemocnice, což bylo
často velmi problematické.
Vytvořením nových centrálních prostor získají především pacienti zvýšený
komfort prostředí i kvality
služeb. V tomto zařízení
vznikne kapacita pro 54 lůžek. Pokoje budou vybaveny
samozřejmě novými polohovatelnými lůžky a vlastním sociálním zařízením. V
rámci komfortu osobní intimity, bude oddělení nově
disponovat i jednolůžkovými pokoji. Standardem budou pokoje dvoulůžkové a
vše bude v rámci možností
podřízeno potřebám klientů.
Větší komfort získají i zaměstnanci, a to především
tím, že celé oddělení bude
bezbariérové. Tím bude zajištěna možnost lepší přepravy pacientů a organizace
práce zdravotníků a s tím i
související zvýšení bezpečnostních standardů.
Pomyslnou třešničkou na
dortu bude zachování tzv.

atria v tomto komplexu budovy, kde se vytvoří odpočinkové místo s možností
posezení.
Celá tato stavební akce
byla vysoutěžena v otevřeném standardním výběrovém řízení, které vyhrála
místní benešovská firma.
Rekonstrukce započala
začátkem ledna 2017 a její
ukončení předpokládáme v
září letošního roku.
Od října 2017 se mohou
klienti tohoto oddělení těšit
na úplně zbrusu nové prostory.
A jak hodnotí tyto změny
na LOP oddělení jeho primář MUDr. Michal Bláha?
„Pro pacienty i personál
přinese nově otevřené oddělení především novou
kvalitu „ubytování“, nesrovnatelnou s již dosluhující infrastrukturou současné budovy interního pavilonu. Vše nové. Nové rozvody sítí včetně signalizace,
nově sociální zařízení na
pokojích a samozřejmě i
pokoje pro 1-2 pacienty přinesou nadstandardní podmínky pro pobyt pacientů.

Dětské oddělení bude letos konečně v novém hávu
PETR BALLEK

Benešov – Jak už malí pacienti a jejich rodiče v benešovské nemocnici zaznamenali, musí se svými
zdravotními komplikacemi
chodit do přízemí Gynekologického pavilonu. Naštěstí
ne napořád, ale jen na určitou chvíli. Připravuje se pro
ně totiž úplně nové Dětské
oddělení, které bude umístěné v pátém patře interní-

ho pavilonu, kde dříve sídlilo Oddělení lůžek ošetřovatelské péče.
To že se nejedná o nic
jednoduchého, potvrzuje i
cena celé stavební akce,
která činí 18 milionů Kč a
celou částku jako dotaci
poskytl Středočeský kraj.
Hlavním a prioritním
úkolem tohoto poměrně
složitého projektu bylo neuzavřít Dětské oddělení a
pokud možno jeho provoz

omezit jen nepatrně. Dětské
oddělení bylo provizorně
přestěhováno do Gynekologického pavilonu. Nové oddělení vzniká v pátém patře
interního pavilonu.
Oddělení se začalo budovat na počátku března a
hotové by mělo být v září.
Zahájení provozu nového
Dětského oddělení benešovské nemocnice, na jehož
výzdobě a designu se bude
podílet také Nadace Archa

Chantal Poulain, se předpokládá na přelomu září a října.
Samozřejmostí nového
oddělení mimo dětského
designu na chodbách, ordinacích i pokojích, budou i
nové postele, nový nábytek
a další vybavení.
A jak se těší na nové prostory vrchní sestra Dětského
oddělení Marie Marvanová?
„Samozřejmě se těšíme
moc. Dětští pacienti se brzy

ŠETRNÁ METODA LÉČBY HEMEROIDŮ
LASEROVÉ OŠETŘENÍ NAVIGOVANÉ ULTRAZVUKEM
Trápí vás hemeroidy? Vyzkoušejte horkou novinku proktologické ambulance Nemocnice
Rudolfa a Stefanie, která představuje velmi šetrnou ambulantní léčebnou metodu k ošetření
symptomatických vnitřních hemorhoidů.

• Ambulantní
• Neinvazivní
• Rychlá

• Bezpečná
• Bezbolestná
• Bez pracovní neschopnosti

Po ošetření není nutné žádné zásadní omezení běžných každodenních aktivit ani mimořádná
dietní opatření.
Plný efekt ošetření se dostaví za 4-6 týdnů. Výsledek léčby je ověřen při následné kontrole s
odstupem 6-8 týdnů od vlastního ošetření.
Proktologická ambulance, pavilon E - suterén
MUDr. Zdeněk Špale, tel.: 317 756 401
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Máchova 400, 256 01 Benešov
www.hospital-bn.cz

dočkají moderního oddělení,
které bude splňovat veškeré
požadavky kladené na poskytování zdravotních služeb v současné době. Prostorná čekárna před ambulancemi, příjemné prostředí
oddělení s novou hernou
pro děti, každý pokoj pro
dětské pacienty vybavený
samostatným sociálním zařízením. To vše zvýší komfort nového dětského oddělení,“ uvedla vrchní sestra.

Takto vylepšené a oku lahodící prostředí jistě přispěje svým dílem ke zlepšení psychiky pacientů i zaměstnanců. Pacientům pak
lepší psychika napomůže k
snadnější rekonvalescenci.
Zaměstnancům jistě dodá
další síly a elán k pokračování v psychicky a často i
fyzicky náročné práci.“ A
následně doplňuje: „V novém prostředí lze předpokládat snížení rizika nosokomiálních infekcí. Lze
předpokládat i větší spokojenost rodinných příslušníků, protože již samo příjemné prostředí bude vnímáno jako velké plus v celé
péči.“
Jistým drobným negativem mohou být v začátku
provozu zvýšené nároky na
logistiku a nároky na počet
personálu, ale vedení benešovské nemocnice pevně
věří, že všechny klady nového LOP oddělení v nových
komplexně řešených prostorech budou do budoucna
velkým pozitivem, jak pro
pacienty, tak i pro zaměstnance.

květen, červen, červenec 2017
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Nový ředitel MUDr. Roman Mrva
pracuje na změnách k lepšímu

ŘEDITEL benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie MUDr. Roman Mrva po náročné manažerské práci relaxuje se svým holštýnským teplokrevníkem Arniem. Foto: archiv rm

Vážení klienti,
v každé nemocnici životy
začínají i končí. Snažíme se
pomáhat všem, kteří se zajímají o možnosti jak pečovat o
své zdraví a kteří chtějí, aby
byl časový úsek mezi těmito
dvěma mezníky co nejdelší.
Proto se v brzké době zapojíme například i do projektu
Zdravá nemocnice nebo Nekuřácká nemocnice.
Naši lidé, na které spoléhám, a kterým důvěřuji, se
Vám budou rádi věnovat a
pomáhat. A to nejen při hledání cesty ke zlepšení zdraví a
odvykání kouření.
Děkuji Vám jménem celého
týmu zaměstnanců nemocnice za Vaši dosavadní podporu
a spolupráci, bez které není
možné dosáhnout na dobré
zdraví a životní pohodu.
Léčba je proces, při kterém
je však zapotřebí vzájemná
aktivní spolupráce týmu našich profesionálů a každého z
Vás, našich klientů, pacientů.

Je nezbytné, abyste stejně,
jako každý člen profesionálního týmu nemocnice přistupovali ke zdravotním problémům aktivně. Je důležité hledat řešení i v sobě samém a
nespoléhat se jen na „zázračný prášek, chirurgovy ruce a
laskavost našich sestřiček.“

ŠPIČKOVĚ LÉČENÝ
PACIENT, KTERÝ SE
AKTIVNĚ ZAJÍMÁ O TO, CO
MŮŽE SÁM UDĚLAT PRO
SVÉ ZDRAVÍ A
NAPOMÁHÁ TÍM KE
SPOKOJENOSTI SVÉ I
NAŠEHO TÝMU, JE CÍLEM
NAŠEHO SNAŽENÍ.
JSME TU PRO VÁS JIŽ 120
LET – PEČUJEME O
GENERACE
Udělám maximum pro to,

abychom se stali moderním
zdravotnickým zařízením, léčebně inovativním, které bude poskytovat bezpečnou péči
na vysoce profesionální, mezinárodní úrovni s vřelým,
lidským, psychosomatickým
přístupem.
Přeji si, aby se nám společně podařilo hledat a najít řešení všech, ne jen zdravotních
problémů, abychom se naučili
problémy řešit konstruktivně,
bez vzájemného ponižování,
urážek a hádek, abychom si
vybudovali stabilní profesionální tým, na který budeme
moci býti právem pyšní.
Udělám se svým týmem
maximum pro postupné
zlepšování pracovního prostředí a modernizaci nemocnice. Stejně tak uděláme maximum pro to, abychom minimalizovali rozdíly v ohodnocení nelékařského personálu mezi fakultními státními
a naší nemocnicí.

MUDr.Roman Mrva

Předseda představenstva Pavel Pavlík si přeje další rozvoj a modernizaci
PETR BALLEK

Benešov – Hlavním úkolem
pro zajištění všech služeb je
podle předsedy představenstva Pavla Pavlíka stabilizování personálu, jeho neustá-

le se zvyšující profesionalita
a loajalita k nemocnici.
Z tohoto důvodu bylo
jedním z prvních kroků nového vedení kraje i samotného představenstva nemocnice navýšení tarifních

mezd o deset procent od
Nového roku 2017.
Nemocnice se novému
představenstvu jeví jako
stabilizované zařízení vykazující dlouhodobě takzvanou černou nulu, což značí

sice kladný hospodářský
výsledek, který je ale blízko
nuly. Ideou předsedy představenstva Pavlíka je představa, že nemocnice bude
hospodařit s kladným výsledkem s minimálním ná-

rokem na dotace kraje na
provoz nových pavilónů.
„Od nového ředitele očekávám, že přispěje k dalšímu rozvoji a modernizaci
benešovské nemocnice. Dále
budeme požadovat vyrov-

naný rozpočet a zajištění
stabilizace zdravotnického
personálu. Samozřejmou
prioritou je i zajištění stávajícího rozsahu a kvality
zdravotnické péče pro celý
region,“ dodal Pavlík.

PŘEDSEDA představenstva Pavel Pavlík (vpravo) při kontrolním dni na stavbě LOP. Foto: Petr Ballek

LASEROVÉ ORL OPERACE
» UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE - hybridní vlnová délka » LEPŠÍ HEMOSTASA
» VYSOKÁ BEZPEČNOST » MENŠÍ POOPERAČNÍ BOLESTIVOST
» PŘÍZNIVĚJŠÍ HOJENÍ » ZKRÁCENÁ DOBA HOSPITALIZACE - často
jednodenní chirurgie » OPERACE DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

Laser Leonardo TM

• Laserem asistovaná endoskopická adenotomie (odstranění nosních mandlí)
• Laserová tonzilektomie (operace krčních mandlí)
• Operace kožních a slizničních lézí
• Odstraňování tumorů
• Operace v dutině nosní a vedlejších nosních dutinách
• Operace hlasivek
ORL oddělení, pavilon CH, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Primář oddělení: MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA
Tel.: 317 756 360, e-mail: orl@hospital-bn.cz

www.hospital-bn.cz

4 | NEMOCNICE BENEŠOV INFORMUJE

|
Den otevřených dveří v nutriční poradně
JANA HELM MUSILOVÁ

Benešov – K příležitosti
Světového dne zdraví pořádala Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Benešov, a.s. Den
otevřených dveří nutriční
poradny.
Ve středu 5. dubna od
devíti do 14 hodin mohli
všichni zájemci navštívit
nutriční poradnu benešovské nemocnice a zdarma
podstoupit tělesnou analýzu
na speciální váze TANITA,
díky které zjistili své hodnoty BMI, množství tělesného tuku, svalové hmoty,
vody v těle, atd. Nutriční
terapeutka výsledky analýzy
každému vysvětlila a navrhla případné řešení obtíží.
Každý návštěvník porad-

ny získal navíc poukázku se
slevou 20% na služby nutriční poradny.
„V rámci dne otevřených
dveří naší poradny se přišlo
zvážit 43 lidí, z nichž někteří se rovnou objednali do
poradny, aby udělali něco se
svou stravou a shodili nějaká ta kila navíc. Návštěvníky nejvíce zajímaly výsledky

měření a jak je vylepšit. S
některými byla dle časových
možností podrobněji probrána strava, chyby ve stravování a co by se mělo napravit. Pokud vezmu celý
souhrn 43 lidí, tak průměrné BMI návštěvníků bylo 26,
tedy taková ta lehčí nadváha. Na zvážení přišly i 3
osoby mladší 15 let. Věkové
rozhraní lidí, kteří poradnu
v den otevřených dveří navštívili, bylo v rozmezí ročníků 1951 – 2005,“ shrnula
Bc. Martina Srbová, nutriční
terapeutka benešovské nemocnice.
Špatné stravovací návyky,
které nám přináší dnešní
uspěchaná doba, a následná
nadváha je v podstatě nemoc, se kterou je lepší se

svěřit do rukou odborníka.
Můžete sice zkoušet nějaké
to domácí „léčení“, rady z
časopisů či prášky na hubnutí, ale výsledek může být
horší a svému tělu těmito
neodbornými zásahy, můžete jen ublížit. Nestačí si
jen říct „Chci zhubnout, nebudu jíst“ nebo „Nebudu jíst
to a to“. Je potřeba dbát na
vyvážený a pestrý jídelníček
přesně šitý na míru vašemu
metabolismu. Proto je tedy
lepší před tím, než se pustíte do úprav svého jídelníčku
a hubnutí, navštívit nutričního terapeuta.
Nutriční poradna benešovské nemocnice je svým
klientům k dispozici každé
pondělí až čtvrtek na základě předchozího objednání.

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
Pečujeme o Vaše zdraví

Vážení klienti, děkujeme Vám, že si vyzvedáváte léky v nemocniční lékárně.
Podporujete tím rozvoj a chod celé nemocnice, ve které se léčíte Vy nebo Vaši blízcí.

• Garance nízkých cen léků a zdravotního materiálu
• Skladem více jak 80% léků bez doplatku
• Široký sortiment volně prodejných léčiv, doplňků stravy a léčebné kosmetiky
• Ochotný a příjemný personál
• Pro děti dárky od pana Tobolky
• Výhodný věrnostní program
• Kvalitní zdravotní obuv pro děti i dospělé
Nemocniční lékárna: lekarna.verejna@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 563
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov
www.nemocnicebenesov.cz

květen, červen, červenec 2017

Poradna poskytuje komplexní poradenství v oblasti
výživy, odborné zhodnocení
stravovacích zvyklostí, sestavení individuálních jídelních plánů, tělesnou
analýzu na osobní váze TANITA a edukaci specifických
diet podle druhu onemocnění (obezita, podvýživa,
diabetes, nemoci žaludku,
slinivky, střev, žlučníku,
choroby srdečně-cévní)
„Úvodní konzultace je
obvykle zaměřena na získání informací o klientovi
(zdravotní stav, rodinná
anamnéza, pohybová aktivita, apod.). Součástí je i
měření na osobní váze s tělesnou analýzou. Zjišťována
je hmotnost, bazální metabolismus, množství tuku a

svalů a další nezbytné hodnoty. Všechny výsledky jsou
s vámi probrány a navrženy
změny ve stravování, eventuálně je vytvořen 7 denní
individuální jídelní plán,
který je předán při další
návštěvě,“ popsala návštěvu
poradny nutriční terapeutka
paní Srbová.
Sestavením jídelníčku ale
nic nekončí, důležité jsou
pravidelné kontroly. Při
každé další kontrole se provede opět přeměření na
osobní váze s tělesnou analýzou, rozbor jídelníčku a
řešení chyb ve stravování
dle potřeb klienta. Jídelníček je samozřejmě různě
upravován a konzultován,
aby se podařilo dosáhnout
vytyčeného cíle.

