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Nemocniční kaleidoskop
Díky Open Door Hospital festu poputuje na benešovskou porodnici
35 tisíc korun
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Návštěvníci festivalu ochotně
přispívali částkou 50 – 500 Kč
na porodnici Nemocnice Rudolfa
a Stefanie, které byl letošní festival věnován. Celkem se na místě
vybralo 15 000 Kč. V součtu s dalšími příspěvky od štědrých sponzorů, které byly využity především
na pořádání festivalu, byl však
finální výtěžek mnohem vyšší.
Přímo na festivalu navíc primář
gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Stanislav Matoušek obdržel dva monitory dechu
pro novorozence, které oddělení
věnoval náměstek hejtmanky
Středočeského kraje pro oblast
zdravotnictví Mgr. Martin Kupka
a předseda představenstva
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Ing. Pavel Pavlík.
Zkrátka nepřišli ani zaměstnanci gynekologicko-porodnického
oddělení, kterým Pulse Wellness
and Fitness Benešov věnovalo
volné vstupy do vířivky, sauny
a posilovny.
4. ročník Open Door Hospital
festu nabídl bohatý a rozmanitý
program.
Po úvodním přivítání primářem
MUDr. Stanislavem Matouškem
a ředitelkou pro lékařské obory
benešovské nemocnice MUDr.
Markétou Bláhovou, festival
zahájila kapela Poprask působící
pod záštitou Integrovaného centra
sociálních služeb Odlochovice.
Hudební čísla střídaly krátké
výstupy v rámci doprovodného
programu. Po Poprasku tak diváci
mohli obdivovat krásné a dokonale synchronizované sestavy benešovských mažoretek Wild Cats
a Benešovská koťata, které
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Na celých 35 000 Kč se vyšplhal výtěžek z benefičního Open Door Hospital festu benešovské
nemocnice, který se konal v sobotu 26. srpna 2017 v prostorách Nové Myslivny na Konopišti.

se divákům představily ještě v jednom vstupu po kapele Rucenohy.
Ta potěšila sluch návštěvníků hity
rockových velikánů.
Směsici popu a jazzu nabídla
kapela Lady Praga, po níž následovalo zábavné 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. Hra s kostičkami zaujala i postavy ze světa Star Wars,
které se na festivalu pohybovaly
v průběhu celého dne a propracovaností svých kostýmů a šermířským umění fascinovaly děti i
dospělé. Festival totiž navštívili
členové organizací Rebel Legion Lion Base a Czech Garrison,

které jsou součástí mezinárodní
Star Wars kostýmové organizace, propagují Star Wars fandom
a zároveň se věnují charitativní
činnosti a dobročinnosti.
Po klaunském vystoupení
na pódium vtrhla neúnavná
kapela ROCKTOM. Tu vystřídal
vstup orientálních tanečnic z
benešovské nemocnice. Mezitím
se připravila kapela Vesper, která
divákům nabídla chytlavé melodické rockové skladby plné dravé
energie a nadšení. Doprovodný
program zakončilo vystoupení
benešovské karatistické skupiny
Sanchin Dojo. Večer pak patřil
kapelám Zelenina a ATD, které
dostaly publikum řádně do varu.
Vedle výstupů kapel a zmíněných seskupení byl ...

... pro návštěvníky připraven i
další bohatý doprovodný program
jako kreativní dílny Domu dětí
a mládeže Benešov, malování
na obličej či stánek nezávislých
kosmetických poradkyň Mary
Kay. Zájemci o zdravý chrup mohli
navštívit stánek dentální hygieny
pod patronátem značky Philips.
Z Vojenského technického muzea
Lešany dorazil na festival polopásový obrněný transportér OT-810,
který byl velkým lákadlem pro
děti a jejich tatínky. Záchranáři
dopravní zdravotní služby Falck
představili své vybavení, a kdo
měl zájem, mohl si od nich nechat změřit hladinu cukru v krvi
či krevní tlak a na figuríně vyzkoušet resuscitaci. Málokdo si nechal
ujít hod mobilem ve stánku projektu Remobil na podporu Jedličkova ústavu, kde se děti i dospělí
mohli dozvědět i více informací o
recyklaci mobilů, jejich historii a
samozřejmě o projektu Remobil,
jehož cílem je prostřednictvím

sběru vysloužilých a nepotřebných
mobilních telefonů, baterií, mp3
přehrávačů, nabíječek, sluchátek
a další drobné elektroniky ulehčit životnímu prostředí, podpořit
zaměstnávání lidí s hendikepem
a finančně podpořit aktivity Jedličkova ústavu. Lákadlem byla i
možnost zkusit si rozebrat tlačítkový telefon či smartfone.
„Rád bych poděkoval všem kapelám, které na festivalu vystoupily bez nároku na honorář a svou
hudbou tak podpořily dobrou věc.
Díky patří i všem účinkujícím,
seskupením a organizacím, které
se podíleli na doprovodném programu, opět bez nároku na honorář a navíc ve svém volném čase.
Předvedli a zajistili opravdu krásný bohatý program. Největší dík
pak patří lidem, kteří se podíleli
na organizaci celé akce. Jmenovitě bych chtěl poděkovat hlavním
pořadatelům z benešovské nemocnice – tiskovému mluvčímu a
nemocničnímu ombudsmanovi

Petru Ballekovi a specialistce
marketingu a PR Mgr. Janě Helm
Musilové. Dále našim zaměstnancům Milanovi Hájkovi a Marii Rob.
Díky pak dále patří lidem, kteří se
do festivalu zapojili, ač v nemocnici nepracují, a to Janu Helmovi,
Hance Slámové, Heleně Kynčlové
a Petře Rýznarové,“ poděkoval
účinkujícím a organizátorům
předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Ing. Pavel
Pavlík.
Poděkování patří i níže jmenovaným firmám, které se na
pořádání festivalu podílely finanče, popřípadě i jinou pomocí: Quo
s.r.o., Benešovský deník, Jiskra,
Nová Myslivna, Promedica Praha Group, a.s., Linet spol. s.r.o.,
Český rozhlas Region, Audioscan
spol. s.r.o., BDS Benešov s.r.o.,
Philips sonicare, Kooperativa,
DOT servis s.r.o., Pulse Wellness
and Fitness, Marfi spol. s.r.o., Redblock Project s.r.o.
(jhm)

Benešovská nemocnice zavádí nový systém pro řešení pochval a stížností
od klientů
nemocnice,“ vysvětlil Ing. Pavel
Pavlík, předseda představenstva
benešovské nemocnice.
Každá doručená pochvala musí
být validována přímým nadřízeným zaměstnance, ředitelem
daného úseku a manažerkou
kvality, která odpovídá za kompletní evidenci pochval a stížností
v Nemocnici Rudolfa a Stefanie.
Rozhodnutí o udělení mimořádné
odměny pak provede komise složená z členů vedení nemocnice.
„Zaměstnanci za oprávněnou
pochvalu obdrží poukázku do
Nemocniční lékárny na zboží dle
vlastního výběru v hodnotě 500
Kč. V případě pochvaly na celý
tým obdrží tento tým poukázku
v hodnotě 1 500 Kč na bowling
či jiné sportovní aktivity nebo
občerstvení v S-centrum Benešov,“ popsal MUDr. Roman Mrva,
ředitel nemocnice.
Opomenuty nebudou ani stížnosti. Zaměstnanci, na které
vedení nemocnice obdrží vážnou
a oprávněnou stížnost, budou

penalizováni.
„Každá stížnost bude samozřejmě nejprve prošetřena nemocničním ombudsmanem, který o
výsledku šetření provede zápis a
informuje vedení nemocnice. Přímý nadřízený s ředitelem daného
úseku, na základě provedeného
šetření rozhodnou o případném
způsobu penalizace zaměstnance,“ objasnil ředitel benešovské
nemocnice.
Se svými stížnostmi se pacienti
a jejich rodinní příslušníci mohou
obracet na nemocničního ombudsmana, který je k dispozici na
tel.: 725 531 491 nebo e-mailu:
petr.ballek@hospital-bn.cz.
(jhm)
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S účinností od 1. srpna 2017 zavádí vedení Nemocnice Rudolfa a
Stefanie nový systém s možností
mimořádné odměny při doručené,
validované pochvale od klientů.
Zaměstnanci, na které vedení
nemocnice obdrží písemnou pochvalu (ať už e-mailem, dopisem,
či záznamem v knize pochval/
stížností na jednotlivých odděleních), vzniká možný nárok na
mimořádnou odměnu. V případě
pochvaly celého kolektivu daného
oddělení, může být odměněn celý
tým tohoto oddělení.
„Cílem tohoto opatření je pozitivně podpořit zaměstnance, kteří
při své každodenní náročné profesi nezapomínají na to, že pacient
je člověk, který je zákazníkem i
partnerem, a měl by přicházet,
odcházet a vracet se s maximální
důvěrou. Dalším aspektem zavedení odměn za pochvaly je také
posílení pozitivní firemní kultury
a profesionálního přístupu zejména v oblasti komunikace všech
zaměstnanců ke klientům

