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Nemocniční kaleidoskop
„Na palubě“ dětského oddělení se bude stonat jedna báseň
To proběhlo ve čtvrtek 30.
listopadu za účasti radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Jaroslavy Němcové, předsedy představenstva benešovské
nemocnice Pavla Pavlíka, ředitele
nemocnice Romana Mrvy a dalších hostů.
Rekonstrukce prostor pro přestěhování dětského oddělení ze 4.
do 5. patra interního pavilonu se
vyšplhala na necelých 20 milionů
Kč, které Nemocnici Rudolfa a Stefanie poskytl z dotace její majoritní vlastník, Středočeský kraj.
„Je skvělé vidět konkrétní realizaci a dopad investic, které kraj
vyčleňuje a poskytuje na různé
projekty. Obzvláště, když jde o
takovýto smysluplný projekt vedoucí k zlepšení poskytované zdravotní péče. Na dětském oddělení
benešovské nemocnice je dlouhodobě poskytovaná péče na vysoké úrovni a je tu skvělý personál.
Co tu ale chybělo, bylo lepší zázemí pro personál a malé pacienty
a jejich doprovod. Malí pacienti
bývají často z pobytu v nemocnici
vystresovaní. Když je ale prostředí přívětivé a krásné jako nyní, je
to mnohem lepší pro všechny
– jak pro děti, tak jejich rodiče,
které je doprovázejí,“ uvedla Jaroslava Němcová, radní pro oblast
zdravotnictví.
Dětské oddělení dostalo zcela
nový vzhled, který malí pacienti
i jejich rodiče určitě uvítají. Veselé
pastelové barvičky, krásné obrázky na zdech, nový nábytek a nové
herní prvky. Takový je interiér dětského oddělení, který nese název
„Na palubě“ a jehož realizace byla
provedena ve spolupráci s Nadací
Archa Chantal.
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Dětské oddělení benešovské nemocnice se dočkalo zdárného konce své rekonstrukce a slavnostního
otevření.

„Téma paluby, které jsme zde
použili, evokuje, že jdete po palubě (chodbě) vidíte krajinu, díváte se jako ven z lodě, kulatými
okýnky do kajut (pokojů). Při práci
na designu bylo úžasné, že se zapojili všichni z oddělení i managementu, že začali tímto projektem
žít a spolupracovali s radostí. Stala
se z nás taková rodina,“ prozradil
Petr Kolář, architekt Nadace Archa.
Kapacita oddělení po jeho rekonstrukci se nijak nezměnila a oddělení stále nabízí 20 standardních
lůžek, které jsou rozděleny na dvě
části. První část s dvou a třílůžkovými pokoji pro děti bez doprovodu
a druhá s jednolůžkovými pokoji
a jedním dvoulůžkovým pro děti
s doprovodem. Samozřejmostí
je část JIP se čtyřmi lůžky.

„Nově jsou na všech pokojích sociální zařízení a televizory. Pokoje
jsou navíc mnohem prostornější a
útulnější. Pokoje určené pro děti s
doprovodem jsou navíc vybaveny
ledničkou. Všechno vybavení je
zcela nové a celkově oddělení konečně dostalo vzhled poplatný dětskému oddělní, které teď působí
moc hezkým a veselým dojmem,“
dodal primář dětského oddělení,
MUDr. Michael Richter.
Nový vzhled dětského oddělení si pochvaloval i Doktor Klaun,
který se také zúčastnil slavnostního otevření a už se moc těší,
jak bude na dětském oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
opět rozdávat radost malým pacientům a spolupracovat na projektu Nebojte se nemocnice.
(jhm)

Bezpříspěvkoví dárci
krve obdrželi zlaté a
stříbrné medaile
Ve středu 22. listopadu 2017
se v jídelně benešovské nemocnice uskutečnilo slavnostní předávání ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve.
Celkem bylo připraveno 72 vyznamenání stříbrnou medailí prof.
MUDr. Jana Janského za 20 bezplatných odběrů a 30 vyznamenání zlatou medailí za 40 odběrů.
Za Český červený kříž, který toto
předávání zaštiťuje, byla přítomna
ředitelka Oblastního spolku ČČK
Praha 9, paní Ivana Kadlečková,
která dárcům poděkovala za jejich
odvahu a ochotu pomáhat druhým. Předat ocenění a poděkovat
dárcům přišla také ředitelka pro
lékařské obory Nemocnice Rudolfa a Stefanie MUDr. Markéta
Bláhová a primář transfuzního a
hematologického oddělení MUDr.
Vladimír Bouček.
Mezi oceněnými dárci se často
objevují i zaměstnanci nemocnice.
Tentokrát si pro stříbrnou medaili
přišla např. fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Mgr. Alžběta
Scharfová, která chodí darovat
krev již 19 let.
„K bezpříspěvkovému dárcovství
krve mě přivedli v podstatě moji
rodiče, kteří také chodili pravidelně darovat krev. Přišlo mi to proto
samozřejmé stát se dobrovolným
dárcem,“ uvádí paní Scharfová.
Stříbrnou medaili si přišel převzít
také finanční ředitel nemocnice
Ing. Martin Vilímek. I jeho přivedla
před 14 lety k dárcovství „rodinná
tradice“.
(jhm)

Nemocnice Rudolfa a Stefanie obhájila titul
Nejlepší nemocnice kraje
Celostátní projekt „Nemocnice ČR 2017“, jehož cílem je
oceňovat nemocnice pozitivně
vnímané v očích pacientů a zaměstnanců, ocenil i benešovskou nemocnici, která se opět
stala Nejlepší nemocnicí Středočeského kraje.
Projekt Nemocnice ČR probíhal
od 1. února do 31. srpna 2017
a zapojilo se do něj celkem 155
nemocnic z celé České republiky
s akutními lůžky. Jeho cílem bylo
pomocí dotazníkového šetření
sestavit žebříček nemocnic dle
míry spokojenosti a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců. České nemocnice byly 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.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov se do projektu zapojila v rámci oblastí bezpečnosti a
spokojenosti hospitalizovaných i
ambulantních pacientů. V těchto
kategoriích dosáhla benešovská
nemocnice na 1. místo ve Středočeském kraji a získala tak titul
„Nejlepší nemocnice kraje 2017“.
„V loňském roce jsme v projek-

tu získali v rámci kraje 3. místo.
Jsem rád, že se nám opět podařilo
dosáhnout prvního místa a znovu
získat titul Nejlepší nemocnice
kraje. Velice děkuji pacientům,
kteří se do průzkumu zapojili,
a jsem rád, že jsou s naší nemocnicí spokojeni. Z hodnocení si
samozřejmě odnášíme i spoustu
poznatků a doporučení co zlepšit.
I v tom vidím smysl tohoto hodnotícího projektu, že získáváme jak
pozitivní tak i nějakou tu negativní
zpětnou vazbu, z které se můžeme
poučit a nasměrovat naši strategii
a plánování na zlepšení nedostatků, které naši pacienti vidí. Díky
patří samozřejmě našim zaměstnancům, kteří odvádí výbornou
práci a snaží se o naše pacienty
pečovat co nejlépe. Titul Nejlepší
nemocnice patří především jim,“
uvedl MUDr. Roman Mrva, ředitel
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.
(jhm)

Transfuzní a hematologické
oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.
pavilon C
Úterý a středa
6:00 - 8:30 hod.
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