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Slovo předsedy představenstva
Vážení klienti, návštěvníci, kolegyně a kolegové,
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,
a. s, nemocnice Středočeského kraje má za sebou
další úspěšný rok, ve kterém prokázala svou
kvalitu při poskytování zdravotní péče a hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve
výši 206 tis. Kč.
Minulý rok byl pro naši společnost rokem
zejména stavebních investic, kdy byla provedena
a dokončena adaptace budovy bývalé Střední zdravotní školy na lůžkové Oddělení
následné péče, která významným způsobem změnila komfort pacientů i personálu.
Proběhla rekonstrukce prostor pro dětské oddělení v interním pavilonu, kam se oddělení
nově přesunulo. Tento projekt podporovaný Nadací Archa změnil podobu běžného
lůžkového oddělení na palubu lodě uprostřed plavby na moři. Je důležité také zmínit, že
nemocnice obhájila akreditaci udělovanou Spojenou akreditační komisí a také se stala
certifikovaným centrem nejvyšší kvality kýlní chirurgie v České republice.
V následujícím roce bude neméně důležité pokračovat v rozdělané práci. Prioritou zůstává stabilizace personální situace, protože erudovaný a spokojený personál je
základním stavebním kamenem kvalitního zdravotnického zařízení. Z investičních akcí
bude nutné dokončit rekonstrukci porodních boxů, multioborové jednotky intenzivní
péče interních oborů a rekonstrukci veřejné části nemocniční lékárny. Neméně důležité
budou projektové práce na připravovaný rozvoj, zejména pak projekt na vybudování
Komplexního rehabilitačního centra nebo na rekonstrukci interního pavilonu.
Kalendářní rok 2018 nebude jen dalším rokem v řadě. Čeká nás mnoho práce a
výzev, kterým budeme muset čelit. Jsem však pevně přesvědčen, že naše nemocnice
ještě více posílí svou dobrou pověst a svou pozici v páteřní síti zdravotnických zařízení
Středočeského kraje a i rok příští bude hodnocen pozitivně.

MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva
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Statut společnosti
Název společnosti

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,
nemocnice Středočeského kraje

Sídlo společnosti

Máchova 400, 256 01 Benešov

IČ

27253236

DIČ

CZ27253236

Bankovní spojení

2014310033/6000

Datum založení společnosti 15. 6. 2005
Telefon

317 756 111

Fax

317 727 821

E-mail

sekretariat@hospital-bn.cz

Web

www.hospital-bn.cz

Statutární zástupci od 1. 1. 2017 do 11. 12. 2017
Ing. Pavel Pavlík
Ing. Luboš Balata
Ing. Jiří Švadlena
Statutární zástupci od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017
MUDr. Roman Mrva
Ing. Jiří Švadlena
Mgr. Lukáš Seidl
Pavel Král
Ing. Zbyněk Chotěborský
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Dozorčí rada od 1. 1. 2017 do 11. 12. 2017

Předseda dozorčí rady

Mgr. Martin Engel

Dozorčí rada

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD.
Ing. Jaroslava Němcová, MBA
Mgr. Lukáš Seidl
Mgr. Jana Pěkná
Lenka Bártová

Dozorčí rada od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017
Předseda dozorčí rady

Mgr. Jakub Hostek

Dozorčí rada

Ing. Pavel Pavlík
Bc. Hana Babková
Marie Krejčová
Mgr. Jana Pěkná
Lenka Bártová
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Statistické ukazatele společnosti
Celkový počet zaměstnanců (stav k 31. 12. 2017)
Přepočtené počty pracovníků

Lékaři a zubní lékaři

123,22

Farmaceuti a ostatní vysokoškoláci

15,60

Nelékařští zdravotničtí pracovníci

453,82

THP

68,03

Dělníci a provozní pracovníci

100,65

Celkem

761,32

Počty lůžek podle oddělení
Interna
Interna JIP
Dětské
Dětské JIP
Novorozenci
Chirurgie
Chirurgie JIP
Gynekologie
Porodnice
Lůžka ošetřovatelské péče
Ortopedie
ORL
Neurologie
ARO
Celkem

89
11
21
4
19
57
11
29
21
78
20
18
28
5
411
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Novinky v roce 2017
„Na palubě“ dětského oddělení se bude stonat jedna báseň
Dětské oddělení benešovské
nemocnice se dočkalo zdárného konce své rekonstrukce a
slavnostního otevření.
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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Nemocnice Rudolfa a Stefanie disponuje kýlním centrem nejvyšší kvality
v ČR

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. se ve čtvrtek 5. 10. 2017 stala jediným
certifikovaným centrem nejvyšší kvality kýlní chirurgie v České republice v tomto roce
(Center of Excellence in Hernia Surgery – COEHS ™) a připojila se tak k dalším deseti
světovým centrům nejvyšší kvality v kýlní chirurgii ™.
V České republice jde o teprve třetí nemocnici, která splnila náročné podmínky COEHS™ certifikace.
Známku nejvyšší kvality a celý certifikační proces zaštiťuje nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC) v rámci svého globálního programu COEHS™. Tento
program se zaměřuje na zlepšování kvalitativních standardů kýlních operací na mezinárodní úrovni. Výsledkem programu je zvýšení kvality poskytované péče, zlepšení informovanosti a spokojenosti pacientů a efektivní řízení nákladů spojených s úspěšnou
léčbou. Součástí programu je i kýlní registr BOLD™, který vytvořila SRC.Chirurgické
oddělení pod vedením Prim. MUDr. Ondřeje Maška v rámci auditního procesu prošlo
úspěšně certifikací COEHS™. MUDr. Linda Cihelková, která v benešovské nemocnici
působí již řadu let, mimo jiné i jako lékař kýlního centra nemocnice, získala certifikaci
SOEHS™, což je certifikace udělovaná lékařům, kteří splní náročné podmínky auditu.
Celosvětově je certifikováno v programu SOEHS™ celkem 22 lékařů. Pro získání
certifikace nemocnice poskytla informace o komplexních aspektech programu kýlního
centra včetně dat o výsledcích, počtech chirurgických zákroků a splnila tak náročné
podmínky certifikace. Proces certifikace vedl Dr. Neil E. Hutcher, předseda představenstva a Chief Medical Officer a viceprezident Clinical Quality and Compliance, Surgical
Review Corporation z USA.
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Nové Oddělení následné péče, nově v benešovské nemocnici
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,
a.s., nemocnice Středočeského kraje slavnostně otevřela nové Oddělení následné
péče, které se uskutečnilo ve středu 18. října
2017 v 11:00 hodin za účasti náměstka pro
oblast zdravotnictví Středočeského kraje
Martina Kupky, Jaroslavy Němcové radní
pro oblast sociálních věcí, předsedy představenstva nemocnice Pavla Pavlíka, ředitele
nemocnice Romana Mrvy a dalších vážených hostů.
Co se vlastně změnilo? Především se přestěhovalo celé oddělení tzv. LOP – lůžek ošetřovatelské péče z budovy interny do úplně nových, zrekonstruovaných prostor nemocnice bývalé zdravotní školy. Tyto nové prostory jsou zrekonstruovány s citem a hlavně s
ohledem na nové trendy v oblasti následné péče a samozřejmě také s ohledem na vytvoření nového, hezkého a příjemného prostředí pro pacienty a zdravotníky.
V nově otevíraných prostorách bývalé zdravotní školy je umístěno 54 lůžek a celková
kapacita, včetně již fungujícího oddělení na 2. patře budovy, má 78 lůžek.
V novém oddělení budou polovinu kapacity tvořit nadstandardní jedno a dvoulůžkové
pokoje, druhou polovinu pak pokoje se třemi lůžky. Vždy pro dva sousedící pokoje je k
dispozici společné sociální zařízení s toaletou a sprchou. Každý pokoj je vybaven televizí, stolem, židlemi a skříní na osobní věci pacientů. To je velmi pozitivní novinka.
Oddělení tak bude nyní odpovídat požadavkům na pobytové služby, které mají naši
pacienti, a které odpovídají i našim představám na počátku 21. století.
Důležité je i další zařízení pokojů. Každé lůžko je vybaveno rozvodem kyslíku, každé
lůžko má vlastní zdroj světla a každé lůžko má vlastní signalizační zařízení. To je další
dobrá zpráva a novinka pro personál i pacienty.
„Oddělení následné péče si tak velmi polepší a doufáme, že nové prostředí bude mít
pozitivní vliv jak na personál oddělení, tak i na naše pacienty, na jejich lepší rekonvalescenci, rychlejší úzdravu a v neposlední řadě dobrý vliv i na všechny návštěvy a rodinné příslušníky pacientů,“ dodává primář oddělení MUDr. Michal Bláha.
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Lékaři benešovské nemocnice budou diagnostikovat na nových
přístrojích
Celkem 4 nové diagnostické ultrazvuky pořídila pro svá oddělení Nemocnice Rudolfa a
Stefanie Z nových moderních ultrazvuků se mohou těšit oddělení radiologie a zobrazovacích metod (RTG), kardiologie, urologie a oddělení chirurgie hlavy a krku.
Náklady na nákup ultrazvuků ve výši 7 681 927 Kč byly spolufinancovány Evropskou unií.
Pořízeny byly dva ultrazvuky nejvyšší třídy Toshiba APLIO, které pomohou s diagnostikou
na RTG oddělení a kardiologické ambulanci. Vybaveny jsou pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání. Úhlové zobrazení na všech
sondách zajišťuje nejvyšší kvalitu obrazu. Přístroje vytváří vlastní databázi pacientských a
obrazových dat s možností vyhledání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření.
Ultrazvuky Toshiba XARIO zakoupené pro urologickou ambulanci a ORL oddělení jsou
speciálně šité na míru chirurgickým oborům. Vyznačují se vysokou mobilitou. Monitor je
nastavitelný ve všech směrech, poloha ovládacího panelu je jednoduše výškově nastavitelná. Programové vybavení přístrojů umožňuje prohlížení a základní běžné operace se snímky, které vznikají během vyšetření. Po výběru pacienta z databáze se zobrazí série archivovaných snímků, identifikační data a protokol průběhu měření pořízený během vyšetření
pacienta na UZ přístroji.
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Stanovisko představenstva ke zprávě auditora

Představenstvo bylo informováno o zprávě auditora o ověření
účetní závěrky a hospodaření Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje.
Představenstvo projednalo a vzalo na vědomí tuto informaci a
konstatuje, že podaná informace je úplná a srozumitelná a
představenstvo nemá námitek.

MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva
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Poděkování

Vedení

naší

společnosti

děkuje

všem

zaměstnancům,

obchodním partnerům a sponzorům za spolupráci v průběhu uplynulého hospodářského roku.

Profesionální přístup, snaha přispět k co možná nejlepšímu
výsledku a přizpůsobivost novým požadavkům a trendům je
důležitá pro rozvoj každé moderní společnosti. Jsme rádi, že
ve Vás nacházíme partnery, kteří jsou si tohoto faktu vědomi
a pro každodenní činnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje jsou velkým
přínosem.

MUDr. Roman Mrva
předseda představenstva
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