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Milí čtenáři, 

držíte v rukou 
nové číslo časopi-
su Vizitka, kde se 
dozvíte vše nové 
ze světa zdravot-
nictví Královéhra-

deckého kraje. Za mě osobně si dovolím 
upozornit na tři velmi důležité věci, které 
krajským zdravotnictvím hýbou.

Všichni víme, že celé Náchodsko, ať už 
to jsou pacienti ale i přímo zaměstnanci 
Oblastní nemocnice Náchod, čeká dlouhé 
roky na novou, moderní a technologicky 
vyspělou nemocnici, která se postará 
o spádovou oblast asi 200 tisíc obyva-
tel. Pro všechny máme dobrou zprávu. 
Vedení Královéhradeckého kraje odstar-
tovalo po důkladné kontrole a úpravách 
nový tendr na modernizaci náchodské 
nemocnice. Náklady se odhadují na více 
než na jeden a půl miliardy korun, ale 
hlavní je fakt, že přemýšlíme o projektu 
jako o celku a jinak než doposud. Udě-
láme vše proto, aby mohlo co nejdříve 
po modernizaci dojít k sestěhování obou 
stávajících areálů nemocnice. Tím odpad-
ne neustálé přecházení nejen pacientům 
ale i zaměstnancům. Více se o plánované 
rekonstrukci dočtete uvnitř Vizitky.

Další skvělou zprávou je, že se podařilo 
docílit lepší odměny pro zdravotnický 
nelékařský personál ve směnném provo-
zu. Zdravotním sestřičkám i dalším pra-
covníkům tak byly přidány 2.000 Kč, a to 
už od letošního července. Zaměstnanci 
nemocnic Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje měli dokonce 
garantováno, že se navýšení dočkají 
právě už v létě. Přidání se tak týkalo jen 
v našich krajských zařízeních více než 
tisícovky zdravotnických nelékařských 
pracovníků. Některá jiná zařízení v kraji 
k navýšení přistoupí až po obdržení pe-
něz z Ministerstva zdravotnictví.

Na druhou stranu se také stále šíří po-
chybné informace o postupném útlumu 
nebo snad dokonce zavírání Městské 
nemocnice ve Dvoře Králové nad La-
bem. Tyto skutečnosti se v žádném 
případě nezakládají na pravdě. Ba nao-
pak. Královéhradecký kraj se snaží najít 
ekonomicky přijatelné varianty obnovy 
a modernizace operačních sálů pro další 
dlouhodobé působení operačních oborů 
ve dvorské nemocnici. Zároveň byl vydán 
pokyn ke zprovoznění nových laboratoří 
v areálu nemocnice tak, aby byla  
smysluplně využita více než třicetimilio-
nová krajská investice.  

Na závěr už jen dodám, že neustále 
pracujeme na tom, aby naše nemocnice 
byly dobře fungující, efektivně řízené 
a bezproblémové organizace, které po-
skytují kvalitní a dostupnou péči. I proto 
podnikáme kroky k transformaci Zdra-
votnického holdingu Královéhradeckého 
kraje a jednotlivých společností koncer-
nu. O tom více až příště. 

Vážení čtenáři, přeji Vám klidný podzim.

Ing. Aleš Cabicar
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

odpovědný za oblast zdravotnictví

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!
Interní komunikace v rámci společností spadajících pod ZH KHK a. s. je pro nás velmi 
důležitá a zatím se nám úplně nedaří. Snažíme se vás informovat např. pomocí tohoto 
časopisu, kde dáváme prostor tématům, které „hýbou“ krajským zdravotnictvím, ale 
představujeme vám také kolegy a oddělení z jiných zařízení či spolupracující organizace. 
Rádi bychom rozšířili možnosti komunikace s vámi. S novou PR manažerkou, paní 
Ing. Magdalénou Doležalovou, připravujeme další způsoby, jak vás lépe a včasně informovat. 

Důležitá je pro nás také reálná zpětná vazba. Proto v každém následujícím čísle VIZITkY 
otevřeme určité téma a budeme rádi, pokud se o svůj názor s námi podělíte. Anketu vždy 
najdete na http://www.zhkhk.cz/casopis a téma se dozvíte v daném čísle VIZITkY. Výsledky 
pak budou zveřejněny tamtéž a rozhodně se pro nás stanou inspirací či podkladem pro další 
práci a zlepšování.  

Prvním tématem je INTERNÍ KOMUNIKACE. 

Zeptáme se Vás například na to, jak se Vám líbí nový design a struktura časopisu, zda 
jej čtete tištěný, nebo online, jaká témata byste zde uvítali, co byste se rádi dočetli, jak 
hodnotíte interní komunikaci v rámci své nemocnice a z pohledu Holding/Kraj, jaký způsob 
komunikace upřednostňujete (časopis, web, intranet, newletter, email, porady aj.), atd. 
Anketa bude otevřena od 1. října do 15. listopadu 2017.
Velmi Vám děkujeme, že strávíte několik minut zodpovězením našich otázek. Pokud byste 
nám chtěli cokoliv dalšího sdělit, můžete se obrátit přímo na p. Doležalovou – 
dolezalova@zhkhk.cz 

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
předseda představenstva ZH KHK a.s.
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Tendr na přestavbu náchodské nemocnice je znovu otevřen, 
nabídky jsou očekávány koncem října

ně šesti měsíčního zkušebního provozu. 
Jako základní hodnotí cí kritérium veřej-
né zakázky je stanovena ekonomická 
výhodnost nabídky, která bude hod-
nocena podle nejnižší nabídkové ceny. 
Klade se ale také důraz na odbornost 
uchazečů. Je požadováno prokázání 
kvalifi kace na základě seznamu staveb 
realizovaných v posledních pěti  letech, 
který bude obsahovat minimálně jednu 
novostavbu, nebo rekonstrukci stavby 
pozemního stavitelství o fi nančním ob-
jemu minimálně 500 milionů korun bez 
DPH, minimálně jednu další novostavbu, 
nebo rekonstrukci objektu sloužícího 
pro zdravotnickou péči o nákladech 
minimálně 100 milionů korun bez DPH 
a minimálně jednu realizaci stavebních 
prací, jejíž součástí  bylo vybudování 
tzv. čistých prostor ve zdravotnickém 
zařízení (např. operační sály) s minimální 
plochou 150 m². 

Veřejná zakázka bude administrována 
prostřednictvím odborné fi rmy RTS, a.s. 

Po otevření obálek bude probíhat hod-
nocení, které může trvat přibližně měsíc. 
Po vyhodnocení a schválení výsledků 
Radou Královéhradeckého kraje bude 
podepsána smlouva, podle níž má vítězný 
uchazeč termín 10 dnů na zahájení stavby.  

Co je předmětem modernizace?

Základem celé modernizace je výstav-
ba dvou nových nemocničních objektů 
J a K, které jsou na sebe napojeny jak 
v nadzemní části , tak v podzemí. Dále 
vznikne objekt O, kde budou uloženy 
zdroje medicinálních plynů, bude vysta-
věn nadzemní koridor mezi budovami 
A a K a vzniknou i další podzemní spo-
jovací koridory mezi novými objekty 
a okolními budovami. Zároveň se mimo 
jiné počítá s vybudováním chodníků, 
přístupových komunikací a oplocení. 

Cílem celé modernizace je pak sestěho-
vání horního areálu nemocnice a sjed-
nocení všech provozů do dolního areálu. 

V konečné fázi by měli být převedeni 
i všichni pracovníci nemocnice, čímž do-
jde také ke snížení nákladů na logisti ku 
a transport v rámci areálu. „Především 
pak bude celá náchodská nemocnice 
a její provozy odpovídat dnešnímu mo-
dernímu fungování a pojetí  medicíny,“ 
řekl k projektu modernizace náměstek 
hejtmana odpovědný za zdravotnictví 
Aleš Cabicar.

V pavilonu J bude zejména lůžková část 
chirurgie, ortopedie, či gynekologické 
ambulance, v pavilonu K se bude nachá-
zet například oddělení zobrazovacích 
metod, operační sály, ARO a JIP, dále 
porodnice, či dětské oddělení. Tyto pa-
vilony budou tvořit středobod areálu 
nemocnice.

„Realizace 1. etapy bude probíhat za pl-
ného provozu nemocnice a bude s ním 
průběžně koordinována. Zajištění bezpro-
blémového provozu v této složité situaci 
a zabezpečení dostupnosti  zdravotní 
péče pacientům bude jedním z hlavních 
úkolů pro novou předsedkyni představen-
stva, paní Ing. Ivanu Urešovou, MBA,“ 
doplňuje Ing. Aleš Cabicar. 

Oblastní nemocnice Náchod zajišťuje 
zdravotní péči pro spádovou oblast 
s více než 200 ti síci obyvateli, ve spe-
cializovaných oborech až pro 250 ti síc 
obyvatel. Spadá pod ní jedenáct provo-
zoven, z toho sedm provozoven dispo-
nuje lůžkovou péčí o celkové kapacitě 
832 lůžek. Oblastní nemocnice Náchod 
zaměstnává 1500 lidí a zahrnuje Ne-
mocnici Náchod, Nemocnici Rychnov 
nad Kněžnou, Nemocnici Broumov, 
Nemocnici Jaroměř, Nemocnici Nové 
Město nad Metují a Pracoviště klinické 
biochemie a diagnosti ky v Opočně. 

Zdroj: ti sková zpráva Královéhradecký kraj
-MD-

Téma

Projekt modernizace a dostavby Oblast-
ní nemocnice Náchod znovu ožívá. Více 
než sedm měsíců trvala revize celého 
záměru na přestavbu areálu největší 
krajské nemocnice poté, co nově zvo-
lení radní v polovině prosince loňského 
roku předchozí tendr pro narušení 
transparentnosti  zrušili. Začátkem srp-
na Královéhradecký kraj vyhlásil veřej-
nou zakázku na svém profi lu zadavate-
le. Nabídky mohou uchazeči podávat 
do 25. října 2017 do 10 hodin. Největší 
změnou oproti  minulému tendru je 
fakt, že kraj soutěží stavbu první i dru-
hé etapy zároveň.

Celých sedm měsíců připravoval Kraj 
revizi projektu i zadávacích podmínek 
zakázky na modernizaci Oblastní nemoc-
nice Náchod. Cílem bylo připravit ji tak, 
aby byla otevřená co možná nejširšímu 
okruhu potenciálních uchazečů, ale se 
zachováním odpovídajících kvalifi kačních 
podmínek. Revize nastala poté, kdy byl 
předchozí tendr 16. prosince 2016, dva 
dny po ustavujícím zastupitelstvu Králo-
véhradeckého kraje, zrušen. Důvodem 

byly obavy z narušení transparentnosti  
celé zakázky po loňském zářijovém zá-
sahu Národní centrály proti  organizova-
nému zločinu a z probíhajícího trestního 
řízení. „Přestavba a modernizace Oblast-
ní nemocnice Náchod je jedna z našich 
největších priorit. S ohledem na tuto 
skutečnost, ale především pak s ohle-
dem na minulost celého projektu jsme si 
v případě nově vyhlášeného tendru chtěli 
počínat naprosto transparentně a ne-
chceme dát nikomu sebemenší záminku 
tendr napadnout,“ řekl k vyhlášení tend-
ru hejtman Královéhradeckého kraje Jiří 
Štěpán. „Odsouhlasení vyhlášení veřejné 
zakázky na velkou modernizaci celého 
areálu náchodské nemocnice je dobrou 
zprávou především pro zaměstnance 
a všechny obyvatele ze spádové oblasti . 
Do dnešního dne jsme se snažili pořídit 
alespoň některé přístroje, které budou 
k využití  i v modernizovaném areálu. 
Například jsme poskytli nemocnici dotaci 
na pořízení magneti cké rezonance, kte-
rou bude možné po rekonstrukci přesu-
nout na nové pracoviště,“ řekl náměstek 
hejtmana odpovědný za zdravotnictví 
Aleš Cabicar.

Revize přinesla některé změny 

Nové podmínky zakázky na modernizaci 
ON Náchod a. s. byly zveřejněny na kraj-
ském profi lu zadavatele dne 4. srpna 
2017 a až do 25. října mohou zájemci 
podávat nabídky. Oproti  minulému tend-
ru se v zadání zakázky objevilo několik 
změn. Například měla aktualizace celého 
záměru vliv na cenu zakázky. „Nejvyšší 
přípustnou hodnotou celé zakázky je nyní 

nově stanovena částka 1,82 miliardy 
korun bez DPH. Cena ovšem obsahuje 
částku za první i druhou etapu moderni-
zace dohromady. Doposud se vždy sou-
těžila jen první etapa. To pak nemohlo 
vypovídat o skutečné hodnotě projektu 
jako celku,“ popsal radní pro oblast in-
vesti c Václav Řehoř. Pro první etapu je 
stanovena maximální cena 1,4 miliardy 
korun bez DPH, což je o 100 milionů Kč 
více, než v původním tendru. „Důvodem 
je přepočet podle aktuální cenové sou-
stavy ÚRS a ponížení této částky o 5 %, 
kdy předpokládáme, že se cena sníží ve-
řejnou soutěží. Původní zrušený projekt 
byl oproti  tehdejším ÚRS cenám poní-
žen o 15 %,“ vysvětlil dále radní Řehoř. 
Finanční prostředky na druhou etapu 
ve výši 420 milionů korun jsou soutěženy 
jako opce a bude záležet na vedení kraje, 
zda vyhodnotí  druhou etapu výstavby 
jako potřebnou a dohodne se na pokra-
čování s budoucím vítězem. Předmětem 
veřejné zakázky nejsou ale dodávky 
a montáže zdravotnické technologie a IT 
techniky volně a pevně spojených se 
stavbou ani vnitřní vybavení. V průběhu 
stavebních prací tak bude nezbytné vy-
hlásit veřejné zakázky na pořízení těchto 
technologií a techniky a vybavení interié-
rů. Předpokládaná hodnota těchto zaká-
zek je asi 260 milionů korun bez DPH.

V tendru je také stanoven závazný har-
monogram průběhu stavby - v minulosti  
měl uchazeč navrhnout harmonogram 
sám. Na realizaci kompletní stavby bude 
mít stavební fi rma nejdéle 26 měsíců 
oproti  původním 24. Poté budou moder-
nizované prostory uvedeny do maximál-

„Schválení vypsání tendru je určitě 
poziti vní zpráva, modernizovanou 
nemocnici si zaslouží nejen zdravotní 
personál, ale hlavně pacienti . Součas-
né prostředí nemocnice, hlavně stav 
lůžkových oddělení chirurgie, interny 
a ortopedie, je nedůstojný úrovni 
zdravotní péče v 21. století . Uvědo-
muji si ale, že každý tendr lze také 
zrušit či odložit, jak jsme toho byli 
v minulosti  již několikrát svědky.
Cítí m však  poziti vní posun v myšlení 
lidí zodpovědných za krajské zdravot-
nictví, a chci věřit tomu, že se koneč-
ně přejde od slov k činům.“
 

MUDr. Marek Strnad
Primář RDG

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Oblastní
nemocnice
Náchod má:

Víte, že...

www.nemocnicenachod.cz

832 lůžek          9 lokalit           5 oddělení pracujících s koncepcí Bazální stimulace

2 babyboxy       1405 zaměstnanců      1 Ombudsmana      6 členů dozorčí rady

3 členy představenstva     1516 novorozenců za rok 2016  888 (porodnice Náchod)

628 (porodnice Rychnov n.K.)

Hejtman KH kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
na tiskové konferenci ON Náchod

Vizualizace budoucí nové budovy

Vizualizace budoucí podoby areálu
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Mimo tyto investiční aktivity hrazené z FRR jsou v letošním roce připravovány i další rozsáhlé investice do zdravotnických 
zařízení KH kraje, které jsou financovány z jiných zdrojů.  

Královéhradecký kraj každoročně plánuje rekonstrukce a modernizace svých jednotlivých krajských zdravotnických zařízení. 
K financování těchto aktivit slouží tzv. Fond rozvoje a reprodukce (FRR), který schvaluje spolu s rozpočtem krajské zastupitelstvo.  
A jak je na tom v letošním roce jeho plnění? Za každou nemocnici ZH KHK a.s. jsou níže uvedeny největší či nejzásadnější plánované 
akce pro tento rok v rámci FRR a jejich aktuální stav (ke 12. 9. 2017). 
Jednotlivé projekty jsou seřazeny podle objemu a uváděné ceny jsou stanoveny jako předpokládané náklady s DPH pro letošní rok. 
Některé akce totiž přesahují několik let.

ON Jičín
Změna vstupu do areálu nemocnice s výstavbou lékárny vč. PD. Zpracována projektová dokumentace, akce je připravena na vyhlášení veřejné zakázky (VZ). 35,5 mil. Kč 
Výstavba multifunkčního pavilonu dialýzy, onkologie a klinických laboratoří. Je zpracována projektová dokumentace (PD). 23,4 mil. Kč
Náhradní zdroj elektrické energie pro nemocnici. Ve stavu posuzování nejvhodnější nabídky. 3,4 mil. Kč
Další drobné akce. 19,4 mil. Kč

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Rekonstrukce dvou výtahů na požární výtahy v nemocnici RK – DIGIP. Před vyhlášením VZ na PD. 5,0 mil. Kč
Oprava střechy hlavní budovy. Příprava zakázky k výběrovému řízení. 1,3 mil. Kč

ON Náchod
Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov. Akce byla zrealizována, proběhla kolaudace. 24,3 mil. Kč
Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov. Zpracována PD, akce před vyhlášením VZ. 20 mil. Kč
Ambulantní prostory rehabilitace, ON Náchod. Je zpracována PD, akce před vyhlášením VZ. 12,5 mil. Kč
Úprava patologie ON Náchod včetně PD. Před zpracováním PD. 7 mil. Kč
Administrativní prostory ON Náchod. Je zpracována PD, akce před vyhlášením VZ. 6 mil. Kč
Další drobné akce. 8,1 mil. Kč

ON Trutnov
Výstavba konsolidovaných laboratoří. Vyhlášena VZ. 33,4 mil. Kč
Pavilon interny - rekonstrukce odd. interny, neurologie a rehabilitace. Zpracovány uživatelské podklady k PD. 9,5 mil. Kč
Objekt nukleární medicíny - úprava prostor pro ředění radiofarmak. Probíhá úprava prostor. 3,3 mil. Kč
Pavilon interny - rekonstrukce, plicní a kožní oddělení. Před vyhlášením VZ na projektovou dokumentaci. 2,7 mil. Kč
Oprava střešní krytiny na stravovacím provozu a jídelně. Probíhá oprava střechy. 1,7 mil. Kč

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem
Přístavba dvorního traktu laboratoří MNDK. Akce zrealizována – stavba po kolaudaci. 25,4 mil. Kč
Půdní vestavba sesterny na hlavní budově. Zrealizováno. 2,6 mil. Kč
Oprava oplocení nemocnice, MNDK (IS 04/2017). Zpracována PD před realizací opravy. 1,7 mil. Kč
Výstavba rozvodu medicinálních plynů včetně PD. Zpracována PD před vyhlášením VZ. 1,7 mil. Kč
Hlavní budova - vzduchotechnika v podkroví a klimatizace operačního sálu chirurgie v přízemí. Zrealizováno. 1,3 mil. Kč
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks, MNDK. Zpracována PD, připraveno k vyhlášení VZ. 0,5 mil. Kč
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří. Probíhá studie proveditelnosti. 0,3 mil. Kč

ON Náchod
Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby. Je vyhlášena VZ. viz téma str. 4-5

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Rekonstrukce a přístavba nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci projektu. „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení 
veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji“. Probíhá zpracování investičního záměru. 380 mil. Kč

Nová biochemická a hematologická 
laboratoř byla letos vybudována v areálu 
Městské nemocnice a. s. ve Dvoře 
Králové. Jednalo se o přístavbu dvorního 
traktu laboratoří, která stála cca 25,4 
mil. Kč. Současné laboratoře totiž sídlí 
v nevyhovující budově z roku 1970, která 
již neplnila současné požadavky na tato 
diagnostická pracoviště. Výstavbu 

financoval Královéhradecký kraj, zhruba 
8 milionů korun přispěla královédvorská 
společnost JUTA a.s. 

Nový pavilon laboratoří stojí uprostřed 
areálu, je částečně zapuštěn do svahu 
a je řešen jako železobetonová monoli-
tická stavba. Výstavba probíhala od břez-
na roku 2016 a kolaudace proběhla 
v červnu 2017. V objektu je prostor pro 
laboratoře, zázemí personálu i technické 
zázemí. K přesunu laboratoří by mělo 
dojít během podzimu letošního roku. 

V další etapě je dle projektu uvažováno 
o výstavbě druhého patra, které by bylo 
napojeno na stávající pavilon operačních 
oborů spojovacím krčkem. Zde by měly 
být nové zmodernizované operační sály 
na místo stávajících. Současné sály totiž 
již zcela nevyhovují současným hygienic-
kým a technickým požadavkům. Předpo-

kládaná částka na dostavbu a potřebné 
vybavení sálů je ale dalších zhruba 100 
mil. Kč. V současnosti ještě tedy Kraj 
prověřuje možnost, zda neexistuje lev-
nější varianta rekonstrukce stávajících 
operačních sálů. „Doposud navrhovanou 
dostavbu dvou zcela nových sálů nad 
novým pavilonem laboratoří, kdy se ná-
klady pohybují přes 100 milionů korun, 
považuji za finančně náročnou. Proto 
necháváme vypracovat studii provedi-
telnosti rekonstrukce stávajících sálů 
v původní zástavbě za přijatelnějších 
finančních podmínek,“ řekl náměstek 
hejtmana odpovědný za zdravotnictví 
Aleš Cabicar. Výsledky studie by mělo 
znát vedení Kraje na přelomu září/října 
a poté se bude rozhodovat o dalším po-
stupu.                                                     

-MD-
Zdroj: tisková zpráva KH kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje schválilo v září na svém jednání 
příslib financování dvou stavebních 
akcí, na které získalo dotaci z OPŽP. 
V obou případech se jedná o snížení 
energetické náročnosti budov a tudíž 
o budoucí úsporu provozních nákladů. 
V první etapě se jedná se o snížení 
energetické náročnosti budov nemoc-
nice Rychnov nad Kněžnou - objekt C 
- multioborový pavilon (za cca  

51,2 mil. Kč) a administrativní budovy 
nemocnice Nový Bydžov (za cca 4,7 
mil. Kč). Na obě akce je připraven 
projekt a schválena dotace z 39. výzvy 
Operačního programu Životní prostře-
dí 2014 – 2020. Snížení energetické 
náročnosti budov má být docíleno 
celkovým zateplením obvodových 
stěn, střech a podlah a výměnou oken 
a dveří. Tím se ušetří na energiích po-
třebných pro provoz. „Rekonstrukce 

by měly proběhnout v roce 2018. Nyní 
se bude soutěžit dodavatel prací.  
Financování projektů bude probíhat 
ex-post platbami, tedy žadatel musí 
celé projekty předfinancovat, a na zá-
kladě předložených žádostí o platbu mu 
bude proplacena dotace ve výši 40 % ze 
způsobilých výdajů,“ uvádí k projektům 
místopředseda představenstva ZH KHK 
a.s. Ing. Marian Tomášik, MBA. 

-MD-

Laboratoře ve Dvoře Králové nad Labem jsou připraveny k provozu

Kraj přislíbil finance na snížení energetické náročnosti budov 

Oddělení nukleární medicíny v ON Trutnov prochází částečnou  
rekonstrukcí kvůli udržení stávajícího provozu

V srpnu začaly stavební práce na oddělení 
nukleární medicíny v areálu ON Trutnov 
a.s. Týkají se úpravy stávajícího prostoru 
přípravy radiofarmak, které dlouhodobě 
neodpovídají současným legislativním 
požadavkům. Investice za zhruba 3 mil. Kč 
vč. DPH je směrována především do nové 
vzduchotechniky. Přestože se jedná 
o prostory, které jsou v dlouhodobém 
horizontu plánované pro jiné využití, je 
stávající investice v tuto chvíli nezbytná, 
protože jinak by zde hrozilo reálné ukon-
čení provozu. Nyní jde tedy o zprovoznění 
dočasného pracoviště, aby mohla výroba 
radiofarmak bez problémů i nadále fun-
govat a nemocnice měla tato léčiva zajiš-
těna. Pokud bude výstavba nových kon-
solidovaných laboratoří probíhat podle 
plánu, bude se celé oddělení stěhovat 
do nově vybudovaných a trvalých prostor 
v horizontu cca 4 let. 

Stávající místnosti pracoviště pro pří-
pravu radiofarmak ve 2.NP oddělení 
nukleární medicíny jsou z hygienického 
hlediska dlouhodobě v nevyhovujícím 
stavu. Již od roku 2014 řešilo vedení 
nemocnice se SÚKL (oddělení kontroly 
léčiv Brno) jejich provoz, ve kterém dle 
dozorového orgánu není v souladu se 
zákonem vyřešena čistota vzduchu při 
přípravě daných léčiv. Doposud byla 

zatím udělována výjimka do doby, 
než bude navrženo a realizováno 
nápravné řešení. Přes opakovaná 
jednání a žádosti o prodloužení 
výjimky do doby výstavby nových 
laboratoří nebylo nemocnici vyho-
věno a SÚKL požadoval nápravné 
opatření ještě letos. Proto byla 
zadána studie úprav stávajících 
prostor, které by splňovaly po-
žadovaná kritéria, ale zároveň 
znamenaly minimální investiční 
náklady. Projektanti tedy navrhli 
stavební rozdělení prostor a nové 
řešení vzduchotechniky a elektroin-
stalace. Probíhající rekonstrukce se tedy 
týká pouze části 2.NP a 3.NP, podkroví, 
kde má být umístěna klimatizace. „Za-
chování provozu výroby radiofarmak je 
důležité nejen z hlediska zabezpečení 
těchto léčiv pro potřebu pacientů Oblast-
ní nemocnice Trutnov, ale také z hlediska 
ekonomického. Stavební úpravy jsou tak 
sice dočasné, ale z důvodu zabezpečení 
zdravotní péče o pacienty pro nejbližší 
období až do plánované výstavby nové-
ho zařízení nezbytné,“ vysvětluje situaci 
místopředseda Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje Ing. Marian 
Tomášik, MBA. Krajskou zakázku vyhrála 
v květnu firma REVIST s.r.o. s cenou cca 
3 050 000 Kč s DPH. Hotovou stavbu 

má předat letos koncem října, následně 
poběží měsíční zkušební provoz.  

Krajský úřad KHK mezitím letos schválil 
a v září vyhlásil veřejnou zakázku na pro-
jekt za zhruba 265 milionů korun, kterým 
centralizuje všechny provozy laboratoří 
a transfúzní oddělení ON Trutnov do jed-
né budovy. Budova G, kde nyní sídlí pra-
coviště nukleární medicíny, bude v rámci 
prací přebudována na administrativní 
prostory nemocnice, kde bude nově také 
ředitelství. To totiž uvolní místo ve tře-
tím patře objektu OLMI, kde bude sídlit 
oddělení centrálního příjmu. Výstavba 
má dle plánu probíhat od března 2018 
do listopadu 2021.

-MD- 

Oddělení nukleární medicíny, budova G

Budova nových laboratoří
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Ve dnech 19. – 22. června 2017 proběh-
lo v Oblastní nemocnici Náchod a.s. 
akreditační šetření zahrnující hodnoce-
ní kvality a bezpečí poskytované zdra-
votní péče. Na základě kladného hod-
nocení je Oblastní nemocnice Náchod 
a.s. akreditována na následující období 
až do 21. 6. 2020. 

Spojená akreditační komise, o.p.s. tak 
rozhodla po několikadenním šetření, kte-
ré probíhalo na vybraných odděleních 
nemocnice ve všech lokalitách, které 
pod ON Náchod a. s. patří. „S ohledem 
na počet akreditačních standardů, které 
jsme museli splnit, byla příprava velice 
náročná,“ uvádí manažerka kvality Eva 

Ludvíková a dodává: „Nejedná se pouze 
o to mít v pořádku veškerou dokumen-
taci. Museli jsme přesně popsat vybrané 
procesy a uvést je do praxe, což zna-
menalo velký nápor pro zaměstnance.“ 
Akreditační komise neprověřovala pouze 
zdravotníky, ale věnovala se veškerému 
provozu. „Hodnoti cí otázky byly kladeny 
i zaměstnancům technických provozů. 
Byla kontrolována oblast stravování, 
úklidu, zajištění bezpečnosti  práce, 
požárních předpisů, ostrahy apod.,“ do-
plňuje mluvčí nemocnice Hana Voborní-
ková. „Jsem rád, že jsme obstáli. Zařadili 
jsme se tak ke zdravotnickým zařízením, 
kde zavedený systém řízení kvality zvy-
šuje míru bezpečí poskytované péče. 

Vzhledem k tomu, 
že v historii nemoc-
nice podobné akre-
ditační řízení nikdy 
neproběhlo, neměli 
jsme možnost čerpat 
z jakýchkoli zkušeností . Byla to pro nás 
všechny premiéra. Rád bych touto ces-
tou poděkoval všem zaměstnancům, 
kteří se na tomto úspěchu podíleli a při-
spěli tak k dalšímu zvýšení kvality péče 
i bezpečí pacientů ve všech nemocnicích 
a na všech pracoviští ch Oblastní nemoc-
nice Náchod,“ zhodnoti l zisk akreditace 
tehdejší předseda představenstva Zby-
něk Chotěborský.

-HV-

V minulém čísle jsem prezentoval něko-
lik postřehů týkajících se kontroly a sle-
dování kvality v nemocnicích. Dnes bych 
rád navázal na kontrolu kvality týkající 
se laboratoří. Prověřování systému řízení 
laboratoře probíhá obvykle bez mediál-
ního zájmu, takže bude dobré několika 
slovy připomenout, o co tady jde. Pře-
dem si musíme uvědomit, že bez labo-
ratorních výsledků nelze léčit. Správně 
a včas provedené vyšetření považujeme 
za naprostou samozřejmost a jediný 
zájem medií vzniká, když se stane neho-
da, např. záměnou vzorků apod., se špat-
ným koncem. Audit je právě ověření, že 
vše, co se v laboratoři děje, je plně pod 
kontrolou a v rámci jasně stanovených 
metodických postupů lege arti s. 
V srpnu prošly následnou kontrolou 
i naše centrální laboratoře. Pod vede-
ním prim. Prokopcové jsme úspěšně 
absolvovali Dozorový audit B, kterým 
jičínská nemocnice obhájila podmínky 

plnění Auditu II NASKL 
dle ČSN EN ISO 15189.

V rámci auditu byl pro-
věřován systém řízení 
laboratoře, manage-
ment kvality, plnění 
požadavků na kvalifi -
kovaný personál, řízení 
a uchovávání doku-
mentace v laboratoři, 
identi fi kace neshodné 
práce, nápravná a pre-
venti vní opatření, 
přístrojové vybavení 

laboratoře, metrologie, 
preanalyti cká fáze, vyšetřovací postupy, 
zajištění kvality vyšetřovacích postupů, 
postanalyti cká fáze (skladování vzorků, 
uvolňování výsledků, odborná garance, 
hlášení výsledků, uchovávání výsledků). 
Dostupnost prověřované dokumentace 
byla považována již za zcela samozřej-
mou. Seznam dokumentace a vybrané 
stěžejní dokumenty bylo nutné poskyt-
nout posuzovateli s předsti hem. Audit 
z velké části  probíhal přímo v laboratoři. 
Posuzovalo se prakti cké plnění požadav-
ků, např. jakým způsobem se zamezuje 
možným záměnám při odběru, příjmu 
materiálu a následném zpracování 
vzorků, jestli se zpracovávají požadav-
ky na laboratorní vyšetření s ohledem 
na jejich stabilitu v biologickém ma-
teriálu, tedy jestli je brán v úvahu čas 
odběru vzorku, zda jsou v nastavených 
postupech respektována doporučení 
odborných společností  a výrobců, jak je 

ověřována kvalita používaných zařízení, 
zda nedochází k ovlivnění laboratorních 
vyšetření okolním prostředím, přede-
vším teplotou, jak je prověřována kvalita 
každé „lahvičky“ reagencie před jejím 
použití m pro vyšetření pacientských 
vzorků. Dále pak jakým způsobem se 
zavádí a ověřuje kvalita nově zaváděné 
metody, jestli jsou porovnávány výsled-
ky z různých analyzátorů, zda dosažené 
analyti cké charakteristi ky splňují dopo-
ručené odborné limity a jak je prově-
řována vhodnost používaných metod 
k zamýšlenému klinickému použití  nebo 
jakým způsobem probíhá komunikace 
s žadateli a jak je získávána zpětná ode-
zva uživatelů služeb laboratoře apod. 

Úroveň poskytovaných služeb laboratoří 
byla hodnocena jako kvalitní. V průběhu 
auditu nebyla shledána žádná neshoda, 
nebylo vydáno žádné závazné dopo-
ručení. Posuzovatelem bylo vysloveno 
několik návrhů na zlepšení a zvýšení 
efekti vity práce s důrazem na zvýšené 
využívaní dostupných SW. Průkaz plnění 
požadavku normy ČSN EN ISO 15189 
každé 2 roky výše uvedeným auditem 
je nezbytným předpokladem k získání 
stávající výše úhrady od zdravotních 
pojišťoven (0,71 Kč za bod na místo 
0,40 Kč za bod pro pracoviště bez splně-
ní podmínek), včetně udržení stávajícího 
spektra žadatelů. Pro ON Jičín a.s. se 
jedná o ekonomický zisk ve výši několika 
milionů korun ročně. Naše poděkování 
patří prim. Prokopcové i celému týmu.

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

Oblastní nemocnice Náchod je akreditována do roku 2020

Laboratoře ON Jičín prošly úspěšně auditem

Zaměřujeme se na kvalitu Zaměřujeme se na kvalitu

Všechny organizace Zdravotnického holdingu 
se připravují na zavedení eReceptu
Od 1. ledna 2018 vzniká povinnost pře-
depisovat všechny recepty pouze elek-
tronicky. Tato povinnost se týká všech 
předepisujících lékařů i zdravotnických 
zařízení, tedy i nemocnic patřících pod 
Zdravotnický holding Královéhradecké-
ho kraje. Se zavedením systému souvisí 
i nutné investi ce do pořízení nového 
soft ware. Zdravotnický holding Králo-
véhradeckého kraje se snažil jednotli-
vým nemocnicím pomoci s technickým 
řešením tak, aby byl zákon od 1. ledna 
naplňován. Vzhledem k tomu, že má 
každá nemocnice svůj informační sys-
tém, budou si nakonec muset imple-
mentaci řešit individuálně. Vydávání 
aReceptů ale má být do konce roku 
ve všech holdingových nemocnicích 
zabezpečeno. Do konce roku na nový 
lékárenský informační systém přejde 
i Královéhradecká lékárna. 
 
Původně byla zamýšlena elektronická 
preskripce již k 1. lednu 2015, změnou 
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech byl 
ale tento termín posunut k začátku 
příští ho roku. Státní ústav pro kontro-
lu léčiv (SÚKL) zřizuje a provozuje pro 
tento účel datové úložiště s názvem 
Centrální úložiště elektronických receptů 
(CÚER) a dále Registr léčivých přípravků 
s omezením (RLPO). Zároveň SÚKL vy-
vinul nový informační systém eRecept, 
který bude všemi lékaři nově využíván. 
Zdravotnický holding tedy během roku 
zjišťoval možnosti  a použitelnost součas-
ného soft ware jednotlivých nemocnic 
a zda se nedá např. zajisti t pro všechny 
nemocnice jediné řešení, které by bylo 
jednodušší a třeba i levnější. „Vzhledem 
k tomu, že každá nemocnice má zatí m 
svůj informační systém, byly poptány 
společnosti  spravující daný systém, 
za jakých podmínek zajistí  implementaci 
certi fi kátů zabezpečujících propojení stá-
vajících IS na vydávání eReceptů. Násled-
ně bylo vyhodnoceno, že Zdravotnický 
holding může nemocnicím pomoci pouze 
s centrálním nákupem certi fi kátů (zhruba 
600 přístupů do systému),“ vysvětluje 
ředitel jičínské nemocnice a člen před-
stavenstva ZH KHK a.s., Ing. Tomáš Slá-
ma, MSc. „Úspora by tak byla vzhledem 
k celkovým nákladům na implementaci 
systému a složitosti  řešení marginální. 
Představenstvo ZH KHK a.s. proto roz-
hodlo, že řešení zavedení systému eRe-
cept provedou nemocnice samy u svých 

stávajících dodavatelů služeb. Řádově se 
jedná o stovky ti síc korun, které budou 
muset nemocnice investovat,“ doplňuje 
informaci předseda představenstva 
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Do konce 
roku by tak měly proběhnout všechny 
práce na soft ware tak, aby bylo možné 
elektronické recepty předepisovat.

Na příjem eReceptů se připravuje i KHL

Stejně se na zavedení eReceptu usilovně 
připravuje dceřiná společnost ZH KHK, 
Královéhradecká lékárna a. s. V září do-
končuje implementaci nové verze léká-
renského informačního systému, který 
umožní komunikaci s úložištěm elek-
tronických receptů. „Jednotlivé lékárny 
jsou postupně připojovány do systému, 
tento měsíc probíhá registrace na úložišti  
SÚKLu. Nejpozději od 1. 11. 2017 budou 
všechny lékárny KHL schopny vydávat 
na elektronický recept, pokud nedojde 
k nějakým zásadnějším změnám v tech-
nologickém řešení úložiště ze strany pro-
vozovatele nebo k významnější změně le-
gislati vy,“ říká předseda představenstva 
KHL a.s. Ing. Jaroslav Nádvorník, MBA. 
Obává se ale možných problémů s vydá-
váním léků, jakmile bude systém začát-
kem roku spuštěn. „Vzhledem k tomu, 
že v tomto roce došlo ke změně systému 
pro provozování eReceptů a lékárny mají 
s novým systémem minimální, nebo 
žádné zkušenosti , obávají se lékárníci 
možných komplikací, které může nový 
systém začátkem roku přinést. Zejména 
zpomalení výdeje léčiv na začátku ledna, 
kdy bude eRecept povinný a začnou ho 
využívat všichni preskribující lékaři.“

Jak funguje eRecept?
• Nejběžnější formou eReceptu bude 

papírová průvodka s kódem. Mís-
to razítka a podpisu lékaře bude 
elektronický podpis. Další možností  
bude SMS na mobilní telefon, 
e-mail se zašifrovaným soubo-
rem PDF nebo zobrazení receptu 
ve webové či mobilní aplikaci.

• Lékařem vystavený eRecept je 
uložen do tzv. Centrálního úložiště 
elektronických receptů (CÚER).

• Každému eReceptu je přidělen uni-
kátní identi fi kátor. 

• V lékárně pak lékárník načte identi -
fi kátor eReceptu a pokud je 
eRecept v CÚER nalezen, vydá 
předepsaný lék pacientovi. 

• Informace o výdeji léku se zároveň 
zapíše do CÚER.

Podle zákona hrozí všem, kteří na nový 
systém elektronické preskripce nepře-
jdou, pokuta až 2 miliony korun. Podle 
ministerstva zdravotnictví je ale vzhle-
dem k rozvoji moderních technologií 
elektronizace zdravotnictví nevyhnutelná, 
dlouho avizovaná a zkvalitní péči. „Sledo-
vání lékových záznamů bude do budoucna 
přínosem pro zkvalitnění péče o pacienty, 
přinese omezení mnohých rizik, jako je 
dublování předepsaných účinných látek, 
sama elektronická preskripce zamezí vý-
deji léků na falšované papírové recepty 
a podobně,“ řekla letos v září pro ČTK 
mluvčí úřadu Štěpánka Čechová.
Aktuální informace o eReceptu SÚKL 
průběžně zveřejňuje také na svých 
webových stránkách www.epreskipce.cz

-MD-

Královéhradecká lékárna v nemocnici Trutnov

Centrální klinické laboratoře



10| | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 11| |Personální novinky

Začátkem června byl spuštěn nový ka-
riérní web Oblastní nemocnice Náchod 
s názvem www.karieravnemocnici.cz. 
Podtitul „Přidejte se k nám!“ láká nové 
lékaře, všeobecné sestry a další nelékař-
ské pracovníky do nemocnic v Náchodě, 
Rychnově nad Kněžnou, Broumově  
a Jaroměři. „Výsledky svědčí o tom, že 
máme namířeno správným směrem. 
Od začátku letošního roku jsme umožnili 
více než 100 stážistů vykonávat jejich 
povinnou praxi. Dále nastoupilo 12 ab-
solventů v oboru všeobecná sestra a sou-
časně se nám podařilo získat více než 
10 lékařů. Přesto je to stále málo,“ uvádí 
Jana Hotmarová, odborný referent úse-

ku personálního řízení a mezd. Proto byl 
spuštěn nový web, kde uchazeči najdou 
podrobné informace o nabízených po-
zicích a mohou snadno komunikovat 
s personalisty. 

www.karieravnemocnici.cz 

„Kariérní web je zaměřen nejen na nově 
příchozí zdravotníky, ale také na studenty 
a studentky, kteří hledají praxi v nemoc-
nici. V rámci České a Slovenské republiky 
spolupracujeme s mnoha fakultami a další 
spolupráci rozšiřujeme i do Polska. Pro ně 
jsme připravili polskou variantu kariérního 
webu www.pracawszpitalu.pl,“ doplňuje 

Lukáš Holub, vedoucí úseku personálního 
řízení a mezd.
Od 1. července 2017 navíc rozhodlo 
představenstvo nemocnice o zrušení 
kvalifikačních dohod, což v praxi zname-
ná, že každému zdravotníkovi, který se 
rozhodne studovat specializaci v oboru 
dle daného požadavku, nemocnice uhra-
dí veškeré náklady spojené se studiem. 
Na nových webových stránkách uchazeči 
naleznou aktuálně nabízené pozice, in-
formace o benefitech pro zaměstnance, 
aktuality z dění v nemocnici a další.

Hana Voborníková
-MD-

Oblastní nemocnice Náchod spustila nový kariérní web

Lékař/lékařka 
pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Opočno 

příspěvkovou organizaci Královéhradeckého kraje

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Datum uzávěrky: 15. 10. 2017, Datum nástupu: ihned, či po vzájemné dohodě
Pracovní úvazek: 0,65 -1,00 (vhodné i pro lékaře v důchodovém věku) 

Vzdělání
Magisterské VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, specializovaná způsobilost 

v oboru interna, geriatrie, chirurgie, FBLR.

Další požadavky
Zdravotní způsobilost a bezúhonnost, znalost práce na PC, souhlas s využitím 

osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, 
o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení. 

Nabízíme 
Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, 

zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, 6 týdnů dovolené),
práci v malém bezkonfliktním kolektivu.

Kontakt
Adresa: Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, Nádražní 521, 517 73 Opočno

Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Zima (ředitel), telefon: 724 200 810

Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem 
a přehledem o průběhu předchozí praxe a se souhlasem s využitím svých osobních údajů 

zasílejte na výše uvedenou adresu.

Personální novinky

Vzhledem k nedostatku zdravotnického 
personálu využíváme pro práci persona-
listy mimo jiné i náborové aktivity. Týkají 
se nejen budoucích absolventů zdravot-
nických oborů, ale snažíme se působit 
i na novou generaci nastupujících stře-
doškoláků. K tomu využíváme společ-
ných aktivit s Krajskou hospodářskou 
komorou tzv. Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů. Akce jsou pořádány 
ve větších městech Královéhradeckého 
kraje. 

Letos se zúčastníme těchto akcí:
22. – 23. 9. 2017 Náchod

6. – 7. 10. 2017 Rychnov n. Kněžnou
13. – 14. 10. 2017 Trutnov
20. – 21. 10. 2017 Jičín
3. – 4. 11. 2017 Hradec Králové

Součástí prezentací jsou i doprovodné 
aktivity či výzvy pro budoucí studenty, 
např. veletrh pracovních příležitostí, 
soutěž Talenty pro firmy či předání oce-
nění Firma škole a Škola firmě.
Dále budeme nemocnice ZH KHK a. s. 
prezentovat na akci s názvem Živá 
knihovna povolání. Zde se budeme 
snažit v rámci prezentace budoucího 

povolání ve zdravotnictví nalákat nové 
studenty ke studiu na středních zdra-
votnických školách v regionu. Cílem je 
zajímavou formou zapůsobit na žáky 
základních škol a získat tak do budoucna 
potenciální nové zaměstnance. Poprvé 
se žákům představíme v Trutnově, kde 
využijeme spolupráce se SZŠ a VOŠ Trut-
nov a druhá akce bude v Hradci Králové, 
kde je domluvena spolupráce se SZŠ 
a VOŠ Hradec Králové. Dne 22. listopadu 
se pak zúčastníme veletrhu práce TRI-
MED JOB 2017 konaného v Praze. 

Mgr. et Mgr. Zuzana Bílková DiS.
-MD-

Kraj uvolnil 5,5 milionu korun na stipendia pro mladé lékaře

Personální aktivity při náboru nových zaměstnanců do konce roku 2017

Královéhradecký kraj poskytne  
5,5 milionu korun Zdravotnickému 
nadačnímu fondu Královéhradeckého 
kraje na další kola stipendijního pro-
gramu pro studenty posledních ročníků 
lékařských fakult. V září o tom rozhodli 
krajští zastupitelé. Studenti definova-
ných oborů, kteří se zavážou k práci 
ve zdravotnických zařízeních v Králové-
hradeckém kraji na čtyři roky, budou 
moci získat jednorázové stipendium 
nově až ve výši 150 tisíc korun.

„Úkolem Královéhradeckého kraje je 
zajistit kvalitní a fungující zdravotnický 
systém. K tomu je potřeba mít v nemoc-
nicích odborný zdravotnický personál 
a především lékaře. Během těch dvou let, 
kdy se stipendijní program uskutečnil, 
jsme získali více jak pět desítek nových 
lékařů pro krajské nemocnice. Ročně se 
tedy jedná o přírůstek kolem 25 lékařů, 

což je trend, který bude, doufám, pokra-
čovat i v nadcházejících letech,“ sdělil 
Aleš Cabicar, náměstek hejtmana odpo-
vědný za zdravotnictví.
V rámci stipendijního programu tak 
Královéhradecký kraj v letech 2017 až 
2019 poskytne 5,5 milionu korun pro-
střednictvím Zdravotnického nadačnímu 
fondu Královéhradeckého kraje. V dal-
ších kolech kraj nabídne studentům 
vybraných oborů stipendium ve výši 120 
až 150 tisíc korun. Nově jsou definovány 
obory, ve kterých je nedostatek lékařů 
nejvíce akutní. V těchto tzv. „prioritních 
oborech“ mladí lékaři obdrží vyšší část-
ku, tedy 150 000 Kč. Jedná se o vnitřní 
lékařství, anesteziologii a intenzivní 
medicínu a pediatrii. Další podporované 
obory jsou: psychiatrie, vnitřní lékařství, 
pediatrie, anesteziologie a intenzivní me-
dicína, radiologie a zobrazovaní metody, 
neurologie, urologie, radiační onkologie, 

všeobecné praktické lékařství, chirur-
gie, rehabilitační a fyzikální medicína, 
pneumologie a ftizeologie, nefrologie, 
geriatrie.  
O jednorázové finanční stipendium 
budou moci žádat studenti lékařských 
fakult s předpokládaným ukončením 
studia v příslušném akademickém roce, 
pro který bude dané kolo stipendijního 
programu vypsáno. Přijetím stipendia se 
studenti zavážou k setrvání ve specializo-
vaném oboru na území Královéhradecké-
ho kraje po dobu čtyř let.
Stipendijní program pro studenty po-
sledních ročníků medicíny realizuje Krá-
lovéhradecký kraj od roku 2015. Dosud 
na něj vynaložil 7,5 milionů korun. Vý-
sledkem programu je 52 nových lékařů, 
kteří nyní pracují v regionálních zdravot-
nických zařízeních v nejvíce potřebných 
oborech.

Tisková zpráva KHK, -MD-

Personální změny na vedoucích místech

Organizace Jméno Datum Funkce

ON Náchod Hovadová Renata, Mgr. od 1. 8. 2017 vrchní sestra ORL oddělení Náchod

ON Náchod Ludvíková Eva, Mgr. od 1. 8. 2017 vrchní sestra Interní oddělení Náchod

ON Náchod Morávková Jana, Mgr. od 1. 8. 2017 vrchní sestra LDN Jaroměř

ON Náchod Faiferová Markéta, Mgr. od 12. 6. 2017 náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

ON Náchod Dušková Renata, Mgr. od 12. 6. 2017 ombudsman

ON Náchod Ivana Urešová, Ing., MBA od 1. 8. 2017 předsedkyně představenstva 

ON Trutnov Dudáčková Tereza, Bc. od 9. 8. 2017 hlavní sestra

ON Trutnov Limburský Martin, MUDr. od 17. 7. 2017 předseda představenstva 

ON Trutnov Martin Šimák, MUDr. od 17. 7. 2017 místopředseda představenstva 

Královéhradecký kraj získal dotaci na navýšení platů sester
Ministerstvo zdravotnictví schválilo 
poskytnutí státní dotace ve výši 16,87 
milionu korun pro 1117 vybraných zdra-
votnických nelékařských pracovníků, 
kteří jsou zaměstnáni u poskytovatelů 
zdravotních služeb v Královéhradeckém 
kraji. O tyto finance Kraj požádal minis-
terstvo v polovině srpna. Peníze však již 
šly personálu do červencových výplat 
a pokryly je jednotlivé nemocnice ze 
svých rezerv. Jen nemocnice ZH Králo-
véhradeckého kraje zaplatí na mzdách 
více než 13,6 milionů korun. 

„Poskytnutí financí na navýšení platů 
vnímáme jako krok ke stabilizaci střed-
ního zdravotnického personálu. Vedení 
Královéhradeckého kraje si uvědomuje, 
jak náročná je vykonávaná činnost sester 

a všech dalších nelékařských pracovníků 
v lůžkových zdravotnických zařízeních, 
a proto doufáme, že tento příspěvek 
pomůže ke zlepšení poměrů v krajském 
zdravotnictví,“ sdělil hejtman Králové-
hradeckého kraje Jiří Štěpán.
Krajské organizace se s navýšením platů 
zdravotním sestrám a dalšímu zdravot-
nickému personálu ve směnném provozu 
již vyrovnaly. O dva tisíce navíc dostali 
zaměstnanci už ve výplatě za měsíc čer-
venec. Další náklady na navýšení platů 
nyní pokryje státní dotace. „Ministerstvu 
zdravotnictví jsme dodali kompletní se-
znam požadavků všech patnácti námi 
oslovených subjektů, ze kterého vyply-
nula výsledná suma 16,9 milionu korun. 
Nevyhověno bylo pouze Protialkoholní 
záchytné stanici Královéhradeckého kra-

je, která nesplnila podmínky pro poskyt-
nutí státní dotace,“ informoval náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš 
Cabicar s tím, že daný subjekt dle zákona 
nedisponuje oprávněním k poskytování 
zdravotních služeb lůžkové péče.
Výše dotace, kterou stát kraji poskytne, 
je 16 871 350 korun. ON Jičín získala 
3 762 720 Kč, ON Trutnov 2 684 020 Kč, 
ON Náchod vč. Rychnova n. K. 6 428 253 
Kč, MNDK 778 223 Kč. Navýšení platů 
zdravotnických nelékařských pracovní-
ků ve směnném provozu se v kraji týká 
celkem 1117 pracovníků, z toho zhruba 
800 z nich pracuje pro ZH KHK a.s. Ten 
tak pro své nemocnice získá zpět více jak 
13,6 milionů Kč.

-MD- 
zdroj: tisková zpráva KH kraje

Našim zdravotníkům nabízíme 
nový benefit – speciální slevy 

na automobily zn. Toyota
Jeden z dalších možných benefitů pro zaměstnance ZK KHK a. s. 
se podařil zajistit ve spolupráci s distributorem zn. Toyota, se 
společností AUTOSTYL a.s. z Trutnova. Nabídka se týká cenového 
zvýhodnění na nové hybridní automobily, a to v rozpětí 8 – 14 %.  
Se zajímavou slevou si tak můžete koupit Toyotu C-HR hybrid, RAV4 
hybrid, Yaris hybrid a Auris hybrid s vybranými prvky výbavy. Pokud 
si nevyberete s nabídky hybridních vozů, výhodnější ceny lze získat 
i na ostatní modely zn. Toyota. „Lékařská profese je vnímána jako 
symbol spolehlivosti, tradice a prestiže. Stejně tak je vnímána 
legendární japonská značka TOYOTA, která je ohodnocená titulem 
Světová značka č. 1 mezi automobily. Tato speciální nabídka je 
určena výhradně pro vás, pracovníky ve zdravotnictví,“ uvádí 
ředitel společnosti AUTOSTYL a.s. Jan Kranát. Tato akce platí 
na nové zákaznické objednávky uzavřené do 31. října 2017.                                                                                                                                  
Více informací najdete na www.toyotatrutnov.cz
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Nemocnice ve Dvoře Králové letos oslavila 90. výročíInterna v Jičíně slaví 90 let
Královédvorská nemocnice působí 
v současném areálu od roku 1927. Letos 
tomu je tedy právě 90 let, co poskytuje 
zdravotní služby obyvatelům Dvora 
Králové nad Labem a jeho okolí. Rozsah 
poskytované péče se postupem času 
měnil, nyní nemocnice nabízí pro spá-
dovou oblast královédvorska akutní lůž-
kovou péči chirurgickou a interní a pro 
širší region také urologickou. 

Předchůdkyně nynější nemocnice, Veřej-
ná všeobecná nemocnice, byla ve Dvoře 
Králové nad L. založena již v roce 1847, 
tzn. před 170 lety. Byla však provozová-
na v městském chudobinci. Nynější areál 
se začal stavět na severní periferii města 
v červnu r. 1924. Komplex nemocničních 
budov sestával z hlavní budovy o dvou 
poschodích, z budovy administrační, hos-
podářské, pavilonu infekčního a pavilonu 
desinfekčního. V hlavní budově bylo teh-
dy 7 oddělení s celkem 150 lůžky. Nemoc-
nice začala fungovat na jaře roku 1927.
Za 1. republiky docházelo v souvislosti 
s vývojem medicíny a poznatků v ošetřo-
vatelství ke změnám ve skladbě odbor-
ností a organizace provozu nemocnice. 
V období po 2. světové válce a zejména 
v období socialismu byla dvorská nemoc-
nice zařazena do systému nemocničních 
zařízení trutnovského okresu a spolu 
s nemocnicemi v Trutnově, Vrchlabí  
a Žacléři se stala součástí Okresního 
ústavu národního zdraví. V této době 
existovalo v nemocnici oddělení vnitř-
ního lékařství, chirurgické, porodnicko-
-gynekologické, dětské a urologické. 
V nemocnici probíhaly průběžně drobné 
úpravy, větší změnu představovalo vy-
budování centrálního vytápění v r. 1960 
a dostavba operačních sálů v r. 1980.
V roce 1992 se dvorská nemocnice sta-
la příspěvkovou organizací zřizovanou 
Okresním úřadem v Trutnově. Od roku 
1992 provozovala nemocnice pět lůž-
kových oddělení – interní, chirurgické, 
gynekologicko-porodnické, dětské, uro-
logické a nelůžkové oddělení ARO, bio-
chemickou a hematologickou laboratoř, 
rehabilitaci a komplex odborných ambu-
lancí i ambulancí praktických lékařů pro 
dospělé a pro děti. Součástí nemocnice 
byly i ambulance zubních lékařů v bu-
dově nemocniční polikliniky, dopravní 
zdravotní služba, léčebna zrakových vad 
a rychlá záchranná služba.
V letech 1992–1997 došlo k postupné 
privatizaci ambulancí, dopravní zdravot-
ní služby a k převodu Léčebny zrakových 

vad pod Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov. K 1. 1. 1997 převedl stát 
nemocnici do majetku města a vznikla 
Městská nemocnice, a. s. Ministerstvo 
zdravotnictví pak stanovilo odbornosti 
a počty lůžek, které jsou zde doposud. 
Uzavřena byla v r. 1999 porodnice a od r. 
2000 bylo nově zřízeno oddělení násled-
né péče s 30 lůžky, od r. 2001 s celkem 
50 lůžky.
V letech 2001-2002 byly zahájeny roz-
sáhlé opravy hlavní budovy, následně 
prošly rekonstrukcí i budovy následné 
péče, stravovacího provozu, záložních 
zdrojů elektrické energie, tepla a výmě-
níkové stanice. Investice daleko převy-
šovaly 100 mil. Kč a podílelo se na nich 
město Dvůr Králové nad L. a od roku 
2007 také Královéhradecký kraj. Bez 
těchto nutných oprav a rekonstrukcí by 
nemocnice jen těžko splnila podmínky 
stanovené pro zdravotnická zařízení. 
V roce 2007 se Královéhradecký kraj stal 
80% akcionářem Městské nemocnice,  
a. s. a k 1. 1. 2009 na něj město převedlo 
zbývajících 20 % akcií a nemovitý ma-
jetek. Městská nemocnice, a. s. se tak 
stala součástí Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a. s.

Jak je na tom nemocnice nyní?

V současné době Městská nemocnice,  
a. s. poskytuje pacientům Dvora Králové 
nad L. a spádové oblasti akutní lůžkovou 
péči v základních oborech interním a chi-
rurgickém. Jedná se o přibližně 35 tis. 
obyvatel. Pro pacienty urologického 
oddělení se jedná dokonce o území  
s počtem zhruba 130 tis. obyvatel - 
pokrývá totiž nejen okres Trutnov ale 
i z části okresy Jičín a Semily. Spádová 
oblast nemocnice se postupně zvětšova-
la i ukončením nemocnic v Hostinném, 
Hořicích a Jaroměři. „Nemocnice se 
neustále přizpůsobovala měnícím se 
podmínkám a uplatňováním nových 
poznatků a postupů v medicíně i ošet-

řovatelské péči. Obhájila tak svoji úlohu 
v rámci zdravotní péče pro pacienty 
regionu. Kontinuálně se pokračuje 
v procesu zvyšování úrovně medicínské 
i ošetřovatelské péče implementací no-
vých postupů a technologií ve prospěch 
a k zlepšení poskytovaných zdravotních 
služeb. Kromě pořizování nové moderní 
diagnostické a operační techniky trvale 
působíme i na zvyšování profesionality 
zdravotnického personálu. Chirurgické 
i urologické oddělení je akreditováno pro 
výchovy mladých lékařů. Nemocnice se 
dlouhodobě umisťuje na předních mís-
tech při hodnocení kvality péče o pacien-
ty v rámci hodnocení HealthCare Institu-
tu. Z hlediska ekonomických výsledků je 
oceněna společností Bisnode D&B Česká 
a Slovenská republika. Ocenění známkou 
Top Rating je mezinárodním uznáním 
kvality a důvěryhodnosti z pohledu 
ekonomického zdraví a dosažených vý-
sledků,“ pojmenovává současný vývoj 
předseda představenstva Ing. Miroslav 
Vávra, CSc. V rámci snahy o trvalé zvyšo-
vání kvality a úrovně poskytované péče 
byla nemocnice také akreditována Spo-
jenou akreditační komisí a více než 10 
let je certifikována v oblasti kvality péče, 
environmentu a bezpečnosti práce dle 
norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. 
Největším bohatstvím nemocnice a ga-
rancí kvalitní péče pro pacienty vždy byl 
a je zejména tým zdravotníků – lékařů 
a sester. V průběhu historie se na pos-
tech primářů vystřídala řada osobností 
svázaných s královédvorským regionem. 
To bezesporu platí i o představitelkách 
týmu ošetřovatelského personálu, který 
vytváří pro pacienty pocit domácího, 
přátelského a vlídného prostředí. O nově 
postavených prostorách pro laboratoře 
a dalších plánech s operačními sály se 
dozvíte podrobněji na str. 5 

Ing. Miroslav Vávra, CSc.
-MD-

Z historie nemocnic Z historie nemocnic

V pátek 25. srpna se sešli současní 
i bývalí zaměstnanci interního oddě-
lení Oblastní nemocnice Jičín a. s., aby 
společně neformálně oslavili 90 let 
od doby, kdy v Jičíně vznikl samostatný 
interní primariát. V úvodu setkání byla 
zmíněna současnost interního oddě-
lení a hlavní náplní odpoledne byla 
přednáška na téma historie vnitřního 
lékařství v jičínské nemocnici. Pro zá-
jemce pak byla výjimečně zpřístupněna 
i původní budova interního oddělení, 
která je dlouhodobě v havarijním stavu 
a není v současnosti používána. Dle 
plánů Královéhradeckého kraje má do-
jít k její celkové rekonstrukci. V nových 
prostorách pak bude fungovat hemo-
dialýza, oddělení klinické onkologie 
a mají sem být přestěhovány všechny 
laboratoře nemocnice.  

Dne 1. května 1927 byl v Jičíně usta-
ven interní primariát pod vedením 
MUDr. Břetislava Augustina. Své místo 
našel v nově postaveném interním pavi-
lonu (dnes budova A), který se nachází 
po levé straně od vjezdu do areálu z Bol-
zanovy ulice. Základní kámen nemocnice 
byl v tomto místě - blízko centra města 
- položen 8. dubna 1923, a to dle plá-
nů známého stavitele Ing. arch. Čeňka 
Musila. V první etapě byla postavena 
chirurgie, dezinfekce, pitevna a márnice, 
v druhé následoval právě pavilon infek-
ce a interny. Ta měla již od počátku 80 
lůžek, na kterých bylo např. v roce 1928 
přijato 2113 pacientů. 
Dnešní interní oddělení vede primář 
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. a jeho zástup-
cem je MUDr. Jiří Nový. Oba lékaři 
na setkání ve svých prezentacích pouta-
vou formou připomněli jak historii a vý-
voj tohoto oboru, tak i současnost svého 
oddělení v Jičíně. „Chtěli jsme především 
vyjádřit úctu a vděk všem našim před-
chůdcům z řad lékařů, sester i všech, kdo 
se na vzniku a rozvoji okresní nemocnice 
od jejího založení v roce 1923 podíleli. 

Protože nemůžeme jmenovat všechny, 
připomněli jsme si především zakladatele 
nemocnice dr. Františka Pelikána ml. 
a dr. Josefa Kubálka a primáře interny, 
kteří dlouhá léta oddělení vedli: dr. Bře-
tislava Augustina, doc. Zdeňka Šandu, 
dr. Vladimíra Krátkého a dr. Miroslava 
Hanuše. Zároveň jsme chtěli zdůraznit, 
že každou pozitivní změnu bylo možné 
prosadit jen díky entuziasmu a nasazení 
nejen zdravotníků ale také zástupců sa-
mosprávy - v tom vidíme do dnešní doby 
velký závazek,“ zmínil k prezentaci pri-
mář oddělení MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. 
Interna má dnes celkem 82 lůžek, z toho 
70 na třech standardních odděleních 
a 12 na JIP. Dále zde funguje interní 
ambulance, k internímu oddělení patří 
také hemodialýza a provoz digestivní 
endoskopie. V rámci interního oddělení 
ordinují také specializované poradny 
- nefrologická, gastroenterologická, 
kardiologická, endokrinologická a dia-
betologická. V současné době zde pra-
cuje 25 lékařů, 80 sester a 26 sanitářů 
a ošetřovatelek. Nejčastějšími onemoc-
něními, se kterými se tamní lékaři setká-
vají, jsou selhání srdce, srdeční arytmie 
a infekce močového a dýchacího ústrojí. 
„Na standardní oddělení jsme přijali 
v roce 2016 celkem 2413 pacientů, což je 
průměrně sedm příjmů za 24 hod. včetně 
sobot a nedělí. Na jednotku intenzivní 
péče pak 1119 pacientů. Tento počet 
v posledních letech trendově narůstá,“ 
říká kardiolog a zástupce primáře inter-
ního oddělení MUDr. Jiří Nový. 
Budova bývalé interny, tedy budova A, 
je již 9 let prázdná. Zaměstnanci měli 
možnost v rámci oslav si jinak nepří-
stupnou budovu prohlédnout, a to ještě 
předtím, než zde nastanou zásadní změ-
ny. Plány s ní má totiž zřizovatel nemoc-
nice, Královéhradecký kraj. Připravena je 
projektová dokumentace na její přestav-
bu a Kraj nyní hledá zdroje financování 
této zhruba pětisetmilionové stavby. 
V místě stávající staré budovy mají vy-

růst nové prostory pro centrální labora-
toře, přestěhována sem má být klinická 
onkologie a dialýza. „Modernizace pa-
vilonu interny patří spolu s modernizací 
Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní 
nemocnice Trutnov mezi prioritní inves-
tice do zdravotnické infrastruktury kraj-
ských zdravotních zařízení, která posune 
jičínskou nemocnici do moderního věku 
a nejenom zdravotnímu personálu, ale 
zejména občanům Jičínska a celé spá-
dové oblasti nabídne komfortní zázemí 
léčby. Poprosil jsem proto kolegy, do je-
jichž gesce spadá tvorba rozpočtu, aby 
tuto skutečnost měli na vědomí a snažili 
se pro tuto modernizaci zajistit potřebné 
finanční zdroje,“ nastiňuje současný stav 
projektu náměstek pro oblast zdravot-
nictví Ing. Aleš Cabicar. 

-MD-

Víte, že:
Nejčastější onemocnění v roce 1929:
choroby dýchacího ústrojí (595, z toho 
tuberkulóza 257 případů) a choroby 
zažívacího ústrojí (523, z toho dyspepsie 
žaludeční a střevní 296 případů, choroby 
žlučníku 98 případů).  
Nejčastější onemocnění v roce 2016: 
městnavé selhání srdce (3497 případů), 
srdeční arytmie (1677 případů),  
infekce močového ústrojí (1178 případů).
Příjem pacientů v roce 1929:
přijato bylo 2 402 nemocných. 
Příjem pacientů v roce 2016:
hospitalizováno bylo 3532 nemocných.
První acidobazimetr v kraji se začal 
používat koncem 60. let právě na zdejší 
interně. 
• 1. 1. 1970 byla v Jičíně založena 

jednotka intenzivní péče
• 25. 5. 1994 zde byla provedena 

první hemodialýza.
• V listopadu 2008 došlo k přestěho-

vání interny do nového pavilonu 
interních oborů (bývalá chirurgie).

• 22. 2. 2012 byl v Jičíně proveden 
první jícnový ultrazvuk srdce.

Přednáška o historii interny Stará budova interny Historické foto z výstavby areálu nemocnice

Hlavní budova nemocnice v 30. letech 20. století a dnes
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Rozhovor s touto noblesní a sympatickou 
dámou proběhl v její pracovně dne prvního 
září. Přesně v den, kdy paní primářka odd. 
rehabilitace a náměstkyně pro léčebně 
preventivní péči nemocnice Nový Bydžov 
před 34 lety začínala v Bydžově svou karié-
ru. S nemocnicí se ale setkala už mnohem 
dříve, protože v ní vyrůstala. Její otec, 
MUDr. Šulc, byl totiž primářem zdejšího 
chirurgického oddělení a celá rodina něko-
lik let od roku 1961 bydlela ve služebním 
bytě přímo v nemocnici, anebo později 
v jejím blízkém okolí. Paní primářka tak 
vyrůstala od malička v lékařském prostředí. 
Po skončení gymnázia v roce 1976 chtě-
la být nejprve učitelkou. To jí ale rodiče 
vzhledem k tehdejšímu politickému režimu 
nedoporučovali. Druhou volbou tedy bylo 
lékařství. Na fakultu ale bylo velmi obtížné 
se dostat, navíc otec byl lékař, bratr už me-
dicínu studoval. A v té době nebylo žádoucí 
zakládat „rodinné lékařské klany“. Proto 
se první pokus začít studia medicíny „pro 
velký počet uchazečů“ nepovedl. Nastou-
pila tedy do tzv. nultého ročníku lékařské 
fakulty v Hradci Králové, kde pracovala rok 
jako pomocná síla v nemocniční kuchyňce. 
To byla první a velká zkušenost, kde se již 
tváří v tvář setkávala s nemocnými a začala 
si více uvědomovat, co zdravotnická povo-
lání obnášejí. Další rok se jí podařilo na téže 
fakultě studia zahájit. Po jejich úspěšném 
ukončení v září 1983 nastoupila jako prak-
tický lékař do Nemocnice Nový Bydžov.

Paní primářko, téměř na den našeho roz-
hovoru to je 34 let, co působíte v nemocnici 
Nový Bydžov. Vždy jste chtěla být lékařkou 
a specializovat se na rehabilitaci?

K naší nemocnici mám opravdu velmi blízký 
vztah, dá se říci, že je to moje srdeční zá-
ležitost! Je pravdou, že jsem sice původně 
chtěla být učitelkou, ale čas ukázal, že moje 
další rozhodnutí bylo asi správné, i když… 
v životě jsou vždy chvíle, kdy si člověk říká, 
co kdyby se rozhodl jinak, obzvlášť když vše 
nejde tak, jak by si představoval. Současná 
situace ve zdravotnictví a i tady v nemocnici 
není opravdu jednoduchá. Já se ale tehdy 
rozhodla jít ve šlépějích svého otce a stát 
se lékařkou. Během studia jsem pracovala 
jako pomocná vědecká síla na oční klinice 
a pod vedením paní primářky MUDr. Jeba-
vé jsem se úspěšně účastnila studentské 
vědecké konference a představovala jsem 
si kariéru oční lékařky v Bydžově. Bohužel 
se to tenkrát nepodařilo, až později jsem se 
v posudku tehdejších představitelů OÚNZ 
dočetla, že jsem pro tuto specializaci nebyla 
doporučena.  Tak jsem po studiích nastoupila 
do Bydžova nejprve jako praktická lékařka. 
Pak začalo to klasické kolečko po různých 
odděleních, pár měsíců jsem byla na chirurgii 

a pak na interně, kde jsem pracovala pod 
vedením pana primáře Jána Drugdy. Ten mi 
nabídl místo a zařazení do oboru interny. 
Ráda jsem jeho nabídku přijala a pan primář 
se stal mým velkým životním, profesním 
i lidským vzorem a později i výtečným kama-
rádem. Dodnes se snažím čerpat z jeho rad, 
postojů, moudrých rozhodnutí a laskavého 
chování a jsem moc ráda, že jsem měla tu 
čest a možnost po jeho boku pracovat. Ates-
taci z interny jsem složila v roce 1989. Během 
tohoto období jsem se i vdala a narodili se 
nám dva synové. Díky celé mé skvělé rodině 
a její podpoře, mohu dělat to, co dnes dělám.

Ke své specializaci, rehabilitaci, jste se tedy 
dostala mnohem později?

Ano, vlastně to byla velká shoda náhod. 
Pracovala jsem v rámci interny na revmato-
logickém oddělení, které mělo k rehabilitaci 
ze všech interních podoborů nejblíže. Reha-
bilitace v Bydžově sice již fungovala, ale celý 
obor se teprve formoval a nebyla obsazena 
pozice lékaře. Na krátkou dobu tu jako re-
habilitační lékař začal pracovat MUDr. Uher 
mladší, ale ten brzy odešel do Prahy a záhy 
do ciziny. Na revmatologii jsem se setkávala 
s nemocemi pohybového aparátu a vlastně 
jsem tu měla první zkušenosti i s plánováním 
rehabilitačních procedur. Tato oblast medicí-
ny mě začala stále více a více zajímat, takže 
jsem se pro ni rozhodla. Po atestaci z interny 
jsem již byla pověřena vedením rehabilitační 
ambulance a připravovala se na atestaci z re-
habilitace. Na tomto oboru se mi líbí, že je to 
práce klidná, pečlivá a celostní a prolíná se 
vlastně všemi obory, na které navazuje. Roz-
hodně je to obor velice široký, zajímavý, jeho 
význam v medicíně, pokud se dělá pečlivě, je 
veliký. Zcela oprávněně se rozrůstá a objevují 
se další možnosti péče o pacienty.

Kde jste získávala praktické zkušenosti?

Atestaci z fyziatrie, balneologie a léčebné 

rehabilitace jsem absolvovala v roce 1994 
u p. profesora MUDr. Jandy a měla jsem 
i to štěstí učit se a absolvovat kurz manu-
ální medicíny u p. profesora MUDr. Lewita. 
Oba jsou právem považováni za velikány 
rehabilitace, i když už bohužel nejsou mezi 
námi. V začátcích i během praxe jsem se 
školila a cenné zkušenosti mi předala paní 
docentka MUDr. Tošnerová, CSc., které si 
velice vážím a obdivuji její vědomosti, elán 
a schopnost zkušenosti předávat. Po získání 
této specializace jsem pak byla jmenována 
primářem RHB oddělení.

Být rehabilitačním lékařem je vlastně  
celkem podobné učitelství, také někoho 
neustále něco učíte…

Ano, to je. Učíte pacienty znovu se navracet 
k běžnému životu, učíte je znovu věci, kte-
ré jim byly způsobeným traumatem, nebo 
nemocí dočasně, nebo nadobro odepřeny. 
Ale učení to je i profesní –ve vedoucí pozici 
učíte mladé kolegy - lékaře i sestřičky, pře-
dáváte jim své zkušenosti. Vlastně já jsem 
dokonce i chvíli opravdu na škole učila. Když 
se v Bydžově otevřela střední zdravotnická 
škola, tak mě požádali, zda bych tam nevza-
la pár hodin. Absolvovala jsem i příslušné 
vzdělání, pedagogické minimum. Učila jsem 
patologii a byla to pro mě zkušenost k neza-
placení. Jednak jsem pochopila, jak je učení 
velmi složitá záležitost. Musíte dané téma 
velice dobře pochopit, abyste jej pak mohla 
co nejjednodušeji a krátce žákům vysvětlit 
a taky je zaujmout, nenudit, být přísný, ale 
spravedlivý a laskavý. Je toho mnoho a pe-
dagogická práce, pokud se dělá dobře, je 
náročná a obdivuhodná. Ve zdejší nemocnici 
pracuje hodně sestřiček, které jsem na zdra-
votní škole učila a tak mám radost, když mi 
připomenou, že například to a to si pamatují 
ode mě. A když je vidím, jak většina z nich je 
opravdu šikovná a schopná, mám dobrý po-
cit, že jsem k tomu mohla trochu přispět i já.

Jak byste mi ve zkratce řekla, o čem rehabi-
litace je?

Rehabilitace není jen masáž, cvičení nebo 
elektrika, ale je to o tom, postarat se o pa-
cienta už od začátku jeho nemoci, uvažovat 
dopředu, do jaké míry se bude moci navrá-
tit ke svému původnímu stavu, povolání, 
zálibám, hledat jeho rezervy a snažit se 
minimalizovat následky nemoci nebo úrazu. 
No, a pokud je jeho hendikep nezvratný, tak 
musíte vymyslet nějaké náhradní procesy či 
mechanismy, se kterými bude moci fungo-
vat. Zkrátka najít i v této situaci optimální 
řešení, které zajistí maximální míru soběs-
tačnosti. Klade se důraz na aktivní spolupráci 
pacienta, jeho motivaci a využití jeho mož-
ností a potenciálu. V procesu rehabilitace 
je nesmírně důležitá a přínosná spolupráce 

i s dalšími obory, jako je psychologie, ergote-
rapie, logopedie, sociální problematika atd.
A především, vše je otázkou nějakého vý-
voje. Je to poměrně mladý obor, celkem 
nedávno teprve začali působit rehabilitační 
lékaři. Téměř běžnou se stala návaznost 
a spolupráce s ostatními lékařskými obory, 
velmi dopředu šla technika a rehabilitační 
přístroje. Změnil se ale obecně i systém pří-
stupu k rehabilitaci. Vznikají nové metodiky 
ke cvičení jdoucí ruku v ruce s neurofyziolo-
gickými poznatky atd.

Když se ohlédnete zpět, jaké byly zásadní 
zlomy pro rehabilitaci v Novém Bydžově?   

Pro bydžovskou rehabilitaci byl zásadní 
zlom v druhé pol. 90. let, kdy se pro ni 
zrekonstruovaly původní ambulantní sute-
rénní prostory. Vzniklo zde kompletní zázemí 
- ambulance pro dospělé i dětské pacienty, 
vodoléčba, včetně rehabilitačního bazénu 
(kde proběhla asi před 2 lety rekonstruk-
ce vč. potřebné vzduchotechniky). Máme 
pracoviště elektroléčby, laseru, tělocvičny, 
individuální i skupinovou. V roce 2004, když 
se připravovala fúze s ON Jičín a bylo rozhod-
nuto, že zde bude zrušeno dětské lůžkové 
oddělení a současně v Nové Pace lůžkové 
oddělení rehabilitace, vznikly volné kapacity 
pro rehabilitační lůžka. Takže naše současné 
rehabilitační oddělení pracuje ve čtyřech 
ambulancích (Jičín, Nový Bydžov, Nová Paka 
a Chlumec n/C.) a v Bydžově máme 35 akut-
ních rehabilitačních lůžek.

Je něco, co byste na oddělení potřebovali, 
nebo co si již zaslouží výměnu?

Obecně trochu tady ještě bojujeme s pro-
storem, ale zásadnější rekonstrukce již snad 
nejsou potřeba. Teď se bude investovat spíše 
do přístrojového vybavení, v plánu máme 
některé přístroje obnovit či zakoupit zcela 
nové, moderní, včetně robotických. Z velké 

části by toto mělo proběhnout díky dotacím 
z IROP. Co nás ale stále nejvíce trápí a ome-
zuje je nedostatek fyzioterapeutů, bez nichž 
opravdu rehabilitace není možná!

Odkud k vám přichází vaši pacienti?

Naši pacienti v ambulancích jsou přede-
vším z širokého okolí Jičína, Bydžova, Paky 
a Chlumce. Lůžkové oddělení je akutní, hos-
pitalizace u nás trvají v průměru dva týdny. 
Nejsme úzce specializovaní. Přednost dává-
me pacientům z oddělení naší nemocnice, 
ale nezříkáme se i spolupráce s jinými od-
děleními vzdálenějšími. Není výjimkou např. 
Praha, Mladá Boleslav, Kolín. Velmi úzce 
spolupracujeme také s Fakultní nemocnicí 
v Hradci Králové. Staráme se o pacienty jak 
po úrazech, tak po plánovaných ortopedic-
kých operacích, s neurologickými či revmato-
logickými problémy atd.  

Můžete popsat současný stav nemocnice? 
Máte např. problémy s nedostatkem lékařů?

Dříve zde existovala všechna základní od-
dělení - chirurgie, gynekologie s porodnicí, 
interna a dětské, původně i infekce. Tak jako 
každá menší nemocnice jsme si i my prošli 
nezbytným vývojem, který se ustálil na dvě 
akutní oddělení – internu a rehabilitaci a pak 
rozsáhlou následnou péči. Důležité je, že tu 
existuje potřebná mezioborová provázanost. 
Moc si přeju, aby to tak zůstalo i nadále. 
Máme tu mnoho odborníků, kteří zde pra-
cují min. stejnou dobu jako já a také hodně 
udělali pro tuto nemocnici. Mohu jmenovat 
např. p. MUDr. Mikešovou, zástupkyni primá-
ře interny, která se stará svědomitě o interní 
ambulanci a hematologickou poradnu, pana 
MUDr. Bednáře, což je výborný a zkušený 
chirurg pracující nyní na chirurgické ambu-
lanci a pana MUDr. Slezáčka, pediatra, který 
se po zrušení dětského oddělení věnoval 
nějakou dobu pedagogické činnosti, ale 

do nemocnice se nakonec vrátil a nyní má 
na starost dětskou rehabilitační ambulanci. 
Všem patří velký dík a můj obdiv.
Dále jako velmi zásadní a užitečnou pro náš 
region považuji také dospělou a dětskou 
pohotovost. Velkou naší výhodou dospělé 
pohotovosti je to, že většina zde sloužících 
lékařů jsou chirurgové a díky nim dokážeme 
řešit velkou část pacientů s úrazy. Samozřej-
mě kromě jiných běžných onemocnění, jako 
jsou chřipky, angíny, zažívací obtíže apod. 
Zároveň všichni tito lékaři mají při službách 
na starosti i ústavní péči na našich odděle-
ních LDN a RHB. Takže vytíženi jsou značně. 
A nedostatek lékařů, sester a fyzioterapeu-
tů? Ten je snad všude a nevyhýbá se bohužel 
ani nám.  

Spolupracujete tedy i s externími  
specialisty?

Ano, samozřejmě, a musím říci, že na velmi 
dobré úrovni. V areálu pak jako součást ne-
mocnice fungují také ambulance při akutních 
lůžkách interny, včetně odborných ambulancí 
a poraden - hematologie, gastroenterologie, 
diabetologie a endokrinologie, nefrologie, 
revmatologie a plicní. Ve všední dny je zaji-
štěna ambulance chirurgická a jeden den je 
přítomen i urolog. Rehabilitaci pro dospělé 
i děti zajišťuje ambulance rehabilitační. Pro 
celou nemocnici funguje nepřetržitě zdejší 
RDO (rentgen diagnostické oddělení) a labo-
ratoře. Myslím si tedy, že naše nemocnice 
nabízí pacientům poměrně širokou nabídku 
lékařské péče a naší snahou je ji minimálně 
v tomto rozsahu zachovat!

Děkuji Vám, paní primářko, za příjemný 
rozhovor a přeju mnoho úspěchů 
při navracení pacientů po nemoci 
či úrazu do běžného života. 

    -MD-

MUDr. Jana Kolářová: Nemocnice Nový Bydžov je moje srdeční záležitost

Poznejte kolegy

Nemocnice v Trutnově i v Náchodě má nové vedení
O staronovém šéfovi trutnovské nemocnice 
a nové šéfce náchodské nemocnice rozhod-
lo v létě představenstvo Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje. V Trut-
nově byl na doporučení Dozorčí rady jme-
nován v červnu MUDr. Martin Limburský, 
který už trutnovskou nemocnici v minulosti 
dlouhá léta vedl. Limburský nahradil Jaro-
slava Kratochvíla, který opustil nemocnici 
na vlastní žádost. V červenci pak došlo 
také ke kompletní výměně představenstva 
nemocnice. V Náchodě byl zase v červenci 
na základě doporučení Dozorčí rady odvo-
lán ředitel Ing. Zbyněk Chotěborský, místo 
kterého Zdravotnický holding jmenoval 
Ing. Ivanu Urešovou, MBA.

Ve vedení ON Trutnov a. s. bude Martin 
Limburský působit prozatím do 31.12.2018. 

Spolupracovat bude s novým vedením ne-
mocnice - místopředsedou představenstva 
byl od 17. 7. zvolen MUDr. Martin Šimák, do-
savadní primář ARO, který vyměnil na tomto 
postu ekonomku nemocnice, Ing. Janu Tot-
kovou. Došlo také k výměně třetího člena 
představenstva – Ing. Miroslav Procházka, 
Ph.D., který zastupoval v představenstvu 
Zdravotnický holding KHK, uvolnil své člen-
ství náměstkovi hejtmana pro zdravotnictví, 
Ing. Aleši Cabicarovi. 
V Náchodě byl zase v červenci odvolán 
předseda představenstva Ing. Zbyněk Cho-
těborský, a to z důvodu přetrvávajících 
nepříznivých hospodářských výsledků. 
Chotěborský byl ve funkci od 1. 7. 2014. 
Představenstvo ZH KHK a.s. poté jmenovalo 
do nového vedení paní Ing. Ivanu Urešovou, 
MBA. Nová předsedkyně představenstva se 

v oblasti zdravotnictví pohybuje od začátku 
devadesátých let a úspěšně vedla několik 
nemocnic. „Oba noví manažeři byli doporu-
čeni Dozorčí radou kvůli jejich nesporným 
profesním zkušenostem. Pan Limburský má 
dlouholetou praxi nejen z trutnovské nemoc-
nice, kterou vedl sedmnáct let, ale i z vedení 
jiných zdravotnických zařízení. Jeho úkolem 
bude hlavně zklidnit interpersonální vztahy. 
Paní Urešová zase vedla např. pardubickou 
nemocnici, takže má všechny předpoklady 
a odbornou kvalifikaci pro řízení našeho 
největšího krajského zdravotnického za-
řízení. Jejím hlavním úkolem bude hlavně 
ekonomická stabilizace nemocnice,“ upřesnil 
důvody změn v představenstvech náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. 
Rozhovor s oběma novými řediteli přineseme 
v dalším čísle VIZITkY.                                 -MD-

MUDr. Jana Kolářová
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Již potřetí za sebou se dva naši holdin-
goví lékaři, MUDr. Daniel Malý z chirur-
gického oddělení z Jičína a MUDr. Lukáš 
Trejtnar z dětského oddělení z Rychnova 
nad Kněžnou, stali mistry světa ve fotba-
le lékařů. Zlatý hattrick vybojoval český 
národní fotbalový tým lékařů celkem 
hladce - letošním šampionátem v rakous-
kém Leogangu tým prošel zcela bez po-
rážky. Problémy přidělali pouze Maďaři, 
které ve čtvrtfinále po remíze 0:0 český 
tým nakonec porazil 5:4 na penalty. 

Ve dnech 8. - 16. 7. 2017 se uskutečnilo 
v Leogangu v Rakousku v pořadí již 23. 
Mistrovství světa lékařů ve fotbale. 
Letos se ho zúčastnilo 20 týmů z růz-
ných zemí. Češi se šampionátu účastnili 
popáté a vždy se probojovali do finále. 
Mistrovský titul letos získali potřetí 
za sebou. Nejprve český tým ve skupině 
postupně zdolal Kolumbii a Litvu 2:0 
a Mexiko 6:0, v semifinále vyhrál 1:0 
nad Uzbekistánem a ve finále zdolal 3:0 
Ukrajinu. Na šampionátu tedy vyhrál 
všechny zápasy, ale navíc tým nedostal 
jediný gól! 
Českou lékařskou fotbalovou reprezen-
taci podporují Fotbalová asociace ČR, 
Česká lékařská komora, Lékařský od-
borový klub-Svaz českých lékařů a další 
sponzoři. Příští rok se bude mistrovství 
světa lékařů fotbalistů konat v Praze.
Na naše lékaře jsme velmi pyšní a doda-
tečně gratulujeme!

O titul se zasloužili: brankáři Jan Vojáček 
a Radovan Žižka, obránci Jakub Šedivý, 
Josef Bolen, Daniel Malý, Luboš Nacht-
nebl, Miloš Barna, Josef Bartoš, Roman 
Čapek, Lukáš Trejtnar a Vladimír Teplan, 
záložníci Ladislav Šindelář, Ondřej Kočí, 
Michal Karas, Vasil Molnar, Ladislav 
Bernát, Jiří Kysučan, Martin Kolář, Milan 
Čermák, Lukáš Tittelbach, útočníci Pavel 
Mencl, Robert Jůzek, Tomáš Engel, Jan 
Bialek a Adam Nedvěd. Trenérem týmu je 
Vladimír Richter a manažerem reprezen-
tace Martin Engel.

Náš region reprezentovali dva lékaři 
pracující v nemocnicích Zdravotnické-
ho holdingu Královéhradeckého kraje. 
MUDr. Daniel Malý a MUDr. Lukáš 
Trejtnar. Zeptali jsme se jich na několik 
otázek:

Jaké to je být potřetí mistrem světa? 
Jak vůbec probíhá Vaše osobní příprava 
na utkání? 

MUDr. Malý: Už jsem měl zkušenost 
ze dvou předešlých vítězství z MS, ale 
pocit vítězství se nikdy neomrzí. A moje 
příprava? Dobrý spánek, dobrá nálada 
a hlavně - pořádně se rozcvičit!

MUDr. Trejtnar: Být mistrem světa v ja-
kémkoli odvětví, byť ne třeba na profe-
sionální úrovni, je pro každého nezapo-
menutelný zážitek a pokud se to podaří 
třikrát za sebou, můžeme si říct, že to 
není úplně náhoda. Určitě se to neomrzí, 
i když někteří kamarádi se mě ptali, jestli 
už to není nuda. Když se vám narodí dítě, 
máte obrovskou radost a stejně takovou 
máte i při narození dalších potomků. 
S tituly je to podobné. Co se týče přípra-
vy - ráno po každém zápase si s Danem 
řekneme, jaké části těla nás ještě nebolí, 
základem je dobrá snídaně, poté taktic-
ká příprava a omezení fyzické aktivity 
na nezbytné minimum. Vzhledem k po-
čtu zápasů a opotřebení tělesné schrán-
ky mi pomáhají analgetika hodinu před 
zápasem, abych se mohl na hřišti vůbec 
hýbat . Po zápase ideální vířivka, sauna 
a dostatek spánku event. fyzioterapie.

Jak jste titul oslavili?

MUDr. Trejtnar: Oslavy proběhly v Ra-
kousku hned po finále, doma už na větší 
akce nebylo moc času. Jako bonus jsem 
u nás v nemocnici dostal šest služeb 
během deseti dní…  

Jaká byla letošní cena pro vítěze? Když 
jste se poprvé stali mistry světa, byli 
jste pozváni na zápas naší fotbalové re-
prezentace a obdrželi jste pamětní pla-
ketu FAČR. Čeká Vás něco podobného? 

MUDr. Malý: Dostali jsme velký pohár! 
MUDr. Trejtnar: Ano, pohár. Medaile ale 
bohužel opět nebyly, což je asi jedinou 
kaňkou na jinak perfektně zorganizova-
ném mistrovství. O žádných dalších oce-

něních, která by nás měly čekat, zatím 
nevíme. 

Jak tým vůbec trénuje? Jste přeci jenom 
každý odjinud a pracovně dost vytíženi…

MUDr. Trejtnar: Máme během roku 4-5 
přípravných víkendových kempů.
MUDr. Malý: Ano, na kempech spolu 
potrénujeme a sehrajeme alespoň jedno 
modelové utkání.
MUDr. Trejtnar: No a pak se každý při-
pravuje individuálně, já jsem třeba slíbil 
letos odehrát alespoň pár zápasů v do-
movské Lukavici, kde se hraje okresní 
přebor II. třídy.

V příštím roce se Mistrovství koná u nás 
v Praze. Myslíte, že bude příprava o to 
náročnější, abyste titul obhájili znovu 
a navíc na domácí půdě?

MUDr. Malý: Plánujeme nějaké společné 
kempy na jaro, bude více účastníků, tak-
že konkurence bude větší. My s tím ale 
určitě zabojujeme!
MUDr. Trejtnar: Říká se, že obhájit titul 
je vždy těžší než ho získat. Vyhrát třikrát 
po sobě je násobně těžší a vyhrát po-
čtvrté v řadě už snad ani statisticky není 
možné! Ale my pro to uděláme maxi-
mum i vzhledem k tomu, že někteří hráči 
včetně mě po mistrovství v Praze budou 
nejspíše končit. Druhou stránkou bude 
organizační zajištění, které je logisticky 
náročné, proto jsou již přípravy v plném 
proudu. Pro nás bude největší motivace, 
když se našich zápasů zúčastní co nejvíce 
fanoušků, které již s předstihem zveme 
příští léto do Prahy!

Děkuji za rozhovor.

Nemocnice Jičín podpořila akci s názvem 
Den zdraví, kterou pořádalo město Nový 
Bydžov, a dne 26. června se zúčastnila se 
svým stánkem edukativních aktivit pro 
veřejnost. „Pro zájemce bylo v našem 
stánku připraveno měření krevního tla-
ku, edukace v hygieně rukou s možností 
vizualizace pod UV lampou a nácvik 
kardiopulmonální resuscitace na figurí-
nách,“ popisuje Mgr. Monika Köstingero-

vá, hlavní sestra ON Jičín a.s. Mimo jiné, 
zde byla vystavena i maketa plic a stře-
va, virtuální realita - lidské tělo či vozidlo 
zdravotnické záchranné služby. Na místě 
se prováděla i další diagnostická měření, 
obyvatelé si mohli nechat zkontrolovat 
pigmentová znaménka. Např. kožní 
lékařka Oborové zdravotní pojišťovny 
provedla 174 vyšetření znamének, kdy 
ve dvou případech zjistila počáteční me-

lanom, v pěti nutný dohled a v 15 dalších 
doporučila odstranění. Společnost On-
komaják zase rozdala na 300 testů pro 
zjištění okultního krvácení. Návštěvníci 
akce mohli získat více informací o zdra-
votní a sociální péči a o zdravém život-
ním stylu. O akci byl ze strany veřejnosti 
velký zájem – účastnilo se jí přes 1700 
lidí a dalších 400 si poslechlo připravené 
přednášky.                                           -MD-  

Fotbaloví mistři světa z Jičína a Rychnova opět zlatí

Nový Bydžov myslí na zdraví svých obyvatel 

Krev prolitá na Bojišti tentokrát zachrání život

Kde jsme vidět Kde jsme vidět

ON Jičín oslavila Světový den první pomoci ukázkami pro veřejnost
Oblastní nemocnice Jičín a.s. již pošesté 
v řadě pořádala v rámci Světového dne 
první pomoci ukázkové dopoledne, 
kde se veřejnost seznámila s postupy, 
jak člověku s náhlými komplikacemi 
se zdravím včasným zásahem pomoci, 
případně i zachránit život. Letos se akce 
konala v sobotu 9. 9. 2017 dopoledne 
na Žižkově náměstí v Jičíně, a to ve spo-
lupráci se složkami integrovaného zá-
chranného systému a městem Jičín.

Při letošní akci si mohli návštěvníci opět 
vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci 
na modelech, a to přímo pod vedením 
instruktorů, zaměstnanců Oblastní ne-
mocnice Jičín a.s., kteří jsou certifikováni 
Evropskou resuscitační radou pro výuku 
resuscitace. „Zájemci se učili pravidla 
základní neodkladné resuscitace, vyzkou-
šeli si praktický nácvik správné techniky 
srdeční masáže a dýchání z úst do úst, 
správné postupy u dětí, zajištění horních 
cest dýchacích záklonem hlavy. Mimo 
to jsme jim také radili, kdy a jak zavo-
lat pomoc, jak má vypadat spolupráce 
s dispečerem záchranné služby a jaký je 
vůbec význam kardiopulmonální resusci-
tace,“ vysvětluje primář ARO a jeden ze 
členů instruktorského týmu MUDr. Ra-
dek Majerčin. Děti se učily resuscitaci 
zase na plyšových medvídcích. „S cílem 
zaujmout i mladší návštěvníky jsme 
ukázali dětem principy záchrany života 
na plyšácích. Obecně se ale soustředí-
me na výuku základů první pomoci pro 
dospělé a tam je opakování matkou 

moudrosti,“ řekla k akci hlavní sestra 
Oblastní nemocnice Jičín a.s. Mgr. Moni-
ka Köstingerová. Součástí Světového dne 
první pomoci v Jičíně bylo také preven-
tivní měření krevního tlaku přítomnými 
zdravotníky, kterého využily desítky 
návštěvníků. Na akci se představily také 
další složky integrovaného záchranného 
systému - Policie ČR se se společností 
BESIP zaměřila na bezpečnost provozu 
na komunikacích, svou zásahovou tech-
niku předvedl také hasičský záchranný 
sbor Jičín. 
Kurzy první pomoci pořádá Oblastní 
nemocnice Jičín a.s. také ve školách 
a o školení mají zájem i místní firmy 
nebo organizace. Školení pro veřejnost 
probíhá 2 x do roka ve skupině zhruba 12 
- 15 účastníků. Nejbližší kurz je plánován 
na 21. října. 
Světový den první pomoci připadá kaž-
doročně již od roku 2000 na druhou 
sobotu v září a vyhlašuje jej Mezinárodní 
červený kříž. 

-MD-

Ve dnech 9 – 10. června zajistili pracov-
níci Transfúzního a hematologického 
oddělení trutnovské nemocnice od-
běrové místo pro nábor potenciálních 
dárců kostní dřeně na skautském setkání 
Obrok 2017, a to ve spolupráci s Českým 
národním registrem dárců dřeně a orga-
nizací Junák – český skaut.
Skupina pěti pracovníků našeho THO 
odebrala 97 nových dárců a trpělivě od-
povídala na dotazy případných zájemců 
o vstup. Každý z mladých skautů daroval 
2 ml krve pro vyšetření HLA (lidských 
lymfocytárních antigenů).
Řada dárců měla čerstvě 18 let,  

někteří museli překonat strach z bolesti 
či z pohledu na jehlu. Samotné setkání 
skautů Obrok mělo vynikající atmosféru 
a všechny nás pozitivně naladilo.

MUDr. Josef Kunčar, primář THO

Děkujeme firmě Safres Group s.r.o. za za-
půjčení sanitního vozu Mercedes Sprinter. 
Vůz tvořil nezbytné zázemí pro provádění 
odběrů.

MUDr. Daniel Malý (vlevo) MUDr. Lukáš Trejtnar (vlevo)

První pomoc na Žižkově náměstí v Jičíně

Členové Junáku darovali vzorky krve
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Paní vrchní, Vlasta Bílková, popsala Vaši 
diagnózu a postup nemoci. Můžete mi Vy 
sama říci Váš pohled na nemoc?
Těžko se to říká, zvlášť když vlastně zatím 
nikdo neví, co je hlavní spouštěč nemoci, 
takže není ani žádná prevence. Když jsem 
se po roce veškerých vyšetření dozvěděla 
diagnózu, tak jsem si hned neuvědomila, 
co mne čeká. Teprve, když jsem byla doma 
a našla si na internetu vše o nemoci, tak 
jsem si uvědomila, že mám nevyléčitel-
nou nemoc a nikdo mi nedokáže říct, jak 
rychle bude postupovat a kolik mám času. 
Ovlivnila celou rodinu. Postupně se kvůli 
mně vše upravovalo, abych se mohla doma 
pohybovat. Nakonec jsme se museli pře-
stěhovat, protože jsme bydleli ve třetím 
patře bez výtahu a museli mě nosit, když 
jsem přestala chodit. 
Je to velká zátěž na psychiku. Stále se mu-
síte s něčím vyrovnávat. Když se smíříte 
s tím, že už nebudete nikdy chodit a bude-
te na vozíku, tak vám začnou ochabovat 
ruce a zase se vyvrbí další problémy, jako 
pocity úzkosti a paniky. Nakonec se jedno-
ho dne probudíte v nemocnici na oddělení 
ARO, na plicní ventilaci, s tím, že už nikdy 
nebudete mluvit a jste odkázaná na péči 
a pomoc jiných lidí. Jenže to tím nekončí, 
přemýšlíte, co bude další. Někdy jsem 
měla v úmyslu to ukončit sama, abych se 
už netrápila, ale mám perfektní rodinu, 
která mě zatím vždy podržela a postarala 
se o mě. Za to jsem jim neskutečně  
vděčná!

Těžko si to kdokoliv z nás dovede předsta-
vit, jak by se sám zachoval. Sílu tedy na-
cházíte ve své rodině? Paní vrchní říkala, 
že jste neuvěřitelně pozitivní člověk!
Ano, manželovi a dětem jsem hodně vděč-
ná za to, co pro mě udělali a stále dělají. 
Taky to pro ně není lehké se s tím vyrov-
nat, postarat se o mě a ještě u toho žít 
svůj osobní život. A není to jen rodina, ale 
i příbuzní a kamarádi, kteří nám pomáhají, 
jak můžou. Třeba jen návštěvou, nebo mě 
vezmou na procházku, pomůžou se zařizo-
váním různých věcí. A i to pomůže.
Teď k tomu přibyla i druhá rodina, která se 
o mě rok starala - kolektiv lékařů a sester 
oddělení ARO nemocnice v Trutnově. Svoji 
péčí a ochotou mi pomohli a umožnili mi 
dostat se domů do domácí péče. Nemusím 
tak svůj zbytek života prožít někde v ústavu.

Je úžasné, když má člověk tak skvělé zá-
zemí, jako máte Vy! Paní Renato, máte 
nějaké velké přání, které byste si přála 
splnit?
Asi jako každý nemocný, uzdravit se, což 
je v mém případě bohužel nemožné. Tak 
aspoň, aby se co nejdříve podařilo zjistit, 
co spouští tuto nemoc a dala by se tím pá-
dem léčit. Já osobně bych tu chtěla být co 
nejdéle, abych se dočkala a užila si aspoň 
trochu vnoučat.

Protože je pro Vás náročné mluvit, do-
mluvily jsme se na rozhovoru po Face-

booku. Můžete nám ale přiblížit, jakým 
způsobem se mnou teď komunikujete?
Za to vděčím synovi, který se před dvěma 
roky zaregistroval do nadace, která se 
zabývá ALS, pomáhá řešit různé problé-
my ohledně zdravotních pomůcek, jak 
postupovat na úřadech atd. Přes ně se mi 
naskytla možnost zapůjčit si zařízení, které 
tím, že snímá pohyb očí, ovládá počítač. 
Takže můžu komunikovat přes internet 
s rodinou, kamarády i zařídit si některé 
věci. Také pokud chci někomu něco sdělit 
a neumí odezírat nebo je to dlouhé a mě 
by to moc unavilo, tak to napíšu a domlu-
víme se. Pro mě to strašně moc znamená, 
necítím se tak bezmocná, když mi je smut-
no, pustím si sama písničku, film nebo 
audioknížku. Nejdůležitější je však komuni-
kace se světem, to když celý den jen ležíte 
v posteli, vám psychicky strašně pomáhá.

V tom případě jsem opravdu moc ráda, že 
jste k našemu rozhovoru svolila a takto 
otevřeně o všem hovořila. 
Myslím, že i pro naše čtenáře, zdravotní-
ky, bude zajímavé dozvědět se nejen něco 
blíže o této vzácné nemoci, ale také jim 
tento rozhovor třeba pomůže dostat se 
trochu blíže ke svým pacientům, o které 
se dnes a denně starají. Ještě jednou Vám 
velmi děkuji a přeji, abyste se co nejdříve 
ocitla zase v kruhu své rodiny. 

-MD-
Pozn. redakce – paní Renata byla v pátek  
8. 9. 2017 propuštěna do domácí péče.

Amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Kazuistika

ALS (nemoc motoneuronů) je závažné 
progresivní degenerativní onemoc-
nění nervového systému s fatální 
prognózou. V Česku trpí amyotrofic-
kou laterální sklerózou (ALS) přibližně 
tři stovky lidí. V Oblastní nemocnici 
Trutnov se jedná již o třetí případ, 
se kterým se zde setkali. Všechny tři 
případy byly ženy, první dvě staršího 
věku. Pacientka Renata ležela od září 
2016 na oddělení ARO v Trutnově, 
a to z důvodu zhoršujících se pro-
blémů s dýcháním. Téměř rok poté, 
v srpnu 2017, se konečně podařilo 
pacientce zajistit domácí plicní ven-
tilátor a rodina se chystá vzít si pa-
cientku od září do domácí péče. Sa-
mozřejmě za denní pomoci zdravotní 
a pečovatelské služby. 
 

Kazuistika
Osobní anamnéza:
žena, věk 50 let, vdaná, 2 dospělé děti 
žijící samostatně, manžel zaměstnanec 
ve velkoskladu, pracovala jako účetní 
ve firmě do 44 let, zdravá bez příznaků 
onemocnění. První příznaky - problémy 
s rovnováhou, pocit chůze doprava, a poté 
zakopávání a slabost v levé noze.

Průběh onemocnění:  
Postupné zhoršování stavu, odkázána 
na péči ošetřovatelek kombinovanou s péčí 
rodiny. V roce 2016 zhoršení stavu s duš-
ností a následnou zástavou dechu a poru-
chou vědomí. Zahájena KPR přítomnými 
ošetřovatelkami, které u klientky prováděly 
v tu chvíli běžnou péči. Poté byla pacientka 
převezena ZZS na INT JIP, kde po zhodnoce-
ní stavu, který předpokládá dlouhodobou 
ventilaci, byla přeložena na oddělení ARO 
Oblastní nemocnice Trutnov.

Hospitalizace na oddělení ARO:
Pacientka hospitalizovaná od září 2016 
do září 2017. 
Po přijetí na ARO je napojena na ventilátor 
k UPV, pro stresovou kardiomyopatii je nut-
ná podpora hemodynamiky katecholaminy. 
Po 5 dnech je provedena tracheostomie.  
9. den hospitalizace ukončena farmakologic-
ká sedace. 
11. den hospitalizace zahájeno odpojování 
od ventilátoru a obnoven perorální příjem. 
Během října 2016 mírné zhoršení stavu - 
obtížné polykání. Pacientka odpojována dle 
subjektivních pocitů, vysazována do křesla. 
Plánujeme s rodinou DUPV. 
V prosinci je klientka a rodina seznámena 
s problematikou DUPV a dalšími sociálními 
a psychologickými šetřeními, které budou 
muset podstoupit. 
Druhá polovina prosince 2016 – pacientka již 
nezvládá odpojování od ventilátoru. Sociální 
správa kladně ohodnotila žádost o DUPV.

Leden až duben 2017 pacientka trvale 
napojená na ventilátor, zhoršení stavu - 
syndrom hadrové panenky (neovládá krční 
svaly). Klientce je v rámci zpříjemnění 
pobytu v nemocnici umožněn výběr stravy 
z 5 druhů jídel. Rodina pacientce pořizuje 
speciální počítač, který ji pomůže komuni-
kovat pomocí očí.  
V dubnu jsou doručeny kladné posudky 
od psychologa. 
Květen 2017 - odeslány kompletní žádosti 
DUPV na Ministerstvo zdravotnictví a pří-
slušnou pojišťovnu.
Červen 2017 - zhoršení stavu – porucha 
polykání - zaveden PEG pro dokrmování 
kompletní výživou.
Červenec 2017 - doručeno kladné vyjádře-
ní ministerstva a pojišťovny k DUPV. Zajiš-
těn osobní domácí ventilátor.
Srpen až září 2017- klientka napojena 
na domácí ventilátor. Zajištěno veškeré 
vybavení pro domácí ventilaci. Zapojena 
rodina do péče o klientku. Zajištění agen-
tury na domácí ošetřovatelskou a pečova-
telskou péči o klientku.

Rozhovor
Paní Renata je velmi silná a statečná žena. 
Nejenže souhlasila, abychom její případ 
využili pro tuto kazuistiku a seznámili čte-
náře s touto vzácnou chorobou, ale svolila 
také k osobnějšímu rozhovoru. Protože její 
nemoc už bohužel postoupila k hlasivkám 
a byl by obtížný pro ni běžný rozhovor, 
domluvili jsme se, že jej uděláme přes 
messenger. Požádala jsem ji tedy na Face-
booku o přátelství a jednoho odpoledne 
začal velmi osobní a místy velmi emotivní 
rozhovor. 
 
Dobrý den, paní Renato, jak se vám dnes 
daří?  Když jsem u Vás naposledy byla 
(konec srpna), paní vrchní říkala, že Vás 
propustí v září do domácího léčení. Určitě 
se už moc těšíte! 

Těším. Pokud se nic nepřihodí, tak mě pus-
tí v pátek 8. září. 14. září už tu budu rok, 
takže se už nemůžu dočkat, i když jsem se 
tu měla opravdu dobře.

Starali se tady na ARO trutnovské  
nemocnice o Vás dobře?
Opravdu si nemůžu stěžovat. Kromě od-
borné péče hlavně lidský přístup sestřiček 
a lékařů mi pomáhal vše zvládat po psy-
chické stránce a to je někdy pro pacienta 
velmi důležité.

To je krásná pochvala pro oddělení, bu-
dou určitě rádi. Je přesto něco, co byste 
si přála zlepšit v péči? Můžete říci třeba 
i obecně, nejen ve vztahu k Vám osobně.
Já opravdu nevím, já jsem byla spokoje-
ná, ale možná by si pacienti zasloužili víc 
personálu, aby měla každá sestra pouze 
jednoho pacienta a mohla se mu plně vě-
novat, nemusela přebíhat… Možná taky 
v některém vybavení, které je už mnohdy 
zastaralé, nebo se musí půjčovat z jiných 
oddělení či nemocnic.

Mít více lékařů a sester, to je přání nás 
všech. Bohužel je jich v ČR ale velký nedo-
statek… Vraťme se ale k Vašim potřebám. 
Slyšela jsem, jaké papírové a posudkové 
martyrium se musí podstupovat kvůli 
přístroji, plicnímu ventilátoru, který ne-
zbytně potřebujete pro domácí péči. 
Ano, bohužel. Samozřejmě bych byla moc 
ráda, kdyby to šlo rychleji. Je to hrozné, ta 
byrokracie, která probíhá, spousta posudků 
od různých institucí. Rozhodují o vašem živo-
tě lidi, kteří vás vůbec neznají, ani vás nikdy 
neviděli… Kolikrát se ani nesetkali s mojí 
diagnózou! Vlastně mě obrali o rok života, 
což u mé nemoci a při její rychlé progresi je 
jako deset let zdravého člověka. Myslím, že 
by se měly žádosti posuzovat individuálně 
a rozhodně se musí urychlit jejich vyřizování.

Co žene Vygon vpřed, co dává našemu týmu energii a inspiraci k vývoji produktů,
které používáte každý den? Je to stejná jednoduchá, vzácná, vzrušující a křehká věc,
která řídí nás všechny. Je to lidský život!
www.vygon.com   |   www.unomed.cz

Jednorázové zdravotnické prostředky nejen pro ARO, operační sály a JIP - od novorozenců po dospělé.
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Den otevřených dveří porodnice a no-
vorozeneckého oddělení se konal 
v Náchodě v červnu, v srpnu se pak 
otevřely budoucím maminkám prostory 
porodnice v Rychnově nad Kněžnou. 
Podívat se na oddělení i do porodních 
sálů a informovat se možnostech služeb 
při porodu se přišly zhruba dvě stovky 
zájemců. Byly mezi nimi jak samotné 
rodičky, tak i jejich manželé, partneři či 
budoucí babičky a sourozenci. 

Den otevřených dveří v Náchodě se 
konal 30. června. Pro budoucí maminky 
byl připraven program, v jehož průběhu 
si mohly prohlédnout porodní sály, no-
vorozenecké či nadstandardní pokoje. 
Od porodních asistentek a dětských 
sester pak získaly informace o možných 
způsobech porodu, nezapomnělo se 
třeba ale ani na základy první pomoci 
pro novorozence. Ty si vyzkoušely pod 
školením dětské sestry na připraveném 
modelu.

Gynekologicko-porodnické oddělení 
v Rychnově nad Kněžnou se nastávajícím 
maminkám otevřelo zase 3. srpna. K vi-
dění byly v minulém roce zrekonstruova-
né porodní sály, pokoje i celé oddělení. 
Rodičky se dozvěděly o službách, které 
v průběhu porodu nemocnice nabízí 
anebo si mohly po předchozí registraci 
zdarma odnést několik fotografií z 3D 
ultrazvuku. „Toho využilo 15 maminek. 
Nejčastější dotazy směřovaly třeba 

na to, zda se musí do porodnice rodička 
registrovat, jaké jsou podmínky rezer-
vace nadstandardního pokoje, jak a kdy 
se sepisuje porodopis, jaké jsou mož-
nosti porodních poloh, co si vzít s sebou 
do porodnice, zda nabízíme předporodní 
kurzy, atd.,“ popisuje otázky maminek 
vrchní sestra gynekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou Bc. Eva Tobišková. Porodnici 
navštívily i babičky nebo maminky rodi-
ček a bylo zajímavé srovnávat, jaké mož-
nosti porodu a v jakém prostředí měly 
ony a co dnes nemocnice nabízí, a to 
včetně alternativních postupů. 
V náchodské porodnici se vloni narodilo 
888 dětí, z toho osm dvojčat a v rych-
novské 628 dětí a šest dvojčat. 

-MD-

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou má 
i svého průvodce porodnicí. Na video se 
můžete podívat na webu 
www.nemocnicenachod.cz

Pondělní odpoledne bývají na dětském 
oddělení náchodské nemocnice ve zna-
mení legrace. Již několik let tam malé 
pacienty chodí bavit Zdravotní klauni 
v rolích veselých doktorů a sestřiček 
a jinak tomu nebylo ani v pondělí  

14. srpna. Přesto byla tato návštěva 
o něco unikátnější, neboť se křtilo již 
druhé číslo časopisu Zdravotních klaunů 
s názvem Humorin.
Slavnostní událost se uskutečnila na dět-
ském oddělení, kde Humorin před zraky 
personálu pokřtila předsedkyně před-
stavenstva Oblastní nemocnice Náchod, 
Ing. Ivana Urešová, MBA. Po symbolic-
kém křtu dezinfekcí popřála tato kmot-
řička časopisu hodně spokojených čte-
nářů a malým pacientům mnoho zábavy 
s klauny. Zdravotní klauni, David Najbrt 
alias doktor Hajný a Lucie Dlabolová alias 
sestra Bláža Kotrlá, pak nechali úřadovat 
svá ukulele a společně s personálem si 
ještě užili trochu zpěvu a zábavy, načež 
se vydali roznášet humor a časopis  

Humorin malým pacientům.
Časopis Humorin je zdarma distribuován 
do 71 zařízení po celé republice, která 
Zdravotní klauni navštěvují. Účelem ča-
sopisu je zkrátit čtenářům dlouhou chvíli 
ve zdravotnických zařízeních a čekár-
nách, ale i doma, ať jsou zdraví, či ne-
mocní. Humorin však pouze nezkracuje 
dlouhou chvíli, ale také nabízí smyslupl-
né a inspirativní čtení o zdraví, zdravot-
nictví a radosti ze života. Své si v něm 
najdou čtenáři všech věkových kategorií 
včetně dětí, které potěší vložená hra, 
i milovníků vaření, kterým svůj recept 
na tu nejlepší svíčkovou prozrazuje zná-
mý kuchař Roman Vaněk.

Mgr. Kateřina Procházková
tisková mluvčí Zdravotní klaun

Útulný pokoj v příjemných pastelových 
barvách s pohodlným polohovatelným 
křeslem, pomůckami pro pohodlné koje-
ní maminek – to je nová kojicí místnost 
na novorozeneckém oddělení trutnovské 
nemocnice.

Kojení je základní a přirozená potřeba 
miminka. Je to výlučně intimní proces 
maminky a jejího děťátka, kteří potře-
bují klid a pocit bezpečí. Samostatná 

kojicí místnost je jednou z možností, 
jak vytvořit klidné a dobře vybavené 
edukační zázemí pro pohodlí maminky 
a dítěte. Maminka zde může své dítě 
držet, aby bylo při krmení v ideální po-
loze. „Smyslem naší kojicí místnosti je, 
aby se maminka, která začíná kojit, nebo 
případně má s kojením nějaké problémy, 
měla kam uchýlit. Sestřičky jí zde poradí, 
naučí správné držení miminka při kojení, 
techniky kojení a odstříkávání mléka. 

Vlastně tak simulujeme domácí prostře-
dí,“ říká Monika Radová, vrchní sestra 
dětského oddělení. Dodává, že novinka, 
která jistě maminky potěší, je společným 
projektem zdejšího dětského – novoro-
zeneckého oddělení a firmy Medela.

Kojicí místnost je dalším krokem trut-
novské nemocnice v podpoře kojení jako 
přirozené výživy dětí.

-zhc-

Ve dnech 7. - 8. června 2017 se konaly 
35. Mezikrajské oborové dny klinické 
biochemie Jihočeského, Královéhradec-
kého a Pardubického kraje v krásném 
prostředí kongresového a rekreačního 
centra K-triumf ve Velichovkách. Setkání 
organizovalo Oddělení klinické bioche-
mie a diagnostiky Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. pod záštitou ČSKB. Odborný 
program byl rozdělen do 4 bloků, v po-
sledním byla také firemní sdělení.
Odborný program zahájil Prof. MUDr. V. 
Palička, CSc., Dr.h.c. filozoficky pojatou 

přednáškou „Možnosti a limity klinické 
biochemie v toku času“. Následovaly 
přednášky zaměřené na diagnostiku 
v onkologii i personalizovanou onkolo-
gickou léčbu. Zajímavé byly i kasuistiky 
Prim. MUDr. M. Slavětínské a prim. 
MUDr. Pavla Maliny, PhD. Domácí ná-
chodská biochemie s dětským odděle-
ním prezentovaly klinický a laboratorní 
pohled na epidemii enterovirových 
meningitid v roce 2016. Další přednášky 
byly zaměřeny zejména na problematiku 
POCT, automatizaci v laboratořích a sta-

tistickou kontrolu kvality. Celkem bylo 
předneseno 23 odborných sdělení a se-
mináře se zúčastnilo 152 účastníků.
Poděkování patří zejména aktivním 
účastníkům, ale i všem ostatním, kteří 
prakticky v plné sestavě sledovali odbor-
ný program.
Přejeme úspěšný průběh 36. dnům, ten-
tokrát v Jižních Čechách.

Za organizátory 
Prim. MUDr. Josef Hornych 

OKBD Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Den otevřených dveří dětského oddělení 
trutnovské nemocnice měl zajímavý pří-
běh i program. Na návštěvu za nemoc-
nými dětmi přišly 14. června děti z ma-

teřských škol v blízkém okolí nemocnice 
a na programu dne se podíleli i policisté 
z Městské policie Trutnov a studentky 
Střední zdravotnické a Vyšší odbor-
né školy. „Preventista městské policie 
děti vyzkoušel a poučil o správném pře-
cházení vozovky, seznámil děti s doprav-
ními značkami, pobesedoval o bezpeč-
ném pohybu na silnicích nebo v přírodě 
u vodních nádrží,“ uvedla vrchní sestra 
dětského oddělení Monika Radová.
Sestřičky se studentkami naučily děti zá-
kladní ošetření ran obinadlem a náplastí. 
„Společně jsme se postarali o našeho 
pacienta plyšáka Méďu Béďu, který je 
u nás na oddělení hospitalizován. Uložili 

ho do postýlky, změřili Méďovi krevní 
tlak, poslechli srdíčko a nezapomněli 
jsme ani na přiložení identifikačního 
náramku. Když už byl Méďa Béďa ošet-
řen a odpočíval, prohlédly si děti s uči-
telkami hernu a pokoje, na nichž někteří 
v minulosti s rodiči pobývaly,“ vysvětlila 
Monika Radová.
Aktivity, jako byl Den otevřených dveří 
dětského oddělení, působí na ochranu 
a rozvoj zdraví obyvatel Trutnovska 
a blízkého regionu a patří do Progra-
mu podpory zdraví, který je součástí 
zdravotní politiky Oblastní nemocnice 
Trutnov.

-ZHC-

Nastávající rodiče se mohli podívat do porodnice v Náchodě i v Rychnově

V náchodské nemocnici pokřtili druhé číslo časopisu Humorin

Kojicí místnost v porodnici v Trutnově je novou nabídkou pro maminky
Náchod organizoval 35. Mezikrajské oborové dny klinické biochemie 

Děti ze školek v Trutnově ošetřily na dětském oddělení plyšáka Méďu Béďu

Ze života nemocnic Ze života nemocnic

Od 1. září 2017 došlo ke změně ordinač-
ní doby dětské lékařské pohotovosti 
v nemocnici Nový Bydžov. Nově je dět-
ská pohotovost provozována o sobo-
tách, nedělích a svátcích ve zkráceném 
režimu od 8 do 12 hodin. K tomuto roz-
hodnutí vedla nemocnici dlouhodobě 
zhoršená personální situace, kdy neby-
lo možné pro služby sehnat kvalifikova-
né lékaře. Po složitých jednáních se ale 
nakonec podařilo lékaře zajistit a službu 
pro pacienty zachovat. Nemocnice na-
víc lékařům zlepšila podmínky služeb 
- k dispozici je nově dětská zdravotní 
sestra a pro diagnostiku nový přístroj. 

Původně fungovala dětská lékařská 
pohotovost v přízemí interního odděle-
ní Nemocnice Nový Bydžov o víkendech 
a svátcích od 8 do 18 hodin. Potýkala 
se ale s problémy – nebylo totiž možné 
sehnat kvalifikované lékaře, pediat-

ry, protože sama nemocnice dětské 
oddělení nemá. Služby tedy přebírali 
praktičtí lékaři pro děti a dorost  z oko-
lí. Vzhledem k dlouhodobě nízkému 
zájmu o služby na této pohotovosti se 
snažila nemocnice hledat možná řešení 
a vyjít v maximální míře lékařům vstříc. 
„Pozitivním výsledkem dlouhodobých 
jednání nemocnice, města Nový Bydžov 
a dětských praktických lékařů je fakt, 
že došlo k dohodě na dalším fungování 
dětské lékařské pohotovosti. Nově bude 
zkrácena ordinační doba, a to od 8-12 
hodin, a na základě dalších požadavků 
lékařů bude na pohotovosti ve službě 
také dětská sestra. Vybavení je zase roz-
šířeno o nový diagnostický přístroj,“ vy-
světluje ředitel Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav 
Procházka, Ph.D. O malé pacienty tak 
bude lépe postaráno, protože diagnos-
tika bude rychlejší a jednodušší. „Nový 

přístroj měří z kapky krve C reaktivní 
protein, tedy dokáže identifikovat zánět-
livý proces v těle malého pacienta. Ten 
jde zjistit rychle a hlavně bez odběru žilní 
krve. Lékařům rychleji dostupné výsledky 
pomohou k dalšímu rozhodnutí o průbě-
hu léčby, například o nasazení antibiotik. 
Nový přístroj na měření C reaktivního 
proteinu za zhruba 40 tisíc korun byl 
zakoupen z dotace města Nový Bydžov, 
za což mu děkujeme. Velké poděkování 
patří ale také paní primářce MUDr. He-
leně Šafaříkové, která se velkou měrou 
podílí na organizaci a chodu pohotovosti, 
i všem ostatním zúčastněným kolegům 
- lékařům a sestrám,“ doplňuje náměst-
kyně léčebně preventivní péče pro Nový 
Bydžov MUDr. Jana Kolářová. 
Jiné ambulance či poradny nemá nemoc-
nice v Novém Bydžově v plánu omezovat.

-MD-

Dětskou pohotovost v Novém Bydžově se podařilo díky změnám 
i nadále zachovat

Porodnice ON Náchod 

Křest časopisu na dětském oddělení Méďa Béďa jako „pacient“
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Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Arnoštová Eva
Sanitářka interního oddělení
Šedková Martina, DiS.
Všeobecná sestra, chirurgické oddělení
Valešová Hana
Všeobecná sestra, chirurgické oddělení
Munzarová Renata
Všeobecná sestra, urologické oddělení

Královéhradecká lékárna a.s.
PharmDr. BUREŠOVÁ Denisa
Vedoucí lékárník, lékárna v nemocnici Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Crlová Romana, MUDr.
Lékařka, interní oddělení 
Špidlenová Hana
Zdravotnický asistent, chirurgické oddělení
Kroupa Jiří
Sanitář, Chirurgické oddělení
Filipová Ivana, MUDr.
Lékařka, gynekologicko-porodnické oddělení
Melounová Lucie, MUDr.
Lékařka, dětské oddělení
Vítězníková Jana
Všeobecná sestra, pediatrické oddělení
Machová Pavla, MUDr.
Lékařka, ortopedické oddělení
Hánová Gabriela
Všeobecná sestra, anesteziologicko - 
resuscitační oddělení /ARO/
Káfoňková Jana, DiS.
Zdravotnický záchranář, anesteziologicko-
resuscitační oddělení /ARO/
Králíčková Eliška, Bc.
Zdravotnický záchranář, anesteziologicko-
resuscitační oddělení /ARO/
Punčochářová Martina, DiS.
Ergoterapeut, rehabilitační oddělení
Marešová Iva
Všeobecná sestra, centrální sterilizace
Moravcová Blažena
pomocnice na úklid, centrální sterilizace
Šefarová Jana
provozní pracovnice, prádelna
Buchvaldková Marie
pomocná kuchařka 

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Nový Jiří, MUDr.
Náměstek pro strategii a rozvoj nemocnice, lékař  
Dobrevová Pavlína
Všeobecná sestra, interní odd. Jičín
Hlawatschková Šárka
Všeobecná sestra, rehabilitační oddělení
Svobodová Libuše
Nutriční terapeutka
Jirků Hana
Sanitářka, interní oddělení Nový Bydžov
Kovář Jiří, MUDr.
Lékař, chirurgické oddělení
Peštová Klára, MUDr.
Lékařka, Gyn-por. oddělení
Mařanová Jana, MUDr.
Lékařka, Gyn-por. oddělení
Kopáčová Lucie, DiS.
Porodní asistentka
Lustigová Ruslana
Sanitářka, gynekologicko-porodnické oddělení
Militká Eva
Všeobecná sestra, pediatrické oddělení
Gregorová Jana, MUDr.
Lékařka, anesteziologicko-resuscitační oddělení /ARO/
Kyselová Alena
Všeobecná sestra, radiační a klinická onkologie /RKO/
Smejkalová Iva, Mgr.
Fyzioterapeutka, rehabilitační oddělení Nový Bydžov
Šulcová Linda, DiS.
Fyzioterapeutka, rehabilitační oddělení Nový Bydžov
Kadlec Mirko, MUDr.
Primář, vedoucí lékař, LDN Nový Bydžov
Világiová Renata
Všeobecná sestra, LDN Nový Bydžov
Hrdinová Lenka
Všeobecná sestra, 
léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/
Hrušková Olga, DiS.
Všeobecná sestra, 
léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/
Rabelová Lenka
Všeobecná sestra, plicní oddělení
Tlapáková Eva
Vedoucí zdravotní laborant, 
odd. transfúzní a hematologické OTH
Šťastná Bronislava
Zdravotní laborant, oddělení transfúzní 
a hematologické /OTH/

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Fuchsová Monika
Všeobecná sestra, interní oddělení
Štěpánová Eva
Všeobecná sestra, interní oddělení
Slámová Hana
Staniční sestra - všeobecná sestra, chirurgické oddělení
Pšeničková Olga
Dělnice ve zdravotnictví, chirurgické oddělení
Klimešová Jitka, Bc.
Porodní asistentka, gynekologicko-porodnické oddělení
Matoušová Dana
Vrchní sestra dětská, 
gynekologicko-porodnické oddělení
Roubalová Renata
Vrchní sestra - všeobecná sestra, ortopedické oddělení
Vít Marek, MUDr.
Lékař, ARO Náchod
Ležovičová Radka
Všeobecná sestra, ARO
Pavlištová Judita, MUDr.
Lékařka, neurologické oddělení
Pšenička Otakar, MUDr.
Lékař, urologické oddělení
Benešová Veronika
Sanitářka, rehabilitační oddělení
Kárníková Martina
Všeobecná sestra, LDN Jaroměř
Nasavrcká Veronika
Všeobecná sestra, LDN Jaroměř
Balcarová Jana
Dělnice ve zdravotnictví, LDN
Dítětová Lenka, Mgr.
Bioanalytik pro klinickou biochemii, OKB
Kohoutek Petr, MUDr.
Lékař, RDG
Kábrtová Šárka, Bc.
Všeobecná sestra, endoskopické centrum
Bicencová Monika, DiS.
Nutriční terapeutka
Karaffová Jaroslava
Archivářka
Stehlíková Pavlína
Referentka infocentra, podatelna, 
prac. pro zdrav. dokumentaci
Gregárková Pavla, Ing.
Referentka technického úseku
Vašátková Lenka
Referentka technického úseku
Vaculková Lenka, Ing.
finanční účetní
Papáčková Anna
provozní pracovnice
Exnerová Lucie
Všeobecná sestra, interní odd. Rychnov nad Kn.
Márová Soňa
Zdravotnická asistentka, interní odd. Rychnov nad Kn.
Sokol Jan
Sanitář, interní odd. Rychnov nad Kn.
Hostinská Monika
Dokumentační pracovnice, interní oddělení
Vlasenko Oleksandr, lékař
Lékař, chirurgie Rychnov nad Kn.
Hlávková Veronika
Všeobecná sestra, chirurgické oddělení
Hofmanová Petra
Všeobecná sestra, chirurgické oddělení
Juzová Dita, DiS.
Porodní asistentka, gynekologicko-porodnické oddělení 
Šalomoun Kamil, MUDr.
Lékař, ortopedické oddělení
Verner Libor, MUDr.
Lékař, ARO Rychnov nad Kn.

V období červen až srpen 2017 oslavili kulaté životní výročí:

Blahopřejeme jubilantům

Šklíbová Pavla
Všeobecná sestra, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení /ARO/
Šalomounová Jana, MUDr.
Lékař se specializovanou způsobilostí, rehab. oddělení
Skuhrovcová Renata, MUDr.
Primář, vedoucí lékař, následná RHB péče, Rychnov nad Kn.

Hynek Rastislav
Sanitář, následná rehabilitační péče
Čermáková Lenka
Zdravotní laborantka, oddělení transfúzní 
a hematologické /OTH/
Prokešová Eva
Vrchní sestra - všeobecná sestra, interna Broumov
Bílková Jana
Všeobecná sestra, LNP Broumov
Sluková Kristýna
Zdravotnický asistent, LNP Broumov
Hušek Filip
Sanitář, LNP Broumov
Suchý Jaroslav
Sanitář, LNP Broumov

Zbořilová Ivana, MUDr.
Lékařka, RDG
Charvátová Hana
Všeobecná sestra, oddělení radiodiagnostické /RDG/
Liebermanová Petra
Všeobecná sestra, centrální operační sály /COS/
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Cvičné figuríny i školicí pomůcky a si-
mulátory – položky veřejné zakázky, 
jejíž vypsání v srpnu odsouhlasila Rada 
Královéhradeckého kraje. Předpoklá-
daná cena projektu na vybavení výcvi-
kového a školicího střediska v Hradci 
Králové je bezmála 8 milionů korun. 
Většinu této částky pokryje evropská 
dotace, o kterou Kraj žádal na přelomu 
loňského roku.

„Rada Královéhradeckého kraje odsou-
hlasila vypsání veřejné zakázky na dodá-
ní simulátorů pro hradeckou výcvikovou 

základnu Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje. Předmětem 
zakázky je dodávka jedenácti simulátorů 
a cvičných figurín pro nácvik záchra-
nářských technik, které zlepší podmínky 
výcviku našich záchranářů a připraví je 
ještě lépe na mimořádné situace,“ infor-
moval Aleš Cabicar, náměstek hejtmana 
odpovědný za oblast zdravotnictví. 
Maximální cena zakázky je 7,7 milionů 
korun vč. DPH a 90 % této částky pokryjí 
dotace (85 % půjde z IROP, do kterého 
Kraj projekt přihlásil koncem roku 2016, 
5 % přispěje stát). Zbylých 10 % do-

platí Kraj ze svého. Kromě dovybavení 
hradeckého výcvikového střediska má 
Královéhradecký kraj přislíbeny finance 
z dotačního programu i na 36milionový 
projekt na vybudování výjezdového 
stanoviště ZZS KHK v lokalitě Temný Důl 
a také na přístavbu u heliportu Letecké 
záchranné služby Hradec Králové, kde 
v současnosti probíhají vzdělávací semi-
náře pro záchranáře a lékaře ZZS KHK či 
například pro členy horské služby. 

Mgr. Dan Lechmann, tiskové oddělení 
Královéhradeckého kraje

Vzdělávací a výcvikové středisko hradecké záchranky dostane nové simulátory

Zdravotnickou záchrannou službu lze už 
téměř dva roky přivolat nejen prostřed-
nictvím tísňové linky 155, ale také pomocí 
speciální mobilní aplikace Záchranka. Tu už 
používá v ČR více jak 420 tisíc lidí a v Krá-
lovéhradeckém kraji pomohla už zhruba 
ve 100 případech. Aplikace dokáže stiskem 
jediného tlačítka přivolat záchrannou 
službu a díky poloze telefonu přesně loka-
lizovat místo pacienta, což se hodí např. 
tehdy, kdy se postižený nachází v nějakém 
nepřístupném terénu, lese apod. Aplikace 
zároveň spojí volajícího s operátory tísňo-
vé linky. Těm se dokonce mohou zobrazit 
informace o zdravotní kondici majitele 

telefonu. Při prvním přihlášení do aplikace 
lze totiž zadat údaje, které postižený chce, 
aby se záchranářům zobrazily. To může 
v kritické situaci sehrát klíčovou roli v po-
moci postiženému. 
Aplikaci si vyzkoušeli hradečtí záchranáři 
nedávno při simulované dopravní nehodě. 
Skupina dobrovolníků dorazila k havaro-
vanému automobilu a začala zachraňovat 
zraněné. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich 
nevěděl, kde se přesně nacházejí, byla ko-
munikace s dispečinkem záchranky složitá. 
V praxi se tak ukázalo, jak náročné může 
být popsat, kde se přesně nehoda stala.

-MD-

Na klinikách 
byli na stáži 
etiopští medici
Šestitýdenní stáž 
absolvovali ve Fa-

kultní nemocnici Hradec Králové dva nej-
lepší studenti medicíny z etiopské Bahir 
Dar University. V rámci své stáže prošli 
klinikou onkologie a radioterapie, gyne-
kologicko-porodnickou, oční, kardiochi-
rurgickou a hematoonkologickou, kde se 
seznámili s některými  moderními meto-
dami, které dosud znali jen z odborné li-
teratury. Jednalo se např. o radioterapii, 
operaci srdce, transplantaci kostní dřeně 
nebo o operační léčbu šedého zákalu 
a gynekologickou operativu. „Věřím, že 
jejich stáž byla prvním krokem k trvalé 
spolupráci s Bahir Dar University,“ řekl 
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D, přednostka 
Kliniky onkologie a radioterapie FN HK, 
proděkan pro zahraniční styky a vnější 
vztahy LF UK v HK, který měl studenty 
na starosti.

Soutěží se modernizace 
chirurgických oborů
Projekt modernizace chirurgických obo-
rů FN HK za 2,4 mld. Kč zařazený mezi 
strategické investice MZ ČR postoupil 
do 2. kola architektonické soutěže o ná-
vrh. V 1. kole odevzdalo svůj návrh 17 
soutěžících, mezinárodní odborná poro-
ta pod vedením prof. Zdeňka Zavřela vy-
brala 5 z nich, kteří postupují do 2.kola. 
Vítěz soutěže bude znám do konce roku 
2017. Chirurgické centrum bude přístav-
bou ke stávajícímu Pavilonu akademika 
Bedrny vč. následné rekonstrukce a mo-
dernizace původní budovy. Pod jednou 
střechou tak budou téměř všechny 
chirurgické obory. „Chtěli bychom, aby 
soutěž přinesla nejlepší řešení renomova-
ných autorů, vždyť její výsledek zde bude 
na dlouhá desetiletí,“ vysvětluje prof. 
Vladimír Palička, ředitel FN HK. V 2. kole 
architekti zaslané návrhy dopracují a také 
zhotoví model budovy v měřítku 1:500. 
To vše musí stihnout do 20. 10. 2017. 

Více na https://www.nextlevelfnhk.cz

Ambulance tradiční čínské  
medicíny má dalšího lékaře
Česko-čínské centrum tradiční čínské 
medicíny (TCM) bude v září 2017 osla-
vovat dvouleté výročí svého vzniku. 
Vzhledem k velkému zájmu ze strany 
pacientů se kapacita ambulance rozšířila 
o dalšího čínského lékaře. Od srpna 2017 
zde nově pracuje čínský lékař Ma Wen, 
který je specialistou na akupunkturu. 
Dosud zde pracoval jeden čínský  a jeden 
český lékař. Rozšíření ambulance přinese 
výrazné snížení čekací doby – na zhruba 
1 měsíc. Centrem dosud prošlo více jak 
2 000 pacientů. „Nejčastějším zdra-
votním problémem, se kterým k nám 
pacienti přicházejí, jsou bolesti pohybo-
vého aparátu. Dále to jsou potíže jako  
migréna, alergická a kožní onemocnění 
nebo potíže se zažíváním. U 95 % paci-
entů léčených v ambulanci TCM měla 
léčba pozitivní léčebný účinek,“ říká 
MUDr. František Musil, Ph.D., vedoucí 
lékař centra TCM.

Více na https://www.fnhk.cz/tcm

Mobilní aplikace Záchranka pomáhá v terénu lépe lokalizovat pacienta. 
Krajským záchranářům pomohla už 300krát.

Aktuality z Fakultní nemocnice Hradec Králové

Děje se v krajském zdravotnictví

Zásah ZZS v nepřístupném terénu
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