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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
milí čtenáři,

čas je neúprosný, rok se přehoupl do své 
druhé poloviny a vám se do rukou dostává 
nové číslo časopisu Vizitka a spolu s ním 
i řada užitečných informací.

Na rok 2019 jsme si stanovili řadu výzev 
a jsem upřímně rád, že se nám je daří napl-
ňovat. V březnu Královéhradecký kraj vypsal 
potřetí veřejnou zakázku na výstavbu konso-
lidovaných laboratoří a transfúzního oddě-
lení Oblastní nemocnice Trutnov a na konci 
května rozhodl o výběru dodavatele. Pro 
Oblastní nemocnici Trutnov, která ročně hos-
pitalizuje zhruba 13 tisíc pacientů a provádí 
více jak čtyři tisíce operací, investice zname-
ná modernizaci nemocnice na dalších 20 let. 
Projekt bude rozdělen do dvou etap, které 
budou probíhat postupně, přičemž jejich 
realizace na sebe bude navazovat. V rámci 
1. etapy dojde k rekonstrukci pavilonu OLMI 
(oddělení lékařské mikrobiologie a imu-
nologie) označeného písmenem K včetně 
provedení zateplení v areálu ON Trutnov. 
V průběhu jednoho měsíce po skončení 
zkušebního provozu a kolaudaci bude do zre-
konstruované budovy přemístěno oddělení 
klinické biochemie a do jiné části nemocnice 
se přesune i kožní a plicní oddělení, čímž 
dojde k uvolnění pavilonů B a C určených 
k demolici. Na jejich místě bude vybudován 
nový pavilon OKB.

V plánu jsou také investice do Oblastní ne-
mocnice v Jičíně, kde dojde k přestavbě staré 
budovy interny na moderní multifunkční 
pavilon, který je prioritou pro poskytování 
péče v oblasti hemodialýzy, onkologie a labo-
ratorní diagnostiky. Rozšířen bude také vjezd 
do areálu, kde přibude nová vrátnice i dosud 
chybějící lékárna. Stav objektu u vjezdu 
do areálu ON Jičín již nevyhovoval provoz-
ním požadavkům, je proto nezbytné zlepšit 
jak průjezdnost hlavní brány, tak komfort 
pacientů a návštěvníků.

Své ovoce přináší také nová struktura ma-
nagementu zdravotnického holdingu a ne-
mocnic. Díky síle holdingu ON Náchod a ON 
Trutnov uspěly ve vyjednávání doplacení 
provedené produkce od Všeobecné zdra-
votní pojišťovny České republiky z let 2015 
a 2016. Stojí za tím především přesvědčení, 
neboť péče, kterou poskytli naši zdravotníci 
spoluobčanům, musí být uhrazena, nelze ji 
donekonečna domáhat v krajském rozpočtu, 
a profesionalita našich ředitelů. Jsou to 
právě oni, kdo dovedl do úspěšného konce 
vyjednávání s plátci, s pojišťovnami. Zároveň 
se ukázalo, jaký vliv má holding jako takový. 
Když čtyři velcí poskytovatelé zdravotní péče 
postupují synchronizovaně v rámci holdin-
gové skupiny, šance na zdárné ukončení se 
samozřejmě zvyšuje. 

Na jednotný postup apeluji od začátku svého 
působení ve funkci náměstka hejtmana pro 
zdravotnictví a tímto našim ředitelům děkuji. 
Rád bych samozřejmě, aby procesy sjedno-
cování agend v nemocnicích pokračovaly, 
neboť jsem přesvědčen, že to je jedna z mála 
cest, jak vybudovat efektivní krajské zdra-
votnictví, které je personálně stabilizované 
a je schopné vysoce profesionálně a včasně 
našim lidem poskytnout požadovanou péči, 
ať už ošetření, či operativu.

Ing. Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana pro zdravotnictví
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Zdravotnický holding sídlí na nové adrese  
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Najdete ho v Evropském domě na adrese:  Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
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IČ: 259 97 556, DIČ: CZ699004900, Bankovní spojení: 273231648/0300, ČSOB, a.s.
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Kvalita poskytované péče bude v nemocnicích opět prověřena  
Všechny nemocni-
ce Zdravotnického 
holdingu Králové-
hradeckého kraje 
projdou po třech 

letech tzv. reakreditací v hodnocení kva-
lity a bezpečí poskytovaných zdravotních 
služeb a dalších činností . Externím audi-
tem procesů, které jsou v nemocnicích 
nastaveny, a hlavně jejich dodržování, 
bude opět stvrzeno vydáním certi fi kátu 
kvality a bezpečí (SAK). Tím se všechny 
nemocnice pyšní od konce roku 2016. 
Audit povede Spojená akreditační 
komise, o.p.s., která před třemi lety akre-
ditaci prováděla. 

V průběhu roku 2016 prošly všechny 
nemocnice zdravotnického holdingu 
nelehkým a administrati vně náročným 
obdobím. Připravovaly se toti ž na externí 
audit, který prověřil na všech klinických 
i neklinických pracoviští ch kvalitu stan-
dardů a postupů a jejich dodržování. Ne-
mocnice musely nejenom popsat všechny 
procesy, které se v rámci výkonu posky-
tovaných služeb dějí, ale dát jim i formální 
řád – vznikly směrnice, metodické postupy 
a nařízení. Komise pak posuzovala i jejich 
naplňování. Následně pak nemocnicím 
vydala tři roky platný certi fi kát stvrzující 
kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb. 
Během několika příští ch měsíců projdou 
nemocnice tzv. reakreditací, tedy obha-
jobou certi fi kátu. Zdravotnický holding 
podepsal smlouvu s dodavatelem auditu, 
společností  Spojená akreditační komise, 
o.p.s., která dokumentaci a její dodržování 
opětovně prověří. „Posuzované oblasti  
jsou velmi široké – od vedení zdravotnické 
dokumentace a dodržování schválených 
postupů a standardů v léčebném a ošet-
řovatelském procesu, dodržování platné 
vnitrostátní legislati vy a práv pacientů, 
až po způsoby skladování, předepisování 
a podávání léků, provozní a hygienické 
podmínky pracovišť, nakládání s odpady, 

oblast informačních 
technologií, per-
sonální oblast atd. 
Proto jsme v rámci 
smlouvy a po do-
mluvě s nemocnice-
mi uspořádali se-
minář, kde se mohli 
pracovníci kvality 
doptávat na nejas-
nosti  a problema-
ti cké oblasti , aby-
chom jim přípravu 
na reakreditaci co 
nejvíce usnadnili,“ 
vysvětluje za hol-
ding Ing. Petr Raab. 
Legislati va se toti ž 
neustále vyvíjí, zpřís-
něny byly např. požadavky na hygienická 
a epidemiologická preventi vní opatření 
a ochranu dat a práv pacientů. 

Reakreditace ale neznamená pouze po-
souzení současného stavu. Cílem každé 
z nemocnic je nejenom zavedené postupy 
a standardy dodržovat, ale především je 
na základě průběžně získávaných 
poznatků dále zlepšovat. 
„Odpovědný tým musí v nemocnici průběž-
ně sbírat a vyhodnocovat data, identi fi ko-
vat možná rizika, analyzovat situace a při-
nášet nová, lepší řešení. Kvalita poskytova-
né péče se pravidelně posuzuje a přijímají 
se opatření ke zlepšení bezpečí pacienta 
v nemocnici,“ doplňuje Ing. Petr Raab.

Jak bude audit probíhat?
Vlastní akreditační šetření obvykle pro-
vádějí 2 až 3 osoby. Většinou je to lékař, 
sestra a auditor-technik. Všichni musí 
mít dostatečnou kvalifi kaci a minimálně 
deseti letou praxi ve zdravotnictví. SAK 
své auditory školí nejen teoreti cky, ale 
navíc musí každý z nich nejdříve absol-
vovat akreditační šetření pod dohledem. 
Specialista je vždy z jiného regionu, než je 
sídlo posuzovaného zařízení.

V úvodu šetření se auditoři seznámí 
s vnitřními předpisy daného zařízení. Dále 
pak přímo v klinických provozech posuzují, 
zda péče o pacienty odpovídá vnitřním 
předpisům zařízení – standardy a vlastní 
popisy procesů nechávají na daném zaří-
zení, vždy v rámci existujících legislati v-
ních manti nelů. Auditor-technik se věnuje 
posouzení nezdravotnických činností  
včetně stravovacího provozu, manipulace 
s odpady, použití  zdravotnických přístro-
jů a posouzení proti požárních opatření. 
V klinické části  pracuje SAK tzv. metodou 
Stopař, kdy si auditor vybere pacienta 
a sleduje (stopuje) veškerou péči jemu 
poskytnutou – jednak studiem dokumen-
tace, rozhovorem s pacientem a s pracov-
níky nemocnice i přímým pozorováním 
poskytované péče. 
Velký důraz se při akreditačním šetření 
klade na dodržování důstojnosti , soukro-
mí pacientů a ochranu citlivých údajů, a to 
jak při běžné péči o ně, tak při konkrétních 
zdravotnických výkonech. V průběhu 
celého šetření auditoři též posuzují, jak 
pracovníci dodržují hygienická opatření, 
hlavně důslednou hygienu rukou. 

-MD-

Ukázka certi fi kátu - ON Trutnov a. s.
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Desítky moderních operačních i diagnos-
tických přístrojů, rehabilitačních po-
můcek i vybavení nemocničních pokojů 
za téměř 250 milionů získaly v uplynulých 
třech letech nemocnice Královéhradecké-
ho kraje. Byly totiž úspěšné v žádostech 
o finanční dotace v rámci programu IROP, 
který zaštiťuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj. O další dotace na dovybavení 
svých oddělení za zhruba 117 milionů 
ještě nemocnice žádají. 

„Cílem všech projektů je zlepšit kvalitu 
a dostupnost péče o pacienty a zvýšit kva-
litu poskytované léčby. Moderní vybavení 
našich nemocnic zároveň ulehčuje každo-
denní práci zdravotnického personálu,“ 
zhodnotil úspěšné vyřízení žádostí IROP 
Ing. Aleš Cabicar, náměstek pro oblast 
zdravotnictví.

Nejvyšší obnos na nákup nového vybavení 
získala Oblastní nemocnice Náchod, která 

v rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu realizovala tři projekty 
v celkové hodnotě téměř 98,5 mil. Kč. Díky 
dotacím pořídila například ultrazvukové 
a endoskopické přístroje nebo robotická 
lůžka. V dalším kole žádostí o dotace vypi-
suje náchodská nemocnice ještě dva pro-
gramy za téměř 86 milionů korun, které 
by měly být realizovány do března 2021. 
Jeden z nich počítá s pořízením ultrazvuků, 
endoskopické věže, infuzní techniky či zaří-
zení pro rehabilitaci pro nemocnici v Rych-
nově nad Kněžnou, druhý se týká nákupu 
EKG, defibrilátorů, infuzní techniky a dalších 
terapeutických a diagnostických přístrojů 
pro nemocnici v Náchodě a Broumově.

Oblastní nemocnice Trutnov získala 
díky operačnímu programu Ministerstva 
pro místní rozvoj přístroje a pomůcky 
v hodnotě 79 milionů korun. Mezi nej-
větší investice patří  pořízení magnetické 
rezonance za přibližně 23 milionů korun 

a nového skiaskopicko-skiagrafického 
přístroje za téměř 6 milionů korun, který 
umožňuje rentgenové vyšetření s možnos-
tí snížení dávky ozáření pacienta i obslu-
hujícího personálu. 

Oblastní nemocnice Jičín pořídila ze dvou 
projektů v rámci operačního programu 
přístroje za téměř 72 milionů korun. Nej-
významnějšími investicemi jsou moderní 
rentgen a několik ultrazvukových přístro-
jů, dále pak vybavení pokojů novými po-
lohovacími lůžky či byly zmodernizovány 
centrální operační sály. Aktuálně připra-
vuje  nemocnice technické specifikace pro 
vypsání výběrových řízení na další dva 
projekty – pořízení rehabilitačních přístro-
jů v hodnotě přibližně 20 milionů korun 
a pořízení robotického zařízení pro nácvik 
a obnovu chůze za 11 milionů korun.

-LCh-

Nemocnice Královéhradeckého kraje získaly díky  
dotacím vybavení za téměř 250 milionů korun 

Kvalitnější péče díky novým přístrojům

Ultrazvuk - Náchod

Skiagraf - Jičín Motodlaha pro rehabilitaci - Náchod

Robotická rukavice pro rehabilitaci - Trutnov Polohovací lůžko - Náchod
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Magnetická rezonance pro Náchod je již nadohled 
Náchodská nemocnice konečně po ně-
kolika měsících mohla ukončit výběrové 
řízení na dodavatele magnetické rezo-
nance. Jeden z dodavatelů se totiž proti 
postupu nemocnice ve výběrovém řízení 
odvolal na ÚOHS, který musel celé řízení 
prozkoumat. ÚOHS následně svým roz-
hodnutím potvrdil ukončení výběrového 
řízení s pořadovým číslem dvě. Nemocni-
ce proto vypsala začátkem jara řízení již 

potřetí. Hodnoticí komise pak po zhod-
nocení doručených nabídek doporučila 
vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
od dodavatele Siemens. Proti tomuto 
rozhodnutí se již žádný z účastníků neod-
volal. Společnost tedy doplnila všechny 
potřebné dokumenty a došlo k podpisu 
smlouvy. Nyní musí během září zastupi-
telstvo kraje schválit prodloužení slíbené 
krajské dotace ve výši 46 mil. Kč na její 

nákup a stavební úpravy prostor. Pokud 
se tak stane, novou magnetickou rezonan-
ci by Náchod mohl otevřít již začátkem 
příštího roku. Dosud zde totiž magnetická 
rezonance chybí. Pacienti musí dojíždět 
na vyšetření buď do holdingové nemocni-
ce v nedalekém Trutnově, nebo do Fakult-
ní nemocnice v Hradci Králové.

-MD-

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

V Trutnově mají od jara novou magnetickou rezonanci  
a skiaskopicko-skiagrafický rentgen 

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. zrekon-
struovala nevyužívané prostory pod po-
rodnicí, ve kterých provozuje od začátku 
dubna novou moderní magnetickou re-
zonanci. Na oddělení pořídila také nový 
skiaskopicko – skiagrafický RTG systém. 
Oba přístroje stály celkem téměř  
29 milionů korun a financovat je pomoh-
ly dotace IROP. 

V nově zrekonstruovaných prostorách 
trutnovské nemocnice byla začátkem 
dubna slavnostně představena nová 
magnetická rezonance Magnetom Aera 
od společnosti Siemens Healthineers. 
„Nový přístroj nahradil stávající a již do-
sluhující rezonanci. Její cenu, přibližně 
23 milionů korun, pokryla zhruba z 85 % 
dotace z Integrovaného regionálního ope-
račního programu a zbytek jsme dofinan-
covali z rozpočtu nemocnice,“ vysvětluje 
Miroslav Procházka, ředitel trutnovské 
nemocnice. 
Dalších 5 milionů korun stály stavební 
úpravy, které uhradil Královéhradecký 
kraj. „Pořízení pokrokových technologií, 
které usnadní obsluhu personálem a zá-
roveň zvýší komfort pacientů, jsou našimi 
prioritami, do kterých je nezbytné neustále 
investovat. Chceme, aby nemocnice v Krá-
lovéhradeckém kraji dosahovaly i nadále 

velmi vysokých standardů,“ 
říká Ing. Aleš Cabicar,  
náměstek hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje pro 
oblast zdravotnictví. 
Nový přístroj znamená 
spoustu výhod pro pacienty 
i personál, je rychlejší, še-
trnější, a dokonce mohou 
vyšetření podstoupit i tě-
hotné ženy. „Magnetická re-
zonance Magnetom Aera 48 
patří mezi špičkové přístroje 
v kategorii 1,5T, umožňuje 
všechny moderní metody 

současné MR diagnostiky, jako difusní, 
perfusní i celotělové vyšetření. Vyniká 
kvalitou zobrazení, komfortem pro obsluhu 
i pacienty. Díky bohatému cívkovému a SW 
vybavení umožní značně rozšířit spektrum 
prováděných vyšetření,“ uvedl Vratislav 
Švorčík, ředitel Siemens Healthcare, s. r. o. 

Další novinkou na radiodiagnostickém 
oddělení je skiaskopicko-skiagrafický pří-
stroj Luminos dRF Max. Ten stál téměř 6 
milionů korun a také jej pomohla  z 85 % 
uhradit dotace z IROP. „Rentgen Luminos 
dRF Max je nejmodernější skiaskopicko-
-skiagrafická, digitální a dálkově ovláda-
ná stěna vysoké technické a kvalitativní 
úrovně. Umožňuje jak skiaskopické, tak 
i skiagrafické vyšetření a disponuje mnoha 
funkcemi ke snížení dávky záření na paci-
enta a obsluhující personál, jako je pulzní 
skiaskopie, nebo možnost clonění pomocí 
grafického displeje bez použití záření. 
Výsledný kvalitní obraz je tak pořízen 
s mnohem nižší dávkou záření,“ sdělil Vra-
tislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare, 
s. r. o. „Umožňuje nejen prosvěcování (ski-
askopii) na vysoké úrovni, ale také sním-
kování (skiagrafii), kde je velkou výhodou 
možnost provádět i dlouhé snímky. Jsme 
tudíž schopni vytvořit snímek celé páteře, 

kolena a kyčle vstoje apod.,“ pochvaluje 
si výhody nového přístroje MUDr. Jiří 
Bažant, primář radiodiagnostického  
oddělení.

  -MD-

Skiaskopicko-skiagrafický RTG

Magnetická rezonance

Kvalitnější péče díky novým přístrojům
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Náchodská nemocnice otevřela moderní radiodiagnostické oddělení

Tři budovy náchodské nemocnice prošly 
rekonstrukcí za více jak 18 milionů korun. 
Vznikla zde moderní pracoviště pro rent-
gen a ultrazvuk. Krajská investice umožní 
kvalitnější diagnostiku a nabídne lepší 
prostředí pro pacienty.

Nemocnice prostory vybavila novými 
ultrazvuky, na které získala dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu, dále také z vlastního rozpočtu 

pořídila nový rentgen. „Celý koncept 
zapadá do plánu ambulantního provozu, 
kdy by v budoucnu měl v této části nemoc-
nice vzniknout urgentní příjem. Nové pro-
story radiodiagnostického oddělení přine-
sou větší možnosti pro lékaře a pacientům 
komfortnější prostředí,“ informoval  
náměstek hejtmana odpovědný za zdra-
votnictví Aleš Cabicar.
Rekonstrukce radiodiagnostického 
oddělení začala v říjnu loňského roku. 

„Z důvodu zachování poskytované péče 
jsme stavební práce rozdělili tak, aby pro 
potřeby lékařů a pacientů nebyl přerušen 
provoz rentgenového a ultrazvukového 
pracoviště. Děkuji zhotoviteli – společnosti 
CE-ING – a děkuji také krajskému odboru 
investic, který tento projekt připravil,“ 
sdělil radní pro investice Václav Řehoř.
Stavební práce se dotkly budov A, B 
a D. V prvním nadzemním patře budovy 
A došlo k přeměně pracoviště ultrazvuku 
na skiagraf. V jejím druhém nadzemním 
patře stavbaři opravili podlahy, vznikly 
zde stropy s novými podhledy a nové 
svislé lehké příčky. V budově D se praco-
viště rentgenu přeměnilo na vyšetřovnu 
ultrazvuku. Dále zde vzniklo zázemí pro 
personál a recepce. V budově B v horním 
areálu nemocnice došlo jen k drobným 
stavebním úpravám.

Zdroj:  
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Od června loňského roku běží první etapa 
dostavby a modernizace nemocnice.  
Výstavba je v plném proudu a práce  
pokračují ve smluvených termínech.  
„Výstavba nových pavilonů se přehoupla 
do další části. Nyní stavaři provádějí závě-
rečné betonáže na technických nástavbách 
pavilonů. Znamená to, že budovy nám již 
neporostou a práce se budou soustředit 
do jejich nitra. Ve spodních patrech obou 
budov jsou již vestavěny místnosti, stavba 
provádí rozvody elektřiny, medicinálních 
plynů, topení vzduchotechniky, zatímco 
v horních patrech probíhá příprava pro 
zmiňované práce,“ říká technický  

náměstek ON Náchod a. s. Miroslav Bůžek. 
Stavba bude stát Královéhradecký kraj 
1,3 miliardy korun a měla by být dle plánů 
dokončena v roce 2020. 

-MD-

Téměř 183 milionů korun bez DPH budou 
stát nové laboratoře a transfúzní odděle-
ní Oblastní nemocnice Trutnov. S vítězem 
zakázky, sdružením stavebních firem BAK 
a SYNER, již Královéhradecký kraj uzavřel 
smlouvu. Stavba bude předána koncem 
září a bude probíhat po etapách až do  
začátku roku 2022.

„Při přípravě třetí soutěže na trutnovské 
laboratoře jsme v zadávací dokumentaci 
zohlednili i žádosti o dodatečné informace 
z předchozích zadávacích řízení. Obdržené 
nabídky posoudila hodnoticí komise, která 
jako ekonomicky nejvýhodnější určila na-
bídku sdružení společností BAK a SYNER 

v celkové hodnotě 182,9 milionu korun 
bez DPH,“ informoval radní pro investice 
Václav Řehoř.
Zakázka na stavební práce se dělí do dvou 
etap. První etapa řeší rekonstrukci pavilo-
nu, kde sídlí oddělení lékařské mikrobiolo-
gie a imunologie. Po rekonstrukci se sem 
přestěhuje oddělení klinické biochemie. 
V rámci druhé etapy proběhne demolice 
pavilonů kožního a plicního oddělení, kam 
se po rekonstrukci a dostavbě přilehlé 
budovy přestěhuje transfúzní oddělení 
a oddělení nukleární medicíny.
„Přestavbou docílíme centralizace labora-
toří, což zajistí zefektivnění chodu na nich 
závislých oddělení nemocnice. Vedle toho 

přítomnost moderního transfúzního oddě-
lení bude pro dárce krve a další pacienty 
znamenat zvýšení komfortu během 
návštěvy nemocnice,“ sdělil náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.
Na celou přestavbu včetně dodávky 
zdravotnických technologií se počítá s in-
vesticemi ve výši 265 milionů korun. Pro 
tyto účely kraj vyčlenil prostředky z Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého 
kraje na roky 2017–2020. Stavba bude 
hotová na začátku roku 2022.

Zdroj:  
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Jak probíhá stavba multioborového pavilonu Náchod?

V Trutnově začne na podzim výstavba konsolidovaných laboratoří 

Investujeme do modernizace nemocnicZdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
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V Jičíně se chystá stavba nové vrátnice. V areálu přibude i lékárna

V Městské nemocnici ve Dvoře Králové se modernizuje

Radní Královéhradeckého kraje schválili 
výběr dodavatele na obnovu vrátnice 
Oblastní nemocnice Jičín za více než 
35 milionů korun bez DPH. Nová budova 
bude sloužit jako vrátnice a navíc poskyt-
ne prostory pro lékárnu. Rozšířen bude 
i vjezd. Pokud půjde vše podle plánů, 
měla by se nová vrátnice s lékárnou 
lidem otevřít do konce roku 2020.

„Přestavba vjezdu do areálu nemocnice 
zlepší komfort pacientů i návštěvníků 
tohoto zdravotnického zařízení. Pokud se 
podaří na výstavbu nového vstupu do ne-
mocnice s lékárnou ukončit probíhající 
výběrové řízení a vše půjde podle plánu, 
předpokládáme, že stavba bude dokonče-
na na přelomu září a října roku 2020,“ řekl 
Aleš Cabicar, náměstek hejtmana zodpo-
vědný za oblast zdravotnictví.  

Nový objekt má být vystavěn v místě sou-
časné vrátnice a jeho součástí bude  
i lékárna.
„Lékárna bude zajišťovat výdej léků pro 
nemocnici i veřejnost, vrátnice bude 
řešena jako jednopodlažní objekt,“ řekl 
k připravovanému projektu předseda 
představenstva Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje Marian Tomášik 
a dodal, že výdej léků pro veřejnost bude 
situován blíže k vrátnici a bude přístupný 
dvěma vstupy: „Jeden bude mimo areál 
z ulice Bolzanova. Druhý, bezbariérový, 
z areálu nemocnice.“
Vypsání veřejné zakázky uvítalo i vedení 
jičínské nemocnice. „Současný vjezd 
do areálu už nevyhovuje provozním poža-
davkům, jeho obnovu proto vítáme. Jsme 
také rádi, že areál nemocnice v Jičíně bude 
doplněn o lékárnu, která zde v současnosti 

chybí,“ uvedl provozně technický náměs-
tek ON Jičín Josef Kubíček.
Úprava hlavního vjezdu spočívá především 
v rozšíření stávajícího prostoru a vytvo-
ření výjezdového a vjezdového pruhu tak, 
aby rozměrově vyhověly požadavkům 
hasičských a sanitních vozů. Pruhy budou 
vzájemně odděleny ostrůvkem s vjezdo-
vým systémem. V prostoru areálu bude 
umístěna automatická pokladna parko-
vacího systému a několik manuálních 
pokladen. V plánu je také úprava zadního 
vjezdu areálu pro rychlý příjezd požárních 
vozidel.
Po dobu výstavby bude u hlavního vjezdu 
do areálu ON Jičín vybudována provizorní 
vrátnice. Během stavby se počítá i s re-
konstrukcí oplocení mezi pavilonem ope-
račních oborů a hlavní bránou. 

-LCh-

V srpnu byla dokončena rekonstrukce 
oplocení areálu nemocnice. Komplexní 
obnova kamenné podezdívky i kovového 
kovaného plotu včetně nového pozinko-
vání vrací historickému oplocení původní 
podobu a obnovuje tak i celkový vzhled 
areálu nemocnice. Kromě estetického 
efektu přináší obnova také stabilitu celé 

konstrukce. V současné době jsou v ne-
mocnici také dokončovány nové rozvody 
medicinálních plynů na operační sály 
a pacientské pokoje. V roce 2017 byla 
vybudována nová kompresorová stanice 
a výrobník medicinálního vzduchu a me-
dicinálního vzduchu obohaceného kyslí-
kem, jejichž produkce umožňuje rozšíření 

stávajících rozvodů na další pracoviště, 
a to v části akutní i následné péče. Kromě 
zvýšení komfortu a bezpečí pro pacienty 
přináší toto řešení i ekonomický efekt pro 
nemocnici. Investice hradí Královéhradec-
ký kraj. 

Ing. Miroslav Vávra, CSc. 
statutární ředitel MNDK a.s.

Modernějším oddělením Jednotky inten-
zivní péče (JIP) od července disponuje 
nemocnice v Broumově. Stavební úpravy 
trvaly téměř rok. Otevřely se zde nové 
pokoje pro pacienty i zázemí pro zaměst-
nance. Královéhradecký kraj profinanco-
val více jak 31 milionů korun.

Pásku během slavnostního otevření pře-
střihli zástupci kraje, stavebních firem 
a nemocnice. Královéhradecký kraj repre-
zentoval hejtman Jiří Štěpán, náměstek 
pro zdravotnictví Aleš Cabicar a radní pro 
investice Václav Řehoř.
„Oddělení JIP považuji za jedno z nejdů-
ležitějších oddělení vůbec. Nové prostory 
budou sloužit pacientům s ohrožením 
životně důležitých orgánů a funkcí, včetně 
těch, kteří vyžadují následnou inten-
zivní péči. Věřím, že modernější zázemí 
umožní efektivní a profesionální zdravotní 
péči,“ řekl náměstek hejtmana Aleš Cabi-
car odpovědný za oblast zdravotnictví.
Rekonstrukce se dotkla hlavně druhého 
nadzemního podlaží: „Vzniklo zde šest 
nových pokojů s celkem 11 lůžky, dále 

vyšetřovna a zázemí pro personál včetně 
kanceláří. Z toho jeden třílůžkový pokoj 
již patří k oddělení Lůžek následné péče 
(LNP), které v budoucnu také zrekonstruu-
jeme,“ doplnil náměstek Cabicar. „Součástí 
stavebních prací byla ještě nová vzducho-
technická jednotka pro oddělení JIP ve třetím 
patře. Vedle toho bylo nezbytné vybudovat 
zázemí jako je sociální zařízení, sklady a spo-
lečenská místnost. Pořídili jsme také nové 
vybavení a za tuto rekonstrukci zaplatili 
31,3 milionu korun bez DPH,“ okomentoval 
rekonstrukci radní Václav Řehoř odpovědný 
za krajské investice.
V průběhu modernizace vzniklo ještě 
takzvané multioborové pracoviště, jinak 

řečeno malý zákrokový sál. Jedná se o am-
bulanci pro více oborů, která umožnuje 
provádět drobné lékařské výkony, které 
poslouží k příjmu a stabilizaci pacienta.
Královéhradecký kraj otevřel v broumov-
ské nemocnici oddělení následné inten-
zivní péče (NIP) a dlouhodobě intenzivní 
ošetřovatelské péče (DIOP) již koncem 
roku 2017. Stálo více jak 23 milionů korun. 
Prostory slouží pacientům, kteří prodělali 
kritické onemocnění, či úraz a potřebují 
podporu některé ze základních životních 
funkcí.

Zdroj:  
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

V Broumově mají nové pokoje JIP

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.Investujeme do modernizace nemocnic



10| | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Nemocnice RKZdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch  
zavítal v červenci do Královéhradeckého 
kraje, kde byl obeznámen s regionálními 
zdravotnickými projekty a navštívil mj. 
i rychnovskou nemocnici, na jejíž moder-
nizaci se má stát finančně podílet. 

„Pana ministra jsme seznámili s význam-
nými projekty a s hospodařením krajského 
zdravotnictví,“ sdělil Aleš Cabicar, náměs-
tek hejtmana pro oblast zdravotnictví. 
Ministr Adam Vojtěch dále v doprovodu 
hejtmana Jiřího Štěpána, náměstka Aleše 
Cabicara, radního Václava Řehoře a zá-
stupců vedení krajských nemocnic navští-
vil nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. 

O nutné její rekonstrukce s ním i s pre-
miérem Andrejem Babišem již několikrát 
jednal hejtman Jiří Štěpán.  

„S panem ministrem jsme navázali 
na předešlá jednání. To, že připravuje-
me mimo tento projekt také zateplení 
a výměnu oken pavilonu DIGP a mo-
dernizaci porodních sálů, znamená, 
že s nemocnicí jednoznačně počítáme 
a budeme pokračovat v práci pro její 
rozvoj,“ zhodnotil návštěvu hejtman Jiří 
Štěpán. 

Ministr zdravotnictví přislíbil, že finan-
cování projektu projedná s ministryní 
financí Alenou Schillerovou a zkusí najít 
řešení v podobě rozložení dotace do ně-
kolika let. Kraj by první finance mohl po-
třebovat v horizontu let 2020 až 2022.

Zdroj:  
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

O projekt se zajímá také ministr zdravotnictví 

Královéhradecký kraj hledá zhotovitele 
projektové dokumentace na modernizaci 
nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. 
Radní odsouhlasili vyhlášení výběrového 
řízení. Za dokumentaci by měl kraj  
zaplatit maximálně 23,9 milionu korun 
bez DPH. Samotný projekt počítá s inves-
ticí přesahující 400 milionů korun.

„O modernizaci rychnovské nemocnice 
se mluví už dlouho a dlouhou dobu celý 
projekt stál na místě. Nyní se ale karta 
obrátila a věci se začaly hýbat správným 
směrem. Zpracováním projektové doku-
mentace se dostáváme do situace, kdy se 
o projektu nebude pouze mluvit, protože 

dostane reálnou podobu. Nadále trvám 
na tom, že modernizace nemocnice v Rych-
nově nad Kněžnou je potřebná stejně tak, 
jako je potřebná sama nemocnice,“ sdělil 
hejtman Jiří Štěpán.
Předmětem veřejné zakázky je zpraco-
vání projektové dokumentace v rozsahu 
pro územní řízení, pro stavební povolení 
a pro provádění stavby včetně projektu 
interiéru, IT a lékařské technologie. Její 
maximální předpokládaná hodnota je 23,9 
milionu korun bez DPH. Finance půjdou 
z krajského rozpočtu.
„Projekt počítá s rekonstrukcí stávajících 
operačních sálů, ARO a jednotky JIP. 
Ke stávajícímu sedmipodlažnímu pavilonu 

dětského oddělení, interny, gynekologie 
a porodnice – takzvanému DIGP – přista-
víme pětipodlažní budovu s vnitřním spo-
jením se stávajícím objektem,“ informoval 
Václav Řehoř.
Do budoucna by tak komplex měl splňovat 
funkci urgentního příjmu, který umožní 
poskytovat pacientům ošetření, diagnózu 
a další zdravotní péči. Dojde také k centra-
lizaci operačních sálů a k restrukturalizaci 
lůžkové kapacity. Celkové náklady na mo-
dernizaci jsou 413 milionů korun bez DPH. 
Z toho 310 milionů spadá na stavbu a 103 
milionů na nákup technologií. Náklady by 
měla pokrýt z 80 % dotace Ministerstva 
zdravotnictví ČR, 20 % částky pokryje 
krajský rozpočet. Modernizace rychnovské 
nemocnice se uskuteční na základě Usne-
sení vlády č. 469 z 21. 6. 2017 a na základě 
memoranda o spolupráci mezi společ-
ností Škoda Auto, vládou České republiky 
a Královéhradeckým krajem ze dne 23. 3. 
2015, ve kterém se kraj mimo jiné zava-
zuje zajistit poskytované zdravotní služby 
v dostatečném rozsahu a kvalitě po celou 
dobu trvání aktivní činnosti v průmyslové 
zóně. Záměr modernizace schválilo také 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
10. 9. 2018.
Rychnovská nemocnice zajišťuje zdravotní 
péči pro spádovou oblast s minimálně  
80 tisíci obyvateli. Spadá sem oblast Orlic-
kých hor a také průmyslová zóna Solnice-
-Kvasiny, kam dojíždí za prací na 12 tisíc 
lidí.

Zdroj:  
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Modernizace rychnovské nemocnice bude mít konkrétnější obrysy 

Vizualizace budoucího nového pavilonu urgentního příjmu
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Nedostatek zdravotnického personálu – 
problém, který rezonuje napříč Českou 
republikou už několik let. Proto se ma-
nagement Zdravotnického holdingu Krá-
lovéhradeckého kraje rozhodl vytvořit 
dlouhodobý program pro příchod a pří-
pravu nových pracovníků ze zahraničí. 
K rozhodnutí pomohly i pozitivní zku-
šenosti s nástupem ukrajinských lékařů 
v minulých letech. 

Nábor zdravotních sester z Ukrajiny, který 
má na starosti personalista Victor Draga-
lin, má první výsledky. Do nemocnic Krá-
lovéhradeckého kraje nastoupily na jaře 
čtyři zahraniční sestry, v průběhu léta pak 
dalších 12 nových zaměstnanců. Nejvíce 
nových sester začalo pracovat v trutnov-
ské nemocnici, další pak v Rychnově nad 
Kněžnou a Náchodě. 
Do podzimního jazykového kurzu, který 
organizuje Zdravotnický holding Králové-
hradeckého kraje, nastoupí v polovině září 
dalších 14 přihlášených účastníků, kteří 
by měli posílit týmy některých oddělení 
o několik měsíců později. „Proces získání 

pracovního víza a zařazení sestry do provo-
zu nemocnice trvá standardně šest měsíců 
ode dne podání žádosti na nostrifikaci. 
Bohužel není v našich silách tento úřední 
postup uspíšit,“ vysvětlil Victor Dragalin. 
Zdravotnický holding zajišťuje všem 
frekventantům desetitýdenní intenziv-
ní jazykový kurz, který zdravotní sestry 
absolvují na Střední zdravotnické škole 
v Trutnově. Studentky absolvují denně 
pět hodin výuky českého jazyka. Odborní 
lektoři jim také přibližují systém práce 
v našich nemocnicích, který se v mnohém 
liší od praxe, na kterou byly dosud zvyklé. 
Kurz je poskytován zároveň se stravou 
a ubytováním. V průběhu kurzu se jim 
také vyřizují všechny potřebné doklady. 
Victor Dragalin působí jako prostředník 
mezi ukrajinskými uchazeči a českými 
úřady a zajišťuje vyřízení dokumentů. 
S novými sestrami pak zůstává v kon-
taktu i po jejich nástupu do zaměstnání 
a pomáhá jim řešit každodenní starosti, 
které pobyt v nové zemi přináší. Spo-
kojenost s jejich prací na jednotlivých 
odděleních i potřeby ukrajinských sester, 
které nově posílily týmy našich nemocnic, 

pomáhají mapovat dotazníky, které bude 
Zdravotnický holding Královéhradeckého 
kraje následně vyhodnocovat. 
Nové sestry se po nástupu do pracovního 
procesu dále musí připravit na povinnou 
aprobační zkoušku, kterou musí do jednoho 
roku složit na Ministerstvu zdravotnictví ČR. 
V letošním roce vypsal Zdravotnický hol-
ding tři kurzy pro nábor nových pracov-
níků a hodlá v nich i nadále pokračovat. 
Přípravu zahraničních sester se chystá 
nabídnout i dalším zdravotnickým zaříze-
ním v ČR. 

-LCh-

Zdravotní sestry z Ukrajiny posilují týmy našich nemocnic 

Personální změny na vedoucích místech
Organizace Jméno Datum Funkce
ON Náchod Drtíková Kateřina, Bc. od 1. 4. 2019 vrchní sestra, Dětské oddělení Rychnov nad Kněžnou
ON Náchod Holub Lukáš, Mgr. od 1. 4. 2019 vedoucí Odboru personálního řízení a mezd Rychnov nad Kněžnou
ON Náchod Šalomounová Jana, MUDr. od 1. 7. 2019 primářka, Rehabilitační oddělení Rychnov nad Kněžnou
ON Náchod Štěpánek Petr, MUDr. od 1. 4. 2019 primář, ARO Náchod
ON Trutnov Krotký Milan, MUDr. od 1. 4. 2019 primář, Gynekologicko-porodnické oddělení
ON Trutnov Loudová Eva, DiS. od 1. 5. 2019 staniční sestra, ARO
ON Trutnov Šilarová Naděžda, Bc. od 1. 6. 2019 staniční sestra, Chirurgické oddělení
ON Jičín Bartůněk Josef, MUDr. od 1. 4. 2019 primář, LDN Nový Bydžov
ON Jičín Šebková Svatava, Ing. od 1. 3. 2019 vedoucí Finanční účtárny

Zaměstnanci nemocnic čerpali v lékárnách slevy za více než 250 tisíc 
Zaměstnanecké slevy v pobočkách Králové-
hradecké lékárny a.s. se za více než tři roky 
platnosti staly oblíbeným benefitem zaměst-
nanců všech nemocnic Královéhradeckého 
kraje. Již od 1. 3. 2016 mohou zaměstnanci 
využít 10% slevu při nákupu zboží ve volném 
prodeji (s výjimkou zboží v akci) i na do-
platek při výdeji na recept, a to při platbě 
v hotovosti i platební kartou. Při nákupu lze 
také využít zaměstnaneckou benefitní kartu 
Ticket Benefits® Card.
„Ukazuje se, že cenové zvýhodnění našich 
zaměstnanců při nákupu léků a zdravotních 
potřeb je smysluplným benefitem, který je 
hojně využíván. Od ledna 2018 poskytla Králo-
véhradecká lékárna slevy převyšující 280 tisíc 
korun,“ říká Ing. Aleš Cabicar, náměstek pro 
oblast zdravotnictví. 
Nejvíce šetří zaměstnanci v Trutnově, kteří 
vloni a letos ušetřili za nákupy téměř 82 tisíc 
Kč. 10% slevy mohou využívat také zaměst-

nanci Oblastní nemocnice Jičín v lékárně 
„U Brány“, která spadá přímo pod nemocnici. 

Výše poskytnuté slevy v letech 2018/2019

Nemocnice Dvůr Králové n. L. 31 172,99 Kč
Nemocnice Broumov 44 846,53 Kč
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou 59 300,27 Kč
Nemocnice Trutnov 81 690,87 Kč
Nemocnice Náchod 65 420,63 Kč
CELKEM 282 431,29 Kč

Provozovny Královéhradecké lékárny: 

Lékárna Na Záchrance, Hradecká 1690/2a, 
500 12 Hradec Králové
Lékárna Všestary, Všestary 154, 50312
Lékárna Jana, Obránců míru 123, 503 02 
Předměřice nad Labem
Lékárna Na Špici, Hradecká 247, 551 01 Jaroměř
Lékárna U Anděla Strážce, Nám. Českoslo-

venské armády 22, 551 01 Jaroměř
Lékárna na poliklinice, Rooseveltova 474, 
544 01 Dvůr Králové n. L.
Lékárna v Ambulantním pavilonu Náchod, 
Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Nemocniční lékárna Náchod, Boženy Něm-
cové 738, 547 01 Náchod
Lékárna Horní Maršov, tř. Josefa II. 78, 542 26
Lékárna v nemocnici Broumov, Smetanova 
91, 550 01 Broumov
Lékárna v nemocnici Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Lékárna v nemocnici Trutnov, Gorkého 77, 
541 01 Trutnov
Lékárna v Janských Lázních, Černohorská 85, 
542 25 Janské Lázně
Lékárna Veronica, Havlíčkova 655, 549 41 
Červený Kostelec
Lékárna SM SALIX s. r. o., ul. Manželů Burdy-
chových 325, 549 41 Červený Kostelec 
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Richard Vondruška: zdravotníci z Ukrajiny jsou světlem na konci tunelu

Interní oddělení v Rychnově nad Kněž-
nou se dlouhodobě potýká s nedo-
statkem zdravotních sester, obdobně, 
jako je tomu v téměř každé české 
nemocnici. Mladý a usměvavý primář 
Richard Vondruška vítá jakékoliv kon-
struktivní řešení. V situaci, kdy se snaží 
udržet stávající provoz oddělení, jsou 
pro něj nadějí i posily ze zahraničí. 
Primariát převzal po svém předchůdci 
před rokem, předtím působil jako jeho 
zástupce.

Ve funkci primáře rychnovské interny jste 
už přibližně rok. Jak své působení  
na oddělení hodnotíte?

Sám za sebe mohu říct, že jsem spokojený 
s tím, jakou práci jsme tu všichni odved-
li. Po odborné stránce se snažíme držet 
laťku vysoko nastavenou emeritním pri-
mářem MUDr. Josefem Fajstauerem a já 
se snažím vést internu přívětivou k lidem 
a podle ohlasů, které máme z mnoha 
stran, se to snad i daří. Na jaře jsme navíc 
navázali spolupráci s Vestra Clinics s.r.o. 
a podílíme se tak na výběru pacientů 
do lékových studií, takže našim pacien-
tům můžeme nepřímo nabídnout léčbu 
nejmodernějšími léky, které ještě nejsou 
oficiálně na českém trhu, přitom již jsou 
odzkoušené a bezpečné. V současnosti jde 
o léky na snižování cholesterolu a na léčbu 
demence.

Jak se vašemu oddělení daří po ekono-
mické stránce? 

Všeobecně je známo, že ve zdravotnictví 
se dají utratit mnohonásobně vyšší částky, 
než jaké máme k dispozici, a na vývoji 
zdravotního stavu konkrétního pacien-
ta to nemusí být příliš znát. My, Češi, 
jsme mistry ve využití finančních zdrojů. 

Zatímco náš stát dává na zdravotní péči 
kolem 6,5 % HDP, v západních zemích je 
to běžně kolem 11 % HDP. I přesto se naše 
zdravotní péče řadí k nejlepším na světě. 
V tomto duchu se snažím vést oddělení, 
aby se všechny zdroje využívaly s roz-
myslem a pouze s jasným, očekávaným 
benefitem pro pacienta. Hodně úsilí jsme 
věnovali i vykazování péče pojišťovnám 
a s potěšením mohu konstatovat, že 
po cca půl roce snahy jsou již v ekonomic-
kých ukazatelích vidět první pozitivní  
výsledky. I přes velkou snahu nás všech 
však dlouhodobé podfinancování zdravot-
nictví vede k hluboké personální krizi, se 
kterou se nyní potýkáme.

Provoz vašeho oddělení byl právě z per-
sonálních důvodů omezen.  Jak je na tom 
aktuálně rychnovská interna s kapacitou 
lůžek? 

Přestože se podařilo navázat spolupráci 
s gynekologií a částečně využíváme jejich 
lůžkový fond včetně jejich sesterské péče, 
máme prakticky stále plno a denně všichni 
na ambulanci řešíme situaci, že bychom 
rádi někoho hospitalizovali a není to 
možné. Teď nemluvím o pacientech vážně 
nemocných, ohrožených na zdraví, nebo 
na životě, ty vždycky přijmeme, nebo 
zařídíme hospitalizaci na jiném oddělení, 
nebo v jiné nemocnici. Jde často o starší 
lidi, kteří v rámci své běžné nemoci čás-
tečně ztrácí soběstačnost a bylo by pro ně 
pohodlnější, nebo bezpečnější zůstat pár 
dní v nemocnici. Vím, že je to celosvětový 
trend přesouvat péči z nemocnic do am-
bulantní sféry. Pak je nutné výrazně posílit 
kapacitu praktických lékařů, ambulantních 
specialistů, agentur domácí péče, pečova-
telské služby, domácích hospiců, aby byli 
schopni naplnit potřeby pacientů. V rámci 
našich současných personálních možností 

intenzivně uvažujeme o zvýšení počtu 
a kapacity odborných interních ambulancí.

Jak vnímáte možnost posílit váš tým 
zdravotními sestrami z Ukrajiny?

Nejen sestry, ale všeobecně celý personál 
od ošetřovatelek až po lékaře z Ukrajiny je 
tak trochu světlo na konci tunelu. Myslím, 
že stejné světlo, jako jsou Češi, Poláci, 
Slováci, Indové nebo třeba Pákistánci pro 
Němce a Angličany. Je to volný pohyb 
pracovní síly, jeden ze základních principů 
naší „západní ekonomiky“.

Co Vám dělá v práci největší radost? 

Možná to bude znít jako klišé, ale nej-
větší radost mám, když se někdo uzdraví 
anebo se mu alespoň hodně uleví, to je 
tak krásný pocit, že se kvůli němu každý 
den těším do práce. A doufám, že mi to 
tak vydrží navždycky. Jsem také rád, že 
v rychnovské nemocnici všichni táhneme 
za jeden provaz a snažíme se, aby naše 
nemocnice dál sloužila lidem alespoň tak, 
jako posledních 130 let.

Děkuji za rozhovor

-LCh-

Interní oddělení 
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

• 65 lůžek na standardním 
oddělení, 

• 6 lůžek na jednotce 
intenzivní péče, 

• 69 zaměstnanců - 15 lékařů, 37 
všeobecných a praktických sester, 
17 ošetřovatelek a sanitářů,

• rok 1935 - vznik samostatného 
interního oddělení, řízení se 
spolu s infekčním oddělením ujal 
nový primář doktor Ludvík, 

• na počátku II. světové války  
a přes celou válku léčil na odděle-
ní pouze primář a tři sekundáři.
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Míříme výš
Evoluční koncept hygieny rukou:
Krok za krokem až na špičku 
v hygieně rukou s moduly 
vytvořenými na míru.

Dny zdraví se vyvedly Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Na jaře si své zdraví otestovaly po celém kraji stovky lidí
Během dubna a května pořádal Zdravot-
nický holding KHK a. s. spolu s nemocnice-
mi a městy Dny zdraví. Veřejnost se mohla 
přijít informovat o preventivních progra-
mech a od sestřiček z nemocnice si mohla 
dát změřit tlak, hladinu cukru v krvi a BMI. 
Zájemci si vyzkoušeli také hygienu rukou, 
dozvěděli se něco o správné výživě, zkusili 
si základy první pomoci a mnoho dalšího. 
Svou činnost představily střední odborné 
zdravotnické školy, nadační fondy zalo-
žené na podporu místních nemocnic či 
místní sociální služby a organizace. Akce 

se konaly pod záštitou starostů měst 
a náměstka hejtmana Královéhradeckého 
kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Aleše 
Cabicara, který se všech akcí osobně  
zúčastnil. 

Děkujeme tímto všem organizátorům 
i zúčastněným za pomoc a reprezentaci 
nemocnice a městům za vstřícnost při 
zajištění zázemí a pomoc při samotné or-
ganizaci. Děkujeme dále i hlavním partne-
rům akce, společnosti HARTMANN – RICO 
a.s. za poskytnutí prostředků a zařízení 

na hygienu rukou a Vojenské zdravotní 
pojišťovně, která se účastnila se svým pre-
ventivním programem akce v Náchodě. 

Děkujeme také organizaci Mamma HELP, 
která na všech akcích informovala o pre-
venci rakoviny prsu a všem dalším partne-
rům jednotlivých akcí.

Světový den zdraví byl vyhlášen roku 
1950, kdy vznikla Světová organizace 
zdraví – WHO (WorldHealth Organization). 
Slaví se 7. dubna. 

Jičín: Den zdraví se konal v zámeckém 
parku 1. května, a to společně s městskou 

akcí prvomájových oslav.

Náchod: Den zdraví se konal na náměstí  
T. G. Masaryka 30. května ve spolupráci 

s městem Náchod. 

Dvůr Králové n. L.: Den zdraví se konal na 
náměstí T. G. Masaryka 30. května, a to 

společně s městskou akcí Den sociálních služeb.  
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Koncem května se v příjemném prostředí 
lázeňského resortu Tree of Life Lázně 
Bělohrad konaly 37. Mezikrajské dny 
klinické biochemie Královéhradeckého, 
Pardubického a Jihočeského regionu. 
Setkání bylo organizováno pracovníky 
CKL-OKB Oblastní nemocnice Jičín a. s. 
ve spolupráci s ČSKB. 

Odborný program zahrnoval 18 témat, 
rozdělených do 4 bloků. Odborný garant 
akce, prof. Palička, zahájil program pre-
zentací o klinickém využití  markerů FGF-23 
a sklerosti nu. Navazovala prezentace 
Dr. Vojtí ška a Dr. Vernera o reakcích orga-
nismu při zátěži (fyzické zátěži, onemoc-
něních, chirurgické intervenci) a obvykle 
souvisejícím zánětu. Úvodní blok uzavřel 
Dr. Malina sdělením o aktualitách roku 
2019 v problemati ce nádorových markerů. 
Prof. Topolčan prezentoval jednoznačně 
poziti vní klinické výsledky zařazení PHI 
do vyšetřovacích algoritmů karcinomu 
prostaty. Následovala série prezentací 
zajímavých kazuisti k, a to i v dalším dni 
odborného programu (vyšetření fetální 
krve, rozpory stanovení CRP vs. prokal-
citoninu, fatální nežádoucí účinky psy-
chofarmakologické léčby, likvorologie, 
mnohočetný myelom, bisalbuminémie, 

DMO s poruchou beta-
-oxidace MK). Dr. Friedecký 
přednesl aktuální sdělení 
o „trnité cestě“ laborator-
ního vyšetřování vitaminu 
D. Dr. Ambrožová před-
stavila nový soft ware pro 
kvanti tati vní analýzu rizik 
analyti cké fáze laborator-
ního vyšetření včetně jeho 
prakti ckých aplikací. Dr. Vá-
vrová referovala o při-
pravovaném doporučení 
k laboratorní diagnosti ce 
monoklonálních gamapati í, 
které můžeme očekávat začátkem příští ho 
roku. Jeho součástí  budou mimo jiné i do-
poručené interpretační texty k vyšetření 
elektroforézy proteinů séra. Kolegyně 
Mgr. Žmolilová v dalším sdělení informo-
vala o možnostech využití  Beta-trace pro-
teinu u dialyzovaných pacientů. 
Závěrečný blok byl věnován shrnutí  čin-
nosti  metabolické ambulance ON Jičín 
a přehledu zkušeností  s močovou linkou 
v Nemocnici Strakonice. Obohacením 
programu byly informace Dr. Strakové 
o nejčastějších původcích močových 
infekcí v okrese Jičín a o vývoji jejich re-
zistence k anti bioti cké terapii. Závěrečná 

přednáška Ing. Vaníka byla k problemati ce 
spalniček. 
Možnosti  setkat se s kolegy, podělit se 
o své zkušenosti , diskutovat a načerpat 
inspiraci využilo více než 130 účastníků – 
lékařů, analyti ků, zdravotních laborantů. 
Odborný program byl již tradičně doplněn 
o výstavní prostory partnerů akce a též 
fi remní workshop. Za organizátora akce 
děkuji přednášejícím, partnerům i všem 
účastníkům za podporu a celkově poziti vní 
hodnocení akce. Těším se na příští  setkání 
v jižních Čechách.

Mgr. Alena Prokopcová, 
vedoucí Centra klinických laboratoří

Trutnovská nemocnice se zapojila do 
projektu Nadace ČEZ „Pomáhej pohy-
bem s mobilní aplikací EPP“. V aplikaci se 
mohl kdokoliv zaregistrovat pro podporu 
daného projektu a svým pohybem – ať už 
pěšky, během nebo třeba jízdou na kole 
sbírat pro daný projekt body. Trutnovská 
nemocnice soutěžila s projektem na zlep-
šení prostředí pro dětské pacienty. 
Projekt podpořila i akce Pochod pro 
zdraví, který nemocnice uspořádala spolu 
s městskou policií, pojišťovnou VZP a trut-
novskou zdravotnickou školou. Trutnovští  
v neděli 16. června pochodovali z Nových 

Dvorů až k pevnosti  Stachelberg, cestou 
plnili úkoly a sbírali razítka. „Pochodovalo s 
námi na 36 odvážlivců, kteří se vydali i přes 
nepříznivé počasí na naplánovanou cestu. 
Po zdolání cíle byli „odměněni“ buřtí kem, 
který jsme si společně opekli u pevnosti . Ač 
účastníků pochodu nebylo moc, užili jsme 
si příjemnou neděli a budeme příští  rok 
pochod opět pořádat,“ komentovala nultý 
ročník pochodu hlavní sestra Bc. Tereza 
Dudáčková.
Projekt nemocnice zanedlouho nasbíral 
dostatečný počet bodů a od Nadace ČEZ 
obdrží pro dětské oddělení 100 000 Kč. 

Dětští  pacienti  se tak můžou těšit na nové 
vybavení pokojů a herny.

-MD-

V Lázních Bělohradu se sešli biochemici ze tří krajů

Trutnovští pochodovali pro zdraví a získali pro dětské oddělení 100 tisíc

Kde jsme vidět

V rámci květnových oslav celosvětového Týdne respektu k porodu se jičínská porodnice již 
tradičně zapojila k jeho oslavám. Setkání opět proběhlo v Mateřském centru Kapička, kde měli 
zaměstnanci porodnice 
připraveny pro nastávající 
rodiče zajímavé přednášky 
a prakti cké nácviky. Ma-
minky si mohly také sdílet 
své zkušenosti  a na cokoliv 
k porodu se přítomných po-
rodních asistentek i lékařů 
zeptat.

Jičínská porodnice uspořádala Den respektu k porodu 
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Koncem května se v Jičíně konal den 
otevřených dveří pro starosty spádo-
vých obcí. Setkání se zúčastnil náměs-
tek pro zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar, 
předsedkyně zdravotního výboru Ing. 
Dana Kracíková a asi 20 starostů ze spá-
dových obcí. Akce měla za cíl přiblížit 
starostům provoz a činnost nemocnice. 
Po prezentaci statutárního ředitele  

Ing. Tomáše Slámy a náměstka LPP 
MUDr. Jiřího Nového o historii a sou-
časnosti nemocnice následovala ná-
vštěva vybraných oddělení a provozů. 
Starosta Jičína JUDr. Jan Malý rovněž 
informoval o zřízení nadačního fondu 
pro nemocnici. Na závěr následovala 
krátká beseda zúčastněných. 

ON Jičín

Koncem dubna navštívili náchodskou 
nemocnici studenti 4. ročníku oboru 
praktická sestra ze SZŠ a VOŠ Trutnov. 
Od managementu nemocnice se dozvě-
děli informace o průběhu stavby nového 
moderního pavilonu a další důvody, proč 
jít pracovat právě do Náchoda. Persona-
listé jim poté předali informace o stážích 
a praxích či o stipendijním programu, kde 
mohou od městského nadačního fondu 
získat peníze do začátku kariéry. Následně 

se studenti podívali přímo do provozu 
nemocnice – kromě stavby prošli např. 
oddělení lůžkové rehabilitace, chirurgie, 
ortopedie, ARO, gynekologicko-porod-
nické a dětské oddělení. Management 
nemocnice a školy poté podepsal dohodu 
o spolupráci při zajištění odborné praxe 
účastníků certifikovaného kurzu Mentor 
klinické praxe ošetřovatelství a porodní 
asistence. 

ON Náchod

Zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu 
své profese vystaveni celé řadě rizik. 
Mnohdy jsou při své práci v ohrožení 
zdraví, či života a ne vždy se zdravotní-
kům podaří krizové situace zvládnout. 
I v našich nemocnicích jsme se, bohužel, 
setkali s agresivními či podnapilými 
pacienty, či pacienty pod vlivem drog, 
kteří ohrožovali naše zaměstnance. Proto 
rozhodl management o preventivním 
opatření v podobě prosklené stěny v in-
formačním stánku. 

Bezpečnost personálu se soustřeďuje 
nejen na prevenci poranění ostrými před-
měty a nákazu kontaminovaným biolo-
gickým materiálem, ale i na další možné 

případy, v nichž lze zamezit zdravotním ná-
sledkům výkonu zdravotnického povolání.
Management náchodské nemocnice proto 
jako jedno z opatření nechal v půli srpna 
nainstalovat prosklenou stěnu v infocent-
ru chirurgie. Vzhledem k množství přichá-
zejících pacientů do ambulancí a širokému 
spektru diagnóz zajistí prosklená stěna 
ochranu pracovníků již při prvním kon-
taktu s nimi. Pracovníci na stěnu reagují 
pozitivně a cítí se bezpečněji.
Management nemocnice bude i nadále 
hledat další možnosti pro zvýšení bezpeč-
nosti svých pracovníků. Nabízí se např. 
speciální bezpečnostní náramky, kterým 
zdravotníci můžou v případě potřeby při-
volat pomoc, nebo ochrana zdravotníků 

bezpečnostní službou či zvýšeným dohle-
dem strážníků městské policie.

-MD-

V Jičíně pozvali do nemocnice starosty okolních obcí 

Studenti chodí do náchodské nemocnice nejen na praxi, ale i na exkurze 

Skleněná stěna ochrání pracovníky náchodského infocentra 

Jičínská nemocniční lékárna zavedla o svátcích lékárenskou  
pohotovostní službu 
Nemocniční lékárna U Brány se domluvila 
se soukromou lékárnou Trio v Jičíně na po-
hotovostní lékárenské službě ve státní 
svátky, kdy jsou dle zákona zavřeny i velké 
obchodní domy, které lékárenskou službu 
jinak nabízejí. Pacienti z pohotovosti tak 
nemají na Jičínsku kam pro léky zajít. Nej-
bližší otevřená lékárna je totiž až v Hradci 

Králové. V určené dny budou lékárny 
k dispozici, a to především pro pacienty 
z nemocnice. V krajní nouzi ale obslouží 
i lidi z ulice.

Otevírací doba bude od 8 do 18 hod. 
a léky se budou vydávat bez pohotovost-
ního poplatku.

Termíny pohotovostní služby:

28.9.2019 – Lékárna TRIO, Husova 58
28.10.2019 – Lékárna U Brány, Tylova 812
25.12.2019 – Lékárna U Brány, Tylova 812 
26.12.2019 – Lékárna TRIO, Husova 58
1.1.2020 – Lékárna TRIO, Husova 58
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17. květen byl připomínkou Světového 
dne hypertenze, tedy vysokého krevního 
tlaku. V rámci Programu zdraví nabídla ON 
Náchod a. s. veřejnosti bezplatné měření 
krevního tlaku, a to v nemocnicích v Ná-
chodě, Rychnově nad Kněžnou a v Brou-
mově. Možnost využilo více jak 200 lidí, 
z toho nejvíce v Broumově – kolem 100. 
Vyšší tlak byl přitom zjištěn u 18 osob 
a vysoký tlak u 11, kterým bylo doporuče-

no zajít k lékaři. V Náchodě bylo takto dia-
gnostikováno k dalšímu vyšetření 15 osob. 
Přišla jak veřejnost, tak pacienti i zaměst-
nanci nemocnice. Kromě měření krevního 
tlaku sestřičky v rámci osvěty předávaly 
informace a rozdávaly tištěné letáky neje-
nom o zásadách správného měření tlaku, 
ale i jak zvýšenému tlaku předcházet.

 Děkujeme všem sestřičkám za pomoc!

Myslete na svůj krevní tlak i vy!  

Darovat krev chodí i zaměstnanci trutnovských firem

Senioři ze Skřivan potěšili pacienty na LDN v Novém Bydžově

Ve druhé polovině května se na trutnov-
ském transfúzním oddělení uskutečnilo 
tradiční darování krve s firmou TEE Con-
nectivity. Tentokrát přišlo darovat vzác-
nou tekutinu 13 zaměstnanců. Dva z nich 
byli prvodárci. „Již několik let máme jarní 
a podzimní termín, kdy přijdou zaměstnan-
ci firmy darovat krev. Kolektivní odběr je 
vhodnou příležitostí, jak se do dárcovství 
krve zapojit. Děkujeme všem, kteří jsou 
ochotni přijít a zároveň i zaměstnavateli, 

který jim tuto záslužnou činnost umožní,“ 
říká Zdeňka Müllerová, vrchní laborantka. 
Stejným způsobem spolupracuje transfúz-
ní oddělení se společností Siemens. 

Další noví partneři jsou vítáni. V případě 
zájmu stačí kontaktovat vrchní laborantku.

-MD-

Dne 22. 8. 2019 se na oddělení LDN  
v Novém Bydžově rozléhaly písničky a pro-
bíhal program, který velice pobavil naše 
pacienty. Ti alespoň na chvíli mohli zapo-
menout na své starosti a vrátit se do dob 
svého mládí. Téměř všichni pacienti se 
postupně přidali a zpívali společně s účin-
kujícími. Jaké bylo překvapení, když i z řad 

pacientů se odhodlala 90letá paní A. D. 
a perfektně odrecitovala dlouhou báseň 
a přidala také písničku. Klubu seniorů patří 
velké poděkování.

Hana Nagyová, 
vrchní sestra LDN

 

 

7.9.2019 
 

Ortopedická ambulance  
v Žacléři končí

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., od 1. září 
již znovu neotevře detašované pracoviště 
ortopedické ambulance v Žacléři.  
Vedení nemocnice se tak rozhodlo nejen 
z ekonomických důvodů. „Žacléřská 
ambulance je dlouhodobě ztrátovým 
pracovištěm, navíc se zde bohužel dlou-
hodobě snižuje počet jejích pacientů,“ 
vysvětluje Miroslav Procházka, ředitel 
trutnovské nemocnice. Nově budou 
pacienti za ošetřením dojíždět přímo do 
nedaleké nemocnice v Trutnově, která je 
mnohem lépe a moderněji vybavena a její 
kapacita je dostačující. „Navíc zde máme 
pro podrobnější vyšetření k dispozici plný 
komplement vyšetřovacích metod, ať už 
RTG, magnetickou rezonanci či CT,“ uzavírá 
primář ortopedie, MUDr. Aleš Chaloupka.

-MD-
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Jaromír Havel: Chvíle, kdy můžu přispět k záchraně života, jsou fajn
Kdy jste se rozhodl darovat krev poprvé 
a proč? 
To datum vím naprosto přesně - 28. 
října 1984. Bylo to během mého pobytu 
na vojně v Plzni, kdy za námi přišel tzv. 
„lapiduch“, jak se říkalo na vojně pomoc-
níkovi na ošetřovně, jestli nechceme jít 
dát krev. Výhodou bylo,  že se dostaneme 
ven mezi lidi. A tak jsme další den vyrazili 
tramvají do fakultní nemocnice. 

Proč jste se potom rozhodl chodit 
na odběry pravidelně? 
Po první návštěvě transfúzní stanice na-
stala šestiletá pauza. K druhému odběru 
mě vyhecoval kamarád a šel jsem k němu 
až 9. 1. 1990. Tím začala moje cesta pravi-
delného dárce krve. Po 35 letech od svého 
prvního odběru jsem se dopracoval 
k číslu 250 odběrů v poměru 76krát krev 
a 174krát plazma. Mám schované všechny 
své průkazky – celkem jich je šestnáct. 

Co se od vašich prvních odběrů změnilo? 
Neřekl bych, že se toho mnoho změnilo. 
Do žíly se píchá stále stejně a krev je stále 
červená. Jen konzervu rybiček a teplý 
párek vystřídala stravenka. Jediná změna 
je v tom, že zatímco dříve jsem daroval jen 
krev, dnes přibyla i plazma. 

Kolik času vám darování krve zabere? Jak 
vypadá váš běžný „dárcovský den“? 
Místo v pět hodin ráno, kdy obvykle 
vstávám do práce, vstávám v den odběru 
až na šestou. Po lehké snídani vyrážím 
do zacpaného Náchoda, kde se po sedmé 
hodině hlásím u okénka v kartotéce 
a čekám na kontrolní odběr. Poté pokra-
čuji na vyšetření a změření tlaku k lékaři 
a odtud již na odběr krve, nebo plazmy. 
Nakonec se opět u okénka v kartotéce 
vyřídí „papírová válka“ a po kafíčku vyrá-
žím domů. 

Jak se po odběru obvykle cítíte? 
Musím to zaklepat, odběry snáším dobře, 
zatím jsem žádný kolaps nezažil, i když pár 
bledých tváří s mokrým ručníkem na čele 
a nohama nahoře jsem už viděl. 

Jak na vaše pravidelné dárcovství reagu-
je vaše okolí?
Lidé jsou různí. Reakce se většinou mění 
podle toho, zda ten člověk někdy krev da-
roval, nebo nedaroval a ani nikdy nepotře-
boval. Kdo už na odběru byl, často uznale 
„smekne klobouk“, slyšel jsem už i výraz 
celebrita. Lidé z druhé skupiny to naopak 
mnohdy vůbec neocení. 

Změnil byste na systému dárcovství něco? 
Nevím, jak to chodí v jiných zemích, ale 
když čtu v novinách o tom, že v Česku 
chybí sto tisíc dárců krve, je to obrovské 
číslo. A to se přitom mluví o tom, že čím je 
země rozvinutější, tím vyšší je ochota lidí 
k bezpříspěvkovému dárcovství. 

Proč myslíte, že je stále málo lidí ochotno 
darovat krev? 
Slyšel jsem už mnoho příběhů ze života 
dárců, co všechno si na ně vymýšlejí jejich 
zaměstnavatelé, kterým se jejich absence 
v práci nelíbí. Na druhou stranu je na za-
myšlení, proč musí dárce platit zaměstna-
vatel a nepodílí se na tom třeba stát nebo 
zdravotní pojišťovny.  

Myslíte někdy na to, komu pomáháte? 
Každý z nás má to svoje rodinné hnízdeč-
ko. A to když se naruší nějakou nemocí, 
úrazem, či havárií, tak na scénu nastupují 
právě nezištní dárci krevních složek, kteří 
tímto způsobem pomáhají zachraňovat 
životy velkých i malých, chudších i bohat-
ších. A proto si myslím, že 99 % dárců by 
se podepsalo pod můj citát: „Chvíle, kdy 
pomůžeme zachránit, nebo alespoň zlep-
šit život, jsou fajn.“

-LCh-

250krát na odběru krve! Dárce získá plaketu Českého červeného kříže 

Zástupci Oblastní nemocnice Náchod 
poděkovali pravidelnému dárci krve 
a krevní plasmy panu Jaromíru Havlovi 

z Červeného Kostelce, 
který přišel ke svému 
250. odběru.

Poděkování za bezplat-
né dárcovství, rudou 
růži jako symbol krve 
a drobné dárky obdržel 
pravidelný dárce Jaro-
mír Havel. Osobně mu 
poděkoval primář  
oddělení MUDr. Martin 
Šumpík, prokurista 
náchodské nemonice 
RNDr. Bc. Jan Mach 
a vrchní sestra oddě-
lení Iveta Krucinová. 
Za Český červený kříž 

přišla poblahopřát ředitelka Oblastního 
spolku paní Lenka Zelená. 

„Český červený kříž na svém nejbližším 
slavnostním shromáždění vyznamená pana 
Jaromíra Havla Plaketou ČČK Dar krve – 
dar života, která se uděluje jednou za dva 
roky právě za 250 odběrů,“ připomněla 
Lenka Zelená. 
Jaromír Havel začal darovat krev již 
na vojně v roce 1984. Na odběry chodil 
pravidelně minimálně 4× ročně, v posled-
ních letech, kdy dochází také na odběr 
krevní plasmy, navštěvuje transfuzní  
oddělení dokonce každé tři týdny.

Děkujeme všem lidem, kteří chodí  
bezplatně a pravidelně darovat krev! 
Děkujeme také jejich zaměstnavatelům, 
kteří dárcům krve vytvářejí takové pod-
mínky, že mohou šlechetnou myšlenku 
bezplatného dárcovství uvádět v život. 

Vaše krev zachraňuje lidské životy!

Dárcovství krve zachraňuje životy

V souvislosti s doporučením Národní transfuzní komise a informacemi o výskytu nákaz vyvolaných virem západonilské horečky jsou na všech 
transfuzních stanicích vydána jistá omezení pro dárce krve. Pokud se v termínu od 8. 7. 2019 do 31. 10. 2019 dárce nacházel v níže jmenova-
ných destinacích, nesmí z preventivních důvodů krev ani plazmu darovat min. po dobu 28 dní od návratu do ČR.
Toto opatření se týká těchto zemí:
• Albánie • Bosna a Hercegovina • Bulharsko • Černá Hora • Francie • Chorvatsko • Itálie • Kosovo • Kypr • Maďarsko • Makedonie / Severní 
Makedonie • Moldavsko • Rakousko • Rumunsko • Řecko • Slovinsko • Srbsko • Turecko • Ukrajina

Omezení darování krve po dovolené

Jaromír Havel (uprostřed) přijímá gratulace  
od RNDr. Jana Macha a Lenky Zelené
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Náchodská nemocnice nabízí pacientům třicet sociálních lůžek  
v Jaroměři a Broumově 
Oblastní nemocnice Náchod a. s. otevřela 
v dubnu v Jaroměři novou stanici sociál-
ních lůžek. Celkem sedmnáct jich tu po-
slouží pacientům, jejichž zdravotní stav už 
sice nevyžaduje hospitalizaci, ale nejsou 
schopni se o sebe doma postarat a nemají 
ve svém okolí nikoho, kdo by péči zajistil. 
Další tři lůžka jsou v jaroměřské LDN jako 
sdílená. V kraji pak ještě nabízí deset 
lůžek nemocnice v Broumově. 

Službu sociálních lůžek poskytuje pro 
hospitalizované pacienty z celého Králo-
véhradeckého kraje Oblastní nemocnice 
Náchod a. s., a to v Jaroměři a v Broumo-
vě. „Tato lůžka na pomezí zdravotních a 
sociálních služeb poslouží klientům, jejichž 
stav nevyžaduje intenzivní lékařský dohled, 
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
nemohou ještě plnohodnotně přejít do do-
mácího prostředí. Dočasně tak zůstávají 
v nemocnici, kde se o ně personál spolu 
s dalšími odborníky postará a mezitím 
jsou jim také zajišťovány potřebné sociální 
služby,“ uvedl důvody zřízení lůžek  
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnic-
tví Ing. Aleš Cabicar. 
Nová stanice se 17 lůžky byla slavnostně 
předána do užívání letos v dubnu. Vznikla 
přebudováním prázdných prostor v bývalé 
nemocnici v Jaroměři. „Rekonstrukce 
probíhala od ledna 2019. Prostory máme 
pronajaty od města Jaroměř, kterému 
tímto děkujeme za spolupráci a vstřícnost 
při snaze o rozvoj této oblasti. Celková 
investice byla zhruba ve výši 5,2 mil. Kč 
a financoval ji Královéhradecký kraj,“ 
uvedla Ing. Ivana Urešová, MBA, statutár-
ní ředitelka ON Náchod a. s. Celkem bude 
tedy v Jaroměři k dispozici až 20 lůžek – tři 
nadále zůstanou na LDN jako sdílená. 
Dalších deset sociálních lůžek je umístěno 
na oddělení následné péče v Broumovské 
nemocnici. 
Klientům této služby nemocnice zajišťuje 
na přechodnou dobu ubytování, celodenní 

stravování, pomoc při osobní 
hygieně a při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu. 
Součástí péče jsou i sociálně te-
rapeutické a aktivizační činnosti 
a pomoc při obstarávání dalších 
osobních záležitostí. „Péče je 
klientovi poskytována kvalifi-
kovaným týmem - praktickým 
lékařem, sestrami a sociálními 
pracovníky. Klientům jsou dále 
k dispozici např. i duchovní jed-
notlivých církví, canisterapie, 
ergoterapeut a myslí se i na vol-
nočasové aktivity,“ přibližuje službu a chod 
oddělení náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči ON Náchod a. s. Mgr. Markéta Vyhna-
novská. 
Počet lůžek se během fungování služby 
ukázal jako adekvátní, protože jejich 
obložnost je v tuto chvíli maximální. 
Výhodou služby je ale i to, že je možné 
pružně reagovat na aktuální zdravotní 

stav pacienta a při náhlé změně jej rychle 
přesunout z lůžka se sociální službou zpět 
na zdravotní lůžko. „Máme zkušenost, že 
část pacientů se na sociálním lůžku  
i přes stejnou medikaci a péči zhorší a jsme 
nuceni jej opět přemístit na zdravotní 
lůžko, ať už akutní, nebo následné,“ říká 
MUDr. Miroslav Švábl, primář Oddělení 
lůžek následné péče v Broumově. 

-LCh-

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Nedílnou součástí poskytování sociálních 
služeb je aktivizace seniorů. Aktivizačním 
činnostem věnujeme velkou pozornost. 
V rámci individuálního i skupinového pro-
gramu aktivit rozvíjíme zručnost našich 
klientů, podporujeme jemnou motoriku, 
a s tím souvisí udržení jejich psychických 
funkcí. Pro zajištění aktivit je důležité i vy-
bavení oddělení. K tomu nám pomáhají 
také dárci, kterých si velmi vážíme. Jedním 

z nich je společnost Albi Česká republika 
a. s. z Červeného Kostelce, která v červnu 
předala seniorům dárky v podobě omalo-
vánek pro dospělé, pastelek, dřevěných 
stavebnic a dalších drobností. Podobné 
dárky nám pomáhají zkvalitnit a zefektiv-
nit péči o klienty v rámci ergoterapie i vol-
nočasových aktivit. Děkujeme! 

ON Náchod

Albi předalo dárky klientům sociálních lůžek v Jaroměři



Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 19| |Naše péče

Obyčejné znaménko se může změnit v maligní melanom.  
Chraňte svou kůži! 

Maligní melanom je jeden z nejagresiv-
nějších kožních nádorů. Vychází z pigmen-
totvorných buněk a nejvíce postiženým 
orgánem je kůže, postihnout ale může 
i oko, ucho, ústní dutinu, střeva nebo ge-
nitál. Na jeho vzniku se podílí především 
ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB 
složka. Vznik melanomu je dán naší gene-
tickou výbavou a také pobytem na sluníč-
ku v útlém dětství i v dospělosti. Předpo-
kládá se, že počet mateřských znamének 
na kůži přímo úměrně souvisí s dávkou 
ultrafialového záření, kterou jsme dostali 
v prvních letech života. I když maligní 
melanom vzniká z mateřských znamének 
jen někdy, vzrůstá při jejich vyšším počtu 
úměrně i riziko vzniku tohoto nádoru. 

Buďte tedy ve střehu a kontrolujte si 
průběžně svá znaménka!

Jak vypadá maligní melanom na kůži?

Na původně zdravé kůži se začne tvořit 
odlišně barevná skvrna, která se zvolna 
zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. 
Jindy se barevně a tvarově mění klidné 
mateřské znaménko. Nemusí vždy jít 
o maligní melanom, ale vždy je důležité 
navštívit kožního lékaře.
Jedná-li se o maligní melanom, musí se 
chirurgicky odstranit. Melanom totiž může 
dále ohrožovat pacienta na životě vznikem 
vzdálených dceřiných ložisek, metastáz 
(např. játra) nebo satelitních kožních me-
tastáz.

Rozlišujeme 4 základní formy maligního 
melanomu:

1/ Povrchově se šířící maligní melanom
Patří k nejčastějším typům, tvoří cca 5 % 
melanomů. Roste nejprve povrchově, 
později začne pronikat do hlubších vrstev. 
Hrbolek na tmavě hnědé až černé plošce.

2/ Nodulární melanom
Charakteristické je od počátku vyvýšený 
hrbol nad okolní kůží. Nádor prorůstá 
do větší hloubky. Tvoří cca 20 % všech 
melanomů.

3/ Lentigo maligna melanom
Vzniká na kůži s patrnými známkami 
poškození slunečním zářením. Jedná se 
o plošná ložiska, na kterých se střídají 
světlejší a tmavší odstíny hnědé barvy. 
Typický pro starší lidi.

4/ Akrolentiginózní melanom
Je to forma melanomu, která vzniká 
na periferních partiích lidského těla. Ty-
pický pro plosky nohou, dlaně nebo pod 
nehty.

Jak rozpoznat melanom:

Svou kůži známe nejlépe sami a zvláště, 
když si mateřská znaménka pravidelně 
kontrolujeme - dokážeme rozpoznat  
odchylky v průběhu času.

Prevence vzniku melanomu:

1/ Omezit pobyt na přímém slunci mezi 
11 - 15 hod.

2/ Vyhledávat stín, krýt se před slunečním 
zářením oděvem, nosit sluneční brýle.

3/ Používat tzv. širokospektré fotoprotek-
tivní prostředky.

Léčba melanomu:

1/ Chirurgická – odstranění znaménka 
s dostatečným lemem zdravé tkáně s ná-
sledným odstraněním sentinelové uzliny. 

2/ Adjuvantní léčba (zajišťovací), tzv. 
imunoterapie, na spádových pracovištích 
onkologie.

3/ Biologická léčba
Při jakémkoliv podezření je třeba vždy 
vyhledat kožního lékaře pro bližší pro-
zkoumání změn na kůži.

Oblastní nemocnice Jičín byla úspěšná 
v žádosti o dotaci Ministerstva zdravot-
nictví. V programu Rozvojové projekty 
zdravotní péče získala zhruba 337 tisíc 
na vybavení lůžek a další vzdělávání 
lékařů i sester v oblasti paliativní péče. 

„Podařilo se nám pro tento rok získat pro-
středky k financování vzdělávání našich 
zaměstnanců, kteří se budou zabývat pa-
liativní péčí u pacientů, kteří tuto službu 
potřebují. Celkem osm sester projde 
mezinárodně certifikovaným kurzem pro 
nelékařský zdravotní personál ELNEC (End 
Of Life Nursing Education Consortium), 
část financí půjde také na další vzdělávání 
lékařů. Jeden již atestaci z paliativní péče 
dokončil, druhý lékař byl zařazen do pří-
pravy. Uspořádáme také semináře na toto 
téma pro ostatní kolegy,“ popisuje pro-

jekt primář interního oddělení MUDr. Jiří 
Cyrany. Za získané peníze nemocnice také 
nakoupí různé pomůcky pro dvě lůžka 
interního oddělení, kde bude služba po-
skytována. 
Pacientům bude k dispozici jak paliativní 
konziliární služba na lůžku, tak bude fun-
govat i paliativní ambulance. Tu využijí 
desítky pacientů hospitalizovaných v Ob-
lastní nemocnici Jičín. Interní oddělení 
v této oblasti naváže užší spolupráci s dal-
šími odděleními, jako je ARO, chirurgie, 
onkologie a s terénní hospicovou službou. 
Dosud je pro pacienty k dispozici pouze 
terénní hospicová služba, kterou posky-
tuje Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice. 
Lůžková hospicová péče je poskytována 
až v 70 km vzdáleném Červeném Kostelci, 
a to Oblastní charitou v Hospicu Anežky 
České.

-MD-

Jičínská nemocnice rozšíří díky dotaci paliativní péči 

zdroj foto: www.melanom.cz
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Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu 
na pořízení jednotného nemocničního 
informačního systému pro svá zdravot-
nická zařízení. Software dodá společnost 
ICZ. Kraj za něj zaplatí 36 milionů korun 
s DPH. Nový informační systém propojí 
všechny krajské nemocnice a zlepší pří-
stup lékařů k informacím o pacientech.

„Královéhradecký kraj jako první z krajů 
zrealizoval pořízení jednotného nemocnič-
ního informačního systému, který zlepší 
vzájemnou komunikaci, zpracování a vy-
hodnocování dat krajských zdravotnických 
zařízení. Dodavatelem softwaru je spo-
lečnost ICZ, se kterou jsme koncem srpna 

uzavřeli smlouvu,“ informoval náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar. 
Smlouvu na pořízení nového softwaru 
podepsal hejtman Jiří Štěpán a Bohuslav 
Cempírek, generální ředitel společnosti 
ICZ, a. s. Při podpisu byl přítomen také 
Martin Porkert, obchodní ředitel společ-
nosti ICZ, a. s. a náměstek hejtmana Aleš 
Cabicar.
„Je to důležitý moment pro Královéhradec-
ký kraj a jeho nemocnice. Povedlo se do-
končit vleklé výběrové řízení, které trvalo 
dva roky. Věřím, že nákup nového soft-
waru přispěje k chodu našich nemocnic, 
zefektivní práci všech zaměstnanců a v ne-
poslední řadě přispěje k lepším zdravotním 

službám pro pacienty,“ uvedl hejtman Jiří 
Štěpán.
Vedle pořízení nového softwaru kraj na-
koupí pro své nemocnice nové servery 
a počítače. Na celý projekt hodlá vynaložit 
98 milionů korun. Většinu těchto výdajů 
pokryje dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP). 
Administraci projektu řídí krajské Centrum 
investic, rozvoje a inovací.
Druhou etapou projektu bude právě poří-
zení koncových zařízení. Za tímto účelem 
vznikne komise složená z IT odborníků 
jednotlivých nemocnic a zástupců kraj-
ského zdravotnického holdingu, kteří 
vyspecifikují, co bude předmětem dalšího 
výběrového řízení. Nejzazší termín realiza-
ce celého projektu jednotného nemocnič-
ního informačního systému je říjen 2022.

Nemocniční informační systém (NIS) je 
klíčový software, který má na starost 
mapování, evidování a uchovávání všech 
lékařských procesů – zpráv, výsledků a ob-
jednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují 
další systémy – např. laboratorní systém 
nebo systém na zpracování a rozesílání 
obrazové dokumentace, jako jsou výsled-
ky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické 
rezonance apod. Dále nemocnice využívají 
systémy pro řízení jednotlivých oblastí – 
stravovací systémy, řízení centrálních sálů, 
objednávkové systémy, ekonomický, per-
sonální systém apod.

Zdroj:
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Čtyři velké a jeden malý sanitní vůz míří na výjezdové základny 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje v Hradci 
Králové, Jaroměři a Jičíně. V květnu jim byly vozy slavnostně 
předány.

„Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje patří 
mezi evropskou špičku. Ročně zasahuje u padesáti tisíc výjezdů 
s úspěšností resuscitací větší, než je v Evropě obvyklé. Záchranáři 
vždy bojují s časem a k tomu potřebují tu nejmodernější techniku. 
Našim záchranářům děkuji za jejich skvělou práci a přeji, ať jim 
nové sanitky dobře slouží a dovezou je vždy v pořádku zase zpět 
na jejich základny,“ sdělil náměstek hejtmana Aleš Cabicar.

Sanitní vozy tvoří tři hlavní celky: vozidla, speciální vestavby se 
zdravotnickým vybavením včetně transportní techniky a informač-
ní a komunikační technologie. 

Zdroj:
tisková zpráva Královéhradeckého kraje

Záchranářský vozový park doplnila pětice nových sanitek

Jednotný informační systém nemocnic míří do druhé fáze realizace, 
byla podepsána smlouva 
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Aktuality z Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice poprvé získala  
ocenění ESO Angels Awards za péči 
o pacienty s cévní mozkovou příhodou 

Komplexní cerebrovaskulární centrum 
Fakultní nemocnice Hradec Králové získa-
lo poprvé v historii ocenění ESO Angels 
Awards za kvalitu péče o pacienty s cévní 
mozkovou příhodou. Ocenění, které ne-
mocnice získala za 1. čtvrtletí roku 2018, 
udělují společně European Stroke Organi-
sation (ESO) a iniciativa Angels. 
„Je to ocenění práce všech kolegů, kteří 
se na péči o pacienty s cévní mozkovou 
příhodou podílejí, a to z oborů neurologie, 
neuroradiologie, neurochirurgie, urgentní 
medicíny, kardiologie a rehabilitace. Vý-
sledek je pro nás závazkem do dalších let 
a ocenění se budeme snažit získat co nej-
dříve znovu,“ uvedl vedoucí lékař centra 
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, 
FEAN. 
Komplexní cerebrovaskulární centrum 
ve FN HK funguje od roku 2010 a poskytu-
je vysoce specializovanou péči pacientům 
z Královéhradeckého i Pardubického kraje 
a úzce spolupracuje se čtyřmi iktovými 
centry v nemocnicích v Náchodě, Trutno-
vě, Pardubicích a Litomyšli. Ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové je ročně hos-
pitalizováno zhruba 800 pacientů s cévní 
mozkovou příhodou.

 

Spolek Nedoklubko věnoval FN HK pět 
unikátních pelíšků pro předčasně  
narozené děti

Pět unikátních pelíšků pro nejmenší 
pacienty získalo od spolku Nedoklubko  
Perinatologické centrum Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové. Nové pomůcky 
pomohou především v péči o předčasně 
narozené děti, kterým při pobytu v inku-
bátoru poskytují mimo jiné pocit bezpečí. 
Královéhradecké neonatologické centrum, 
které každoročně poskytuje péči zhruba 
šesti stovkám dětí, získalo čtyři kusy 
pelíšku NeobedIntensiv a jeden kus Neo-
bedTwins, který je určený pro dvojčátka. 
Pelíšky, které se skládají ze čtyř částí, jsou 
určené pro extrémně nezralé a nemocné 
novorozence s váhou od 500 gramů do 3,5 
kilogramu. Pelíšky umožňují optimální 
polohování dítěte, přinášejí pocit jistoty 
a bezpečí a jsou také prevencí proleženin. 
Spolek Nedoklubko společně s partnery 
zakoupil celkem 60 těchto pelíšků pro 
celkem 12 perinatologických center v ČR.

Dětská klinika FN HK získala od Nadač-
ního fondu Kapka naděje rehabilitační 
přístroj 

Pacienti Dětské kliniky Fakultní nemocni-
ce Hradec Králové začnou využívat nový 
rehabilitační přístroj, který nemocnice 
získala od Nadačního fondu Kapka naděje. 
Přístroj za více než 140 tisíc korun slouží 
k procvičování dolních a horních končetin 
dětských pacientů. „Zakoupené rehabili-
tační pomůcky pomohou k rozšíření mož-
ností rehabilitace dětí s poruchou hybnos-
ti. Výrazně se zkrátí obnovení svalové síly 
a zlepšení pohyblivosti našich pacientů. 
Pro některé naše pacienty to bude i atrak-
tivnější než jen cvičení na lůžku a kolem 
něj,“ uvedl lékař Dětské kliniky FN HK 
MUDr. Jiří Hak. Prezidentka a zakladatelka 
Kapky naděje Vendula Pizingerová uvedla, 
že je ráda, že v roce kulatého výročí spolu-
práce fondu s Fakultní nemocnicí Hradec 
Králové přijíždí do nemocnice v krátké 
době již podruhé. „Tentokrát jsme pro 
Dětskou kliniku společně s panem Micha-
lem Karadzosem a jeho projektem Život 
Srdcem přivezli rehabilitační přístroj (lůžko) 
MotrenBed Plus,“ uvedla paní Vendula 
Pizingerová. 

Nadační fond Kapka v minulých letech 
zakoupil do nemocnice přístroje za více 
než čtyři miliony korun. Například letos 
v březnu Dětská klinika FN HK získala 
přístroje asistent kašle a dvě pumpy pro 
pacienty s kontrolovanou analgezií.

Na lince 155 zvoní telefon průměrně každých 14 sekund
Letos již potřetí byl v celé ČR 15. květen 
dnem národní tísňové linky 155 zdra-
votnické záchranné služby. Připomínat 
má náročnost povolání jejích operátorů 
na středisku i záchranářů v terénu, kteří 
denně pracují pod neustálým stresem, 
v krátkém čase musí dělat závažná roz-
hodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu. 

Linka je tu 365 dní v roce, 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Není to samo-
zřejmost, na naší planetě jsou stále místa, 

kde se na odbornou a rychlou pomoc 
lékařů a záchranářů lidé nemohou spoleh-
nout. Vloni vyjely posádky k 1 133 549 pří-
padů a ošetřily 1 000 791 pacientů, což 
je téměř každý desátý občan ČR včetně 
novorozenců, kojenců a batolat. V prů-
měru přibližně každých 14 sekund zazvo-
ní na některém z operačních středisek 
telefon, operátorka pak přibližně kaž-
dých 28 sekund vyšle ze základny vozidlo 
záchranné služby. V republice je nyní 310 
výjezdových základen a slouží na nich 

v pohotovosti 588 výjezdových skupin. 
Provoz Krajského operačního zdravotnic-
kého střediska v Hradci králové zajišťuje 
pět operátorů v denní a tři v noční směně. 
V roce 2018 přijali téměř 111 000 tele-
fonních hovorů, z toho 77 000 na tísňové 
lince 155. Na jejich základě potom posád-
ky zdravotnické záchranné služby zrealizo-
valy více než 52 000 výjezdů. 

-MD-

Infolinka pomáhá lidem konzultovat zdravotní stav 
Zdravotnická záchranná služba Králové-
hradeckého kraje poskytuje občanům 
celého regionu informační zdravotnickou 
linku. Funguje na čísle 841 155 155 ne-
přetržitě 24 hodin denně.
„Na lince lze konzultovat méně závažné 
zdravotní komplikace s lékařskou službou 

první pomoci. Občanům Královéhradec-
kého kraje pomohou jak praktičtí lékaři, 
tak ambulantní specialisté. Operátoři dále 
poskytnou informace o telefonních číslech 
do nemocnic, ambulancí praktických 
lékařů či na specializované pracoviště,“  
vysvětluje náměstek hejtmana odpovědný 

za oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. Infor-
mační zdravotnické centrum, které tuto 
službu provozuje, nenahrazuje pro přivo-
lání lékařské pomoci veřejně známou linku 
155 či 112. 

-MD-

Děje se v krajském zdravotnictví
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Do nemocnic v Královéhradeckém kraji nastoupí 31 nových lékařů  

Nadační fondy přilákaly do nemocnic první zdravotníky 

Správní rada Zdravotnického nadačního 
fondu Královéhradeckého kraje udělila 
stipendia pro akademický rok 2018/2019. 
Jedenatřicet studentů 6. ročníku lé-
kařských fakult si mezi sebe rozdělí 4,1 
milionu korun a po absolvování lékař-
ské fakulty nastoupí do specializačního 
vzdělávání v některém ze 14 vybraných 
nejpotřebnějších oborů v krajských ne-
mocnicích. 

„Účelem zdravotnického nadačního fondu 
je podporovat rozvoj zdravotnictví v re-
gionu. Stipendijní program na získávání 
lékařů pro krajské nemocnice je úspěšný. 
Pro akademický rok 2018/2019 evidujeme 
31 žádostí o stipendium a správní rada 
všem vyhověla. Na čtyři roky jsme tak pro 
nemocnice v kraji zajistili 31 nových lékařů. 
Vzhledem k tomu, že stipendisté budou 
pracovní smlouvy uzavírat až po ukončení 
akademického roku, není zatím známo, 
ke kterým poskytovatelům zdravotních 
služeb na území Královéhradeckého kraje 
nastoupí,“ uvedl náměstek pro zdravotnic-
tví Aleš Cabicar.
Stipendia kraj vyplácí studentům, kteří 
po absolvování lékařské fakulty nastoupí 
do specializačního vzdělávání v některém 
ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů. 
Studenti se zavazují pracovat na akredito-
vaném pracovišti poskytovatele zdravot-
ních služeb na území Královéhradeckého 
kraje ve zvoleném oboru po dobu stano-

venou vyhlášeným stipendijním progra-
mem, a to nepřetržitě po dobu 48 měsíců 
ode dne vzniku pracovního poměru podle 
uzavřené pracovní smlouvy.

Sedm pediatrů
Jeden student šestého ročníku může 
získat stipendium ve výši 150 tisíc korun, 
pokud bude po dokončení studia zařazen 
do specializačního vzdělávání v oborech: 
vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziolo-
gie a intenzivní medicína, gynekologie 
a porodnictví a radiologie a zobrazovací 
metody. Jsou to obory s aktuálně nej-
větším nedostatkem lékařů v krajských 
nemocnicích.
„V této skupině obdržel Zdravotnický na-
dační fond Královéhradeckého kraje 20 žá-
dostí o stipendium. Ve zdravotnictví v kraji 
silně chybí pediatři, proto mě velice těší, že 
v letošním roce podpoříme sedm mediků 
studujících tento obor,“ upřesnil Aleš Cabi-
car s tím, že osm dalších žadatelů studuje 
obor vnitřního lékařství, tři anesteziologii 
a intenzivní medicínu a dva gynekologii 
a porodnictví.
Částku 100 tisíc korun vyplatí zdravotnický 
fond medikovi, který bude po dokončení 
studia zařazen do specializačního vzdělá-
vání v oborech: psychiatrie, neurologie, 
radiační či klinická onkologie, chirurgie, 
pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kar-
diologie a klinická biochemie. Do konce 
května přišlo 11 žádostí o tuto formu 

stipendia, přičemž osm žadatelů se bude 
specializovat v oboru chirurgie, jeden kar-
diologie, jeden klinická  biochemie a jeden 
v oboru pneumologie a ftizeologie. 
„Loni udělil Zdravotnický fond Králové-
hradeckého kraje 39 stipendií v celkovém 
objemu 5,2 milionu korun. Od roku 2015 
jsme takto získali na osm desítek mladých 
lékařů,“ doplnil náměstek Cabicar.
Zdravotnický holding Královéhradeckého 
kraje stipendijní programy podporuje. 
Účastní se v průběhu roku spolu s nemoc-
nicemi veletrhů pracovních příležitostí 
pro lékaře i zdravotníky, kde studenty 
informuje o programech a jak se do nich 
přihlásit. „Koordinujeme také samotnou 
přípravu podmínek programů s ohledem 
na potřeby jednotlivých nemocnic. Jsme 
velmi rádi, že se nám tímto způsobem daří 
doplňovat personální stavy na odděleních 
a zároveň, že právě v našich nemocnicích 
mohou mladí lékaři získávat a rozvíjet 
potřebnou praxi. Věříme, že si tímto způso-
bem postupně vychováme další odborníky, 
kteří u nás zůstanou a budou se podílet 
na poskytování kvalitní péče v odbor-
nostech, které si nyní vybrali,“ říká ke sti-
pendiím místopředseda představenstva 
MUDr. Jiří Řezníček. 

-MD- 
Zdroj:

tisková zpráva Královéhradeckého kraje

V loňském a letošním roce vznikly 
za spolupráce Královéhradeckého kraje, 
krajských nemocnic a jednotlivých měst 
nadační fondy, které mají za cíl podpořit 
nástup absolventů SŠ a VOŠ zdravotnic-
kých oborů do tamních nemocnic. První 
finance na stipendia, tedy motivační 
odměnu pro nové zaměstnance, kteří 
budou v nemocnici po určitou dobu 
pracovat, poskytl Královéhradecký kraj. 
Fondy již úvodní kola náboru uzavřely 
a první absolventi nastupují do jednot-
livých nemocnic v Náchodě, Trutnově, 
Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře 
Králové nad Labem. Od září posílí tyto 
nemocnice téměř dvacítka čerstvých 
zdravotníků. 

Podmínky stipendijních programů se drobně 
liší, ale vždy se jedná o motivační částku 
ve výši 60–80 000 Kč, kterou absolventi 
obdrží, pokud se zavážou pracovat v kraj-
ských nemocnicích po dobu min. tří let. 
První kola stipendií byla vyhlášena v první 
polovině roku. Do nemocnic tak již na-
stupují první zaměstnanci. Prodloužený 

termín do konce prázdnin využilo ještě 
několik dalších jednotlivců, kterým budou 
stipendia po schválení správními radami 
poskytnuta.  
Možnost podávat žádosti pro další aka-
demický rok ale pokračuje i nadále, 
přesná pravidla a termíny jsou k dispozici 
na webu nemocnic. 

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín 
nabízí stipendijní program pro absolventy 
zdravotnických škol v oboru všeobecná 
sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 
fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc 
Kč, a na obor praktická sestra s výší sti-
pendia 60 tisíc Kč.

Nadační fond při Oblastní nemocnici 
Trutnov 
nabízí stipendijní program pro absolventy 
zdravotnických škol v oboru  všeobecná 
sestra, dětská sestra, porodní asistent-
ka, praktická sestra, radiologický labo-
rant, fyzioterapeut, ergoterapeut, a to 
s výší stipendia: pro studenta střední 
školy 60 tisíc Kč, pro studenta vyšší odbor-
né školy 70 tisíc Kč pro studenta vysoké 
školy 80 tisíc Kč.

Nadační fond pro podporu nemocnice 
v Náchodě 
nabízí stipendijní program pro absolventy 
zdravotnických škol v oboru  všeobecná 
sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 
zdravotnický laborant, nutriční specialista, 
zdravotnický záchranář, praktická sestra. 
Stipendium ve výši 80 000 Kč je rozděleno 
do průběhu studia. 

Nadační fond pro podporu Městské ne-
mocnice Dvůr Králové nad Labem 
nabízí stipendijní program pro absolventy 
zdravotnických škol v oboru všeobecná 
sestra, praktická sestra, radiologický asis-
tent a fyzioterapeut, a to s výší stipendia 
80 tisíc Kč.

Zdravotnický nadační fond města Rych-
nov nad Kněžnou 
nabízí stipendijní program pro absolventy 
zdravotnických škol v oboru všeobecná 
sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 
fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc 
Kč, a na obor praktická sestra s výší sti-
pendia 60 tisíc Kč.

-MD-



„Kde vaše poslání začíná,  
naše práce končí.“ 

Patříme mezi nejvýznamnější české firmy v oblasti distribuce  
a logistiky ve zdravotnictví. Jsme spolehlivým partnerem 
lékařům, zdravotníkům a dodavatelům v České republice.  

Naší vizí je pomáhat zdravotníkům lépe pečovat o pacienty, 
přinášet inovace a zvyšovat standard a kvalitu oboru.

promedica-praha.cz
info@promedica-praha.cz



Hradec Králové

Oblastní nemocnice
Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice
Jičín a.s.

Městská nemocnice a.s.,
Dvůr Králové n. L.

Královéhradecká
lékárna a.s.

Centrální zdravotnická
zadavatelská s.r.o.

ON Náchod
Nemocnice
Broumov

ON Náchod
Nemocnice
Jaroměř

ON Náchod
Nemocnice
Rychnov n. K.

ON Náchod
Nemocnice
Nové Město n. M.

ON Náchod
Laboratoře
OpočnoON Jičín

Nemocnice
Nový Bydžov

Oblastní nemocnice
Náchod a.s.

Společnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

ON Náchod
Laboratoře
Týniště nad Orlicí


