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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další číslo časopi-
su Vizitka. Věřím, že v něm najdete množ-
ství užitečných informací a inspirace. 
V moderní občanské společnosti, v níž 
nemá stát přímo řídit všechny oblasti lidské 
činnosti, je nesmírně důležitá dobrovolnic-
ká činnost. Ať se už týká ochrany životního 
prostředí, sociální práce, výchovy mládeže 
nebo péče o neživou i živou kulturu. Neji-
nak je tomu ve zdravotnictví, které se navíc 
v současnosti potýká s vleklou personální 
krizí. Dobrovolníci pochopitelně nenahradí 
lékaře ani zdravotní sestry – mohou je však 
vhodně doplnit. Činnost dobrovolníků má 
nesporný a neocenitelný vliv na psychickou 
kondici pacientů. Tématu dobrovolnictví 
v krajském zdravotnictví věnujeme v tomto 
vydání Vizitky hodně prostoru. O tom, kdo 
může a jakým způsobem pomoci svému 
okolí, jaké nároky to na něj klade a co 
naopak přináší, se dozvíte na následujících 
stránkách. Dobrovolníkem se ale můžete 
stát i tak, že darujete potřebným vzácnou 
tekutinu – svou krev. V letošním roce se 
naše nemocnice zaměřují na nábor  
prvodárců, protože jich, bohužel, neustále 
ubývá. O tom, jak se přihlásit, se dočtete 
na dalších stránkách. 
Pozornost věnujeme také strukturálním 
změnám ve fungování Zdravotnického hol-

dingu Královéhradeckého kraje. Začátkem 
roku došlo ke změně řízení, což je prvním 
krokem k plánované fúzi. Věřím, že se tak 
zlepší efektivita fungování i že se nastartují 
další procesy postupného sjednocování 
některých činností. 
Co nejkvalitnější péče chceme dosáhnout 
především pomocí soustavných investic 
do všech našich nemocničních areálů 
a jejich vybavení. Vedle miliardové přestav-
by náchodské nemocnice probíhá (nebo se 
chystá) řada menších, ale neméně důleži-
tých stavebních a investičních akcí ve všech 
krajských nemocnicích a pochopitelně 
i u Zdravotnické záchranné služby Králové-
hradeckého kraje. Investuje se díky dotacím 
masivně do přístrojového vybavení -  
například Trutnov získal moderní magnetic-
kou rezonanci, Jičín nový skiagraf, Náchod 
nové přístroje pro operativu i rehabilitaci, 
soustavně se zlepšuje prostředí v nemocnici 
Broumov a mnoho dalšího. Vedení kraje 
pracuje také na plánované modernizaci 
rychnovské nemocnice. 
Zdravotnictví je ale především o lidech. 
Proto i ve spolupráci s městy usilujeme 
o udržení stávajících a nábor nových 
zaměstnanců. Kraj jako jeden z prvních 
dodržel slib postupného navyšování platů 
zdravotníkům a i letos zvedl tarifní část 
i DPČ o 10 %. Motivačním nástrojem pro 
nábor nových zaměstnanců pak jsou nadač-
ní fondy, o jejichž fungování se ze stránek 
Vizitky rovněž dozvíte.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás na Dny 
zdraví, které se uskuteční během dubna 
a května v Trutnově, Jičíně, Náchodě, Dvoře 
Králové nad Labem a v Rychnově nad Kněž-
nou. Zaměřeny jsou na prevenci před civili-
začními chorobami, protože – ač to zní jako 
klišé – naše zdraví je to nejcennější a pečo-
vat o něj musíme především my sami. 

Ing. Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana pro zdravotnictví
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Krajské nemocnice řídí od nového roku rozšířené představenstvo 
V nemocnicích v rámci Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. 
došlo od 1. 1. 2019 ke strukturní změně 
vedení. Nově je řídí představenstvo zdra-
votnického holdingu, které se rozrostlo 
z původních tří členů na sedm. Posílili 
jej totiž ředitelé jednotlivých nemocnic. 
Změna nastala i na úrovni řízení nemoc-
nic, kde jsou zrušena představenstva 
i dozorčí rady a nemocnici vede statutár-
ní ředitel a správní rada dané nemocnice. 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Krá-
lovéhradeckého kraje z října 2018 došlo 
k 1. 1. 2019 ke změně stanov společnosti 
ZH KHK a. s. spočívající v rozšíření počtu 
členů představenstva ze tří na sedm. Nově je 
rozšířeno o zástupce (ředitele) jednotlivých 
nemocnic koncernu. Ke konci roku 2018 

rezignoval Ing. Miroslav Procházka Ph. D. 
na funkci předsedy ZH KHK a. s. a zůstal 
nadále ve funkci statutárního ředitele  
ON Trutnov a. s. Předsedou předsta-
venstva ZH KHK a. s. byl od nového 
roku zvolen Ing. Marian Tomášik, MBA, 
který dosud působil jako místopředseda 
a novým členem představenstva a místo-
předsedou se pak stal MUDr. Jiří Řezníček.

Změny nastaly i ve vedení nemocnic
Od 1. 1. 2019 také došlo ke změně vedení 
na úrovni nemocnic. Přestala existovat 
představenstva i dozorčí rady a nově ne-
mocnice řídí statutární ředitel a správní 
rada. Ta je nejen řídicím, ale také kontrol-
ním orgánem nemocnice a tvoří ji členové 
představenstva zdravotnického holdingu, 
vždy vyjma ředitele dané nemocnice.

Složení představenstva  
Zdravotnického holdingu KH kraje, a. s. 
od 1. ledna 2019

Ing. Marian Tomášik, MBA 
(předseda ZH KHK a.s.) 
MUDr. Jiří Řezníček 
(místopředseda ZH KHK, a.s.)
Ing. Petr Raab (člen ZH KHK a.s.)
Ing. Miroslav Procházka, Ph. D. 
(ředitel ON Trutnov a.s.)
Ing. Tomáš Sláma, MSc. 
(ředitel ON Jičín a.s.)
Ing. Ivana Urešová, MBA 
(ředitelka ON Náchod a.s.)
Ing. Miroslav Vávra, CSc.  
(ředitel Městské nemocnice  
Dvůr Králové nad Labem a.s.)

Pokračování na str. 9
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Pojďte psychicky podpořit nemocné v LDN v Jaroměři 

Léčebna dlouho-
době nemocných 
v Jaroměři navázala 
v závěru loňského 

roku novou spolupráci s organizací Krá-
lovédvorská Arnika z. s., která zaštítila 
dobrovolnické aktivity. Ty mají dlouhodo-
bě hospitalizovaným pacientům pomoci 
se zlepšením psychiky a kvalitou trávení 
volného času. LDN nyní hledá dobrovol-
níky, kteří by část svého volna věnovali 
místním pacientům. Můžou si s nimi 
číst, hrát společenské hry, kde to zdraví 
dovolí, i chodit na procházky, nebo si jen 
tak povídat. Stejná spolupráce funguje 
již např. v Jičíně s Oblastní charitou Jičín, 
v Trutnově se pro letošní rok chystá.  

V LDN v Jaroměři jsou hospitali-
zováni pacienti, jejichž zdravotní 
stav je někde mezi potřebou být 
hospitalizován a možností zvlád-
nout svoje fungování v domácím 
prostředí. „Pro plné uzdravení pa-
cienta to chce nejen čas, ale také 
aktivizaci, a to nejen fyzickou, ale 
i psychickou. K tomu jsou potře-
ba lidé, kteří s pacientem hovoří 
a zapojují všechny jeho smysly. 
My se na oddělení snažíme pa-
cientům maximálně věnovat 
po zdravotnické stránce a, pokud 
zbyde čas, i po té duševní. Bohu-

žel s nimi ale kvůli narůstajícímu pracov-
nímu vytížení nemůžeme trávit tolik času, 
kolik by bylo potřeba,“ uvádí k důvodům 
nové spolupráce vrchní sestra oddělení 
Mgr. Jana Morávková. 
Pomoci by tak měli dobrovolníci, kteří 
se postarají o psychickou vzpruhu těch, 
kteří na LDN tráví dlouhé týdny až měsíce. 
Koncem roku tak Oblastní nemocnice 
Náchod, pod kterou jaroměřská LDN 
spadá, uzavřela smlouvu s neziskovou 
organizací Královédvorská Arnika z. s. 
Ta dobrovolníky administrativně zaštítí 
a na základě svých zkušeností např. v do-
movech pro seniory ve Dvoře Králové, 
Domově sv. Josefa v Žirči či v Diakonii ČCE 
i s aktivitami poradí. 

„V tuto chvíli hledáme pro LDN další 
dobrovolníky, ideálně mezi místními. 
Není potřeba žádná speciální kvalifikace, 
nicméně dobrovolníky si pečlivě vybíráme. 
Aktivity jsou téměř neomezené a záleží 
na fantazii a domluvě - můžou je brát 
na procházky po areálu, číst s nimi, hrát 
společenské hry, tvořit nebo si jen lidsky 
popovídat. Služba tak částečně supluje 
i rodinu, protože ne všichni ji bohužel mají 
nablízku,“ vysvětluje předsedkyně organi-
zace Jana Štěpánová. V tuto chvíli na LDN 
dochází dva dobrovolníci.  
„Někdy je to složité - vůbec pacienty 
přimět, aby se nějaké aktivity zúčastnili. 
Ptáme se jich, co by chtěli, co by jim udě-
lalo radost, ale pak, když se aktivita na-
plánuje, nechtějí přijít. Na druhou stranu 
pokud se nám podaří je přesvědčit, není 
nic hezčího, než když vidíte jejich spokoje-
né usměvavé tváře,“ dodává vrchní sestra 
Jana Morávková.

Kontakt: 
Zájemci Jaroměř

Více informací u vrchní sestry LDN  
Mgr. Jany Morávkové – tel. 601 323 191 

nebo v Královédvorské Arnice –  
emailem kralovedvorskaarnika@seznam.cz, 
nebo u koordinátorky p. M. Svobodové – 

777 131 988. 

Dobrovolnictví

Hledáme dobrovolníky do Oblastní nemocnice Jičín a Trutnov
Dobrovolníci dochází do zdravotnického zařízení a svoji návštěvou, povídáním si, hraním stolních her, anebo četbou vnáší naději, 
potěšení a radost do tváří pacientů. Dobrovolníci s sebou přináší přátelství, harmonii, pozitivní energii, lidský zájem a podílí se tak 
na zlepšování kvality života mnoha pacientů.

Podobná spolupráce již dlouhodobě funguje mezi jičínskou nemocnicí a Oblastní charitou v Jičíně. Zde jsou dobrovolníci organizováni 
v rámci projektu Dobro v nemocnici. „Program funguje od roku 2014 a prošlo jím už několik desítek dobrovolníků. Byli to jak studenti, 
kteří se třeba připravovali na medicínu, tak třeba pacienti, kteří si prošli nějakou nemocí, a proto se snaží pomoci ostatním. Působíme 
na onkologii, interně a neurologii. Dobrovolníci pracují dle svých možností, po domluvě s vrchní sestrou oddělení a bez nároku na ho-
norář,“ doplňuje koordinátorka dobrovolníků Oblastní charity Jičín Bc. Šárka Barešová. Také charita ale přijímá další zájemce ke spolu-
práci, a to nejen v Jičíně, ale třeba i pro LDN v Novém Bydžově.
Spolupráce s Oblastní charitou Trutnov se chystá od dubna také pro nemocnici v Trutnově, a to zatím na odděleních neurologie  
a rehabilitace.

Oblastní charita Jičín
Vrchlického 824, 506 01 Jičín 
tel.: 733 741 692 
dobrovolnici@charitajicin.cz

Oblastní charita Trutnov
ul. Dřevařská 332, 541 03 Trutnov
tel: 737 333 665
martina.vagner.dostalova@ 
tu.hk.caritas.cz

VHODNÉ PRO
Studenty

Důchodce

Osamělé

Ty, co chtějí potěšit druhé

JAK ČASTO

1 - 2 hodiny týdně 
(dle možností)

CO ZÍSKÁŠ
Osvědčení o výkonu dobrovolnické 

služby

Zkušenosti a praxi

Pocit užitečnosti

Smysluplné trávení volného času

Poznáš nové lidi

Schopnost pomáhat a naslouchat Dobrovolnictví – Jičín

by Nekludov



Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 5| |

Jaké to je být dobrovolníkem v nemocnici? 

Odpovídá Hynek Ludvík, student  
Fakulty zdravotnických studií Univer-
zity Pardubice oboru Zdravotnický  
záchranář, který přes tři roky působil 
jako dobrovolník v Oblastní nemocnici 
Jičín, a to v rámci programu Oblastní 
charity „Dobro v nemocnici“.

Jak dlouho jste spolupracoval jako 
dobrovolník nemocnicí a na jaká odděle-
ní jste docházel?
Do nemocnice jsem docházel asi tři, čtyři 
roky. Původně, když jsem procházel vstup-
ním školením, jsem si mohl vybrat mezi 
internou, chirurgií a onkologií. Rozhodl 
jsem se pro interní oddělení. Postupně se 
služba rozšířila i na oddělení neurologie, 
aby ji mohlo využít více pacientů. 

Pro jaký typ lidí je služba určená?
Na interně to byli většinou starší lidé, kteří 
zde leželi několik týdnů a většinou bez 
návštěv. Rodinu měli zdaleka, takže byli 
rádi za jakékoliv další rozptýlení. Chodil 
jsem do nemocnice jednou týdně, v pátek 
po škole, tak na 2 hodinky. 

Jak probíhá výběr pacientů, za kterými 
půjdete? Prošel jste nějakým školením?
Vstupní školení proběhlo na Charitě i v ne-
mocnici. Dostali jsme informace o tom, co 
se vlastně od nás požaduje, jak to bude 
probíhat, že jsme pojištění „na blbost“ 
v případě, že bychom třeba něco rozbili. 
Dále nám řekli, co ve vztahu dobrovolník-
-pacient můžeme a nemůžeme, například 
že nesmíme zacházet s pacientovými 
penězi apod. Měli jsme také kurz první 
pomoci a v nemocnici nás provedli 
po oddělení a seznámili jsme se se za-
městnanci, kteří nás měli na starost. Když 
jsem pak přišel na oddělení, vždy jsem 

se nejprve domluvil se staniční sestrou, 
jací pacienti by zrovna mohli mít o službu 
zájem, poté jsme za nimi zašli a zeptali se, 
zda by měli zájem o rozhovor, četbu apod. 

Když už jste se dostal za pacientem, jak 
na Vás reagovali? O co měli největší zájem?
Někteří se zprvu báli, když viděli tričko 
s označením charity. Jednak, že to je zpo-
platněná služba, čemuž se vesměs bránili, 
a pak se báli, že jim budeme vnucovat 
nějaké náboženství. Když jsme jim ale 
vysvětlili, že jsme tu pro ně zcela dobro-
volně a bezplatně, a že pracujeme sice 
pod Oblastní charitou Jičín, ale nejsme 
žádní „věrozvěstové“, že si s nimi budeme 
povídat, číst jim, trávit s nimi volný čas 
apod., uvolnili se a většinou na rozhovor 
přistoupili. Někteří si pak rádi popovídali, 
zajímali se, co je venku nového, anebo jen 
pasivně poslouchali, když jsme jim četli. 
S některými jsme mohli jít i ven, když bylo 
hezké počasí. 

O čem jste si s pacienty povídali? Vzpo-
menete si na nějaké vtipné historky?
Povídali jsme si o různých tématech, co se 
děje ve společnosti, ve městě atd. Starší 
lidé rádi vzpomínají, tak často vyprávěli 
o sobě. Třeba jeden pán nám popisoval, 
jak probíhá pravá vesnická zabíjačka, učil 
nás, jak vypálit nejlepší pálenku… Někdy 
jsme si vyslechli i vtipné historky, zasmá-
li jsme se, někdy jsme bohužel slyšeli 
i smutné příběhy. 

Navštěvovali jste pouze dospělé?
Ano, v tomto programu jsme chodili pouze 
za dospělými. Na dětském ale chvíli fun-
goval jiný program, který založila jedna 
z dobrovolnic, osmdesátiletá seniorka, 
která si řekla, že už nechce být doma 
a nudit se. Tak začala docházet za dětmi 
číst jim pohádky, jako taková babička. Bylo 
to ale složité, protože děti k sobě nechtěli 

většinou nikoho cizího pustit, protože byli 
v pro ně stresovém prostředí a měli tam 
většinou své rodiče. Tak se program nako-
nec transformoval v něco jiného. 

Chodil jste jako dobrovolník sám, nebo 
vás bylo více?
Ze začátku jsem chodíval ještě s jednou 
spolužačkou z gymnázia, ta ale pak přesta-
la a chodil jsem sám. Jinak dalších dobro-
volníků bylo v charitě více, ale do nemoc-
nice docházeli jednotlivci. 

Jak Vás vůbec napadlo přihlásit se 
do dobrovolnického programu?
Může za to maminka spolužačky, která mě 
kdysi oslovila, že se pod hlavičkou chari-
ty koná potravinová sbírka a jestli bych 
jim nepomohl. Tak jsem jim pomohl. Pak 
přišla nabídka na zapojení se do pravidel-
ných aktivit. Vždy jsem chtěl nějak po-
máhat lidem a nemocnice mi z toho vyšla 
jako nejlepší, protože jsem uvažoval v tu 
dobu o studiu medicíny. Řekl jsem si, že se 
alespoň dostanu blíže do nemocničního 
prostředí, nasaji atmosféru trochu i zevnitř. 

Proč by měl člověk dělat dobrovolníka 
zrovna v nemocnici?
Je to velmi specifické prostředí. Nikdo tam 
nechce ležet, lidé jsou na tom většinou 
i psychicky špatně, protože jsou nemocní, 
a tahle pomoc mi přišla potřebná. Že je 
někdo vyslechne, povzbudí je, řekne jim 
něco hezkého. Samozřejmě zdravotníci se 
také snaží v rámci svých možností si s lidmi 
povídat, ale myslím si, že byli rádi, že tam 
jsme a že jim někdo v tomhle pomůže. 
Každopádně i oni nám velmi pomáhali, 
věnovali se nám po stránce přípravy, byli 
takovou seznamovací spojkou, pomohli 
nám navázat s pacientem důvěru.

Dostal jste se tedy ke zdravotnictví blíže? 
Jak vás přijali na oddělení? 
Musím říci, že to bylo super. Stali jsme se 
jako dobrovolníci po čase takovou malou 
součástí oddělení, přijali nás velmi dobře, 
s některými jsme navázali úzké vztahy. 
Skvělé bylo také to, že jsme si mohli o pa-
cientech popovídat, mohli jsme jim říci, co 
nás trápí, co se stalo a oni nám vysvětlili, 
jak to třeba souvisí s pacientovým stavem 
apod. Byla to pro nás dobrá zpětná vazba. 

Pomohlo vám to tedy i ke zkouškám 
na školu?
Ano, určitě minimálně v rozhodování, 
jakým směrem se vydat. Nakonec jsem se 
rozhodl pro záchranáře, protože tam se 
dostanu více k praktickým věcem, je to 
pestřejší. Do Jičína bych se každopádně 
moc rád vrátil na praxi. 

Děkuji za rozhovor.

Dobrovolnictví



6| | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Investujeme do modernizace nemocnicZdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Mimo hlavní výstavbu nového pavilonu 
v Oblastní nemocnici Náchod se pomalu 
dokončují také stavební práce na mo-
dernizaci prostor pro radiodiagnostické 
oddělení. To nabídne zanedlouho neje-
nom lepší prostředí pro pacienty, ale 
také kvalitnější diagnostiku díky novým 
přístrojům. Některé už slouží v původ-
ních vyšetřovnách, na další se zatím čeká 
a budou jimi vybaveny renovované pro-
story. Koncem února například oddělení 
zprovoznilo mamograf, který zlepší mož-
nosti diagnostiky rakoviny prsu. 

V rámci digitalizace rentgenových pra-
covišť probíhají od podzimu loňského 
roku stavební úpravy stávajících prostor 
v budovách A a D v dolním areálu. Během 
dubna tak dojde k přestěhování některých 
diagnostických přístrojů, aby měli pacienti 
v areálu jednodušší přístup na potřebné 
vyšetření. Místnosti původního ředitelství 
v ambulantním pavilonu ustoupily ultra-
zvukovým vyšetřovnám a místo původní-
ho ultrazvuku bude nově skiagraf. Ředitel-
ství se přestěhovalo provizorně do prostor 
IT oddělení. V budově D pak v 1. NP došlo 
k úpravě pracoviště rentgenu na vyšet-
řovnu ultrazvuku, nově vzniklo zázemí pro 
personál a recepce s kartotékou. „Sta-
vební úpravy již jsou ve finále a místnosti 
budeme vybavovat nábytkem a přístroji. 
Plné zprovoznění očekáváme na přelomu 
dubna a května,“ popisuje současný stav 
technický náměstek ON Náchod Miroslav 
Bůžek. Stavební práce obnášely kompletní 
rekonstrukci, tedy vybourání stávajících 
příček, podlah i podhledů, provedení nové 
instalace vzduchotechniky či nenosných 
lehkých příček a položení nových podhle-
dů i podlah. Drobné stavební práce probí-

hají i v budově B v horním areálu.  
Přestavbu za více jak 14,3 milionu korun 
bez DPH financuje Královéhradecký kraj. 
„Na stavbu jsem se jezdil pravidelně 
osobně dívat a jsem rád, že tato krajská 
zakázka běží dle plánu. Také že se poda-
řilo udržet chod oddělení a zaměstnanci 
nemocnice i pacienti ji zvládli i za provozu 
bez velkých komplikací. Nové prostory 
budou pro pacienty jistě komfortnější 
a v areálu lépe přístupné. Radiodiagnostic-
ké oddělení se po dostavění nového pavi-
lonu bude stěhovat, ale s těmito prostory 
se počítá pro jiná oddělení,“ řekl k záměru 
přestavby náměstek hejtmana Ing. Aleš 
Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví. 

Nejenom prostory, ale i nové přístroje

Radiodiagnostické oddělení kromě nových 
prostor prochází také obměnou přístro-
jového vybavení. V únoru uvedlo do pro-
vozu nový mamograf Planmed clarity, 
který nemocnice zakoupila z vlastních 
prostředků za 7 milionů korun. „Jde o ma-
mografické zařízení se stereotaktickou 
jednotkou a přímou digitalizací obrazu, 
které slouží k diagnostice a prevenci nádo-
rových onemocnění prsu. Tento moderní 
přístroj zajišťuje diagnostiku na nejvyšší 
úrovni. Ročně zde provedeme zhruba 

8 až 10 tisíc vyšetření, které je nyní pro 
pacienty šetrnější, neboť se snížila míra 
využívaného záření,“ uvádí primář odděle-
ní MUDr. Marek Strnad. Nemocnice také 
zajistí v případě pozitivního nálezu další 
komplexní péči o pacienta včetně operati-
vy a následné péče. Kromě mamografu již 
má nemocnice v provozu i další přístroje, 
které získala za pomoci dotací IROP. Jde 
o ultrazvuky za více než 23 milionů korun. 
Dotace pokryly zhruba 19,5 milionu. 
Těmito přístroji budou vybaveny jak zre-
konstruované prostory, tak i další odděle-
ní nemocnice zdejší nebo té v Broumově. 
Právě probíhající revitalizaci náchodské 
nemocnice a s tím související nové vy-
bavení jednotlivých pracovišť vítá také 
vedení města Náchoda. „Průběžně velmi 
úzce spolupracujeme s managementem 
nemocnice na vytvoření odpovídajících 
podmínek pro naše občany a pacienty ne-
mocnice během její rekonstrukce. Osobně 
jsem rád za každý posun v oblasti posky-
tování zdravotní péče a diagnostiky v naší 
nemocnici, za každý nový přístroj. Naším 
úkolem je vytvořit kvalitní zázemí nejen 
pro pacienty, ale i lékaře a zdravotní per-
sonál, ti všichni jsou naši občané,“ dodal 
starosta Jan Birke.

Modernizace radiodiagnostického oddě-
lení Oblastní nemocnice Trutnov se chýlí 
ke konci. Nová magnetická rezonance je 
již ve zkušebním provozu a dodělávají se 
zde poslední stavební práce. Stěhování 
přístroje do nových prostor vzbudilo 
začátkem února v areálu rozruch – osmi-
tunovou rezonanci totiž musel po částech 
stěhovat jeřáb. 

Stěhování několikatunové magnetické 
rezonance se uskutečnilo za plného provo-
zu. Pracovníci dopravní firmy usměrňovali 
provoz v ulici M. Gorkého, zatímco velký 
jeřáb vykládal největší, téměř šestituno-
vou část přístroje a přenášel ji přes plot 

k budově nemocnice. V její zdi stavbaři 
vytvořili velký otvor, aby tudy mohla 
magnetická rezonance projít. Na zemi 
ležely kovové pláty, po kterých pracovníci 
dopravní firmy přístroj připevněný na ko-
lečkách dotlačili až na místo. Poté ji firma 

uvedla do zkušebního provozu, který probí-
hal po celý březen. První pacienti vyzkouší 
novou rezonanci začátkem dubna. 
„Modernizace trutnovské radiodiagnostiky 
bude stát téměř 28 milionů korun. Přístroj 
samotný vyjde na necelých 23 milionů, sta-
vební úpravy na zhruba 5 milionů. Po úpra-
vách vznikne moderní, pohodlné a příjem-
né prostředí nejen pro pacienty, ale také 
pro náš personál. V současné době chceme 
pořídit novou magnetickou rezonanci také 
do nemocnice v Náchodě a do budoucna 
zvažujeme novou rezonanci i do Oblastní 
nemocnice Jičín,“ uvedl náměstek pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar. Cenu přístroje 
uhradí z 85 % dotace z  Integrovaného  

Náchodská nemocnice modernizuje radiodiagnostické oddělení  

Do trutnovské nemocnice nastěhoval novou magnetickou rezonanci jeřáb
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Nemocniční areál v Náchodě se 27. března 
2018 stal dějištěm podpisu smlouvy 
na první etapu modernizace Oblastní ne-
mocnice Náchod. Od loňského dubna tak 
probíhá největší krajská stavba v oblasti 
zdravotnictví za 1,344 miliardy korun. 
Provádí ji konsorcium společností Geosan 
Group, a. s. a BAK stavební společnost, 
a. s. Investorem je Královéhradecký kraj. 
„Jsem rád, že i přes počáteční komplikace 
se zakládáním stavby zatím vše pokračuje 
podle plánu. Jenom přípravy na zahájení 
výstavby trvaly několik let a nebyly pro 
kraj jednoduché. Věřím, že vše i nadále 
pojede dle harmonogramu a v příštím roce 
zde bude stát zcela nová nemocnice,“ říká 
náměstek hejtmana Královéhradeckého 
kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš 
Cabicar. 

Práce probíhají za plného provozu  
nemocnice
V souvislosti se stavbou došlo ke změně 
přístupů do pavilonů a organizace vjezdu 
a parkování zaměstnanců i personálu. 
Poté byl zdemolován spojovací krček sta-
rého hospodářského objektu a v květnu 
2018 následovaly výkopové práce. Nyní 
ve středu areálu probíhá výstavba dvou 
nových nemocničních objektů J a K, které 
budou propojeny. „V současné době 

stavbaři provádí betonáž monolitické kon-
strukce nových pavilonů. Během března 
se stavba nacházela na třetím nadzemním 
podlaží,“ komentuje výstavbu technický 
náměstek ON Náchod a.s. Miroslav Bůžek. 

Součástí výstavby je pak i objekt pro 
zdroje medicinálních plynů. Propojení mezi 
novými a stávajícím pavilonem bude zajiš-
ťovat jeden nadzemní a jeden podzemní ko-
ridor včetně přímého přístupu na heliport 
umístěný na střeše pavilonu A. Zároveň se 
počítá s vybudováním chodníků, přístupo-
vých komunikací a parkovacích ploch. 

Přístup do areálu komplikovaly začátkem 
roku výkopové práce
Komplikací pro provoz nemocnice byla 
dočasně stavba energetických kolektorů 
u dolního vstupu do pavilonu A a napojení 
kanalizace vedoucí souběžně s příjezdo-
vou cestou k nemocnici. „Obě části byly 
provedeny během ledna a února. Teplejší 
počasí sice stavbařům přálo, o to víc ale 
komplikovalo bohužel život zaměstnancům 
i pacientům. Nyní jsou již ale práce ukonče-
ny a provizorně upravené prostory jsou pře-
dány k užívání,“ doplňuje Miroslav Bůžek.

Nemocnice i kraj modernizují také vybavení 
Nejenom samotná stavba, ale také nové 
moderní přístroje a vybavení budou in-
vesticí Královéhradeckého kraje do ON 
Náchod a.s. Zastupitelé totiž schválili 
financování veřejných zakázek na pořízení 
movitého vybavení pro Oblastní nemoc-
nici Náchod za 300 milionů korun. Samot-
nou veřejnou zakázku by chtěl kraj vyhlá-
sit v prvním čtvrtletí letošního roku.

„Nutností pro vyhlášení veřejné zakáz-
ky je vyčlenění finančních prostředků 
do krajského rozpočtu. Jelikož se jedná 
o 300milionovou zakázku, její financo-

vání rozdělíme do dvou let. V letošním 
rozpočtu bude vyčleněných 100 milionů 
korun a zbylá část v rozpočtu pro příští 
rok. Za tuto sumu pořídíme například in-
formační technologie, vybavení interiéru, 
zdravotnické přístroje či nový orientační 
systém pro veřejnost. Tím dokončíme kom-
pletní modernizaci náchodské nemocnice 
tak, jak bylo v plánu dle projektové doku-
mentace,“ doplnil náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. 

Samotná nemocnice pak průběžně mění 
své přístrojové vybavení, které poskytne 
pacientům tu nejlepší možnou péči. V loň-
ském roce to byla například zhruba sedm-
desátka nových přístrojů, které nemocni-
ce zakoupila pomocí dotací z IROP. „Věřím, 
že nejmodernější vybavení a i samotné 
nové a hezké prostředí naláká do naší 
nemocnice další spolupracovníky a i těm 
stávajícím se zde bude dobře pracovat. 
Vloni jsme nakoupili za pomoci evrop-
ských dotací přístrojové vybavení za téměř 
150 milionů, z něhož většina přijde právě 
do nových sálů a ordinací,“ říká ředitelka 
ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, MBA.

Cílem celé modernizace je sestěhování 
horního areálu nemocnice a sjednocení 
všech provozů do dolního areálu, čímž 
dojde nejen zefektivnění poskytované 
zdravotní péče, ale také ke snížení někte-
rých nákladů, např. na logistiku a trans-
port v rámci areálu. V pavilonu J bude 
zejména lůžková část chirurgie, ortopedie 
či gynekologické ambulance, v pavilonu 
K se bude nacházet například oddělení 
zobrazovacích metod, operační sály, ARO 
a JIP, dále porodnice či dětské oddělení. 

Oblastní nemocnice Náchod zajišťuje zdra-
votní péči pro spádovou oblast s více než 
200 tisíci obyvateli, ve specializovaných 
oborech až pro 250 tisíc pacientů.

regionálního operačního programu 
a zbytek dofinancuje Oblastní nemocnice 
Trutnov. Stavební úpravy hradí Králové-
hradecký kraj. 
Magnetická rezonance nabídne pacientům 
širší spektrum a kratší dobu vyšetření. 
Lékařům zase mnohem kvalitnější zobra-
zovací schopnosti a přesnější diagnostiku. 
Nejprve je však čeká důkladné školení. 
„Nová magnetická rezonance má pětkrát 
vyšší intenzitu magnetického pole než pří-
stroj, který jsme tu dosud měli. Je to špička 
ve své kategorii a přesahuje standardy 
i v jiných nemocnicích. Zkvalitní a zpřesní 
diagnostiku, v mnoha případech ji i zrychlí. 
Rozšíří se spektrum vyšetření, které zde 

budeme moci provádět. Je to obrovský 
skok kupředu,“ uvedl primář radiodiagnos-
tického oddělení Jiří Bažant. 
Starou magnetickou rezonanci, která 
v Trutnově sloužila přes deset let, hodlá 
vedení Královéhradeckého kraje věnovat 
arménským lékařům. „V Trutnovské ne-
mocnici nemůžeme provozovat dva tako-
véto přístroje, i když by to pro nás i pro 
pacienty bylo příjemné. Dvě pracoviště 
nejsme schopní obsadit personálně a ne-
pokryjí to ani smluvní vztahy s pojišťovna-
mi. Během loňské návštěvy partnerského 
regionu Tavuš v Arménii jsme s hejtmanem 
Jiřím Štěpánem jednali o možnosti daro-
vat magnetickou rezonanci arménskému 

ministerstvu zdravotnictví. O případném 
darování přístroje bude rozhodovat krajské 
zastupitelstvo,“ vysvětlil Aleš Cabicar. 
Zájem o vyšetření na magnetické rezo-
nanci je obrovský, a s tím jsou spojeny 
bohužel také dlouhé čekací doby. V regio-
nu je totiž v nemocnicích Zdravotnického 
holdingu pouze jediný přístroj. Koncem 
loňského roku tak Oblastní nemocnice 
Trutnov na oddělení posílila směny, aby 
vyšetřila denně více pacientů, a zkrátila 
tak čekací doby. Nová rezonance by pak 
měla zkrátit i dobu samotného vyšetření. 

-MD-
Zdroj: tisková zpráva KH kraje

Jak pokračuje výstavba náchodské nemocnice?
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Rekonstrukce multidisciplinární jednotky 
intenzivní péče nemocnice Broumov jde 
do finále. Rada Královéhradeckého kraje 
vybrala stavebníka na její dokončení. 
Stavba, v rámci které vznikne ambulance 
pro drobné zákroky a další pokoj, bude 
stát zhruba 6,3 milionu korun bez DPH 
a hotova má být na konci června 2019.

„Nejprve jsme v roce 2017 v broumovské 
nemocnici zrekonstruovali oddělení ná-
sledné intenzivní péče a dlouhodobé inten-
zivní ošetřovatelské péče. V dalších eta-
pách nyní upravujeme JIP. První část právě 
dokončujeme a ta navazující bude hotová 
do konce června 2019. V této poslední 
fázi vznikne nová aseptická ambulance 
pro více oborů, která umožnuje provádět 
drobné lékařské výkony, které poslouží 
ke stabilizaci pacientů v ohrožení života. 
Dále vznikne jeden třílůžkový nemocniční 
pokoj s vlastním sociálním zařízením,“ řekl 
Ing. Aleš Cabicar, náměstek pro oblast 
zdravotnictví. 
„Modernizací JIP a vůbec rozšířením služeb 
o lůžka následné intenzivní péče (NIP) 
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
(DIOP) se naše nemocnice stává komplex-
nější. Naši zdravotníci se dokáží o pacienta 
postarat od první chvíle – od hospitalizace 
a akutní péče, až po péči následnou. To vše 
s cílem co možná nejlépe a nejdříve navrátit 
pacienta zpět k jeho běžnému životu,“ sdě-
lila ředitelka Oblastní nemocnice Náchod 
a. s. Ing. Ivana Urešová, MBA, která vede 
rovněž broumovskou nemocnici.
První etapu rekonstrukce broumovské JIP 
za cca 23,4 milionu korun dokončil Králo-
véhradecký kraj koncem roku 2017. Ote-
vřeny byly dva pokoje pro nové oddělení 
NIP a dva pokoje pro DIOP. Rekonstrukce 
se dotkla 1. nadzemního podlaží. Sou-
částí stavebních prací byly nové rozvody 
elektroinstalace, vody a vytápění. Vedle 
toho bylo nezbytné vybudovat i zázemí, 
jako jsou sociální zařízení či místnost pro 
asistované mytí. V rámci druhé etapy re-
konstrukce, která je již před dokončením, 
stavebníci rozšířili JIP o novou vyšetřovnu, 
hygienické zázemí a zázemí pro zaměst-
nance, nové pracovny pro lékaře, místnosti 
pro administrativu a sklady. Za tuto etapu 
rekonstrukce kraj zaplatí přibližně 21,4 
milionu korun bez DPH.
Nemocnice ale myslí i na pacienty, o které 
se nemá po propuštění z nemocnice kdo 
postarat. Od podzimu loňského roku 
poskytuje také službu sociálních lůžek. 
„Několik jich je zatím v provizorních pro-
storách a po dokončení rekonstrukce JIP 
pak budou uvolněné pokoje upraveny 
právě pro tuto službu. Celkem tak budeme 

mít v Broumově k dispozici deset lůžek,“ 
dodala ředitelka Ivana Urešová.
Broumovská nemocnice je od roku 2006 
součástí Oblastní nemocnice Náchod, a. s. 
Poskytuje zdravotní péči pro spádovou 
oblast Broumovska a Policka s přibližně  
27 tisíci obyvatel. V broumovské nemoc-
nici se nachází 35 lůžek interního oddělení 
s 24hodinovou akutní ambulancí, 5 lůžek 
na samostatné multidisciplinární jednotce 
intenzivní péče, 5 lůžek následné inten-
zivní péče, 5 lůžek dlouhodobé intenzivní 
péče a zhruba 60 lůžek následné péče.

Pane primáři, v Broumovské nemocnici 
působíte již dlouhou dobu. Nemocnice 
se zaměřuje především na intenzivní 
a následnou péči o pacienty. Kam se 
za posledních pár let v poskytování péče 
posunula?
Do broumovské nemocnice jsem nastou-
pil v roce 1984 na chirurgické oddělení. 
Tehdy tato nemocnice byla součástí 
OÚNZu a byla zde chirurgie se 60 lůžky, 
interna se 70 lůžky a gynekologie s porod-
nicí s 34 lůžky. Tak, jak šel vývoj medicíny 
za posledních 30 let, i broumovská nemoc-
nice, možná jako jedna z prvních, proděla-
la velké změny ve smyslu restrukturalizace 
péče. Postupně se zaměřovala na pacienty 
s chronickým onemocněním, akutní péče 
se přesouvala logicky do Náchoda. 
V tuto chvíli disponujeme zhruba 60 lůžky 
následné péče, od 1. března 2019 i 10 so-
ciálními lůžky a 5 lůžky následné intenzivní 
péče, kde leží pacienti s nutností umělé 
plicní ventilace, jejichž stav je relativně 
stabilizovaný. Tito pacienti jsou k nám 
převážně překládáni z oddělení ARO a JIP 
jiných nemocnic. Dále máme 5 lůžek dlou-
hodobé intenzivní péče, kde jsou hospi-
talizováni pacienti většinou s poruchou 
vědomí a nutností odsávání z dýchacích 
cest. V nemocnici je stále ještě oddělení 
akutní interny a JIP.

Právě se rekonstruují pokoje pro novou 
JIP. Co to nemocnici přinese?
Původní prostory jednotky intenzivní 
péče již bohužel nevyhovovaly potřebným 
předpisům a byla nutná jejich rekonstruk-
ce. Přistoupilo se tedy k obnově prostor, 
které jsou v první fázi již téměř dokonče-
ny. Nyní do června bude navazovat další 
rekonstrukce, kdy vznikne i aseptická 
ambulance s možností provádět drobné 
zákroky.   

Bude to mít vliv na potřebu nového per-
sonálu? Jak jste na tom s ne/dostatkem 
lékařů a sester?
S nedostatkem lékařů se potýkají všechny 
nemocnice v ČR a rovněž my bychom si 
dokázali představit větší počet kvalifikova-
ných lékařů. V otázce zdravotních sester je 
na rozdíl od ostatních nemocnic naše ne-
mocnice relativně naplněna, byť na spodní 
hranici. Je to dáno tím, že z broumovského 
výběžku se hůře cestuje za prací. Význam-
nou konkurencí jsou nám bohužel ústavy 
sociálních služeb, a to vzhledem k výrazně 
lepším platovým podmínkám. 

Na Broumovsku je vidět také velká regio-
nální soudržnost. Spolupracujete s part-
nery, kteří vám dlouhodobě a úspěšně 
pomáhají. Mám na mysli Fond HOSPITAL 
Broumov. Jak spolupráce vypadá a co 
plánujete?
S nadačním fondem HOSPITAL Broumov 
máme po mnoho let vynikající spoluprá-
ci. Díky jejich příspěvkům jsou prakticky 
obnovena všechna nemocniční lůžka, dále 
třeba toaletní křesla, křesla pro kardiaky, 
polohovací pomůcky, motodlahy, čističky 
vzduchu atd. Nyní se bude fond podílet 
na dovybavení nových zrekonstruovaných 
prostor JIP i dalších oddělení, a to v částce 
cca 1 mil. Kč. Všechny pomůcky a pro-
středky takto zakoupené slouží ke zlep-
šení péče o pacienty. Prostřednictvím 
fondu nás také podporuje samotné město 
a místní podnikatelé. 

Jak funguje spolupráce s náchodskou ne-
mocnicí, pod kterou spadáte? Kde vidíte 
nemocnici za 5, 10 let?
Jsme součástí ON Náchod a.s. již od roku 
2006. Za posledních 15 let se změnila 
struktura poskytované péče, a to směrem 
od akutní k té následné. Vize broumovské 
nemocnice tak do budoucna bude taková, 
že všechny akutní stavy by měly dříve nebo 
později projít diagnostikou v Náchodě. Zde 
je totiž soustředěno veškeré odborné vyba-
vení i specialisté různých oborů. My v Brou-
mově se budeme soustředit na doléčení 
pacientů, následnou a dlouhodobou péči. 

Děkuji za rozhovor    -MD-

V broumovské nemocnici se dokončuje rekonstrukce multidisciplinární JIP

Investujeme do modernizace nemocnicZdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
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Krajské nemocnice řídí od nového roku rozšířené představenstvo  
Pokračování ze str. 3

„Máme před sebou hned několik důle-
žitých úkolů. Především musíme zabez-
pečit zachování dostupnosti zdravotní 
péče v souladu s požadavky zřizovatele, 
stabilizovat zdravotnický personál 
v našich nemocnicích – budeme např. 
pokračovat v projektech stipendií pro 
lékaře i nelékaře a v získávání dalších 
pracovníků i ze zahraničí. Dále chceme 
zintenzivnit společná jednání se zdra-
votními pojišťovnami o úhradách péče, 
zaměřit se na ekonomickou stabilitu 
nemocnic a jejich plánovaný rozvoj v ob-
lasti nové výstavby, modernizace zaříze-
ní, ale i dostatečných investic do rekon-
strukcí a obnov budov,“ popisuje hlavní 
úkoly vedení holdingu Marian Tomášik. 

Nový místopředseda představenstva 
holdingu, MUDr. Jiří Řezníček, vedl 
v letech 2011-2017 nemocnici v Ústí nad 
Orlicí a působil také dlouhá léta jako 

primář hematologicko-transfúzního 
oddělení či jako náměstek léčebné péče. 
„Práce ve vedení zdravotnického holdin-
gu je pro mě výzva, těším se na spolu-
práci se zaměstnanci nemocnic i s vede-
ním společnosti. Přál bych si, abychom 
společně i s řediteli vytvořili funkční tým, 
který pomůže k dalšímu rozvoji všech 
nemocnic,“ říká MUDr. Jiří Řezníček.

 „Jednotliví ředitelé nemocnic jsou 
nově spoluzodpovědní za hospodářské 
výsledky a celkové vedení každé z dce-
řiných organizací ZH KHK, což současný 
dualistický model vedení neumožňoval. 
Tím jsme se o krok přiblížili k původní 
ideji kraje, která má vést k postupnému 
slučování některých procesů a provoz-
ních záležitostí všech nemocnic, aby si 
nemocnice v kraji vzájemně nekonkuro-
valy, ale zároveň aby bylo poskytování 
péče smysluplné, efektivní a vysoce od-
borné,“ konstatuje ke změnám Ing. Aleš 

Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví. 

Představenstvo holdingu se pravidelně 
schází každý měsíc na poradách, správ-
ní rady jednají dle potřeby, min. také 
jednou za měsíc. Správní rada dané 
nemocnice určuje základní zaměření 
obchodního vedení společnosti a dohlí-
ží na jeho řádný výkon. V kompetenci 
správní rady jsou všechny záležitosti 
týkající se společnosti, pokud nejsou 
zákonem nebo stanovami svěřeny 
do působnosti statutárního ředitele, 
nebo valné hromady.  

Dozorčí rady ZH KHK a. s. se od nového 
roku žádné kompetenční ani personální 
změny netýkají.  Nadále volí a odvolává 
členy představenstva, přičemž je do-
zorčí radě zároveň vyhrazeno schvalo-
vat smlouvy o výkonu funkce.                               

-MD-

Personální změny na vedoucích místech
Organizace Jméno Datum Funkce
ON Náchod Mottl Luboš, Ing. od 1. 1. 2019 ředitel odštěpného závodu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
ON Náchod Slavíková Petra od 1. 1. 2019 vrchní sestra, Ortopedické oddělení Náchod
ON Náchod Prostředníková Pavlína, Bc. od 1. 12. 2018 vrchní sestra, Interní oddělení Rychnov nad Kněžnou
ON Náchod Šimonová Petra, Bc., DiS. od 1. 1. 2019 vrchní sestra, Oddělení lůžek následné péče Rychnov nad Kněžnou
MN Dvůr Králové n.L. Kasanová Lada od 1. 1. 2019 staniční sestra, ARO
MN Dvůr Králové n.L. Vít Patrik, MUDr. od 1. 1. 2019 primář, Chirurgické oddělení
ON Trutnov Kaplanová Jana, MUDr. od 23. 1. 2019 primářka, Dětské oddělení
ON Trutnov Fibrich Petr, MUDr. od 1. 1. 2019 primář, Neurologické oddělení
ON Trutnov Rybová Anežka, Bc. od 1. 1. 2019 staniční sestra, Gynekologicko-porodnické oddělení
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Náchodská nemocnice vyměnila náměstky pro léčebnou péči a personalistiku 

V Oblastní nemocnici Náchod a. s. 
nastaly od února personální změny. 
Novým náměstkem pro léčebnou péči 
je MUDr. Ladislav Tichý, praktický lékař 
a hematolog, který již v minulosti působil 
ve vedení nemocnice. Oblast personální 
pak vede Ing. Martin Kyntera, který dříve 
působil jako vrcholový manažer nadná-
rodní společnosti. 

Vedení ON Náchod a. s. představilo 
koncem ledna nového náměstka pro 
léčebnou péči. Stal se jím MUDr. Ladi-
slav Tichý, náchodský zastupitel, jenž 
byl v letech 2009-2010 také členem 
představenstva nemocnice a mj. působí 
i ve Správní radě Nadačního fondu 
pro podporu nemocnice. Vystřídal tak 
ve funkci MUDr. Pavla Svobodu, který 
skončil k 31. 12. 2018. Ke změně došlo 
také na pozici personálního náměstka, 
kterým se stal Ing. Martin Kyntera. Ten 
více jak 22 let pracoval pro jaroměřskou 
společnost Kimberly-clark.
 „Vítám do naší společnosti dvě významné 
posily. Oba jsou Náchoďáci tělem i duší, 
i proto velmi dobře zapadají do našeho 
týmu. Jsem přesvědčena, že budou jedno-
značně přínosem a přeji jim pevné nervy 
a tolik potřebného pracovního entuzi-
asmu v nových funkcích. Současně chci 
poděkovat za kvalitně odvedenou práci 
MUDr. Pavlu Svobodovi,“ říká k výměně 

pozic Ing. Ivana Urešová, MBA.  
Obě oblasti řízení jsou podle náměst-
ka hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Ing. Aleše Cabicara klíčové: „Pozice lé-
čebného náměstka je důležitou funkcí, 
která má vedení nemocnice pomáhat řešit 
problémy, se kterými se nemocnice potká-
vá v odborné péči. Je jakousi spojkou pro 
primáře oddělení, se kterými musí denně 
komunikovat. Pomáhá také v nastavování 
různých procesů a fungování oddělení. 
Věřím, že MUDr. Tichý využije svou znalost 
prostředí nemocnice, naváže s primáři 
korektní vztahy a bude se spolupodílet 
na tom, abychom společně všichni úspěšně 
zkoordinovali budoucí přesun oddělení 
do nových pavilonů, které Královéhradec-
ký kraj staví. Stejně tak je důležitý rozvoj 
personální oblasti směrem k náboru zdra-
votnického personálu, který věřím pan 
Ing. Kyntera posune opět o kus dál.“ 

-MD-

Uvedení obou náměstků se zúčastnili také 
Ing. Aleš Cabicar za Královéhradecký kraj 

a starosta města Náchod Jan Birke
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Od ledna letošního roku má Nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou svůj management. 
Prokuristou a ředitelem odštěpného 
závodu pověřeným řízením nemocnice 
se stal Ing. Luboš Mottl. Ten nemocnici 
velmi dobře zná, protože ji už v letech 
2009 až 2011 vedl. Nemocnice bude dále 
organizačně spadat pod Oblastní nemoc-
nicí Náchod a. s., se kterou se sloučila 
v roce 2013, avšak získává větší samo-
statnost a v některých oblastech i vlastní 
zodpovědnost. Management tak bude 
např. spolurozhodovat o hospodaření, 
ale aktivněji se zaměří např. na nábor 
nových zaměstnanců či na regionální 
spolupráci. I proto do užšího vedení 
přibyla funkce náměstka pro LPP, který 
se stal primář odd. ARO MUDr. Marcel 
Maršík, a náměstkyně pro ošetřova-
telskou péči, kterou se stala Bc. Petra 
Zimová. 

Pane řediteli, vrátil jste se do manage-
mentu nemocnice po osmi letech. Co se 
za tu dobu změnilo a co nezměnilo? 

Předně mě velmi těší, že jsem zde 
i po tolika letech našel některé z mých 
bývalých kolegů na svých místech, a to 
se týká jak primářů, lékařů a sester, tak 
i dalších zaměstnanců. Líbí se mi, že jejich 
práce má pro ně opravdu velký smysl 
a i přes některé nelehké problémy vydr-
želi. A toho si upřímně cením. Na druhou 
stranu je teď nemocnice ve složité situaci, 
co se personálu týká, a z toho opravdu 
radost nemám.

Za téměř tři měsíce ve funkci jste se 
určitě měl možnost seznámit se stavem 
nemocnice. Čím jste začal?
Seznamovací proces probíhal velmi inten-
zivně. S vedením nemocnice jsme museli 
identifikovat nejvíce kritická místa a kon-
zultovat možnosti optimálního řešení, 
která jsou reálná, a ve spolupráci s kolegy 

v náchodské nemocnici 
je dále postupně řešíme. 
Pomáhají mi také za-
městnanci, kteří dávají 
podnětné a konstruktiv-
ní připomínky. Celé je to 
ale pochopitelně společ-
ný běh na delší trať. 

Jaké první kroky jste již 
učinili?
Postupně jsme začali 
se stabilizací personá-
lu na všech úrovních, 
všemi dostupnými 
způsoby a prostředky. 

Samozřejmě nedostatek personálu, sester 
i lékařů, je problémem všude a rychnov-
ská nemocnice není výjimkou. Chceme 
proto maximálně motivovat ty stávající, 
ale i nově příchozí zaměstnance. Proto 
navazujeme opět úzkou spolupráci se 
zdravotnickými školami a lékařskými fa-
kultami, chceme se letos aktivně účastnit 
veletrhů práce se Zdravotnickým holdin-
gem atd. Chceme, aby nemocnice byla 
vidět jako perspektivní zaměstnavatel 
v regionu. 

Jak chcete nalákat do rychnovské nemoc-
nice mladé lékaře a zdravotní sestry?
Cíl je jasný, bude to ale tvrdá, mravenčí 
a dlouhodobá práce v oblasti pracovního 
trhu. Prostředky mohou být různé - počí-
naje třeba využitím současně  populárních 
sociálních sítí, až po již zmíněnou aktivní 
účast na veletrzích pracovních sil či spolu-
práci s profesionálními personálními agen-
turami. Složitější to bude ale s atestovaný-
mi lékaři, kterých je na trhu práce nedosta-
tek a aby k nám přišli, musí mít dostatečný 
důvod. A tím je ekonomicky stabilní nemoc-
nice s dlouhodobou perspektivou.  

Kvůli nedostatku atestovaných lékařů 
hrozilo jednu chvíli i omezení dětského 
oddělení. Jak je na tom dnes?
Ano, byl to dlouhodobý a vleklý problém. 
Pan primář Ondruš vloni odešel a nemoc-
nici tak chyběl zkušený atestovaný pediatr. 
Na jaro pak oznámila odchod další z léka-
řek a my bychom měli problém oddělení 
udržet i kvůli akreditaci. Ačkoliv se ná-
chodská nemocnice dlouhodobě předem 
snažila hledat, bohužel se nedařilo. Ates-
tovaní pediatři prostě volní nejsou, nebo 
nechtějí sloužit v nemocnicích, anebo 
jsme jim nemohli dát takové podmínky, 
jaké požadovali. S panem doktorem Ond-
rušem se mi však nyní podařilo domluvit 
tak, že nám ještě minimálně jeden rok 
bude vypomáhat. Během této doby budou 

atestovat dvě lékařky, a tím je personální 
perspektiva dětského oddělení vyřešena. 
Myslím, že vzájemná dohoda byla i díky 
tomu, že viděl, že má nemocnice snahu 
a nový náboj. Dobrá zpráva pro nemocnici 
a její pacienty je i to, že doktor Ondruš je 
atestovaný dětský kardiolog.

Pomůže získat nové zaměstnance i nově 
vzniklý nadační fond? 
Ano, zcela jistě. Město Rychnov nad 
Kněžnou koncem ledna letošního roku 
založilo a registrovalo Zdravotní nadační 
fond pro podporu zdravotnictví v regionu. 
První vlaštovkou je spuštění stipendijního 
programu pro nábor zdravotnického ne-
lékařského personálu, do kterého vložil 
svoje prostředky Královéhradecký kraj. 
Ten samozřejmě také velmi stojí o to, aby 
nemocnice byla personálně saturovaná. 

Slyšela jsem, že i největší regionální  
zaměstnavatel, ŠKODA auto, přislíbil 
vložit do fondu 1 mil. Kč… 
Ano, to je pravda. O využití těchto pro-
středků ale již uvažujeme trochu jinak. 
Budou sloužit zejména pro nákup vyba-
vení oddělení zdravotnickou technikou. 
V současné době připravujeme projekt 
nákupu lůžek tam, kde je jejich obnova 
v nemocnici nejvíce třeba. Toto řešení 
nabídne jak komfort pacientům, tak sou-
časně ulehčí práci sestrám. Věřím ale, 
že najdeme mnoho dalších společných, 
témat, myšlenek a inspirací tak, aby byl co 
nejvíce ku prospěchu naší nemocnice.

Jak je na tom nemocnice ekonomicky 
a co uděláte pro zlepšení situace?
Některé věci jde jednoduše zlepšit pou-
žitím standardních ekonomických a ma-
nažerských nástrojů na straně příjmů 
a výdajů.  Pak je to také zdravý selský 
rozum, naslouchání kolegům a třeba i po-
stupným přehodnocením poskytování 
některých podpůrných služeb pro fungo-
vání nemocnice.

A co investice do nemocnice? Co je hlav-
ním úkolem managementu v této oblasti?
Hlavním úkolem je připravit podmínky 
pro realizaci plánované výstavby pavilonu 
intenzivní péče a operačních oborů, tzv. 
centrálního příjmu. Pokud ministerstvo 
splní svůj slib a zřizovateli, Královéhra-
deckému kraji, uvolní na tuto investici 
zhruba 300 milionů korun, chtěli bychom 
co nejdříve začít s projektováním pro 
vlastní realizaci stavby. Studii již máme.  
Jde o zcela zásadní investici pro další fun-
gování nemocnice, která jí zajistí všechny 

Luboš Mottl: Rychnovská nemocnice má před sebou velké úkoly,  
musíme stabilizovat personál a připravovat se na stavbu. 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
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V pátek 15. března proběhlo v rych-
novské nemocnici rozsáhlé jednání 
managementu. Důvodem bylo spolu 
s personalisty i lékařským náměstkem 
najít klíč k řešení neutěšené personální 
situace zejména v oblasti nelékařských 
zdravotnických pracovníků. 
V regionu je pro nemocnici silným part-
nerem, ale v současné době bohužel 
i velkým konkurentem např. i závod 
ŠKODA auto. Je to ale i sociální sektor, 
např. domovy seniorů a další sociální 
služby, kam zaměstnanci ze zdravot-
nictví utíkají nebo sem rovnou míří po 

škole. „Kraj se ale nechce v žádném 
případě smířit s tím, že zdravotníci 
jdou po škole raději pracovat do jiného 
sektoru. Proto inicializoval vytvoření 
fondů v jednotlivých městech a vložil 
do nich finance, které by měly sloužit 
jako motivační nástroj pro nové sestry. 
Chceme je tak udržet ve zdravotnictví, 
resp. v našich nemocnicích. Stejný ná-
stroj má nyní k dispozici i Rychnov nad 
Kněžnou,“ vysvětluje konkrétní kroky 
kraje náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar, který se 
schůzky osobně účastnil. 

Dalším tématem, které vedení rychnov-
ské nemocnice spolu s ředitelkou  
Ing. Ivanou Urešovou, MBA a zřizovate-
lem řešilo, byla neutěšená ekonomická 
situace. Ing. Luboš Mottl představil 
konkrétní kroky pro dosažení režijních 
úspor a snížení běžných nákladů, které 
jako ředitel hodlá podniknout. V ne-
poslední řadě se projednávaly i připra-
vované přístrojové investice, na které 
nemocnice letos očekává dotaci z IROP. 
Do nemocnice by tak měla přijít techni-
ka a vybavení za cca 30 mil. Kč. 

-MD-

předpoklady k tomu, aby byla nemocnicí 
21. století. A to se vším, co k tomu patří.  
Zároveň, aby byla ekonomickým subjek-
tem, který je schopný dlouhodobé vyrov-
nané existence bez masivních subvencí.

Co bude pro nemocnici stavba z hlediska 
poskytované péče znamenat?
Nový pavilon bude mít hlavní výhodu 
v tom, že bude pouze jedno přijímací 
místo pro celou nemocnici. Odtud pak 
budou pacienti dle charakteru zdravotních 
komplikací dále směřováni přímo na dané 
oddělení. Nyní má každé oddělení přiro-
zeně vlastní příjem (interna, chirurgie, 
dětské), což klade vysoké nároky nejen 
na samotný provoz, ale také na perso-
nální obsazení. Dojde k výraznému snížení 

provozních nákladů a k optimalizaci počtu 
personálu NLZP - zdravotních sester.
Uvolněné prostory mohou být využity 
např. pro návaznou péči, třeba LDN,  
sociální lůžka, atd. Je to o dlouhodobější 
odborné diskusi, jakým směrem by se měl 
systém poskytování zdravotní péče v Krá-
lovéhradeckém kraji ubírat a jakou roli 
v něm bude rychnovská nemocnice hrát. 
Důležité je, že nemocnice v něm bude mít 
vždy své pevné a nezastupitelné  místo.

Chystají se i nějaké další dílčí rekonstrukce? 
V rámci investičních záměrů jsme po do-
mluvě zařadili do tzv. plánu FRR k obnově 
budovu interny. Bude se tak žádat o dotaci 
z programu OPŽP, díky které vyměníme 
okna, která jsou už v havarijním stavu, 

a dojde také k zateplení objektu. 

Děkuji Vám za rozhovor.
-MD-

Luboš Mottl vystudoval biomedi-
cínské inženýrství na ČVUT Praha 
a absolvoval postgraduální studium 
ekonomie a řízení na VŠE Praha. 
V letech 2003 až 2009 byl ekono-
micko-provozním náměstkem rych-
novské nemocnice a mezi roky 2009 
a 2011 jejím statutárním ředitelem. 
V posledních letech působil na pozici 
vedoucího odboru investic, evrop-
ských  projektů a veřejných zakázek 
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo v Ne-
mocnici Rychnov nad Kněžnou předání 
dvou vozů zn. Škoda, které společnost 
věnovala Záchranné zdravotnické službě 
Královéhradeckého kraje. Jeden vůz bude 
sloužit v Rychnově, druhý půjde pomáhat 
do Trutnova. Spolupráce se společností 
ŠKODA auto ČR má i další pokračování, 

a to přes Zdravotní nadační fond města 
Rychnova nad Kněžnou, který byl založen 
pro podporu zdravotnictví v regionu.  
Společnost totiž přislíbila poskytnout 
fondu částku ve výši 1 milion Kč pro rozvoj 
nemocnice. 

-MD-

Management aktivně řeší provozní problémy rychnovské nemocnice

ŠKODA auto podporuje zdravotnictví v regionu

O urgentním příjmu jednali zástupci kraje s premiérem a ministrem 
Hejtman Jiří Štěpán jednal koncem února 
s premiérem Andrejem Babišem a minis-
trem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 
o plánované modernizaci nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou. 380milionový 
projekt počítá s výstavbou urgentního 
příjmu ve zdravotnickém zařízení v blízkos-
ti průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Stát se 
má na investici podílet 300 miliony korun.

„Oběma zástupcům vlády jsme představili 
záměr, na který stát přislíbil dotaci. V sou-

časnosti čekáme na výzvu ministerstva 
zdravotnictví, abychom mohli začít s pro-
jektovou dokumentací. Pan premiér Babiš 
nám doporučil zvážit aktualizaci investiční-
ho záměru včetně zhodnocení technických 
aspektů heliportu a jeho využití leteckou 
záchrannou službou,“ informoval hejtman 
Jiří Štěpán a potvrdil, že jednání bude po-
kračovat. Schůzky se zúčastnil i ředitel FN 
HK Vladimír Palička i ředitel rychnovské 
nemocnice Luboš Mottl, kteří do diskuze 
vnesli argumenty z hlediska medicínské 

praxe. Řešila se i problematika jednotli-
vých odborností rychnovské nemocnice, 
kdy ředitel Mottl argumentoval objemem 
poskytované péče v rámci regionu.  
„Investice je stále jednou z priorit Králové-
hradeckého kraje na Rychnovsku. S přípra-
vou projektu budeme pokračovat,“ doplnil 
hejtman Štěpán. Projektový záměr počítá 
s vybudováním multioborového pavilonu 
akutní lůžkové a intenzivní péče s centrál-
ním příjmem. Vzniknout by měly i nové 
operační sály spolu s lůžkovou částí. 
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Nemocnice ZH KHK a.s. se i letos účastní 
průzkumu vyhlášeném organizací Heal-
thCare Insti tute, o.p.s., který má za cíl 
zmapovat spokojenost pacientů. Hospitali-
zovaní pacienti  i ti  navštěvující ambulance 
se zde mohou vyjádřit např. k bezpečnosti , 
spokojenosti  se službami, ke komunikaci 
s personálem, k prostředí atd. Organizace 
bude mimo to nezávisle hodnoti t i fi nanční 
kondici zdravotnických zařízení. Průzkum 
běží do konce srpna a dotazníky mohou 
zájemci vyplňovat buď v ti štěné formě 
na jednotlivých odděleních, nebo online 
na webu www.nejlepsi-nemocnice.cz. 

-MD-

 

Letos se již poosmnácté konal Ples 
zdravotníků Městské nemocnice Dvůr 
Králové nad Labem a. s. Tance chti vé 
obecenstvo v Hankově domě roztančila 
skupina JK Band, která si okamžitě zís-
kala nadšení všech zúčastněných. Náš 
ples navští vila tradičně i řada význam-
ných hostů v čele s Alešem Cabicarem, 
náměstkem hejtmana pro zdravotnic-
tví, představiteli Zdravotnického hol-
dingu Královéhradeckého kraje a města 
Dvora Králové n. L.  
Je třeba říci, že uspořádání takové akce 
je velice náročné, a to jak organizačně, 
tak i fi nančně. Obrovské poděkování 

proto patří všem, kteří se na realizaci 
plesu podíleli. Děkujeme sponzorům, 
děkujeme všem, kteří jakýmkoli způ-
sobem přispěli.  Poděkování patří ale 
také všem účastníkům. Ti svou letošní 
rekordní účastí  potvrdili, že ples má bez 
debat své nezastupitelné místo mezi 
kulturními akcemi ve Dvoře Králové 
a patří k jednomu z neoblíbenějších. 
Proto jste již nyní  všichni srdečně zváni 
příští  rok na předjubilejní Ples zdra-
votníků, který se bude konat 31. ledna 
2020 opět v divadle Hankův dům ve 
Dvoře Králové nad Labem. 

Mgr. Jana Holanová

Hlasujte pro naše nemocnice

Plesalo se i ve Dvoře Králové nad Labem

 Přijďte si otestovat své zdraví! 

Měření tlaku a hladiny cukru v krvi, měření BMI, preventi vní programy, hygiena rukou, 
výživové poradenství, základy první pomoci, rady, ti py a mnoho dalšího. 

Svou činnost vám představí střední odborné zdravotnické školy či místní sociální služby 
a organizace. Akce se konají pod zášti tou starostů měst a náměstka hejtmana 

Královéhradeckého kraje pro oblasti  zdravotnictví.

Zdravotnický holding vypsal v minulém 
čísle časopisu Vizitka soutěž o dva lístky 
na 10. reprezentační ples Sestry na sál! 

Soutěžilo téměř 50 zaměstnanců 
a vítězkou se stala Michaela Patolánová, 

zdravotní sestra z denního stacionáře 
na onkologii ON Jičín. 

Ples si manželé Patolánovi na pražském 
Žofí ně náležitě užili a poslali nám i fotku. 

Ještě jednou gratulujeme! 

DEN ZDRAVÍ
S NEMOCNICEMI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

16. května 2018, 8.00 - 17.00 hodin
MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD

budova v ul. Němcové
BEZPLATNÁ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM

• Pojišťovna VOZP - domácí testy
na okultní krvácení (pro prvních 50 zájemců)

• Měření krevného tlaku a BMI

• Ukázka hygieny rukou – víte, jak si správně mýt ruce?
• Ukázky první pomoci a bazální stimulace (ARO)
• Prevence proti vzniku mrtvice (iktové centrum a projekt Čas je mozek)
• Edukativní program – diabetes
• Nutriční poradenství
• Zdravotně - sociální péče – poradenství v tíživé sociální situaci pacientů
• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov 
• SOŠ sociální a zdravotnická, evangelická akademie Náchod
• Ukázky ortéz a bandáží (Ortex), ochutnávka náhradní výživy Fresubin 

(Královéhradecká lékárna), zdravotní kompresivní punčochy a pažní návleky (MAXIS a. s.)

• Orientační měření glykémie (nalačno)
• Samovyšetřování prsou pomocí

nácvikového modelu (Mamma HELP)

AKCI POŘÁDÁ ZDRAVOTNICKÝ HOLDING KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE a.s.
A OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM NÁCHOD.
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Trutnov
10. dubna 2019 v 9-17 hod., 

Městský úřad Trutnov 

Rychnov nad Kněžnou 
17. dubna 2019 v 8-16 hod., 

Atleti cký stadion v Rychnově nad Kn.

Jičín
1. května 2019 v 9-17 hod., 

zámecký park 

Náchod
30. května 2019 v 8-17 hod., 

Masarykovo náměstí  

Dvůr Králové nad Labem
30. května 2019 v 13-17 hod., 

nám. T. G. Masaryka 
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Jménem vedení nemocnic a zdravotnic-
kého holdingu upřímně děkujeme po-
řadatelům a pořadatelkám všech plesů 
za skvělé zážitky, které uspořádali pro 
své kolegy i zaměstnance ostatních ne-

mocnic a celkově za úžasnou atmosféru 
všech akcí. Zdravotnický holding letos 
opět rád přispěl na nájemné prostor, 
ve kterých se plesy konaly a drobnými 
dárky do tomboly. Děkujeme i partne-

rům a sponzorům, díky kterým mohli 
pořadatelé připravit bohatou tombolu. 
Ta je jen malým, ale milým oceněním 
za obětavou práci našich zdravotníků. 

Představenstvo ZH KHK a.s.

Pátek 1. března 2019 byl pro příznivce Ob-
lastní nemocnice Jičín výjimečný, uskuteč-
nil se totiž 2. ročník jejího reprezentačního 
plesu. Toho večera vyvrcholily několikatý-
denní přípravy. Již dlouho před oficiálním 
začátkem začali přicházet do Masarykova 

divadla hosté, jejichž počet se oproti prv-
nímu ročníku výrazně zvýšil a zastavil se 
na bezmála 250. V osm hodin večer dal 
svým proslovem Ing. Tomáš Sláma, MSc. 
zelenou startu plesu. Hudební režie večera 
byla pod taktovkou skupiny „Levou rukou 
band“, skvělá produkce vytáhla na parket 
i zarputilé netanečníky. Moderní melodie 
střídaly klasické, sálem zněla celá řada 
hudebních, potažmo tanečních, stylů.
Již od sedmé hodiny večerní začal prodej 
lístků do tomboly, které byly rychle roze-
brány. Aby také ne, když se hrálo o úcty-
hodných 750 drobnějších a 14 hlavních 
cen. Při přípravě se ukázalo, že nemocnice 
má spoustu příznivců, kteří ji touto cestou 
podpořili, za což velmi děkujeme! Zábavu 
ve 22 hodin zpestřila tančení skupina mu-
žoretů, seniorů s názvem ARTroza. Uměl-
cům se dostalo zaslouženého potlesku. 
Po půlnoci se pořadatelé zhostili losování 

cen hlavní tomboly, kdy výherci získali 
krásné ceny, jak např. zájezd do termál-
ních lázní. Poté již následovala uvolněná 
zábava. Kdo netančil na parketu, mohl si 
nechat připravit osvěžující drink, případně 
se nechat zvěčnit od přítomného foto-
grafa. Příležitostí bavit se a užít si prima 
večer bylo víc než dost. Ples se obešel bez 
zásadních komplikací a všichni hluboko 
po půlnoci odcházeli s úsměvem na rtech. 
Někteří šli váhavým krokem, ať již pře-
tíženi cenami z tomboly, nebo znaveni 
večerní zábavou. Bylo příjemné jednou 
za rok prožít večer s kolegy a kolegyněmi 
ve společenském oblečení a ve slavnostní 
atmosféře si užít příjemný večer.

Těšíme se na viděnou zase za rok  
na 3. ročníku.

Lenka Karbanová a Hana Brendlová,  
pořadatelky plesu.

Děkujeme pořadatelům za skvělé akce!

V Jičíně měl ples bohatou tombolu i příjemnou uvolněnou atmosféru

Benefiční ples pomohl získat finanční prostředky pro nadační fond  
nemocnice 
První lednovou sobotu se v Trutnově 
uskutečnil 1. benefiční ples Oblastní ne-
mocnice a Oblastní charity. Jeho výtěžek 
poputuje jak na trutnovskou charitu, tak 
na nadační fond nemocnice, který má 
podpořit do budoucna příjem nového 
personálu a zkvalitnění služeb nemocni-
ce. Vzniká tak nová tradice. 

Poprvé v novodobé historii uspořádala 
trutnovská nemocnice společně s místní 
charitou benefiční ples. Hlavní sál Spo-
lečenského centra Uffo tak přivítal více 
než 400 hostů. „Návštěvnost byla velmi 
vysoká, obávali jsme se termínu blízko 
po začátku nového roku, ale ukázalo se, 
že to nebyl žádný problém,“ hodnotí večer 
Ing. Miroslav Procházka Ph.D., ředitel trut-
novské nemocnice.
Cílem uspořádání plesu bylo jak navázání 
spolupráce nemocnice s Oblastní charitou 
Trutnov, tak získání financí pro nadační 
fond nemocnice. Pro ten se podařilo získat 
částku 72 000 Kč. „Snažíme se ukázat, 

že nechceme čekat pouze s „nataženou 
rukou“, ale chceme aktivně získávat pro-
středky pro tento nadační fond, který 
do budoucna bude mj. formou stipendií 
podporovat nové zaměstnance nemocnice 
a případně se i podílet na zvyšování kvality 
poskytované péče,“ říká ředitel nemoc-
nice. Také trutnovská charita díky plesu 
získala finanční prostředky, které použije 
na svou činnost. 
„Vybraný výtěžek, spokojení účastníci, 
příjemná atmosféra a plný parket taneč-
níků až do úplného závěru jsou jasným 
důkazem, že se ples povedl. V příštím roce 
bychom určitě chtěli na tento úspěch na-
vázat a založit tak novou tradici,“ dodává 
Miroslav Procházka. Letos zároveň nešlo 
o poslední a ojedinělou spolupráci mezi 
trutnovskou nemocnicí a oblastní cha-
ritou. Momentálně společně připravují 
další projekt, který se týká dobrovolnictví 
v nemocnici. „S nemocnicí byla vynikající 
spolupráce, ve které chceme pokračovat. 
Vyzkoušeli jsme si, že se můžeme pustit 

i do projektů v oblasti kultury, protože 
ohlasy veřejnosti byly vřelé. Potěšila nás 
i štědrost dárců cen do tomboly,“ uzavírá 
Martina Vágner Dostálová z Oblastní  
charity Trutnov.

-MD-
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Začátkem března podepsali v obřadní 
síni náchodské radnice starosta Náchoda 
Jan Birke a statutární ředitelka Oblastní 
nemocnice Náchod, a.s., Ing. Ivana Ure-
šová, MBA Memorandum o porozumění 
a vzájemné spolupráci mezi městem 
a nemocnicí. To má garantovat rozvíjení 
vzájemné spolupráce. 

 „Náchodská nemocnice je nemocnicí 
okresního formátu. Současnou revitalizací 
připravujeme komfortní zázemí na dal-
ších dvacet nebo třicet let, proto považuji 
za velmi důležité, aby se stala nedílnou 
součástí života ve městě,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Ing. Aleš Cabicar. Memorandum je vyjád-
řením zájmu o spolupráci obou subjektů 
na zvýšení kvality poskytovaných služeb, 
zajištění personální stability a komfortu 
při poskytování zdravotní péče pro obyva-
tele města Náchoda a celého regionu.
„V podstatě svými podpisy stvrzujeme 
trvalý zájem na intenzivní spolupráci, 
kterou odstartovala samotná revitalizace 
nemocnice již v loňském roce. Jsme takřka 
v denním kontaktu s vedením nemocnice, 
co se týče řešení dopravní situace nebo 
parkování, snažíme se efektivně koordino-
vat všechny kroky související s tak význam-
nou výstavbou, která pozitivně ovlivní život 
obyvatel nejen v Náchodě,“ komentoval 
důvody podpisu memoranda starosta Jan 
Birke.
Jde především o sdílení informací a vytvá-
ření podmínek nejen pro vlastní stavební 
práce, ale i pro získávání nového lékařské-

ho i nelékařského zdravotnického perso-
nálu pro Oblastní nemocnici Náchod. 
„Úzká spolupráce s městem je pro nemoc-
nici klíčová. Máme jasnou představu. Už 
nyní prostřednictvím Nadačního fondu pro 
podporu nemocnice v Náchodě pracujeme 
na náboru budoucích zdravotních sester. 
Máme za sebou s panem starostou spo-
lečnou návštěvu v náchodské Střední škole 
sociální – Evangelické akademii a reakce 
studentek prvního ročníku oboru praktická 
sestra na motivační systém stipendií nás 
oba velmi mile překvapila. Uděláme ma-
ximum proto, aby nejen ony posílily v bu-
doucnu nemocniční personál,“ uvedla sta-
tutární ředitelka Ing. Ivana Urešová, MBA.

Neméně významnou součástí spolupráce 
je vytváření podmínek pro to, aby se za-
městnancům nemocnice v Náchodě dobře 
žilo. „Připravujeme studii pro realizaci 
záměru výstavby nových bytů, které by 
mohly sloužit pro občany města, a také pro 
zdravotní sestry a nové lékaře, kteří při-
jdou pracovat do náchodské nemocnice,“ 
dodal starosta Náchoda Jan Birke.
Za účelem prohloubení spolupráce se 
stali součástí poradního sboru náchodské 
nemocnice i další zástupci města, kromě 
starosty také zastupitelé a tajemnice 
městského úřadu.

Zdroj: tisková zpráva města Náchod

V nemocnicích Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje přišlo vloni 
na svět celkem 3 072 miminek. To je o 58 
méně, než tomu bylo v roce předchozím. 
Mírně vloni převažoval počet chlapců, 
kterých se narodilo 1 562. O 52 více než 
děvčátek. Dvojvaječných dvojčat bylo 
vloni 15, o dvoje méně než v roce 2017. 
Nejvíce se rodilo v říjnu a největší mi-
minko mělo přes pět kilo. V Trutnově 
v jednom případě porodila maminka 
už přímo v sanitce, celkem šest rodiček 
povilo své dítko doma. Na žebříčku nej-
běžnějších jmen zůstávají Anna, Eliška, 
Ema, Tereza, Nela, Honzík, Jakub, Matěj 
nebo Tomáš. 

Celkem 1 562 chlapců a 1 510 dívek 
poprvé pohlédlo na svět v porodnicích 

nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově 
a Rychnově nad Kněžnou. Oproti roku 
2017 se narodilo o 58 chlapců méně. 
Počet děvčátek byl na chlup stejný, jako 
v roce 2017. Největší nárůst porodů za-
znamenala porodnice v Náchodě, kde jich 
proběhlo o 35 více než vloni,  
a to 951. Trutnov také měl o 21 porodů 
více, a to 642. Mírný pokles porodů 
byl v Jičíně – o 28 na celkových 892. 
Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou 
vloni zaznamenala 572 porodů, o stovku 
miminek méně než v roce 2017. Celkem 
šest dalších porodů proběhlo doma,  
v Trutnově se zase neplánovaně rodilo už 
při cestě do porodnice v sanitním voze.
„Pokles počtu porodů v Rychnově 
nad Kněžnou jsme bohužel předpokládali, 
protože tomu nasvědčuje vývoj demogra-
fické situace do dalších let. V regionu totiž 

klesá počet žen ve věku 30-40 let, a to asi 
o cca 30 %. Svůj vliv vloni zřejmě měl 
i odliv rychnovských a dříve i hradeckých 
rodiček, které si vybírají jiné porodnice. 
Jednorázově se nám sice v říjnu v Rych-
nově zvýšil počet rodiček z Ústí nad 
Orlicí, a to kvůli říjnové uzávěře tamní 
porodnice, bohužel se nám však nepoda-
řilo dosáhnout takových čísel jako v letech 
předcházejících,“ uvádí důvody poklesu 
porodů Ing. Ivana Urešová.
 „Na snížení počtu porodů v Rychnově 
v loňském roce se bohužel zcela jistě po-
dílela i určitá nejistota a nedůvěra ve fun-
gování porodnice i dětského oddělení, 
a to z důvodu nedostatku atestovaných 
lékařů. Nebylo to lehké období, ale poda-
řilo se nám naštěstí provoz obou oddělení 
udržet. Věřím, že se letošní rok podaří obě 
oddělení personálně zcela stabilizovat, 

Náchod stvrdil spolupráci s nemocnicí podpisem memoranda 

V porodnicích zdravotnického holdingu se vloni narodilo 3 072 dětí 
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což je mj. jedním z úkolů nového ředi-
tele nemocnice. Pak se důvěra rodiček 
nejen přímo z Rychnova ale i ze širokého 
okolí zvýší, a tím pádem i potřebný počet 
porodů,“ doplňuje budoucnost rychnovské 
porodnice náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. 
Nejvíce chlapců se vloni narodilo v Jičíně 
(487), dále 484 v Náchodě, poté 315 
v Trutnově a 276 v Rychnově nad Kněžnou. 
Dívky se nejvíce rodily v Náchodě (469), 
poté v Jičíně (411), následoval Trutnov 
(333) a Rychnov (297). Dvojčátek bylo 15 
párů, nejvíce v Trutnově a Jičíně (6+6), 
v Náchodě dvoje a v Rychnově jedny.  

Vícerčata se v holdingových nemocnicích 
nenarodila žádná. Nejčastějším měsí-
cem porodů byl v Náchodě a v Rychnově 
říjen (99 a 70), v Trutnově červenec (60) 
a v Jičíně březen (94). Největší miminko se 
vloni narodilo s váhou 5 180 g v Náchodě. 
Děti na svět přicházely nejvíce přirozenou 
cestou. Procento císařských řezů bylo 
v Jičíně a v Trutnově zhruba stejné – okolo 
20 % (179 a 126 porodů), v Náchodě to 
bylo 17 % (164 porodů) a v Rychnově nad 
Kněžnou necelých 7 % - jen 39 případů.
Nejčastějšími jmény jsou již několik let 
Anna, Eliška, Ema, Tereza, Nela, Honzík, 
Jakub, Matěj nebo Tomáš. Miminka dostá-

vala ale také cizí či originální jména, jako 
např. Vadim, Gejza, Mars, Tristan, Jitřenka, 
Malvína, Elfrieda, Molli, Lotty, Inés, Wal-
burga, Brian, Ervín, Bruno, Kevin, Ange-
lika, Lola, Nathaniel, Kvido, Glorie, Amy, 
Babeta, Samanta, Gréta nebo Malvína.

A kolik miminek si vybralo pro svůj pří-
chod na svět poslední den v roce?  
Atmosféru Silvestru zažilo hned pět dětí 
v Náchodě, dvě děti v Jičíně a jedno dítě 
v Trutnově. Jen v Rychnově si počkali až na 
první miminko roku 2019 do 3. ledna. 

-MD-

První miminko narozené v nemocnicích 
Královéhradeckého kraje vykouklo na svět 
už 1 hodinu po půlnoci. Byl jím malý Jiří, 
který se narodil v náchodské porodnici 
s váhou 3 265 gramů. První holčičkou pak 
byla malá Marie, která přišla na svět v jičín-
ské porodnici dne 1. 1. 2019 v 13:46 hod. 
s váhou  3 770 g. Popřát oběma přijel sám 
hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří 
Štěpán Ph. D., který maminkám předal 
dárkový balíček a poukaz na 5 tisíc korun. 

V trutnovské porodnici se prvním mimin-
kem letošního roku stala malá Abigail, 

která se narodila 2. 1. 2019 v 7:45 hod. 
s váhou 3 690 gramů. V rychnovské po-
rodnici si na prvního novorozence počkali 
– až 3. 1. 2019 ve 3:30 se narodil malý 
Patel, chlapec indického původu. Vážil 
3 650 g. Miminkům přišli postupně pogra-
tulovat také ředitelé nemocnic a prvním 
občánkům starostové měst.

Všem rodinám přejeme do nového roku 
především zdraví, štěstí a mnoho společ-
ných radostných chvil!

-MD-

První miminka v našich porodnicích

Ředitelka ON Náchod navštívila spolu se starostou města zdravotnickou 
školu v Náchodě 
V pátek 15. února 2019 zavítali do Střední 
odborné školy sociální a zdravotnické Evan-
gelické akademie v Náchodě osobně staros-
ta města Jan Birke a ředitelka náchodské 
nemocnice Ing. Ivana Urešová, MBA. Tato 
střední škola nabízí svým studentům vzdě-
lání mimo jiné v oboru „Praktická sestra“ 
(4letý obor zakončený maturitní zkouškou) 
nebo „Ošetřovatel“ (3letý učební obor za-
končený zkouškou). Podpora žáků ve studiu 
v těchto oborech a motivace k jejich nástu-
pu do zaměstnání v náchodské nemocnici 
byly hlavními tématy setkání s ředitelem 
školy Mgr. Davidem Hanušem, pedagogy 
a studenty. 

„O absolventy v oborech praktická sestra 
i ošetřovatel máme eminentní zájem. Není 
žádným tajemstvím, že jsou pro nás zdra-
votní sestry trvale nedostatkovým zbožím. 
Je pro nás proto velmi důležité, aby si žáci 
nejen vybírali tyto obory pro své studium, 
ale aby primárně po jeho dokončení 
v oboru zůstali a zvolili si ho jako své povo-

lání. Můžeme jim za to nabídnout jistotu 
zaměstnání v moderní nemocnici. Chceme, 
aby již v průběhu studia věděli, že o ně stojí-
me,“ upřesnila ředitelka oblastní nemocni-
ce Náchod, a. s., Ing. Ivana Urešová, MBA.
Během diskuze a návštěvy jednotlivých 
tříd se všichni shodli na tom, že studen-
ty je třeba motivovat v průběhu celého 
studia. „Úkolem mým, jako starosty města, 

a mých kolegů, je pomoci vytvořit důstojné 
zázemí pro budoucí zaměstnance nemoc-
nice třeba formou nabídky bydlení. Proto 
také připravujeme výstavbu nových bytů. 
Jistota budoucího zaměstnání a příjemné-
ho žití v našem městě by přeci mohla být 
dobrým důvodem, proč v Náchodě zůstat,“ 
dodal starosta Birke.

Zdroj: tisková zpráva města Náchod
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Vedení Nemocnice v Rychnově nad Kněž-
nou zavítalo začátkem roku na střední 
zdravotnické školy v blízkém okolí. Cílem 
bylo představit novinky v nemocnici a na-
vázat užší spolupráci při praxích studentů. 
Ředitel s náměstkyní pro ošetřovatel-
skou péči a ombudsmankou ON Náchod 
navštívil ale i Univerzitu Pardubice -  
fakultu zdravotnických studií, kde by chtěli 
oslovit budoucí možné zaměstnance.

Ředitel rychnovské nemocnice Ing. Luboš 
Mottl a náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Bc. Petra Zimová společně s ombud-
smankou ON Náchod a.s. Mgr. Renatou 
Duškovou, MBA navštívili během ledna 
a února hned tři zdravotnické střední školy 
v regionu. Jako první se setkali s ředitelem 
Evangelické akademie v Náchodě Mgr. Da-
videm Hanušem, následovala Střední 
zdravotnická škola v Hradci Králové, kde 
pohovořili s ředitelkou PaedDr. Soňou 
Lamichovou a jako poslední přišla na řadu 
SŠ zdravotnická v Ústí nad Orlicí, kde jed-
nali s ředitelkou Mgr. Marií Klementovou. 
Setkání se účastnily i odborné učitelky, 
a to kvůli podmínkám praxí pro studen-
ty. Na Pardubické univerzitě se vedení 
sešlo s proděkankou pro studium a vzdě-
lávací činnost Mgr. Janou Škvrňákovou 
a Ph.D. a Mgr. Evou Hlaváčkovou, Ph.D. pro-
děkankou pro vnitřní a vnější vztahy. 
„Témat jsme měli během jednání něko-
lik. Jednak jsme přijeli představit nové 

organizační uspořádání naší nemocnice 
a představit kontaktní osobu pro praxe, 
tedy naší náměstkyni pro ošetřovatelskou 
péči. Hlavním cílem ale bylo domluvit 
už konkrétní spolupráci, ať už se to týká 
vykonávaných praxí, nebo spoluúčasti 
na společných prezentačních akcích, jako 
je Den zdraví. Pro Evangelickou akademii 
jsme např. domluvili možnost vykonávání 
odborných praxí studentek 3. ročníků oboru 
praktická sestra i v naší nemocnici. Ostat-
ním jsme nabídli možnost exkurzí na naše 
oddělení, zajištění odborných praxí nebo 
i naše zdravotnice, které by mohly odborné 
předměty na školách vyučovat. V neposled-
ní řadě jsme školám představili stipendijní 
programy nadačních fondů, které mohou 
studentky motivovat k nástupu do našich 
nemocnic,“ vyjmenovává nabídku pro školy 
ředitel Ing. Luboš Mottl. 

-MD-

Rychnovská nemocnice navazuje lepší spolupráci se školami 

Děti základních škol si v Náchodě a Trutnově vyzkoušely profesi  
zdravotníka v praxi 

V úterý 15. ledna se žáci základních 
škol sešli v městském divadle Dr. Josefa 
Čížka v Náchodě, kde si v rámci projektu 
s názvem Živá knihovna povolání  
vyzkoušeli, co obnáší různé profese. Práci 
zdravotní sestry a ošetřovatelky blíže 
představila ON Náchod a. s., a to v úzké 
spolupráci se Střední odbornou školou 
sociální a zdravotnickou, Evangelickou 
akademií. Stejná akce se pak konala  
4. března ve společenském centru UFFO 
v Trutnově. Zde zdravotnické povolání 
prezentovala ON Trutnov a.s. ve spo-
lupráci s VOŠZ a Střední zdravotnickou 
školou Trutnov. 

Sestřičky z nemocnice i studentky zdra-
votnických škol dětem ukazovaly běžné 
úkony, které práce zdravotní sestry 

obnáší. Žáci tak viděli zajímavé ukázky 
z reálného prostředí nemocnice. „Na polo-
hovatelném lůžku ležel pacient, o kterého 
se sestry staraly. Předvedly na něm např. 
manipulaci s  pacientem. Děti si pak u nás 
mohly vyzkoušet na vlastní kůži záchranu 
života - kardiopulmonální resuscitaci, 
na modelech pak za asistence studentek 
zdravotnické školy odběr krve či aplikaci 
injekcí, vzájemně si měřili krevní tlak či sa-
turaci kyslíku,“ popisuje Mgr. Renata Duš-
ková, MBA, ombudsmanka a původním 
povoláním všeobecná sestra z ON Náchod 
a. s. Podobně to probíhalo i v Trutnově. 
„Děti měly i u nás možnost vyzkoušet si 
polohování ležícího pacienta, měřily krevní 
tlak a saturaci, mohly si vyzkoušet obva-
zovou techniku. Na modelu paže pak zkou-
šely aplikovat injekci pod kůži a do svalu 
a odběr krve. Ze začátku se bály a ostý-
chaly, ale potom už vše dělaly s přehle-
dem. Velký zájem o odborné výkony měli 
kupodivu i chlapci. Na našem stanovišti 
bylo nejvíce „živo“ a předem určených 15 
minut na jednu skupinu nám mnohokráte 
bohužel vůbec nestačilo,“ doplňuje zkuše-
nosti z Trutnova hlavní sestra ON Trutnov 
Bc. Tereza Dudáčková. 
Sestrám v Náchodě byly k ruce studentky 
zdravotnické školy – Evangelické akade-
mie, která s nemocnicí úzce spolupracuje. 
„Na takové prezentace jsme zvyklí a vyba-
vení. Přispěli jsme zapůjčením ošetřovatel-

ských figurín a trenažérů a dalšími odbor-
nými pomůckami. Propagační stan s logem 
nemocnice a s logem školy vytvářel atmo-
sféru nemocničního pokoje. Těším se, až 
se řady studentů oborů Praktická sestra 
a Ošetřovatel rozrostou,“ říká ředitel školy 
Mgr. David Hanuš.
 „Jsem velmi rád za úzkou spolupráci střed-
ních zdravotnických škol a našich nemoc-
nic v propagaci zdravotnického povolání. 
Je důležité podchytit děti již na základních 
školách, kdy se rozhodují o svém budoucím 
povolání. Mnohé třeba prostředí nemocnic 
láká, ale nedovedou si náplň práce v praxi 
vůbec představit. Tyto názorné ukázky 
a zapojení dětí jsou ideální a mohou nám 
pomoci nalákat více studentů, a tím do bu-
doucna pomoci řešit nedostatek personá-
lu, který tak nutně potřebujeme,“ doplňuje 
význam akce Ing. Aleš Cabicar, náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví. 
Projekt Živá knihovna povolání pořádá 
Svaz průmyslu a dopravy ČR. Cílem je 
motivovat nové žáky ke studiu různých 
odborných oborů a přiblížit jim, jaká práce 
v praxi vlastně je. Náchodské akce, která 
probíhala od od 8:30 do 13 hodin, se zú-
častnilo cca 400 dětí ze škol ZŠ Machov, ZŠ 
Komenského, ZŠ T. G. M. Náchod,  
ZŠ Plhov, ZŠ Hronov a ZŠ z Police nad 
Metují. V Trutnově prošlo stanovištěm 
také na tři stovky dětí. 

-MD-

Návštěva ve SZŠ Hradec Králové
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Jičínská nemocnice rozšířila poskytované služby 
digestivní endoskopie 

Gastroenterologie je jedním z největ-
ších oborů vnitřního lékařství a diges-
tivní endoskopie je nezbytným nástro-
jem diagnostiky i terapie. V Oblastní 
nemocnici Jičín a.s. byl od počátku 
roku 2019 výrazně rozšířen endosko-
pický provoz.

Základem nového endoskopického vy-
bavení financovaného z programu IROP 
a dodaného po výběrovém řízení firmou 
Olympus jsou 2 jednotky řady EXERA III 
vybavené 4 novými endoskopy, včetně te-
rapeutického gastroskopu určeného pře-
devším ke stavění akutního krvácení do trá-
vicí trubice. Koloskopy splňují nejnáročnější 
kritéria pro screening kolorektálního kar-
cinomu - především zobrazení ve vysokém 
rozlišení, včetně využití tzv. elektronické 
chromoendoskopie (systém NBI). 

Nová koloskopická jednotka je vybave-
na unikátním systémem Scope Guide 
umožňujícím sledování polohy koloskopu 
v dutině břišní bez použití záření. Zobra-
zení usnadňuje optimální průchod trač-
níkem, a to i u pacientů s komplikovanou 
anatomií. Je ideální pomůckou při výuce 
nových adeptů digestivní endoskopie. 
Protože je kromě Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové tento systém jediným 
v kraji, mohou ho využívat i zájemci o obor 
z ostatních nemocnic. Při koloskopii 
u obtížně vyšetřitelných nemocných nám 
kromě technického vybavení pomáhá také 
rozšíření nabízeného spektra analgoseda-
ce (tlumících injekcí) - kromě využití běžné 
kombinace benzodiazepinu a analgetika 
(ideálně opiátového), jsme začali využívat 
i techniky hluboké analgosedace propo-
folem ve spolupráci s anesteziologickým 

konziliářem. Pacientům tak můžeme 
v tomto směru nabídnout celé spektrum 
přístupů: Na jedné straně je to vyšetření 
bez sedace - tzv. „fyziologická“ koloskopie 
s vodou asistovaným zaváděním endo-
skopu s proměnlivou tuhostí a prohlížení 
v insuflaci CO2 (s rychlým vstřebáním plynu 
po výkonu). Na straně druhé dokážeme na-
bídnout v komplikovaných případech výkon 
v celkové anestezii. Jičínská endoskopie 
má velkou výhodu v kvalitní observační 
jednotce vedené také anasteziologickým 
oddělením. Zvýšení kapacity koloskopické-
ho programu dovolí zkrácení čekací doby 
na koloskopii a umožní převzít i pacienty 
z Novobydžovska. V neposlední řadě je 
naše nemocnice schopna nabídnout velmi 
krátké čekací doby na operace tračníku 
a konečníku, a tím poskytnout nemoc-
ným s nádory v této oblasti ve spolupráci 
s našimi onkology rychlý komplexní servis.

  „Nejen nové přístroje,  
   ale i rozšířené prostory a další  
   vzdělávání“  gů
Endoskopická jednotka samozřejmě 
potřebovala nové prostory - v pavilonu 
chirurgických oborů se však podařilo najít 
ve spolupráci s chirurgickým a aneste-
ziologickým oddělením dobré řešení 
s využitím stávajících zákrokových sálů. 
Obě nová pracoviště budou propojena 
systémem archivace obrazové dokumen-
tace Endobase do systému PACS. Nové 
vybavení umožnilo uvolnit dosud používa-
nou endoskopickou jednotku jako mobilní. 
Je umístěna na jednotce intenzivní péče 
interního oddělení, kde je možné ošetřit 
rizikového pacienta s krvácením do trá-
vicí trubice přímo u lůžka s maximálním 
zajištěním jeho bezpečí. Ve výjimečných 
indikovaných případech jsme schopni 
provést i endoskopické vyšetření u lůžka 
ARO nebo na operačním sále. 

Ale i to nejlepší vybavení by bylo 
k ničemu, pokud by s ním neměl kdo 
pracovat. Již v minulém roce se podařilo 
postupně navýšit úvazek atestovaných 
gastroenterologů a významně pokročit 
v přípravě nové generace lékařů. Díky 
tomu nyní po celý týden „běží“ obě endo-
skopické jednotky. Po změně organizace 
interní ambulance se může kolektiv endo-
skopických sester plně věnovat gastroen-
terologickému provozu a bez problémů 
jej pokryje. Kvalifikaci lékařů i sester se 
snažíme kontinuálně zvyšovat. Lékaři se 
nejen pravidelně účastní vzdělávacích 
akcí, ale také na nich pravidelně prezen-

tují naše pozorování a výsledky, dokonce 
publikují v oborových časopisech. Endo-
skopické sestry se vzdělávají především 
ve spolupráci s II. interní klinikou Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, jak formou 
stáže na endoskopické jednotce, tak 
účastí na Hradeckých gastroenterologic-
kých a hepatologických dnech; tradici má 
v tomto směru také spolupráce s náchod-
skou gastroenterologií.

  Rozšiřujeme spolupráci napříč   
  obory, sledujeme trendy    
Stávající koncepce uspořádání endosko-
pické jednotky v pavilonu chirurgických 
oborů umožňuje dobrou spolupráci nejen 
s anesteziology, ale také bronchosko-
pisty - nově je systém vysokého stupně 
dezinfekce endoskopů sdružen pro obě 
tyto endoskopické jednotky a endoskopy 
jsou společně ukládány v nejmodernějších 
skladovacích boxech s kontinuálním prů-
tokem vzduchu - je tak eliminováno riziko 
infekce. Trvale se snažíme sledovat trendy 
v digestivní endoskopii a být vybaveni 
efektivními prostředky. V tomto směru 
jsme zareagovali na nejnovější doporučení 
v léčbě krvácení z jícnových varixů a naši 
jednotku vybavili několika Danisovými 
stenty, které představují pro pacienta nej-
šetrnější způsob záchranné léčby tohoto 
život ohrožujícího krvácení. Průchodnost 
a kapacitu endoskopické jednotky bude 
možné do budoucna zvýšit pořízením 
dalšího zařízení pro očistu endoskopů 
(endotermodezinfektoru).

Dovolte mi na závěr poděkovat všem, 
kteří se podíleli na pořízení nového endo-
skopického vybavení. Díky směřuji jak ma-
nagementu nemocnice a firmě Olympus, 
tak personálu spolupracujících oddělení, 
především pneumologům, anesteziolo-
gům, chirurgům a onkologům. Rád bych 
také poděkoval všem kolegyním a kole-
gům gastroenterologického pracoviště 
pod vedením MUDr. Ivo Gilla a úsekové 
sestry Hany Krausové, kteří tento skok 
v poskytování péče s přehledem zvládli.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. v součas-
nosti disponuje velmi moderní komplexní 
jednotkou digestivní endoskopie, která 
poskytuje základní endoskopické metody 
(gastroskopie, koloskopie) v nejvyšší kva-
litě a těží ze spolupráce s ostatním obory 
(především anesteziologie, chirurgie,  
onkologie, pneumologie) ve prospěch 
pacientů nejen z našeho regionu.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
primář interního oddělení ON Jičín a.s.

Nové koloskopické pracoviště ON Jičín
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Ambulance ORL nově vyšetřují sluch u předškolních dětí, cílem je  
zachytit poruchy před nástupem do školy 

Mont Blanc? Matterhorn? Ne, nezdolal 
žádný z alpských vrcholů...

Kolektiv jičínského hemodialyzačního 
střediska začínal počátkem prosince 2018 
dialyzační směnu malou oslavou - pana 
Ing. Jiřího Bílka totiž přivítal na jeho dialý-

ze číslo 4000! Ledviny mu selhaly již v 90. 
letech a bohužel nikdy nemohl podstoupit 
transplantaci. Přes některé zdravotní kom-
plikace tak využívá „umělou ledvinu“ již 
neobvykle dlouhou dobu a ta mu po celou 
dobu umožňuje žít plnohodnotný život. 
Nechybí mu navíc dobrá nálada, která 
z něj vyzařovala nejen při oslavě.
Při setkání se mluvilo hlavně o vzájemné 
spolupráci mezi dialyzovanými pacienty 
a jejich ošetřujícím personálem, která je 
u této medicínsky i lidsky specifické léčby 
tak potřebná. A vzpomínalo se: vždyť pan 
inženýr byl jedním z prvních pacientů jičín-

ského střediska, které oslavilo 25. února 
2019 již 25 let od svého založení! 
Nezbývá než doufat, že se i tento pacient 
brzy dočká lepšího prostředí v novém 
multifunkčním pavilonu, jehož stavbu se 
Královéhradecký kraj zavázal financovat 
v letech 2019-2020. 

Přejeme všem dialyzovaným nemoc-
ným co nejméně zdravotních problémů 
a všemu personálu hodně sil  
a trpělivosti v péči o ně.

Jičínské hemodialyzační středisko:
založeno 25. února 1994 v rekonstruo-
vané budově postavené roku 1890

• vedoucím lékařem je od jeho zalo-
žení MUDr. Pavel Konopásek

• ročně provede více než 8000 he-
modialýz a 1100 peritoneálních 
dialýz

• hemodialyzováno je aktuálně  
56 pacientů ve třech směnách  
na 9 lůžkách

pozn: zveřejněno se svolením pacienta

Oddělení Klinické biochemie a Transfúzní 
a hematologické oddělení získala osvědče-
ní o splnění podmínek Auditu II Národního 
autorizačního střediska pro klinické labo-
ratoře (NASKL).
Audit prověřil všechny činnosti laboratoří, 
a to od organizační struktury, proškolení 
pracovníků až po vedení dokumentace. 

Auditoři ocenili zavedený systém řízení 
kvality na oddělení i výbornou úroveň 
znalostí laboratorního personálu. Úspěš-
ný audit je i pozitivním signálem pro 
zdravotní pojišťovny. Osvědčení platí 
do roku 2021.

-MD-

Jičínská hemodialýza - čtyřtisícovka pokořena!

Trutnovská nemocnice úspěšně prošla auditem NASKL

Pan Ing. Jiří Bílek s netradiční „květinou“  
při oslavě výroční hemodialýzy

…a takový dort přinesl svému ošetřujícímu 
personálu vděčný pacient

Oddělení ORL nemocnic Zdravotnického 
holdingu provádí ve svých ambulancích 
od začátku roku dle pokynů Minister-
stva zdravotnictví nově vyšetření sluchu 
u všech předškolních dětí. Ty na základě 
5leté prohlídky u svého praktického 
lékaře obdrží doporučení na speciální au-
diometrické vyšetření. Cílem je zachytit 
poruchy sluchu před zahájením povinné 
školní docházky, aby se zamezilo možným 
budoucím problémům při výuce. 

V závěru roku vydalo Ministerstvo zdra-
votnictví metodický pokyn, který zajišťuje 

jednotný postup při provádění screeningu 
sluchu u dětí ve věku 5 let. Ten se provádí 
na všech pracovištích ORL (ušní, nosní, krční 
oddělení) a to tzv. tónovou audiometrií. 
„Jedná se o neinvazivní a bezbolestné vy-
šetření v audiologické komoře. Do sluchá-
tek pouští sestra tóny definované intenzity 
na různých frekvencích. Ty které dítě slyší, 
jsou zaznamenány a poté vyhodnoceny. 
Výsledkem vyšetření je stanovení kvality 
sluchu dítěte, tedy zda je sluch normální, 
či je diagnostikována nedoslýchavost. Tato 
informace je poté předána praktickému 
lékaři a je zapsána ve zdravotním a očko-

vacím průkazu dítěte. V případě nedoslý-
chavosti navazují další odborná vyšetření, 
která specifikují diagnózu a možnosti 
léčby,“ uvádí primářka ORL oddělení ON 
Náchod a. s. MUDr. Inna Giblová. 
K vyšetření se například v Náchodě 
mohou rodiče s dětmi dostavit do ambu-
lance ORL bez objednání (pavilon A), a to 
ve dnech pondělí, středa, pátek, v ordi-
načních hodinách 8:00 – 12:00 a 12:30 
– 14:00. V Jičíně a Trutnově preferují před-
chozí objednání. S sebou je vždy potřeba 
očkovací průkaz dítěte. Vyšetření trvá 
v průměru 30 min.

-MD-

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
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Transfuzní stanice hlásí nedostatek nových dárců krve

Darovat svou krev a pomoci jiným 
lidem, kteří ji nutně potřebují, může 
každý zdravý člověk. Vloni se tak roz-
hodlo učinit okolo 700 prvodárců, kteří 
navštívili Transfuzní stanice a oddělení 
v Náchodě, Trutnově a Jičíně. Těch, kteří 
by ale chodili pravidelně, bohužel v regis-
trech ubývá. Nemocnice tak letos hledají 
nejenom další prvodárce, ale budou se 
snažit motivovat a přesvědčovat dárce, 
aby chodili pravidelněji. 

Na náchodskou Transfuzní stanici, která 
je součástí Oddělení klinické hematologie 
a transfuzní služby, přišlo vloni darovat 
svou vzácnou tekutinu 2 001 dárců, z nichž 
bylo 231 darovat vůbec poprvé. Toto číslo 
je na stanici každoročně podobné, nikoliv 
však dostačující. „Celkem máme v registru 
téměř 6 000 lidí. Aktivních dárců, kteří jsou 
ochotni v případě potřeby přijít nebo pra-
videlně doplňovat zásoby v krevní bance, 
je ale jen 1 400 a bohužel jich stále ubývá,“ 

říká Iveta Krucinová, vedoucí laborantka 
oddělení a dodává: „Vloni došlo k navýšení 
spotřeby krve, proto jsme museli navýšit 
i počet odběrů. Velice děkujeme dárcům, 
kteří byli ochotni přijít, bez nich by to 
nešlo.“ Počet odběrů plné krve se tak 
v loňském roce v Náchodě zastavil na čísle 
4 536, což je asi o 300 více než v roce 
2017. Odběrů plazmy bylo 2 166, což je 
srovnatelné s předchozími roky. 
V trutnovské nemocnici se na Transfuzním 
oddělení vloni také počet odběrů zvýšil. 
Celkem provedli 2 538 odběrů plné krve, 
což je o 122 více oproti loňsku. Na oddě-
lení zároveň zaznamenali 9 460 odběrů 
plazmy, což je o 550 více než v roce 2017. 
Darovat svoji krev pak poprvé přišlo 242 
nováčků, a to především díky náborovým 
akcím. „Již několik let spolupracujeme 
s místními firmami Siemens a TE Con-
nectivity, jejichž zaměstnanci se dvakrát 
ročně účastní náborové akce. Letos jsme 
díky nim zaregistrovali 25 nových dárců,“ 
říká vrchní laborantka Zdeňka Müllerová 
a dodává: „Velmi pomohla i náboro-
vá kampaň uspořádaná ve spolupráci 
s nadací 450 ml naděje, kdy se po celý den 
mohli registrovat noví zájemci. Přišlo jich 
69, z nichž jsme asi polovině krev odebrali 
ještě ten den a ostatní byli objednáni.“ 
V obou nemocnicích se krev jak odebírá, 
tak také zpracovává pro další využití  
nemocnice. 
V jičínské nemocnici je způsob odběrů 
v jiném režimu, protože se zde krev pouze 
odebírá, ale nezpracovává. Odběrové 

středisko v  roce 2018 zaznamenalo 5 387 
odběrů plné krve, tj. asi o dvacítku více 
než v roce 2017. Počet prvodárců se ale 
snížil asi o 50 – poprvé přišlo darovat krev 
okolo 200 nováčků. Odebírají zde pouze 
plnou krev, odběr plazmy neprovádí. Krev 
je v tentýž den zasílána ke zpracování a ná-
sledně slouží opět pro účely nemocnice. 

Hledají se noví dárci
Také letos chtějí nemocnice přilákat nové 
a hlavně pravidelné dárce. „V náboru spo-
lupracujeme např. s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže v Náchodě, nyní 
ale aktivně oslovujeme ke spolupráci různé 
místní organizace a firmy. Nejvíce nováčků 
ale přibývá tak, že přijdou s někým, kdo 
krev už pravidelně daruje,“ dodává Iveta 
Krucinová z náchodské nemocnice. 
Právě získat nové pravidelné dárce a oslo-
vit širokou veřejnost má v plánu letos 
Zdravotnický holding. „Dárcovství krve 
oceňuji především jako projev občanské 
sounáležitosti, jako nezištnou pomoc 
druhým. Člověk bohužel nikdy neví, kdy by 
ji sám mohl potřebovat. Proto je potřeba 
i nadále nové vhodné dárce hledat a ak-
tivně je oslovovat. Zdravotnický holding 
letos chce připravit náborovou kampaň 
ve všech nemocnicích, která by měla 
pomoci navýšit jejich počet,“ říká k plánům 
Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví. Nábor bude probíhat 
během celého roku. 

-MD-

Kdo může darovat?
Dárce musí být zdravý, ve věku 18–60 
let, tělesná váha min. 50 kg, pro dárce 
plazmy 55 kg s trvalým bydlištěm 
na území ČR, nebo dlouhodobým poby-
tem a platným zdravotním pojištěním. 

Jak darovat poprvé?
Navštivte transfuzní stanici nebo 
odběrové středisko v odběrové dny. 
K odběru je potřeba vzít s sebou 
průkaz totožnosti a průkaz zdravotní 

pojišťovny. Objednávat se nemusíte.
Po registraci projdete potřebným 
vyšetřením u lékaře, a pokud bude 
váš zdravotní stav vyhovující, dojde 
k odběru 450 ml plné krve. Večer 
před odběrem krve nebo plazmy není 
vhodná velká fyzická námaha.Strava 
by měla být lehká a není vhodné pít 
alkohol.
Darování plné krve i plazmy je v našich 
nemocnicích bezplatné. Při samotném 
odběru dostanete vždy drobné občer-

stvení, po odběru stravenku a bude 
vám proplaceno jízdné hromadnou 
dopravou. 

Ze zákona máte nárok na pracovní 
volno v zaměstnání a náhradu mzdy. 
Za každý odběr si lze také odečíst 
3 000 Kč z daňového základu. Využít 
lze i různých benefitů, které pro dárce 
připravují zdravotní pojišťovny. Ve všech 
nemocnicích je také prováděn nábor 
dárců do registru kostní dřeně.

Staňte se dárcem krve!

Odběrové středisko Jičín 
Bolzanova ulice č. p. 1090.  
Odběrové dny jsou pondělí a středa 
od 6:00 do 10:00 hod.  
a pátky od 6:00-9:00 hod. 1x za 14 dní 
pro pozvané dárce. 

Linka pro dárce +420 493 582 588

Transfuzní stanice Náchod
Purkyňova 446, pavilon C – dolní areál.  
Odběrové dny plné krve jsou v pondělí 
a v pátek od 6:30 do 10:00 hodin.  
Odběry plazmy se provádějí v pondělí, 
středu, čtvrtek a pátek od 6:30 do 10:00 
hodin na objednaný čas. 

Linka pro dárce +420 800 182 743

Transfuzní stanice Trutnov
Slezská 166, budova THO.  
Odběrové dny plné krve jsou v úterý 
a ve čtvrtek od 6:30 do 9:30 hod.  
Odběry plazmy probíhají každý pracov-
ní den od 6:30 do 12:00 hodin.

Linka pro dárce +420 499 811 272
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Aktuality z Fakultní nemocnice Hradec Králové
Transfuzní oddě-
lení získalo peníze 
na nový přístroj 
na zpracování krve

Nový přístroj na zpracování darované plné 
krve získalo Transfuzní oddělení FN HK 
díky daru 600 000 korun od společnosti 
Elektrárny Opatovice (EOP) a.s. Velkoka-
pacitní centrifuga za více než milion korun 
nahradila původní přístroj, který již do-
sloužil. Nový přístroj urychlí úpravu ode-
brané krve na jednotlivé transfuzní pří-
pravky. „Nová centrifuga umožní vložení 
16 vaků odebrané krve, což je o čtyři více 
než byla kapacita předchozího přístroje,“ 
uvedl primář Transfuzního oddělení FN HK 
MUDr. Vít Řeháček. Plná krev se v centri-
fuze odstředivou silou rozdělí během půl 
hodiny na jednotlivé složky, tedy červené 
krvinky, plazmu a krevní destičky, které se 
používají pro léčbu pacientů FN HK.
  

FN HK obhájila statut centra vysoce  
specializované onkogynekologické péče

Centrum zajišťuje komplexní péči 
o pacientky se zhoubnými nádory repro-
dukčních orgánů. Ministerstvo zdravotnic-
tví udělilo statut na dalších pět let. V roce 
2018 poskytlo centrum péči necelým 
dvěma stovkám žen. „Pečujeme o pacient-
ky se zhoubnými nádory rodidel, zejména 
se jedná o onemocnění dělohy a vaječní-
ků,“ řekl přednosta Porodnické a gyne-
kologické kliniky FN HK prof. MUDr. Jiří 
Špaček, Ph.D., IFEPAG. Nejvýznamnější 
léčebnou modalitou je kvalitní chirurgie, 
pacientkám však centrum nabízí i další 
léčebné možnosti, jako chemoterapie 
a biologická léčba. V případě potřeby je 
tu i možnost léčby zářením. Za posledních 
deset let počet případů stoupl na dvojná-
sobek, centrum tedy upozorňuje na nut-
nost prevence. 

Lékaři provedli za 10 let na 300 katetro-
vých implantací aortální chlopně

Lékaři I. interní kardioangiologické kliniky 
FN HK, kteří v lednu 2009 provedli první 
katetrovou implantaci aortální chlopně, 
uskutečnili za 10 let celkem 300 těchto 
zákroků. Metoda, která je určena přede-
vším pro pacienty starší 75 let, je výrazně 
šetrnější než klasická operace. Není totiž 
potřeba celková anestezie. I rekonvales-
cence je rychlejší, zatímco po klasické 
operaci aortální chlopně zůstávají pacienti 
v nemocnici zhruba dva týdny, po im-
plantaci mohou nemocnici opustit po 4-5 
dnech. Katetrovou implantaci používají 
lékaři při léčbě stenózy (zúžení) aortál-
ní chlopně, což je nejčastější chlopenní 
vada u lidí vyššího věku, která je ohrožuje 
na životě. V současné době tuto metodu 
používá zhruba desítka pracovišť v České 
republice. 

Kraj pořídí výcvikové modely pro záchranáře

Kraj znovu soutěží výstavbu laboratoří v Trutnově

Radní Královéhradeckého kraje rozhodli 
o výběru dodavatele k uzavření smlouvy 
v rámci veřejné zakázky na nákup figurín 
pro nácvik vyprošťování a práce s pacien-
tem. Ty se stanou součástí výcvikového 
polygonu Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje v areálu heli-
portu Letecké záchranné služby Hradec 
Králové. 

„Při výcviku krajských zdravotníků pa-
matujeme i na takové situace, se kterými 
běžně nepřicházejí do styku, ale musejí 
být na ně perfektně připraveni. Proto po-
řídíme nové figuríny a výcvikové modely. 

Rada Královéhradeckého kraje na svém 
zasedání dne 7. 1. 2019 rozhodla o výběru 
dodavatele, tou je společnost HELAGO-CZ, 
s.r.o. s nabídkovou cenou 197 000 Kč bez 
DPH,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví 
Aleš Cabicar.  
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 
šesti figurín a tří výcvikových modelů. Fi-
guríny představují dospělého, mladistvého 
a dítě, mají pohyblivé klouby a proporce, 
které odpovídají průměrné výšce a váze 
člověka. Figuríny mladistvého a dospělého 
umí dokonce sedět. Jejich účelem je co 
nejvěrněji nasimulovat situaci, kdy člověk 
sedí zaklíněný ve vozidle a záchranář mu 

musí poskytnout první pomoc a z vozidla 
jej vytáhnout. 
Pořízeny budou kromě figurín také tři 
výcvikové modely. Jedná se o torza částí 
lidského těla, konkrétně krku a hrudníku, 
na nichž lze nacvičovat život zachraňující 
úkony – například koniotomii či punkci 
tenzního pneumotoraxu. Záchranáři tak 
mohou trénovat postupy, které nejsou 
v praxi běžně prováděny, přesto na jejich 
správném provedení může záviset přežití 
zraněného například po dopravní nehodě 
nebo pádu z výšky. 

Tisková zpráva KH kraje

Královéhradecký kraj hledá firmu pro 
stavbu laboratoří a transfuzního odděle-
ní Oblastní nemocnice v Trutnově. Radní 
schválili vypsání třetího výběrového 
řízení. Hodnotu zakázky zvýšili o deseti-
nu zhruba na 180 milionů korun. Zahájení 
stavby se opakovanou soutěží oddálí, 
dosud kraj předpokládal začátek stavby 
v prvních měsících letošního roku.

„Nejprve budeme přestavovat objekt 
oddělení lékařské mikrobiologie a imu-
nologie. Ve druhé etapě stavbaři zdemo-
lují budovu oddělení klinické biochemie, 
na jehož místě vznikne pracoviště kon-

solidovaných laboratoří. V nové budově 
laboratoří bude zřízeno i transfuzní a he-
matologické oddělení a oddělení nukleární 
medicíny,“ představil projekt náměstek 
pro zdravotnictví Aleš Cabicar.
Královéhradecký kraj byl nucen první 
soutěž zrušit loni na jaře, protože ani 
jeden ze tří přihlášených účastníků ne-
splnil podmínky výběrového řízení. Neú-
spěchem skončil i druhý tendr, protože se 
do něj přihlásil jen jeden zájemce, který 
nesplnil podmínky soutěže.
Součástí tendru bude i opce na stavbu 
objektu ředitelství nemocnice, který by 
měl vzniknout přestavbou současného 

oddělení nukleární medicíny. Včetně zdra-
votnických technologií má celý projekt 
hodnotu téměř 300 milionů korun.
„Vybudování nových laboratoří a transfúz-
ního oddělení zlepší jednak efektivitu trut-
novské nemocnice, jednak přístupnost pro 
pacienty a dárce krve, pro které současný 
stav objektů nenabízí dostatečný komfort,“ 
dodal náměstek Cabicar.
Oblastní nemocnice Trutnov ročně hos-
pitalizuje zhruba 13 tisíc pacientů a dělá 
přes 4 tisíce operací. Nemocnice disponu-
je 300 akutními lůžky a má 620 zaměst-
nanců, z toho je asi 90 lékařů.

Tisková zpráva KH kraje
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Upozornění krajské hygienické stanice
Spalničky jsou akutní, vysoce nakažlivé 
virové exantémové onemocnění. Nákaza 
se šíří od nemocného člověka kapénka-
mi či přímým kontaktem s jeho sekrety 
dýchacích cest. Virus může ve vzduchu 
a na površích přetrvávat až 2 hodiny 
a v přenosu se mohou uplatnit i předměty 
kontaminované těmito sekrety. Inkubační 
doba (doba od vniknutí původce nákazy 
do organizmu do prvních příznaků one-
mocnění) je cca 7– 21 dnů.  

Průběh onemocnění
Onemocnění začíná horečkou, kašlem, 
rýmou, světloplachostí, zarudnutím 
očních spojivek, na sliznici úst v oblasti 
stoliček se mohou objevit bělavé tečky se 
zarudlým okolím. Za 4 až 5 dnů od začátku 
onemocnění je patrná sytě červená až fia-
lová vyrážka, která se ze záhlaví šíří na ob-
ličej, krk, břicho, končetiny a ve stejném 
pořadí poté ustupuje. Jakmile vyrážka 
postihne celé tělo, horečka klesá a nastá-
vá období rekonvalescence. V rozvinutém 
stádiu je charakteristický vzhled „uplaka-
ného dítěte“ (oteklá slepená víčka, rýma, 
oschlé rty a vyrážka). Spalničky mohou být 
doprovázeny řadou dalších komplikací, na-
příklad průjmem, zánětem plic, průdušek, 
středního ucha či centrálního nervového 
systému (spalničkový zánět mozkových 
blan má např. až ve 20 % trvalé následky 
a v 30 % způsobuje úmrtí). 

Šíření onemocnění
Nemocný je nakažlivý 2 – 4 dny před vy-
puknutím prvních příznaků a nakažlivost 
končí do 4 dnů po vzniku vyrážky. Prožití 
nákazy zanechává celoživotní imunitu. 
Spalničky mají z nemocí, které se u nás 
vyskytují, nejvyšší index nakažlivosti. Toto 
onemocnění má vysokou manifestnost – 
téměř 100 %. 
Laboratorní diagnostika se opírá o přímý 
průkaz původce z výtěru z nosohltanu, 
který se doplní sérologickým vyšetřením 
krve na průkaz protilátek proti spalnič-
kám. Izolace pacienta v zdravotnickém 
zařízení je ze zákona povinná a trvá podle 
klinické závažnosti a epidemiologických 
rizik. Cílená protivirová léčba neexistuje, 
terapie se zaměřuje pouze na klinické 
obtíže (klid na lůžku, srážení horečky, 
přísun tekutin). Osoba, která nemá 
ochranné protilátky a byla v přímém kon-
taktu s nemocným, se podrobuje karan-
ténním opatřením po dobu 21 dní od po-
sledního kontaktu s nemocným.

Jedinou účinnou prevencí je očkování
V ČR se provádí od roku 1969 a je součástí 
očkovacího kalendáře dětí. Od 1.1.2018 
ve schématu 1. dávka ve věku od 13 do 18 
měsíců a 2. dávka ve věku od 5 do 6 let. 
Vakcína proti spalničkám je bezpečná, její 
účinnost je minimálně 95%. Očkování lze 
využít i v dospělosti.

V současnosti stoupá riziko nákazy spalnič-
kami a na území ČR probíhají lokální epi-
demické výskyty. Jedním z důvodů tohoto 
výrazného nárůstu může být i významně 
klesající proočkovanost dětské populace, 
snižující se kolektivní imunita a zavlečení 
spalniček ze zemí se zvýšeným výskytem 
této infekce (z Ukrajiny, Německa, Itálie, 
Rumunska, Velké Británie).
Ve významném riziku nákazy jsou také 
zdravotničtí pracovníci (v porovnání s vše-
obecnou populací právě oni onemocní 
13 – 19x častěji). Očkování zdravotníků je 
proto důležité nejen z hlediska jejich vlast-
ní individuální ochrany, ale je i význam-
ným nástrojem prevence infekcí spojených 
se zdravotní péčí, komplikací u chronicky 
nemocných pacientů a úmrtí, a to zvláště 
na exponovaných pracovištích.  
Protiepidemická opatření jsou vysoce 
účinná a spočívají především v nemocniční 
izolaci nemocného (infekčního) pacienta 
a v domácí izolaci vnímavých osob pode-
zřelých z nákazy po dobu 21 dnů od po-
sledního kontaktu s nákazou. Výjimkou 
nejsou ani zdravotníci, kteří přišli do styku 
s infekčně nemocným pacientem – pokud 
nemají dostatek protilátek, anebo vědomě 
neučinili v této souvislosti adekvátní opat-
ření ke své ochraně. 

MUDr. Eva Beranová,
protiepidemický odbor 

KHS Královéhradeckého kraje

Spalničky

V Královéhradeckém kraji je vyšší výskyt spalniček, nemocnice přijaly 
preventivní opatření

Oblastní nemocnice Trutnov registrovala 
v regionu začátkem března jako první 
několik případů onemocnění pacientů 
spalničkami. Okamžitě tak ve spoluprá-
ci s Krajskou hygienickou stanicí přijala 
vnitřní opatření, tedy nechala v první vlně 
testovat zdravotníky na nejohroženějších 
odděleních na protilátky. Postupně se 
přidávaly i další nemocnice, tedy Jičín, 
Náchod i Rychnov nad Kněžnou a Brou-
mov. V případě prokázání nízké hodnoty 
protilátek se přistoupilo k přeočkování 
zaměstnanců. V Trutnově pak nabídku 

rozšířili na celou nemocnici. Stejně postu-
povali ve Dvoře Králové nad Labem.  
V Náchodě se poté v půlce března objevil 
také jeden případ pacienta se spalničkami, 
nemocnice přijala karanténní opatření  
u několika zaměstnanců s nízkou hladinou 
protilátek. Žádný ze zaměstnanců ale  
naštěstí neonemocněl. 

Laboratoře byly v zápřahu 
Trutnovské laboratoře měly začátkem 
března výjimečné služby i během víken-
dů, protože testovaly velký počet vzorků, 
a to nejenom vlastních zaměstnanců, ale 
i dalších potenciálně rizikových oblastí. 
„Na našem oddělení mikrobiologie a imu-
nologie jsme testovali vzorky i z různých 
jiných organizací a firem, které nás o to 
požádaly. Nabídli jsme možnost testování 
na protilátky i pro širokou veřejnost. Otes-
tovat se tak mohli nechat lidé, kteří měli 
podezření na možný kontakt s nemocným 
spalničkami. Denně jsou naše laboratoře 
schopny vyšetřit až 360 pacientů a vý-

sledky jsou známy do druhého pracovní-
ho dne,“ řekl ředitel nemocnice Ing. Mi-
roslav Procházka, Ph. D. V Trutnově také 
jako v jediné z krajských nemocnic platil 
prodloužený zákaz návštěv pacientů, a to 
až do 12. 3. 2019. 
„Důvodem testování zaměstnanců ne-
mocnic byla především ochrana jejich 
zdraví a zamezení případného šíření 
onemocnění mezi zdravotníky, které by 
mohlo mít přímý dopad na provoz oddě-
lení a dostupnost zdravotní péče. Náklady 
na testy i vakcíny pro své zaměstnance 
hradí nemocnice ze svých rozpočtů,“ uvedl 
MUDr. Jiří Řezníček, místopředseda  
ZH KHK a.s. 
Situace v celém regionu byla v kompe-
tencích KHS Královéhradeckého kraje, 
která koordinovala a zajišťovala epide-
miologická šetření, nastavovala protiepi-
demická opatření apod. Pacienti, u nichž 
pak nemoc propukla, byli hospitalizováni 
na infekčním oddělení FN HK. 

-MD-
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Královéhradecký kraj finančně motivuje 
studenty zdravotnických oborů, aby zůstali 
po studiích pracovat v krajských zaříze-
ních. Studenti posledních ročníků zdravot-
nických škol a nelékařských oborů mohou 
získat jednorázové stipendium ve výši 
60–80 000 Kč, pokud se zavážou k práci 
v krajských nemocnicích na dobu min. 
3 roky. Stipendia jsou vypisována Nadač-
ními fondy jednotlivých nemocnic, které 
vznikly při daných městech. Začátkem roku 
vypsali stipendijní programy Trutnov, Jičín, 
Dvůr Králové nad Labem, během dubna 
tak učiní Náchod a Rychnov nad Kněžnou. 
Každý program se trochu liší od potřeb 
dané nemocnice, výší stipendia a termí-
nem podání. 

Stipendijní program Nadačního fondu 
Oblastní nemocnice Jičín
Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín 
vypsal stipendijní program pro absolven-
ty zdravotnických škol. Pro akademický 
rok 2018/2019 se stipendia vztahují 
na obory všeobecná sestra, dětská 
sestra, porodní asistentka, fyziotera-
peut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč, 
a na obor praktická sestra s výší stipen-
dia 60 tisíc Kč.
Každý žadatel o stipendium je oprávněn 
podat pouze jednu žádost, která musí 
být doručena nejdéle do 31. března 
2019 na adresu Nadačního fondu.

Stipendijní program Nadačního fondu při 
Oblastní nemocnice Trutnov
Nadační fond při Oblastní nemocnici 
Trutnov vypsal stipendijní program pro 
absolventy zdravotnických škol. Pro akade-
mický rok 2018/2019 se stipendia vztahují 
na obory všeobecná sestra, dětská sestra, 
porodní asistentka, praktická sestra, radi-
ologický laborant, fyzioterapeut, ergote-
rapeut, a to s výší stipendia: pro studenta 
střední školy 60 tisíc Kč, pro studenta 
vyšší odborné školy 70 tisíc Kč, pro stu-
denta vysoké školy 80 tisíc Kč.
Každý žadatel o stipendium je oprávněn 
podat pouze jednu žádost, která musela 
být v I. kole doručena nejdéle do 28. února 
2019 na adresu Nadačního fondu. 
Podání přihlášek je nyní prodlouženo 
do 30. dubna 2019.

Stipendijní program Nadačního fondu 
Městské nemocnice Dvůr Králové n. L.
Nadační fond pro podporu Městské ne-
mocnice Dvůr Králové nad Labem vypsal 
stipendijní program pro absolventy 
zdravotnických škol. Pro akademický 
rok 2018/2019 se stipendia vztahují 
na obory všeobecná sestra, praktická 
sestra, radiologický asistent a fyziotera-
peut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč. 
Každý žadatel o stipendium je oprávněn 
podat pouze jednu žádost, která musí 
být doručena nejdéle do 15. dubna 
2019 na adresu Nadačního fondu.

Stipendijní program Nadačního fondu pro 
podporu nemocnice v Rychnově n. Kn.
Nadační fond pro podporu nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou vypíše během 
dubna stipendijní program pro absolven-
ty zdravotnických škol. Pro akademický 
rok 2018/2019 se stipendia vztahují 
na obory všeobecná sestra, porodní 
asistentka, nutriční terapeut a to s výší 
stipendia: 80 tisíc Kč, pro praktická sestra, 
fyzioterapeut – 60 tisíc Kč.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn 
podat pouze jednu žádost, která musí 
být doručena nejdéle do 31. května 
2019 na adresu Nadačního fondu.

Stipendijní program Nadačního fondu pro 
podporu nemocnice v Náchodě
Nadační fond pro podporu nemocnice 
v Náchodě vypíše během dubna stipendij-
ní program pro absolventy zdravotnických 
škol. Stipendium bude mít ale jiná pravidla, 
může být vypláceno buď jednorázově 
studentům absolventských ročníků, nebo 
průběžně po dobu studia, nikoli však dříve, 
nežli od druhého ročníku studia na střed-
ní škole. Bude-li stipendium vypláceno 
průběžně po dobu studia, nedojde k pře-
kročení maximální výše stipendia (max. 
80.000 Kč), přičemž výplata schváleného 
stipendia bude pouze rozložena do jed-
notlivých let studia (2. ročník studia 
10.000 Kč, 3. ročník studia 20.000 Kč a 4. 
ročník studia 50.000 Kč). 
Stipendium bude poskytnuto na základě 
písemné smlouvy pouze studentům, kteří 
po ukončení studia získají odbornou způ-
sobilost zdravotnického pracovníka v ně-
kterém z následujících oborů: všeobecná 
sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 
zdravotnický laborant, nutriční specialista, 
zdravotnický záchranář, praktická sestra.

Podmínkou získání stipendia u všech 
programů je podat žádost a zavázat 
se k budoucímu pracovnímu poměru 
v dané nemocnici na dobu min. 
36 měsíců.

Kompletní podmínky programů a žádosti 
najdete zde: http://www.zhkhk.cz/kariera/
stipendijni-programy-pro-studenty-
zdravotnickych-oboru

Se zajištěním lékařského personálu 
v lůžkových zařízeních na území kraje 
pomáhá Zdravotnický nadační fond Krá-
lovéhradeckého kraje prostřednictvím 
stipendií již od roku 2015. Pro rok 2019 má 
z krajského rozpočtu podporu ve výši 5,5 
milionu korun, kterou rozdělí mezi zájemce 
o předem stanovené obory. 

Zdravotnický nadační fond Královéhradec-
kého kraje vypíše během dubna stipendijní 
program, který bude určený studentům 6. 

ročníků lékařských fakult s předpokládaným 
ukončením studia v příslušném akademic-
kém roce. Stipendia kraj vyplatí studentům, 
kteří po absolvování lékařské fakulty nastou-
pí do specializačního vzdělávání v některém 
ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů. 
Příspěvek ve výši 150 000 Kč je určen pro 
obory: vnitřní lékařství, pediatrie, aneste-
ziologie a intenzivní medicína, gynekologie 
a porodnictví a radiologie a zobrazovací 
metody. Příspěvek 100 000 Kč je určen pro 
obory: psychiatrie, neurologie, radiační 
onkologie, klinická onkologie, chirurgie, 

pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kardio-
logie, klinická biochemie. Studenti se zava-
zují pracovat na akreditovaném pracovišti 
poskytovatele zdravotních služeb na území 
Královéhradeckého kraje ve zvoleném oboru 
po dobu stanovenou vyhlášeným stipendij-
ním programem, minimálně však 48 měsíců 
a při úvazku min. 0,6.

Žádost o poskytnutí stipendia musí být do-
ručena nejpozději do 31. 5. 2019. Podané 
žádosti následně fond vyhodnotí a stipendia 
vyplatí v průběhu června.

Nabízíme stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů 

Kraj podporuje stipendii také budoucí lékaře 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
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V lednu bylo v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 
do provozu slavnostně uvedeno nové digi-
tální skiagrafické zařízení typu Carestream 
DRX Evolution PLUS system. To mohla 
nemocnice na místní radiologické oddě-
lení zakoupit díky dotacím z Integrované-
ho regionálního operačního programu. 
Přístroj za zhruba 5 mil. Kč dodala spo-
lečnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 
na základě výběrového řízení. Skiagraf 
rozšíří spektrum prováděné diagnostiky. 

V minulém roce získala 
ON Jičín a. s. díky dotacím 
z IROP přístroje za zhruba 
83 milionů Kč. Ať už nové, 
či ty, které nahradí stá-
vající a zastaralé, rozšířily 
významně poskytované 
spektrum výkonů, dia-
gnostiky i péče o pacienty. 
Přístroje byly během 
roku postupně dodávány 
na různá oddělení ne-
mocnic v Jičíně i Novém 
Bydžově. 
Jedním z nich je i nový 
skiagraf, který byl slav-

nostně uveden do provozu 22. ledna 
na Radiologickém oddělení v Jičíně. 
„Přípravné práce pro umístění skiagrafu 
probíhaly od září loňského roku. Bylo po-
třeba stavebně upravit prostory, instalovat 
potřebná zařízení. Samotný přístroj nám 
dodavatel spustil během prosince.  
Zaměstnanci se s ním postupně seznamo-
vali a nyní jej uvádíme do provozu.“ uvedl 
ředitel ON Jičín a. s. Ing. Tomáš Sláma, MSc. 

Stavební úpravy stály cca 1,5 mil. Kč. Nový 
přístroj je plně digitální a rozšíří spektrum 
prováděné diagnostiky. „Jednoznačnou 
výhodou je jeho jednodušší a rychlejší ob-
sluha, kdy máme požadované snímky v di-
gitální formě, v lepší kvalitě a v okamžitém 
náhledu. Jsme díky tomu schopni vyšetřit 
i více pacientů, neboť se zkrátí čas vyšetření. 
Navíc nám nový  skiagraf umožní zhoto-
vování dlouhých snímků páteře, které jsou 
potřebné např. pro diagnostiku skolióz a pro 
následnou rehabilitační péči,“ představuje 
výhody nového zařízení primář radiologic-
kého oddělení, MUDr. Jiří Otte.
 „Obnova zařízení, technologií a přístrojů, 
a tím rozšiřování spektra poskytované zdra-
votní péče, je pro všechny nemocnice zásad-
ní. Tento skiagraf je jen střípek toho, co se 
podařilo díky dotacím pro jičínskou nemoc-
nici získat i pro další oddělení. Ať to jsou další 
diagnostické a léčebné přístroje, vybavení 
pro operativu, rehabilitační péči nebo třeba 
obměna lůžek. Přeji všem zaměstnancům, 
ať se jim s novými přístroji dobře pracuje,“ 
popřál náměstek hejtmana pro oblast zdra-
votnictví Ing. Aleš Cabicar. 

V Jičíně uvedli do provozu nový skiagraf od firmy PROMEDICA

PROMEDICA znamená spolehlivost již více než čtvrtstoletí 
Jeden z největších hráčů na poli logistiky a distribuce zdravotnického materiálu v ČR působí na trhu již od 90. let, kdy byla společnost 
založena současným generálním ředitelem a předsedou představenstva Pavlem Hanušem. Jako jeden z mála leaderů na trhu v oblasti 
zdravotnictví má jasnou vlastnickou strukturu a 100% český kapitál. Pavel Hanuš vybudoval tuto firmu od úplných základů,  
bez privatizace či zahraničních zdrojů. 

V současnosti tvoří firmu 15 divizí, např. divize Pharma, Zdravotnické technologie, Operační program, Diabetologie nebo Intervenční 
radiologie a kardiologie. Díky své spolehlivosti je firma považována za největšího nezávislého distributora na českém zdravotnickém 
trhu. Spolehlivost dodávek je zajištěna především díky vlastnímu zázemí čítajícímu přes 27 000 m2 ploch skladů, 1 800 m2 ploch 
kanceláří pro vyřizování požadavků zákazníků a 32 nákladním vozům a dodávkám pro distribuci. Zdravotnický materiál a zařízení  
je tak společnost schopna dodat do 24 - 48 hod. od objednání.

Společnost spolupracuje s největšími dodavateli na trhu, jako jsou Abiomed, AngioDynamics, Baxter,  
Bayer, Carestream, Gama, Kimberly Clark, Sanofi Aventis, Supermax, Smith&Nephew a další. 

Nemocnice Zdravotnického holdingu patří mezi její stálé zákazníky.

Jak skiagraf pracuje?

•	 Skiagrafický přístroj Carestream DRX Evolution PLUS system je jedním z nejnovějších a nejmodernějších systémů pro 
přímou digitální radiografii ve dvou rovinách. Zařízení je vybaveno vertikálním stojanem s plnou flexibilitou a motorizací 
pohybu, pevným stolem s nastavitelnou výškou a plovoucí deskou, stropním závěsem RTG lampy s plnou flexibilitou 
a motorizací pohybu. Další částí zařízení je pracovní ovládací stanice. Zařízení je vybaveno softwarem pro zpracování 
obrazu, dotykovým ovládacím monitorem, automatikami expozice v závislosti na orgánových předvolbách apod. 

•	 Přístroj je vybaven třemi DR panely  Carestream - jeden o velikosti 35 x 43 cm je mobilní a dva o velikosti 43 x 43 cm jsou 
umístěny ve vertikálním stativu a ve stole. Přenos dat z mobilního detektoru do ovládací stanice probíhá bezdrátově 
pomocí lokální Wi-Fi sítě.

•	 Systém vyniká špičkovými manipulačními a polohovacími vlastnostmi, plnou motorizací pohybů, autocentrací a 
autotrackingem, systémem autopozic a také špičkovou výbavou pro pořizování a zpracování obrazu. Byl vyvinut s ohledem 
na možnosti vyšetřování v rutinním i speciálním provozu s cílem maximální možné pohody pro pacienta i s ohledem na co 
nejvyšší komfort obsluhy a produktivitu pracoviště. 

•	 Vyniká vysokou kvalitou snímků za použití nízké dávky záření, což ocení především pacient. Umožňuje skiagrafické projekce 
ležících, sedících i stojících pacientů s volným přístupem k pacientovi ze všech stran. 

Modernizujeme přístrojové vybavení
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