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ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, milí spolupracovníci, příznivci nemocnice,
dovolte mi předložit Vám toto zkrácené číslo našeho nemocničního Zpravodaje, ve kterém bychom Vás chtěli dále informovat o aktuálním dění v naší nemocnici.
Pokračujeme v úspěšné realizaci schváleného investičního plánu
pro tento rok. Zahájili jsme čerpání získaných dotací, a to nejen z evropských fondů, ale i z dotačního programu Ústeckého kraje, které nám
pomohou rozšířit SW i HW vybavení a řešení informačních systémů
nemocnice. Díky vlastním finančním prostředkům a také příspěvku Města Litoměřice – výtěžku z nájmu nemovitého majetku nemocnice,
v řádech dalších miliónů korun, jsme zahájili rekonstrukci a modernizaci
části veřejných chodeb nemocnice v oblasti tzv. „na kříži“. Jde o rekonstrukci spojovacích chodeb mezi pavilony gynekologie a chirurgie a mezi
pavilony interny a velkého komplementu – radiologie. Zásadní rekonstrukcí tak prochází nejen přízemní prostor interního pavilonu, ale také
prostory u nemocničního bufetu. První etapa, spojnice k pavilonu gynekologie, byla již dokončena. Zásadnější části rekonstrukce nás však čekají a jsou spojené též s provozním omezením vždy v příslušných místech modernizace. Nyní probíhají práce v interním pavilonu. Způsobená
provozní omezení jsou nezbytnou součástí celého procesu a věřím, že
finální výsledek vyváží dočasný snížený provozní komfort jak našich pacientů, veřejnosti, ale i našich pracovníků. Děkuji za vaše pochopení a
vstřícnou spolupráci.
V předchozích týdnech pokračovala jednání s účastníky koncesního řízení, resp. probíhalo upřesňování znění pachtovní smlouvy, na základě jejich inspirativních připomínek. Zároveň všichni účastníci podali
doplňující žádosti o zpřesňující informace poskytnutých materiálů
v jednotlivých oblastech služeb a provozu nemocnice. Všechny informace jsou, pro zajištění transparentnosti a rovného přístupu ke všem
účastníkům koncesního řízení, soustřeďovány do společného úložiště se
specifickým vstupem každého z jednotlivých účastníků. Na žádost jednoho z účastníků koncesního řízení proběhla v první polovině července
doplňující prohlídka nemocnice zaměřená na technologickou, provozní a
nemovitostní část nemocnice. Po upřesnění všech požadovaných informací budou sjednány další termíny jednání s jednotlivými účastníky, které mají za účel bližší specifikaci zadávacích podmínek třetí, tj. nabídkové,
fáze, a to zejména v části hodnotících kritérií a předpokládaném plánu
rozvoje nemocnice. V této chvíli bych zvláště rád poděkoval všem účastnícím se kolegům z pracovní skupiny nemocnice za naprosto odpovědný
a profesionální přístup k průběhu i obsahu jednotlivých jednání.
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Práce kolem „kříže“ omezí
provoz v interním pavilonu
První etapou, která skončila na začátku
prázdnin, byl zahájen rozsáhlý projekt zahrnující v sobě výměnu povrchů ve spojovacích
chodbách v 1. nadzemním podlaží litoměřické
nemocnice, konkrétně v části nemocnice známé jako „na kříži“. Počítá se jak s výměnami
samotných podlahových krytin a malováním, ale
výhledově také s výměnou podhledů včetně
instalace úsporných LED svítidel.
„Celý projekt bude z provozních důvodů
realizován v několika fázích,“ vysvětlil již dříve
Milan Bruncvík, vedoucí technicko provozního
oddělení, který má tuto akci organizačně na
starosti.
Na první fázi, kdy proběhla rekonstrukce
povrchů mezi pavilony E a D, navázala
v posledním červencovém týdnu další etapa,
zahrnující chodbu do pavilonu F. „Nejprve budou probíhat práce na úplném konci chodby,
tedy v prostorách před vchody na stanici B
interního oddělení, do administrativního traktu
interny a částečně i před výtahy nejblíže těmto
vchodům. Provoz výtahů v celém interním
pavilonu bude tudíž omezen a v provozu budou
pro celou budovu pouze dva,“ seznámil Milan
Bruncvík s podrobnostmi a doplnil, že po celou
dobu prací na výměně podlahových krytin bude
posílen úklid dotčených prostor.
(Pokračování na stránce 2)

Koncesní řízení je v plném proudu
S
cílem
průběžně
informovat
o probíhajícím
koncesním
řízení
na
provozovatele – pachtýře naší litoměřické
nemocnice přicházíme s dalšími aktuálními
informacemi.
Více čtěte na straně 3.

Vážení spolupracovníci,
nacházíme se době uprostřed probíhajícího léta, období oddechu a čerpání nových sil do dalšího období roku. Rád bych vám v této souvislosti
popřál hezkou dovolenou plnou krásných a příjemných zážitků.
Radek Lončák
předseda představenstva a výkonný ředitel
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Výměna části potrubí v chirurgickém pavilonu proběhla hladce
Koncem června byla dokončena
výměna části potrubí pro teplou užitkovou vodu a cirkulaci v prvním podzemním podlaží chirurgického pavilonu.
„Původní pozinkované potrubí
jsme měnili za plastové, a to včetně
ventilů. Potrubí jsme posílili o oběhové
čerpadlo, aby se teplá voda dostávala
do přípraven operačních sálů ve vý-

chodní části pavilonu,“ vysvětlil
podrobněji vedoucí technicko provozního oddělení Milan Bruncvík, který
zároveň zdůraznil, že se v rámci této
akce podařilo opravit i část ležatého
rozvodu vody na samotných centrálních operačních sálech, k čemuž byla
využita jejich plánovaná odstávka.
Celá akce se samozřejmě neobešla bez nutnosti odstavit stoupačky

V prvním pololetí holky válcovaly kluky
163 ku 139 je skóre
holčiček a chlapečků narozených v prvním pololetí
letošního roku v litoměřické porodnici.
Měsíci, kdy novorozená děvčátka nad kluky jasně
převažovala, jsou leden a
červen. V lednu převýšil
počet dívek počet chlapců
o 9 a v červnu dokonce

o 19 dětí.
Od února do května
byly naopak počty narozených kluků a holčiček
takřka vyrovnané a lišily se
maximálně o dvě děti.
Celkem se v litoměřické porodnici od začátku
letošního roku do konce
června narodilo 302 dětí. (nk)

LÍSTKY NA DIVADLO BUDOU V ZÁŘÍ
V průběhu měsíce září budou v kanceláři odborů k vyzvednutí lístky na každoroční divadelní představení pro
zaměstnance nemocnice.
To se letos uskuteční v pondělí 24. září od 19.00 hodin
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích (dříve
Kulturní dům). Na programu je hra Marca Camolettiho Na
správné adrese aneb Holky z inzerátu. Jde o představení ze
stálého repertoáru Branického divadla. (nk)

v celé východní části pavilonu G, což
mělo dopad i na dodávku vody pro
vybraná
lůžková
oddělení.
„Nezaznamenali jsme v souvislosti s
tímto krátkým omezením žádné stížnosti ani problémy,“ zhodnotil Bruncvík a zároveň ocenil součinnost a
vstřícnost personálu dotčených pracovišť v průběhu prací. (nk)

PROJEKT NOVÉHO SKIAGRAFU SPĚJE KE KONCI
Celkem tři uchazeči
poslali svou nabídku na dodání nového přístroje digitální skiagrafie pro oddělení
radiologie a zobrazovacích
metod litoměřické nemocnice. Tato veřejná zakázka
byla nemocnicí vypsána již
podruhé, protože v loňském
roce musela být kvůli průtahům ze strany jednoho z
uchazečů, vedoucích k uplynutí zadávací lhůty, ze zákonných důvodů zrušena.
„Nabídky byly velmi
kvalitní a zcela v souladu s
naším zadáním. Nabídnutá
cena za přístroj se pohybovala v rozmezí od 4,99 do
5,85 miliónů korun bez

DPH,“ zhodnotil Miroslav
Janošík, vedoucí oddělení
rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek s
upřesněním, že komise jmenovaná na jejich posouzení
již předala své doporučení
na vítězného uchazeče představenstvu Nemocnice Litoměřice, a.s.
K podpisu smlouvy na
dodání přístroje s vítězným
uchazečem by poté mohlo
dojít zhruba v polovině srpna. Po dalších osmi týdnech
bude předmět veřejné zakázky, což je digitální skiagraf a dále pojízdný rentgen
s digitalizací, do litoměřické
nemocnice dodán. (nk)

Práce kolem „kříže“ omezí přes léto provoz v interním pavilonu
(Pokračování ze stránky 1)

První srpnový den se práce přesunou do středu budovy F. To si opět
vyžádá uzavření přilehlých výtahů,
zprovozněny budou ovšem původně
odstavené výtahy. „Protože nebude
možné dostat se přes místo prací ke
vchodům na stanici B a do administrativní části, bude nutné pro pohyb vytyčit náhradní trasy, které povedou suterénem budovy,“ upozornil technik
s ujištěním, že tyto trasy budou samozřejmě zřetelně vyznačeny. Předpokladem je, že v této části budovy se bude
pracovat přibližně do poloviny srpna,
samozřejmě v závislosti na rychlosti
schnutí jednotlivých podkladů a na případných komplikacích, které se mohou
v průběhu prací objevit.
Od poloviny srpna zhruba do konce
měsíce budou měněny povrchy
v samotné přístupové chodbě od tzv.

„kříže“k internímu pavilonu. I v této
etapě bude přístup do budovy interny
pouze suterénem. K pohybu po pavilonu však již budou sloužit všechny čtyři
výtahy.
„V průběhu září budou poté měněny povrchy ve zbylých třech chodbách,
tedy k pavilonům E, G a H,“ doplnil
informaci Milan Bruncvík s tím, že o
konkrétních termínech bude nemocnice včas informovat.
Rekonstrukce ve spojovacích chodbách spočívají především v odstranění
původní krytiny, resp. vybourání stávající dlažby, vyspravení podkladové vrstvy, nanesení stěrky, tvorby dilatačních
spár a položení nové krytiny. Projekt
spojovacích chodeb vedoucích směrem
od „kříže“ je realizován tak, že každá
chodba bude mít svoji specifickou barvu, která se bude promítat i ve výmalbě
stěn. Všechny barevné trasy se budou

scházet právě v prostoru „na kříži“,
kde se změny dotknou jak samotných
stěn a podlah, tak i sezení pro pacienty
a pro zákazníky zde přítomného občerstvení. Předpokladem je, že celý projekt výměny povrchů v chodbách vedoucích od „kříže“, a to včetně tzv.
rentgenové chodby, bude dokončen s
koncem letošního roku. (nk)

Chodba E—D je již hotová. FOTO: nk
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KONCESNÍ ŘÍZENÍ JE V PLNÉM PROUDU, JEHO TŘETÍ FÁZE SE BLÍŽÍ
Koncesní řízení se, jak již bylo
několikrát uvedeno, nyní nachází ve
své druhé fázi, ve které probíhají
jednání s kvalifikovanými účastníky. Do
této fáze se kvalifikovaly společnosti
Privamed,
Penta
Hospitals
(Litoměřická zdravotní) a Krajská
zdravotní.
V souladu s harmonogramem a
pravidly koncesního řízení proběhly
dvě prohlídky nemocnice a proběhla již
první série samostatných jednání s
každým
z
účastníků.
Obsahem
jednotlivých jednání (dialogů) byly
tematické okruhy určené v zadávací
dokumentaci jednací fáze, a to nejen
představení zadavatele a jednotlivých
účastníků, ale i zodpovězení otázek
zadavatele, které byly též součástí
zadávací dokumentace. Dalším bodem
jednání byly prezentace účastníků, ve
kterých představili své dosavadní
zkušenosti v oblasti provozování
nemocnic a své vize pro další provoz a
rozvoj
Nemocnice
Litoměřice.
Následná diskuze pracovní skupiny
nemocnice s jednotlivými účastníky
přinesla další potřebná upřesnění
vzájemných představ a probíraných
bodů. Závěr každého jednání byl
věnován diskuzi a připomínkám k
návrhu pachtovní smlouvy, která je
zásadním
dokumentem
celého
koncesního řízení. Z každého jednání
byly pořizovány „Protokoly z jednání s
účastníkem koncesního řízení“, které
jsou dostupné všem účastníkům
společně tak, aby byl zachován princip
transparentnosti a rovného přístupu ke
všem účastníkům.
Při
jednotlivých
jednáních
upřesňovali účastníci své požadavky na
předložení dalších podkladů ze strany
nemocnice, dle jejich vyjádření,
nutných k podání nabídky. K tomuto
účelu byl zřízen datový sklad
koncesního řízení se specifickým
přístupem pro každého z jednotlivých
účastníků, kde jsou a budou ukládány
všechny informace o nemocnici

poskytované
účastníkům.
Nutno
zdůraznit, že vše je opět v souladu s
principem transparentnosti a rovného
přístupu ke všem účastníkům.
Jednání jsou od počátku velmi
náročná, avšak jsou vedena v souladu s
nastavenými prioritami města, což je
dosažení v koncesním řízení takové
částky určené na investice do majetku
vč. nemovitého, aby město nemuselo
výrazně zapojovat prostředky z
vlastního rozpočtu, neboť není
schopno dlouhodobě podporovat
nemocnici provozním a investičním
příspěvkem v řádu desítek miliónů
korun ročně. Ve vypsaném výběrovém
řízení je sice uvedena minimální výše
očekávané investice od pachtýře a
minimální výše pachtovného za rok, ale
zde se jedná pouze o kritéria pro
kvalifikaci do koncesního řízení. O výši
investic a pachtovného je jednáno v
soutěžním dialogu s jednotlivými
kvalifikovanými
účastníky
a
předpokládá se významný nárůst
těchto hodnot, jakožto stěžejního
objektivně
měřitelného
kritéria
soutěže mezi účastníky. Další zásadní
prioritou města je zachování rozsahu
poskytovaných zdravotních služeb s
předpokladem
jejich
dalšího
zkvalitňování a rozvoje. Veškeré tyto
priority jsou v rámci jednání s
účastníky považovány za závazné
parametry s požadavkem doložení
záruk jednotlivými účastníky, které se
musí odrazit ve znění pachtovní
smlouvy.
Nastavení
podmínek
pachtovní smlouvy je sice již v této fázi
dostatečné, nicméně do ukončení
jednání s jednotlivými účastníky jej
nelze rozhodně považovat za konečné.
Téměř jako každá významná
zakázka vedená formou výběrového
řízení, tak i toto koncesní řízení se
potýká se snahami zkomplikovat, nebo
dokonce zhatit jeho průběh, a proto
také již čelilo a stále čelí podávání
různých námitek a podnětů. Tato
skutečnost však zároveň pozitivně

ovlivnila jeho průběh, stali jsme se
bedlivě střeženým řízením z pohledu
ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). I přesto se neznámí
stěžovatelé domáhali opakovaných
kontrol ze strany ÚOHS. Již ve fázi
kvalifikační byly podány námitky
účastníků, které zadavatel odmítl s
odkazem na jejich nepřípadnost. Jeden
z účastníků dokonce podal návrh k
ÚOHS na zrušení probíhajícího
koncesního řízení. Návrh tohoto
stěžovatele byl ze strany ÚOHS
odmítnut. Prvostupňové rozhodnutí
bylo
potvrzeno
i
předsedou
rozkladové
komise
v
rámci
druhostupňového řízení. Stěžovatel
proti rozhodnutí ÚOHS podal správní
žalobu, která byla příslušným správním
soudem – Krajským soudem v Brně –
odmítnuta. Rovněž ze strany dalších
neznámých stěžovatelů bylo podáno k
ÚOHS několik podnětů s množstvím
tvrzení o pochybení zadavatele, ke
kterým se zadavatel vždy řádně
vyjádřil, a z nichž již mnohá ÚOHS
opět odmítl jako nerelevantní.
A co bude následovat? Příprava na
třetí etapu koncesního řízení. Jak již
bylo výše uvedeno, v současné chvíli
probíhá příprava na další jednání,
probíhá komunikace ohledně rozsahu
potřebných podkladů pro jednotlivá
jednání a případné podání nabídky.
Není možné předesílat, kolik takových
jednání bude nutné ještě vést. V
ideálním případě by jednání mohla být
dokončena v průběhu letních prázdnin.
Poté bude zkompletována zadávací
dokumentace včetně všech příloh pro
3. fázi, tj. fázi nabídkovou. Nabídky,
které účastníci podají, zadavatel
posoudí ve smyslu nastavených
hodnotících kritérií a vyhodnotí za
účelem výběru účastníka. Vítězný
účastník bude vyzván k uzavření
zadavatelem
navržené
pachtovní
smlouvy a plnění koncese.
(Radek Lončák, předseda představenstva
Nemocnice Litoměřice, a.s.)

Rekonstrukce audiologické ambulance proběhne ve dvou fázích
Od pondělí 23. července probíhá rekonstrukce audiologické ambulance. Ta je plánována ve dvou fázích.
V první proběhnou hrubé stavební práce s cílem zvětšit
a prosvětlit prostor ambulance a umožnit tam bezbariérový
přístup.
Ve druhé fázi proběhne osazení nové audiokabiny a
budou dokončeny podlahové povrchy.

Rekonstrukce audiologické ambulance si vyžádá dočasné
uzavření pracoviště, kdy nebudou prováděna vyšetření sluchu. V první fázi bude ambulance uzavřena zhruba do konce
prvního srpnového týdne. O uzavření ambulance ve druhé
fázi rekonstrukce bude rozhodnuto až po podpisu smlouvy
s dodavatelem nové audiokabiny a upřesnění termínu jejího
dodání. (nk)
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** S E RI Á L O N EM OCN I CI : ČÁ S T I . - HI S TO RI E **

Litoměřická nemocnice ušla ke své současné podobě velký kus cesty
I přesto, že někteří lidé říkají, že není dobré se ohlížet za minulostí, opak je pravdou. Je plná ponaučení a chyb, ze kterých by se lidstvo mělo
učit do budoucna. Pojďme se tedy i my ohlédnout za minulostí litoměřické nemocnice, jejím rozvojem, úspěchy i pády. Je faktem, že ne vždy
se město chovalo ke zdraví svých občanů aktivně a s plnou péčí. První špitály byly totiž církevními, pouze malého formátu, pro pár nemocných, a to převážně jen takových, o které se už nikdo nestaral…
Nepočítáme-li vůbec první špitál a
chudobinec
v jednom,
který
v Litoměřicích provozoval od roku 1257
poblíž Tyršova mostu řád Křížovníků
s červenou hvězdou, tak první městský
špitál Svatého srdce byl v Litoměřicích
vybudován v budově zrušené židovské
školy v dnešní Velké Dominikánské ulici.
Roku 1724 byl poté díky tehdejšímu
primátorovi Litoměřic Josefu Pfalzovi
postaven špitál svaté Anny před Dlouhou
branou. Tato budova již nestojí, byla
totiž zbořena v druhé polovině 20. století kvůli výstavbě sídliště Kocanda. V letech 1843 – 1845 díky úsilí tehdejšího
biskupa litoměřického Augustina Hilla
pak vzniká budova nemocnice Panny
Marie, která dnes ale slouží úplně jinému
účelu (jako domov mládeže u kruhového
objezdu na Kocandě).
Další veřejná nemocnice vzniká roku
1856 v prostoru bývalých kasáren
v Jarošově ulici. Roku 1874 byla tato
přestěhována do ulice Zahradnické, kde
jako první větší městská nemocnice fungovala až do roku 1994. Zpočátku šlo o
ústav, kde byl zřízen monoprimariát a
byly zde léčeni litoměřičtí občané velmi
jednoduchými a primitivními způsoby.
Jeden z prvních pokusů zkvalitnit péči
však dopadl nevalně. V roce 1904 byl
zakoupen rentgenový přístroj, ale protože se nenašly finance na obnovu elektrických článků, byl tento zakrátko opět
prodán. Úroveň nemocnice byla v té
době celkově špatná a monoprimariát se
zde v podstatě udržel až do doby II. světové války. Okolní města zatím budovala
kvalitní léčebné ústavy.
Během druhé světové války se také

nedá o jakémkoliv zlepšení či vzestupu
zdravotní péče o litoměřické občany
hovořit. Značné rezervy měla jak poskytovaná péče, tak i přístrojové vybavení a
technický stav budov. Po druhé světové
válce byla k nemocnici ještě připojena
budova Masarykova ústavu pro sirotky
v Žitenické ulici, během války využívaná
jako nemocnice pro zraněné vojáky. V
původní budově nemocnice v ulici Zahradnické zůstala chirurgie a gynekologie, soukromá vila poblíž nemocnice byla
adaptována na porodnici. Do nové budovy v Žitenické ulici se přesunula interna a také dětské oddělení. Pro celou
litoměřickou nemocnici sloužil pouze
jeden operační sál.
V roce 1960 bylo v rámci litoměřické
nemocnice otevřeno oddělení rentgenu a
o rok později se otevřelo ORL oddělení,
následovalo v roce 1965 oddělení biochemie. Budovy ale dále stárly, objevovaly se stále častější havárie (topení, kanalizace, vodovodní instalace), takže občas
muselo být některé oddělení zavřeno,
aby se opravilo to nejnutnější a budova
byla dále schopna provozu. Počátkem 70.
let minulého století bylo po několika
kontrolách z Ministerstva zdravotnictví
uznáno, že litoměřická nemocnice je
jednou z nejhorších v celé republice. Na
základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto
o výstavbě nové nemocnice. Začal se tak
konečně realizovat záměr, který má svůj
původ v období po druhé světové válce.
Od položení základního kamene v roce
1946 čekala litoměřická nemocnice na
novou budovu více než tři desítky let.
Nakonec se stavba nové litoměřické
nemocnice, která byla zahájena v roce

1979, rozdělila do několika etap. V tzv.
první stavbě byla postavena budova interny a kuchyně, v její druhé etapě pak
pavilon velkého a malého komplementu.
Na první stavbu navázala v roce 1988
stavba druhá, která zahrnovala výstavbu
dětského a gynekologického pavilonu
spolu se vstupní halou a pavilonem centrálního příjmu. Ve třetí etapě výstavby
litoměřické nemocnice pak vzniká poslední pavilon, kterým je budova chirurgie.
Výstavba interny začala v roce 1979
a trvala šest let. Další pavilony nemocnice pak vznikaly v obdobích 1985 – 1989
(malý a velký komplement), 1988 – 1993
(pavilon B, E, A a C) a 1993 – 1996
(pavilon G). Nemocnice se postupně ze
starých objektů stěhovala do nových
prostor. Oproti projektu však už nedošlo k realizaci stavby objektů patologie a
polikliniky.
A co říci závěrem? Změny se dějí a
dít budou. I přes počáteční nedůvěru
k nim se nakonec většinou ukáže, že byly
k lepšímu a něco přinesly. Můžeme se o
tom přesvědčit i v případě litoměřické
nemocnice, jejíž historie byla plná zvratů
a cesta od minulosti, tedy špitálu pro pár
chudých nemocných, k současnosti, kdy
se může pochlubit velice kvalitní péčí,
kterou vyhledávají pacienti z celého Ústeckého kraje, byla velmi trnitá. A právě
na příkladu takovýchto cest, ač plných
překážek a zvratů, nám historie ukazuje,
že změn není třeba se vůbec bát.
(text připravila Libuše Hacaperková s přispěním
www.nemocnice-lt.cz
a
www.aktualne.cz/wiki/domaci/nemocnicelitomerice/)
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