ZPRAVODAJ MěN
MěN v LTM
ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi úvodem Vám ještě jednou popřát
zdraví, štěstí a mnoho osobních i profesních
úspěchů v tomto roce. Rád bych Vám také opakovaně vyjádřil velký dík za úsilí, které jste vynaložili v roce 2013 a společně tak přispěli
k dobrému hospodářskému výsledku, navzdory
všem nepříznivým prognózám a vnějším vlivům.
Z aktuálního znění úhradové vyhlášky a dosud nevyjasněných podmínek kompenzace chybějících regulačních poplatků je zřejmé, že
i v letošním roce máme před sebou velkou výzvu
pro udržení vyrovnaného hospodaření. Dle dosavadního vývoje prvního čtvrtletí a pokračujících
úspěšných jednání se zdravotními pojišťovnami
můžeme předpokládat příznivý vývoj hospodaření
i do dalšího období 2014.
V letošním roce máme navíc možnost realizovat investice za neuvěřitelných 100 miliónů
korun na pořízení nových přístrojů a technologií
s významným přispěním finančních prostředků
evropských fondů i dotace našeho zřizovatele.
Naše vlastní investiční prostředky navyšujeme
oproti předchozímu roku téměř o 4 mil. Kč. Máme také v plánu ucházet se o další finanční prostředky evropského sociálního fondu pro zvýšení
personální stability nemocnice.
Pevně věřím, že všechny zmiňované investice
přispějí k zlepšení vašich pracovních podmínek
a že společným úsilím a týmovou prací dovedeme
naši nemocnici i tento rok k dobrému výsledku.
Ing. Radek Lončák, MBA
předseda správní rady a výkonný ředitel
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V plánu je obnova vybavení i zvýšení komfortu
Prostředky v objemu několika
desítek miliónů korun se chystá
investovat Městská nemocnice
v Litoměřicích v roce 2014.
V plánu na letošní rok je zahrnuta celá řada investičních akcí,
které jsou zaměřeny nejen na nákup
nové zdravotnické techniky, ale
rovněž na zvyšování komfortu pacientů při pobytu v nemocnici. Počítáno je například s nákupem nového přenosného ultrazvuku, kolposkopu, monitoru pro monitorování
dětí v předporodní a časné poporodní době nebo s nákupem nového sanitního vozu, který bude realizován s finanční spoluúčastí zřizovatele, Města Litoměřice. Investiční
prostředky jsou vyčleněny i na další
etapu rekonstrukce stravovacího
provozu.
Zvýšení komfortu pacientů pak
bude jistě představovat vybudování
internetového připojení pomocí wifi
technologie, a to na všech lůžkových odděleních a ve vybraných
čekárnách ambulancí nemocnice.
„Pro realizaci tohoto záměru využijeme jak prostředky vlastní, tak i
dotaci od našeho zřizovatele,“ sdělil
podrobnosti radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice..
Zcela specifickým záměrem

pro zajištění dalších úspor provozních prostředků, ale také pro zvýšení pohody a bezpečnosti pacientů a
jejich návštěv, je výměna stávajícího
zářivkového osvětlení za moderní,
úsporné LED žárovky na veřejných
chodbách nemocnice.
V nejbližší době budou zahájeny také přípravné práce na rekonstrukci porodních sálů s plánovanou
realizací v příštím roce. Do té doby
bude nutné nechat zpracovat architektonickou studii, realizační projektovou dokumentaci a zajistit
všechna potřebná povolení ke stavbě.
Nemalou část investičního
plánu na rok 2014 tvoří i prostředky, které slouží jako finanční spoluúčast nemocnice u přidělených
dotací, zpravidla se jedná částku
15 % z celkové hodnoty schváleného projektu.
V listopadu 2013 byla nemocnici
přiznána
dotace
z Integrovaného operačního programu na obnovu přístrojového
vybavení iktového centra v hodnotě
necelých 25 miliónů korun, kdy se
spoluúčast nemocnice pohybuje na
úrovni 3,7 miliónu korun.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 JE VÍCE NEŽ VÝBORNÝ
S kladným
hospodářským výsledkem skončilo
hospodaření Městské nemocnice v Litoměřicích za rok
2013.
Takto příznivého výsledku se podařilo dosáhnout
navzdory všem nepříznivým
vlivům, jako byl pokles úhrad
ze strany zdravotních pojišťoven nebo nárůst DPH vytvořený přesunem položek
zdravotnického
materiálu
z 15%ní snížené sazby do
základní sazby 21%. Na počátku roku 2013 byl přitom
předpokládaný hospodářský
výsledek nemocnice vyčíslován ztrátou několika miliónů.
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„Účetní uzávěrka loňského roku ukázala výsledek
hospodaření na úrovni + 625
tisíc korun, což je vzhledem
k původnímu očekávání a
současné situaci ve zdravotnictví více než výborný výsledek. Nezměřitelným úsilím se
na tomto úspěchu podíleli
prakticky všichni pracovníci
nemocnice jak zdravotnické,
tak nezdravotnické části,“
vyjádřil poděkování člen
Správní rady a ředitel pro
ekonomiku a provoz Vladimír
Kestřánek a vysvětlil, že
k takto dobrému výsledku
významně přispěla jak optimalizace provozu a činnosti

nemocnice, tak i úspory
v nákupních cenách zdravotního či spotřebního materiálu. Nezanedbatelnou složkou
konečného výsledku bylo též
vyúčtování péče se zdravotními pojišťovnami za předchozí
období.
Litoměřická nemocnice
chce vyrovnané hospodaření
udržet i v roce 2014. Nová
úhradová vyhláška již není tak
restriktivní jako předchozí,
přesto je nutné dále pokračovat v optimalizaci celkové
činnosti nemocnice a hledat
především další provozní
úspory. (nk)

(Pokračování na stránce 2)
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DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH - ZÍSKALI JSME 55 MILIÓNŮ NA MODERNIZACI OPERAČNÍCH SÁLŮ
Úspěchem byla završena žádost Městské nemocnice v
Litoměřicích na Regionální operační program Severozápad.
Zde v rámci 44. výzvy nemocnice žádala o přidělení finančních prostředků na projekt Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích. Žádost byla
podána koncem listopadu 2013, o výsledku schvalovacího
procesu bylo vedení nemocnice vyrozuměno 25. března
2014.
Tento projekt se skládá ze dvou částí, a to stavebních
úprav a modernizace vybavení centrálních operačních sálů.
Stavební úpravy budou spočívat v rekonstrukci antistatických
podlahových konstrukcí, instalaci motoricky ovládaných posuvných dveří, úpravách přísálových sterilizací a v modernizaci vzduchotechnických jednotek vč. doplnění rekuperací.
Druhá část projektu se bude skládat z modernizace
zdravotnického a přístrojového vybavení. „V rámci této části
budou pořízeny 4 nové operační stoly vč. překládacího zařízení a nové anesteziologické přístroje vyšší třídy. Pro zlepšení operativy budou zakoupeny laparoskopické komplety pro

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: BEZ VÝHRAD
V souladu s legislativou a českými
účetními standardy byla dle sdělení nezávislého auditora sestavena účetní závěrka
litoměřické nemocnice za období od 1. 1.
2013 do 31. 12. 2013.
„Bez nedoplatku jsou i zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím,“ doplnil k ekonomickému zhodnocení roku
2013 člen Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek. (nk)

Rok 2013 přál dvojčátkům
V litoměřické porodnici se v roce
2013 uskutečnilo 744 porodů, při nichž
přišlo na svět 754 dětí. Z těchto bylo 387
chlapců a 367 děvčat. V deseti případech
se narodila dvojčátka.
Z celkového počtu miminek přišlo v
roce 2013 na svět více než 85 % přirozenou cestu, necelých 15 % císařským řezem. (nk)

chirurgii, videořetězec pro ORL a laparoskopické sety pro
chirurgii a gynekologii,“ vyjmenoval Radek Lončák, předseda
Správní rady nemocnice, a doplnil, že z projektu budou pořízeny ještě přístroje pro vysokofrekvenční koagulaci a zakoupen rovněž bude pojízdný rentgenový operační přístroj s Cramenem.
Pro sterilizaci operačních nástrojů budou instalovány dva
parní sterilizátory. Dále budou pořízeny dva mycí a dezinfekční automaty na přípravu chirurgických nástrojů a dva
mycí a dezinfekční automaty na operační obuv. Pro dopravu
operačního materiálu mezi centrální sterilizací a operačními
sály se počítá s nákupem sterilizačních kontejnerů.
S realizací projektu nemocnice již započala. Na dodávku
části požadované zdravotnické techniky již byla vypsána veřejná zakázka.
Očekávána výše investice činí téměř 56 miliónů korun,
přičemž dotace ROP činí přes 47 miliónů korun a spoluúčast
nemocnice bude zhruba na úrovni 8 miliónů korun. (nk)

Ve vedení některých oddělení došlo ke změnám
K
p erson áln ím
změnám na vedoucích
pozicích některých oddělení došlo od začátku
r o k u
2 0 1 4
v litoměřické nemocnici.
První z nich je změna na oddělení centrálních operačních sálů,
kde ze svého postu
primáře na vlastní žádost odstoupil MUDr.
Dušan
Bouček.
V litoměřické nemocnici však zůstává i nadále
pracovat jako anesteziolog. Vedením tohoto
pracoviště je dočasně
pověřena vrchní sestra

centrálních operačních
sálů Marta Ševicová.
Na uvolněné místo
primáře bude vypsáno
výběrové řízení.
Ke dni 31. 1. 2014
se uvolnilo místo primáře
chirurgického
oddělení,
a
to
s ohledem na odchod
stávajícího
primáře
MUDr.
Alexandera
Hudáče, který akceptoval velmi zajímavou
nabídku pokračovat ve
své původní práci specializovaného hrudního
chirurga v zahraničí. Z
výběrového řízení, které se konalo 13. března

Spolupráce nemocnice s mladými umělci úspěšně pokračuje
Dalším krokem se nedávno
prohloubila spolupráce Městské
nemocnice v Litoměřicích a Základní umělecké školy Litoměřice. Ta
totiž pomohla v roce 2010 pracemi
studentů zdejšího výtvarného oboru vyzdobit v té době nově zrekonstruované gynekologicko porodnické oddělení. Vystavované práce
byly nedávno opět obměněny.
„Jedná se již o druhý cyklus
vystavovaných obrazů,“ přiblížila

vrchní porodní asistentka gynekologicko porodnického oddělení Simona Filipová a dále popsala, že nejen
o dodání děl, ale rovněž o instalaci
výzdoby, se vždy kompletně postarají učitelé výtvarného oboru Základní umělecké školy Litoměřice
Jana Veselá a Jan Choura.
Velmi zdařilé práce dětí
z výtvarného oboru umělecké školy
zdobí obě jídelny oddělení. (nk)

2014, vzešel jako vítěz
MUDr. Libor Dostál,
dosavadní
zástupce
primáře chirurgického
oddělení. Ten se nové
funkce ujal od 1. 4.
2014.
K další
změně
došlo na neurologickém oddělení, ze kterého odešla k 31. 3. 2014
dosavadní
primářka
MUDr. Martina Krejčí
Vančurová.
Vedením
oddělení
neurologie
byla pověřena dosavadní zástupkyně primářky
MUDr.
Michaela
Böhmová. (nk)

Plány na investice v roce 2014
(Pokračování ze stránky 1)

V rámci projektu budou pořizována například
resuscitační a JIPová lůžka, monitory, ventilátory a defibrilátory. Dále bude nemocnice
kupovat dva nové ultrazvuky a řadu rehabilitačních přístrojů jako je například dynamický
chodník pro nácvik chůze, přístroj pro funkční
terapii horní končetiny s motivační zpětnou
vazbou, motodlahy a vířivky.
V rámci tohoto projektu bude rovněž
upgradován a rozšířen software u CT přístroje na oddělení radiologie a zobrazovacích metod. (nk)
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MÁME AKREDITACI SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORL
Akreditace
opravňující ke specializačnímu vzdělávání
lékařů v oboru otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a
krku byla Ministerstvem zdravotnictví
ČR udělena Městské
nemocnici v Litoměřicích.
Vyrozumění
o udělení oprávnění
k
uskutečňování
vzdělávacího programu pro specializační
vzdělávání v daném
oboru, o kterém
rozhodla akreditační

komise na základě
žádosti nemocnice
dne 14. 2. 2014, bylo
vedení litoměřické
nemocnice doručeno
v prvním březnovém
týdnu roku 2014.
Akreditace má
platnost po dobu 8
let, poté bude nutno
získaný statut znovu
obhájit.
Litoměřická nemocnice získala již v
minulosti akreditace
pro
specializační
vzdělávání pro bory:
radiologie a zobrazovací metody, vnitřní

lékařství, anestezie a
intenzivní medicína,
gynekologie a porodnictví, chirurgie, ortopedie, neurologie,
urologie, rehabilitační a fyzikální medicína, traumatologie,
dětské lékařství a
všeobecné a praktické lékařství.
Jednotlivá osvědčení o udělených
akreditacích jsou
k nahlédnutí na internetových stránkách
nemocnice
www.nemocnicelt.cz. (nk)

Sponzoři a dárci věnovali nemocnici loni
částku přesahující milión korun
Stejně jako v minulých letech, i v roce
2013 získala Městská
nemocnice v Litoměřicích nemalou finanční
částku ze sponzorských
darů.
Celková hodnota
všech přijatých finančních a věcných darů za
rok 2013 dosáhla výše
1 047 663 Kč, z toho

343 563 Kč věnovali
sponzoři a dárci, kteří
písemně neodmítli zveřejnění svého jména.
Jejich seznam je uveden
na internetových stránkách
nemocnice
(www.nemocnice-lt.cz)
a je rovněž každoročně
součástí výroční zprávy. (nk)

I letos se zapojíme do projektu
I letos se litoměřická nemocnice zapojí do
celostátního projektu Nemocnice ČR 2014, a to
ve všech částech, tj. pro pacienty ambulancí, hospitalizované pacienty i pro zaměstnance. (nk)

NA SVŮJ POST V LEDNU REZIGNOVALI DVA ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY
Rezignaci na post člena dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích podali ke dni 31. ledna 2014 dva její členové, a to Daniel Sadil a Jan Szántó. Jako důvod své rezignace oba uvedli velkou časovou zaneprázdněnost. Doplnění
chybějících členů dozorčí rady je v komeptenci Rady města.
Členy současné dozorčí rady litoměřické nemocnice
jsou: MUDr. Miroslav Jiránek (předseda, od 16. 4. 2014),
Martin Bukvář, MUDr. Vladislav Procházka a MUDr. Jana
Štěrbová (všichni od 2. 8. 2012). Na jedno z uvolněných

míst byla usnesením Rady města ze dne 20. 3 2014 s účinkem od 21. 3. 2014 jmenována Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru městského úřadu Litoměřice. O
šestém členovi dozorčí rady nemocnice bude ještě jednáno.
Dozorčí rada litoměřické nemocnice je šestičlenná,
jeden člen musí být z řad zaměstnanců.
Statut dozorčí rady nemocnice je k dispozici mj. na internetových stránkách nemocnice (www.nemocnice-lt.cz). (nk)

Stravovací provoz budeme muset i v další etapě rekonstruovat „za své“
Litoměřická nemocnice bohužel
neuspěla v jedné ze svých žádostí o
dotaci z ROP Severozápad na další
etapu rekonstrukce stravovacího provozu.
Ta měla zahrnovat nejen stavební
úpravy prostoru myčky bílého nádobí,
kanceláří pro nutriční terapeuty a stravovatelky, navýšení kapacity sociálního
zařízení a šaten zaměstnanců, zateplení
střechy a výměnu oken, ale i modernizaci technologického vybavení kuchyně. Plánována byla také oprava podzemního kolektoru vedoucího z budovy stravovacího provozu do hlavní
budovy nemocnice a modernizace
celého rozvozového systému včetně
výměny výtahů pro rozvoz stravy do
jednotlivých
pater
pavilonů
E
(gynekologický), F (interní) a H (velký
komplement).
„Bohužel jsme byli vyřazeni už

v kole formálního hodnocení naší žádosti, a to kvůli nedostatečnému doložení vlastnických vztahů k některým
pozemkům, na kterých stojí budovy ve
vlastnictví nemocnice, které byly zahrnuty do projektu. Jedná se totiž o pozemky v režimu církevních restitucí, o
které církev požádala. Ač byla její žádost zamítnuta, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, který je
v současnosti správcem těchto pozemků, za současných legislativních podmínek nemůže s těmito pozemky nakládat, a tudíž nám ani prodloužit stávající
nájemní smlouvu na dobu, kterou pro
udržitelnost projektu požaduje ROP
Severozápad, a to do roku 2020,“ vysvětlil důvod zamítnutí žádosti Radek
Lončák a doplnil, že v současnosti má
nemocnice nájemní smlouvu ke zmíněným pozemkům pouze do roku 2016,
u některých do roku 2018.

„Mrzí nás, že jsme byli vyřazeni
kvůli záležitosti, se kterou není v naší
moci něco udělat. Neuspěli jsme ani
s žádostí o přezkoumání rozhodnutí
ROP. Ale projekt jsme připraveni podat ihned znovu, čekáme jen na další
vhodnou výzvu,“ naznačil budoucí postup Lončák.
Pokračování již započaté rekonstrukce stravovacího provozu bude tak
muset nemocnice financovat i nadále
ze svých zdrojů. Některé investice,
které byly rovněž součástí projektu
podaného na ROP Severozápad, však
budou z důvodu omezených finančních
zdrojů nemocnice odloženy. Jedná se
především o opravu již zmíněného
podzemního kolektoru nebo o rekonstrukci rozvozového systému včetně
výměny výtahů pro rozvoz stravy. (nk)
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NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OPĚT ZAVÍTALI S POHÁDKOU HERCI DIVADLA V CELETNÉ
Dne 19. února 2014
v časných odpoledních hodinách se mohli pacienti dětského oddělení Městské
nemocnice v Litoměřicích
odreagovat pohádkou. Představení s poutavým dějem, s
mnoha poučeními a plné
písniček s názvem Medvídek
Nebojsa jim již podruhé
přijeli zahrát členové divadelního spolku Kašpar pražského Divadla v Celetné
Kateřina Vinická a Tomáš
Stolařík.
Hospitalizované děti,
které se na pohádku velmi
těšily, vyrobily během dopoledne za pomoci herní specialistky dětského oddělení
pro herce za jejich předsta-

Herci zavítali na naše dětské oddělení j iž podruhé. A opět měli u
FOTO: N. Křečková
hospitalizovaných dětí úspěch.
vení a na památku krásné

sovičky. Herci z nich měli

Došlo ke změně

V hale nemocnice je od března nová fotografická výstava
Další cyklus z výstav fotografií je pro
pacienty a návštěvníky připraven v hale
Městské nemocnice v Litoměřicích od 5.
března 2014. Poprvé zde společně vystavuje
skupina Devatenáct fotografů Rostislava
Krále, Patrika Pátka a Josefa Rottera. Název
skupiny Devatenáct vznikl na základě skutečnosti, že všichni tři autoři mají svátek
devatenáctého (19. 2. - Patrik, 19. 3. - Josef,
19. 4. - Rostislav).
Tři série snímků s odlišným obsahem
jsou motivovány společným tématem V ZAUJETÍ. Rostislav Král nazval svou sérii snímků VENKU? Patrik Pátek zvolil pro své fot-

velkou radost a dle svého
sdělení dárek od dětí dostali
za dobu, kdy se svým představením objíždějí nemocnice v celé republice, vůbec
poprvé.
Velmi hezké divadelní
představení bylo našemu
dětskému oddělení nabídnuto zcela zdarma. Představení
pro nemocnice pořádá společnost BSJ group.
Městská nemocnice
v Litoměřicích si dovoluje
hercům i pořadateli představení za jejich záslužnou práci
velmi poděkovat. (nk)

ky název MEZI STARTY a Josef Rotter pojmenoval svůj cyklus VÍROU OPUŠTĚN.
Výstava, kterou připravila skupina FotoproT ve spolupráci s Centrem cestovního
ruchu v Litoměřicích, potrvá v hale nemocnice do 5. května 2014.
Fotogalerie v hale litoměřické nemocnice funguje již od 1. června 2010. Za dobu
své existence zde bylo vystaveno mnoho
desítek fotografií, především děl z ateliérů
místních fotografů.
Výstavy se těší velkému zájmu pacientů a návštěvníků nemocnice. (nk)

vlastníka dialýzy
Ke změně vlastníka
obchodního podílu ve společnosti RENART spol. s
r.o., která je provozovatelem hemodialyzačního střediska v prostorách Městské
nemocnice v Litoměřicích,
došlo od 1. 3. 2014.
Zmíněný obchodní
podíl koupila společnost B.
Braun Avitum s.r.o., která
tím přebírá všechny závazky
společnosti RENART spol.
s r. o. (nk)

Na LDN slavila paní Rozálie Kočárková 106. narozeniny
Výjimečnou příležitost popřát ke
106. narozeninám měli dne 18. března 2014 zástupci vedení Městské
nemocnice v Litoměřicích a Města
Litoměřice.
Narozeniny s opravdu výjimečnou číslovkou na jedné ze stanic
LDN totiž během své hospitalizace
slavila paní Rozálie Kočárková, rodačka z Litoměřicka, která velkou
část života strávila ve Velké Británii,
kde pracovala v krejčovském salónu.
Oslavenkyně hovoří plynně anglicky
a německy.

Ke gratulaci předsedy Správní
rady litoměřické nemocnice Radka
Lončáka se přidala také manažerka
pro nelékařské zdravotnické obory
Lenka Kalábová a zástupci litoměřického městského úřadu starosta Ladislav Chlupáč a vedoucí oddělení
sociální péče Radka Kulíšková.
Paní Kočárkovou v den jejích
106. narozenin mj. navštívili také její
prasynovci, pracovnice Domova
důchodců Milešov, kde oslavenkyně
od svých 100 let žije, a zástupci obce
Velemín. (text i foto N. Křečková)
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Moderní monitorovací systém na koronární jednotce
Nový monitorovací systém vitálních funkcí slouží od druhé poloviny
prosince 2013 na koronární jednotce
interního oddělení Městské nemocnice
v Litoměřicích. Touto investicí byl nahrazen stávající monitorovací systém,
který byl v provozu na oddělení již od
roku 1995 a jeho servis nebylo možné
dále zajišťovat.
Součástí nového systému jsou
čtyři monitory u lůžka pacienta
( b e ds i d e m o n it or y ) p r o p o j en é
s centrální monitorovací stanicí a
s možností rozšíření na více monitorovaných lůžek. Monitory mají v sobě
zabudované zálohové zdroje elektrické

Vážení čtenáři
,

energie, které v případě výpadku elektrické energie spolehlivě pokryjí dobu
do přechodu na náhradní zdroj.
Výhodou nového monitorovacího
systému oproti stávajícímu je nejen
využití nejmodernějších technologií pro
sledování pacienta, ale i možnost kontinuálního ukládání sledovaných parametrů po dobu 72 hodin. Záznamy
z monitoru lze tisknout na laserové
tiskárně, která je součástí systému, a
zakládat do dokumentace pacienta.
Další výraznou výhodou, zvyšující komfort pacientů, je možnost monitorování
i během transportu bez nutnosti přepojování na transportní monitorovací sys-

tém, a to pouze za pomoci modulu
určeného pro transport, který je součástí každého monitoru. Toto umožňuje kontinuální záznam životních funkcí
pacienta, které se po transportu
z modulu zpětně načtou do centrální
monitorovací stanice.
Nový monitorovací systém od
firmy Philips byl pořízen v rámci výběrového řízení, které vyhrála firma S&T
PLUS s.r.o. Náklady na pořízení tohoto
špičkového monitorovacího systému
dosáhly výše 786 tisíc korun vč. DPH a
byly v plné výši hrazeny z prostředků
nemocnice. (nk)

** PROSTOR PRO VAŠ E DOTAZ Y **

redakční rada se rozhodla obnovit rubriku, která dává prostor vašim dotazům. J ejí ex istence záleží výhradně na vaší ochotě s námi spolu
pracovat a aktivně se ptát. Využij te proto této možnosti a zeptejte se vedení na to, co Vás na chodu nemocnice zajímá, a to prostřednic
. Své dotazy můžete (i anonymně) vhodit do kontaktních schránek umístěných
tvím rubriky
ky odboVAŠE
odbě ředitelství a u centrálního příj mu.
u podatelny v PROSTOR
hale, u nástěnPRO
rů na chDOTAZY
Z a redakční radu odpovědná redaktorka Mgr. Naděžda Křečková h.D.
,P
1. Podle jakých kritérií jsou rozdělovány finanční prostředky z FKSP? Většina zaměstnanců jistě nenavštěvuje ani bazén ani hokejové zápasy, dost jich ani nechodí na obědy v nemocniční jídelně. Nemohli by tito
dostávat třeba stravenky jako v jiných organizacích?
K odpovědi části tohoto dotazu bylo vyžádáno stanovisko
odborové organizace při Městské nemocnici v Litoměřicích,
která uvádí: „Pravidla pro tvorbu a čerpání FKSP upravují
rozpočtová pravidla, zákon č. 114/2002 Sb. Hospodaření
s FKSP je určeno rozpočtem. Rozpočet je rozdělen do jednotlivých kapitol. Finanční toky jsou nasměrovány v souladu
s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi odborovou organizací
a zaměstnavatelem.“
Návštěva bazénu, popř. hokejových zápasů nejsou jediné benefity, které jsou zaměstnancům poskytovány. Bližší informace o dalších poskytovaných benefitech je možné na vyžádání
získat u zástupců odborové organizace popř. v kolektivní
smlouvě, která je všem zaměstnancům k dispozici na sekretariátu Správní rady nebo na intranetu. Mezi významnější benefity, než výše zmiňované, patří pořizování majetku na vybavení
pracovišť pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců či
pořízení vitamínových přípravků a též příspěvek na očkování
proti chřipce a zejména příspěvek na dopravu na zájezdy.
Městská nemocnice v Litoměřicích zajišťuje svoji zákonnou
povinnost závodního stravování v souladu se zákoníkem práce
a kolektivní smlouvou. Plnění této povinnosti je definováno
v příloze č. 4 kolektivní smlouvy. Nelze je nahradit finančním
nebo jiným plněním.

2. Proč MěN neposkytuje svým zaměstnancům tzv.
sick days (dny zdravotního volna), běžně poskytované u jiných zaměstnavatelů?
Městská nemocnice v Litoměřicích je příspěvkovou organizací, která ve svých benefitech postupuje v souladu se zněním
zákoníku práce a nevyužívá jiných možností, než této zákonné
normy. Zaměstnanecký benefit dnů zdravotního volna není
sice až tak běžně poskytovanou formou benefitu, nicméně se
vyskytuje. Primárně je však užíván jako benefit u privátních
zaměstnavatelů s charakterem činnosti v oblasti administrativy či exekutivy, popř. tam, kde je možné pracovní výkon daného pracovníka odložit či bez větších obtíží zastoupit. Této
definici se prostředí poskytování zdravotní péče nijak výrazně
nepřibližuje. V současné době, s ohledem na zneužívání tohoto způsobu poskytování volna, přistupují některé organizace
k jiné formě, a to v případě pracovní neschopnosti z důvodů
virového onemocnění pro první 1 – 3 dny k přiznání odměny
např. ve výši 50% platu za pomoc při předcházení mimořádných událostí, při nichž může být ohroženo zdraví ostatních
zaměstnanců.

Na tyto dotazy odpovídal předseda Správní rady nemocnice
Ing. Radek Lončák MBA
,
Pro Vaše další dotazy jsou připraveny kontaktní schránky!
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** NE M OC N ICE Ž I J E S PORTEM **

Postřehy primáře rehabilitace ke sportování a fandovství v naší nemocnici
Rehabilitace a sport mají
k sobě velice blízko. Původní profesí fyzioterapeutů
byla tělesná výchova. Jako
absolvent sportovní třídy
jsem pokračoval v tělocviku
až do 5. ročníku studia.
Dodnes
čas
strávený
v bazénu nebo v tělocvičně
s míčem považuji za užitečný. Vojenskou prezenční
službu jsem vykonal na východním
Slovensku
v Michalovcích. Tenkrát se
tam hrál velice slušný hokej
v Dukle Michalovce. Jako
útvarový lékař jsem s kolegy
jezdil na všechny hokejové
zápasy až do Čech. V tom
roce postoupila Dukla Michalovce do I. ligy a přestěhovala se do Trenčína.
Lední hokej považuji za
dynamickou, tvrdou, ale
velice
hezkou
hru.
S postupem času se ze mě
stal jen televizní konzument
tohoto sportu. Můj vztah k
hokeji
se
změnil
až
s příchodem naší nové spolupracovnice Šárky, která je
aktivním fanouškem hokejového klubu Litoměřice.
Jejímu naléhání jsem nakonec podlehl, zakoupil si lístky a vstoupil v pravdě do
jámy lvové. Přiznám se, že
jsem již odvykl lidové atmosféře, která panuje mezi
skalními fanoušky. Bubnování, pískot, trubky …. skandování….,
to
vše
v jejich tvrdém jádru. První
rozpaky jsem překonal a
nakonec se přidal.
Po první třetině mě
překvapilo, kolik zaměstnanců nemocnice přišlo povzbudit naše litoměřické
hokejisty. Někteří byli ve
svém fandovství decentní,
jiní se chovali temperamentněji. Dalším překvapením
bylo setkání hned se dvěma
primáři. První z dětského

oddělení, který tam byl coby
fanda, a druhý primář, chirurgický, jako lékařský dozor, který spolupracoval již

brali drogy. I to je jeden
z cílů „fan klubu“. Členové
se tam učí fandovství, ale
také respektu k soupeři.

Hokej isté HC Stadion Litoměřice mají řadu fanoušků, kteří je cho
dí na jej ich zápasy podpořit. Mezi fandy je i řada zaměstnanců
FOTO: facebook.com/fansHCS
naší nemocnice.
v minulosti s hokejisty v Ústí
nad Labem. Na utkání nechyběla ani půvabná sestra
Vlaďka
z traumatologické
ambulance, která rovněž
spolupracuje s hokejovým
týmem Litoměřic. Sama
vychovala dva syny, hokejisty, a její vztah k tomuto
sportu je více než těsný.
Když už jsem se při
zápase infiltroval jako fanda
do tvrdého jádra, tak mě
zajímala historie „fan klubu“.
Neformálně se dala skupina
nadšených fanoušků dohromady před čtyřmi roky, to
ještě litoměřičtí hokejisté
hráli II. hokejovou ligu. Po
postupu do I. hokejové ligy
se rozhodli, že si ustaví občanské sdružení se regulérním statusem, předsedou,
s cílem podporovat a propagovat hokejový klub. Občanské sdružení má své
transparenty, šály se znaky
hokejové klubu Litoměřice,
stejně jako klubové dresy.
Jak říká Šárka, lepší když se
kluci a holky jdou vyřvat na
stadion, než aby se opíjeli a

Přijmout porážku od lepšího
soupeře, to je přeci kus
umění.
Jako „přidružený“ fanda
jsem požádal své přátele aby
mi pomohli sehnat podpisy
hráčů hokejového klubu
Litoměřice
na dres pro
mého dětského kamaráda a
byl jsem překvapen ochotou
a vstřícností, díky které si
„fan klub“ získal zase jednoho malého přívržence. Jeho
blažený úsměv dosáhl vrcholu, když si mohl po
utkání
potřást
rukou
s hrdinou zápasu, brankářem Králem.
Na konec zápasu při
děkovačce všichni hráči skočili „rybičku“ na ledu. Fandovský potěr k tomu hodně
tleskal. Mile mě překvapilo
gesto skalních fanoušků, že
i přes prohru Litoměřic na
domácí půdě s Olomoucí
zatleskali a dlouho skandovali „dě-ku-je-me……, děku-je-me,“ to považuji jako
bývalý aktivní sportovec za
klíčové a výchovné i pro

naše děti. Hokejisté prohráli
se ctí, hráli hezký hokej a
bojovali jak nejlépe uměli.
Prohráli s lepším týmem,
nicméně si zasloužili za své
úsilí i poděkování, a toho se
jim dostalo. Hokejový tým
Litoměřic skončil na pátém
místě ligového žebříčku.
Sportování
v Městské
nemocnici
v Litoměřicích
má svou letitou
tradici.
Míčové hry lékařů, sester,
„téhápíků“, cyklistika, plavání, lyžování, turistika, fitness.
Hodně zaměstnanců angažuje své děti v jezdeckém
sportu, což mě mile překvapilo. Mezi zálibami zaměstnanců nemocnice nechybí
ani balet, který je výbornou
průpravou ke zdravému
držení těla a je to vůbec
úžasná aktivita. Měl jsem
možnost si jej vyzkoušet na
své osobě po dobu jednoho
a půl roku, a od té doby ho
považuji za namáhavou
sportovní disciplínu, která
se dá provozovat v každém
věku, samozřejmě s ohledem na individuální možnosti a schopnosti aktérů.
Na závěr bych chtěl
upozornit na zajímavý fenomén, který je patrný na první pohled, a to, že naše nemocnice má minimum obézních zaměstnanců. Já vidím
příčinu
právě
v
jejich aktivním přístupu
ke
svému zdraví a zdravému
stylu života. Je až s podivem,
ale vlastně je to logické, jak
málo máme na našem rehabilitačním oddělení pacientů
z řad zdravotníků, a to i při
jejich hodně vysoké fyzické
a psychické zátěži.
O své dojmy a postřehy se s
námi podělil MUDr. Z oran

Nerandžič
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** N AŠ E POVÍD K A **

Láska kvete v každém věku
Jak taje sníh a meze se oteplují,
stejně tají a oteplují se srdce našich
žen, jak pravil kterýsi klasik naší Alma
mater Univerzity Karlovy. Stojím na
Karlově náměstí a skrze sedm dioptrií
se zálibou hledím na dlouhé nohy studentek v sympaticky krátkých sukních.
Povzdechl jsem si sám pro sebe: „Na
ně nemáš, spíš pamatuješ kamenné
uhlí, jsi živá fosilie, něco jako latimerie
podivná“.
Odkráčel jsem směrem do své
laboratoře. Přednášet mě nikdy nebavilo. Mikroskop, buňky, exaktní výpočty fyzikální chemie. Žádné spekulace a dojmologie. Proti tomu neúspěšné
manželství, dvoje alimenty a soudní
výrok o neschopnosti uživit rodinu mi
zcela srazily sebevědomí. Rozvodová
soudkyně mi nařizovala, jak mám vše
správně vidět, což můj logicky fungující
mozek odmítal přijmout. Rozsudek byl
tvrdý, ale „spravedlivý“. Alimenty se
vyšplhaly do takové výše, že mi nezbylo, než si najít levnější byt a mít dva
postní dny v týdnu.
V laboratoři jsem si sedl za stůl a
roztržitě otevřel stolní počítač. Laborantka Klárka mi s povzdechem přinesla nové vzorky. Teprve teď jsem si
všiml jejích uplakaných, krásných, velkých, medově zbarvených očí. Dosud
jsem Klárku nevnímal jako ženu, byla
to prostě spolupracovnice. Drobnější,
šikovná, čisťounká, s příjemným altem.
Zdvihl jsem k ní oči a pátravě se zeptal: “Copak se stalo?“
„Mám strach, pane doktore, jsem
pozvaná do školy. Honzík má poruchu
chování, hyperaktivní formu, jsem na
něj sama. Mohla bych odejít trochu

dřív z práce? Potřebuje se mnou mluvit jeho třídní učitelka.“
Z náhlého popudu jsem, ani nevím,
proč, řekl: „Víte co, Klárko, já vás tam
zavezu.“
Cestou jsem se rozpovídal o
svém životě, svěřil jsem se i s tím, že
peru, žehlím, vařím, uklízím a někdy
mám pocit, že se postupně transformuji v čarodějnici - až mi přestanou
růst fousy a na nose mi vyroste bradavice, tak se dokonale přeměním
v ježibabu. Klárka se zasmála a na
oplátku se svěřila, že ona se musí občas přeměnit ve Ferdu Mravence, práce všeho druhu - opravuje záchod a
instalace v koupelně, maluje byt…
Cítili jsme, že máme hodně společného.
Nabídl jsem se, že počkám
s Honzíkem venku, zatímco Klárka
bude hovořit s paní učitelkou. Konec
konců, měl jsem volné odpoledne a byl
jsem na Honzíka zvědavý. Ten mi
ochotně vyprávěl: „Víš, mě to ve škole
nebaví. Raději si čtu pod lavicí, ale paní
učitelka mi bere knihy. Matika je samé
sčítání, odčítání, násobilka, dělení, to je
nuda.“
Sedl jsem si s ním na lavičku a
zeptal se, co by ho zajímalo. Rozzářily
se mu oči: „Zkoušel jsem napřed trojčlenku, slovní úlohy a chytáky, moc se
mi líbí teorie pravděpodobnosti a her“,
říkal s vážnou tváří a vytáhl z aktovky
ušpiněnou učebnici matematiky pro
střední školy. Ukázal mi svůj sešit výpočtů. Úžasné. Byl jsem rád, že sedím.
Lapal jsem po dechu.
„Víš, co mě naštvalo?“ pokračo-

val. „Když v přírodovědě naše učitelka
tvrdila, že slepýš je had. Nevydržel
jsem to a řekl jí, že je to jinak, aby si
přečetla učebnice. Od té doby na mě
hledá chyby. Raději chodím za školu a
toulám se po parku. Mám jen strach,
co bude, až bude zima.“
„A co jsi udělal, že si pozvala
učitelka maminku?“ „Snědl jsem Aničce model. K obědu jsme měli koprovou omáčku, tu já děsně nerad. Odpoledne jsme měli výtvarku, měli jsme
malovat ovoce. Aničce jsme snědli to
jabko a hrušku spolu s mým nejlepším
kamarádem Fandou, on taky nerad
koprovku. Anička je taky kamarádka.
My už jsme se rozhodli, že až vyrosteme, budeme tým. Já budu teoretický
fyzik jako Einstein, Fanda bude dělat
technika a experimentátora, Anička je
super, ta bude dělat numerika. Škola
nás nebaví“, sypal z sebe Honzík.
Vtom ze školy vychází Klárka,
rudá v obličeji, s výrazem čínského
boha pomsty. Na poslední chvíli jsem ji
zadržel. „Klárko, s plným žaludkem se
vše lépe řeší. Zvu vás na pizzu.“
Honzík mě chytl za ruku jako
zachránce. Já zase chytl za ruku Klárku
a měl pocit pohody. V tu chvíli jsem
cítil, že jsem našel nové přátele, které
jsem si zamiloval. Honzík nebyl dysfunkční, jen toho věděl víc, než paní
učitelka. Škola ho musela opravdu nudit. A Klárka, je super ženská, moc
dobře vaří. A když budeme spolu, nebudu se muset dva dny v týdnu postit.

A utorem povídky je MUDr. Z oran Neran
džič.

PRVNÍM MIMINKEM LETOŠNÍHO ROKU BYLA HOLČIČKA NATÁLIE
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Každý rok se s napětím očekává, kdo bude prvním miminkem
narozeným v novém
roce.
Letos
toto
„prvenství“ v porodnici
Městské nemocnice v
Litoměřicích získala
holčička Natálie. Ta se

2. ledna 2014 po osmé
hodině ranní narodila
mamince z Litoměřic.
Natálka po porodu vážila 3810 gramů a měřila
51 cm.
„V této porodnici
jsem rodila již potřetí a
vždy jsem byla moc spokojená. Je to tu hezké a

i personál je perfektní,“
zhodnotila maminka
Blanka Vitásková a ještě
prozradila, že doma s
partnerem mají již dva
malé kluky, kteří se na
svou sestřičku velmi
těší. (nk)
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Zaměstnanci nemocnice opět dostanou
příležitost vyjádřit svůj názor
Možnost anonymně sdělit svůj názor na práci, na své
pracovní podmínky či vztah s přímým nadřízeným včetně otevřené možnosti vyjádřit se k jakémukoli tématu z oblasti práce a pracovních vztahů dostanou v průběhu měsíce dubna
2014 všichni zaměstnanci Městské nemocnice v Litoměřicích.
Plánováno je totiž opakování interního dotazníkového šetření, které v litoměřické nemocnici proběhlo již v letech 2007
a 2009. Oproti minulým šetřením však došlo k výraznému
zkrácení dotazníku.
Dotazníky budou distribuovány prostřednictvím nadřízených a vyplněné budou sbírány do uzamčených schránek
umístěných u podatelny a u vchodu do jídelny zaměstnanců.
Výsledky z tohoto šetření budou prezentovány mj. i na
stránkách Zpravodaje MěN v LTM. (nk)
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Moudrá věta na konec:

„Pepíčku, kdy si konečně opravíš tu známku ze zeměpisu?" „Nevím, paní učitelka nedá notes z ruky."
Matka k synovi: „Tondo, volali ze školy. tvoje učitelka si
na Tebe zase stěžovala!" „To je blbost. Už pět dní sem
tam vůbec nebyl."
„Pane Nováku, mohl bych mít to potěšení a mluvit s vaší
paní?" „No, když tomu říkáte potěšení, pro mě za mě."
„Kde jsi nechala krunýř?"ptá se jedna želva druhé. Želva
odpoví: „Ále, utekla jsem z domova!"
Ptá se malé velblouďátko maminky: „Mami proč máme
tak dlouhé řasy?" „No to aby, když jdeme po poušti a je
písečná bouře, nám do očí nenafoukal písek."
„Aha, a proč máme na zádech ten hrb?" „No právě když
jdeme tou pouští v karavaně, tak si do něj nabereme vodu
a pak už nemusíme dlouho pít." „Jo aha, jasný. A mami,
proč máme na nohou takové ty polštářky?" „No jak chodíme po poušti, tak aby nás nepálil písek do nohou."
„Aha! A mami není nám to tady v zoologický úplně k ničemu !???"
„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!” „No dobře,
Jean,” povzdechl si starý lord. „Řekněte mu, že hned přijdu.”
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„ ozum se na del dobu zastav v život
mnohokrát. Srdcej enj ednou. “ (holandskép řísloví)

Povídá žena muži: „Tomu snad ani neuvěříš, dneska si náš
kluk vydělal svoje první peníze." „A jak to udělal?" „Prodal
tvoje hodinky."
Manželé na vážném kusu v divadle. Manželka k muži:
„Představ si, ten muž vedle mě chrápe." „A to mě kvůli
tomu musíš budit?"
Dva dávní kamarádi se potkají na autobusovém nádraží.
První se ptá: „Tak co, jsi ženatý?" „Ne." „A na co čekáš?"
„Na autobus."

www.nemocnice-lt.cz
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