ZPRAVODAJ MěN v LTM
ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE

vstupem do závěrečné části letošního roku se
pomalu dostáváme ke shonu posledních týdnů,
době příprav a rozmýšlení čím potěšit či překvapit
své blízké. Přeji, abychom tuto dobu zvládli bez
nadměrného spěchu a stresů a dokázali tak osobně čelit chmurné náladě těchto náročných mlhavých dnů.
Pravidelně vás informuji o vývoji realizace našich dvou velkých dotačních projektů ROP a IOP.
V případě ROP jsme zahájili výběrové řízení na
dodavatele modernizace prostor vlastních operačních sálů a souvisejících provozních prostor vč.
modernizace vzduchotechnických jednotek. Nyní
se nacházíme ve fázi hodnocení nabídek podaných
uchazeči. U dotačního projektu IOP na modernizaci iktového centra čekáme na stanovisko MZ
k našemu návrhu specifikace zbylých částí.
I nadále se nám daří držet pozitivní hospodářský výsledek, a to navzdory všem vlivům, které
negativně zasahují do hospodaření nemocnice,
jimiž jsou například výpadky některých příjmů z
regulačních poplatků či snížené úhrady zdravotních pojišťoven. Velmi důležité budou i výsledky
jednání s pojišťovnami k vyúčtování zdravotních
služeb za rok 2013, která se blíží ke svému finále.
Stále však platí, že letošní objem poskytovaných
zdravotních služeb bude mít přímý vliv na předpokládaný výsledek roku 2015, a že je potřeba dodržet limity aktuální úhradové vyhlášky a úhradových
dodatků zdravotních pojišťoven. Všechny tyto
faktory pak spoluvytváří celkový výsledek nemocnice.
Závěrem mi dovolte poděkovat za mimořádný pracovní výkon, který pro tuto nemocnici odvádíte, i za vaši podporu, jenž umožňuje vedení
této nemocnice naplňovat náš společný cíl, a to
poskytování kvalitních zdravotních služeb v našem
regionu.
Ing. Radek Lončák, MBA
předseda správní rady a výkonný ředitel

Přibližně 16 nových parkovacích míst přibude v průběhu měsíce
listopadu v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích. Tato budou
situována do prostor mezi pavilony:
a) E (gynekologický) a F (interní),
b) E (gynekologický a D (malý
komplement)
c) a G (chirurgický) a D (malý
komplement).

nice v Litoměřicích.
Přístroj, který je plně digitalizovaný a ovládá
se pouze dotykovým
displejem,
nahradil
starý
konvektomat,
který po 18 le-

Nová parkovací místa, která
budou určena zaměstnancům nemocnice, budou vytvořena za pomocí zatravňovacích dlaždic.
Realizátorem této akce, jejíž
náklady se pohybují na úrovni 307
tisíc korun včetně DPH, a které
plně hradí ze svého rozpočtu nemocnice, bude firma DAPS, která
nabídla nejnižší cenu. (nk)

Na rehabilitaci zavítala téměř stovka návštěvníků
Několik desítek zájemců využilo jedinečné příležitosti a přišlo
si ve čtvrtek 23. října 2014 v rámci
dne otevřených dveří prohlédnout
rehabilitační oddělení Městské
nemocnice v Litoměřicích. Den
otevřených dveří rehabilitačního
oddělení se konal u příležitosti 20
let od otevření jeho lůžkové části.
„Zavítali k nám jak zástupci
okolních spolupracujících institucí,
dodavatelů, zaměstnanci z většiny
pracovišť nemocnice, tak i veřejnost. Podívat se přišli i někteří
bývalí zaměstnanci našeho oddělení,“ přiblížil průběh akce primář
oddělení Zoran Nerandžič.
„Všichni návštěvníci si v rámci
tohoto dne měli možnost prohlédnout prostory oddělení, jako
jsou tělocvičny, rehabilitační místnosti, ergoterapeutickou dílnu,
vyšetřovací místnosti, pacientské

Nový konvektomat představuje výraznou úsporu
Úsporu času,
energie a především
surovin
představuje nový
konvektomat,
který slouží od
letošního října na
oddělení stravovacích
služeb
Městské nemoc-
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PARKOVACÍ MOŽNOSTI V AREÁLU NEMOCNICE SE ZVÝŠÍ

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ROČNÍK 7, ČÍSLO 5

tech
provozu
vypověděl službu.
Investice do
nákupu
tohoto
nového zařízení
na stravovacím
provozu si vyžádala částku ve
výši 600 tisíc korun. (nk)

pokoje, sesterny, a ostatní místnosti ze zázemí oddělení,“ doplnila
vrchní fyzioterapeutka oddělení
Eva Smetanová a dodala, že
v jídelně rehabilitačního oddělení
byla připravena také výstavka výrobků ergoterapeutických dílen a
malá výstava fotografií, které byly
vzpomínkou na začátky oddělení a
na některé bývalé zaměstnance.
Během dne otevřených dveří
byly přítomným také představeny
nové přístroje pořízené na oddělení v rámci Integrovaného operačního programu. Jsou to kromě
několika typů motodlah také přístroj pro funkční terapii horní
končetiny a přístroj na vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní
stimulaci pacienta. V rámci tohoto
dotačního titulu bylo oddělení
vybaveno přístroji v celkové hodnotě přes osm miliónů korun. (nk)

DOTACE KRAJE NA NOVÁ LŮŽKA JE NA DOBRÉ CESTĚ

Velmi nadějně vypadá pro litoměřickou nemocnici přidělení
neinvestiční dotace, jejímž poskytovatelem je Ústecký kraj. Ten
s cílem zvýšit komfort pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče vypsal dotační titul a uvolnil 5 miliónů korun na nákup nových elektricky polohovatelných lůžek včetně příslušenství. Na
tuto výzvu zareagovala podáním žádosti i naše nemocnice.
Krajští radní po vyhodnocení žádostí následně navrhli krajskému zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace všem
sedmi žádajícím subjektům, tj. i naší nemocnici. Pro tu je navržena částka přes půl miliónu korun. Za tuto sumu bychom mohli
nakoupit 10 až 15 nových lůžek s matracemi a nočními stolky s
jídelní deskou.
Zasedání krajských zastupitelů na toto téma bylo plánováno
na 29. října. Výsledek jejich rozhodnutí však zatím není
znám. (nk)
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NEMOCNICE ROZŠÍŘILA SVŮJ VOZOVÝ PARK
Zcela novou sanitkou se
může od začátku října pochlubit Městská nemocnice
v Litoměřicích. Nový VW
Transporter, který je po dvouleté přestávce dalším přírůstkem do vozového parku nemocnice, nahradí jednu ze starších sanitek.
Výbava nového sanitního
vozu splňuje všechny nároky
současného standardu stávajících sanitek dopravní zdravotní
služby litoměřické nemocnice.
Významnějším vylepšením je
dodávka technologicky moder-

nějšího infarktového křesla.
Dodavatelem sanitky, na kterou částkou jednoho miliónu
korun nemocnici přispěl zřizovatel nemocnice, tj. Město Litoměřice, je firma Fosan s.r.o.
Nákup si vyžádal investici ve
výši 1,212 miliónu korun.
Představení nového sanitního vozu zástupcům zřizovatele, a to včetně praktických ukázek, proběhlo ve čtvrtek
9. října 2014 v dopoledních
hodinách před Městským úřadem Litoměřice. (nk)

S vybavením nového sanitního vozu seznámil zástupce zřizovatele dispečer dopravní zdravotní služby litoměřické
nemocnice Luboš Mlejnecký.
FOTO: N. Křečková

Halu nemocnice oživilo studentské vidění světa Služby nemocnice se rozšíří o dopravního psychologa
„Jak vidíme sebe a svět“, je název nové fotovýstavy, která
je od začátku listopadu k vidění v hale naší nemocnice. Své
práce různých žánrů zde vystavují studenti oboru Grafický
design Střední školy a Mateřské školy o.p.s. Litoměřice.
„Ne všichni autoři vystavených snímků mohou pracovat s
drahými profesionálními fotoaparáty. To však nebrání tomu,
aby se naučili vidět svět kolem sebe osobitým způsobem a
zaznamenávat jeho realitu právě prostřednictvím fotografie,“
uvádí k výstavě studentských prací pedagog Vladimír Polák.
Výstava potrvá do konce roku 2014. (nk)

Novou službu bude
brzy nabízet litoměřická nemocnice. Jedná se o službu
dopravního psychologa, pro
kterou získal v rámci celoživotního vzdělávání osvědčení
PhDr. Petr Hájek, CSc., klinický psycholog naší nemocnice.
Toto osvědčení umož-

NAŠE SANITKA OPĚT VZBUDILA U PÁŤÁKŮ VELKÝ ZÁJEM

Velkému zájmu žáků
pátých tříd základních
škol se opět těšila preventivní akce „IZS - Tvůj
ochránce“. Ta se konala
ve středu 1. října 2014 na
litoměřickém výstavišti a
představily se na ní
všechny složky integrovaného záchranného systému. Cílem bylo ukázat
dětem význam a vzájemnou součinnost všech
těchto složek.

Stejně jako při minulých ročnících poskytla
naše nemocnice pro tuto
akci sanitku dopravní
zdravotní
služby
s řidičem, který děti seznamoval
nejen
s hlavními zásadami jednání v případě, že se setkají se zraněným, ale
popsal jim také práci řidiče zdravotní služby.
Nadšení mezi dětmi
zavládlo ve chvíli, kdy si

mohly vybavení sanitky
na vlastní kůži vyzkoušet.
Téměř všichni přítomní
se chtěli nechat vyvézt
transportním křeslem do
sanity či si vyzkoušet
transportní lehátko.
Reakce dětí ukázaly,
že je možnost dozvědět
se něco více o dopravní
zdravotní službě a zblízka
si prohlédnout a vyzkoušet vybavení sanitky, zaujala. (nk)

ňuje vykonávat dopravně
psychologická vyšetření řidičů silniční dopravy všech
kategorií, žadatelů o řidičský
průkaz nebo žadatelů
o navrácení řidičského průkazu po vybodování, resp.
žadatelů s výraznějším zdravotním omezením a nehodovou a trestní minulostí. (nk)

Na MOJIPu přibudou nová lůžka

Nákupem devíti lůžek intenzivní
péče bude završena obměna lůžkového vybavení na oddělení MOJIP. Náklady na tuto akci jsou vyčísleny částkou 900 tisíc korun. Tato bude hrazena z rozpočtu nemocnice.
Správní rada se pro tento krok
rozhodla s cílem dokompletovat vybavení oddělení jako celku. Investice
do nových lůžek na MOJIP totiž doplní nákup lůžek, která sem byla pořízena z dotace Integrovaného operačního programu v průběhu letošního
září. (nk)

K uděleným akreditacím pro specializační vzdělávání přibyla klinická psychologie
Akreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání v oboru klinická
psychologie byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena Městské nemocnici v Litoměřicích.
Vyrozumění o udělení oprávnění k
uskutečňování celého vzdělávacího
programu pro specializační vzdělávání
v daném oboru, o kterém rozhodla
akreditační komise na základě žádosti
nemocnice dne 1. 10. 2014, bylo vede-

ní litoměřické nemocnice doručeno
v polovině října roku.
Akreditace, která umožňuje specializační vzdělávání v oboru klinické psychologie od 1. listopadu 2014, má platnost na dobu 5 let, poté bude nutno
získaný statut znovu obhájit.
Litoměřická nemocnice získala již v
minulosti akreditace pro specializační
vzdělávání pro obory: radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství,

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

Strana 3

ZPRAVODAJ MĚN V LTM

listopad 2014

* * C E N A A L O IS E K L Á R A * *

I v letošním roce byly starostou města Ladislavem Chlupáčem předávány osobnostem působícím ve zdravotní a sociální oblasti ceny
Aloise Klára. Za přínos městu v oblasti zdravotnictví sošku v podobě anděla vytvořeného v chráněné dílně Diakonie získaly i tři osobnosti
z naší nemocnice, a to Marta Ševicová, Růžena Hanusková a MUDr. Josef Jílek. Slavnostní předání tohoto ocenění proběhlo 6. října
2014 v obřadní síni litoměřické radnice.
Nominovat osobnosti na toto ocenění mohou jednotlivci, sdružení nebo organizace. Návrhy se poté zabývá zdravotní a sociální komise
a rada města. Konečné slovo mají zastupitelé. Ti svůj souhlas letos vyslovili 16. září.
Zpravodaj s oceněnými osobnostmi přináší krátké rozhovory. (nk)

MARTA ŠEVICOVÁ, vrchní sestra centrálních operačních sálů

RŮŽENA HANUSKOVÁ, staniční sestra interny B

Kdy a proč jste se rozhodla pro práci ve zdravotnictví?
Kdy a proč jste se rozhodla pro práci ve zdravotnictví? Původně jsem vlastně ve zdravotnictví pracovat ani nechtěla.
Já jsem vždy chtěla pracovat ve zdravotnictví. Takže moje Při výběru střední školy jsem na prvním místě měla pedagogickou školu a jako rezervu zdravotnickou školu. Na pedagovolba pro střední zdravotnickou školu byla předem jasná.
gickou školu jsem úspěšně udělala přijímací zkoušky, ale pro
Jak dlouho ve zdravotnictví pracujete?
velký počet uchazečů
Ve zdravotnictví pracuji už 43
jsem nebyla přijata. Tak
let.
byla moje přihláška odeKdybyste se měla znovu
slána na druhou školu v
rozhodovat o své práci,
pořadí, kam mě přijali bez
zvolila byste stejně?
přijímacích zkoušek.
Ano. I když jsem během svého
Jak dlouho ve zdravotprofesního života dostala něnictví pracujete?
kolik nabídek do jiných oborů,
Od roku 1973, takže 41
což mě samozřejmě potěšilo,
let.
nikdy jsem žádné z nich nevyKdybyste se měla znoužila. Moje práce mě baví a
vu rozhodovat o své
mám ji ráda.
práci, zvolila byste
Na kterých odděleních
stejně?
naší nemocnice jste pracoAno, neváhala bych, tato
vala?
práce mě velmi baví.
Já vlastně celý svůj profesní
Na kterých odděleních
život pracuji v této nemocnici.
naší nemocnice jste
Začínala jsem v roce 1971 na
pracovala?
staré chirurgii. V roce 1976
jsem přešla na operační sály a Poděkování Martě Ševicové (vlevo), Růženě Hanuskové a Josefu Jílkovi Od ukončení zdravotnicpo dostavbě pavilonu E jsem za jejich práci pro nemocnici se spolu se symbolickým přípitkem usku- ké školy pracuji na interpřijala nabídku dělat staniční tečnilo také v kanceláři předsedy Správní rady.
FOTO: N. Křečková ním oddělení litoměřické
nemocnice. Docházela
sestru na gynekologických operačních sálech. To bylo v roce 1993. Od roku 1996, po do- jsem na internu každý víkend už jako žákyně a mohu říct, že
končení pavilonu G, pracuji jako vrchní sestra centrálních to pro mne byla ta nejlepší škola.
Co Vás na práci ve zdravotnictví těší a co naopak trápí?
operačních sálů.
Co Vás na práci ve zdravotnictví těší a co naopak trápí? Těší mě, když od nás pacienti odcházejí spokojení s tím, že se
Při úvahách o tom, co mě ve zdravotnictví těší a co naopak jim u nás líbilo, že se k nim personál hezky choval. Někdy se
trápí, se jazýček pomyslných vah vychyluje jednou na tu a po- k nám pacienti rádi vracejí a vyžadují hospitalizaci i přímo na
druhé na opačnou stranu. Záleží na konkrétní situaci. Ale naší stanici. Vždycky nás potěší i to, když nám přijde nějaká
obecně mohu říci, že mě moc těší vědomí, že zdravotní péče písemná pochvala. Naopak mě vždycky mrzí, když se někdo
pomáhá lidem zlepšit jejich zdravotní stav a alespoň části paci- chová vůči nám sestrám, nebo i lékařům, vulgárně, a to jak
slovně, tak i fyzicky. Přímo na našem oddělení mě mrzí, že
entů návrat do jejich běžného života.
Jak vnímáte zdravotnictví v době svých začátků a dnes? pacienti, kteří jsou na vozíčku, se nemají jak dostat do koupeSoučasné zdravotnictví je oproti době mých začátků ve zna- len a na WC, protože tyto bohužel nemáme bezbariérové.
mení velkého nástupu přístrojové techniky, která se neustále Jak vnímáte zdravotnictví v době svých začátků a
zdokonaluje. To je obrovské plus pro pacienta, ale klade to dnes?
velké nároky na sestry perioperační péče, které musí ovládat Změnilo se hodně věcí. Například v dnešní době máme nenejen operační postupy, ale i složitou přístrojovou techniku. srovnatelně více jednorázových pomůcek, které nám ulehčují
Obrovskou změnou jsou také nároky na vedení zdravotnické práci a šetří čas, jako třeba odběrové jehly a stříkačky, při
dokumentace, které jsou v dnešní době nesrovnatelně vyšší. jejichž použití nám odpadá spousta práce se sterilizací. Také
Protiváhou je to, že většina pomůcek je jednorázových. Také bych řekla, že se změnilo pracovní prostředí. Dříve byla nebych řekla, že dříve jsme si byli v rámci nemocnice blíž, vzá- mocnice menší a většinou jsme se vzájemně znali, což bylo
jemně jsme se znali. Pravdou je, že nemocnice byla tehdy dobře. Je mi ale jasné, že v případě takto velké nemocnice už
to není reálné.
mnohem menší.

Rozhovor s MUDr. Jílkem najdete na straně 4.
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MUDr. JOSEF JÍLEK, chirurg
a bývalý primář traumatologie
v litoměřické nemocnici

Kdy a proč jste se rozhodl pro
práci ve zdravotnictví?
Ke studiu medicíny mě vedla hlavně
moje matka, která chtěla, abych pokračoval ve stopách svého strýce, známého brněnského lékaře a sportovce,
který přišel o život při heydrichiádě
v roce 1941.
Jak dlouho ve zdravotnictví pracujete?
Od roku 1962, kdy jsem na základě
tehdejší „umístěnky“přišel do Litoměřic. Tady jsem se zabydlel a pracuji
dodnes. Chirurgie byla pro mne jasná
volba.
Kdybyste se měl znovu rozhodovat o své práci, zvolil byste stejně?
I přes velmi široké možnosti uplatnění
v dnešní době jsem přesvědčen, že
bych si opět zvolil stejné povolání.
Na kterých odděleních naší nemocnice jste pracoval?
Od roku 1962 pracuji stále jako chirurg a v začátcích jsem měl štěstí, že
mými učiteli byli tehdy velmi zruční
chirurgové, primář Dr. Špelina a primář
Dr. Jerie. Pak jsem v rámci tehdějšího
OÚNZ pracoval několik let

v nemocnici v Roudnici a krátce
v Děčíně jako chirurg-traumatolog. Od
dokončení výstavby naší nemocnice
v roce 1996 jsem vedl po více jak 10
let oddělení chirurgie-traumatologie, a
po odchodu do důchodu mám již 10 let
privátní chirurgickou praxi
v Libochovicích.
Co Vás na práci ve zdravotnictví
těší a co naopak trápí?
Práce ve zdravotnictví je poměrně namáhavá, ale na druhé straně nás těší
nejvíce, když můžeme našim pacientům
pomáhat. To se týká zvláště mého
oboru, kdy můžete, pokud to jde, nemocného zbavit dobře provedeným
zákrokem poměrně rychle jeho potíží.
Na druhé straně mě v poslední době
velmi trápí fakt, že naše zdravotnictví
dosti výrazně utrpělo nekompetentními zásahy předchozího dua ministra
zdravotnictví a financí v době tzv.
úsporných opatření. Z toho se bude
vzpamatovávat naše zdravotnictví ještě
dlouho.
Jak vnímáte zdravotnictví v době
svých začátků a dnes?
Přes známou depresivní politiku vůči
inteligenci v minulé době jsme k sobě
vlivem organizace okresních a krajských seminářů měli blíž. Měli jsme
málo a tak nás těšila naše profese,
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v rámci kraje a oboru jsme se všichni
znali. Po roce 1989 došlo k určité atomizaci medicíny a teď ani nevíme, kdo
pracuje v sousední nemocnici. Od znovuobnovení České lékařské komory po
roce 1989 jsem byl po více období
předsedou Okresního sdružení lékařů
ČLK a naše nadšení pro celkové pozvednutí našeho stavu trvalo jen poměrně krátkou dobu, což se projevilo
ustupujícím zájmem hlavně mladých
lékařů i v účasti na okresních shromážděních naší komory. V současné době
je všechno více o penězích, a to je všeobecné negativum dneška.

KDO BYL ALOIS KLÁR

(1763—1833)

Filolog, pedagog a filantrop, profesor
pražské univerzity, děkan filosofické fakulty a zakladatel a první ředitel Klárova
ústavu pro slepce.
Narodil se v Úštěku, studoval společně
s Josefem Jungmannem na gymnáziu v
Litoměřicích a později zde působil také
jako profesor.
Roku 1806 byl jmenován profesorem
řečtiny a klasické literatury na pražské
univerzitě. Na počátku 19. století založil
nejprve soukromý ústav pro slepé děti,
následně Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců, pozdější
Klárův ústav. (zdroj: wikipedia)

* * OT E V ŘE N Ý D O P I S R E DAKC I * *

Poděkování Městské nemocnici v Litoměřicích

Chtěla bych touto cestou vyjádřit díky kolektivu oddělení interny a ARO v Městské
nemocnici v Litoměřicích.
V létě mi byla zjištěna srdeční arytmie a já se ocitla v situaci, kdy mi šlo o život.
Mé díky patří jmenovitě přimáři interny MUDr. I. Brambaškimu, MUDr. J. Zbořilovi,
MUDr. M. Zbořilovi, MUDr. Podrapskému, MUDr. Kalové, MUDr. Lelkové, paní primářce z oddělení ARO MUDr. L. Kesslerové, sestřičkám z oddělení, rehabilitačním
pracovnicím a všem ostatním, kteří mi pomáhali v nelehké životní etapě. Velice si
vážím profesionálního a zároveň lidského přístupu, kterého se mi dostávalo.
Děkuji z celého srdce,
Jiřina Bártová

Připojujeme se k poděkování za přístup lékařů
a sestřiček v těžkých chvílích, které jsme denně
prožívali, když naše maminka bojovala o život.
Velice jsme si vážili odborného přístupu personálu. Velký obdiv za profesionální péči a citlivé
lidské jednání patří paní primářce z oddělení
ARO MUDr. Kesslerové a všem z oddělení,
kteří se o maminku starali.
Díky Vám, paní primářko!
Za rodinu
syn Jindřich a dcery Andrea a Jana
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