ZPRAVODAJ MěN v LTM
ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mojí milou povinností oznámit vám, že
zejména díky vaší snaze a nezdolné práci hospodařila nemocnice v předchozím roce 2014 s kladným
hospodářským výsledkem + 8,5 mil. Kč. Tento
výsledek se nyní potvrzuje účetním auditem. Nám
všem tento úspěch dává dobrý základ do velmi
náročného roku nynějšího.
Jak jste měli možnost všichni zaznamenat, na
základě nařízení vlády ČR jsme všem zaměstnancům naší nemocnice navýšili tarifní plat o cca 5%,
což v celkovém finančním vyjádření představuje
zvýšení osobních nákladů nemocnice téměř o
14 mil. Kč za rok. Zároveň došlo ke zrušení dalších
typů regulačních poplatků za vyšetření a recepty.
Jakkoliv bylo avizováno, že jak zvýšení osobních
nákladů, tak výpadek příjmů regulačních poplatků
budou plně kompenzovány navýšením úhrad ze
zdravotního pojištění, k naplnění těchto slibů nedošlo, resp. jen z malé části, která významně ekonomiku nemocnice neposiluje. A jako vždy bude také
velmi důležité, jak dopadnou jednání se zdravotními pojišťovnami o konečném vyúčtování roku
2014, která proběhnou v druhé polovině roku
2015. Věřím však, že společně i tento rok zvládneme a nemocnice bude i nadále stabilním ekonomickým subjektem.
Nemohu vynechat ani pravidelnou informaci o
vývoji realizace našich dvou velkých dotačních projektů ROP a IOP. V případě ROP jsme zahájili rekonstrukci prostor vlastních operačních sálů a provozních prostor. Práce probíhají v první části sálů.
Celá rekonstrukce by měla skončit do konce června. U dotačního projektu IOP na modernizaci iktového centra jsme vyhlásili výběrové řízení na dvě
zbylé dodávky přístrojového vybavení, jež bychom
měli pořídit do konce dubna.
Závěrem mi dovolte popřát vám krásné dny
nadcházejícího jara, které nám jistě přinese mnoho
příjemných slunečných chvil.
Ing. Radek Lončák, MBA
předseda správní rady a výkonný ředitel
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Rok 2014 skončil pro nemocnici v plusu
S kladným hospodářským výsledkem ve výši +8,5 miliónu korun skončilo hospodaření Městské
nemocnice v Litoměřicích za rok
2014. Tento údaj potvrzuje dlouhodobý pozitivní trend ve vývoji
hospodaření, přičemž se ziskem
nemocnice hospodaří nepřetržitě
již od roku 2006. „S kladným výsledkem hospodaření se nám podařilo projít jak obdobím celospolečenské ekonomické krize, tak i
úskalími úhradových vyhlášek
v minulých letech,“ vyjádřil spokojenost z ročního zúčtování člen
Správní rady a ředitel pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek
a doplnil, že veškerý zisk nemocnice je vždy v plné výši reinvestován
zpět do jejího rozvoje.
Litoměřická nemocnice chce

vyrovnané hospodaření udržet i
v roce 2015. Situace je sice hned
v počátku roku ztížena realizací
nařízení vlády, kterým se od 1. 1.
2015 měnily tarifní tabulky pro
zaměstnance ve zdravotnictví,
jejichž platy se navýšily o 5 %.
„Pro nás to znamená 14 miliónů
korun ročně, které musíme vydat
navíc ve mzdových prostředcích,
nicméně je to změna, kterou sektor zdravotnictví již potřeboval,“
uvedl konkrétní údaj Vladimír
Kestřánek a zdůraznil, že ač by
navýšení platů zaměstnanců mělo
být částečně kompenzováno
v rámci úhradové vyhlášky, je i
nadále nutné pokračovat
v optimalizaci výdajů nemocnice.
(Pokračování na stránce 3)

DOZORČÍ RADA JIŽ PRACUJE V PLNÉM POČTU
S účinností od 1.
ledna 2015 byl městskými radními za člena dozorčí rady nemocnice jmenován
Pavel Grund, místostarosta
města
s kompetencí řízení
oblasti zdravotnictví a
sociálních věcí. Od
jeho jmenování fun-

Sponzor přispěl na moderní dětské postýlky
Tři nové postýlky byly
zakoupeny na dětské oddělení litoměřické nemocnice
z finančního daru firmy
Arifaj s.r.o. Litoměřice.
Tyto postýlky jsou určeny
k přepravě dětí k operačním a jiným výkonům.
Nová lůžka jsou lehce
ovladatelná, polohovatelná
a při jízdě tichá, což výrazně ulehčuje práci personá-
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lu. Navíc jsou vybavena
postranními zábranami,
čímž je zajištěna vyšší bezpečnost dětí při přepravě.
„Postýlky jsou i hezky
barevné, což působí pozitivně na dětskou psychiku,
pomáhá to u dětí odbourávat stres a strach,“ doplnila
další výhodu vrchní sestra
dětského oddělení Božena
Haufová. (nk)

guje dozorčí rada
nemocnice opět v
šestičlenném složení,
jak je to stanoveno ve
Zřizovací listině nemocnice účinné od 1.
května 2014.
Předmětem činnosti dozorčí rady je
výkon dohledu nad
hospodařením a čin-

ností nemocnice.
Její aktuální složení je:
MUDr. Miroslav Jiránek (předseda), Martin Bukvář, Ing. Pavel
Grund, MUDr. Vladislav
Procházka,
MUDr. Jana Štěrbová,
Ing. Iveta Zalabáková. (nk)

Roadshow zaměřená na prevenci rakoviny se blíží

Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku je hlavním tématem informační kampaně zaměřené na
širokou veřejnost, jejímž nositelem je Ministerstvo zdravotnictví
ČR a jejímž cílem je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření,
která dokáží odhalit nádorová onemocnění včas. Tato kampaň,
která probíhá ve 25 městech po celé ČR, se formou tzv. roadshow uskuteční také v Litoměřicích, konkrétně 12. března 2015
v době od 15 do 18 hodin v nákupní galerii Na Soutoku. Roadshow se účastní odborníci, kteří veřejnosti blíže představí jednotlivé screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení
rakoviny. Lidé budou mít v průběhu roadshow možnost přímo na
místě s přítomnými odborníky konzultovat své individuální dotazy, pro přítomné je rovněž připravena možnost předat svým blízkým osobní fotografii se vzkazem.
Roadshow se koná za podpory Zdravého města Litoměřice
a Městské nemocnice v Litoměřicích, kterou zde bude zastupovat
několik odborníků na danou problematiku. (nk)
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Vodoléčba má nejen nové vířivky, ale nabízí i zcela nové služby
Zcela novou místností pro vodoléčbu se může pochlubit
Městská nemocnice v Litoměřicích. Pro pacienty jsou zde
připraveny nové vířivky pro horní a pro dolní končetiny
a nová hydromasážní vana.
„Voda jako léčebný prostředek je v podstatě využívána

Fyzioterapeut Miroslav Zůna s pacientkou u nové vířivky horních
končetin pořízené spolu s další rehabilitační technikou z dotace
Integrovaného operačního programu MZ ČR. FOTO: N. Křečková

KAŽDÁ KAPKA PRO DĚTI SE POČÍTÁ...
Do sbírky organizované Nadačním fondem Kapka naděje se
v únoru 2015 zapojila Městská nemocnice v Litoměřicích. Předmětem vzájemné spolupráce nemocnice a nadace je prodej připínacích
buttonů, které jsou k dispozici ve
dvou barevných variantách, v bílé a
černé barvě. Prodej různých předmětů s logem organizuje Kapka
naděje po celé republice jako projekt Dárky naděje.
„Využili jsme nabídky Kapky
naděje a ve spolupráci s nimi v naší
ústavní lékárně a prodejně zdravotnických potřeb nabízíme k prodeji
placky na připnutí s logem Kapky
naděje. Veškerý výtěžek z jejich
prodeje bude použit na podporu
našeho dětského oddělení, a to tak,
že za vybrané prostředky zakoupí
nadační fond Kapka naděje konkrétní přístroj nebo zařízení pro
naše dětské oddělení a následně ho

od pravěku. Ve vodě dochází k masážím a prokrvení tkání,
kůže, podkoží i svalů, k uvolnění spastických svalů. Tím se
vytváří lepší předpoklad pro cvičení pacienta,“ vysvětlil hlavní pozitiva vodoléčby primář rehabilitačního oddělení litoměřické nemocnice Zoran Nerandžič a popsal, že nové vířivky mají řadu výhod, a to především možnost regulace
teploty a toku trysek podle tolerance pacienta.
Nové vířivky horních a dolních končetin v hodnotě
140 tisíc korun byly pořízeny z dotace, kterou litoměřická
nemocnice získala na modernizaci a obnovu přístrojového
vybavení iktového centra v rámci Integrovaného operačního
programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Před jejich instalací
bylo nutné provést stavební úpravy místnosti pro vodoléčbu, jejichž náklady dosáhly úrovně necelých 200 tisíc korun.
„Tato místnost prošla úplnou rekonstrukcí. V rámci stavebních úprav byly nově udělány instalace vody, elektroinstalace, byla položena nová dlažba a zcela nové jsou i obklady,“
popsal Miroslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje litoměřické nemocnice.
Nové vířivky pořízené z dotace byly doplněny ještě nákupem a instalací nové hydromasážní vany s příslušenstvím
v celkové hodnotě 40 tisíc korun, kterou nemocnice financovala z vlastních prostředků. „Terapie v hydromasážní vaně
bude nabízena především hospitalizovaným pacientům jako
nadstandardní služba, a to jak čistě masážní, tak i formou
aromamasáží. Po 15 minutovém pobytu ve vaně bude pacientovi udělán zábal, aby se lépe zrelaxoval. Věřím, že pro
naše pacienty, kteří dopoledne rehabilitují, to bude vítaná
odpolední relaxace,“ uzavřela vrchní fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Eva Smetanová. (nk)

naší nemocnici daruje,“ vysvětlil
princip spolupráce Leoš Vysoudil,
člen Správní rady nemocnice a ředitel pro zdravotní péči.
Cena připínacích buttonů je
minimálně dvacet korun, ale samozřejmě je možné přispět i vyšší
částkou. Na prostředky z prodeje
jsou jak v lékárně, tak i v prodejně
umístěny kasičky opatřené logem
Kapky naděje. Prodej buttonů poběží rok s tím, že na konci srpna
budou kasičky vybrány a bude provedeno první vyhodnocení.
„Jestliže chce kdokoli přispět
jakoukoli částkou našemu dětskému oddělení, toto je jedna
z možných a jednoduchých cest.
Věřím, že se do této sbírky zapojí
co nejvíce lidí, kteří nám pomohou
nashromáždit zajímavou sumu. Jak
říkají v Kapce naděje, každá kapka
se počítá,“ vyzval závěrem Leoš
Vysoudil. (nk)

Komfort pacientů zvyšujeme také
nákupem nových lůžek

Devět nových lůžek intenzivní péče bylo
koncem února dodáno na oddělení MOJIP
litoměřické nemocnice. Tímto krokem byla
na tomto pracovišti dokončena kompletní
výměna lůžek, která započala v září 2014 nákupem lůžek z dotace Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Další nová lůžka budou v dubnu dodána
na stanici B interního oddělení. Jedná se o 29
nových elektricky polohovatelných postelí
včetně nočních stolků s jídelní deskou, jejichž
nákup je zčásti kryt dotací Ústeckého kraje a
částečně financován vlastními prostředky
nemocnice. Ústecký kraj totiž s cílem zvýšit
komfort pacientů při poskytování akutní lůžkové péče loni uvolnil 5 miliónů korun na
nákup nových lůžek. Litoměřická nemocnice
se zařadila mezi úspěšné žadatele a získala v
rámci této krajské dotace částku přes půl
miliónu korun.
Výrobcem a dodavatelem lůžek jak na
MOJIP, tak i na internu B, je firma Linet spol.
s r. o. (nk)
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Tři nové televize pomohou nemocným dětem ukrátit čas na lůžku
Sponzorský dar v podobě tří barevných LCD televizorů přijali ve čtvrtek 19. února 2015 z rukou Lucie
Šafránkové a Vlaďky Králové z Nadačního fondu With Love předseda správní rady litoměřické nemocnice Radek
Lončák a vrchní sestra dětského oddělení Božena Haufová. Tyto televizory
jsou určeny právě na dětské oddělení.
„Naše nadace se zaměřuje na
pomoc lidem v nesnázích a těžkých
životních situacích, zejména dětem a
seniorům. Jsme z Litoměřic a působíme od roku 2013, a to především na
regionální úrovni, ale sféra našeho
zájmu přesahuje i hranice regionu. Pomoc je naším posláním,“ představila
činnost nadačního fondu předsedkyně

Dětská nefrologická ambulance
získala lepší ultrazvuk

Ultrazvukový přístroj
Toshiba Nemio XG se
třemi sondami využívá od
ledna 2015 dětská nefrologická ambulance litoměřické nemocnice, kde se
sledují dětští pacienti
s onemocněním ledvin a
močových cest. Ambulance tento ultrazvuk získala
od radiologického oddělení.
Nový
přístroj
v dětské nefrologické
ambulanci umožňuje především přesnější zobrazení a tím pádem i kvalitnější diagnostiku. „Navíc
můžeme díky digitalizaci
pomocí e-pacsu nově
sdílet ultrazvukové nálezy

správní rady Lucie Šafránková a Vlaďka
Králová, která je koordinátorkou projektů nadace, ji doplnila: „Finance na
sponzorské dary získáváme nejen od
sponzorů, ale také z benefičních akcí,
které pořádáme. Troufám si říci, že za
sebou máme rok úspěšných projektů.“
„Vážíme si každého sponzorského
daru, protože tyto dary nám velmi
pomáhají. Moc nás těší, že jste si vybrali právě naši nemocnici. Váš dar
přispěje ke zvýšení komfortu našich
dětských pacientů,“ poděkoval zástupkyním nadace za sponzorský dar Radek
Lončák a vyjádřil naději, že se tímto
krokem podařilo položit základní kámen vzájemné spolupráce nadačního
fondu a nemocnice.

s ostatními odborníky
v jiných zdravotnických
zařízeních,“ zhodnotil
hlavní přínosy lékař dětské nefrologické ambulance Ondřej Kubát.
Přístroj slouží nejen
pacientům ambulance, ale
i ke konziliárním vyšetřením hospitalizovaných
dětských pacientů a také
ke sledování novorozenců
při pozitivním nálezu při
screeningu ledvin, který,
ač je v ČR nepovinný,
litoměřická nemocnice
jako jedna z mála již několik let plošně provádí
všem novorozeným dětem. (nk)

Nové LCD televizory budou
umístěny přímo na pokojích dětských
pacientů. „Děti budou mít velkou radost, často se na televize na pokojích
při příjmu ptají,“ připojila se
k poděkování vrchní sestra Haufová a
doplnila, že nové televizory budou
sloužit především pro ukrácení času
dětem, které jsou upoutány na lůžko a
nemohou se volně pohybovat po oddělení nebo navštěvovat hernu. „Je
velmi důležité, aby nemocné dítě přišlo
na jiné myšlenky a odpoutalo pozornost od své nemoci. Jsme rádi za každý
nástroj, který nám v tom pomůže,“
uzavřela Božena Haufová. (nk)

NA OPERAČNÍCH SÁLECH SE INTENZIVNĚ PRACUJE

Se začátkem roku 2015 byly na centrálních operačních sálech zahájeny
stavební práce. Ty zahrnují především výměnu podlahových krytin, instalaci nových elektricky otevíratelných dveří, výměnu klimatizačních jednotek, modernizaci přísálových sterilizací a digitalizaci pracoviště. Celá stavební modernizace má být dokončena do konce června letošního roku.
Na projekt modernizace centrálních operačních sálů získala litoměřická
nemocnice dotaci z ROP Severozápad. (text i foto nk)

Rok 2014 skončil pro nemocnici v plusu. Plánují se investice za více než 30 miliónů
Stejně jako v předchozích letech, i v letošním roce je
záměrem vedení nemocnice investovat nemalé finanční prostředky do jejího rozvoje.
„V prvním pololetí roku 2015 dokončíme oba dotační
projekty, kde prvním je modernizace iktového centra,
v rámci kterého nakupujeme novou přístrojovou techniku a
druhým je projekt modernizace centrálních operačních sálů,
který se kromě nákupu přístrojů sestává i ze stavební rekonstrukce prostor sálů. Na oba tyto projekty jsme získali dotaci
a finančně se na nich podílíme spoluúčastí ve výši téměř 11
miliónů korun. V plánu letošního roku je také zaháje(Pokračování ze stránky 1)

ní modernizace porodního sálu, na kterou již máme zpracovanou architektonickou studii, budeme pokračovat
v digitalizaci skiagrafie, v rekonstrukci stravovacího provozu,
ve výměně osvětlení na chodbách a v čekárnách za LED svítidla a rádi bychom nakoupili i řadu nových přístrojů. Za velmi
důležité také považujeme zpracování studie a přípravu projektové dokumentace pro rekonstrukci prostor centrálního
příjmu, kde vnímáme velké rezervy,“ uvedl několik příkladů
letošních investic Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice a doplnil, že nemocnice má letos v plánu na investice ze svých prostředků vynaložit více než 30 miliónů korun. (nk)
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** OHL ÉDNUTÍ NA Z AČ ÁTEK ROK U **

Prvním letošním miminkem naší porodnice byla holčička Magdalénka

Magdalénka Kabátová se
kem. Rodiče si pro její příchod na svět
v Litoměřicích stala prvním miminkem
zvolili litoměřickou porodnici proto, že
narozeným v roce 2015. Maminka Mizde byli při předchozí hospitalizaci budoucí maminky velmi spokojeni a na své
lada Pekárková ji v litoměřické porodvolbě trvali i přesto, že jim byl
nici přivedla na svět císařským řezem
v poradně pro rizikové těhotenství do1. ledna 16 minut po 14. hodině. Holporučen porod v krajském zdravotnicčička po porodu vážila 3530 gramů a
měřila 50 cm. „Již během těhotenství
kém zařízení. „Po poradě s primářkou
oddělení, paní doktorkou Hejtmánkojsme věděli, že se nám narodí holčička
a tak jsme se mohli lépe soustředit na
vou, jsem zvolila Litoměřice a nelituji.
volbu jejího jména, které jsme vybrali
Všichni jsou na mě milí a hodně mi popo mé prababičce Magdaléně“, prozra- První miminko litoměřické porodnice v roce
máhají. Cítím se zde téměř jako doma a
FOTO: E. Břeňová jsem ráda, že rodina může být se mnou
dila paní Milada ke své novorozené 2015.
na pokoji,“ uvedla Litoměřičanka Milada
holčičce.
Jak přiznali šťastní rodiče, kterým 5. ledna přišli Pekárková, pro kterou je Magdalénka prvním dítětem.
k narození dcerky pogratulovat předseda správní rady ne- Jako první miminko roku 2015 v litoměřické porodnici domocnice Radek Lončák společně se členem správní rady Vla- stala od nemocnice zlatý řetízek s přívěskem, její maminka
dimírem Kestřánkem, byla Magdaléna „vymodleným“ mimin- květiny. (nk)

O PŘEDNÍ MÍSTA SE UCHÁZÍME I LETOS

I v letošním roce se Městská nemocnice
v Litoměřicích aktivně zapojila do celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR, který začátkem
února odstartoval svůj již 10. ročník. Projekt, jehož
nositelem je nezisková organizace HelathCare Institute (HCI), je zaměřen jak na hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů a
zaměstnanců, tak i na hodnocení finančního zdraví
nemocnic. Výstupem z těchto šetření jsou srovnávací žebříčky českých a moravských nemocnic.
Hodnotit bude i letos možné pomocí dotazníků, a to buď vytištěných, nebo elektronických. Dotazníky v papírové formě pacienti dostanou
v nemocnici a mohou je vyplněné vhodit do připravených sběrných boxů v čekárnách ambulancí nebo
na odděleních. Zaměstnanci nemocnice dostanou
vytištěné dotazníky k vyplnění od svých nadřízených. Elektronická verze dotazníků je pro všechny
hodnotící kategorie k dispozici na internetových
stránkách HCI. Hlasování bude probíhat do
31. srpna 2015. (nk)

Pacientům LDN přišli zazpívat tři malí králové
Kašpar, Melichar a Baltazar
navštívili v pondělí 5. ledna dopoledne oddělení lůžek dlouhodobě
nemocných litoměřické nemocnice. Šlo o tři šikovné kluky ze
základní školy v Terezíně, kteří
v přestrojení za tři krále přišli
spolu se svými učiteli za doprovodu kytary zazpívat pacientům
na stanice LDN B, LDN E, LDN
A a LDN C s následnou péčí
několik písniček.

Děti z terezínské školy
přijdou s písničkami za pacienty
lůžek dlouhodobě nemocných
opět na Velikonoce a na Den
matek.
Městská nemocnice
v Litoměřicích terezínským školákům a jejich učitelům za jejich
pravidelné návštěvy, které pacientům přináší velkou radost,
velmi děkuje. (nk)

Porodnice v číslech loňského roku

V litoměřické porodnici se v roce 2014 uskutečnilo 675 porodů,
při nichž přišlo na svět 679 dětí, z toho 358 chlapců a 321 děvčat. Ve
4 případech se narodila dvojčátka.
Nejčastějšími jmény narozených chlapců byla Jan (22) a Jakub (18), u holčiček pak Eliška (18) a Viktorie (14). (nk)
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