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Vamedník
Přinášíme Vám přehled
hlavních událostí

Na následujících stránkách najdete, co se
v našich zařízeních odehrálo nebo se právě chystá

Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych k Vám promluvil v tomto v podovolenkovém období. Prožíváme zvláštní časy ovlivněné šířením koronaviru,
což jistě ovlivnilo i formu, jakou jsme mohli strávit těch pár
dní volna. Přesto věřím, že se nám všem podařilo do následujících týdnů načerpat nové síly.
Toto období je zvláštní i pro provoz našich nemocnic. Za
poslední měsíce jsme byli nuceni hledat nové postupy, jak
zajistit jejich provoz, bezpečnost pacientů a zaměstnanců.
Každý z Vás se ve své oblasti snažil přispět, aby negativní dopady krize byly co nejmenší. Naučili jsme se rychleji
reagovat, úzce spolupracovat a navzájem si více pomáhat. Věřím, že mnohé zkušenosti najdou své uplatnění i v
budoucnosti. Bitva ještě neskončila, ale zatím toto období
zvládáme velmi dobře. Za to Vám chci všem upřímně poděkovat.
V těchto dnech si lidé více uvědomují, že zdraví je ta nejcennější komodita. Vidíme, že nemůžeme být lhostejní
k okolí. Člověk je tvor společenský, jsme navzájem spjati
a odkázáni jeden na druhého. Tato krize nás učí spolupráci
a zodpovědnosti.
Chtěl bych Vám všem vyjádřit podporu. Je nás pospolu
hodně. Rodinu VAMED MEDITERRA tvoří 2.220 zaměstnan-

ců. Každoročně investujeme přibližně 100 miliónů korun,
abychom vytvořili lepší pracovní podmínky a dovedli se
lépe postarat o desetitisíce pacientů v ambulancích a na
více než 1.100 lůžkách. A jsme součástí ještě větší rodiny mezinárodní skupiny VAMED s 18.500 zaměstnanci, s ročními
investicemi zhruba jeden a půl miliardy korun a více než
15.000 lůžky.
Potenciál skupiny VAMED stojí hlavně na jejích zaměstnancích a jejich znalostech. Pomáhejme si a učme se od sebe
navzájem. Spolupráce a sdílení našich vědomostí nás navzájem obohacuje, posouvá vpřed a dělá naši práci lepší.
To, že mohu s Vámi spolupracovat, učit se od Vás a zároveň
něčím vlastním přispět, mne pozitivně naplňuje. Na rozdíl
od jiných oblastí, ve kterých jsem měl možnost pracovat,
má tato ve VAMED MEDITERRA citelně jiný, pozitivní rozměr.
Ten vyzařuje ze samotného produktu, který je za vším tím
snažením - Péče o zdraví lidí. Pomáhat našim klientům vrátit
se do běžného života, utišit jejich bolest a dát jim naději.
Těším se na další spolupráci s Vámi.
Branislav Šteffek, CFO, VAMED MEDITERRA a.s.

Klinika Malvazinky
Run, VAMED, run!
I tak by se dala nazvat letošní vydařená akce na podporu
handicapovaných. Letos, stejně jako v loňském roce, podpořila Rehabilitační klinika Malvazinky charitativní běžecký
závod pro celou rodinu příhodně pojmenovaný RUN for
HELP. Akce se uskutečnila za významné podpory MČ Prahy
7 na pražské Letné. Druhého ročníku závodu se zúčastnilo
900 sportovců, kteří se už kolem poledního začali scházet
na letenské pláni. Kromě hlavního závodu na 8 km, vedlejšího na 4 km a speciálního závodu NO FOOT RUN pro osoby
po amputaci si mohly zasoutěžit i děti všech věkových kategorií. Po oficiálním zahájení, kterého se zhostily zástupkyně
pořadatelské organizace NO FOOT NO STRESS poslankyně
Andrea Brzobohatá a fyzioterapeutka Hanka Kohoutová,
čekal návštěvníky kromě série závodů také bohatý doprovodný program.
Pohybové dovednosti zejména nejmladších účastníků
prověřil Honza Onder se svou dynamickou choreografií
a hudební zážitek zajistila svým milým vystoupením Monika
Absolonová, která se na závody dostavila se svým starším
synkem Tadeášem. Svou přítomností běh podpořili i další
patroni akce – Jan Čenský, Antonín Panenka, zpěvačka
Dasha, Yvetta Blanarovičová a Petr Rezek. Ze světa profesionálního sportu na Letnou zavítal také úspěšný paralympionik Jirka Ježek, který si zaběhl jak speciální závod NO FOOT
RUN, tak hlavní závod na 8 kilometrů!
„Cílem je startovné, které věnujeme na nákup protéz pro
amputované lidi. Běh je určen pro celou rodinu. Mohou bě2

žet malé děti, ale klidně také maminky s kočárkem,“ říká
Andrea Brzobohatá, organizátorka již druhého ročníku charitativního běhu RUN for HELP.
Nálada na Letné byla báječná a celkovou pozitivní atmosféru dokreslilo i symbolické předání dárkového poukazu na
rehabilitační pobyt pro 16 osob v hodnotě 145.600 Kč, který
sdružení NO FOOT NO STRESS oficiálně předala lékařská ředitelka MUDr. Soňa Musilová z Rehabilitační kliniky Malvazinky,
kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.
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Rehabilitační pobyt zdarma? Proč ne.
Vždyť je to pro dobrou věc! Vedení Rehabilitační kliniky
Malvazinky, MUDr. Soňa Musilová a Ing. Filip Zítko, se rozhodlo věnovat sdružení NO FOOT NO STRESS v rámci pořádaného běžeckého závodu dárkový poukaz na 16 rehabilitačních pobytů v délce 14 dní. Sdružení dalo dohromady
prima partu lidí, které spojuje nelehký životní osud – všichni
podstoupili amputaci části těla, zpravidla nějaké části dolní končetiny nebo dokonce obou.
O víkendu 15. - 16. srpna začali „cvičenci“ najíždět a v pondělí sedmnáctého to začalo! Škola chůze a její jedinečný
ucelený koncept, to je projekt, na jehož začátku stála fyzioterapeutka Hanka Kohoutová. Ta si partu vyvolených vzala
pěkně do parády a v rámci programu jim dala pořádně do
těla. Klienti si vyzkoušeli skupinová cvičení, překážkové dráhy, vodoléčebné procedury i jiné možnosti fyzikální terapie
a na denním pořádku bylo i plavání a cvičení v rehabilitač-

ním bazénu. Víte, že Rehabilitační klinika Malvazinky je jedno z mála rehabilitačních zařízení v Praze, které bazénem
vhodným pro rehabilitaci disponuje? Bazén má pod úrovní
hladiny velké podvodní okno, takže žádné švindlování.
Aby se jen necvičilo, uspořádala klinika klientům zábavné
odpoledne v nedalekém TJ Sokol Mrázovka. Na programu byla ukázka beach volleyballu pro handicapované
od těch nejpovolanějších – zástupců českého paravolleyballového týmu! Na řadu přišel i pétanque a ping pong.
Sokolíci pro účastníky pobytu zajistili výrobu domácích
klobásek na grill a za odměnu bylo i pivo z místního stánku s občerstvením. Pobyt byl fyzicky náročný a intenzivní
a tak se před odjezdem partička vydala ještě na relaxační
výlet do pražské zoologické zahrady. Nakonec plni emotivních zážitků, vydřených dovedností, silných vzpomínek
a nových přátelství odjeli všichni do svých domovů.
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Nemocnice
a porodnice
Mělník
 ozhovor
R
s Mgr. Jitkou Velichovou
Práce zdravotní sestry je nelehká, nicméně nesmírně potřebná. O tom, co znamená pracovat v domácí zdravotní
péči, proč je to poslání spíš než práce a co ji na jejím povolání těší, nám vyprávěla vrchní sestra a manažerka domácí
zdravotní péče z Nemocnice Mělník, paní magistra Jitka
Velichová.
1. Co vlastně znamená domácí zdravotní péče? Co je jejím
cílem a jaké jsou její přínosy?
Jedná se o službu poskytovanou kvalifikovaným zdravotnickým personálem v přirozeném prostředí klienta. Cílem
služby je zajistit maximální pohodlí, dostupnost a kvalitu
poskytované zdravotní péče v domácím prostředí. Jedním
z jejích přínosů je i to, že se zkrátí doba hospitalizace a uvolňují se lůžka pro jiné akutní případy. Pro klienta je lepší být
v domácím prostředí, kde dochází ke zlepšení psychického
stavu a k rychlejšímu hojení. Domácí zdravotní péče je plně
hrazena pojišťovnou.
2. Kdo všechno může služby domácí péče využívat? Jaké
úkony jsou v rámci domácí péče prováděny?
Poskytujeme péči klientům, u kterých zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci – jedná se zejména o lidi po operačních
zákrocích, chronicky či nevyléčitelně nemocné, ty, jejichž
fyzický a duševní stav vyžaduje dlouhodobou domácí zdravotní péči kvalifikovaného zdravotnického personálu.
Co se konkrétních úkonů týče, jedná se o aplikaci injekcí,
odběry krve, podávání léků, ošetření a převazy, cévkování,
rehabilitaci, cvičení na lůžku, nácvik chůze s holí, berlemi
či chodítkem, dechová cvičení, prevenci dekubitů a opruzenin, masáže, pravidelnou kontrolu fyziologických funkcí
a celkového zdravotního stavu, fyzickou a zejména psychickou aktivaci, poradenství, začlenění rodiny do péče
o klienta a mnoho dalšího.
3. Vykonávat domácí péči jako profesi je jistě náročné
z mnoha důvodů. Dá se ale zároveň říct, že je to práce
naplňující? Co vás na ní nejvíce těší?
Profese sestry je svým způsobem jedinečná, musíte v ní
uplatnit nejen odborné znalosti, šikovnost, duchapřítomnost,
rozum, vstřícnost a hodně psychologie, ale také mít srdce
na správném místě a zvládat situace, které nelze předvídat.
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Mgr. Jitka Velichová

Práce ve zdravotnictví mě naplňovala celou dobu, už jako
malá jsem chtěla být sestřička. Když jsem nastupovala na
střední zdravotnickou školu, neměla jsem tušení, jak náročné je to povolání, po fyzické i psychické stránce. Ale vidět
úsměvy spokojených klientů, kteří jsou vděčni, že jim pomůžete, že pro ně máte porozumění, dokážete s nimi promluvit a oni se Vám otevřou, za to stojí. Není to ale jen práce
pozitivní, občas se objeví negativní reakce ze strany klientů,
kteří se nedovedli vyrovnat se svým onemocněním, jsou
nepříjemní, sobečtí a někdy až zlí, vyčítaví k nám i ke své
rodině. V těchto případech je nutné postupovat velmi opatrně a pomoci klientovi a rodině danou situaci zvládnout
skrze individuální přístup a komunikaci.
4. Jak byste popsala svou práci jako sestra poskytující
domácí péči?
Práce sestry v domácí péči je velmi náročná, nevíte, do
jakého prostředí přicházíte, neznáte klienta a jeho problémy, máte pouze naordinovány zdravotní úkony, které u něj
musíte provést. Běžně se stávají i případy, že se ke klientovi
nedostanete, protože je doma sám zamčený a vy nemáte klíče. Když vám nemůže otevřít, musíte zjistit situaci, zda
se mu nepřitížilo. Sestra se musí správně rozhodnout, jak dál
postupovat, informuje rodinu, praktického lékaře a při podezření na zhoršení zdravotního stavu volá záchranné složky. V každé situaci si musí pomoci sama.
Pokud vstup do bytu proběhne v pořádku, provede sestra
u klienta ordinovaný úkon, promluví s ním, proberou jeho
zdravotní problémy, edukuje rodinu a pokračuje za dalším
klientem. Moje práce u klientů zahrnuje kromě fyzických
úkonů i poradenskou činnost ve zdravotní i sociální oblasti, ohledně zapůjčení pomůcek, pomoci se sociální situací,
plánování odborné péče. Dále zajišťuji konzultaci s lékaři o
dalších postupech a péči u klientů.
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Mgr. Jitka Velichová
Mgr. Jitka Velichová je vedoucí sestrou domácí zdravotní péče Nemocnice Mělník. Vystudovala Střední zdravotnickou
školu v Mladé Boleslavi, poté začala pracovat na interním oddělení v Mladé Boleslavi. Po specializaci v oboru Ošetřovatelská péče o dospělé, nastoupila do sociálního zařízení, kde se nadále vzdělávala v bakalářském studiu na Západočeské
univerzitě v Plzni, program ošetřovatelství, a dále v magisterském oboru na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžběty v Bratislavě. Své nabyté zkušenosti uplatnila nejen při práci v ošetřovatelské a paliativní péči, které se věnovala
sedm let, ale i při vedení týmu domácí péče Nemocnice Mělník, v jehož čele stojí od roku 2016.
Celý život se věnuje klientům, pacientům, kteří potřebují nejen zdravotní pomoc, ale i psychickou podporu nebo radu
v těžké rodinné situaci, v níž se ocitli, a kolikrát i vlídné slovo je víc než podaný lék. Již několik let pracuje v zastupitelstvu
v obce Košátky, kulturní akce pro seniory ji provázejí i tam.

 čast v soutěži Batist
Ú
Nej sestřička roku 2020
V soutěži Batist Nej sestřička roku 2020 se na skvělém třetím
místě, mezi 12 finalistkami z celé České republiky, umístila
Pavla Jelínková, která je vrchní sestrou Gynekologicko-porodnického a Neonatologického oddělení Nemocnice
Mělník.
25 let jejího působení ve zdravotnictví je skutečným důkazem lásky k povolání. Pomáhat lidem chtěla již na základní
škole, a tak nikoho nepřekvapila volbou studia Střední zdravotnické školy ve svém rodném Mělníku. Na vyšší odborné
škole navázala oborem Instrumentování na operačním sále
a své vzdělání obohatila o certifikované kurzy v perioperační péči.
V roce 1995 začínala jako zdravotní sestra v ambulanci
obvodního lékaře. Měla však zájem o porodnictví, a tak
se v roce 1996 stala součástí sesterského týmu Porodnice
Mělník, kde působila až do roku 2000. V letech 2000 – 2010
působila jako zdravotní sestra kardiovaskulární chirurgie
ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 – a protože
je srdcař, vrátila se na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Mělník a působí zde doposud. Na své práci
má nejraději rozzářené maminky, spokojené klientky a slova díků za odvedenou práci. Pravidelně organizuje výlety
a akce pro děti. Mezi její oblíbené aktivity patří in-line bruslení
a lyžování. V soutěžním medialonku na www.nejsestricka.cz
otevírá také svou 13. komnatu.

Pavla Jelínková

Gratulujeme!

Rok ve Špitálku
Je to už rok, co se otevřely dveře Dětské skupiny Špitálek
a do zmodernizovaných prostor bývalého ředitelství vstoupily první děti našich zaměstnanců. Přivítala je přátelská
atmosféra, kterou šíří paní učitelky. Díky nim si také děti mohly
pořádně užít nejrůznější akce, které v průběhu roku přicházely. Jeden měsíc čekalo děti divadlo, další se dlabaly dýně
nebo se peklo a slavilo. Na jaře i do fungování Špitálku zasáhl COVID-19, do dětské skupiny přišly děti zaměstnanců,
kteří by je, bez vstřícného kroku vedení nemocnice, neměli
kam umístit. I v tomto náročném období neztrácel personál
svůj optimismus, díky čemuž vstupovaly děti každý den natěšené a s úsměvem. Věříme, že se v novém školním roce
povede naplnit kapacitu skupiny a bude tak možné přiblížit
tuto službu více lidem snížením ceny za poskytované služby.
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 Nemocnici Mělník
V
začala rozsáhlá
rekonstrukce
Po dlouhém a důkladném plánování započala rozsáhlá
rekonstrukce Nemocnice Mělník, která v budoucnu přinese pacientům v regionu ještě lepší péči a modernější prostředí. V rámci rekonstrukce dojde nejen k modernizaci
vytápění a ohřevu vody v celé nemocnici, k renovaci vybraných ambulancí v budově T, ale i k výměně oken pavilonů T a W. Ty se zároveň dočkají i nové fasády a zateplení.
Náklady na stavební úpravy související s budovami T a W
dosáhnou 25 mil. Kč. Modernizace nemocnice bude probíhat i v následujících letech.

Přeměna nemocnice započala v červenci 2020, náklady
se pohybují v řádu desítek milionů
Na začátku července odstartovaly další slibované stavební
úpravy Nemocnice Mělník, začalo se decentralizací ohřevu teplé vody a vytápění v hodnotě 9 mil. Kč. „Tato etapa
by měla být dokončena ještě koncem letošního roku. Poté
budeme pokračovat modernizací pavilonů T (gynekologie,
porodnice a rehabilitace) a W (Interní oddělení, Infekční
oddělení a Neurologické oddělení), a to výměnou oken,
zateplením budov a novou fasádou, která by měla být hotová do konce následujícího roku 2021,“ říká Ing. Květoslav
Durana, provozní ředitel Nemocnice Mělník, kterou provozuje společnost Mělnická zdravotní, a. s.
Stavební úpravy se dotknou i Gynekologicko-porodnického
oddělení (pavilon T), které se dočká druhé etapy moderni-
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zace ambulancí v hodnotě 5,5 mil. Kč. Budoucí maminky
a pacientky se tak mohou těšit na stejnou kvalitu interiéru
jako v první již realizované části. Poté budou uskutečněny
další rozsáhlé stavební úpravy v areálu nemocnice. „Tuto
rekonstrukci jsme plánovali téměř 5 let, předcházela jí řada
architektonických studií, příprava prováděcí dokumentace
a v neposlední řadě i důsledná příprava rozpočtu. K realizaci tak náročného projektu bylo nutné i sledování finančního
zdraví nemocnice, které je bezpochyby v perfektní kondici,“ uvádí Ing. Květoslav Durana.

Vyšší úroveň péče pro současnou i budoucí generaci
„Z rekonstrukce naší nemocnice máme velkou radost, musíme ale pacienty a návštěvníky upozornit na některá omezení, se kterými se během svých návštěv nemocnice mohou setkat. Dlouhodobě se v nemocnici bude objevovat
stavební ruch, přechodně dojde k omezení parkovacích
stání či nutnosti obchůzky běžných tras z důvodu kopání
a výměny potrubí. Prosíme proto občany o schovívavost
a podporu, neboť rekonstrukcí v takovém rozsahu se snažíme zvýšit úroveň péče pro současnou a budoucí generaci
žijící v našem městě,“ dodává Ing. Květoslav Durana.

Rekonstrukce je hrazena z vlastních zdrojů
Společnost Mělnická zdravotní, a. s., kterou od roku 2013
vlastní nadnárodní provozovatel zdravotnických a lázeňských zařízení VAMED MEDITERRA, se rozhodla jako soukromý subjekt financovat rekonstrukci v řádech desítek milionů
korun z vlastních zdrojů, bez nároku na městkou, krajskou či
státní podporu. Cílem je zodpovědné přistoupení ke zlepšení péče o regionální pacienty a zachování komplexu poskytovaných služeb i v budoucnu.
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Nemocnice sv. Zdislavy
 emocnice Mostiště
N
pokračuje
v rekonstrukci
Letošní letní měsíce byly v nemocnici ve znamení rekonstrukcí, díky kterým došlo nejen ke zpříjemnění pracovního
prostředí pro naše zaměstnance, ale i návštěvníky nemocnice.
V červnu 2020 se povedlo dokončit rekonstrukci šaten pro
léčebny dlouhodobě nemocných. Moderně zařízené šatny
nyní vytvářejí příjemné prostřední pro personál nemocnice.
Zároveň došlo k rozšíření parkoviště pro zaměstnance, úpravy vstupu na oddělení LDN a NIP a přilehlých skladů, insta-

lování nových informačních cedulí, které zlepšují orientaci
v areálu nemocnice.
Za zmínku také stojí, že oddělení léčebny je nyní bezbariérově propojeno s krásným prostředím parku, který v parních
letních dnech umožňuje pacientům pobyt na čerstvém
vzduchu.
Rekonstrukce původní budovy se dočkali i zaměstnanci
administrativy. Nejprve došlo k zaměření oprav na kuchyňku a sociální zařízení a v současné době probíhá výměna
oken správní budovy a operačních sálů. Následovat bude
zateplení a nová fasáda vstupní budovy.
V neposlední řadě je třeba zmínit srpnovou rekonstrukci povrchu hlavní komunikace, jejíž finalizací bude možné považovat opravu celého nádvoří za ukončenou.
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Nemocnice Neratovice
 ozvoj paliativní péče
R
v Nemocnici Neratovice
Cílem paliativní péče je pomoci pacientům v pokročilém
a nevyléčitelném stádiu onemocnění. V rámci paliativní
péče řeší odborný zdravotnický personál pacientovy potíže a tiší příznaky a bolest spojené s nevyléčitelnou nemocí.
Smyslem paliativní péče je zachovat pacientovi co nejvyšší kvalitu života, která byla nemocí omezena, respektovat
a chránit jeho důstojnost. Paliativní péče si klade za cíl vytvořit pacientovi takové podmínky, které mu umožní prožít
konečnou fázi života ve vlídném prostředí, ve společnosti rodiny a přátel, kteří se zároveň mohou sami zapojit do
mnoha činností souvisejících s péčí o svého blízkého. V Nemocnici Neratovice paliativní péči poskytujeme za účelem
zvyšování kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin.
Jde o další krok naší nemocnice k zajištění komplexní péče
na vysoké úrovni.
„K paliativní péči jsme se dostali na našich odd. NIP a DIOP
postupně. Na těchto odděleních nám stále přibývají pacienti se selhávajícími vitálními funkcemi, jejichž zdravotní
stav se ani přes intenzivní léčbu nelepšil, proto jsme se v jejich případě rozhodli zaměřit na paliativní léčbu. Snažíme
se pacientům vysvětlit situaci a strategii další péče zaměřenou na jejich komfort, nikoli na marný boj s nevyléčitelnou
nemocí v pokročilém stádiu, který nelze vyhrát,“ vysvětluje
MUDr. Jan Heller, primář oddělení Následné intenzivní péče.
„Vzhledem k porozumění vedení nemocnice jsme se zapojili do vzdělávání v této oblasti, vybudovali jsme novou kancelář lůžkových oddělení, kde můžeme, v diskrétním prostředí, tato těžká témata v klidu probírat. Jsme na začátku
této cesty, ale již jsme byli svědky pozitivních změn v péči
o pacienty a komunikaci s jejich rodinou,“ uzavírá MUDr.
Jan Heller.
Certifikovaný kurz paliativní péče proběhl v naší nemocnici v listopadu 2019 a zúčastnil se ho zdravotnický personál
z oddělení NIP, DIOP, MOJIP a z Interního oddělení. Tímto
krokem posunula neratovická nemocnice poskytovanou
péči na ještě vyšší úroveň.
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MUDr. Jan Heller

 polupráce Interního
S
oddělení
NEMOCNICE NERATOVICE SPOLUPRACUJE S III. KARDIOLOGICKOU KLINIKOU FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY
Interní oddělení neratovické nemocnice navázalo v roce
2017 velmi dobře fungující spolupráci s III. Kardiologickou
klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Lékaři
Nemocnice Neratovice se na půdě III. kardiologické kliniky
pravidelně účastní vzdělávacích akcí v oboru kardiologie
i kazuistických sezení, kde se rozebírají zajímavé případy léčby našich společných pacientů. Obě nemocnice mají navíc elektronicky propojený objednávací systém. Pro neratovické pacienty má kardiologie FNKV vyhrazeny přednostní
termíny pro vyšetření selektivních koronarografií, vyšetření
ve vadové poradně pro pacienty s chlopenními vadami,
i pro vyšetření v arytmologické poradně. Ta je určená pacientům s nutností implantace kardiostimulátoru či kardiovertru − defibrilátoru. Ve všech těchto odvětvích patří kardiologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady mezi nejlepší
kardiologická pracoviště u nás a neratovičtí pacienti mají
běžně k dispozici technologie, které jinde nejsou dostupné,
nebo se teprve začínají zavádět. Po dobrých zkušenostech
se péče o kardiologické pacienty rozšířila i o spolupráci
s Neurochirurgickou klinikou FNKV, která pro neratovické
pacienty nabízí okamžitou diagnostiku a léčbu onemocnění krčních tepen zásobujících mozek krví.
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 emocnice Neratovice úspěšně prošla
N
reakreditačním šetřením a na další tři roky získala
certifikát o udělení akreditace SAK
Naše nemocnice i nadále zůstává akreditovaným zdravotnickým zařízením. Dne 18. 6. 2020 úspěšně prošla reakreditačním
šetřením Spojené akreditační komise (SAK), které proběhlo v souladu s požadovanými akreditačními standardy. Nemocnice
obhájila certifikát, který dokládá, že splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Akreditace je pro
nemocnice dobrovolná, v naší neratovické nemocnici ji však bereme jako standard, který si přejeme trvale udržovat. Auditoři během šetření prověřili opravdu všechny oblasti provozu nemocnice, a to včetně nezdravotnických úseků. Zajímalo je
třeba i zázemí kuchyně, systém úklidu nebo nakládání s odpady. Především se ale soustředili na úroveň poskytované péče,
na vybavení, dokumentaci, hygienu, zavedenou standardizaci, sledování a vyhodnocování všech procesů poskytované
zdravotní péče. „Velice děkujeme celému personálu naší nemocnice, díky jehož každodennímu nasazení a profesionálnímu
přístupu jsme akreditaci opakovaně získali. Pro naši nemocnici je kvalita péče a zejména bezpečí našich pacientů
naprostou prioritou a věříme, že získání akreditace bude pro pacienty důležitým vodítkem při výběru zdravotnického zařízení,“
uvedl ředitel nemocnice David Kosák, MSc., a doplnil, že příprava na akreditační šetření nebyla jednoduchá a vyžadovala
velké nasazení od všech zaměstnanců nemocnice, za které jim patří obrovské poděkování.
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Nemocnice Sedlčany
Teambuilding aneb exkurze na Vysoký Chlumec
První střípky uvolnění epidemiologických opatření jsme
v Sedlčanech využili k relaxaci a zábavě našich zaměstnanců.
Uspořádali jsme výlet do nedaleké obce Vysoký Chlumec.
Ač se jedná o obec nevelkou, má určitě co nabídnout.
Rozdělili jsme se do 2 skupin. První skupina, kterou tvořili
sportovně zdatní kolegové, vyrazila pěšky v čele s panem
ředitelem na přibližně 7 km dlouhou trasu. Druhá skupina
se nechala na exkurzi dle slov sportovců „zbaběle“dovézt.
Našim cílem bylo nejprve muzeum vesnických staveb, které
spravuje Hornické muzeum Příbram na pozemku o rozloze
3 hektary. Skanzen uchovává cenné památky venkovské
architektury, dokládající vývoj lidového domu od poloviny
17. do počátku 20. století.
Počasí nám celkově moc nepřálo. Slavná „hláška“ pana
Kemra ve filmu Na samotě u lesa zcela vystihovala naši situaci ve skanzenu. Z chalupy do chalupy jsme však mezi
obrovskými kapkami deště přebíhali se ctí.
Další naší zastávkou byl pivovar Lobkowicz, který vlastnil
český šlechtický rod Lobkowiczů již od roku 1474. Novodobá historie značky piva Lobkowicz se začala psát v roce
1992, kdy byl pivovar vrácen původním majitelům.
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V současné době provozuje pivovar společnost Pivovary Lobkowicz Group, která vlastní několik dalších pivovarů
(Protivín - Platan, Rychtář, Černá Hora, Jihlava - Ježek, Klášter, Uherský Brod). Tato společnost dbá na to, aby si piva
z jednotlivých pivovarů udržela svůj osobitý styl a jakost.
V pivovaře Lobkowicz ve Vysokém Chlumci se vaří 4 základní druhy piva (Vévoda, Chlumecký Vít, Max X, Démon)
a další 3 druhy svrchně kvašených speciálů (IPA, Premium
Ale, Premium Pšeničný). Všechny druhy se pravidelně umisťují na předních místech nejrůznějších ocenění a soutěží.
Z hygienických důvodů nebylo možné provést ochutnávku
piva přímo v pivovaru, ale každý návštěvník dostal dárkové
balení 3 základních druhů piva domů/na cestu.
Náš příjemný, společně strávený den jsme zakončili bohatým občerstvením a zpět jsme se vraceli za mohutného
jásotu již hromadně autobusem, což bylo především pro
pana řidiče velmi zábavné…
Nutno zmínit, že pivovar Lobkowicz uspořádal svou exkurzi
pro naše zaměstnance zcela zdarma, jako poděkování za
náročnou a obětavou práci nejen v koronavirové době!
Děkujeme.
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Nemocnice Tanvald
Děkovné dopisy našich pacientů
Dobrý den,
ráda bych tímto upřímně poděkovala Vašemu chirurgovi
panu MUDr. Anatoliji Falesovi a jeho sestře Michaele
Zanelové. Obě jména jsem si poznamenala po naší vynikající páteční zkušenosti.
Byly jsme s přítelkyněmi na dovolené v Harrachově a jedna
z nich, paní O. P. (80 let), se velmi nepříjemně zranila
při pádu na obličeji. Přijela jsem s ní s velkými obavami
v pátek kolem 16.00 hod. do Vaší nemocnice. Od prvního
momentu (paní asistentka v recepci) jsme se setkaly
s naprosto profesionálním přístupem, vlídností, vstřícností
a hlavně rychlou pomocí. Sestřička nás poslala na rtg.,
pan doktor jí sešil zranění na nose i roztržený ret, vše nám
perfektně vysvětlili.
Slíbila jsem přítelkyni, že to poděkování napíšu a velmi
ráda tak činím.
Děkujeme ještě jednou všem zmíněným a přejeme Vaší
nemocnici hodně tak kvalitních lidí.
Srdečně zdravím
M. H. - Praha

Vážení z Nemocnice Tanvald,
dovolte mi, abych Vám jménem rodiny pana O. P. poděkovala za obětavou péči, vstřícnost, milé jednání. V době
koronavirové, při zákazu návštěv, jste mu ulehčili jeho
poslední chvíle.
On sám si velice chválil personál, sestřičky, lékaře. Děkujeme i za to, že jste nám umožnili se s ním před odchodem
z tohoto světa rozloučit.
Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší náročné a nelehké
práci.
Jménem celé rodiny
A. Š. - dcera

Dobrý den,
byla jsem v nemocnici Tanvald hospitalizována od 28. 6.
2020 do 6. 7. 2020 na interním oddělení.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu primáři
Janatovi a celému personálu za velmi kvalitní, profesionální a především lidskou péči. Pobyt v nemocnici není
nikdy příjemná záležitost, ale pokud jsou okolo milí lidé,
je to hned lepší!
Děkuji a s úctou,
N. S. - Desná.

Vážený pane řediteli,
ráda bych tímto dopisem poděkovala Nemocnici Tanvald za péči o naši maminku, paní L.B., která nastoupila
do nemocnice 1. dubna 2020 a prošla třemi odděleními
– internou, JIP a následnou péčí. Bohužel v pátek 31. 7.
v nemocnici zemřela ve věku 85 let.
Celou „koronavirovou“ dobu se o ni velmi hezky starali
lékaři, sestřičky a celý zdravotnický personál. Toto období
bylo pro maminku i pro nás nesmírně těžké a složité.
Maminku jsme bohužel nemohli navštěvovat, jak bychom
chtěli. Ráda bych vyzdvihla přístup p. primáře MUDr.
Wetcke a personálu na JIP v době, kdy prodělala zápal
plic.
Poslední 3 měsíce ležela na následné péči a paní
primářka MUDr. Drašnarová nás vždy velmi ochotně, klidně
a srozumitelně informovala telefonicky o zdravotním
stavu naší maminky. Nesmírně si vážíme jejího profesionálního přístupu, lidskosti a odbornosti v posledních dnech
maminčina života i přístupu k nám. Velice nám v této těžké
chvíli pomohla. Nesmím také zapomenout na paní Bc.
Martinu Hlouškovou, která nám vždy ochotně vyšla vstříc
při řešení sociálních záležitostí spojených s pobytem
v nemocnici i mimo ni.
Za sebe i sestru p. L.Š. mnohokrát děkujeme
S úctou
Mgr. M.L.
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Holding
 AMED - Vše pro zdraví
V
od jednoho poskytovatele
komplexní péče
V tomto článku bychom Vám chtěli představit skupinu
VAMED MEDITERRA, jejíž součástí je i Vaše pracoviště. Kromě
nemocnic Nemocnice Mělník, Nemocnice Neratovice,
Nemocnice Sedlčany, Nemocnice Sv. Zdislavy – Mostiště,
Nemocnice Tanvald, Centra léčby pohybového aparátu,
Polikliniky Palackého a Rehabilitační kliniky Malvazinky do ní
patří také Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, kde
se na budoucí práci zdravotnického personálu připravuje
nová generace.
Od svého založení chápe skupina VAMED zdraví globálně
a celistvě, jako zásadní a udržitelnou hodnotu. Skupina
VAMED dosáhla za svého působení významných úspěchů
ve všech oblastech zdravotnictví: v rámci prevence, akutní
péče, rehabilitace i ošetřovatelství. Kromě provozování
zdravotnických zařízení má zkušenosti i s jejich projektováním a výstavbou.
Široká škála nabízených služeb odráží náš holistický přístup
k lidskému zdraví: od preventivního lékařství přes léčbu,
péči a rehabilitaci, péči o seniory až po lékařskou turistiku. Kombinujeme odborné konzultace, projektové řízení,
finanční inženýrství, manažerské kompetence, vnímáme
závazek ke kvalitě, efektivitě a spolehlivosti, což zajišťuje
trvalý úspěch našich projektů a úspěchy našich partnerů ve
zdravotnictví po celém světě. Práce související se zdravím,
naší nejcennější hodnotou, je pro zaměstnance VAMED
zvláště důležitá. Společně pracujeme na dosažení ambiciózních cílů a zachování skvělého jména naší společnosti.
Podporujeme zdraví. Pečujeme o zdraví našich pacientů,
klientů, léčíme, navracíme do života. Kde již není možné
zlepšovat kvalitu života klienta, staráme se o její udržení
a zachování lidské důstojnosti. Ovšem neděláme jen to. Od
samého počátku byl vývoj, plánování a výstavba zdravotnických projektů s následným provozním řízením nedílnou
součástí klíčových služeb skupiny VAMED. To znamená, že
jako skupina nejen pečujeme o pacienta, ale i zdravotnická
zařízení projektujeme, stavíme a provozujeme. VAMED se
těší vynikající pověsti po celém světě díky svým jedinečným
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řešením, která zohledňují specifické potřeby zákazníka,
nákladové kázni, dodržování harmonogramu a spolehlivosti. Komplexní portfolio služeb a zemí, jakožto i závazek
pracovat v souladu se zásadou „myslet globálně – jednat
lokálně“ jsou další faktory přispívající k transformaci skupiny
VAMED na předního mezinárodního poskytovatele zdravotní
péče.
Věříme ve vitalitu. V zařízeních preventivní medicíny, termálních lázních a lázeňských zařízeních provozovaných
společností VAMED zlepšujeme fyzickou a duševní pohodu
pacientů a hostů. Věříme, že prevence dokáže prodloužit
délku života i počet let strávených ve zdraví.
Poskytujeme péči. Jako integrovaný poskytovatel zdravotní
péče nabízíme všechny služby správy zdravotnických zařízení na celosvětové úrovni. Uvědomujeme si, že optimální
správa a provoz každého zařízení jsou nezbytné pro udržitelnost všech zdravotnických zařízení. Segment provozního
managementu je jednoznačně zaměřen na lidi, jejich potřeby a zdraví. Mezi charakteristické známky kvality zdravotnických zařízení VAMED patří nejvyšší úroveň lékařské péče
a špičková technologie kombinovaná s celostním přístupem, který zahrnuje interdisciplinární, individuální a personalizované nabídky léčby.
Daří se nám naplňovat cíle. Skupina VAMED v posledních
letech dokázala výrazně posílit své postavení v oblasti
post-akutní péče, zejména v rehabilitaci a ošetřovatelství.
Rehabilitační a ošetřovatelská zařízení získaná v Německu
v roce 2018 byla v průběhu minulého roku úspěšně integrována do skupiny VAMED. Cílem společnosti VAMED je mimo
jiné uspokojit rostoucí poptávku po místních ambulantních
rehabilitačních službách a v nadcházejících letech odpovídajícím způsobem rozšíří svou nabídku v této oblasti.
VAMED Service Business poskytuje technické služby asi 890
zdravotnickým zařízením s celkem 205 000 lůžky pro pacienty.
Pokud jde o celkové počty, sama skupina VAMED má na
starosti 100 zařízení s přibližně 15 000 lůžky.
Zásadním způsobem přispíváme k péči o pacienty, zejména
díky špičkovým službám jako je ošetřovatelská a lékařská
péče, kompletní správa zdravotnického vybavení a celé
mechanické a elektrické inženýrství pro nemocnice, včetně
sterilních dodávek. V posledních letech se skupina VAMED
stala jedním z předních světových poskytovatelů v tomto
významném segmentu. Kromě organického růstu v této
oblasti skupina VAMED upevnila svou pozici tím, že připojila
pod svá křídla IHSS Ltd se sídlem v Londýně - specialistu na
služby sterilního zásobování.

Zdraví. Péče. Vitalita.
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Výzvy budoucnosti
VAMED má vynikající postavení pro řešení problémů, které mohou v medicíně v budoucnosti nastat. Každý nový projekt
můžeme obohatit díky našim mnohaletým zkušenostem s výstavbou a provozem zdravotnických zařízení - od prevence
a akutní péče po rehabilitaci a ošetřovatelství. Pracujeme s nejmodernějšími standardy, jako je použití informačního
modelu budovy (BIM) při výstavbě zdravotnických zařízení a nové koncepce provozního řízení založené na uplatňování
inovativních technologií a digitalizačních opatřeních. Tím přispíváme ke zmírnění zátěže zdravotnických pracovníků
a zároveň zvyšujeme kvalitu lékařské péče poskytované pacientům. Klienti společnosti VAMED těží z přidané hodnoty
know-how odvozeného z přibližně 960 zdravotnických projektů realizovaných v 95 zemích po celém světě. Tato jedinečná
kompetence ve všech oblastech zdravotnictví je pro nás pobídkou k tomu neusnout na vavřínech a nepřestat vyvíjet
nová, individuálně přizpůsobená řešení pro realizaci zdravotnických projektů 21. století s ideálním fungováním z finančního,
funkčního i technického hlediska. Nic z toho nejde realizovat bez odhodlaných lidí. Chtěli bychom poděkovat všem
našim zaměstnancům, kteří nás energicky podporovali v našem úsilí přispět ke zlepšení zdraví lidí na celém světě. Naše
poděkování a uznání patří vám všem, bez kterých by kráčení po této cestě za zdravím, které je naším největším
úspěchem, nebylo možné.

Historie skupiny VAMED
1982

1982
Založení VAMED

1985
První projekty
na afrických trzích

1989
Začátek celkového
provozního řízení

1998
Celková realizace prvního
projektu - od počátečního
nápadu po management

2007
Realizováno více
než 450 projektů

2016
Více než 800 projektů
realizovaných ve 48
zemích, 24 modelů PPP

Projektové řízení Všeobecné
nemocnice města Vídně

1986

1984
První projekty
na Středním východě

1987

Zahájení technických služeb

1991
Zahájení holistického
řízení nemocnice

2002
První manažerská smlouva na
základě partnerství veřejného
a soukromého sektoru

2011

První projekty v Asii

1993
Zahájení vývoje projektu

2006
Implementace 5. modelu PPP
(PPP - Public Private Partnership
– partnerství veřejného
a soukromého sektoru)

2013
Implementace
20. modelu PPP

Zahájení projektů v Latinské
Americe, více než 550
realizovaných projektů

2017
Více než 850 projektů
realizovaných v 56 zemích,
25 modelů PPP

2018
Více než 900 projektů
realizovaných v přibližně
90 zemích, 25 modelů PPP

2019
Více než 960 projektů
realizovaných v přibližně
95 zemích, 26 modelů PPP
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VYŠETŘOVÁNÍ KYBERNETICKÝCH ÚTOKŮ
Když dojde například ke vloupání, policie ohledává místo činu za účelem rekonstrukce dané události, nalezení viníků a sběru důkazů. Takto podobně probíhá i vyšetřování, kde je objektem zkoumání
počítač nebo jiná digitální zařízení s cílem najít stopy, jak se útočník do systému dostal, co v něm
udělal a co získal.

Jak probíhá takové vyšetřování?
IDENTIFIKACE INCIDENTU
Nejprve je nutné určit rozsah technického
prostředí – může se jednat o jeden počítač,
několik serverů či o kompletní síť. Velmi důležitý
je klid. Pokud se rozhodnete příliš rychle,
riskujete vymazání důležitých prvků (zálohy
nutné k identifikaci původu útoku) a dat.

ZÍSKÁVÁNÍ EVIDENCE
Pro vyšetřování jsou využívané záznamy, jako
například obsah paměti (cache, RAM), stav
internetového připojení, stav běžících procesů,
obsah disku a další záznamy v podobě logů.

UCHOVÁNÍ EVIDENCE
Další fází je vytvoření kopie stávajících důkazů,
které jsou dále zkoumány a sestaveny
do chronologické dokumentace
(Chain of Custody).

Jak vám můžeme pomoci?

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Pokud máte nějaké dotazy ohledně
tohoto vydání, neváhejte se na mne
obrátit. Rád vám poradím i v dalších
oblastech kybernetické bezpečnosti.

V této fázi se vyvozují výsledky z předešlých
kroků a identifikují se podezřelé aktivity
z počátku útoku. Výsledky jsou reportovány
s podrobným popisem podniknutých kroků
zadavateli. To umožnuje následně
implementovat ochranná opatření,
aby se incident již neopakoval.

ANALÝZA EVIDENCE
Expert pokračuje s rozborem dat, která má
k dispozici. Nejčastějším případem analýzy
bývají ztracená či odstraněná data
poškozeného harddisku (ať nehodou
či úmyslně útočníkem). Tyto soubory se však
dají v reálu zachránit, neboť vymazáním
souboru odstraníte pouze jeho cestu. Volné
místo je potom označeno jako „dostupné“
a později je zastoupeno jiným souborem.

Jak usnadnit práci
našim expertům.
• Neobnovujte Vaše zařízení do továrního/
dřívějšího nastavení bez důkladného sběru
všech důležitých dat.
• Pravidelně zálohujte nejen Vaše soubory,
ale i logy ze systémů. Pomůžete tak rychleji
obnovit data pro analýzu.

Oddělení IT bezpečnosti
Martin Komárek (martin.komarek@mediterra.cz)
Cyber Security Specialsit
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Váš pokrok, náš příslib
www.zimmerbiomet.com
Playing Violine
Extremities

Lifting
Spine

Hiking
Trauma

Fun with kids
Knee

Golfing
Hip

Dancing
Knee

Gardening
Extremities

Swing
Hip

Playing guitar
Extremities

Fun with kids
Knee

I TENTOKRÁT JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI KŘÍŽOVKU. SNAD SE VÁM BUDE LÍBIT.

ZB_INZ_VAMEDNIK_IMAGEsiluety_NEW_A5_sirka_cz_TISK.indd 1

Tajenku složte chronologicky
z římských čísel
Odpovědi můžete naleznout
na stránkách našich nemocnic

18/08/20 17:26

VODOROVNĚ
1.	pravá ruka lékaře
2.	zařízení Vamed specializované
na obory ortopedie a rehabilitace
6.	obor zabývající se také
bandážemi žaludků
8.	jméno svaté, kterou má ve jménu
Mostiště
9. 	naše nemocnice na pomezí
Jizerských hor a Krkonoš
14. 	speciální přístroj, který máme
na rehabilitační klinice Malvazinky
pro funkční rehabilitaci a trénink
15. 	obor zabývající se diagnostikou,
léčbou a prevencí poruch
pohybového systému člověka

SVISLE
3.	jedno z oddělení Nemocnice Neratovice, které se věnuje také paliativní péči
4.	zkratka jednodenní péče na lůžku
5.	proces podpory regenerace buněk pokožky pomocí laseru
7. 	oddělení, které se zabývá zajištěním péče o pacienty v kritickém stavu
10. 	druh péče poskytované pacientům pro doléčení v domácím prostředí
11. 	město, ve kterém sídlí vedení nadnárodní společnosti Vamed (Vamed AG)
12. 	obor zabývající se narozenými dětmi
13. 	 radiofrekvenční ...., metoda odstranění křečových žil
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