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 Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
čtenářky a čtenáři,

právě jste se začetli do prvního čísla nového inter-
ního magazínu skupiny Vamed Mediterra. Vamed 
Mediterra spravuje zdravotnická zařízení od Tan-
valdu, přes Prahu až po Mostiště. Magazín My 
Vamed Mediterra si klade za cíl zkrátit tyto vzdá-
lenosti mezi našimi zaměstnanci. V každém čísle 
si tak představíme postupně všechny nemocnice, 
různá oddělení i samotné zaměstnance.

Interní zpravodaj vám bude přinášet novinky a in-
formace pravidelně zhruba každé dva měsíce. V tiš-
těné verzi jej obdržíte na svém pracovišti a v elek-
tronické podobě si jej ve formátu pdf budete moci 
stáhnout na webu každé nemocnice. 

Tento magazín jsme pojmenovali prostě a jednodu-
še My Vamed Mediterra. „My“ má dvojí příznačný 
význam - můžeme jej chápat jako osobní zájmeno 
„my“ symbolizující jednotu všech našich zdravot-

nických zařízení v rámci skupiny, anebo také jako 
anglické přivlastňovací zájmeno „můj“, jelikož ten-
to magazín je opravdu VÁŠ. Bude pro vás a hlavně 
o vás. Bude však potřeba, abychom společně přilo-
žili ruku k dílu. Děje se ve vašem zařízení něco za-
jímavého? Nebo se něco teprve chystá? Zažili jste 
vy nebo vaši kolegové neobyčejnou pracovní zkuše-
nost nebo úspěch? Cokoli, co stojí za to říct ostat-
ním, je odteď žádáno a vítáno na emailové adrese 
tohoto zpravodaje: 

myvamedmediterra@mediterra.cz. 

Vítáme jakékoli podněty, náměty, příspěvky, připo-
mínky, komentáře, informace, celé články nebo tře-
ba i fejetony a jiné slohové útvary 

Těšíme se na vaše příspěvky a doufáme, že se My 
Vamed Mediterra stane vaším oblíbeným zdrojem 
informací.

Za marketingové oddělení Vamed MEDITERRA

Ing. Iveta Fridrichovská
Management Trainee
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LETEM SVĚTEM VAMEDEM

Novou hlavní sestrou 
nemocnice je od 1. března 
Mgr. Irena HENDRYCHOVÁ, DiS.

23. března byl provozním 
ředitelem jmenován 
Ing. Martin VALKOVIČ, MBA.

1. dubna se stal novým 
primářem gynekologie 
MUDr. Radek WOHLGEMUTH. 

Od 7. dubna je hlavní sestrou 
Mgr. Dana VAŇHAROVÁ.

1. března byl provozním 
ředitelem jmenován 
Ing. Květoslav DURANA.

NEMOCNICE SEDLČANY
Jubilejní X. sedlčanské sympozium pro zdravotnické pracovníky proběhne ve čtvrtek 21. května v sále 
kulturního domu v Sedlčanech. Letošním tématem je „Kvalita péče a bezpečí pacienta“, do něhož se pro-
mítne naše zkušenost z akreditace. Rádi bychom porovnali naše zkušenosti s těmi z nemocnice v Bene-
šově, která také prošla akreditací SAKu, a na konkrétních příkladech ukázat, jak se zlepšuje kvalita péče 
o pacienty. Hlavním hostem sympozia bude Dr. František Vlček, zástupce ředitele SAK, o.p.s.

NEMOCNICE NERATOVICE
Tradiční Den zdraví proběhl 29. 4. 2015 od 9:00 do 17:00 hod. Program nabídl kontrolu znamének na kožní 
ambulanci, klidové a zátěžové ECHO vyšetření v kardiologické ambulanci, dále vyšetření krátkozrakosti, 
dalekozrakosti, tupozrakosti, vyšetření nitroočního tlaku apod. na očním, sono křečových žil na chirurgii 
(MUDr. Hovadík) a také konzultace u nutriční terapeutky Terezy Koldovské, DiS.

2. 6. bude v Neratovicích zahájena Výstava s úsměvem, která bude probíhat do konce srpna. K vidění 
budou práce neratovických předškoláků z Mateřské školy Harmonie a to na téma „Maminka a miminko“.

CO SE DĚLO, DĚJE, BUDE DÍT

PERSONÁLNÍ ZMĚNY



Vít Bobek

Michaela 
Habrunová

Tomáš Jílek

Lukáš Krist

Pavla 
Martínková

Veronika
Veverková

Michaela 
Richterová

Zdeňka 
Fialová

www.bezimezatomase.cz
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3. KVĚTNA BĚŽÍME ZA TOMÁŠE. POBĚŽTE S NÁMI!
Rádi bychom vám představili projekt „Běžíme za 
Tomáše“, který z vlastní iniciativy vytvořili zaměst-
nanci Rehabilitační kliniky Malvazinky - zdravotní 
sestry, fyzioterapeuti a klinická logopedka.

Téměř rok se tým zdravotníků stará o pacienta To-
máše Jílka (25 let), který leží na oddělení NIP. Tomáš 
jedné srpnové neděle v euforii z vítězství na Mist-
rovství České republiky v požárním sportu skočil do 
vodní nádrže. Utrpěl vážné poranění páteře a míchy, 
v jehož důsledku je ochrnutý na všechny čtyři kon-
četiny a trup, má nefunkční i dýchací svaly. Je plně 
odkázaný na umělou plicní ventilaci a jediné, s čím 
může pohybovat, je hlava. Tomáš vše vnímá, plně 
komunikuje a dokonce ovládá přes joystick pusou 
počítač. Jeho zdravotní stav se pořád vyvíjí, Tom má 
chuť žít a vrátit se do práce, sportovat, být v životě 
aktivní. Jeho nadějí jsou kmenové buňky. Jde o no-
vou metodu léčby ve stadiu výzkumu, která je velmi 
finančně náročná. Více informací se o Tomášovi do-
zvíte na webu www.pomocprotomase.cz.

Jak můžeme Tomovi společně pomoci?
Sen Tomáše je být po dlouhé době konečně zase 
doma, se svou rodinou a přáteli. Co to však obnáší?
Tom potřebuje pro návrat domů lůžko s laterálním 
náklonem, dále přístroj zajišťující umělou plicní 
ventilaci, speciální matraci proti proleženinám a re-
habilitační přístroj motomed. Výbornou zprávou je, 
že společnost Linet daruje Tomášovi lůžko Latera 
a společnost Cheirón věnuje odsávací zařízení, am-
buvak a další zdravotnické vybavení. 

Pro získání financí na další vybavení poběží za-
městnanci Rehabilitační kliniky Malvazinky štafe-
tu na Volkswagen maratonu v Praze dne 3. 5. 2015 
pod heslem „Běžíme za Tomáše“. Každý účastník 
maratonu si zakoupí jako vstupenku běžecké tričko. 
Celý výtěžek z akce bude putovat na nákup potřeb-
ného vybavení.
A kdo jsou naši běžci? Jmenovitě poběží štafetu: 
fyzioterapeutky Michaela Habrunová a Michaela 
Richtrová, sestřák Vít Bobek, sanitář Marian Deak, 
zdravotní sestřičky Michaela Johanides a Kateři-
na Poulová, klinická logopedka Veronika Veverová, 
fyzioterapeut Lukáš Krist a na závěr dvojice, která 
si dá dokonce celý maraton - zdravotní sestřička 
Zdeňka Fialová a zdravotnický záchranář Radek 
Janoch.
Pokud byste se rádi této akce zúčastnili a chcete se 
přidat k vašim kolegům, kteří již Tomáše podporu-
jí, prosíme, kontaktujte Zdeňku Fialovou přímo na 
oddělení NIP nebo elektronicky na emailové adrese 
zdenabendova@gmail.com. 
Pokud běh nepatří mezi vaše záliby, je možné si za-
koupit tričko a přijít fandit kolegům. Sraz je 3.5.2015 
ve 12:30 na rohu Hořejšího nábřeží s ulicí Kořen-
ského, nejbližší tramvajová zastávka je Arbesovo 
náměstí. V tento čas by tam měl dorazit sanitkou 
i Tomáš.
Dále samozřejmě můžete přispět na sbírkový účet, 
který naleznete na webu.
Všem děkujeme za podporu!
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        My Vamed Mediterra představuje

Motto nemocnice: Péči lze poskytovat nejen kva-
litně, ale i s úsměvem.

Mezi naše nejvyhledávanější oddělení patří beze-
sporu to gynekologicko-porodnické. Do naší po-
rodnice míří maminky jak ze Středních Čech, tak 
stále více i z Prahy a to z důvodu rodinné a přátel-
ské atmosféry. Díky tomu se v naší porodnici loni 
narodilo 957 dětí (480 chlapečků a 477 holčiček 
včetně dvou dvojčátek).

v intenzivní ošetřovatelské péči, kterou zde zdravot-
níci vykonávají velmi pečlivě a svědomitě. Jedním 
z indikátorů opravdu kvalitně odvedené práce je, 
že od otevření tohoto oddělení v květnu 2012 ne-
vznikl u žádného z klientů dekubit. 

Naše nemocnice rovněž nabízí nadstandardní péči, 
mezi kterou řadíme unikátní operaci křečových žil 
pomocí radiofrekvenční ablace. Mezi její nesporné 
výhody patří krátká hospitalizace. Metoda je ve-
lice šetrná, bezpečná, téměř bezbolestná, s mini-
málním pohybovým a kosmetickým omezením. 
Pro ženy nabízíme speciální programy – Lady Care 
a Mama Care v rámci specializované Gynekologic-
ké ambulance Premium.

NEMOCNICE 
NERATOVICE - 
PÉČE 
S ÚSMĚVEM

Dalším neméně důležitým oddělením je odděle-
ní multioborové jednotky intenzivní péče (MOJIP), 
kde se léčí pacienti s ohrožením životně důležitých 
funkcí.  Na tomto oddělení poskytujeme odpoví-
dající péči včetně umělé plicní ventilace. Pro ne-
mocné, vyžadující dlouhodobou resuscitační péči 
máme oddělení následné intenzivní péče (NIP) 
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
(DIOP). Péče na tomto oddělení spočívá převážně 

ROK 2014 A NERATOVICKÁ 
NEMOCNICE V ČÍSLECH
  4 285  hospitalizovaných klientů
68 401 ambulantních ošetření
  1 791  operací
     240  zaměstnanců
     957  narozených miminek

www.nemocnice-neratovice.cz
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ce vydala celou řadu. Po roce 1870 Florence mimo 
jiné bojovala za zlepšení zdravotní péče v Indii. 
Tím ale výčet jejích zásluh nekončí. Aby toho ne-
bylo málo, Florence byla také zdatnou matematič-
kou. Byla průkopnicí použití analýz a statistických 
metod v epidemiologii a veřejném zdraví, následně 
i v interpretaci a prezentaci dat ve zprávách pro 
členy vlády. Využívala hojně koláčové grafy, které 
existují od roku 1801.
Florence se díky své rozsáhlé a neutuchající čin-
nosti stala příkladem pro Anglii i pro celý svět. Byla 
inspirací i pro Jeana Henriho Dunanta, který roku 
1864 založil Červený kříž. Není divu, že od králov-
ny Viktorie obdržela Řád za zásluhy pro britské 
impérium. Zemřela 13. 8. 1910. Od roku 1965 celý 
svět na její počest, v den jejích narozenin, oslavuje 
ošetřovatelství a práci zdravotních sester.

Jaký bude 12. květen v našich zdravotnických 
zařízeních?
Naše sestřičky se o naše pacienty starají ve dne 
v noci. Za svou obětavou péči si zaslouží hluboké 
uznání. Připravujeme den s heslem Sestry srdcem, 
srdce sestrám. 

V Mělníku se bude v tento den konat také multio-
borová konference pro zdravotní sestry Moder-
ní trendy v ošetřovatelství. Hostem bude Mgr. et 
Mgr. Eva Prošková z 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a zároveň ředitelka pro legislativu Unie za-
městnavatelských svazů ČR.

Tento den oslavíme profesi ošetřovatelství v Pra-
ze, v Mělníku, v Neratovicích, v Tanvaldu, v Sedlča-
nech i v Mostištích!

Vamed Mediterra se 12. května připojí k celosvěto-
vé oslavě profese ošetřovatelství! Právě na tento 
den připadá Mezinárodní den sester. V tento den 
chceme ocenit obětavou práci našich zdravotních 
sestřiček.

Trocha historie aneb proč právě 12. květen? 
V tento den se roku 1820 narodila Florence Nigh-
tingale, britská ošetřovatelka a srovnávací statis-
tička. Vzepřela se tehdejší tradici, kdy ženy z lep-
ších rodin zásadně nepracovaly, a přes nesouhlas 
rodiny se stala zdravotní sestrou. Mimo to měla  
i silné sociální cítění a bojovala za práva chudých. 
Do historie se zapsala svými přelomovými stan-
dardy a inovacemi v ošetřovatelské péči. Položila 
tak základy dnešního – moderního ošetřovatelství. 

S týmem 38 sester byla tehdy vyslána do Krym-
ské války, kde pečovala o raněné vojáky. Díky teh-
dejším (ne)hygienickým standardům umíralo na 
různé nákazy a infekce více vojáků v nemocnicích 
než na bitevních polích. Jaká opatření tehdy Flo-
rence zavedla? Pravidelnou výměnu ložního prád-
la, vhodné osvětlení, pravidelné větrání, zdravější 
stravu a lepší vybavení pro úpravu stravy. Zasadila 
se i o čištění odpadních stok, které byly zdrojem 
epidemií nákaz. Své pacienty často kontrolova-
la, díky nočním pochůzkám se jí také říkalo Dáma  
s lampou. Postupně navíc rozšířila tým na 125 
dobrovolnic. Díky zavedeným opatřením a obětavé 
péči se úmrtnost raněných snížila ze 42 % na pou-
há 2 %. 

Bylo však stále více zřejmé, že ošetřovatelky jsou 
nedostatečně vzdělané. V roce 1855 nejprve vznikl 
nadační fond F. Nightingale pro výcvik sester a o 
5 let později první zdravotnická škola v Anglii. Vý-
uka byla postavena na publikacích, kterých Floren-

MEZINÁRODNÍ 
DEN SESTER
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O NÁS V MÉDIÍCH
NAŠE ZAŘÍZENÍ A ZAMĚSTNANCI V MÉDIÍCH

19. 3. 2015 Ve večerních zprávách TV Barrandov jste mohli vidět reportáž o rehabilitaci pacientů po 
  amputaci na RKM. V reportáži hovořili kromě samotných pacientů také primář rehabilitace
  Libor Musil a fyzioterapeutka Hana Kohoutová. Části rozhovorů byly zmíněny také v pořadu 
  Události dne na stanicích ČRo Radiožurnál a ČRo Hradec Králové, rovněž i na webu Roz-
  hlas.cz. 

21. 3. 2015 Web OnaDnes.cz vydal článek Škola chůze. Lidé po amputaci začínají od hlavy. Článek je
  doplněn videem, ve kterém k tématu hovoří pacient Radek Berky a fyzioterapeutka Hana
  Kohoutová. 

22. 3. 2015 V televizních novinách TV Nova se objevila reportáž z RKM o našem pacientovi Tomáši
  Jílkovi a také o chystané akci „Běh za Tomáše“.

25. 3. 2015 Na téma Rehabilitace po amputaci končetiny hovořil pro Pražský deník primář rehabilitace 
  na Rehabilitační klinice Malvazinky MUDr. Libor Musil. Rozhovor byl zveřejněn na webu 
  Deník a také na webu rádia Impuls. 

26. 3. 2015 V rozhovoru v pořadu Zaostřeno na stanici ČRo Plus opět promluvili Libor Musil a Hana
  Kohoutová o programu Škola chůze na RKM. 

26. 3. 2015 Web Trendyzdraví.cz napsal v souvislosti s léčbou chronických ran o metodě MDM 
  a nemocnici v Sedlčanech, která tuto metodu používá. 

29. 3. 2015  Mělnický deník krátce informoval o plánované rekonstrukci 
  lůžkového evakuačního výtahu v nemocnici v Neratovicích.

13. 4. 2015  Český rozhlas se odpoledne věnoval metodě MDM používané 
  v sedlčanské nemocnici. Kromě pacientů se k tématu 
  vyjádřila i lékařka Agnieszka Kulíková. 

21. 4. 2015 V Pražském deníku a jeho regionálních mutacích 
  vyšel článek Preventivní prohlídky na školách? 
  Zubaři nesouhlasí. K tématu se vyjádřila lékařka 
  mělnické nemocnice Ivana Kobrlová.

22. 4. 2015 Mělnický deník krátce informoval 
  o chystaném Dnu zdraví 
  v Neratovicích.
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NOVÁ ZDRAVOTNÍ 
SESTŘIČKA
OŠETŘOVATELSKÝ TÝM VŠECH 
ZDRAVOTNÍKŮ VE SKUPINĚ VAMED 
MEDITERRA OD 1. 4. 2015 ROZŠÍŘILA 
NOVÁ POSILA! 

Tím ale naše prosba o spolupráci ještě nekončí

Možná si říkáte, že vám tu něco chybělo, že toto 
číslo postrádá nějakou podstatnou informaci nebo 
dokonce celou rubriku. To je možné! Však se jed-
ná o zcela první číslo magazínu, který se bude dále 
vyvíjet a růst. Doufáme, že nám s vývojem a sa-
motným obsahem magazínu pomůžete. Sdělte 
nám, co vás zajímá, co vám zde chybí. Zkrátka co 
si na stránkách tohoto média opravdu chcete pře-
číst. Bude nás bavit, když vás bude bavit. Takže 
pro jistotu ještě jednou: 
myvamedmediterra@mediterra.cz, pište!

Je to štíhlá hnědooká brunetka a zatím se zdá 
docela sympatická, koneckonců posuďte sami. Její 
nejoblíbenější film je Sestra v akci, ráda sleduje 
Ordinaci v růžové zahradě (přestože se jí u toho 
občas protočí oči v sloup) a v jejím mp3 přehrávači 
zní nejčastěji Tři sestry. Dosud však nemá jméno!
To je úkol pro vás, naše čtenáře a zaměstnance. 
A není to ani tak úkol, jako především SOUTĚŽ!

Víc hlav víc ví. Pomozte nám vymyslet křestní jméno 
pro budoucího maskota - animovanou sestřičku, se 
kterou se budete setkávat při různých příležitostech. 
Anebo klidně navrhněte jiného maskota dle vlastní-
ho gusta!

Svoje nápady zasílejte na email:
myvamedmediterra@mediterra.cz, 
do předmětu mailu pište „Maskot Vamed Mediterra“.

Ze všech došlých nápadů vylosujeme autora, který 
dostane za odměnu dárkový balíček. 

Abychom vám trochu usnadnili vymýšlení jmen, 
pokusili jsme se zatím o pár tipů - například:

a) Kačka
b) Maruška
c) Tonička
d) Anička
e) Zuzka

Fantazii se však meze nekladou, 
můžete zasílat vlastní návrhy! 
Už teď jsme nedočkaví, jaké jméno 
bude zmíněno nejčastěji a zvítězí �

Uzávěrka návrhů je 20. května ve 12 hodin!


