
Neratovická nemocnice získala
ocenění, v kraji je druhá
Úspěchem v celostátním
žebříčku nejlepších nemoc-
nic se může chlubit nerato-
vická nemocnice. V celore-
publikovém žebříčku se
umístila na desáté pozici.

JAKUB ŠŤÁSTKA

K
romě velmi sluš-
néhomísta v ce-
lorepublikovém
žebříčku získala
neratovická ne-

mocnice i druhémísto ve
středních Čechách v oblasti
Bezpečnost a spokojenost za-
městnanců.

OUMÍSTĚNÍ ROZHODLO
MNOHO FAKTORŮ
Vedle ocenění svých za-

městnanců získala ale další:
umístila se na šestémmístě v

kategorii hodnotící finanční
zdraví nemocnic.
Jak uvedla Linda Šefčíková,

tiskovámluvčí amanažerka
marketingu a komunikace
skupiny VamedMediterra,
která Nemocnici Neratovice
provozuje, o umístění v kate-
gorii Bezpečnost a spoko-
jenost zaměstnanců
nemocnic rozho-
duje řada faktorů.
„Například jaká

je vzájemná
spoluprácemezi
personálem na
pracovišti, zda
zaměstnavatel
poskytujemožnost
seberealizace či dal-
šího profesního a od-
borného vzdělávání, jsou-li
realizována pravidelná setká-
ní, v rámci kterých dochází k

vzájemnému sdělování infor-
mací o plánovaných změnách,
amnohé další,“ vysvětlila.
Také podotkla, že spokoje-

nost zaměstnanců je jednou
z priorit nemocnice.
„Jsou to právě oni, kteří jsou

v každodenním kontaktu s
pacienty amají zcela zá-

sadní podíl na jejich
zdárném uzdra-
vovacím proce-
su. V příštích
letech budeme
dál tvrdě pra-
covat, aby-
chommohli
našim pacien-
tům věnovat tu
nejlepší péči po-

skytovanou spokoje-
nými zaměstnanci v prostředí
finančně zdravého zařízení,“
uvedla Linda Šefčíková.

Do hodnotícího projektu
Nemocnice ČR 2018 pořádaný
organizací HealthCare Insti-
tute se letos zapojilo 155 ne-
mocnic s akutními lůžky z celé
republiky, 60 644 hospitali-
zovaných pacientů, 41 860
ambulantních pacientů a 6
235 zaměstnanců.

HODNOTILY SE ČTYŘI
RŮZNÉ OBLASTI
Nemocnice dostávaly hodno-
cení ve čtyřech oblastech:
Bezpečnost a spokojenost
hospitalizovaných pacientů,
Bezpečnost a spokojenost
ambulantních pacientů, Bez-
pečnost a spokojenost za-
městnanců nemocnic a Fi-
nanční zdraví nemocnic. Nově
se objevily kategorie Nemoc-
nice pro život a Nejlepší on-
line komunikace.

V projektu Ne-
mocnice ČR 2018,
pořádanémHeal-
thCare Institute, se
hodnotilo celkem
ve čtyřech oblas-

tech

»
Do hodnoticího projektu se letos
kromě nemocnic s akutními lůžky
z celé republiky zapojilo také 60
644 hospitalizovaných pacientů,
41 860 ambulantních pacientů
a 6 235 zaměstnanců. Spokojenost
zaměstnanců je jednou z priorit
neratovické nemocnice.


