Nemocnice Žatec, o.p.s.,

Husova 2796, 438 01 Žatec

zapsána v OR OPS u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl 0, vložka 11

Zpráva o činnosti nemocnice Žatec o.p.s.
za období do 15.4.2016
Účetní audit společnosti potvrdil HV 2015 3.429 tis. Kč. O schválení výroční zprávy a zaúčtování
vytvořeného zisku rozhodne SR na svém jednání 20.4.2015. Následně bude Výroční zpráva
předložena zakladateli ke schválení.
Zdravotnickou záchrannou službou bylo za březen přivezeno celkem 320 případů v režimu
přednemocniční neodkladné péče. Posádkou bez lékaře 287 !, s lékařem 33 . Z toho 179
případů bylo předáno na interní oddělení. Spolu s ambulantními příjmy (mimo režim ZZS) bylo na
interním oddělení za březen hospitalizováno celkem 196 případů, z toho 16 na JIP. S kapacitou
45 lůžek je to skutečně neudržitelná situace.!!!
Díky tomuto soustavnému přetěžování byla podána další výpověď lékaře z pracovního poměru,
za poslední tři měsíce již čtvrtá !!! Téměř neodvratně bude nutné omezit interní ambulanci
nebo lůžkovou péči !!! Co bude následovat si každý lehce domyslí.
V plném znění cituji reakci zaměstnanců Následné péče na nepodložené ústní stížnosti, které
zazněly na zastupitelstvu 30.3.2016.

Na oddělení následné péče nemocnice Žatec o.p.s. jsem ve funkci primáře oddělení 15 let.
Proto mohu posoudit a zhodnotit vývoj tohoto oddělení.
Pamatuji dobu, kdy na tomto oddělení chybělo materiální, personální i přístrojové vybavení.
Oddělení prochází stálým vývojem a dnes mohu oddělení hodnotit velice pozitivně. Jednak zde
pracuje erudovaný, vzdělaný, vstřícný a stálý personál. Máme nová polohovací lůžka, matrace, na
polovinu lůžek máme antidekubitní matrace, v naprosto dostačujícím počtu polohovací pomůcky,
velice dobře vybavenou ne jenom personálně, ale i přístrojově fyzioterapii a ergoterapii. Oddělení
následné péče navazuje na akutní lůžka převážně chirurgická, interní a neurologická.
Proto jsem s údivem sledoval diskuzi žateckých občanů a jejich neoprávněnou kritiku na péči.
Vystoupit s tříletým zpožděním se stížností na veřejnosti a neřešit problém včas, kdy byl aktuální,
zcela nechápu. Pokud se na našem oddělení vyskytne stížnost, je řešena ve spolupráci s ředitelem
nemocnice v zákonné lhůtě a konkrétně. Na našem oddělení provádíme denně celkovou hygienu
všech pacientů. Za celou dobu, co jsem ve funkci, jsem se nesetkal s tím, že by si rodina chodila
koupat své příbuzné. U méně schopných pacientů monitorujeme příjem potravy a tekutin. Proto
odmítám tvrzení, že nepodáváme jídlo pacientům. Vrchní a staniční sestra neustále dohlíží, kdo z
pacientů jedl méně nebo vůbec a ihned hlásí lékaři. Rovněž s dietní sestrou konzultují pravidelně
jídelní lístek.
Ke stížnosti občanky na izolaci pacientky chci sdělit toto: dle hygienických předpisů u výskytu
MRSA je povinnost oddělení pacienta izolovat za předepsaných podmínek. Rovněž hygienické
předpisy musí dodržovat všichni, kdo na pokoj vstupují. Vše je kontrolováno hygienickou stanicí.
Proto tvrzení, že je na pokoji špína a bordel odmítám.
K vystoupení dalšího žateckého občana, které se zakládalo na ,,jedna paní povídala“, se nebudu
vyjadřovat.
Veškerý personál se snaží poskytovat co nejkvalitnější lékařskou a ošetřovatelskou péči.
V Žatci dne 7.4.2016

Prim. MUDr. Jan Červinka

….a já musím dodat, že v budově z roku 1890, prostorově téměř nezměněné, s nevhodným
hygienickým zázemím, si personál Následné péče zaslouží úctu a poděkování.
Žatec 15.4.2016
Ing. Čestmír Novák
Ředitel
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