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Zdravím vás u dal-
šího vydání Nemos 
Revue. Nikdy jsme si ne-
chtěli a ani si do budoucna 
nebudeme stěžovat na podni-
katelské prostředí a ani na kon-
krétní situaci ve zdravotnictví. 
Nicméně je nutné v úvodu zmí-
nit, že vnější podmínky a jejich 
změny v uplynulém období 
zásadním způsobem ovlivňují 
schopnost dosáhnout plánova-
ných cílů. Situace je o to složi-
tější, že málokterá změna pod-
poruje kvalitu péče. Opatření 
jsou zaváděna téměř výhradně 

v duchu restrikce, nárůstu povinností, nárůstu administrativy.  Změny 
jsou oznamovány ze dne na den a některé působí zcela nesystémově. 

Jak jsem již poznamenal, v některých oblastech je pak velmi složité plá-
novaných cílů dosáhnout, v lepším případě je to o zpomalení tempa 
rozvoje. Pokud vezmeme v potaz tento zásadní aspekt, musíme uply-
nulé období hodnotit jako velmi pozitivní, byť některé cíle ze začátku 
roku se nepodařilo zcela naplnit, nebo je v průběhu roku bylo nutné 
přehodnotit a nastavit jinak.  

Téměř neuvěřitelně se jeví ekonomické výsledky skupiny. Při poklesu 
úhrad (vlivem letošní úhradové vyhlášky) o 40 milionů Kč se přes-
to podařilo situaci stabilizovat a provozní výsledky celé skupiny jsou 
mírně pozitivní, společnost je finančně soběstačná a veškeré závazky 
jsou hrazeny ve lhůtách splatnosti. Za tento výsledek je potřeba po-
děkovat všem zaměstnancům společnosti. Zaměstnanci nejen vníma-
li a chápali potřebu přijmout celou řadu nepopulárních, omezujících 
a restriktivních opatření, ale sami aktivně navrhovali a realizovali dal-
ší opatření podporující ekonomickou efektivitu a další rozvoj kvality 
péče. Potěšitelný je i fakt, že i přes omezení výdajů a tlaků na vyšší 
efektivitu nadále rostl objem poskytované péče a služeb. Oproti refe-
renčnímu období, tedy roku 2011, poskytují obě nemocnice v souhr-
nu o cca. 5% více péče. 

S podporou partnerů nemocnice (Karlovarský kraj, Sokolovská uhel-
ná a.s., Město Sokolov, Město Ostrov) a z vlastních zdrojů se podařilo 
uskutečnit celou řadu významných stavebních a přístrojových inves-
tic. Nemá smysl zatěžovat výčtem všech realizovaných projektů, o ně-
kterých se navíc více dozvíte v jednotlivých příspěvcích uvnitř. Jen se 
snad podělím o radost z posunu podmínek, ve kterých působí Iktové 
centrum. Ať už se jedná o jednotku intenzivní péče nebo o nové re-
habilitační oddělení, či o přístrojové vybavení obou pracovišť. Velmi 
se těším na realizaci komplexní rekonstrukce ambulancí v Pavilonu C 
v sokolovské nemocnici, jejíž zahájení (po určitých technických a ad-
ministrativních problémech) se plánuje v nejbližších dnech. Nad oče-
kávání plní svou roli park v ostrovské nemocnici a jeho návštěvnost 
veřejností potvrzuje vysokou kvalitu služeb. Rovněž výstavba nových 
parkovacích ploch posunula úroveň služeb a prakticky vyřešila problém 
s dopravou do nemocnice. 

Ještě optimističtější je v tomto směru pohled na plán investic pro dal-
ší období, kdy by v roce 2014 mělo být kompletně zrekonstruováno 
lůžkové ARO, mělo by proběhnout zateplení pavilonu B Nemocnice 
Sokolov včetně opravy fasády a výměny oken. Celkovou modernizaci 
čeká pracoviště očních ambulancí, oční lůžkové části a gynekologic-
ko-porodnického oddělení. V Nemocnici Ostrov plánujeme zahájení 
výstavby rehabilitačního a psychiatrického centra v budově B a re-
konstrukci centrálního vstupu. Obrovský posun by měl nastat vybu-
dováním Parkovacího domu v Nemocnici Sokolov. Zapomenout ne-
můžeme ani na budování Wellness centra v apartmánech Engadin na 
Božím Daru. 

Již z tohoto výčtu je patrný poměrně optimistický výhled do budoucí-
ho období. Investice bychom rádi podpořili dalším zlepšením ekono-
mických výsledků skupiny, které by měly vygenerovat zdroje na další 
drobné i významnější investice, a tím i zlepšení podmínek. Věříme, že 
posunu docílíme i v personální oblasti a kvalitě personálu. Ovoce by 
měla přinést revize klíčových personálních procesů, která probíhá již 
od září tohoto roku, a do praxe by se měla zavést nejpozději od března 
roku 2014. Věříme, že i v roce 2014 prokážeme společnou schopnost 
plnit nastavené cíle a že tak i naši klienti a partneři zaznamenají další 
posun v kvalitě služeb.

Mgr. David Soukup
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Iktové centrum v Nemocnici Sokolov je specializované pracoviště neu-
rologické intenzivní péče zabývající se diagnostikou a terapií pacientů 
s akutní cévní mozkovou příhodou (dále jen CMP).

CMP jsou druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtnosti v civilizovaných 
zemích, hned po onemocněních nádorových. U nás je incidence (tj. 
výskyt nových případů onemocnění) stále ještě zhruba dvoj- až trojná-
sobná ve srovnání s vyspělou Evropou. Příhody zastihují nezřídka jedin-
ce i mladšího středního věku a jejich léčba musí být směrována do míst, 
kde je kompletní diagnostické i personální zázemí schopné následky 
CMP buď minimalizovat, nebo je kompletně odstranit.

Vznik iktového centra Nemocnice Sokolov je datován již do doby kolem 
roku 2004. Tehdy se jednalo o vyčleněná lůžka v rámci mezioborové JIP, 
kde jsme také v roce 2005 poprvé provedli intravenózní trombolýzu 
– v současné době jedinou jednoznačně efektivní metodu určenou 
k zprůchodnění uzavřené mozkové tepny. V roce 2008 byla otevřena 
nová iktová jednotka, čítající 6 lůžek intenzivní péče, určená především 

IKTOVÉ CENTRUM SOKOLOV

Věk - 41 let
V Nemocnici Sokolov pracuje od března r. 1997, 

vedoucím lékařem iktového centra je od r. 2008.
Koníčky – sport – zejména cyklistika a běh.

MUDr. Aleš Novák

Rozvoj iktového centra a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení 
v Nemocnici Sokolov
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pro pacienty s cévními mozkovými příhodami. Od 1. 1. 2011 jsme certifi-
kováni Českou neurologickou společností a Ministerstvem zdravotnictví 
ČR coby součást páteřní sítě iktových center v České republice. Podařilo 
se nám s využitím dotace z EU vybudovat novou moderní jednotku in-
tenzivní péče, která byla uvedena do provozu v září 2013. Aktuálně jsme 
schopni na JIP iktového centra poskytovat akutní péči až na deseti plně 
vybavených a monitorovaných lůžkách, včetně dvou lůžek s možností 
umělé plicní ventilace. Tímto se JIP IC stal největším oborově specifickým 
pracovištěm akutní neurologické péče v celém Karlovarském kraji.

Počet pacientů s akutní CMP je v posledních 3 letech velmi podobný, 
na našem oddělení ošetřujeme kolem 500 - 550 pacientů s touto dia-
gnosou ročně. Zhruba 7 – 8 % z nich je léčeno intravenózní trombolý-
zou, což je číslo korelující s celorepublikovým průměrem. Stěžejním 
parametrem kvality péče jsou časy, jichž jsme při ošetřování pacientů 
povinni dosahovat. Jedná se o tzv. indikátory kvality, které jsou monito-
rovány jednak odbornými společnostmi, jednak MZČR a další prodlou-
žení certifikace iktových center je podmíněno právě jejich naplněním. 
Pro představu platí, že od vstupu pacienta s akutní CMP do nemocnice 
až k podání trombolytické látky (čili časový interval, v němž musíme 
stihnout, krom neurologického vyšetření, především kompletní dia-
gnostiku včetně laboratoře, počítačové vyšetření mozku, příjem na JIP 
IC, korekci případných metabolických odchylek, normalizaci hodnot 
krevního tlaku apod.) nemá překračovat 60 minut.

Iktové centrum vzniklo, zajišťuje péči a funguje, coby referenční cent-
rum, pro cca 200 000 pacientů okresů Cheb a Sokolov. Pacienty s cévní 
mozkovou příhodou přijímá a obstarává, zcela bez ohledu na věk, dal-
ší onemocnění, tíži postižení či spádovost a díky existenci lázeňského 
trojúhelníku Karlovy Vary - Františkovy Lázně - Mariánské Lázně zabez-
pečuje péči i o zahraniční lázeňské hosty. V součinnosti se Záchran-
nou službou Karlovarského kraje představuje svou funkční specializací 
i geograficky logické centrum akutní i následné neurologické péče, 
umožňující maximálně zkrátit časy stroke-needle u pacientů s akutním 
cévním onemocněním mozku.

Díky vzniku lůžkového akutního rehabilitačního oddělení je koncept 
péče o pacienta s CMP skutečně komplexní – od akutní fáze až k reha-
bilitační, rekonvalescenční a resocializační péči s využitím jednak týmu 
erudovaných RHB lékařů, fyzioterapeutů, ale také ergoterapeuta. Naším 
plánem je získání dalších členů týmu – logopeda a klinického psycho-
loga, kteří budou s námi na péči o pacienty s CMP participovat.

Mezioborová spolupráce
V rámci Iktového centra provozujeme těsnou spolupráci především 
s obory radiologie (zobrazovací vyšetřovací metodiky), biochemie, mik-
robiologie a transfuzní lékařství (komplementární servis), interny a kar-
diologie (polymorbidní pacienti s primárně interním onemocněním) 
a ARO (pacienti vyžadující ventilační podporu).
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Mimo rámec centra spolupracujeme především se spádovými kom-
plexními cerebrovaskulárními centry (dále jen KCC) k zajištění opera-
tivních zákroků na krčních tepnách + intrakraniálním řečišti, včetně 
evakuace hematomů či dekompresivních kraniotomií. Intraarteriální 
tepenné intervence poskytujeme v součinnosti s KCC s vazbou na kon-
tinuálně přítomného intervenčního radiologa.

Personální zajištění iktového centra
Provoz iktového centra je v současné době zajištěn celkem 11,6 lékař-
skými úvazky, z čehož 5 lékařů disponuje specializovanou způsobilos-
tí v obou neurologie. Vedoucí lékař JIP má absolvovaný odborný kurz 
i stáž intenzivní péče v neurologii, garantované Institutem postgradu-
álního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ), stejně jako školicí 
stáž Duplexní neurosonografie, taktéž garantovanou IPVZ.

PoPis organizační struktury iktového centra

Iktové centrum v číslech

Ročně poskytujeme:

•  přes 500 hospitalizací pacientů 

s akutním cerebrovaskulárním 

onemocněním

• 20 systémových trombolýz 

•  900 ultrazvukových vyšetření 

extra a intrakraniálních tepen 

•  70 speciálních ultrazvukových 

testových metodik

4. ultrazvuková laboratoř + 
cerebrovaskulární ambulance
pracoviště poskytující možnost 

extra i intrakraniálního zobrazení 
cévních struktur včetně 

specifických testových metodik, 
zajišťuje dispenzarizaci pacientů 

a management intervenčních 
zákroků na cévním řečišti mozku

3. neurologická ambulance + 
stacionář

nepřetržitě 24 hodin denně 
fungující specializovaná 

ambulance

2. standardní lůžkové 
neurologické oddělení

29 lůžek, poskytuje následnou 
specifickou neurologickou 

+ i časnou rehabilitační péči

1. stanice intenzivní péče

10 lůžek IP

5. rehabilitace

pracoviště poskytující časnou 
rehabilitační péči pacientům 

s akutním cerebrovaskulárním 
onemocněním mozku, aktuálně 

formou ambulantní i lůžkové 
RHB (stanice v současné době 

disponuje 12 lůžky).

6. RDG oddělení

pracoviště poskytující komplementární servis ve 
formě grafických vyšetření nezbytných 

v diagnostické fázi managementu péče o 
pacienty s cévní mozkovou příhodou, stěžejním 

zobrazovacím vyšetřením je výpočetní tomografie 
(CT) včetně modalit perfuzního CT, CT angiografie 

apod., magnetická rezonance (MRI) 1,5 T
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Rehabilitační lůžkové oddělení Nemocnice Sokolov - před lety zcela 
neuskutečnitelná představa. Konečně v době vzniku iktového centra 
se začalo o této možnosti mluvit. Díky úsilí Nemos Sokolov se nereálná 
představa stala skutečností a naše, dříve tzv. okresní město, má koneč-
ně své nemocniční rehabilitační oddělení.

Pravdou je, že v současné době nikdo nezpochybňuje úlohu rehabilitace 
v civilizovaném světě, ale idea je vždy trochu složitější než vlastní realizace.

Rehabilitační oddělení v Sokolově začalo postupně vznikat cca v polo-
vině roku 2012. Začali jsme ambulancí, zlepšili jsme rehabilitační péči 
na lůžkách nemocnice, jako např. chirurgie, interna, oddělení dlou-
hodobě nemocných, atd. Vytvořili jsme tým fyzioterapeutů, kteří mají 
zájem pracovat s pacientem v nemocnici, mají zájem o další vzdělá-
vání a přenášejí své znalosti z předchozích pracovišť. Odborně se na-
dále vzdělávají a jsou profesně vedeni vedoucí fyzioterapeutkou a pri-
mářkou oddělení.

V únoru 2013 bylo otevřeno lůžkové rehabilitační oddělení. Sokolovská 
rehabilitace samozřejmě svojí bazální náplní není nijak zvlášť odlišná 
od jiných rehabilitací, ale naše specifikum je péče o pacienty po cév-
ní mozkové příhodě v rámci iktového centra. Snažíme se maximálně 
spolupracovat se samotnou iktovou jednotkou i s neurologickým stan-
dardním oddělením, jsme s lékaři neurologie denně v kontaktu, a řeší-
me každého pacienta individuálně.

A jak vlastně vypadá takový pacient po cévní mozkové příhodě, který 
je z neurologie přeložen na rehabilitační oddělení?
Někdy není stav pacienta nijak dramatický, někdy naopak přijímáme 
pacienta inkontinentního, neschopného se samostatně posadit, najíst, 
pohnout polovinou těla. U některých pacientů s mírnějšími dopady 
cévní mozkové příhody je pobyt na oddělení zaměřen především na 
nácvik základních i náročnějších denních činností (ADL), nácvik řeči, 
stereotypu chůze, u jiných začínáme nácvikem sedu, stoje, polykáním. 

A jak vlastně vypadá takový pacient 
po cévní mozkové příhodě, který je 
z neurologie přeložen na rehabilitač-
ní oddělení?

Rehabilitační oddělení
Nemocnice Sokolov

Prim. MUDr.Michaela Balatková

Věk - 47 let
V Nemocnici Sokolov pracuje od února r. 2012,

disponuje atestační zkouškou z neurologie a rehabilitace, 

certifikací pro akupunkturu, EEG, manuální medicínu.

Koníčky - ráda relaxuje v rodinném kruhu na chalupě.

Přístup ke každému pacientovi je velmi individuální, řešíme přidruže-
né choroby, ať už interního charakteru, nebo problematiku na pomezí 
neurologie a psychiatrie, kdy je z podstaty onemocnění jasné, že dep-
resivní ladění omezuje aktivní rehabilitaci.

S pacientem dvakrát denně od pondělí do pátku cvičí fyzioterapeut 
v individuálním programu, jednou denně ergoterapeut v individuál-
ních nebo skupinových cvičeních, v sobotu cvičí pacient jednou denně 
s fyzioterapeutem. Kromě péče ergoterapeuta a fyzioterapeuta, který je 
vyškolen pro rehabilitaci na neurofyziologickém podkladě, doplňujeme 
léčbu o fyzikální terapii – elektroléčba analgetická, elektrostimulace, ul-
trazvuk, magnetoterapie, vodoléčba, laser. 

O naše pacienty se kromě týmu lékařů a fyzioterapeutů starají zdravot-
ní sestry pod vedením staniční sestry. Zdravotní sestry mají za sebou 
praxi na jiných odděleních, ať už chirurgického či interního zaměření, 
 a kromě svých profesních znalostí disponují velkou mírou empatie.
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Rehabilitační oddělení je vybaveno špičkovými přístroji.

Jak jsem již zmínila, je naše oddělení schopno poskytnout péči o pa-
cienty i s jinými, na rehabilitačních odděleních běžnými diagnozami 
– operace páteře, operace nervového systému, poúrazové stavy, stavy 
po dlouhodobé imobilizaci atd. Jsme vyškoleni i pro práci s pacienty 
s roztroušenou sklerosou nebo s Parkinsonovou chorobou. 

Pacient, který opouští naše lůžkové oddělení, není odkázán sám na sebe. 
Za dobu pobytu je v případě potřeby kontaktován s protetikem, sociál-
ní pracovnicí, organizacemi pracujícími s pacienty s postižením – např. 
Centrem pro zdravotně postižené, s logopedem, psychologem apod. 
Vždy má možnost navštívit po propuštění z nemocnice naši ambulanci 
a v případě potřeby pokračovat v rehabilitaci ambulantní formou.
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Počátkem roku 2011 mě oslovil MUDr. Vlasák s návrhem zahájit na 
chirurgickém pracovišti Nemocnice Sokolov zavádění katetrů pro pe-
ritoneální dialyzu laparoskopicky. Peritoneální dialyzační katetry jsou 
jednou z možností léčby renálního selhávání. MUDr. Vlasák zaváděl PD 
katetry stejně jako mnoho ostatních lékařů punkčně. Poté odesílal pa-
cienty na jiná pracoviště - Praha, Plzeň - kde již PD katetry zaváděli lapa-
roskopicky. S jejich prací však byl nespokojen - bylo mnoho komplikací 
a nebyla zpětná odezva tyto problémy řešit.

Po vzájemné domluvě jsem byl nakloněn rozšíření spektra laparosko-
pických výkonů na našem chirurgickém oddělení. A se souhlasem 
přednosty oddělení MUDr. Balabána jsem absolvoval teoretické i prak-

Ze Sokolova až na Taiwan
Počátky zavádění katetrů pro peritoneální dialyzu pacientů se selháním ledvin 
a naše úspěšná cesta přes světové prvenství zakončená prezentací na světovém 
kongresu v Taipei na Taiwanu.

Věk - 63 letV Nemocnici Sokolov pracuje od dubna r. 2011 

jako primář, univerzální operatér se zaměřením na 

traumatologii.Koníčky – cyklistika

Prim. MUDr. Karel Balabán 

Věk - 54 let

V Nemocnici Sokolov pracuje od promoce, tj. od 

r. 1985, univerzální operatér se zaměřením na 

laparoskopickou operativu (kýly) a další speciální 

chirurgické techniky.

Koníčky – veškerý sport – cyklistika, lyžování.

MUDr. Ivo Stowasser 
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tické školení. Poté jsme společně s MUDr. Vlasákem provedli v květnu 
2011 první laparoskopicky asistované punkční zavedení PD katetru na 
chirurgickém oddělení. Naše spolupráce trvá dodnes a dosud jsme za-
vedli na chirurgii celkem 46 PD katetrů. Zatím výkony na operačním 
sále, ale i v pooperační péči probíhají zcela bez komplikací. Naše vý-
sledky jsme prezentovali letos na celorepublikovém kongresu v Brně 
a posléze na evropském kongresu v Praze a udivovali jsme naším sou-
borem nekomplikovaně operovaných pacientů. Dodnes vidím, jak po 
ukončení naší přednášky za námi přišli kolegové z Itálie a ptali se, jak 
to děláme. Byli jsme na sebe pyšní. Vzhle-
dem k dosavadnímu úspěchu u plánova-
ných operací MUDr. Vlasák navrhl, že bychom 
mohli zavádět PD katetry nejen u chronicky 
renálně selhávajících pacientů, ale i u akut-
ních selhání. Na našeho prvního akutně 
selhaného pacienta jsme nečekali dlouho 
a dne l3.11.20l2 jsme operovali touto metodou - opět úspěšně - prvního 
pacienta. Náš soubor dále narůstal bez jediné komplikace peroperační či 

pooperační. Dnes zvládáme v jednom sezení odoperovat i tříselnou kýlu, 
která je mnohdy vedlejším nálezem, o které pacient ani neví, a která by 
při používání peritoneální dializy dále progredovala. V jedné době prove-
deme i plastiku pupeční kýly.

 

Při naší další spolupráci jsme se setkali s jedním pacientem, který nám 
souhrou náhod vlastně vynesl světové prvenství. Byl to pacient s chro-
nickým selháváním ledvin, který byl zařazen do transplantačního pro-

gramu. Byl mu zaveden PD katetr. V rámci 
vyšetření před transplantací mu byla dia-
gnostikována patologie žlučníku ve smyslu 
těžkého chronického zánětu se žlučovými 
kameny. Za těchto okolností by mu nemohla 
být ledvina transplantována. S navrhovanou 
cholecystectomií souhlasil. Co ale bylo zvlášt-

ní, že nesouhlasil, aby mu byla přerušena peritoneální dialyza na hemo-
dialisu. Měl zkušenosti se svým otcem, který HD měl a velice špatně ji 

V dostupné literatuře nebo na internetu 
jsme žádný podobný výkon nenašli, takže 
můžeme říct, že máme v Sokolově na 
chirurgickém oddělení světový primát.
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snášel. Jeho přání jsme se snažili vyhovět a po důkladné předoperační 
přípravě jsme mu cholecystectomii provedli, aniž bychom mu perito-
neální dializu přerušili. Výkon byl proveden letos v červnu. Sami jsme 
byli napjati, jak jeho organismus, ale hlavně ledviny zareagují nejen na 
vlastní operaci, narkózu, ale i na přerušení dializy. Vše pacient přestál 
s malou komplikací při průsaku dialyzační tekutiny malou 5 mm dlouhou 
rankou po operačním portu do podkoží. Vše se vyřešilo bez problémů.

S těmito úspěchy jsme se chtěli pochlubit i jinde. Podali jsme přihlášku 
na světový kongres ISPD-APCM, který se zabýval problematikou PD ka-
tetrů a který se měl konat na Taiwanu koncem září. Naše přednáška byla 
přijata formou posteru a my jsme se mohli těšit na velmi dalekou cestu.

 

Po dvanáctihodinovém letu z Frankfurtu do Taipei jsme přistáli v exotické 
zemi. Ostrov Taiwan je vyspělá země s neskutečnou směsí všech možných 
vůní, barev, jídel, pracovitých, uctivých, ale hlavně hubených lidí. Země 
jiného počasí, brzkého západu slunce, klimatizovaných místností, všudy-
přítomných řvoucích skútrů, které při každém rozsvícení zelené na semafo-
rech odstartují na plný plyn. Každá křižovatka je vlastně začátkem závodu. 
Země dokonale propracované dopravy - hlavně metra, kde se lidé netlačí 
přesto, že je to třetí nejlidnatější země na světě. Typická je důkladná organi-
zace všeho, včetně nekonečných front lidí prakticky na cokoliv.

Vše se nedá popsat v krátkých větách, je to na dlouhé vyprávění o ne-
skutečných zážitcích, hlavně kulinářských, kde na ulicích celé město 
snídá, obědvá a večeří věci, které jsme nikdy neviděli, nikdy nejedli a asi 
ani ochutnat nechtěli. Ani jsme neměli odvahu se zeptat, jestli to co si 
myslíme, že to je, to doopravdy je.

 

Kongres se konal v impozantním Grand Hotelu ve l2. patře, jež bylo patrem 
posledním. Byl zde nádherný výhled na celé město i s třetí nejvyšší věží na 
světě zvanou Taipei 101. Celé patro bylo uzpůsobené na pořádání těchto 
a jim podobných akcí. Centrem dění byl obrovský sál, z něhož se dalo 
projít do okolních chodeb, aniž by to rušilo přednášky. Zde byly prezen-
tace firem a vlastní postery. U jednoho z nich bylo napsáno Dialyzační 
středisko Sokolov a NEMOS chirurgie Sokolov, MUDr. Zdeněk Vlasák, 
MUDr. Ivo Stowasser. Náš poster měl veliký úspěch, bohatě se u něj 
diskutovalo, mnoho lidí si ho fotilo. V asijských zemích je daleko větší 
procento lidí s PD katetry než u nás, ale bohužel s někdy i smrtelnými 
konci při jejich zavádění. Takže naše prezentace souboru 46 pacientů 
bez jediné komplikace vzbudila velkou pozornost. Bylo to úspěšné za-
končení našeho dosavadního úsilí. Jsme rádi, že jdeme správnou ces-
tou a budeme pokračovat dále.

Chci poděkovat MUDr. Vlasákovi, že mi umožnil se spolu s ním této problematice věnovat. Dále primáři chirurgického oddělení MUDr. 
Balabánovi, který je nakloněn všem zaváděným novinkám, které umožňují vymknout se nad úroveň okresních nemocnic. A vedení 
NEMOS, s jehož podporou a pochopením jsem mohl absolvovat stáže a kongresy.



Ortopedické oddělení v Sokolově poskytuje odbornou specializovanou 
péči nemocným dětem i dospělým s chorobami pohybového ústrojí 
z celého Karlovarského kraje, a vzhledem k dobré spolupráci s ambu-
lantními specialisty, také z okresů Chomutov, Ústí nad Labem, Teplice, 
Klatovy a Domažlice.

Oddělení má k dispozici dva samostatné operační sály, na kterých 
provádí operativu v celém rozsahu oboru vyjma operací páteře, dět-
ské ortopedie a zhoubných nádorů pohybového ústrojí. Mezi nej-
častější operace patří náhrady velkých kloubů (kyčle, kolena, hlezna 
a ramena) a artroskopické operace (operace kloubů z malých řezů 
pomocí videokamery).

Ročně provádíme zhruba 450 výměn (endoprotéz) velkých kloubů. Zku-
šený tým specialistů, školených i na zahraničních klinikách je schopen 
řešit i velmi složité operace, zejména tzv. revizní operace, kdy je potřeba 
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Ortopedické oddělení 
v Nemocnici Sokolov

Věk - 38 letV Nemocnici Sokolov pracuje od r. 2001, plně 

kvalifikovaný ortoped, specializuje se zejména 

na artroskopické operace.
Koníčky - sport, zejména cyklistika a běh

MUDr. Oldřich Vastl ml. 
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ňuje řešení jak 
akutních sta-
vů, tak i stavů 
staršího data 
s použitím šla-
chových ště-
pů. Výsledky jsou sice krátkodobé, zato slibné – rychlejší rekonvalescen-
ce, menší bolestivost a menší operační vstupy, možnost prohlédnout 
samotný ramenní kloub a dále odpadá nutnost odstranění fixačního 
materiálu, jako tomu bylo doposud.

Od ledna 2013 (jako jediné pracoviště v Karlovarském kraji) provádí orto-
pedický tým Nemocnice Ostrov a Sokolov novou metodu ošetření pora-
nění akromioklavikulární luxace (porušení spojení klíčku s lopatkou). Tato 
poranění vznikají většinou nepřímo pádem na horní končetinu – často 
u sportovců při kontaktních aktivitách, pádem z kola či nárazem do pře-
kážky. Tento úraz doprovází bolest, otok a omezená hybnost ramenního 
kloubu se schodovitou deformací zevní a přední strany ramene. Pora-
nění mírného stupně se řeší konzervativně ramenní fixací, vyšší stupně 
se řeší chirurgicky. Doposud se používaly otevřené techniky s ošetřením 
vazů a aplikací kovového fixačního materiálu. V současné době nabízíme 
alternativu klasického chirurgického ošetření – artroskopickou techniku 
s využitím drobných operačních vstupů. Artroskopická technika umož-

vyměnit endoprotézu, která z různých důvodů selhala. Spolupráce s tu-
zemskými i zahraničními zdravotnickými firmami je základem pro mož-
nost použití vhodného implantátu pro určité poškození kloubu.

Po velkých operacích pobývají operovaní na jednotce intenzivní péče 
chirurgického oddělení. Již zde začíná pooperační rehabilitace. Po 
návratu na standardní ortopedické lůžko pokračuje rehabilitace pod 
dohledem zkušených rehabilitačních pracovnic. Zde se můžeme po-
chlubit i pěknou tělocvičnou s kompletním vybavením speciálními re-
habilitačními přístroji přímo na oddělení. Vzhledem k dobré spolupráci 
s rehabilitačními oddělení v Sokolově a v Ostrově je možno pacienty po 
operaci posílat k rehabilitaci do těchto velmi dobře vybavených zaříze-
ní, a i proto je doba hospitalizace na ortopedii výrazně zkrácena. Dále 
úzce spolupracujeme s léčebnými lázněmi Konstantinovy Lázně a v pří-
padě zájmu je možné nastoupit na lázeňskou léčbu rovnou z oddělení.

Velký důraz klademe na operace artroskopickou technikou. U kolenních 
kloubů artroskopicky provádíme ošetření poraněného menisku (od-
stranění poškozené části, rekonstrukce, přišití), náhradu (plastiku) před-
ního křížového vazu nestabilního kolena, ošetření poraněné chrupavky 
(začištění, návrty, transplantace, mozaiková plastika), vyjmutí kloubních 
myšek, výplach a začištění u artrózy nebo stabilizace čéšky. V ramen-
ním kloubu využíváme artroskopie ke stabilizaci u „vypadávání“ ramena 
(vykloubení, luxaci), k ošetření poraněné rotátorové manžety, k vyjmutí 
kloubních myšek, k uvolnění prostoru mezi pažní kostí a nadklíčkem 
(subacromiální dekomprese) = odstranění bursy, snesení kostních vý-

růstků klíčku a nadklíčku, k odstranění vápenatých hmot (kalcifikací), 
k ošetření šlachy dvouhlavého pažního svalu (bicepsu), k rozrušení 
srůstů u ztuhlého (“zmrzlého“) ramena a v poslední době ke stabilizaci 
luxace klíčku. Jako jedno z mála ortopedických pracovišť provádíme ar-
troskopii kyčelních kloubů, kde ošetřujeme chrupavky, poraněné labrum 
a snášíme výrůstky v oblasti krčku omezující hybnost kloubu.

Vedle endoprotéz a artroskopií řešíme operativně statické vady předo-
noží (vbočený palec, kladívkový prst apod.), tenisové lokty, syndromy 
karpálních tunelů, vynětí nezhoubných nádorů, uvolnění šlach apod. 

Lékařskou péči ortopedie v Sokolově zajišťuje tým 6 kmenových 
a 5 externích lékařů. Na našem oddělení preferujeme osobní přístup 
lékař - pacient po celou dobou léčení. To znamená lékař, který pacienta 
indikuje k operačnímu řešení, také operaci provádí (kromě specifických 
operací) a následně kontroluje po operaci.

Ortopedické oddělení má kapacitu 24 lůžek a 3 nadstandardních po-
kojů. Součástí ortopedického oddělení je také ambulance, ve které po-
skytujeme komplexní vyšetření kloubů, šlach, svalů a celého skeletu.

Lékaři ortopedického oddělení zajišťují také péči sportovním klubům 
HC Energie Karlovy Vary a FK Sokolov, kde působí jako členové reali-
začních týmů. 
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Mezi nejčastější operace patří náhrady velkých kloubů (kyčle, kolena, hlezna a ramena) a artroskopické operace (operace kloubů 
z malých řezů pomocí videokamery).

Provádíme jako jediné pracoviště v Karlovarském kraji.

AC luxace artroskopicky 
jako jediní v Karlovarském kraji
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Důvodem k reformním změnám české psychiatrie je velký nárůst psy-
chických poruch hlavně v souvislosti s náročným životním stylem 
a malá schopnost tyto stavy adekvátně léčit za současných podmínek 
poddimenzované sítě psychiatrických a psychologických praxí. V sou-
časném stavu máme síť tradičních psychiatrických léčeben (PL), nově 
přejmenovaných na psychiatrické nemocnice (PN), s poměrně dobrou 
lůžkovou kapacitou pro chronické klienty, ale s poměrně horší geogra-
fickou dostupností. Problematický je návrat uvedených klientů po léčbě 
do původního prostředí, často dochází k opakování pobytů a cyklování 
obtíží. Ubytovací podmínky těchto zařízení jsou často již nevyhovující. 
Síť ambulancí je často nerovnoměrně zastoupena a krajově specifická. 
Psychiatrická oddělení jsou v současnosti přetížená jak rozsahem svých 
spádových oblastí (za hranice svého kraje), tak omezeným jednodu-
chým vybavením materiálním a často i personálním. Délka ošetřovacích 
dnů se rapidně zkracuje a počty klientů meziročně narůstají i o desítky 
procent. V ambulancích jsou dlouhé objednací lhůty, překročené léko-
vé limity a naplněné kartotéky. V terénu Karlovarského kraje se objevili 
sociálně terapeutičtí pracovníci firmy Fokus, pracující v nové modalitě 
formou osobní asistence u problematických a těžkých psychiatrických 
pacientů. Pracovníci organizují volnočasové a podpůrné aktivity klientů, 

učí je obnovovat běžné denní aktivity v terapeutických dílnách apod. 
Nová strategie (SRPP) přichází s vylepšením a ucelením služeb zavede-
ním Center duševního zdraví (CDZ) s týmem lékař, terapeut/psycholog 
a (terénní) sestra. CDZ by ideálně měla být v každém okresním městě.

Psychiatrická oddělení nově jsou koncipována k urgentnímu, ale 
i střednědobému ošetřování všech psychiatrických stavů (vyjma zvláš-
tě agresivních jedinců). Ošetřeni a léčeni by zde měli být i klienti s po-
ruchami příjmu potravy, dětští klienti, klienti se závislostmi, geriatričtí 
klienti. Tým oddělení personálu má být posílen, úhradová vyhláška revi-
dována. Celkově má dojít ke zlepšení propojení jednotlivých segmentů 
péče, včetně sociálních služeb a vytvoření “záchranné sítě” pro většinu 
obvyklých i mezioborových (multidisciplinárních) klientů. Má být zlep-
šena dostupnost psychiatrické péče a snížena stigmatizace tohoto me-
dicínského oboru.

V souvislosti s doporučením Rady Evropy (EU) vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 8. 10. 2013 po dlouhém a pečlivém připo-
mínkování ze strany odborných psychiatrických společností i laiků a pacientských organizací strategii reformy psychiatrické péče 
(SRPP) s plánem realizace v následujícím období deseti let.

Připravovaný koncept 
a projekt rozvoje psychiatrie 
v Nemocnici Ostrov

Věk - 40 let
Působí v pozici primáře psychiatrického 

oddělení v ostrovské nemocnici od června 2011.Koníčky – rodina, cestování, auta

Prim. MUDr. Václav Ferus



15

Budova B
3. podlaží

doléčování akutních stavů s rozšířením 
psychoterapeutických a psychosociálních aktivit

2. podlaží
příjmová akutní stanice se specializovanými klientskými 

dvoulůžkovými pokoji koncipovanými dle diagnostického spektra

1. podlaží
moderní příjmová a konziliární psychiatrická ambulance

Kvalitu ve zdravotnictví lze definovat jako posky-
tování takové péče, která uspokojí nebo dokonce 
předčí očekávání klientů.

Nemocnice Ostrov chce poskytovat profesionální 
služby, vytvářet přátelské prostředí. Našim cílem je 
špičkově léčený a spokojený klient. Pro naplnění 
tohoto cíle jsme si zvolili cestu budování funkč-
ního systému pro řízení kvality, jehož prioritou 
je minimalizovat případná rizika a maximalizovat 
bezpečí klientů, jejich blízkých i zdravotnického 
personálu. 

K tomu je nutné mít: naprostou podporu vrcho-
lového managementu, finance na dovybavení 
nemocnice, podporu vrchních a staničních sester 
a několik zapálených lidí, kteří získají na svoji stra-
nu další schopné zaměstnance a začnou pracovat 
a přesvědčovat ostatní. 

Že námi zvolená cesta byla správná, se ukázalo v prosinci 2010, kdy 
Nemocnice Ostrov získala akreditaci Spojené akreditační komise. Cer-
tifikát kvality se uděluje na období tří let. Vzhledem k tomu, že jsme 
chtěli toto prestižní ocenění obhájit, byl letošní rok ve znamení příprav 
na reakreditační šetření.

To, že nemocnice naplňuje všechny požadované akreditační standardy, 
považuje reakreditace za samozřejmost. Auditoři během auditu zazna-
menávají změny, které nastaly od jejich poslední návštěvy, sledují, zda 
se provádí prevence nežádoucích či rizikových jevů a zjišťují, jaké pod-

něty se využívají k dalšímu zvyšování kvality poskytované péče. Jinými 
slovy řečeno, „hledají přidanou hodnotu“. 

Co se nám za tři roky podařilo? 
Můžeme se pochlubit např. tím, že jsme zmodernizovali centrální 
sterilizaci, upravili prostory centrálního vstupu, vytvořili nové prostory 
pro gynekologickou a psychiatrickou ambulanci, oddělení byla vyba-
vena novými lůžky s pasivními i aktivními antidekubitárními matrace-
mi, na RDG byl zakoupen nový sonograf atd.

V Nemocnici Ostrov se v souvislosti s probíhající reformou psychiatrie 
dokončuje příprava zahájení výstavby nového psychiatrického odděle-
ní (s pracovním názvem “budova B”).

V přístrojovém vybavení se počítá s fototerapeutickou lampou, přístro-
jem k elektrokonvulzivní terapii (ECT) a s inovativním magnetickým 
stimulátorem (rTMS). Ošetření psychiatrických potřeb klientů Karlovar-
ského kraje se tak brzy může dostat na moderní evropskou úroveň, jak 
si jistě zasluhuje.

Jak se hodnotí kvalita
ve zdravotnictví

Věk - 51 let

V nemocnici v Ostrově působí na pozici manažerky 

kvality od roku 2009.

Koníčky – turistika, cestování, četba

Bc. Hana Klusáčková
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V nemocnici jsme mimo jiné zavedli bezpečnou identifikaci klientů, 
která slouží k zajištění ochrany a prevence možné záměny (např. při 
celkové anestezii, u nemocných s poruchou vědomí, u dětí), zavedli 
jsme proces bezpečnosti při používání rizikových léků včetně předává-
ní důležitých informací, máme nastavené optimální postupy hygieny 
rukou při poskytování zdravotní péče a vytvořili jsme systém pravidel-
ných školení. 

Předpokladem pro poskytování bezpečné a kvalitní péče je vzdělaný 
personál. Nemocnice podporuje další odborné vzdělávání zaměstnan-
ců. V rámci zvyšování komunikačních dovedností a prevence vzniku ko-
munikačních konfliktů pořádáme odborné semináře, kurzy, workshopy. 

Na celonemocničních setkáních, která se konají pravidelně 2x do roka, 
seznamuje jednatel zaměstnance s ekonomickou situací, s výsled-
ky společnosti a s plány do budoucnosti. Jedním z ukazatelů kvality 
zdravotní péče je sledování spokojenosti klientů. Z pohledu klienta je 

důležité, jak se k němu zdravotníci chovají, jak s ním komunikují, jak je 
spokojen se stravováním, prostředím, návazností péče apod. Výsledky 
anket jsou předkládány vedoucím pracovníkům jako podnět pro další 
zlepšování, jsou přístupné na intranetu všem zaměstnancům, klientům 
jsou k dispozici na nástěnce. Můžeme se pochlubit tím, že naše nemoc-
nice získala v roce 2011 titul „Nejlepší nemocnice kraje 2011“ v rámci 
celonárodního sledování spokojenosti klientů organizovaného společ-
ností Health Care Institute (HCI) a v roce 2012 toto prvenství obhájila. 

Letošní reakreditační audit probíhal dva dny. V jeho závěru auditoři 
konstatovali, že od minulého akreditačního šetření došlo k výraznému 
posunu ve všech oblastech a že představenstvu Spojené akreditační 
komise, o.p.s., doporučí prodloužit akreditaci na další 3 roky.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům nemocnice, protože akre-
ditační příprava je týmová práce, která vyžaduje maximální úsilí, znalos-
ti, vytrvalost a trpělivost.
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Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov jsou po stránce technického 
zabezpečení řízeny správním úsekem. Posláním tohoto úseku je zejmé-
na poskytování servisu a služeb pro zdravotnická oddělení. Zajišťuje 
veškeré činnosti vyplývající z legislativy pro oblast energetiky, vodní-
ho a odpadového hospodářství, provozování vyhrazených technických 
zařízení apod. Řídí oblast údržby, správy majetku a investic, ale také 
v Ostrově prádelnu a kotelnu.

Nahlédněme více na jednotlivé oblasti rozhodujících nákladů, spotřeby 
energií, ale i produkce odpadů a personalistiky.

Správní úsek Nemocnice 
Ostrov a Nemocnice Sokolov

Věk - 59 let

V říjnu r. 2009 nastoupil do Nemocnice Ostrov, 

v současné době pracuje na pozici správního 

ředitele Nemocnice Ostrov i Sokolov.

Eduard Škivra

Staráme se o vaše pohodlí

V nemocnici Sokolov se klienti mohou svézt 17 výtahy, 
z toho 12 bylo díky Karlovarskému kraji v loňském roce 
v nákladu 20 milionů Kč zmodernizováno.
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Personální zajištění

•  Z pohledu personálního zajištění je v obou nemocni-

cích vytvořeno dohromady 35 pracovních pozic v pro-

fesích elektrikář, topič, údržbář, řidič, pomocný dělník, 

instalatér-topenář, pradlena, technik

Energetické hospodářství

•  Oblast energetického hospodářství se opírá zejména 

o zajištění dodávek elektřiny, zemního plynu pro vlastní 

výrobu tepla a přípravu teplé vody a pro sokolovskou 

nemocnici nákupu tepelné energie z centrální sítě ČEZ 

Teplárenská, a.s. Nákladově se jedná o cca 25 mil. Kč/

rok, objemově to je v Nemocnici Ostrov 6 500 MWh, 

v sokolovské nemocnici pak vzhledem k nákupu tepel-

né energie se pohybuje objem v úrovni 8 000 MWh/rok

Odpadové hospodářství

•  Oblast odpadového hospodářství v obou nemocnicích 

je zajištěna v souladu s platnou legislativou. Nemoc-

niční odpad patří do kategorie nebezpečného odpadu 

a tvoří největší podíl produkce odpadu v obou nemoc-

nicích. Celková produkce odpadu je 600 t při nákladech 

1,4 mil. Kč

Prádelna v Ostrově

•  Jak již výše bylo uvedeno, v ostrovské nemocnici je pro-

vozována prádelna, která zabezpečuje praní, mandlo-

vání a žehlení nemocničního i personálního prádla pro 

obě nemocnice. Prádelna je vybavena novými moderní-

mi stroji. Roční objem vypraného prádla v letošním roce 

překročí hranici 400 t. Část volné kapacity je vyplněna 

praním prádla pro externí zákazníky (hotely, penziony, 

soukromá zdravotnická zařízení či soukromé praxe). 

Roční objem této služby dosáhne více než 50 t. 

Vyhrazená technická zařízení jsou dána zejména energetickými zařízeními 
– rozvody elektřiny, zemního plynu, mediálních plynů, tlakových nádob či 
parních kotlů, které provozujeme ve vysoce moderní kotelně v ostrovské 
nemocnici. Zajímavostí může být počet výtahů, kterými je vybavena soko-
lovská nemocnice - celkem 17 výtahů. Z toho 12 výtahů bylo v loňském 
roce díky Karlovarskému kraji modernizováno nákladem 20 mil. Kč.

V investiční oblasti jsou za výrazného přispění Karlovarského kraje v ne-
mocnici Sokolov financovány projekty v podobě rekonstrukcí a moder-
nizace stávajících prostor. Objem finančních prostředků pro letošní rok 
byl rozpočtem Karlovarského kraje stanoven v úrovni 72 mil. Kč. Nad 
tento rámec se podařilo rovněž z finančních prostředků kraje realizovat 
stavbu iktového JIP, která byla dokončena v červenci a první pacienti 
na nové iktové JIP byli přijati k 1.9.2013. V současnosti se dokončuje re-
konstrukce pavilonu D, kde vznikne oddělení lůžkové a ambulantní re-
habilitace. Před dokončením je rovněž 2. nadzemní podlaží pavilonu G, 
kam se přesune ředitelství nemocnice. V pavilonu E uvolníme prostory 
pro rekonstrukci lůžkové části očního oddělení. Z dalších projektů je 
připravena rekonstrukce ambulantních prostor v pavilonu C a zateplení 
pavilonu B, jehož významným přínosem bude úspora energie.

V Nemocnici Ostrov byla v lednu letošního roku uvedena do provo-
zu nově zrekonstruovaná centrální sterilizace. Projekčně je připraven 
nový centrální vstup s vytvořením potřebného zázemí nové recepce 
pro klienty a návštěvníky nemocnice. V současnosti je hlavním cílem 
vybudování nového psychiatrického a rehabilitačního centra, finalizuje 
se projekční příprava.



19

Personální politika
Firemní kultura, atmosféra mezi zaměstnanci, spokojenost zaměstnanců, kvalita spolupráce, to vše jsou parametry, 
na kterých si společnost NEMOS GROUP zakládá a snaží se je stále zlepšovat. Klíčovou roli v této oblasti hrají určitě 
vedoucí pracovníci. To, jak vedoucí úseků umí pracovat se svými podřízenými, jak si dokážou vybrat a sestavit svůj 
tým, jak předávají informace, jak řídí a vedou, jak zvládnou motivovat, rozpoznat a ocenit nadstandardní výkon, se 
významným způsobem podílí na spokojenosti zaměstnanců, atmosféře ve firmě i na celé firemní kultuře. 

Aby tato oblast mohla být maximálně podpořena a rozvinuta, prochází i personální oddělení změnami a restruktura-
lizací. V polovině roku 2013 vznikly nové pozice specialistů (HR specialista), jejichž hlavním cílem je být partnerem 
pro manažery, vedoucí úseků ve všech oblastech práce s lidmi. HR specialista by měl být pro manažery odborní-
kem, na kterého se obracejí při výběru vhodných kandidátů na pracovní pozice, se kterým řeší rozvoj a vzdě-
lávání svého týmu, který dokáže poradit při řešení složitých mezilidských vztahů nebo kázeňských pro-
blémů, který poradí, jak motivovat tým, jak komunikovat s různými typy lidí apod. V současné době 
jsou v rámci personálního oddělení vytvořeny pozice HR specialisty pro lékaře a HR specialisty pro 
nelékaře. Vedle každodenní podpory manažerů tito specialisté pracují na různých projektech. Cílem 
je nastavit fungování personálního oddělení tak, aby bylo skutečným partnerem pro vedení firmy 
a manažery a přinášelo jim takové nástroje a procesy, které jim umožní efektivní řízení a vedení 
týmů. Tímto způsobem personální oddělení zároveň přispívá ke spokojenosti zaměstnanců a 
k žádoucí firemní kultuře. 

Odměňování a hodnocení zaměstnanců
Společnost NEMOS GROUP si je vědoma, že budoucnost a prosperita firmy je závislá přede-
vším na kvalitním lidském kapitálu. V roce 2013 jsme zahájili několik personálních projektů, 
které jsou zaměřeny na motivaci našich zaměstnanců. Za klíčové považujeme zejména pro-
jekty týkající se odměňování a hodnocení. 

Personální okénko

Pracuje v Nemocnici Sokolov a Ostrov jako perso-

nální ředitel od roku 2013. Působila v manažerských 

pozicích v oblasti řízení lidských zdrojů v několika 
nadnárodních a globálních společnostech.

Koníčky - lyžování, běh, turistika, cyklistika, kanoistika

Ing. Iva Pechová
SP+MP+EP=SK

SP - spokojený personál
MP - motivovaný personál
EP - erudovaný personál
SK - spokojený klient
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Věková struktura

Na odměňování zaměstnanců klademe velký důraz, proto vytváříme 
zcela nový odměňovací systém, který bude jednak zásadní pro moti-
vaci našich zaměstnanců, a zároveň bude konkurenceschopný na trhu 
práce. S odměňováním zaměstnanců velice úzce souvisí hodnocení 
pracovního výkonu. Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že v souvislosti 
s odměňováním vytvoříme také nový systém hodnocení zaměstnan-
ců, který by měl být právě navázán na systém odměňování. Vzhledem 
k tomu, že obě oblasti jsou velice úzce provázány, plánujeme, že oba 
nové procesy spustíme v první polovině roku 2014.

Proč pracovat u nás
Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov přinášejí uplatnění v perspek-
tivní a rozvíjející se společnosti se stabilním zázemím a s možností podí-
let se na rozvojových projektech společnosti, stát se součástí úspěšné-
ho týmu. Nabízíme dlouhodobou perspektivu, zajímavou spolupráci, 
realizaci v oboru, podporu osobního rozvoje, individuální přístup 
v oblasti péče o vzdělávání a osobní rozvoj, možnost vzdělávání 
v rámci vlastních akreditovaných pracovišť a v neposlední řadě 
i příjemné pracovní prostředí a jistotu rovného přístupu ke všem 
zaměstnancům. 

Svým zaměstnancům poskytujeme řadu zaměstnaneckých výhod, sa-
mozřejmostí je dotované závodní stravování v zrekonstruovaných pro-
storách jídelen s výběrem minimálně ze čtyř druhů jídel, týdenní pobyty 
v apartmánech Engadin na Božím Daru a katalog zaměstnaneckých be-
nefitů s možností využití zajímavých nabídek a slev z pěti různých oblastí, 
a to sportu, zdraví a krásy, služeb, volného času a kultury a zábavy. 

Skupina Sport obsahuje sportovní aktivity ve formě volných vstupenek 
na hokejová utkání SK Kadaň, Piráti Chomutov a zápasy extraligy HC 
Energie Karlovy Vary. Oblast Zdraví a krása přináší širokou nabídku péče 
o lidské tělo počínaje dentální hygienou, kosmetickými a kadeřnický-
mi službami a konče duševní hygienou, tedy relaxačními masážemi 
a individuálním přístupem k častým potížím, jako jsou bolesti hlavy, 
zad, nohou či nemoci jednotlivých orgánů. Služby zahrnují nabídku 
bankovních produktů, výhodných nákupů, právních služeb, ale i služby 
pro rodiče s dětmi. Do skupiny volného času jsou zařazeny všechny ak-
tivity týkající se času tráveného s rodinou, dětmi a přáteli, např. slevy na 
léčebné pobyty, vstupy na koupaliště, do bazénů a aquaparků, slevy do 
restaurací a volný vstup na bruslení. Poslední oblast, kultura a zábava, 
nabízí slevy na divadelní, muzikálová a hudební představení.

Zaměstnanci v číslech

•  1264 zaměstnanců na hlavní pra-

covní poměr v Nemocnici Ostrov 

a Sokolov

• 156 lékařů 

• 589 nelékařských pracovníků 

•  40 let průměrný věk zaměstnance
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Spolupráce se školami a fakultami
Obě nemocnice spolupracují se středními zdravotnickými a vyššími 
odbornými školami a lékařskými fakultami v oblasti odborných praxí 
a stáží studentů. Nabízíme akreditovaná pracoviště, kde mají studenti 
možnost seznámit se s budoucím povoláním, které si svým výběrem 
studia zvolili. Mají možnost se v rámci své odborné praxe/stáže, na zá-
kladě rozvrhu předepsaného školou, seznámit s prací zdravotnických 
asistentů, všeobecných sester, masérů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů 
či lékařů pod odborným dohledem odpovědné osoby.

Odborná praxe/stáž je zaměřena prakticky, vytváří prostor a podmínky 
pro samostatnou práci studentů v provozních podmínkách zdravotnic-
kého zařízení. Odborné praxe/stáže mají poskytnout komplexní doved-

nosti a poznatky o práci zdravotnických asistentů, všeobecných sester, 
masérů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, lékařů v ambulantních a lůžko-
vých částech zdravotnického zařízení.

Hlavním cílem odborných praxí a stáží je aplikace poznatků při realizaci 
ošetřovatelského/léčebného procesu u klientů vyžadujících ošetřova-
telskou/léčebnou péči na vybraných pracovištích, integrace poznatků 
při realizaci individualizované ošetřovatelské péče o základní biologic-
ké potřeby klientů, procvičení základních diagnosticko-terapeutických 
výkonů, cílená komunikace s klienty a jejich rodinou, vytváření žádou-
cích pracovních postojů, návyků a dovedností, využívání poznatků 
z odborných předmětů a literatury, přebírání osobní odpovědnosti za 
ošetřování klientů a získání dalších odborných znalostí.

PROČ PRACOVAT U NáS
Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov přináší uplatnění v perspektivní a rozvíjející se společnosti se stabilním zázemím a s mož-
ností podílet se na rozvojových projektech společnosti, stát se součástí úspěšného týmu. Nabízíme dlouhodobou perspektivu, 
zajímavou spolupráci, realizaci v oboru, podporu osobního rozvoje, individuální přístup v oblasti péče o vzdělávání a osobní rozvoj, 
možnost vzdělávání v rámci vlastních akreditovaných pracovišť a v neposlední řadě i příjemné pracovní prostředí a jistotu rovného 
přístupu ke všem zaměstnancům. Svým zaměstnancům poskytujeme řadu zaměstnaneckých výhod.



Rok 2013 se nelišil v náročnosti práce od mnohých roků předcházejí-
cích a v mnohém se jistě nebude lišit ani v rocích nadcházejících. I pro 
tentokrát mnozí naši pacienti spojili své osudy s pobytem na oddělení 
Následné intenzivní péče (NIP) a já se, se souhlasem rodiny, o jeden 
lidský osud s vámi podělím.

Koncem roku 2012, a to 6.12.2012, na Mikuláše došlo ve večerních ho-
dinách k tragické dopravní nehodě. Příčinou této nehody byla osudná 
vteřinová nepozornost za volantem mladé ženy J. B., ročník 1977, která 
se při snaze napomenout své nezletilé děti na zadním sedadle osobní-
ho vozu otočila od volantu a… přišel čelní náraz do nákladního auta, 
na místě zůstali tři těžce zranění, děti byly transportovány do spádo-
vých nemocnic, žena byla z vozidla vyproštěna v bezvědomí, oživována 
a letecky dopravena na Emergency MNUL s rozsáhlým poraněním hla-
vy - mozku, vícečetnými zlomeninami obličejového skeletu, baze leb-
ní, zlomeninou prvního krčního obratle, poraněním hrudníku, břicha, 
pánve a zlomeninou obou dolních končetin. Její prognóza byla velmi 
nepříznivá. Neurologickému nálezu dominoval rozsáhlý otok mozku, 

Stalo se na Mikuláše
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Věk - 41 let
Působí v pozici primářky oddělení následné inten-

zivní péče v ostrovské nemocnici od srpna 2007.
Koníčky – ráda houbaří, vaří, čte a poslouchá jazz

Prim. MUDr.Ivana Jarošová
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bezvědomí spolu s mnohočetným prokrvácením mozku, dále oběhová 
nestabilita, masivní ztráta krve atd. Rodině výše jmenované bylo sdě-
leno, že je minimální šance na přežití a nulová šance stran kvality do 
budoucího života, neboť od počátku bylo zjevné, že poranění zůstane 
s těžkými trvalými následky. Pacientku se v resuscitační péči podařilo sta-
bilizovat, nicméně přetrvávala porucha vědomí, žena se neprobouzela 
z umělého spánku a i nadále byla závislá na dýchacím přístroji, a tak bylo 
o spolupráci požádáno oddělení následné intenzivní péče v Ostrově. 

Pacientku jsme začátkem ledna po stabilizaci základních životních 
funkcí převzali na plné přístrojové podpoře s pokračujícím bezvědo-
mím. Začala velmi jemná a zdlouhavá práce, ruku v ruce s pokračující 
intenzivní péčí - ventilační podporou - jsme započali i dominantní me-
tody našeho oddělení. Po konziliárním rehabilitačním a neurologickém 
vyšetření jsme sestavili s pomocí fyzioterapeutů, ergoterapeutů cílený 
rehabilitační plán, plán pro dominantní rehabilitaci mozku. Intenzivně 
jsme pracovali na cíleném odpojení pacientky od ventilátoru, bojova-
li jsme s opakovanými infekcemi zejména plic a močových cest, léčili 
jsme komplikace hojení ran a zlomenin po dopravní nehodě, pacientka 
měla zavedeny tzv. zevní fixátory na dolní levou končetinu a pánev.

Po úspěšném odpojení od ventilátoru, s cílenou stimulací mozku, jsme 
se s velmi dobře spolupracující rodinou mohli podělit o první úspě-
chy léčby, pacientka po 6 týdnech začala reagovat, točila se za hlasem, 
vyhověla jednoduché výzvě (mrknutí, kývnutí hlavy, otočení hlavy za 
podnětem atd.). Zároveň rehabilitační i neurologickým tým potvrdil 
návrat pohybu ve třech končetinách s výjimkou v levé horní končetině, 
kde jsme prokázali zpřetrhané nervové pleteně ramene. Pohyb byl pro 
pacientku velmi bolestivý, pomalý, ochabnutý, bylo třeba ji podporo-
vat pomocí medikamentů - blokovat bolest, cíleně ženu vyživovat, a to 
pomocí speciálně zavedeného otvoru do žaludku, tzv. PEGu, atd. V péči 
o naši pacientku nám pomáhali lékaři z psychiatrie a psycholog, který 
byl nápomocen celé rodině, v nelehké životní situaci.

S rodinou jsme hovořili vždy na rovinu, velmi otevřeně, s pokračujícím 
časem jsme s jistotou mohli sdělit, že jmenovaná jistě přežije, nicméně 
nyní začal boj o trvalé následky, cílem byla jejich minimalizace, tedy 
snaha o co největší nácvik sebeobsluhy a snížení stupně závislosti na 
druhé osobě.

Při cílené ergoterapii se pozvolna navracely funkce jako paměť, schop-
nost křehkého písma, náznak artikulace (souhyb rtů) a jiné formy ko-
munikace. Fyzioterapie pomohla ve zvětšení rozsahu pohyblivosti kon-
četin. Vzhledem k nestabilně hojené zlomenině pánve a stehenních 
kostí jsme domluvili a provedli operaci pánve a stehenní kosti s tím, že 
jsme pacientku začali vertikalizovat a zvykat na pozvolně se zvyšující 
zdvih hlavy až do strmého sedu (s uvědoměním si, že pacientka měla 
zlomený první krční obratel).

Velkým, pro nás zdravé možná nepředstavitelným, se zdál nácvik ot-
vírání úst a nácvik polykání. Vzhledem k tomu, že mladá žena měla 
mnohočetné zlomeniny horní i dolní čelisti, poraněním očnic, prokrvá-
cením měkkých tkání obličeje, po konzultaci se stomatochirurgy jsme 
prováděli pomocí speciálních vytvořených pomůcek – tzv. rozvíračů 
nácvik, abychom získali potřebný rozsah pro možnost polykání nejprve 
tekutin, následně polotekutých jídel. To vše probíhalo pod přísným do-
hledem zdravotního personálu, který dbal o to, aby nedošlo k zatečení 
či vdechnutí tekutiny či potravin do plic.

Pro veškeré léčebné kroky bylo nutno získat spolupráci pacientky, kte-
rá svůj stav vzdávala, byla na pokraji psychických sil, začala si zjevně 
uvědomovat handicap stran mluvy, pohybu, písma, neschopnosti být 
matkou, profesní nemožnost...

Zde jsme se i nadále neobešli bez opakované psychiatrické intervence, 
potřebná konzilia vytitrovala léčbu deprese, která se u pacientky rozví-
jela, trpělivost a péče se vyplatila. Vzhledem k tomu, že pokroky, které 
pacientka dělala, jsme se začali zajímat, jak je na tom pacientka stran 
intelektuálních schopností. Výsledek nám prokázal, že poranění mozku 

Rodině pacientky bylo sděleno, že je minimální šance na 
přežití a nulová šance stran kvality do budoucího života, 
neboť od počátku bylo zjevné, že poranění zůstane s těžkými 
trvalými následky.
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nezanechalo deficit v poklesu intelektu, což tedy znamenalo, že mladá 
žena byla natolik inteligenčně schopna jako před úrazem (překladatel-
ka z anglického a německého jazyka).

Tento výsledek nám byl i zanedlouho potvrzen. Po stomatologické a 
neurologické kontrole byl zaznamenán i průlom v hojení zlomenin ob-
ličejového skeletu se stabilizací chrupu a známkami hojení a vstřebání 
mnohočetných prokrvácených ložisek v mozku, takže neurolog konsta-
toval klasifikačně postup z odeznívajícího bezvědomí do stavu plného 
vědomí. Pacientka dýchala sama, nebyla již potřeba ventilační přístro-
jová podpora po operačních zákrocích, a tak jsme uvažovali o zrušení 
tracheostomické kanyly (kanyla zavedená do krku). Po odstranění této 
kanyly (tzv. dekanylace) jsme mohli s radostí prohlásit, že pacientka 
plně komunikuje, nejprve jedno a víceslovně, následně tvořením vět! 
Vzhledem k profesi jmenované dokonce začala prověřovat schopnost 
dorozumět se anglickým a německým jazykem u personálu. Její stav 
byl natolik psychicky stabilizován, že jsme povolili i návštěvy nezletilých 
dětí přímo u lůžka.

Pacientka byla z našeho oddělení přeložena k pokračující cílené rehabi-
litační péči v červnu tohoto roku. Nutno sdělit, že oddělení opouštěla 

s drobnými handicapy, které mají ještě šanci s odstupem času na určitá 
zlepšení. 

Odjela v doprovodu svých čiperných dětí a manžela, který ji po celou 
dobu léčby stál věrně po boku. Dodnes jsme s rodinou v kontaktu, paci-
entka sama nás informuje o svých pokrocích, děti nám posílají obrázky, 
co všechno už maminka zvládne a jak vypadá, jak jí to sluší. Od té doby 
udělala spoustu dalších pokroků a lze předpokládat, že do 6.12. tohoto 
roku již bude v rodinném kruhu.

Tento případ ukazuje jen důležitost center NIP (následné intenzivní 
péče), kde se vyplatí věnovat každému i na papíře prohranému, tzv. 
ireverzibilnímu (nevratnému) stavu. 

Závěrem je nutné dodat, že jsem hrdá na to, že pracuji na oddělení, 
které žije týmovým duchem. Péče o pacienty po kritických stavech od-
kázaných na přístrojovou podporu s nejistou prognózou je nesmírně 
náročná, nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto jsem ráda, že o naše paci-
enty pečuje takový pracovní tým, před kterým se skláním, a to profesně 
i lidsky.
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Seznam věcí:
• Občanský průkaz

• Průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny

•  Doklad o pracovní neschopnosti (pokud máte již 

vystavený)
• Doporučení k hospitalizaci

• Výsledky vyšetření (pokud je máte k dispozici)

• Předoperační vyšetření 

• Lékařské nálezy  

• Rentgenové snímky

•  Léky, které pravidelně užíváte včetně rozpisu užívání 

(vše v originálním balení)

•  Toaletní potřeby, pyžamo (noční košile), župan, 

přezůvky
• Potřebné kompenzační pomůcky, které používáte

• Brýle
• Berle
• Hůl
• Protézu
• Naslouchátko

Budoucí rodiče se mohou těšit na 
nezapomenutelný zážitek v podobě 
4D ultrazvuku svého miminka. Tato 
technologie umožňuje 3D zobrazení 
miminka v reálném čase. Umožňuje 
tedy ve 3D formátu sledovat pohyby 
děťátka a jeho mimiku obličeje.

VYŠETŘENÍ 
NA 4D ULTRAZVUKU 
v nemocnici Sokolov

OBJEDNÁVKY NA TEL. 

352 520 470

4D.indd   1 13.11.2013   12:07:40

Naše doporučení:
„Veškeré cennosti ponechejte doma. Peníze si vez-
měte jen v omezeném množství. Vyšší částky si mů-
žete uložit v ústavním trezoru. Mobilní telefon není 
zakázán, pouze je nutné respektovat zákaz jeho 
používání v blízkosti citlivé zdravotní tech-
niky, zároveň nedoporučujeme jeho 
používání, pokud byste tímto 
rušili ostatní klienty a ošetřující 
personál.

Jaké informace bude od vás ošetřující personál vyžadovat:
• Jméno a adresu praktického lékaře (specialisty)
• Kontakt na vaší nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
• Zda jste na něco alergičtí, pokud ano, tak na co

JAK SI SBALIT TAŠKU
dO NEMOCNICE
Aneb na co byste neměli zapomenout!
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Jsme nově budovaná společnost, založená v roce 2010 s cílem vytvořit 
síť ordinací všeobecných praktických lékařů a ambulantních specialistů 
tak, aby byla naplněna komplexnost péče v tomto segmentu zdravotní 
péče a abychom byli partnerem pro naše nemocnice. Vyvíjíme maximál-
ní úsilí k naplnění vize, že chceme být vyhledávaným ambulantním zaří-
zením, poskytující kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí. 

Momentálně provozujeme základní obory primární péče, a to všeobec-
né praktické lékařství a všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost. 
Mimo tyto obory byly doplněny i další, jako je oftalmologie, stomatolo-
gie, stomatologická LSPP, ordinace dentální hygieny a oční optika. Sna-
hou je tyto obory rozvíjet a rozvíjet i další obory ambulantních specia-
listů. Snažíme se investicemi v oblasti obnovy interiérů a technického 
vybavení posunout naše jednotlivé ordinace na výbornou úroveň. A to 
jak v oblasti klientského přístupu (zajištění maximálního komfortu po-
bytu každého klienta v zařízení), tak v oblasti přístrojového vybavení 
a také v obsazení jednotlivých pozic špičkovými zdravotnickými odbor-
níky.Ve všech ordinacích zajišťujeme stejnou moderní péči, vycházíme 
ze stejné koncepce a stejných léčebných postupů, které plynou z dopo-

ručených postupů stanovených odbornými společnostmi. Ve všech na-
šich ordinacích je jednotná administrativa, používáme stejné postupy při 
vykazování zdravotní péče, máme jednotný ceník na nehrazené služby. 
Celá naše společnost a naši lékaři mají pevné zázemí ve spolupracujících 
nemocnicích v Ostrově a v Sokolově. V těchto nemocnicích pro klienty 
zajišťujeme včasné termíny odborného vyšetření, plánovaných operací 
a hospitalizace. Tyto činnosti významně odlišují naše jednotlivé ordina-
ce od standardů ostatních ambulantních zařízení a vhodným způsobem 
doplňují a rozvíjejí kvalitu klientských a zdravotních služeb.

Realizované akce v roce 2013:
•  podařilo se nám jako jedinému zařízení v kraji vybudovat největší ordi-

naci praktického lékaře, která registruje přes 3600 klientů a poskytuje 
pracovnělékařské služby pro více jak 1500 klientů

•  od 1.7.2013 jsme otevřeli obvod praktického lékaře pro děti a dorost 
při nemocnici v Ostrově

Představení společnosti 
NEMOS AMBULANCE

Nastoupila do NEMOS jako personalistka v roce 

2009. Od září 2010 zastává funkci jednatele ve 

společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o.

Koníčky –  sportovní aktivity, zejména tenis, 

cyklistika a lyžování

Mgr. 

Markéta Suchopárová
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•  doplnili jsme přístrojové vybavení oční ambulance v Sokolově o nový 
perimetr a přístroj na měření kontrastní citlivosti

•  otevřeli jsme novou oční optiku v Nemocnici Sokolov, ve které vám 
náš erudovaný personál odborně poradí s výběrem z více jak 500 mo-
delů různých značek brýlových obrub či s dalším sortimentem jako 
jsou kontaktní čočky, vitamíny, umělé slzy

•  poskytujeme pracovnělékařské služby pro dva největší zaměstnavate-
le v kraji, v kumulaci pro více jak 5000 zaměstnanců

Co plánujeme:
K dalšímu rozvoji společnosti se nyní aktivně věnujeme přípravě no-
vých projektů. V současné době je již ve stadiu příprav plánované ote-
vření obvodu pro děti a dorost při nemocnici v Sokolově (od 1.12.2013). 
Další připravovanou akvizicí a novým oborem v naší společnosti je 
v roce 2014 zahájení poskytování psychiatrické ambulantní péče vč. 
stacionáře. Podstatným projektem je pro NEMOS AMBULANCE ve spo-
lupráci s naším partnerem příprava vybudování poliklinického zařízení 
v Sokolově. Další posun chceme dosáhnout i v přístrojovém vybavení 
našich ordinací, a to z větších investic konkrétně o pořízení OPG (pano-
ramatický zubní rentgen), nové přístrojové vybavení oční ambulance 
o tonometr a autorefraktometr.

Odshora: MUDr. Vladimír Fomenko – praktický lékař K. Vary, ul. Vodárenská, 
MUDr. Milena Skuhravá – praktický lékař Ostrov, ul. Lidická, 
MUDr. Jan Draský – praktický lékař K. Vary, nám. M. Horákové, 
MUDr. Veronika Kutscherová – praktický lékař Vřesová
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Na jaře letošního roku dozrála myšlenka, že je nutné kompletně změnit 
webové stránky nemocnic a dalších subjektů v rámci skupiny NEMOS. 
Rozhodli jsme se do tohoto poměrně náročného projektu, který zahr-
noval tvorbu minimálně 6 webů navíc vzájemně provázaných, pustit 
sami jako firma NEMOS NET. Zahájili jsme spolupráci se zkušeným od-
borníkem na tvorbu webů a také s grafikem specializujícím se na webo-
vou grafiku. V současné době jsou oba pracovníci nedílnou součástí 
našeho týmu, který realizuje i další webové projekty.

Naším cílem a zároveň zadáním bylo vytvořit moderní, svěží, přehledné 
a profesionální webové stránky, ze kterých bude na první pohled zřej-
mé, že spadají do společné „rodiny“ webů skupiny NEMOS. Tento zá-
kladní požadavek bylo nutné propojit nejen co do struktury a obsahu, 
ale také s grafickým zpracováním všech webových stránek. 

Po úvodní schůzce byl připraven harmonogram na vytvoření nových 
webů, který zahrnoval úkoly a agendy na nejbližší čtyři měsíce. Jedním 
z prvních hlavních úkolů bylo vyjasnit si, komu budou jednotlivé weby 
určeny, kdo budou jejich uživatelé a návštěvníci a jaký obsah je více či 
méně důležitý. Tyto myšlenky a stanoviska jsme zpracovali do schema-
tického návrhu hlavní stránky a podstránek (tzv. wireframe). Na zákla-

dě tohoto podkladu mohl začít připravovat grafik návrhy jednotlivých 
webových stránek, vymýšlet společné propojovací grafické prvky a ba-
revné koncepce. Jedno z doporučení, které se následně i realizovalo, 
byla změna loga u NEMOS Ambulance a také u naší firmy. 

Po doladění grafických návrhů proběhlo programování všech kompo-
nentů a částí webů. Ke správě obsahu a k aktualizacím jsme využili náš 
vlastní redakční systém CMS, který umožňuje velkou variabilitu úprav, 
zároveň si ale uchovává vysokou míru přehlednosti a uživatelské přívě-
tivosti a mohou v něm pracovat i laici.

Poslední, neméně důležitou částí bylo samotné plnění webových strá-
nek a vytváření obsahu. Při této příležitosti bylo pořízeno několik tisíc 
fotografií a obrázků, jejichž výběr se použil k doplnění obsahu jednot-
livých webů. 

Po více než 4 měsících práce, po mnoha jednáních, konzultacích, pre-
zentacích a někdy i bouřlivých diskuzích byly na konci srpna spuštěny 
webové stránky Apartmánů Engadin, NEMOS Ambulance a také naší 
firmy NEMOS NET. V průběhu září a října byly postupně dokončeny 
webové stránky Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov. Jako po-
slední v rámci tohoto projektu byly spuštěny zastřešující stránky celé 
skupiny NEMOS.

Nové webové stránky 
skupiny NEMOS

Věk - 33 let
Působí od prosince 2012 jako výkonný ředitel ve 

společnosti NEMOS NET, která zajišťuje veškeré IT 
služby primárně pro skupinu NEMOS.Koníčky – sport, koncerty

Ing. Radek Motyčka
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Dobře si uvědomujeme, že vytvořením stránek práce nekončí, a proto 
jsme již začali s měřením důležitých parametrů, jako je návštěvnost, míra 
opuštění stránek či délka návštěvy. Následně budeme provádět analýzu 
klíčových slov a optimalizaci pro vyhledávače (SEO optimalizaci). 

Tvorba kvalitních webových stránek vhodně doplňuje naše portfolio 
produktů a služeb, které jako IT firma nabízíme, a to nejen v rámci sku-
piny NEMOS, ale i pro ostatní subjekty. Zaměřujeme se především na 
vývoj webových aplikací a produktů, kde mezi naše hlavní produkty 
patří intranetový modulární systém NETMOS, ideální nástroj pro inter-
ní komunikaci a pro řízení nákladů, elektronický objednávkový systém 
EOS pro zdravotnická zařízení a rezervační systém pro objednávání na 
vyšetření prostřednictvím webových stránek. Získané zkušenosti z to-
hoto projektu rádi využijeme i pro další webové projekty.

Rázová vlna je akustická vlna, která 
přenáší vysoké množství energie 
do bolestivých bodů. Tato energie 
vyvolává hojivé a regenerační 
procesy šlachového aparátu a měkké 
tkáně. Rychlá a efektivní pomoc od 
bolesti achillovy šlachy, v oblasti 
kyčlí, ramene, skokanského kolena, 
tenisového či golfového lokte, 
ostruhy kosti patní.

RÁZOVÁ VLNA 
v nemocnici Ostrov

CENA: 1 050 KČ 
ZA 3 PROCEDURY 

Razova_vlna.indd   1 13.11.2013   12:07:55
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7.11.2013 pořádala Nemocnice Ostrov již IV. ročník odborné konference 
pro nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecné sestry, porodní asi-
stentky, zdravotně sociální pracovníky, radiologické asistenty, fyziotera-
peuty, ergoterapeuty a zdravotní laboranty), tentokrát na téma Kvalita 
a bezpečí v ošetřovatelské péči.

Kvalita a bezpečí zdravotní péče znamená splnit či překonat klientova 
očekávání, navracet zdraví, odstraňovat bolest, prodlužovat produk-
tivní smysluplný život, vyslechnout, odpovídat na otázky, respektovat 
lidskou důstojnost. A přitom neublížit. Zdravotníci samozřejmě chtějí 
dělat správné věci správně. Je třeba si však přiznat, že i zdravotníci jsou 
jen lidé a mohou chybovat. O to více se musíme snažit o pochopení 
principů pochybení, jejich předvídání, včasnou diagnostiku a prevenci. 
Nastavit systém, který rizika minimalizuje, poučit se z chyb. Neustále 

se vzdělávat a získávat dostatečné 
množství odborných informací. 
Proto jsme na tuto problematiku 
zaměřili i naši konferenci.

Dopoledne bylo věnováno tematic-
kému bloku, který vedla MUDr. Ivana 
Jarošová, primářka odd. NIP, DIOP, ARO 
a zúčastnili se ho jako každý rok zajímaví 
hosté se zaměřením na speciální 
péči, domácí umělou plicní 
ventilaci, poskytování pomo-
ci nejen v oblasti zdravotní 
péče, ale i v oblasti právní 
a sociální, a to nejen 
pro samotné klienty, 
ale i pro jejich rodin-
né příslušníky.

V odpoledním bloku 
přednesli celkem 13 
prezentací sestry a fyzio-
terapeuté z Nemocnice 
Ostrov a Nemocnice Soko-
lov, ve kterých se na nosné 
téma zaměřili z pohledu od-
borného a předali si praktické 
poznatky a zkušenosti.

IV. ročník odborné konference 
pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky

Věk - 55 letDo Nemocnice Ostrov nastoupila již v roce 1979 

jako porodní asistentka - instrumentářka na porod-

ních a operačních sálech, v r. 1990 byla jmenována 

vrchní sestrou gynekologicko-porodnického oddě-

lení. Od r. 2008 je hlavní sestrou.

Helena Piškaninová

STATISTIKA PřEDCHáZEJíCíCH ROČNíKů:

•  Celkem byli zaregistrováni 333 účastníci, z toho 11 se účastnilo 
všech tří a 37 se účastnilo dvou ročníků

•  Celkem vystoupilo s přednáškami 22 hostů, 12 lékařů NO 
a 18 nelékařů z NO a NS

Kvalita a bezpečí v ošetřovatelské péči
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Ve dnech 19. až 21. září 2013 se lékaři očního oddělení NEMOS Sokolov 
MUDr. Bohuslavová, MUDr. Hyndrák, MUDr. Kočišová, MUDr. Michalides 
v čele s primářem MUDr. Farkašem zúčastnili XXI. Výročního sjezdu Čes-
ké oftalmologické společnosti ČLS JEP v Brně.

Zaznělo na něm více než 170 příspěvků, které odrážely pestrost oftal-
mologické problematiky. Také naše oční oddělení se aktivně zúčastnilo 
a prezentovalo 3 příspěvky z problematiky operace katarakty, laserové-
ho řešení onemocnení sítnice a z oblasti pedoftalmologie.

Primář MUDr. Andrej Farkaš přiblížil zkušenosti našeho pracoviště s im-
plantací multifokálních a na našem trhu zcela nových trifokálních nit-
roočních čoček, kde představil naše techniky implantace a spokojenost 
klientů s daným druhem čoček, porovnal výhody a nevýhody jednot-
livých druhů čoček. Počtem odoperovaných klientů se naše pracoviště 
řadí mezi špičku pracovišť v republice. MUDr. Michal Hyndrák zhodno-
til výsledky práce s mikropulsní laserovou fotokoagulací, která je pořád 
v naší republice ojedinělá - naše pracoviště se řadí k 5 centrům, které 
provádějí danou techniku ošetření sítnice. MUDr. Lenka Bohuslavová pre-
zentovala první zkušenosti dětské ambulance 
s ojedinělým přístrojem Retinomax, které naše 
oddělení pořídilo s finančním přispěním Lionské-
ho klubu, který s naší nemocnicí spolupracuje již 
8 let. Retinomax je oftalmologický přístroj k mě-
ření očních vad především u dětí. Naše oddělení 
provádí tímto přístrojem zcela bezplatně vyšet-
ření dětí ve školkách v celém Karlovarském kraji 
a následně dovyšetřuje děti s refrakční vadou 
v naší specializované dětské ambulanci.

Tyto příspěvky vyvolaly mezi posluchači širokou 
diskuzi a velmi pozitivní ohlas.

Kromě prezentací nabídl sjezd také online pře-
nos operace PPV, tj. operaci sítnice z FN Brno–
Bohunice, blok věnovaný legislativě ve zdravot-
nictví a několik interaktivních kurzů. 

K dalším velmi obohacujícím částem programu patřil blok Doc. Šárky 
Pitrové na téma Nesprávné diagnostické a terapeutické postupy, aneb 
Lze se poučit z vlastních chyb?

Součástí sjezdu byly také stánky firem s oftalmologickým vybavením 
a léčivými přípravky a v rámci programu byl na český trh uveden nový 
injekční přípravek Eylea v léčbě neovaskulární formy věkem podmíně-
né makulární degenerace. 

Celé třídenní shromáždění nám poskytlo mnoho neformálních setkání 
a navázání kontaktů s jinými pracovišti s možností další spolupráce v bu-
doucnu, ale především nové poznatky a informace v oftalmologii. Přínos 
tohoto kongresu by měli nakonec pocítit také pacienti samotní, kteří mo-
hou očekávat uplatnění nových poznatků a léčebných metod z tohoto 
tradičního XXI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti.

MUDr. Andrej Farkaš
primář očního oddělení 

Nemocnice Sokolov

Oftalmologové na výročním 
sjezdu České oftalmologické 
společnosti
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Vážíme si zpětné vazby
Jako při každé činnosti, nejpřesnějším a nejobjektivnějším měřítkem je zpětná vazba. V nemocnici Ostrov jsme 
od počátku roku obdrželi 106 pochval a poděkování a 18 stížností. Velice si vážíme všech těchto podnětů, po-
zitivních, které potěší a ujistí, že práce má smysl, ale i negativních, které umožní posunout se dál a neustále se 
zlepšovat. Pro zajímavost uvádíme ty nej …

PODĚKOVáNí CHIRURGICKÉMU ODDĚLENí

Od 20. 3. do 25. 3. 2013 jsem byl hospitalizován na chirurgic-

kém oddělení B, kde mi byla laparoskopicky opravena tříselná 

kýla. Přístup všech, počínaje sestrami a lékaři chirurgické ambu-

lance, přes kterou je pacient přijímán, sestřiček a lékařů na chi-

rurgickém oddělení, je příkladný. Všichni jsou vstřícní, příjemní 

a neustále se ptají, zda je vše v pořádku, zda něco nepotřebujete 

a pokud ano, okamžitě to zařídí. Všude je čisto, útulno, příjemně. Před 

operací byl postup se mnou probrán a vysvětlen operujícím MUDr. 

Tomášem Kučerou, kterému patří můj obdiv za jeho lidský a oběta-

vý přístup. Rovněž paní doktorka probírající se mnou anestezii byla 

vynikající. Celkově jednoznačně dávám palec nahoru! V případě po-

třeby se zcela jistě budu vracet do Ostrova. Ještě jednou všem děkuji. 

Václav Pašek

PODĚKOVáNí CHIRURGICKÉMU ODDĚLENíDne 18. 03. 2013 jsem nastoupil do Vaší krásné nemoc-nice na oddělení chirurgie a ortopedie. Musím říci, že už při příjezdu k nemocnici na mě působila velice pěkným dojmem. Na klidném místě za městem a s krásným par-kem, i když je teď ještě zima, v létě to musí být oáza klidu. Když jsem prošel hlavním vchodem, tak to na mě zapůsobilo ještě lépe. Nemocnice působí velmi profesi-onálním dojmem. Poté co jsem nastoupil na oddělení, má předpověď se naplnila. Velice profesionální přístup všech sestřiček a doktorů a dalo by se říct, že tuto práci vykonávají s láskou. Byl jsem velice překvapen prostře-dím nemocnice co se týče sociálního zařízení a pokojů. Takže touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na mé operaci kolena. Jak sestřičkám, tak MUDr. Vastlovi, který mě operoval a celému personálu na ope-račních sálech. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem hodně pracovních úspěchů a spokojených pacientů, jako jsem byl já. Luděk Pardubský, Kadaň
PODĚKOVáNí CHIRURGICKÉMU ODDĚLENí

Začátkem dubna jsem byl nucen podstoupit operaci 

oboustranné tříselné kýly. Na doporučení ošetřující-

ho chirurga v místě bydliště jsem navštívil tuto ne-

mocnici v Ostrově. Byl jsem mile překvapen již tím, 

v jakém krásném prostředí se nemocnice nachází a 

jaký příjemný dojem na mne zanechá již vstup do 

areálu. Interiér nemocnice a příjem pacienta mě je-

nom utvrdil v tom, že se jedná o moderní nemocnici 

na vysoké úrovni. Velice příjemně zapůsobil i pohled 

z okna pokoje na nově vybudovaný přilehlý park, 

který je možné kdykoliv navštěvovat, pokud zdraví 

dovolí. Rád bych touto cestou poděkoval vedení 

nemocnice a hlavně personálu chirurgického oddě-

lení pod vedením primáře MUDr. Stanislava Kubína. 

Nebylo by fér jmenovat osoby, protože bych nerad 

na někoho zapomněl. Dík samozřejmě patří celé-

mu personálu tohoto oddělení počínaje uklizečkou 

a konče primářem. Věřím, že ostatní personál mně 

promine, když zvlášť poděkuji kolektivu sestřiček za 

jejich vzornou péči s úsměvem na tváři. Od samého 

začátku ode mě obdržely přezdívku sluníčka. Dopo-

sud jsem neměl možnost hospitalizace, takže jsem 

byl mile překvapen. Přesto mohu srovnávat, jelikož 

pár zařízení v mém blízkém okolí jsem viděl jako ná-

vštěva. Mohu vřele doporučit tuto nemocnici, jako 

vzor na té dobré straně našeho ne příliš proslulého 

zdravotnictví. Václav Sejval, Louny

PODĚKOVáNí
Aktivní dovolená v Krušných horách, již jsem si na-
plánoval se skupinou známých, měla řekněme trošku 
netradiční začátek. První vyjížďka na kolech krásnou 
přírodou v okolí Klínovce a ihned mě v jednom mír-
ném sjezdu přemohla paní gravitace:-) A tak mi v Bo-
žím Daru pánové z Horské služby poskytli prvotní péči 
a pak jsem navštívil vaši chirurgickou ambulanci. Při 
ošetření velice sympatickou a velmi milou MUDr. Evou 
Kocourkovou, za výborné asistence zdravotní sestry, se 
mi odstranění nečistot a kamínků z odřenin vůbec ne-
zdálo nepříjemné:-) Následných 6 stehů na bradě bylo 
provedeno tak precizně, že to nedokáže ani švadlena 
na šicím stroji. Další dvě návštěvy (z důvodu kontroly 
a převazů) již byly v podstatě jen zpříjemněním zbytku 
dovolenkového pobytu. Poděkování za kvalitu vašeho 
ošetření vzkazuje i lékař z ambulantní chirurgie FN u 
sv. Anny v Brně, jenž mi odstraňoval stehy. Pokud by se 
mi někdy ještě něco přihodilo, tak třebaže je to z Brna 
poněkud z ruky, přesto bych se opět rád nechal ošetřit 
u vás:-) Díky moc za perfektně odvedenou práci a milý 
přístup a přeji i do budoucna jen spokojené pacienty! 
Tomáš Libenský
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PODĚKOVáNí

Pane řediteli,upadla jsem 5.2.2O11 tak nešťastně,že jsem si zlomila levou ruku v zápěstí.Dcera mně odvez-

la na úrazovou ambulanci do nemocnice v Sokolově. Tato nemocnice měla řadu let špatnou pověst,ale já 

na oddělení chirurgie mohu jen říkat samou chválu.Musela jsem nakonec s rukou na operaci a byla jsem 

naprosto v úžasu.Měl jste někdy zlomenou ruku?Je to děs,ale personál celého oddělení se o nás jako 

pacienty příkladně staral.Mají šíleně práce a přesto pořád s vysoce profesionálním nasazením, ochotou 

a úsměvem se Vás zeptají co potřebujete, nakrájely mně i maso na talíři.Všude je čisto,pořádek,škoda,že 

nejsem bohatá,abych mohla všem od p. primáře Balabána, přes lékaře, sestry, zřízence a uklizečky přidat 

peníze, určitě si to víc než zaslouží, a tak bohužel Vás musím jen požádat jestli byste mým jménem celé-

mu kolektivu chirurgického oddělení vedeného p. primářem Balabánem poděkoval za jejich obětavou 

a skvělou práci. Na toto oddělení může být nemocnice hrdá. Děkuji Vám Kučerová Eva, Jana Jiskry 393, 

Kynšperk n. Ohří 357 51

V nemocnici Sokolov jsme za stejné období obdrželi 203 pochval a poděkování a 16 stížností. 
Jak již bylo uvedeno, jsou pro nás obrovskou motivací. Sokolovská nej… 

UPříMNÉ PODĚKOVáNí

Rád bych touto cestou poděkoval celému týmu chirurgického oddělení, kde jsem podstou-

pil operaci kýly. Slyšel jsem mnohé, ale přístup lékařů i sester mě v dobrém slova smys-

lu šokoval. S předstihem jsem se pro laika srozumitelným jazykem dozvěděl, co mě čeká. 

Úsměvy na tvářích lékařů, sester, zdravotníků, jejich lidský přístup a ochota mé obavy ještě 

před zákrokem rozptýlily. Ještě jednou dík panu primáři i celému týmu. Byli jste perfektní! 

Skláním poklonu! Čisté a příjemné prostředí, krásný park v sousedství. Mohli byste sloužit 

jako vzor pro okolní zdravotnická zařízení. Jste důkazem toho, že i v českých podmínkách 

je možné poskytovat špičkové lékařské služby. Přeji vám vše dobré, hodně spokojených a 

hlavně uzdravených pacientů. Dodatečně ještě připojuji velký dík za úspěšnou operaci mojí 

dcery Elišky. Poklona patří i lékařům a sestřičkám dětského oddělení za jejich profesionální 

a milý přístup! Dcera se už zotavila a operaci připomíná jen malá jizvička. S přátelským po-

zdravem Antonín Bruštík

PODĚKOVáNí
V uplynulých týdnech jsem absolvovala rehabilitaci na oddělení vedeném MUDr. Balatkovou. Setkala jsem se zde s personálem, jehož přístup byl velmi profesionální, zároveň vstřícný a empatický. Mile mne překvapilo i příjemné vystu-pování ostatních zaměstnanců nemocnice, které jsem potkávala. Žiji zde v regionu cca3 roky, nemocnici jsem prvně navštívila na konci r.2009 a musím říci, že od té doby prošla mnohými pozitivními změnami nejen nemocnice jako ta-ková, ale i lidé, které zaměstnáváte. Můj dík patří především MUDr. Balatkové a jejímu týmu,ale samozřejmě také Vám! (A jsem velmi ráda, že si moje dcera, tělem i duší pražák, vybrala pro svoji letní medicínskou praxi právě vaši nemoc-nici). Přeji příjemné dny! Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová, vedoucí Intervenčního centra Karlovarského kraje

PODĚKOVáNí ODDĚLENí CHIRURGIE - ORTOPEDIENemocnici Ostrov jsem navštívil z důvodu poškození menisku. Jednodenní chirurgie v Ostrovské nemocnici mně byla doporučena or-

topedem MUDr. Janem Vágnerem hlavně pro brzké termíny operací a také krátký čas hospitalizace. Musím přiznat, že jsem měl opravdu 

obavy či snad i strach, z neznámého prostředí a zákroku samotného. Po příjezdu do Ostrova jsem byl příjemně překvapen prostředím, 

do jakého je nemocnice posazena, samotné okolí působí uklidňujícím dojmem. Po příjmu a uvedení na pokoj byly i obavy z neznámého 

prostředí tatam. Pokoje mají charakter spíše apartmánu s WC a sprchou na pokoji se čtyřmi lůžky. Barevné zpracování interiéru, pokojů 

chodeb a operačního sálu je velice příjemné a osobní, že jsem nabyl dojmu spíše rekreačního objektu. Toto vše ještě umocňuje příjemný 

a velice milý personál, za všechny musím pochválit sestřičku Danielu Dominikovou, která byla jakýmsi andělem strážným a průvodcem 

celým procesem operace, dokázala nám na pokoji poradit a pomoci, když jsme se nemohli sami rozhodnout. MUDr. Kalenda zase jako 

operatér a ošetřující lékař se nám před zákrokem představil především jako člověk, který rozpráší všechny obavy ze zákroku. Dík patří i 

ostatním sestřičkám, zdravotníkům, asistentům a všem těm lidičkám v zelených pláštích a rouškách, kteří se starali o bezchybný průběh 

zákroku. Nesmím zapomenout na fakt, že jsem byl ještě týž den propuštěn do domácího léčení, samozřejmě vybaven potřebnou me-

dikací. Délka hospitalizace, tudíž v mém případě činila necelých dvanáct hodin. No není to super? Takže nemocnici v Ostrově musím 

chválit a doporučuji ji všem. S přátelským pozdravem Martin Štrbák z Plesné
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Apartmány Engadin patří do skupiny Nemos ze dvou hlavních důvodů. 
Prvním je možnost využití zařízení pro potřeby společnosti a druhým je 
klasické využití apartmánů pro ubytování hostů, a tím vytváření zisku 
pro společnost.

Využití nemovitosti přímo pro společnost Nemos je celá řada. Zřejmě 
nejdůležitější je konání veškerých školení pro zaměstnance, Engadin je 
pro tuto činnost velmi dobře vybaven. Koná se zde celá řada porad ve-
dení společnosti a jednání, která vyžadují klidné a příjemné prostředí. 
Také slouží pro společenské akce, kde se setkává například vedení se 
zaměstnanci. Využívána je také možnost ubytování obchodních part-
nerů a hostů. V neposlední řadě také chceme ještě více posílit možnost 
ubytování zaměstnanců formou relaxačních benefitů.

V čase, kdy není Engadin využíván přímo společností Nemos, chceme 
maximálně obsadit apartmány hosty. V této snaze nám můžete po-
moci doporučením Engadinu nejširšímu okolí. Za případnou pomoc 
předem děkujeme. 

Velmi dobrou představu o Apartmánech Engadin získáte na webové 
adrese www.apartmanyengadin.cz , ze kterých je zřejmá i filozofie ces-
ty, kterou se chceme při řízení objektu vydat.

Velkou změnou, od které si slibujeme řádové posunutí Engadinu na 
stupnici kvality služeb, je rozšíření objektu o velmi kvalitní wellness 
centrum. Najdete v něm bazén o rozměrech 10x3,5m, whirpoolovou 
vanu pro šest osob, Kneippův chodník, saunu pro osm osob, infraka-
binu, vyhřívanou lavici a dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek. 
Wellness se bude budovat v letních měsících příštího roku, aby mohlo 
začít sloužit již v zimní sezoně 2014/2015.

Pro úplnost, kontakt na vedení Engadinu je:
tel. 603 503 979 Z. Hackerová – provozní manažer
tel. 774 701 505 W. Hrabová – recepční, správce objektu 

Apartmány Engadin 

Věk - 34 let

Od roku 2011 působí na Apartmánech Engadin jako 

provozní a marketingová manažerka. 

Koníčky –  sport, zejména tenis, lyže, běh, dále 

cestovaní a četba

Zuzana Hackerová
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Kolik pracovníků máte v provozu a v kolik ráno začínáte vařit?

NS:  Zaměstnáváme 23 pracovníků včetně vedoucí stravovacího provo-
zu. Přípravy ve stravovacím provozu začínají každodenně již v 5,30 
hod, kdy nutriční terapeut pomocí programu TERA 32 získá ranní 
stavy klientů, které jsou v programu Medicalc zapsány u jednotli-
vých oddělení.

NO:  Máme celkem 17 zaměstnanců – vedoucího stravovacího provozu, 
nutričního terapeuta, skladnici, 6 kuchařů, 6 pomocných sil a 2 brigád-
níky. Stejně jako v Nemocnici Sokolov začínáme každý den v 5,30 hod.

Jaké množství jídel každý den pro klienty připravujete?

NS:  Pro klienty připravujeme každý den 250 porcí snídaní (teplé snída-
ně pro speciální diety), 250 porcí obědů a stejně tak i teplých ve-
čeří. V rámci těchto počtů je i specifická strava pro klienty oddělení 
následné péče.

NO:  Denně vyexpedujeme 230 snídaní, 230 obědů a 230 večeří. Snída-
ně a večeře se podávají studené, v případě speciálních diet se vaří 
teplé večeře.

Přinášíme vám rozhovor s vedoucí stravovacího 
provozu Nemocnice Sokolov (NS) Jaroslavou 
Šneberkovou a Klárou Bedzírovou, vedoucí 
stravovacího provozu Nemocnice Ostrov (NO).

Věk - 24 letZačala pracovat v Nemocnici Sokolov jako Nutriční 

terapeut a od začátku roku 2013 je Vedoucí stravo-

vacího provozu v Nemocnici Ostrov. 

Koníčky - cestování, sport, hudba, přátelé

Klára BEDZíROVá, DiS.

Věk - 41 let
V Nemocnici Sokolov pracuje od r. 2001, vykonávala 

funkci nutriční terapeutky, poslední dva roky vyko-
nává funkci vedoucí stravovacího provozuKoníčky – cestování, hudba, přátelé

Jaroslava Šneberková, DiS. 
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Kolik jídel denně připravujete pro zaměstnance?

NS:  Pro zaměstnance denně připravujeme přibližně 200 porcí s výběrem 
z nabídky čtyř jídel – z toho jedna nabídka stravy vegetariánská. 

NO:  V naší zaměstnanecké jídelně se stravuje ve všední dny přibližně 
120 zaměstnanců, o víkendech a svátcích přibližně 50 zaměstnan-
ců, denně k nám též docházejí i externí strávníci z okolí. Na výběr 
máme 5 variant.

Připravujete pomazánky vlastní výroby?

NS:  Ano, pomazánky máme vlastní výroby a podáváme je 3x týdně 
ke snídani.

NO: I my připravujeme vlastní pomazánky podle druhů diet.

Pečete vlastní moučníky pro zaměstnance?

NS:  Moučníky zařazujeme je do jídelního lístku pro zaměstnance a na-
příklad také pečeme velikonoční beránky a vánoční cukroví

NO: Ano, pečeme moučníky. 

Připravujete vlastní občerstvení či stravu i pro další subjekty?

NS:  Ano, týdně připravujeme 150 porcí pro dárce krve na transfuzní sta-
nici nemocnice, letos v prosinci zahájíme dodávání hotové stravy 
pro seniory Sokolovska distribuované do jejich domovů prostřed-
nictvím Centra sociálních služeb Sokolov, připravujeme přesnídáv-
kové polévky pro kavárnu NEMOS CAFÉ a občerstvení pro semináře 
a brigády.

NO:  Každý den připravujeme přesnídávkovou polévku pro nemocniční 
kavárnu NEMOS CAFÉ a spolupracujeme s Apartmány Engadin na 
Božím Daru, pro které připravujeme občerstvení na jednotlivé akce 
(semináře, lyžařské výcviky, atd.).
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Lukáš Bauer, reprezentant ČR v běhu na lyžích, kromě toho, že pochází z regionu 
a zároveň zde se svou rodinou žije, je i tak říkajíc spojen s ostrovskou nemocnicí. 
Narodil se tu, stejně, jako jeho děti, manželka Lukáše v nemocnici pracuje. Více se dozvíte 
v rozhovoru, který pro NEMOS REVUE Lukáš poskytl.

1)  Vrcholí příprava na zimní sezonu, přinášíš si z léta formu?

Věřím, že ano. Po 2 letech, kdy mě, zejména během letní přípravy vý-
razně brzdili zdravotní problémy, jsem letošní přípravu absolvoval bez 
větších problému a podařilo se mi natrénovat kvalitní základ kilometrů 
a hodin, což se doufám odrazí právě ve výsledcích během závodů.

2)  Vrcholem budou jistě OH v Soči, jaký výsledek budeš považovat 
za úspěch?

Nedávám si zatím nějaký konkrétní cíl, snažím se  zatím na olympiá-
du úplně nesoustředit, i když je jasným vrcholem letošní sezony, to 
přijde až později. Zatím se soustředím na olympiádě předcházející 

závody a kvalitní trénink, abych na olympiádu odjížděl dobře připra-
vený, a pak se uvidí.

3)  Je složité motivovat se, vzhledem k olympiádě, na ostatní závo-
dy v sezoně? Máš nějaké cíle i v těchto závodech?

Někdo bere jako jediné v letošní sezoně právě olympiádu, i pro mě 
bude jasným vrcholem sezony, ale chci předvést dobré výkony a vý-
sledky ve většině závodů v průběhu celé zimy, takže pro mě je důleži-
tý každý závod. Baví mě závodit a ne “pouze” čekat až na olympiádu :-).

4) Jak probíhala letní příprava?

Jak již jsem zmínil, v porovnání s předchozími roky bez výraznějších 
problémů, natrénoval jsem vše, co jsem si předsevzal, takže výborně.

5)  Všichni vrcholoví sportovci si hlídají zdraví, máš nějaký univer-
zální recept a osvědčený postup ty? 

Kromě takové té základní opatrnosti a obezřetnosti nemám. Během 
celé kariéry se mi potvrzuje, že ať děláte, co děláte, pokud prostě 
máte onemocnět, tak stejně nic nepomůže :-) ... věřím, že se mi letos 
nějaké větší patálie snad vyhnou a beru to, jak to přijde.

6) Hlídáš si a upravuješ nějakým způsobem i své stravovací návyky?

Kromě snahy o pestrou stravu výrazným způsobem ne.

BĚŽKAŘ LUKÁŠ BAUER
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7) Jaký vztah máš k nemocnici Ostrov?

Kromě toho, že jsem se v ostrovské nemocnici narodil, tak jsem zde 
byl několikrát i se zdravotními problémy a vždy jsem byl přesvědčen, 
že jsem v dobrých rukou.

8)  Jsi spokojen se službami a přístupem? Když potřebuješ, najdeš 
zde pomoc?

Ano, pokaždé když jsem potřeboval, tak jsem pomoc dostal a nelze 
si nevšimnout, že ostrovská nemocnice šla v posledních letech dost 
nahoru a kromě dobré péče nabízí, myslím, i pěkné prostředí.

9)  Rozvíjíš a věnuješ se i nějakým dalším aktivitám mimo vrcholo-
vé lyžování? Je pro ně vůbec časový prostor?

Pokud vynecháme další sporty, které, ať v rámci přípravy nebo i 
mimo ni provozuji, tak se snažím věnovat rodině, řeším záležitosti, 
které se mi při tom věčném shonu nakupily a podobně :-)

10)  Nepočítal si, kolik za sezonu najezdíš kilometrů ty a jak je to s 
kilometry, které najedeš při cestách za závody a na soustředění?

Samozřejmě ty “sportovní” kilometry si počítám a vždy je to kolem 
10 tisíc/ rok, ale ty během cestování raději ani nepočítám.

11) Můžeš prozradit, jaké  používáš vybavení?

Ano, lyže FISCHER, boty ALPINA, hole LEKI, závodní oblečení CRAFT 
nebo SWIX, jinak na sport ADIDAS, kolo AUTHOR, ...

12)  Co tě v tomto roce potěšilo nejvíce a co by tě potěšilo v roce 
nadcházejícím?

Nerad bych vypíchl jednu věc, protože těch bylo víc a přání kromě 
zdraví mého a mé rodiny snad ani nemám... :-)

Pomáháme 
Zdravotnictví obecně směřuje k navrácení zdraví, navrácení do pl-
nohodnotného života. Ne vždy jsou cesty a prostředky dostačující, 
a i proto jsme se rozhodli pomáhat i jinou formou. Na začátku letoš-
ního roku byl založen nadační fond RESTART. Byl zřízen za účelem 
všestranné podpory a pomoci lidem s nejrůznějším onemocněním 
a jejich rodinám. Bez rozdílu věku, potřeb, diagnosy. Usiluje o pod-
poru a solidaritu veřejnosti, podílí se na vzdělávání odborníků a dal-
ších osob pečujících o nemocné, po nemoci, s dlouhodobým nebo 
trvalým handicapem. Snaží se být podporou i v oblastech, které 
se staly pro žadatele v důsledku zdravotního problému neřešitel-
nými. Posláním a účelem nadačního fondu RESTART je materiální, 
sociální, kulturní, právní, zdravotní, psychologická a další podpora 
osobám s onemocněním, ale i zařízením, která o nemocné pečují. 
Misí nadačního fondu je pomoc lidem s jakýmkoli onemocněním, 
jejich léčbou a návratem do plnohodnotného života, a to prostřed-
nictvím všech dostupných metod a postupů. Vážíme si jakékoli 
podpory všech, kteří se prostřednictvím nadačního fondu zapojili 
a zapojí do pomoci potřebným.

Klient je pro nás vším
Každý jsme jiný, každý přichází do nemocnice s jiným problémem, 
přáním, představou a také očekáváním. Naším dlouhodobým cí-
lem, a to ve všech zdravotnických zařízeních, je maximální snaha 
vyjít klientovi vstříc. Zakládáme si proto na tom, aby každý z kli-
entů našich nemocnic či ambulancí dostal přesně to, co potřebu-
je a očekává. Individualizace našich služeb, vám na míru, je pro 
nás prioritou. Stěžejním programem je tzv. Individuální klientský 
program (IKP), dále pak Věrnostní program, kdy jako jeho účastník 
získáte nejen svého koordinátora tohoto projektu, který vám zajistí 
co nejsnazší využívání vašich služeb, ale navíc se o vás bude starat 
celý tým zkušených zdravotníků, který vám bude v případě potře-
by k dispozici. Při své práci jsme dospěli ke zjištění, jak zásadní je 
pozitivní efekt na vaše zdraví, pokud jste pod preventivním dohle-
dem odborníků a specialistů v daném oboru. Neméně důležité je 
i přátelské a příjemné prostředí. Důkazem profesionálních služeb 
na vysoké úrovni je získání certifikátu Spojené akreditační komise 
v nemocnici Ostrov a příprava na jeho získání v nemocnici Soko-
lov. Protipólem v rámci individualizace našich služeb je pak napří-
klad komplexní zajištění zdravotní péče pro významné sportovní 
teamy v regionu, zejména pak komplexní péče o extraligový team 
a juniorský team MHL klubu HC Energie Karlovy Vary. V plánování 
našich služeb vám na míru bude vždy platit, že dostupnost je dů-
vodem k první návštěvě, kvalita je však důvodem k návratu.



NEMOS OPTIK nabízí
  Širokou nabídku dioptrických a slunečních brýlí – 

dámských, pánských, dětských a kontaktních čoček

  Možnost uplatnění poukazu (receptu) na kontaktní 
čočky i obruby

  Upravíme Vám brýle na přání - Možnost objednat si 
dioptrické brýle včetně zábrusu čoček v ceně 

  Přesnou centraci zornic pomocí Terminalu -  doměření 
očí před objednáním brýlových čoček.

  Brýlové čočky: Zeiss, Omega

  Odborné poradenství a konzultace

  Brýle za nejvýhodnější ceny!

  Značkové brýle značek: Esprit, Jaguar, Joop, Hannah, 
Tom Tailor, Gucci, Tommy Hilfi ger, Hugo Boss, Emporio 
Armani, Guess, Gant, Dětské - Shrek, Čtyřlístek, 
Spongebob, Disney

  Širokou škálu různých doplňků a příslušenství - čisticí 
spreje, pouzdra na brýle, šroubováčky a čistící hadříky

  Pomůžeme s aplikací kontaktních čoček a naučíme vás 
aplikovat si kontaktní čočky sami

  Zakoupení dárkového poukazu pro blízké, kolegy či 
zaměstnance v jakékoli nominální hodnotě

Slovenská 545, Nemocnice Sokolov, 356 01 Sokolov
Telefon: +420 352 520 482, +420 730 167 093
E-mail: optika@nemosmdm.cz

Optika.indd   1 29.11.2013   15:34:49



V příjemném prostředí Vám nabídneme:
  Široký výběr teplých nápojů  (čokoláda, čerstvý zázvorový a mátový čaj, café Latté, 

cappuccino, espresso…)

  Denní polévka

  Vlastní cukrářská výroba, možnost objednání celých dortů

  Široký výběr lahůdek a baget vlastní výroby

  Široká nabídka spotřebního zboží, drogistické výrobky, atd.

  Tabákové výrobky

  Připojení k WIFI zdarma

  Samozřejmostí je příjemná obsluha

NEMOS CAFÉ SOKOLOV
Slovenská 545, 356 01 Sokolov

telefon: +420 734 783 552

NEMOS CAFÉ OSTROV
U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov

telefon: +420 731 623 089

SOKOLOV, OSTROV

Kavarny.indd   1 29.11.2013   15:29:01
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CAFÉ & RESTAURANT HENRIETTE  

NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA V SOKOLOVĚ, KTERÁ VÁM 
PŘINESE PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ…

V naší nabídce najdete široký sortiment kávy, čajů a jiných 
nealkoholických či alkoholických nápojů a drinků.

Den si můžete osladit našimi domácími zákusky, 
které jsou vždy čerstvě upečeny a servírovány s úsměvem.

Pokud dostanete hlad, můžete si dát křupavou bagetu, 
salát nebo těstoviny.

Pro děti máme připravený dětský koutek, kde se mohou 
zabavit během Vaší kávy…

 WIFI FREE

 Možnost rodinných a dětských oslav

 Realizace cateringu

TEL.: 352 698 555 
K. H. BOROVSKÉHO 1927
SOKOLOV 356 01

henriette_2.indd   1 29.11.2013   15:33:47
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