ZDARMA na internet přímo z nemocničního lůžka
Vedení nemocnice vyslyšelo prosby od pacientů z nedávno proběhlé ankety a od měsíce
března jsme spustili projekt pokrytí areálu nemocnice internetem v podobě WiFi signálu.
K dnešnímu dni (15.3.) je toto připojení zatím možné na stanici LDN a chirurgickém a
ortopedickém oddělení. Pacienti tak už mohou být ve spojení se svými blízkými. Připojení je
snadné – na mobilu či notebooku zobrazíte seznam bezdrátového připojení na internet,
vyhledáte přístupový bod „NEMPTFREE“ a připojíte se k němu. Pokud by byly problémy,
personál oddělení rád a ochotně s připojením poradí. Do konce března bude pokrytá celá
nemocnice a všechna oddělení.Celá akce realizována i díky štědré finanční pomoci
společnosti Memfis.
Světový den ledvin – 14.3.2013
Nemocnice Prachatice, a.s. se poprvé připojila ke Světovému dni ledvin. Celý týden od 11.15.3. probíhala pro rodinné příslušníky dialýzovaných pacientů možnost přijet se s nimi
podívat, jak funguje oddělení, jak probíhá léčba a na cokoliv se zeptat kvalifikovaného
personálu na hemodialyzačním středisku. Ve čtvrtek 14.3. proběhl Den otevřených dveří na
nefrologické/interní ambulanci pro širokou veřejnost, kde bylo možné absolvovat bezplatné
vyšetření, které může odhalit případné onemocnění ledvin, a to změřit krevní tlak a vyšetřit
moč. Bylo možné své problémy konzultovat s přítomným lékařem. Možnost navštívit
nefrologickou ambulanci a nechat se vyšetřit využilo celkem 53 osob. Do nefrologické
ambulance na další vyšetření byli ihned objednáni 3 pacienti. 20 pacientů mělo patologický
nález v moči, u osmi z této skupiny byl nález závažný. Světový den ledvin i v prachatické
nemocnici splnil svůj cíl, a to zvýšit povědomí o nemocech ledvin, jejich diagnostice a
možnostech léčby.
Výtvarné projekty na odděleních
U vstupní recepce oddělení LDN byla dokončena výtvarná výzdoba malířky Mgr.Vladimíry
Fridrichové Kunešové, která zpracovala nádherný obraz Prachatic s dominantou kostela
sv.Jakuba.
Pro další zlepšení prostředí léčebny dlouhodobě nemocných bude s paní malířkou
pokračováno ve spolupráci, a to ve výtvarné výzdobě jednotlivých pokojů, kam bychom chtěli
zpracovat obrazy okolních obcí prachatického regionu. Chceme tím vylepšit prezentaci
oddělení jako takového, aby se pacientům i ostatním příchozím na LDN nabídl osobní a milý
přístup v nadstandardním a příjemném rodinném prostředí. Paní Fridrichová Kunešová již v
minulých letech výtvarně ozdobila chodbu u dětské ambulance i celé lůžkové dětské oddělení
a malým pacientům je pobyt v nemocničním prostředí s obrázky zvířátek na chodbách a
pokojích jistě tímto zpříjemněn. Tato akce byla realizována ve spolupráci s Nadací Archa
Chantal paní Chantal Poullain. Pokud bude kladná odezva i zájem, tak by se mohly další
výtvarné výzdoby postupně provést i na ostatních odděleních a ambulancích nemocnice.
Informace z valné hromady
Uvolněná pozice na člena dozorčí rady nemocnice po starostovi Martinu Malém byla
doplněna dle volby zastupitelů o primářku OKB-H prachatické nemocnice MUDr. Jaroslavu
Ambrožovou, která již dříve v dozorčí radě působila. Na dubnovém zasedání bude dozorčí

rada v úplném devítičlenném složení. Bude tak moci schvalovat účetní uzávěrku za r.2012,
kdy Nemocnice Prachatice, a.s. skončila hospodaření se ziskem 441 tis. Kč po zdanění.
Z jednání se zdravotními pojišťovnami
V současné době probíhají jednání se všemi ZP o počtech ortopedických operací – totálních
endoprotéz kyčlí a kolen a dalších výkonů, které budeme moci v letošním roce udělat, i o
úhradách a limitech na péči.
Dobrou zprávou je, že nemocnice uspěla ve smírčím řízení s VZP, špatnou naopak to, že pro
letošní rok dostaneme v zálohách uhrazeno díky silně restriktivní úhradové vyhlášce za péči o
cca 15 mil Kč méně. Budeme muset tyto peníze uspořit v provozu tak, aby se to dotklo
personálu i pacientů co nejméně a vyrovnali jsme se i s vyšší DPH v nákladech. Věřím, že se
nám to společnými silami podaří.
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