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TISKOVÁ ZPRÁVA: XVII. KONFERENCE OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN, a. s.
Ve středu 21. září se v jičínském v Biografu Český ráj uskutečnila XVII. Konference Oblastní nemocnice Jičín, a. s., určená především
nelékařským zdravotnickým pracovníkům.
Konferenci zahájil nově jmenovaný předseda představenstva Oblastní nemocnice v Jičíně Ing. Tomáš Sláma. Jak uvedl, chce vytvořit
takové prostředí pro činnost zdravotnických oddělení, které zajistí pokračování v rozvojových trendech nemocnice i pokračování v
trendech dosahování ekonomické soběstačnosti a personálního zajištění oddělení, a to jak lékařů, tak i sester. Váží si práce
nelékařských zdravotnických pracovníků a spoléhá na jejich spolupráci.
Přednáškou „Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. – plány a realita“ pokračoval předseda představenstva ZHKHK Ing.
Miroslav Procházka. Zabýval se personální stabilizací, benefity, vzájemnou komunikací a korektností. Věnoval se také otázce kvality a
bezpečí a akreditaci nemocnice. Své vystoupení zaměřil i na ekonomickou oblast, vytváření generelu nemocnic a na koncepci
zdravotnictví Královéhradeckého kraje. Cílovým stavem by měla být orientace na pacienta, neustálé zlepšování léčebných procesů,
léčivé prostředí, připravenost na budoucí rozvoj, optimalizaci logistických toků, efektivní provoz a finanční udržitelnost a podporu
elektronizace.
V odborné části se MUDr. Pavel Konrád věnoval plenkové dermatitidě a způsobům její léčby. Oblasti tzv. vlhkého hojení ran a jejího
doplnění o biologickou léčbu se věnovala paní Mrkosová, zástupce firmy Apotex. Primářka transfůzního a hematologického oddělení
seznámila přítomné se změnami v hemoterapii, které nastanou v nemocnici od 1. listopadu 2016. MUDr. Petr Jindra se věnoval
problematice karcinomu prsu z pohledu chirurga - od vyšetření až po chirurgickou léčbu.
Zástupce firmy Teleflex, paní Havrdová, informovala o žilních vstupech Midline a PICC a paní Hanzalová zástupce firmy Schubert CZ o
prevenci infekcí u centrálních žilních katétrů.
Mgr. Radka Králová zdůraznila význam doteku v intenzivní ošetřovatelské péči. Na oddělení ARO pracují konceptem bazální stimulace a
pomáhají pacientům ke zlepšení kvality jejich života. Lékař ORL MUDr. Holouš vysvětlil účastníkům konference, jak probíhá vyšetření a
léčba syndromu spánkové apnoe. Bc. Hrabáčková seznámila přítomné s péčí o pacienta s bolestí. Primář interního oddělení MUDr.
Cyrany ve své přednášce vysvětlil a zdůraznil nutnost správné přípravy pacienta před koloskopií.
Závěr konference byl věnován bondingu, tj. společnému prožitku maminky a dítěte po porodu, který praktikují na porodnickém oddělení
naší nemocnice.
Konference se zúčastnilo 221 posluchačů jak z naší nemocnice, tak z blízkého okolí. V předsálí kina se prezentovaly firmy:
NUTRICIA, která seznámila účastníky s produkty klinické výživy, DMA, která představila kompenzační pomůcky, firma Teleflex s porty a
PICC, firma Eakin s pomůckami pro ošetřování stomií a firma Schubert CZ s krytím na centrální žilní katétry.
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