Oblastní nemocnice Jičín a.s. má nové vedení

V úterý 16. srpna se funkce ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s. ujal Ing.
Tomáš Sláma, MSc. Ing. Sláma zvítězil ve výběrovém řízení, které se konalo koncem července, a to
z důvodu odchodu stávajícího ředitele MUDr. Tomáše Jedličky. První kroky nového ředitele vedly na
setkání s primáři a vedením jednotlivých oddělení, aby se s nimi přivítal a navázal bližší spolupráci.

Bývalý ředitel MUDr. Tomáš Jedlička odešel z nemocnice z osobních důvodů. Novému řediteli však
předal nemocnici v dobré ekonomické kondici a nastartoval řadu aktivit směřujících k jejímu dalšímu
rozvoji a ke zvyšování kvality péče o pacienty. Otevřel ji také novým myšlenkám a aktivitě tzv. zdola,
kdy vytvářel prostor pro iniciativu zaměstnanců. Na tuto práci bude nový ředitel navazovat.
„Nemocnice pod vedením Tomáše Jedličky dosáhla v roce 2015 kladného hospodářského výsledku ve
výši přes 18 mil. korun a ze všech společností Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje tak
nejvíce přispěla k celkovému hospodářskému výsledku holdingu. Za odvedenou práci patří panu
doktoru Jedličkovi jednoznačně naše poděkování. Tomáš Sláma přesvědčil výběrovou komisi, že ze
všech zúčastněných má ty nejlepší předpoklady navázat na práci dosavadního ředitele a nemocnici dál
rozvíjet jak v oblasti péče poskytované pacientům a připravovaných investic do budov i přístrojového
vybavení, tak v oblasti stabilizace personálu. Nemocnici převezme ve velmi dobré ekonomické kondici
a jeho úkolem samozřejmě bude, aby v pozitivním trendu hospodaření pokračoval,“ řekl předseda
představenstva ZH KHK Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Tomáš Sláma absolvoval studia na ČVUT v Praze (obor ekonomika a řízení na elektrotechnické fakultě),
na University of Sheffield (Medical and Health Sciences) a dále několik zahraničních odborných stáží
zaměřených na management ve zdravotnictví. Dlouhodobě vedl Panochovu nemocnici Turnov, aktivně
spolupracoval na projektu fúze této nemocnice s Krajskou nemocnicí Liberec. Krátce působil také jako
ředitel Nemocnice v Semilech, kterou pomáhal stabilizovat. Významně se podílel na řadě projektů
v oblasti zdravotnictví v Libereckém kraji.
-MD-

