Tisková zpráva - Bilance skupiny NEMOS v roce 2013
Cílem obou nemocnic je zajistit zdravotní služby v kontextu s restriktivní úhradovou
vyhláškou při zachování spektra rozsahu služeb ZZ skupiny, zajištění rozvoje ve
smyslu zvýšení kvality, stabilizace nastavených opatření.
Nemocnice Ostrov i Nemocnice Sokolov prošly v uplynulém roce pozitivními
změnami. Jmenujme ty nejzásadnější. Nemocnice Ostrov obdržela 1. místo
v celostátním projektu Nemocnice ČR 2013 „Nejlepší nemocnice kraje 2013“ v oblasti
spokojenosti hospitalizovaných klientů. Nemocnice Sokolov získala 2. místo. 1. místo
získala ve spokojenosti ambulantních pacientů kraje. Zároveň se celkově umístila na
druhém místě v kategorii „Skokan roku“ za nejvýraznější posun v kvalitě.
OKB Nemocnice Ostrov a OKBH Nemocnice Sokolov úspěšně absolvovala audit
NASKL II s následným udělením osvědčení s platností na dva roky.
Byly spuštěny nové webové stránky NEMOS+, NEMOS SOKOLOV a NEMOS
AMBULANCE.
Nemocnice Ostrov úspěšně prošla akreditačním šetřením Spojené akreditační
komise /SAK/. Zachovala si tak a obhájila statut akreditovaného pracoviště do 7. 10.
2016. V Nemocnici Ostrov má oddělení NIP stále největší počet klientů, velký úspěch
vyléčených klientů, kvalitou bylo obhájeno prvenství v poskytované péči.
Rehabilitační
oddělení
zaznamenalo
nárůst
počtu
odléčených
klientů
s neurologickými diagnosami. Gynekologicko-porodnické oddělení zaznamenalo
rekordní porodnost v letních měsících /7/13 – 89 porodů, 8/13 – 101porodů/, za rok
2013 se uskutečnilo celkem 611 porodů. Počty porodů rok od roku výrazně stoupají.
Chirurgické oddělení stále drží 1. místo v ČR v počtu laparoskopických operací
tříselných kýl s využitím samoadhesivních sítěk, narůstá počet operací ventrálních
kýl. Z důvodu velkého zájmu klientů byla zahájena činnost psychiatrického
stacionáře. Došlo k rozšíření jednodenní ortopedické péče, urologické ambulance a
operativy. Stavební opravy proběhly na oddělení dlouhodobé intenzivní péče.
V Nemocnici Sokolov bylo slavnostně otevřeno zmodernizované Iktové centrum,
které je vybaveno těmi nejmodernějšími zdravotnickými přístroji. 20 let své existence
oslavilo transfúzní oddělení. Chirurgické oddělení je předním pracovištěm v aplikaci
dialyzačního katetru laparoskopicky. Rehabilitační oddělení bylo přestěhováno do
pavilonu D a je vybaveno rovněž nejmodernějšími zdravotnickými přístroji jako je
například motodlaha na dolní končetiny, motodlaha ramenního kloubu, mobilní
lůžkový trenažér na dolní končetiny či moderní moromed, vybavený softwarem
s ovládací jednotkou s displejem a s programy nastavitelnými pro různé neurologické
a ortopedické diagnózy. Oční oddělení získalo pro screeningové vyšetření nový
přístroj Retinomax. Ortopedické oddělení začalo využívat metody ošetření poranění –
luxace akromioklavikulárního kloubu v oblasti ramene. Nemocnice Sokolov splnila
podmínky počtu výkonů na nové magnetické rezonanci od jejího zprovoznění a
získala od MZ ČR rozšíření akreditace RDG pracoviště o pracoviště magnetické
rezonance.

V letošním roce byl v Nemocnici Ostrov v průběhu ledna zahájen zkušební provoz
psychiatrické infolinky, ostrý provoz bude zahájen 1. 2. 2014. Záměrem je mimo jiné
zlepšení komunikace mezi klienty, podání informace klientům o možnosti terapie,
odpovědi na nejčastější otázky z terénu či podmínky přijetí na psychiatrické oddělení.
V Nemocnici Sokolov probíhají v současné době stavební práce spojené
s plánovanou rekonstrukcí I. nadzemního podlaží pavilonu C. Ukončením stavby
vzniknou nové ambulantní prostory chirurgie, ortopedie, interny a neurologie.
Stavební práce potrvají do 6. 4. 2014.
V koncepci nemocnic je několik připravovaných projektů, například v Nemocnici
Sokolov je to Centrum pro diagnostiku a léčbu onemocnění prsu, konsolidace
komplementu patologie a soudního lékařství. V Nemocnici Ostrov je to Centrální
vstup a ambulance nemocnice, psychiatrické a rehabilitační centrum, lékárenská
péče či oddělení privátní péče.

