TIPY

ZMĚNY V NEMOCNICI NA
FRANTIŠKU BUDOU K LEPŠÍMU
Je to již přes rok, co došlo ke změně ve vedení managementu nejstarší nemocnice
v České republice – Nemocnice Na Františku. Po personální obměně, způsobené
katastrofálními výsledky hospodaření minulého vedení, byl jako další návazný krok
představen koncept stabilizace a rozvoje nemocnice.
Tento nový koncept
optimalizace nemocnice mimo jiné počítá
s rozšířením zdravotních služeb. To se týká
jak péče hospitalizační, tak především péče
ambulantní. Pro tyto
účely bylo například
reorganizováno
uspořádání lůžkového
zázemí. V plném běhu
jsou také přípravy
na vytvoření nových
prostor pro rozšíření
ambulantní části, a to
na základě variantní
studie, která byla
právě pro tyto účely
vypracována. V současné době probíhá
zpracování projektové
dokumentace a analýza finanční náročnosti
této „operace“.
„Všechny tyto změny
navazují na dohody se
zdravotními pojišťov- Studie přestavby rehabilitačního oddělení klinické biochemie v Nemocnici Na Františku.
nami, kdy se podařilo
v uvolněných prostorách přízemí rozšířit
změnit nasmlouvanou strukturu poskydále přispět k zlepšení finanční situace
tované péče, která nyní více odpovídá
nabídku péče o další specializace, jakými
nemocnice.
jsou gynekologie, oftalmologie, ORL
reálné poptávce. Jedná se především
„Jsme na začátku plánovaných změn
nebo stomatologie. Tímto krokem by
o změnu struktury intenzivních lůžek
a uvědomujeme si, že přechodně mohou
nemocnice poskytovala ucelenou naa rozšíření ortopedické a chirurgické
přinést i nepohodlí a narušit zaběhlé
bídku ambulantních služeb se stabilním
péče. A to jak v objemu, tak i struktuře
rituály. Jsou to však změny nezbytné
lůžkovým zázemím“ – vyjmenovává další a systémové, které upevní pozici NNF
výkonů“ – uvedl ke změnám předseda
kroky Rudolf Demeš.
Správní rady NNF MUDr. Rudolf Demeš,
v pražském generelu a vyplní mezeru
Tyto změny jsou již smluvně zakotveny
CSc, který je rovněž zastupitelem MČ
v poptávce po péči v konkurenci fakultv novém návrhu smlouvy s pojišťovnou
Praha 1 za ČSSD.
ních nemocnic“ – uzavřel Rudolf Demeš.
VZP. Pro rozšíření některých dalších
Cílem těchto změn jsou nejen poměrspecializací by bylo možné uvolněné
ně významné úspory v oblasti personálních i provozních nákladů, ale také
prostory nabídnout k pronájmu dalším
stabilizace výnosové složky nemocnice.
poskytovatelům. Celkově by tyto změny
Za rok 2012 musela totiž nemocnice vraměly přinést roční úspory v řádu jednocet poměrně značné finanční prostředky, tek milionů a zároveň by obyvatelům
protože nesplnila kritéria pro potvrzení
Prahy 1 poskytly širší spektrum zdravotzálohových plateb. To by se díky těmto
nických služeb. Rozšíření ambulantní
MUDr. Rudolf Demeš, CSc.
změnám již nemělo opakovat.
složky by také mohlo oslovit větší množpředseda Správní rady Nemocnice
„V ambulantní sféře se budeme snažit
ství přímo platících cizinců, což by mohlo Na Františku a zastupitel za ČSSD.
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