JABLONECKO
Nemocnice získala už potřetí
ocenění za lékařskou péči

Na vrchol poběží i Jan Bauer
Slepý masér zkusí i
tento rok vyzrát na
nejtěžších 400 metrů.
JAN ŽÍLA

Liberec – Krajská nemocnice v Liberci boduje. Poté,
co na jaře nasbírala ocenění
za poskytování péče v hlasování pacientů, nyní si
může připsat na své skóre
také ocenění za kvalitu poskytované péče od odborné
komise. „Jsem rád, že jsme
už potřetí obhájili úroveň a
kvalitu naší péče a potvrdili
výsadní postavení KNL v
rámci nadregionálního
zdravotnictví,“ ocenil generální ředitel KNL Luděk Nečesaný.
Jako první nemocnice v Libereckém kraji získala KNL
akreditaci již v roce 2010.
Nováčkem v náročném
hodnocení byla oproti tomu
Turnovská nemocnice, která
je součástí KNL. Ta prošla
procesem posuzování kvality lékařské péče letos poprvé a hned úspěšně. „Věřím,
že jsme akreditaci opakovaně získali i díky střednímu
zdravotnickému personálu.
Zvláštní poděkování patří
kolegyním a kolegům do
Turnova, kteří procesem
akreditace procházeli poprvé,“ ocenila každodenní nasazení sester a ošetřovatelek
ředitelka ošetřovatelské péče KNL Marie Fryaufová.
AKREDITACE JE VODÍTKEM PRO PACIENTY
Podle lékařského ředitele
nemocnice a primáře zdejšího traumacentra, MUDr.
Richarda Lukáše, by mělo
opakované získání akreditace být pro pacienty důležitým vodítkem při výběru
zdravotnického zařízení, ve
kterém zdravotníky nechají
pečovat o své zdraví. „Pro
nás v Liberci a Turnově je
kvalita péče, a zejména
bezpečí našich pacientů naprostou prioritou,“ uvedl
primář Richard Lukáš.

Akreditace je proces, v
rámci kterého se zkoumá a
hodnotí systém řízení kvality ve zdravotnickém zařízení.
„Ten přesně popisuje a
standardizuje komplikované
nebo rizikové léčebné postupy tak, aby byly vždy
prováděny a dokumentovány stejným způsobem. Snižuje se možnost odchylek, a
tím dochází ke zvyšování
míry bezpečí pro pacienta,“
vysvětlil mluvčí nemocnice
Václav Říčař. Podle generálního ředitele krajské nemocnice, Luďka Nečesaného, se na kvalitě péče odráží mimo jiné i výše investic do špičkových diagnostických a medicínských zařízení.
RUB I LÍC KVALITY
To však podle něj má paradoxně i svou stinnou stránku v podobě úhrad od
zdravotních pojišťoven.
„Investujeme z vlastních
prostředků nemalé částky
do zvyšování a udržování
naší nesporné kvality zdravotnické péče. Marně doufáme, že se tato kvalita i
samotný certifikát projeví
na výši úhrad od zdravotních pojišťoven, které dosud
kvalitu moc neoceňují,“ dodal ředitel největší nemocnice v Libereckém kraji.
Zjednodušeně řečeno, zatímco kvalita péče a náročnost léčebných a operačních
výkonů roste, objem úhrad
od pojišťoven zůstává stejný. Peníze se navíc proplácejí v rámci úhradové vyhlášky od ministerstva
zdravotnictví zpětně. Tedy
zhruba podle podobné logiky, jako když někomu špikově opravíte na dluh auto
a zaplatí vám napřesrok
podle ceny z loňska.

Harrachov – Hned několik
stovek běžců se už tuto sobotu chystá zdolávat můstek K 120 v Harrachově při
závodě Red Bull 400. Jedním z nich bude i slepý Jan
Bauer, kterého identifikujete velmi snadno. Bude mít
na sobě jako jediný i oranžovou vestu. Rozhodně však
nebude se svým hendikepem zaostávat. Jde totiž o
běžce, který má za sebou
jako první nevidomý člověk
na světě maraton na Velké
čínské zdi a odrovnal přitom rovnou dva ze tří traserů. „Je to pro mě zajímavé,
protože je to v uvozovkách
nejtěžších čtyři sta metrů v
životě. Je to něco, co člověk
jen tak nezažije a proto
jsem do toho vloni šel,“ řekl
vždy usměvavý člověk.
ZHUBL NA POLOVINU
Život se sním moc nemazlil.
Oslepl teprve ve třiceti letech, i když problémy se
zrakem měl už od svých
dvaceti. Ani tato tragédie jej
však nezlomila a spíše motivovala. Dříve se totiž živil
jako kuchař, vážil 160 kilogramů, což je nyní těžko
uvěřitelné. Vrhl se na dráhu
maséra a s humorem sobě
vlastním svou provozovnu
pojmenoval U Slepejše.
„Abych mohl svoji práci dělat pořádně, ta kila mi tam
prostě překážela. Až tehdy
jsem měl tu správnou motivaci a začal se pořádně
hýbat a trochu víc přemýšlet nad tím, co jím. Zhubl
jsem 80 kilogramů,“ přiznal.
Vzhledem k tomu, že už z
minulého roku ví do čeho
jde, nepodcenil přípravu a
do Harrachova vyrazil s
předstihem alespoň jednou

JAN BAUER přijel do Harrachově trénovat s předstihem už 31. července. FOTO: RED BULL MEDIA HOUSE

si tréninkově můstek vyběhnout. „Vloni jsem to totálně podcenil. Vůbec jsem
netušil, jak je ten kopec ostrý,“ zavzpomínal na svou
první účast při Red Bull
400.
LOŇSKÁ ZKUŠENOST
Navíc po krátké průtrži byla
trať hodně kluzká a při
stoupání vzhůru nevydržely
jeho boty, kterým utrhal
podrážky. „A to nebyly vůbec levné. Teď už vím, že
musím použít boty s hřebíky, případně dobré trailové
boty,“ dodal s úsměvem.
Zároveň zmínil i další
specifikum tohoto extrémního závodu. Nebyl totiž
sám, kdo si při tomto běhu
odřel hrdlo zevnitř. „Stalo se
to každému, s kým jsem se
o tom v Harrachově bavil.
Tím jak člověk běží ve vysoké tepové frekvenci a doslova lapá po dechu, si hrdlo
vysuší tolik, že si ho vzduchem odře. Zažil jsem to

„Je to krátké a člověk
se musí naučit
pracovat ve vysoké
tepovce. Na čytřstovce
mi pomůže můj
trénink z maratonu
na Velké čínské zdi,
kde jsem musel
vyběhnout přes 5 tisíc
schodů.“ Jan Bauer, běžec
pouze dvakrát. Jednou, když
jsem se vsadil, že vyhraji
patnástistovku a podruhé
na harrachovském můstku,“
řekl.
Co se týče souhry s traserem, není u tohoto typu závodu zase až tak důležitá,
jak to může vypadat. „V
kopci se jde na čtyři a leze
se většinu času na gorilu.
Sladění je mnohem důležitější když s Martinem
běháme maratony a půlmaratony. Já mu musím

maximálně věřit a on musí
vědět, co všechno jako slepý
potřebuji vědět,“ vysvětlil
Bauer.
KAŽDOU VÝZVU PŘIJÍMÁ
Jan Bauer sportuje především pro sebe, ale zároveň
chce ukázat lidem, kteří říkají, že něco nejde, že jde
opravdu všechno. Důležitá
je podle něj hlava. „Je potřeba najít jeden důvod,
proč to udělat, než tisíc důvodů, proč ne,“ zmínil své
motto.
Kromě běhu začal jezdit i
na kole, na němž se už vydal z Prahy až do nejvýše
položeného alpského průsmyku Passo delo Stelvio.
Vylezl však i Gerlachovský
štít. „Důležité je nezranit se
a užít si to. To mám taky v
plánu,“ upozornil Jan Bauer
na svůj sobotní cíl. Podpořít
jeho i další běžce můžete v
Harrachově 13. srpna od
9:30 hodin, kdy začnou
kvalifikační rozběhy.

KAREL GOTT PŘEDAL CENY VÍTĚZŮM
TRIATLONU V JIŘÍKOVĚ

Krátce z kraje
Hodkovice chtějí lepší koupaliště
Hodkovice n. M. Žádnou velkou slávu
stávající koupaliště
Hodkovicím nedělá.
Bazén, který je poměrně rozlehlý, už
je ve stavu, kdy ani
každoroční opravy
KOUPALIŠTĚ v Hodkovicích
nestačí udržovat
chtějí proměnit. FOTO: Deník
perfektní stav. Zastupitelé proto
schválili provedení studie, která ukáže, za jakých
podmínek je možné současné koupaliště přeměnit
na biotopové. Tedy koupaliště, které se čistí pomocí rostlin a k ošetření vody není používána žádná
chemie. Město za ni zaplatí 60 500 korun. Výhodou
biotopových koupališť jsou nižší provozní náklady
a koupání je vhodné i pro alergiky. Přeměna by
podle radnice byla možná v horizontu pěti let. (red)

ZLATÝ SLAVÍK. Nečekaným předávajícím cen pro nejlepší závodníky letošního ročníku tradičního Houmrova triatlonu v Jiříkově se stal mnohonásobný Zlatý slavík Karel Gott. A ne náhodou. Zpěvák, který se zotavuje z těžké nemoci, si právě na
severu Čech na okraji národního parku České Švýcarsko koupil parcelu, na které si začal stavět dům. Kromě předávání cen
si Karel Gott našel čas i na fotografie s fanoušky nebo setkání s kolegy hudebníky. Po skončení závodu se totiž v Jiříkově
konal hudební festival. Foto: Zdeněk Rác

