
 

 

Projekt č. CZ.1.04/1.1.02/35.00362 s názvem „Zdravá nemocnice“ je spolufinancován z Evropské 
unie, z prostředků Evropského sociální fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR. 

 

 
Tisková zpráva 

 

KONTAKT: 

Mgr. Lukáš Holub, tel. 737 271 012, e-mail: holub.lukas@nemocnicenachod.cz 
 
 

Oblastní nemocnice Náchod získala peníze na vzdělávání 
svých zaměstnanců  

 
Náchod – Nemocnice zahájila realizaci projektu s názvem „Zdravá nemocnice“, který je 

spolufinancován z Evropské unie, z prostředků Evropského sociální fondu (ESF) 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního 

rozpočtu ČR. 

 V příslušném rozsahu a oblasti vzdělávání nemá projekt v historii náchodské 

nemocnice obdoby.  Ve stejné době jako nemocnice Náchod zahajuje srovnatelný projekt 

také Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.  

Záměrem projektu je zlepšit kvalitu poskytované péče zejména skrze kvalitnější 

komunikační a další propacientsky orientované dovedností. Další oblastmi, ve který budou 

zaměstnanci nemocnice školeny, jsou například manažerské dovednosti, zvládaní stresu, 

prevence syndromu vyhoření a time management. 

Realizace probíhá v období únor 2010 až leden 2012. Celkem bude proškolena více 

než polovina zaměstnanců nemocnice, tj.: přes 500 osob. Školení se bude týkat zejména 

zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty a dále středního management, 

tj.primářů a vrchních sester. Konkrétně budou proškoleny vybrané skupiny sester, dále lékaři 

a v neposlední řadě také sanitáři a sanitářky. Specifickými skupinami jsou sestry a lékařky na 

mateřské a rodičovské dovolené, se kterými chce nemocnice skrze školení udržet kontakt a 

připravovat je na budoucí spolupráci. 

Celkové náklady projektu jsou necelých 5 milionů korun s tím, že dotace pokrývá 100 

procent nákladů. 

Metody školení, které z velké části zajistí dodavatel vzdělávání vybraný na 

základě řádného výběrového řízení dle podmínek poskytovatele dotace, jsou zaměřeny na 

interaktivní formu, nácvik příslušných dovedností a jejich aplikovatelnost do praxe.  

Na závěr projektu bude uspořádána konference, v rámci které bude nemocnice 

prezentovat výsledky a zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit. 
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