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Tisková zpráva Nemocnice Blansko
Blanenská nemocnice je nejlepší v kraji
Nemocnice Blansko se může pochlubit významným úspěchem. V rámci celostátní ankety
Nemocnice 2010 byla v Jihomoravském kraji nejúspěšnější hned ve dvou ze tří hodnotících
kritérií. Na nejvyšší příčku se dostala ve spokojenosti pacientů a z pohledu finančního zdraví
nemocnice, v podkategorii příspěvkových společností. V této kategorii se navíc umístila na
druhém místě v rámci celé České republiky. Do průzkumu, který organizovala nevládní
organizace HealtCare Institute, se letos zapojilo více než 40 tisíc lidí.
„Je to pro nás vynikající úspěch, zvláště si ceníme hodnocení pacientů. Je vidět, že cesta,
kterou v nemocnici jdeme, je nastavena správným směrem. Hlavní pro nás je, že si toho
všimli naši pacienti, pro které zejména všechny změny a vylepšení děláme,“ řekla tisková
mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá s tím, že tento úspěch je dílem všem zaměstnanců
nemocnice.
„Chtěla bych jim za celé vedení nemocnice touto cestou moc poděkovat,“ doplnila MUDr.
Danihelková, ředitelka nemocnice.
Vyhlášení 5. ročníku žebříčku českých nemocnic se konalo v rámci Středoevropské odborné
konference Efektivní nemocnice 2010 v hotelu Clarion v Praze. Hlasování probíhalo,
podobně jako v minulých čtyřech letech, pomocí rozsáhlé skupiny dobrovolných koordinátorů
přímo v nemocnicích, kteří zajišťovali hladký průběh realizace sběru vyplněných tištěných
dotazníků. Bylo také možné hlasovat pomocí zabezpečeného elektronického dotazníku, který
byl po celou dobu průzkumu alternativně dostupný na internetových stránkách
www.hc-institute.org. Dotazník obsahoval 34 klíčových indikátorů. Průzkum spokojenosti
pacientů a zaměstnanců nemocnic začal 1.3.2010 a byl ukončen 31.10.2010. Celkem se jej
zúčastnilo více než 41 000 respondentů.
Od roku 2006, kdy nevládní organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem
začala, se do něj dobrovolně zapojilo již přes 120 000 respondentů, pacientů a zaměstnanců
nemocnic.
V Blansku dne 9.12.2010

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko
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