
Zástupci  prezidia České asociace  navštívili náchodský region. 

Proč  náchodský region? Právě v Náchodě se každý rok /letos již po osmé/  uskuteční soutěž 

Batist Nej sestřička. ČAS  má od prvního ročníku pravidelně v porotě své zástupce. 

Generálním sponzoren celé soutěže je firma Batist, sídlící  v Červeném Kostelci, několik málo 

km od  města Náchod. Naše první cesta tedy vedla do firmy Batist Medical a.s. 

Byli jsme přijati generálním ředitelem firmy a měli jsme možnost  si popovídat i s dalšími 

managery firmy.  Seznámili jsme se s technologii výroby zdravotnického materiálu, 

pracovními postupy  při výrobě  a prohlédli si výrobní haly. 

V odpoledních hodinách jsme byli  slavnostně přijati starostou města Náchoda a poslancem 

parlamentu ČR Janem Birkem.  

„Velmi oceňuji náročnou a obětavou práci sester. Jste andělé v nemocnicích, kteří mají první 

kontakt s pacientem. Já vám jako starosta města děkuji za všechny pacienty a mé díky patří 

všem zdravotním sestrám" dodal starosta Náchoda Jan Birke.  

Poté jsme měly možnost si prohlédnout překrásnou budovu náchodské radnice s vyhlídkou na 

náchodský zámek. 

Večer se uskutečnilo neformální setkání se zástupci města a také se sestřičkami náchodské 

nemocnice. Setkání se zúčastnil i ředitel nemocnice Náchod  Ing.. Zbyněk Chotěborský  a 

náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Renata Dušková. 

Následující den  jsme  navštívili  Oblastní nemocnici Náchod. Přivítal nás opět ředitel 

nemocnice  společně s náměstkyní oš. péče a ostatními náměstky.   Prohlédli jsme si areál 

nemocnice  a došlo i na aktuální diskusi, jakým způsobem motivovat zdravotní sestry, či jak 

se liší oblastní nemocnice od fakultních nemocnic .Všichni se shodli, že zdravotních sester je 

velký nedostatek a určitě je to velký problém nejen v současné chvíli ale i do budoucna.  

„Velmi nás zajímá, jak to chodí v jiných nemocnicích, kdo jaké používá zdravotnické 

pomůcky a materiál a jak se provoz  nemocnic od sebe vzájemně liší. To vše jsou pro nás 

cenné zkušenosti, kterými se můžeme navzájem inspirovat," dodala Anna Skalická 

Za organizaci celé, pro nás velmi přínosné a zajímavé akce děkujeme panu Davidu 

Novotnému, mimo jiné také organizátorovi Batist Nej sestřičky a prezidentovi soutěže Muž 

roku. 

 



 

 



 

 



 

 







 



 


