Investující, prosperující,
personálně stabilní,
s vysokou úrovní
poskytované péče...
Takové jsou všechny
jihočeské nemocnice!
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Koronaviru navzdory. Jihočeské nemocnice
si vedly v posledním roce skvěle
Holding Jihočeské nemocnice, a.s., tvoří
osm jihočeských nemocnic. Ve všech
těchto zdravotnických zařízeních roste
v posledních letech nejen spokojenost
pacientů, ale také počet lékařů a platy
zaměstnanců. Není tedy divu, že ačkoli
byl poslední rok vinou pandemie nemoci
COVID-19 velice náročný, jednotlivým
nemocnicím se podle hejtmanky
Mgr. Ivany Stráské daří.
Jednoznačně na výbornou. Tak
bych ohodnotila fungování holdingu
Jihočeské nemocnice, a.s., v letech
2019 až 2020. Mimořádnou pochvalu si
zaslouží pracovníci všech osmi krajem
založených nemocnic za nadstandardní
nasazení, péči o pacienty či udržení
finančního zdraví a ekonomické
stability.
O tom, že naše nemocnice kráčejí
kupředu se snahou nabízet stále
kvalitnější služby, svědčí celá řada

investičních akcí a dalších projektů
za desítky a stovky milionů Kč, které
se jim v tomto uvedeném období
podařilo úspěšně dokončit. Namátkou
mohu jmenovat nové Psychiatrické
oddělení, nový objekt, ve kterém se
nachází lůžková část Rehabilitačního
oddělení se všemi terapeutickými
pracovišti a stanice dárců krve
Transfúzního oddělení, přestavbu
pavilonu I, kam se z dolního areálu
přestěhuje Oddělení následné
péče 2 a léčebna TBC a respiračních
onemocnění, dále zahájení přístavby
a přestavby pavilonu CH či zavedení
robotické chirurgie v českobudějovické
nemocnici. V Táboře otevřeli nové
Dětské oddělení a nové odběrové
centrum pro dárce krve. V Prachaticích
vznikl nový urgentní příjem.
V jindřichohradecké nemocnici
zrekonstruovali Oddělení následné
a rehabilitační péče. Pacienti Léčebny
dlouhodobě nemocných v dačické

nemocnici mají zrekonstruované jedno
patro a druhé se nyní realizuje. V Písku
upravili přednemocniční prostor
a vybudovali nové parkoviště.
Zároveň mě velice těší, že se naše
nemocnice opět objevily na špici
žebříčku soutěže Nemocnice České
republiky, když se v roce 2019 stala ta
strakonická dokonce jejím absolutním
vítězem. Kromě investic pak rostly
v jihočeských nemocnicích také mzdy
i počty zaměstnanců. Nahoru šel též
obrat jednotlivých nemocnic a spolu
s ním i zisk.
Věřte, že takto kvalitní zdravotnická
péče, jak ji známe u nás na jihu,
opravdu není samozřejmostí.

konstatovat, že po určité době klidu
začaly počty nakažených pacientů
v České republice i u nás v kraji zase
stoupat. Na rozdíl od první vlny šíření
této nákazy, kdy byl ve státě akutní
nedostatek zejména ochranných
pomůcek a my je museli vlastními
silami shánět prakticky po celém
světě, si nyní troufám říct, že jsme
jimi dostatečně zásobeni a připraveni
případnou druhou vlnu v tomto směru
zvládnout. Stejně jako jsou na ni
připraveny i naše nemocnice. Přesně
podle našeho hesla, že (nejen) v těžké
situaci nezůstane v jižních Čechách
nikdo sám.
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Na závěr bych se ještě ráda
vrátila k minulému a bohužel opět
i k současnému tématu. A to ke
koronavirové pandemii. Musím

Mgr. Ivana Stráská | Foto: Jan Luxík
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VÝVOJ HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÝCH NEMOCNIC
V LETECH 2016 – 2019

Hospodářský výsledek
po zdanění
v milionech Kč

822 791

1 233 059

Obrat
v milionech Kč

215 843

355 521

627 807

809 933

41 377

180 297

157 240

69 338

69 935

Vlastní zdroje včetně
navýšení základního kapitálu
v milionech Kč

1 219 341

2019

9 545 224

2018

8 655 036

7 857 338

7 102 749

2017

606 948

423 126

586 430

863 820

2016

Dotace celkem
v milionech Kč

Investice celkem
včetně dotací
v milionech Kč

VÝVOJ PERSONÁLNÍCH DAT JIHOČESKÝCH NEMOCNIC
V LETECH 2016 –2019

Průměrná mzda lékaře

Průměrná mzda středního
zdravotnického personálu

5 103 773

4 580 721

43 268

39 137

35 213

32 551

4 059 523

2019

39 113

34 416

30 635

27 455

Průměrný přepočtený
stav zaměstnanců

2018

3 620 887

2017

92 136

85 228

77 857

72 495

6 782

6 651

6 592

6 469

2016

Průměrná mzda celkem

Celkové osobní náklady
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MUDr. Zuzana Roithová, MBA: Všechny
jihočeské nemocnice velmi dobře hospodaří,
a mohou tak zlepšovat péči o pacienty
Modernizace nemocnic a rozvoj
kvality péče o pacienty, to jsou priority
našich jihočeských nemocnic. Důležité
je i vytváření co nejpřívětivějších
podmínek pro zdravotníky, což je
personální politika posledních let
holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., jak
zmiňuje předsedkyně představenstva
MUDr. Zuzana Roithová, MBA.
Jak jsou na tom lékaři a sestry na
jihu Čech z hlediska platů v rámci
republikového průměru?
Výdělky jsou v průměru o něco vyšší
než v jiných krajích právě díky dobrému
hospodaření nemocnic. Snažíme se
vytvářet vstřícné pracovní prostředí
včetně ubytovacích a vzdělávacích
podmínek, aby naši zdravotníci
neodcházeli z našeho kraje. Především
o naše zdravotní sestry a rehabilitační
pracovníky je velký zájem v Rakousku
a Německu. Musím ocenit všechny
ředitele, že nemuseli zavírat oddělení
jako v jiných krajích.
Pro někoho jsou obecně v České
republice problémem velké přesčasy…
Problémem je, že o noční a víkendové
služby, i když jsou dobře placené,
nemají zájem terénní lékaři. Služby
zajišťují téměř výhradně nemocniční
lékaři, což představuje stovky hodin
jejich osobní přesčasové práce. Ani
vyšší výdělky či náhradní volno nejsou
systémovým řešením. Tím je zapojení
terénních lékařů do těchto služeb, navíc
by si tak udržovali a získávali nové
zkušenosti s léčbou vážně nemocných
pacientů. Chronickou nemocí českého,
a tím pádem i našeho, krajského
zdravotnictví je mimo jiné ochablá
spolupráce terénních lékařů včetně
praktických lékařů s nemocnicemi,
což má vliv i na kvalitu komplexní
péče o pacienty. V rámci holdingu
se snažíme hledat nová řešení pro
komunikaci o pacientech. Budujeme
například systém online sdílení
textové a obrazové dokumentace
mezi nemocnicemi a do budoucna
bychom rádi sdíleli online dokumentaci
v určitém formátu i s ambulantními
specialisty a praktickými lékaři.
Zvýšila by se kvalita i ekonomická
efektivita péče o jihočeské pacienty.
Do čela Jihočeských nemocnic, a.s., jste
nastoupila v dubnu roku 2017. Jaké byly
vaše první úkoly?

Po nástupu jsem řešila společně
s druhým členem představenstva
Ing. Michalem Čarvašem a paní
hejtmankou úkol nové krajské koalice,
který se týkal úpravy pravidel
odměňování členů představenstev.
Dokument schválený valnou hromadou
snižuje počet členů, omezuje souběh
funkcí, snižuje výši měsíčních odměn
(platů) i ročních odměn. Nemocnicím
tak zůstávají roční úspory ve výši
20 milionů Kč. Nově jsou upravena
kritéria hmotné zainteresovanosti,
která míří nejen na hospodářský
výsledek, společné nakupování
léků a materiálů či vyjednávání
s pojišťovnami, ale také na kontrolu
ukazatelů kvality zdravotní péče a na
každoroční zvyšování mezd všech
zaměstnanců. Dalším mým úkolem
bylo provést revizi veřejných zakázek.
Na ní jsem spolupracovala se zástupci
Fondu proti korupci, kteří z veřejných
dokladů provádí monitoring veřejných
zakázek a kteří měli výhrady
k některým zakázkám od roku 2014.
Výsledkem šetření je závěr, že zakázky
nemocnic byly v souladu se zákonem.
Tato moje revize však ukázala, že má
smysl podrobněji zdůvodňovat kritéria
hodnocení i další okolnosti celého
procesu jako prevence proti obdobným
pochybnostem v budoucnosti.
Nová pravidla i nad rámec zákona
o veřejných zakázkách jsou již tři roky
pro všechny nemocnice závazná.
V jakém rozsahu se modernizovaly
okresní nemocnice?
Po rozsáhlých rekonstrukcích
jsou dnes okresní nemocnice
plně srovnatelné s komfortem
regionálních evropských nemocnic.
Disponují vysoce kvalitními přístroji
a moderními technologiemi, které do
nedávna byly výsadou jen fakultních
nemocnic. V posledních dvou letech
jsme prohloubili a formalizovali
spolupráci primářů vybraných oborů
napříč nemocnicemi. Výsledkem
jsou optimalizované postupy pro
superkonziliární činnost a zpřesnění
indikací pro překlady nejsložitějších
případů do krajské nemocnice.
V řadě oborů je medicína na špičkové
úrovni. Jen pro příklad zmíním
třeba gastroenterologii v Nemocnici
Strakonice. Prohloubila se také
spolupráce s Jihočeskou univerzitou
a plzeňskou lékařskou fakultou a nově
spolupracujeme se 3. lékařskou

MUDr. Zuzana Roithová, MBA | Foto: Jan Luxík
fakultou v Praze, která zajišťuje kvalitní
vzdělávací kurzy pro naše lékaře
na novém detašovaném pracovišti
přímo v českobudějovické nemocnici.
Některé nemocnice rozšířily svou
činnost a dostupnost pro občany –
například v táborské vzniklo nové
centrum pro dárce krve a brzy se
otevře nový pavilon psychiatrie.
V prachatické nemocnici zase vznikl
nový interní urgentní příjem a infuzní
centrum. Maminky ocení moderní
pavilon gynekologie a porodnictví

v krumlovské nemocnici. V letech
2017 až 2019 byl objem investic
v jihočeských nemocnicích 4,6 miliardy
Kč, z toho 2,2 miliardy Kč připadlo
na investice v Českých Budějovicích.
Jihočeský kraj přispěl prostřednictvím
zvýšení základního kapitálu okresním
nemocnicím na investice částkou
901 milionů Kč. Řada projektů byla
spolufinancována s významnou
podporou EU.
Redakce
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Změny v Nemocnici České Budějovice, a.s.,
v průběhu let 2009–2020
Pokud bychom se mohli přenést strojem
času o deset let zpět do minulosti, našli
bychom českobudějovickou nemocnici,
jejíž podoba by se od té současné
velmi lišila. V každodenním pracovním
režimu si člověk probíhající změny tolik
neuvědomuje, o to zajímavější může být
krátké ohlédnutí zpět.
Dovolte mi na úvod demonstrovat
uplynulý vývoj několika základními
údaji. Celkový průměrný počet
zaměstnanců se v roce 2019 zvýšil
z 2 358 na 2 832. Jedná se tedy o
nárůst 474 úvazků, respektive o 20 %.
V kategorii lékařů došlo k nárůstu
o 25 % z přesně 400 úvazků na
501 úvazků, v kategorii středního
zdravotnického personálu to je o 10 %
z 1 337 na 1 468 úvazků. Celkový
počet lůžek klesl o 7 % z 1 576 na
1 473, zároveň se zvýšil počet
hospitalizovaných pacientů o 4 %
z 54 705 na 56 830 a počet operací
stoupl o 9 % z 27 025 na 29 421. Roční
obrat nemocnice vzrostl od roku
2019 ze 3 miliard Kč na 5 miliard Kč.
Uvedená čísla dokládají, že práce je
více, ještě více je však zaměstnanců. To
je dobře. Právě ve zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců, jejich
finančního ohodnocení, ale i akcentu
na personální politiku jako takovou je
patrný výrazný posun.
V nemocnici se trvale staví. Od
roku 2013 probíhá ucelený projekt
restrukturalizace a rekonstrukce
horního areálu nemocnice
naplánovaný na deset let, na jehož
konci českobudějovická nemocnice
opustí dolní areál a předá jej svému
zakladateli, Jihočeskému kraji.
Nemocnici nedělají budovy, dělají ji
zdravotníci a veškerý další personál,
respektive kvalitní a bezpečná
zdravotní péče, kterou našim
pacientům poskytují. Budovy jsou však
spolu s parkovou zelení tím prvním, co
každý návštěvník nemocnice spatří. Za
deset let se v areálu nemocnice změnilo
mnoho, veškeré stavební investice jsou
realizovány s cílem zlepšovat prostředí
pro naše zaměstnance a zejména
pacienty, a těm tak poskytovat stále
kvalitnější péči.
V roce 2010 bylo s celkovými náklady
267 milionů Kč dostavěno zcela
nové Dětské oddělení. V témže roce
byla dokončena také kompletní
rekonstrukce Infekčního oddělení.
V roce 2011 byla zprovozněna
nová zaměstnanecká jídelna
v nevyužívaných prostorech po

Nově zrekonstruovaná historická budova pavilonu A (Psychiatrické oddělení), fasáda
získala ocenění Fasáda roku | Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vchod do původní budovy Dětského oddělení | Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nové Dětské oddělení, léto 2010 | Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.
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Pavilon K, perinatologické centrum | Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Výstavba perinatologického centra, říjen 2014
Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.
bývalých laboratořích a uvolněný
prostor po staré nevyhovující
jídelně byl zabrán pro stavbu
zaměstnaneckého parkoviště. Nad
jídelnou byla posléze vybudována nová
kuchyně, což umožnilo po několika
letech přejít k zajišťování stravy
vlastními pracovníky nemocnice,
a upustit tak od externího zavážení
stravy.
V letech 2013–2015 byla rekonstrukcí
bývalého pavilonu Dětského oddělení
a jeho rozsáhlými přístavbami
vybudována s celkovými náklady
223,5 milionu Kč nová porodnice
s neonatologií. Naše perinatologické
centrum, kde se kromě běžné
porodnické péče koncentrují
nejzávažnější případy těhotenských
patologií a péče o porody od 24. týdne
těhotenství z celého Jihočeského
kraje a okresu Pelhřimov, tak získalo
komfortní a přívětivé zázemí.
Nevýhody pavilonového systému jsme
částečně eliminovali vybudováním
nadzemních spojovacích chodeb, které
v současnosti spojují prakticky všechny
pavilony akutní lůžkové péče v horním
areálu nemocnice. Od roku 2013
dochází také k postupným úpravám
komunikací v celém horním areálu
a úpravám parků.
Nad původním odběrovým centrem
Transfúzního oddělení v budově T1
bylo v roce 2014 vybudováno Centrum
infúzní terapie společně s novými
prostory pro ambulanci bolesti, ve
kterém byla prakticky centralizována
do té doby roztříštěná ambulantní
infuzní léčba z jednotlivých
oddělení nemocnice. Vzhledem ke

stoupajícímu počtu zaměstnanců jsme
vybudovali mateřskou školu, kterou
provozuje Jihočeský kraj. Kromě
dětí zaměstnanců krajského úřadu
je využívána dětmi zaměstnanců
nemocnice.
O rok později byla v souvislosti s nově
pořizovanými technologiemi do
laboratorních provozů dokončena
komplexní restrukturalizace
centrálních laboratoří a uvolněné
prostory jižního traktu laboratoří
byly přestavěny pro potřeby
výrobní a laboratorní části
Transfúzního oddělení. Dále byla
v suterénu centrálního pavilonu
spolu s výměnou technologií obou
ozařovačů Onkologického oddělení
provedena přestavba, která umožnila
centralizovat do jednoho prostoru
další provozy radioterapeutické části
onkologie. S nákladem 57 milionů Kč
byla realizována nástavba dvou podlaží
na východní část centrálního pavilonu.
V rámci této nástavby byly vybudovány
v centrálním pavilonu další dvě lůžkové
stanice, které posléze umožnily do
tohoto pavilonu přesunout Interní
oddělení a Neurologické oddělení
z pavilonu I.
V roce 2016 bylo rozšířeno
diagnostické pracoviště Oddělení
nukleární medicíny a pacientům
začala sloužit v Jihočeském kraji dosud
chybějící diagnostická metoda PET/
CT. Ta slouží zejména k vyšetřování
nádorových onemocnění a při diagnóze
umožňuje mnohem větší přesnost
než jiné přístroje. Po přestěhování
Transfúzního oddělení do objektu
centrálních laboratoří došlo k demolici

Původní pavilon Transfúzní stanice ustupuje výstavbě nového parkoviště pro
veřejnost a zaměstnance | Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nové parkoviště pro veřejnost a zaměstnance
Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.
jeho staré budovy. Na jejím místě bylo
v roce 2017 realizováno rozšíření
stávajícího návštěvnického parkoviště
před vstupním terminálem, přičemž
tato část parkoviště je dvoupodlažní
a slouží rovným dílem pro pacienty
či návštěvníky nemocnice a naše
zaměstnance.

V letech 2016–2017 jsme přistoupili
ke kompletní rekonstrukci pavilonu
Z pro potřeby Urologického oddělení
a gynekologické části Gynekologicko
‑porodnického oddělení. Celkové
náklady této stavební akce dosáhly
132 milionů Kč. V roce 2018 bylo
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Nově vzniklé Oddělení urgentního příjmu, duben 2018
Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.
v přízemí centrálního pavilonu
vybudováno do té doby chybějící
Oddělení urgentního příjmu a nové
pracoviště Oddělení ústní, čelistní
a obličejové chirurgie s celkovými
náklady 60 milionů Kč. V roce 2019
byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce
a přístavba historické budovy
nemocnice z roku 1914, ve které nyní
sídlí Psychiatrické oddělení, které
tak mohlo významně navýšit jak svou
lůžkovou, tak i ambulantní kapacitu.
V roce 2020 byla s celkovými
náklady 170 milionů Kč dokončena
novostavba pavilonu T pro stanici
dárců krve Transfúzního oddělení
a lůžkovou část Rehabilitačního
oddělení se všemi souvisejícími
provozy. Letos byla také dokončena
kompletní rekonstrukce pavilonu I,
bývalé interny, tato akce nemocnici
přišla na 125 milionů Kč. Rovněž od
letošního roku pereme prádlo v nové
prádelně a stará nevyhovující prádelna
po své demolici uvolní prostor pro
patrové zaměstnanecké parkoviště
s heliportem na střeše. Ten bude
přímo napojen na systém nadzemních
chodeb, a odpadne tak nepříjemné
překládání pacientů, transportovaných
leteckou záchrannou službou,
z vrtulníku do sanity. Na podzim roku
2019 byla zahájena největší stavební
akce v historii nemocnice s rozpočtem
přesahujícím 1 miliardu Kč, a to první
etapa přístavby, nástavby a stavebních
úprav pavilonu CH, ve kterém
v budoucnu najdou útočiště kromě
současných oddělení všechny operační
obory z dolního areálu nemocnice, tedy
ortopedie, plastická chirurgie, oční
a ORL.
Nemocnice České Budějovice, a.s.,
průběžně investuje do zdravotnické
techniky. Jedná se o stovky přístrojů,
které jsou nezbytné pro poskytování
zdravotní péče na nejmodernější
úrovni. Za poslední desetiletí zmíním
například dva lineární urychlovače

Nový pavilon T, vchod pro dárce krve | Foto: Jan Luxík

Varian True Beam na Onkologickém
oddělení v souhrnné hodnotě
215 milionů Kč, PET/CT scanner
Siemens Biograph mCT Flow za
71 milionů Kč, magnetickou rezonanci
Philips Achieva 1,5 T v hodnotě
28 milionů Kč a Philips Ingenia
3,0 T v hodnotě 36 milionů Kč nebo
robotický systém da Vinci Xi, který
se uplatňuje zejména při operacích
onkologických onemocnění v urologii,
gynekologii a chirurgii, kde přináší
zlepšení přesnosti provedení výkonu.
Výčet pořízených přístrojů by mohl
pokračovat dvěma gamakamerami
na nukleární medicíně, CT přístroji,
angiografiemi, endoskopickou
technikou či ultrazvukovými přístroji.
Nahrazena byla také již dosluhující
hyperbarická komora Oddělení úrazové
chirurgie.
Uvedená velká investiční aktivita je
možná díky třem hlavním zdrojům
financování. Díky výbornému
finančnímu zdraví nemocnice
jde v prvé řadě o vlastní finanční
prostředky nemocnice plynoucí
z plateb od zdravotních pojišťoven
a z komerčních činností, dále
o prostředky z dotačních titulů,
zejména z regionálních operačních
programů EU, a konečně o investiční
podporu zakladatele realizovanou
formou navýšení základního kapitálu
akciové společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s. Tato podpora
Jihočeského kraje, které si velmi
vážíme, představuje za posledních
několik let více než 600 milionů Kč.
Nemocnice po celou dobu vykonává
svou činnost s kladným hospodářským
výsledkem, každou korunu zisku
přitom investuje zpět do svého rozvoje.
Českobudějovická nemocnice své
kvality opakovaně prokazuje v různých
hodnoceních. Zmíním opakovaně
dosažené první místo v kategorii
Finanční zdraví v soutěži Nemocnice
ČR, organizované společností

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH
Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.
HealthCare Institute. V roce 2015
bylo naše úsilí v tomto hodnocení
korunováno ziskem titulu Nejlepší
nemocnice ČR 2015.
Vše výše uvedené by nebylo možné
bez skvělé spolupráce všech
zaměstnanců nemocnice. Díky
nim poskytuje českobudějovická
nemocnice špičkovou zdravotní péči
a Ministerstvo zdravotnictví jí udělilo
statut centra vysoce specializované
péče pro řadu oborů. Zmíním centrum
vysoce specializované onkologické
péče, centrum vysoce specializované
zdravotní péče v onkogynekologii,
centrum vysoce specializované péče
pro pacienty s roztroušenou sklerózou
a neuromyelitis optica, centrum vysoce
specializované cerebrovaskulární
péče, centrum vysoce specializované
komplexní kardiovaskulární péče,
centrum vysoce specializované
intenzivní zdravotní péče
v perinatologii nebo centrum vysoce
specializované traumatologické péče.
V uplynulých letech v Nemocnici České

Budějovice, a.s., vznikl podpůrný
a paliativní tým, který nám doposud
chyběl, stejně jako přibyli dva
nemocniční kaplani, kteří poskytují
spirituální (duchovní) péči pacientům,
personálu a návštěvníkům nemocnice.
V duchovní oblasti doprovázejí
všechny potřebné bez rozdílu
jejich vyznání či světového názoru.
Přestože je řada našich zdravotníků
vědecky a publikačně velmi aktivní,
činíme další kroky pro systematický
rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání
v českobudějovické nemocnici.
Nemocnice se mění, její podstata
zůstává. Je místem, kde se setkáváme
se životem i smrtí, radostí i bolestmi, je
dějištěm tragických momentů lidského
bytí, zároveň však i nejcennějších
okamžiků života.
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva

8

NABÍDKA

VOLNÝCH
PRACOVNÍCH
POZIC
V HOLDINGU JIHOČESKÉ NEMOCNICE, A.S.

9

10

Nemocnice Český Krumlov

Desetiletí velkých událostí v Nemocnici
Český Krumlov, a.s.
Období posledních deseti let bylo pro
Nemocnici Český Krumlov, a.s., časem
zásadních změn. Díky novému vedení
společnosti, které se zasloužilo o značné
investice, se v Krumlově po dlouhé době
konečně začaly hýbat ledy. O investicích,
rekonstrukcích, ale i velkých plánech do
budoucna jsme si povídali s předsedou
představenstva Nemocnice Český
Krumlov, a.s., MUDr. Jindřichem
Floriánem a členem představenstva
Mgr. Vojtěchem Remeněm, MBA.
Ohlédněte se za posledními deseti lety
v českokrumlovské nemocnici. Co se
změnilo?
JF: Někdy před těmi deseti lety
nastoupil do funkce ředitel
Mgr. Jaroslav Šíma a já jako
jeho náměstek. Do té doby se
o českokrumlovskou nemocnici nikdo
moc nestaral. Vypadalo to, že se zruší
nebo že se zprivatizuje, a dlouho sem
nešla žádná investice. Teprve my
jsme začali využívat evropské fondy
skrze Integrovaný regionální operační
program. Naši předchůdci ve vedení se
o tyto programy nikdy nezajímali.
Z peněz Evropské unie jsme nejprve
nechali zateplit všechny budovy, to
byla naše první velká akce. Poté jsme
připravili výstavbu dalších dvou
nových pavilonů. To jsme naplánovali
ještě s Mgr. Jaroslavem Šímou, který
potom odešel, a místo něj nastoupil
Mgr. Vojtěch Remeň, MBA. Ten byl
nejprve právníkem společnosti
a poté, co mě nominovali na
předsedu představenstva, se z něj
stal člen představenstva. Společně
jsme pokračovali v tom, co jsme
s Mgr. Jaroslavem Šímou přichystali.

Nové multifunkční pavilony E a B | Foto: Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Hlavní změny tedy nastaly díky novému
vedení?
JF: Ano, přesně tak. Naši předchůdci
ve vedení se o investiční programy
nikdy nezajímali. Českokrumlovská
nemocnice je kvůli tomu stále nejvíce
podfinancovaná ze všech jihočeských
nemocnic. Zdaleka svými interiéry
nedosahuje kvality, kterou nabízejí
ostatní nemocnice Jihočeského kraje.
Do čeho jste přesně investovali?
JF: Je to celkem jednoduché. Do
pavilonů A, B a C. Za podpory
Jihočeského kraje a Integrovaného
regionálního operačního programu
jsme nejprve postavili dva nové
pavilony. V pavilonu A nyní sídlí několik
ambulancí, včetně ambulance bolesti,
lékárna a bistro Madetka. V pavilonu B
pak Dětské a Novorozenecké oddělení,
gynekologie a porodnice, urologie,

Nový multifunkční pavilon A | Foto: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
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onkologický stacionář a ředitelství
nemocnice. Tím jsme si vytvořili
prostor k dalším stavebním akcím.
Do budovy staré gynekologie jsme
přesunuli LDN a začali s rekonstrukcí
pavilonu C. Teď taky rekonstruujeme
vrátnici, abychom na základě
požadavků kraje vytvořili lepší zázemí
pro záchranáře.
VR: Pořád také probíhá přístrojová
obměna a rekonstrukce technické
infrastruktury nemocnice. To jsou také
velmi významné investice.
Kolik to všechno stálo a odkud jste
čerpali finanční prostředky?
VR: Standardní roční investiční
rozpočet NČK se pohybuje okolo
20 milionů Kč. Díky podpoře
Jihočeského kraje jako vlastníka
a čerpání evropských fondů se nám
od roku 2016 daří naplňovat tento
rozpočet daleko přes 120 milionů Kč.
Díky tomu jsme postavili nové
pavilony A a B v souhrnné hodnotě
cca 175 milionů Kč, dále dokončujeme
rekonstrukci pavilonu C za přibližně
65 milionů Kč. Přístrojová obměna je
financována z našich zdrojů (odpisů),
výjimku tvoří 30 milionů Kč, které jsme
získali na základě úspěšné žádosti
z programu IROP č. 31 – Návazná péče.
Dále jsme také uspěli s žádostmi do
programů IROP č. 26 a č. 28, čímž jsme
získali prostředky ve výši 15 milionů
Kč na IT vybavení a elektronizaci nejen
zdravotnické dokumentace. Další
velkou investiční prioritou, i s ohledem
na stáří areálu, je obnova technického
zázemí, kdy jsme v posledních pěti
letech investovali přibližně deset
milionů Kč do modernizace technické
infrastruktury, např. do obměny
kogeneračních jednotek, výměny
hořáků u kotle, přeložení regulační
stanice plynu apod.

Nově zrekonstruované Dětské oddělení | Foto: Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nastaly v nemocnici i nějaké personální
změny?
JF: Před těmi deseti lety jsme téměř na
všechna oddělení uvedli nové primáře
a vrchní sestry. I díky tomu dnes
máme opravdu hodně nadstandardní
personální vybavení. Dohodli jsme
se, že věk primářů bude maximálně
65 let a že poté u nás mohou zůstat
jako lékaři, ale za primářský plat.
Dá se říci, že se tím vedení všech
oddělení „okysličilo zvenku”. Nyní už
probíhá změna vedení jednotlivých
oddělení podruhé. Celkově jsme snížili
počty úředních pracovníků a posílili
zdravotnické profese.
Napadá vás ještě něco, co byste za
poslední desetiletí rádi zmínili?
VR: Za zmínku určitě stojí, že jsme
vytvořili síť lékáren v okrese Český
Krumlov v obcích, kde by se lékárny
samy neuživily. Lékárny provozujeme
a zajišťujeme jimi odbornost
a dostupnost lékárenské péče, obce
nám potom nějakým způsobem

Pokoj na Gynekologicko‑porodnickém oddělení | Foto: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
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dorovnávají ztráty. Lékárny máme
v Horní Plané, ve Frymburku a ve
Velešíně. Naším úkolem totiž není jen
vydělávat, ale starat se o lidi, pacienty,
a to i co se týče návazné péče.
Všímá si vaší práce veřejnost? Máte
nějaké ohlasy?
JF: Dá se říci, že zřetelně klesá počet
stížností a vztah veřejnosti k nám
se pomalu mění. Je to vidět hlavně
na tom, že nás čím dál víc podporují
místní podnikatelé prostřednictvím
Hospodářské komory. Každý rok
máme setkání, kde vyberou peníze na
nějaký přístroj. A i další nás výrazně
podporují. Například velešínský
JIHOSTROJ a.s., nebo Kostečka Group
spol. s r.o. Jednou za rok se účastníme
i setkání se starosty obcí okresu Český
Krumlov a vyzýváme je k tomu, aby
řekli, co je špatně a co se jim nelíbí. Už
podruhé za sebou nás jen pochválili.
Podle nich se kvalita péče výrazně
zlepšila.
Pohled na původní pavilon E – v tomto místě je nyní nový multifunkční pavilon A | Foto: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Jaké máte plány na následující
2–3 roky?
VR: Nejprve bychom rádi do
konce roku přestěhovali LDN do
zrekonstruovaného pavilonu C. Také
se bude řešit výměna vzduchotechniky
centrálních operačních sálů.

JF: Potom tu pořád máme starý
pavilon Interního oddělení a Oddělení
chirurgie. Takže bychom příští rok
chtěli začít s rekonstrukcí pavilonu
Interního oddělení, což jsou čtyři
patra. Poslední velkou akcí by měla

být rekonstrukce chirurgie, která
by měla navázat hned na tu internu.
A mezitím, pokud budou peníze, což
slibuje Ministerstvo zdravotnictví
i Evropská komise, by se měl postavit
nový urgentní příjem. Z přístrojového

vybavení bychom do budoucna rádi
pořídili magnetickou rezonanci.
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Rozvoj Nemocnice Dačice, a.s.,
v letech 2010–2020
Nemocnice Dačice, a.s., je malým,
zato progresivním zařízením, které
neusíná na vavřínech. Díky pravidelné
modernizaci areálu, nákupu nového
vybavení i stoupající kvalitě lékařských
služeb se těší mezi pacienty velké oblibě.
Je také držitelem prestižního Certifikátu
kvality a bezpečí.
Nemocnice Dačice, a.s., byla založena
jediným akcionářem, Jihočeským
krajem, dne 10. 11. 2009. Ten
převzal majetek nemovitý i movitý
od města Dačice po neúspěšném
pronájmu soukromému subjektu a od
1. 2. 2010 byla zahájena zdravotnická
činnost a poskytování lůžkových
zdravotnických služeb. Podpora od
našeho zakladatele je po celou dobu
příkladná, o obyvatele Dačicka je
postaráno.
Nové vedení Nemocnice Dačice, a.s.,
se od roku 2010 ve svém plánu rozvoje
zaměřilo na postupnou rekonstrukci
zachovaných ambulancí a lůžkového
oddělení Léčebny dlouhodobě
nemocných. Provoz vlastní nemocnice
byl situován do dvou pater hlavní
budovy – LDN je rozdělena na 26 lůžek
poskytujících péči klasické léčebny
dlouhodobě nemocných a 30 lůžek
LDN se zvýšenou rehabilitační
péčí hlavně pro pacienty po
endoprotézách kolenních a kyčelních
kloubů, po cévních mozkových
příhodách a polytraumatech. V rámci
restrukturalizace areálu byl uzavřen
pavilon B u budovy ředitelství a byla
vyvíjena maximální snaha o jeho
využití pro čistě sociální potřeby pro
budoucí domov seniorů. To se povedlo
v roce 2016, kdy Jihočeský kraj
rozhodl o přestavbě domova seniorů
z Budíškovic. Ambulantní pracoviště
vlastní i privátní byla převážně ve
čtyřech budovách poliklinik v areálu.
Vedení Nemocnice Dačice, a.s., v roce
2010 začalo rekonstrukcí hlavní
budovy, kde byla zahájena výměna
oken na severní straně, byl nakoupen
a instalován nový výtah pro pacienty,
zrekonstruována část přízemí pro
gastroenterologickou a interní
ambulanci, dokoupen rektoskop
a sonograf. S pomocí Nadačního fondu
nemocnice Dačice (dále jen NFND)
byla nakoupena repasovaná elektricky
polohovatelná lůžka v počtu 32 kusů
pro oddělení LDN. Vedení dokoupilo
i 30 mechanicky polohovatelných
lůžek a noční stolky, vše pro oddělení
LDN. Byl instalován nový nemocniční
informační systém pro vedení

zdravotní dokumentace pacientů,
na část pokojů byly instalovány
protipožární hlásiče a byla provedena
rekonstrukce části páteřního
vodovodního kanálu. Celková
investiční částka byla v roce 2010 ve
výši 3 999 903 Kč.
V roce 2011 byla provedena
digitalizace rentgenového pracoviště
s možností přenosu snímků systémem
PACS do jiných zdravotnických
pracovišť v areálu a mimo něj.
Proinvestováno bylo 1 107 250 Kč.
Vedení nemocnice se od roku 2011
připravovalo na zásadní krok. Tím
byla rekonstrukce bývalé přízemní
budovy kuchyně na nový pavilon
ambulantní rehabilitační péče.
Předání staveniště bylo v květnu
2012 a v říjnu 2012 již patrový pavilon
rehabilitace stál a byl plně v provozu.
Moderní vybavení představují čtyři
celotělové vany vodoléčby, dvě vany
pro horní končetiny a dvě vany pro
dolní končetiny, elektro‑magnetoterapii
a léčbu suchou masážní vanou.
Pacientům je poskytována veškerá
dostupná péče v komfortním prostředí.
Lékaři i fyzioterapeuti získali svá
vlastní moderní pracoviště s možností
individuálního cvičení s pacienty.
V patře budovy vznikla také veliká
cvičebna pro skupinová cvičení
vybavená zrcadly, madly u stěn
a boulderingovou stěnou pro dětské
pacienty a dalšími rehabilitačními
pomůckami. Na každém patře
nového pavilonu byla vybudována
bezbariérová WC pro vozíčkáře,
pacienty a personál. Na oddělení
byl zakoupen drtič vložných mís do
toaletních křesel pro usnadnění práce
sesterského personálu na lůžkové
stanici LDN. Celkové investiční náklady
v tomto roce dosáhly 12 034 320 Kč.

Koupelna na pokoji lůžkové části Oddělení následné ošetřovatelské
a rehabilitační péče | Foto: Nemocnice Dačice, a.s.

V roce 2013 pokračovalo zateplování
budov nemocnice a došlo i na třetí
etapu výměny oken na severní straně
hlavní budovy. Současně proběhla
i rekonstrukce druhé části přízemí
hlavní budovy s vybudováním druhé
interní ambulance s přípravnou a třemi
pokoji pro interní stacionář k aplikaci
infuzní terapie a bezbariérového WC
s koupelnou. Byl vyměněn nákladní
výtah z roku 1951 na přepravu stravy
do obou pater lůžkového oddělení LDN.
Vzniklo také zázemí pro zaměstnance
ambulantní rehabilitace v suterénu
pavilonu.
Nové RTG | Foto: Nemocnice Dačice, a.s.
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Provedena byla i obvodová drenáž celé
budovy. Celkové náklady v tomto roce
se vyšplhaly na 5 733 501 Kč.
V roce 2014 mohlo dojít díky proběhlé
kompletní rekonstrukci terasy
u gastroenterologické ambulance
a zimní zahrady k vybudování
bezbariérového přístupu do zvýšeného
přízemí hlavní budovy.
Novou izolací terasy byl zajištěn
nepropustný povrch terasy, což později
(2015) umožnilo v suterénu budovy
vybudovat nové šatny, sprchy a sociální
zázemí pro sestry a sanitáře lůžkového
oddělení. Bezbariérový výstup z tzv.
zimní zahrady v hlavní budově slouží
návštěvníkům i pacientům pro snadný
přístup do zahrady nemocnice, která
má parkovou úpravu. Dále byla
provedena bezbariérová úprava vstupu
na pracoviště LPS, která po rozšíření
rehabilitačních pracovišť slouží jejich
pacientům. Došlo k opravě komunikací
před kuchyní a poliklinikou a dokoupilo
se vybavení kuchyně a přístrojů pro
ambulantní rehabilitaci.
Kvůli snížení nákladů na otop byla
vyměněna okna a vstupní dveře
u administrativní budovy. Významnou
akcí roku byl nákup a instalace nového
skiagrafického přístroje pro RTG
pracoviště.
Nejnáročnější akcí roku 2014 bylo
zajištění Projektu snížení energetické
náročnosti čtyř budov poliklinik
– pavilonů č. 1, 2, 3 a 4. Projekt byl
spolufinancován EU a Jihočeským
krajem. Celkové náklady byly
5 263 438 Kč, z toho částka 3 008 968 Kč
byla hrazena z dotací SFŽP a EF. Částku
2 254 471 Kč pak uhradil Jihočeský
kraj. Celá akce proběhla bez přerušení
provozu jednotlivých pracovišť
ve všech poliklinikách. Během
realizace projektu byla vyměněna
okna a vstupní dveře, zateplen plášť
budov a udělány nové fasády. Díky
tomu došlo ke zvýšení tepelného
a světelného komfortu v ordinacích
všech čtyř budov poliklinik. Celkem
tedy bylo v roce 2014 proinvestováno
7 854 860 Kč.
V roce 2015 jsme přistoupili ke
sjednocení zázemí výjezdového
pracoviště Jihočeské záchranné
služby, která sídlí v našem areálu.
Rekonstrukce budovy garáží
a ubytovny v prvním patře budovy byla
zásadní jak pro vybudování zázemí
pro pracovníky a vozidla ZZS, tak i pro
zaměstnance Nemocnice Dačice, a.s.
V prvním patře budovy jsme pro
ZZS zrekonstruovali místnosti pro
dispečink, zázemí pro sestry, lékaře
a záchranáře ZZS a inspekční pokoje
pro naše zaměstnance. Garáže dostaly
nové vytápění, povrchy podlah

Pavilon lůžkové části Oddělení následné ošetřovatelské a rehabilitační péče | Foto: Nemocnice Dačice, a.s.
a hlavně snadno ovladatelná vrata
garáží. V celé budově se také výrazně
zvýšil tepelný komfort a díky nové
omítce doslova svítí. V budově bylo
zrekonstruováno sociální zázemí, okna
a topení v obou patrech.
Velkou investicí v roce 2015 byl nákup
nového ultrazvukového přístroje, který
je umístěn u RTG pracoviště. Dále byl
zakoupen kolonoskop s videocentrem
pro gastroenterologické pracoviště.
Pro možnost zajištění rehabilitace
pacientů na oddělení Léčebny
dlouhodobě nemocných byla
zakoupena nová motodlaha. Kvůli
zajištění hygieny a nácviku rehabilitace
pro imobilní pacienty LDN jsme
pořídili i kolejnicový systém Erilens
s příspěvkem NFND. V průběhu roku
byly provedeny opravy v hodnotě
bezmála jednoho milionu Kč a investice
do nemovitého majetku představovala
částku 6 223 060 Kč.
Po intenzivních přípravách ve všech
provozech Nemocnice Dačice, a.s.,
proběhlo k 15. 12. 2015 akreditační
šetření a nemocnici byl udělen
Certifikát kvality a bezpečí na dobu
tří let.
V roce 2015 se v dačické nemocnici
investovalo do vylepšení celkem
9 003 000 Kč.
Rok 2016 byl rokem dalších stavebních
změn a rekonstrukcí. V prostorách
bývalé vrátnice jsme vybudovali novou
ordinaci lékařské pohotovostní služby
s denní místností pro sestry a zázemím.
Jen lékařské pokoje pro dětského
lékaře a pro lékaře pro dospělé
zůstaly v hlavní budově v přízemí.
Docházková vzdálenost není dlouhá,
ale toto řešení je dočasné. V hlavní
budově jsme vyměnili staré vstupní

dveře na obou stanicích LDN a také
u interní ambulance. Zrekonstruovali
jsme sociální zázemí zaměstnanců na
pracovišti RTG v hlavní budově, dále
na poliklinice č. 3 a v suterénu hlavní
budovy. Byla provedena rekonstrukce
střechy kotelny. Do prostor lékárny
jsme nainstalovali nové vstupní
dveře. V tomto roce byla v areálu
otevřena opět nemocniční lékárna,
provozovaná privátním subjektem.
Před hlavní budovou jsme provedli
parkovou úpravu s instalací pěti
venkovních posilovacích strojů. Na
LDN byly zakoupeny nové motomedy
pro ležící a sedící pacienty. Zároveň
jsme také doplnili vybavení vodoléčby
a elektroléčby ambulantní rehabilitace.
Došlo také na opravu kanalizace
v suterénu hlavní budovy. Potřebné
opravy budov nemocnice dosáhly
částky 716 416 Kč. Do kuchyně jsme
v rámci přípravy na rozšíření počtu
vydávaných porcí jídel pro klienty
budovaného domova seniorů dokoupili
varný kotel a konvektomat. Celkové
investiční náklady pro tento rok činily
4 266 110 Kč.
V roce 2017 jsme pokračovali
v přípravách na zabezpečení
stravování pro klienty domova
seniorů. Provedli jsme přístavbu
kuchyně a zároveň jsme zde instalovali
nový chladicí box pro maso a novou
granulovou myčku na černé nádobí.
Do kuchyně jsme ještě dokoupili další
potřebné vybavení jako např. škrabku
na brambory. Kromě toho jsme rozšířili
vybavení ambulantní rehabilitace
o nové přístroje a cvičební pomůcky
pro pacienty. Nová ramenní motodlaha
je unikátní ve svých schopnostech
pohybu horní končetinou pacienta
v programovatelném režimu rozsahu.
Areál nemocnice doznal změn
vybudováním dvou parkovišť. První

je určené lékařům privátních ordinací
u ulice V Kaštanech. Druhá odstavná
plocha, kde mohou parkovat i pacienti,
vznikla před pavilonem ambulantní
rehabilitace. Dosavadní parkovací
místa byla vyčleněna pro osoby
pohybově omezené. Abychom mohli
dále ošetřovat zatravněné plochy
areálu, bylo třeba nahradit starý
a nefunkční sekací traktor novým.
Celkové investiční prostředky pro rok
2017 dosáhly výše 3 980 097 Kč.
V roce 2018 jsme přistavěli dva
lékařské pokoje a zázemí pro lékaře
sloužící u nás lékařskou pohotovostní
službu v sobotu, neděli a svátky.
Na oddělení Léčebny dlouhodobě
nemocných jsme rekonstruovali v obou
patrech denní místnosti pro sanitáře.
Opravili jsme i startovací byt 2+1
v budově garáží pro lékaře nemocnice.
V hlavní budově jsme také zahájili
první etapu výměny topného systému
a provedli rekonstrukci rozvodů
studené vody. Pro rehabilitační
ambulanci jsme pořídili lymfodrenážní
přístroj a zavedli výkony manuální
a přístrojové lymfodrenáže. Pro
zajištění dovozu stravy obyvatelům
domova seniorů na okraji našeho
areálu jsme zakoupili vozidlo Dacia
Dokker Van. Byl také zaveden
elektronický objednávkový systém
stravy v jídelně zaměstnanců. V tomto
roce nás navštívil ministr zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Pan ministr
si prohlédl naše provozy, poobědval
v zaměstnanecké jídelně a oběd
pochválil. Celkové investice v roce
2018 činily 4 912 067 Kč.
V roce 2019 jsme zahájili rekonstrukci
stanice LDN v prvním patře hlavní
budovy, kde jsme vybudovali na
pokojích koupelny se sprchou, WC
a umyvadlem. Byla provedena
kompletní výměna osvětlení na celé
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stanici. Díky tomu mohou pacienti
svítit nad svou postelí a světlo
souseda neruší. Zakoupili jsme i nová
elektricky polohovatelná lůžka a nové
noční stolky pro tuto stanici v počtu
33 kusů. Obě veliké koupelny na stanici
byly zachovány pro hůře mobilní
pacienty. Výměna osobního výtahu na
poliklinice se plánovala na jaro 2020,
po dokončení náročné stavební úpravy
byla již provedena. Veškeré investice
v roce 2019 představují částku
8 561 446 Kč.
V roce 2020 v rekonstrukcích lůžkové
části pokračujeme a do konce roku
budeme mít i druhé patro LDN s WC
a koupelnami na pokojích. Samozřejmě
zachováme i centrální koupelny pro
hůře pohyblivé pacienty. Čeká nás také
výměna náhradního zdroje elektrické
energie, který pochází z roku 1979,
a nákup RTG přístroje jako zálohy ke
stávajícímu, již dříve zakoupenému.
Řadu nákupů jsme povinni provádět
na základě legislativních požadavků,
vývoje techniky a v neposlední řadě
i negativních vlivů hackerů. I kvůli tomu
stále vylepšujeme ochranu počítačové
sítě nemocnice a dodržování pravidel
GDPR.
V letech 2010–2020 bylo v Nemocnici
Dačice, a.s., v nákupu nových přístrojů,
vybavení nemocnice a ambulancí, ve
stavebních změnách a rekonstrukcích,
opravách budov a jejich instalací
celkem proinvestováno více jak
60 milionů Kč. I když vypadá naše
nemocnice díky rekonstrukcím
mnohem lépe, nemůžeme v tomto
stavu ustrnout. Naše zdravotnické
provozy a budovy, které jsou původně
z 50. a 70. let minulého století, je třeba
dále zlepšovat a modernizovat. Pacienti
si přejí při poskytování zdravotních
služeb více soukromí a komfortu a také
legislativa na nás klade stále vyšší
požadavky na individualizaci prostředí
a přístupů k příjemcům zdravotních
služeb.
Všechny stavební a rekonstrukční
aktivity byly vždy konzultovány
s Jihočeským krajem, který ve svém
rozpočtu na Nemocnici Dačice,
a.s., a na obyvatele Dačicka a okolí
pamatoval a rozvoj podporoval.
Ale nejsou jen stavby, každoročně
opakujeme aktivity v rámci prezentace
Nemocnice Dačice, a.s.
Od roku 2010 každoročně pořádáme
v říjnu Den otevřených dveří
s prohlídkou v daném roce koupených
či vybudovaných novinek, a Den
pro bývalé i současné zaměstnance
nemocnice, kdy je seznamujeme
s provedenou prací v nemocnici
a plány do dalšího roku. Od roku 2012
probíhá projekt Dobrovolníci pomáhají
nemocnici ve spolupráci s Gymnáziem
Dačice v rámci dobrovolnické aktivity
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studentů s našimi dlouhodobě
hospitalizovanými pacienty.
Každoročně také pořádáme v září
akci nazvanou Pohybem ke zdraví,
tedy jeden den sportovních soutěží
pro žáky ZŠ či MŠ z Dačic a okolí.
Během této akce soutěží minimálně
300 dětí v různých disciplínách,
jako je poskytování první pomoci,
překonávání překážek, pohyb po
nestabilních plošinách, malování
dolními končetinami apod. Děti
dostávají drobné dárečky a ve
spolupráci s jihočeskou Madetou
i vhodnou mléčnou svačinu. Od roku
2010 intenzivně spolupracujeme
s Nadačním fondem Nemocnice
Dačice, kde je sdruženo 27 měst
a obcí z okolí nemocnice, který
poskytl naší nemocnici již několik
dotací. Další sponzorské dary jsme
v průběhu let obdrželi od Waldviertler
Sparkasse, PKD Dačice, s.r.o., i od
soukromých osob. Veškeré finanční
prostředky ze sponzorských darů
jsou využívány na nákup přístrojové
techniky a rehabilitačního vybavení,
které pacientům přinese užitek.
Všem i drobným sponzorům vždy
velice děkujeme. Po celou dobu
spolupracujeme i se ZUŠ Dačice, kde
především Mgr. Zamazalová se svými
žáky krásně zdobí naše prostory
a podněcuje dobrou náladu pacientů.
Našim pacientům přišli zahrát i žáci
hudebních kurzů ZUŠ. Koncert měl
veliký úspěch. Nemocnice Dačice, a.s.,
v rámci programů zdravého životního
stylu pořádá od roku 2012 pravidelná
skupinová cvičení pro rodiče s dětmi,
cvičení pro zdravá záda na podporu
správného svalového skeletu, kondiční
cvičení pro ženy a cvičení pro těhotné.
V roce 2015 jsme v nemocnici
instalovali deset spinningových
kol, a 3× týdně tak pořádáme kurzy
spinningu, o které je veliký zájem.
V roce 2015 jsme získali Certifikát
kvality a bezpečí, který jsme úspěšně
obhájili v roce 2018. V roce 2019 jsme
byli v naší kategorii LDN vyhodnoceni
jako nejlepší pracoviště v ČR. V roce
2021 nás čeká opětovné obhajování
tohoto certifikátu, což není nikdy
jednoduché. Každoroční kontroly jsou
důležité.
Nemocnice Dačice, a.s., poskytla
od začátku své existence prostory
pro soukromé ordinace a laboratoře
privátním zdravotnickým zařízením,
které se v průběhu let personálně
měnily, redukovaly a opět
rozšiřovaly do současného počtu cca
30 poskytovatelů zdravotních služeb.
V areálu nemocnice je tak vybudováno
komplexní poliklinické centrum
zdravotních služeb.
Za dobu poskytování zdravotních
služeb v Nemocnici Dačice, a.s., se
toho událo opravdu hodně a není
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v našich silách popisovat, co všechno
se u nás v nemocnici povedlo
a uskutečnilo. Celých 10 let ale máme
velikou oporu v dotační politice
u našeho zakladatele a akcionáře, tj.
Jihočeského kraje, a mentální podporu
především u současné hejtmanky
Mgr. Ivany Stráské. Za konstruktivní
přístup a snahu zachovat zdravotní
služby, byť v nejmenším lůžkovém
zdravotnickém zařízení v kraji,
jsme vděčni a doufáme, že to tak
cítí i obyvatelé Dačicka a okolí. Naši
zaměstnanci jsou ochotni vzdělávat
se a podílet na rozvoji Nemocnice
Dačice, a.s., a to je pro další rozvoj
nemocnice zásadní. Vybudovali jsme
si společně své místo mezi okolními
zdravotnickými poskytovateli, máme
určitou pozici, pacienti nás doporučují
svým známým a vracejí se k nám,
pokud léčbu potřebují. Neusínáme na
vavřínech a plánujeme do budoucna
další rozvoj a vylepšení naší nemocnice
i jednotlivých ambulancí.
V roce 2021 máme v plánu opravu
prosklené luxferové stěny přes
tři patra v hlavní budově a opravu
dešťových svodů střechy ve fasádě
hlavní budovy. Plánujeme zajistit
projektovou dokumentaci na dvě
bytové jednotky v řadové výstavbě
domu pro stabilizaci lékařů v areálu
nemocnice. V naší nemocniční kuchyni
zajišťujeme celodenní stravu pro
pacienty a pro klienty sousedního
Domova seniorů Dačice a obědy
pro naše zaměstnance a seniory
z Dačicka, které rozváží Ledax. Proto
je nutná průběžná výměna a doplnění
pomocných strojů v nemocniční
kuchyni, tedy konvektomatů a myček.
Plánujeme také druhou etapu obnovy
části počítačového vybavení ambulancí
a stanic nemocnice.
V roce 2022 plánujeme výstavbu
dvou bytových jednotek pro lékaře

v areálu nemocnice. Chceme také
dále pokračovat v rekonstrukci
topného systému v hlavní budově
a doplnit počítače na dalších našich
pracovištích. Rádi bychom zajistili
i snížení energetické náročnosti
budovy ředitelství, provedli novou
izolaci celé přízemní budovy a případně
vybudovali nadstavbu, kde bychom
zajistili nemocnici odpovídající
zasedací místnost. Plánujeme
také obnovu celotělových van na
ambulantní rehabilitaci a obnovu
přístrojového vybavení interní
ambulance.
V roce 2023 chceme provést
rekonstrukci podlahového topení
z roku 1951 a instalací na operačních
sálech. Rovněž chceme provést
nové oplocení areálu do ulice
V Kaštanech a obnovit venkovní
pěší cesty v areálu s protiskluzným
povrchem. Zároveň také plánujeme
pokračovat v rekonstrukci
vodovodního a odpadového systému na
poliklinikách.
Provozujeme zdravotní služby
v areálu nemocnice, která byla
otevřena v roce 1951, stále celý areál
modernizujeme a zvelebujeme. Je
to nekonečná cesta, protože kdo se
nestará, neopravuje a neudržuje,
dočká se jen krachu. To my nechceme,
a tak se staráme. Je to spousta práce,
starostí, ale výsledek pak potěší nejen
nás, našeho zakladatele a investora
Jihočeský kraj, ale i naše pacienty jak
na lůžkách, tak i pacienty ošetřené
ambulantně. Pokrok jde dál, a proto ani
my nemůžeme přešlapovat na místě.
V další dekádě nás totiž čeká spousta
práce, a to nejen kvůli pandemii
COVID-19.
MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LL.M.
předsedkyně představenstva
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Nemocnice Jindřichův Hradec

Rozvoj Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
v letech 2012–2020
V posledních letech prošla Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s., dramatickým
rozvojem. Několik budov dostalo díky
rekonstrukci novou tvář, nakoupilo se
moderní přístrojové vybavení, a hlavně
tu vyrostly pavilon urgentní medicíny,
zcela nový urgentní příjem i jediné
Oddělení následné intenzivní péče
v Jihočeském kraji. V posledních letech
tak zaslouženě stoupá nejen obrat
nemocnice, ale především dostupnost
a kvalita lékařské péče i spokojenost
pacientů.
V období po roce 1990, kdy
Nemocnici Jindřichův Hradec
vlastnil stát a funkci majitele
převzal Okresní úřad Jindřichův
Hradec, se realizovalo několik
menších investic. Největší z nich
byla přístavba hemodialyzačního
střediska. Zcela zásadní investicí
byla výstavba nového pavilonu E (tzv.
pavilonu urgentní medicíny), který
byl uveden do provozu v dubnu 2002.
Celkový náklad představoval více
jak 600 milionů Kč a byl financován
z dotace poskytnuté Ministerstvem
financí ČR prostřednictvím Okresního
úřadu v Jindřichově Hradci.
Rokem 2005 přešla Nemocnice
Jindřichův Hradec pod nového
vlastníka – Jihočeský kraj – jako
akciová společnost. V období do roku
2011 se žádné významnější investice
v nemocnici nerealizovaly.
Ke zcela zásadně rychlejšímu rozvoji
jindřichohradecké nemocnice došlo
po roce 2011, kdy byla zateplena
poliklinika a postavena nová
lékárna (vč. přípravny cytostatik).
Koncem roku 2013 byl otevřen nově
vybudovaný pavilon D, který nabízí
lepší podmínky pro pacienty, ale i pro
naše zaměstnance. Starý pavilon D byl
následně zbourán, pavilony se spojily
do jednoho bloku. Výstavba nového
pavilonu D vyšla včetně vybavení
na cca 200 milionů Kč a mohla se
uskutečnit jedině díky finanční
podpoře Jihočeského kraje.
Velice významným pro rozvoj
nemocnice se stává rok 2014, kdy byl
rekonstrukcí prodejny zdravotnických
potřeb vybudován nový urgentní
příjem. Jeho význam je pro dostupnost
a zkvalitnění péče pro občany zcela
zásadní. V září tohoto roku se tu
otevřelo první (a zatím jediné) Oddělení
následné intenzivní péče v Jihočeském
kraji. Jeho cílem je odpojení pacientů
od umělé plicní ventilace a příprava
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na domácí umělou plicní ventilaci. Tu
v současné době rozvíjíme.
V roce 2014 jsme za finanční
spoluúčasti Jihočeského kraje
a evropských fondů dokončili zásadní
rekonstrukci pavilonu C. Její součástí
bylo i zateplení budovy.
V roce 2015 se nám pak
podařilo rekonstrukcí rozšířit
hemodialyzační středisko o nový
sál s šesti dialyzačními lůžky, což
znamenalo pro pacienty i zdravotnický
personál výrazné zlepšení podmínek
pro poskytování péče. Dále jsme
v tomto roce zahájili postupnou
rekonstrukci Rehabilitačního oddělení
a pavilonu A na Oddělení následné
a rehabilitační péče.
V následujícím roce 2016 jsme
se věnovali zejména dokončení
úplného uvolnění pavilonu A pro
potřeby následné a rehabilitační
péče a vybudování nového dětského
pavilonu F. To se naštěstí podařilo
a naši dětští pacienti i personál
dostali nové kvalitní prostory. Tím
jsme dovršili vybudování úplného
monobloku pro komplexní poskytování
zdravotní péče. To se podařilo
i díky významné finanční pomoci
Jihočeského kraje.
Zvýšeným zájmem nemocnice je
i oblast poskytování paliativní
a sociální péče. Jako první jsme
v Jihočeském kraji otevřeli
dvě paliativní lůžka a následně
předpokládáme komplexní přestavbu
pavilonu v ulici Italských legií na
pavilon paliativní a sociální péče.
To vše bude možné realizovat až po
dokončení komplexní rekonstrukce
pavilonu A, kterou předpokládáme
dokončit v roce 2020.
Závěrem roku 2016 jsme otevřeli novou
výdejnu lékárny u hlavního vchodu do
nemocnice. Také jsme upravili a zlepšili
přístup do nemocnice jak pro ZZS
a DZS, tak i pro veřejnost.
V roce 2018 došlo ke zcela zásadnímu
zkvalitnění zdravotnického
přístrojového vybavení většiny
oddělení nemocnice. Díky dotaci
v rámci IROP – zdravotnické přístroje
jsme zakoupili vybavení v celkové
hodnotě téměř 100 milionů Kč. K těm
nejvýznamnějším rozhodně patří
magnetická rezonance.
Nové investice jsou jistě významným
faktorem pro zvyšování rozsahu
a kvality poskytované zdravotní
péče. Za zcela zásadní v této oblasti
ale považujeme neustálé vzdělávání
zdravotnického personálu, a to
nejen u lékařů, ale i u nelékařského
zdravotnického personálu (zejména
zdravotních sester). Naší snahou je

Porovnání nemocnice před rokem 2012 a v roce 2020 | Foto: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
pak stabilizace kvalitního personálu
v rámci nemocnice.
V letech 2012 až 2019 Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s., investovala
celkem 722,131 milionu Kč. Z tohoto
objemu připadlo na zvyšování
základního kapitálu od Jihočeského
kraje 346,3 milionu Kč, na naše
vlastní zdroje 257,479 milionu Kč a na
ostatní dotace (SFŽP, IROP, MZd ČR,
město Jindřichův Hradec, MMR) pak
118,352 milionu Kč.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
pracovala v letech 2012 až 2019
každý rok s kladným hospodářským
výsledkem. Obrat nemocnice v roce
2012 činil 482,802 milionu Kč. V roce
2019 vzrostl obrat na 792,964 milionu
Kč, a zvýšil se tak o víc jak 310 milionů
Kč (tj. 64 %). V tomto období došlo
v souvislosti s rozšířením zdravotní
péče i k výraznému nárůstu
počtu zdravotnického personálu,
a to o 28 lékařů, 40 zdravotních
sester a 48 zaměstnanců nižšího
zdravotnického personálu. Také jsme
převzali od krachující dodavatelské
firmy úklid nemocnice, což znamenalo
nárůst provozních pracovníků o 23.
Lze konstatovat, že Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s., se
v posledních letech významně
rozvíjela a že se nám podařilo změnit
naši nemocnici v moderní, uznávanou
regionální nemocnici.
Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva

Výhled vybraných investic
pro období 2020–2022
R. 2020
•
Revitalizace energetického hospodářství nemocnice
záložní dieselagregát, kogenerační jednotka, ekologizace 		
a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův 		
Hradec, a.s.
Finanční náklad – 50,8 milionu Kč
•

Stavební úpravy 1. NP pavilonu A (závěrečná fáze) – ONRP „A“
Finanční náklad – 10,9 milionu Kč

•

Rekonstrukce rehabilitace – čtvrtá fáze (balneoprovoz)
Finanční náklad – 20 milionů Kč

R. 2021
•
Rekonstrukce rehabilitace – pátá, závěrečná fáze
Finanční náklad – 7,2 milionu Kč
•

Rekonstrukce (přestavba) pavilonu sociální a paliativní péče – ul.
Italských legií místo stávajícího nevyhovujícího objektu Oddělení
následné péče
Finanční náklad – 37,5 milionu Kč

•

Obnova přístrojů RDO (CT, skiagrafický přístroj)
Finanční náklad – 25 milionů Kč

•

Kybernetická bezpečnost ICT
Finanční náklad 12,4 milionu Kč

R. 2022
•
Výstavba pavilonu centrálních laboratoří
Finanční náklad – 93 milionů Kč
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Výběr z mezníků života Nemocnice
Písek, a.s., v letech 2010–2020
Písecká nemocnice je moderním
zdravotnickým zařízením. Díky lidskému
přístupu, kvalitě poskytované péče
a neustále se zvyšujícímu komfortu je
vyhledávaným zdravotnickým zařízením
nejen ze strany pacientů z Písku, ale
i širokého okolí. V roce 2017 se navíc
stala podle nezávislé organizace
HealthCare Institute Nejlepší nemocnicí
ČR.
Rok 2010
Rok 2010 si většina z nás spojuje
s počátkem funkčního období
předsedy představenstva MUDr. Jiřího
Holana, MBA. V této době jsme
začali s rekonstrukcí Gynekologicko
‑porodnického oddělení. Náklady
na zateplení se vyšplhaly na
22 milionů Kč. V nemocnici jsme
vybudovali Oddělení spirituální péče
a dokončili projekt digitalizace, díky
kterému RTG skončilo s klasickými
filmy. Zahájili jsme provoz nového
hemodialyzačního střediska, jehož
kapacita byla v té době 15 lůžek.
V tomto roce byla písecká nemocnice
vyhlášena 3. nejlepší nemocnicí
v ČR a získala certifikát Nemocnice
21. století.

Nový pavilon laboratoří | Foto: Nemocnice Písek, a.s.

Rok 2011
Písecká nemocnice byla založena
přesně před 100 lety. Toto jubileum
jsme oslavili dalším zdokonalením
služeb pro pacienty: vzniklo
akreditované Iktové centrum, začalo
fungovat Oddělení akutní rehabilitace,
převzali jsme lékařskou pohotovost.
Vzhledem k dostatečné kapacitě lůžek
v ostatních jihočeských nemocnicích
jsme definitivně ukončili činnost
lůžkové části Infekčního oddělení.
Rok 2012
V roce 2012 byla Nemocnice Písek, a.s.,
vyhlášená Firmou Písecka. Dokončili
jsme projekt ekologizace nemocnice,
jehož součástí bylo zateplení budov
a výměna všech oken. Jednou
z nejzásadnějších událostí tohoto
roku bylo zavedení subspecializace
gynekologie – urogynekologie, díky
které můžeme efektivněji pomoci
našim pacientkám s řešením potíží
souvisejících s močovou inkontinencí.
Rok 2013
V roce 2013 jsme otevřeli XXL
ambulanci a zcela nový moderní
pavilon neurologie. Uspěli jsme
ve velké konkurenci nemocnic
regionálního typu Evropské unie
a obsadili 1. místo v rámci jejího
Nemocniční kaple po rekonstrukci | Foto: Nemocnice Písek, a.s.
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Původní vodoléčba | Foto Nemocnice Písek, a.s.
projektu DUQuE o dostupnosti
a výsledcích zdravotní péče.
Rok 2014
V rámci hodnocení nezávislé
organizace HealthCare Institute jsme
se stali 2. nejlepší nemocnicí v ČR.
Posunem ambulantní péče bylo
otevření Centra infuzní terapie,
díky kterému se u nás pacienti
nemusí s řadou diagnóz dlouhodobě
hospitalizovat. Sloučili jsme lůžkový
fond na Odděleních chirurgie, urologie
a ORL. Snížili jsme hlučnost provozu
v areálu poté, co jsme zavedli do
provozu elektromobily. Nastoupili
jsme cestu ekologicky zodpovědné
nemocnice.
Rok 2015
V roce 2015 došlo k modernizaci
a výměně veškerého lůžkového fondu
nemocnice. Zrekonstruovali jsme
porodní sály a pokoje, které fungují
jako rodinné apartmány. Otevřeli
jsme novou moderní lékárnu a začali
s projektem obnovy zeleně v areálu.

mezd o 10 %. Zorganizovali jsme soutěž
Jihočeská sestřička 2017 a obnovili
zeleň v areálu nemocnice.
Rok 2018
Před dvěma lety jsme přistoupili
k rekonstrukci naší rehabilitace
a vybudovali jsme novou vodoléčbu
včetně bazénu. Zrekonstruovali jsme
nejstarší budovu v areálu – kapli,
která slouží zdravotníkům a potřebám
Oddělení spirituální péče. Přešli jsme
z vytápění parovodem na horkovod.
Velkým přínosem bylo zavedení přímé
digitalizace v mamografii.
Rok 2019
Rok 2019 byl pro píseckou nemocnici
velmi plodný. A to doslova. Přišlo zde
na svět 993 miminek, což bylo nejvíc
od roku 1990. Postarali jsme se o další
zlepšení zázemí: obměnili jsme CT,
zkultivovali jsme předpolí nemocnice

Nová vodoléčba | Foto: Nemocnice Písek, a.s.
a do areálu celé nemocnice jsme
nainstalovali moderní LED veřejné
osvětlení. V klání o Nejlepší nemocnici
ČR jsme skončili pátí.
Rok 2020
První polovina roku 2020 pro nás byla
stejně jako pro ostatní velmi náročná.
Vedle toho, že měníme magnetickou
rezonanci, začali jsme s rekonstrukcí
sociálního zázemí Chirurgického
oddělení a zrekonstruovali sociální
zařízení interny, jsme museli na
několik měsíců přijmout kvůli šíření
nového koronaviru zcela nová
bezpečnostní opatření. Nemocnice
byla také přechodně reprofilizovaná.
Naše mikrobiologická laboratoř se
stala akreditovaným pracovištěm pro
vyšetřování vzorků COVID-19. Spolu
se strakonickou laboratoří jsme se
za podpory firmy OIG a Jihočeského

kraje zapojili do studie prevalence
COVID-19.
Další plány Nemocnice Písek, a.s.
Nadále chceme pokračovat v nabírání
kvalitních zaměstnanců lékařských
i nelékařských oborů. Čeká nás
reakreditace oborů ve vzdělávání
a obhajoba všech centrových
akreditací – mamografické, iktové
i perinatologické. Budeme dále
obnovovat technické zázemí a starat
se o finanční stabilitu nemocnice.
Chceme modernizovat patologii,
urgentní příjem a ukotvit paliativní
péči. Zaměstná nás jistě i kybernetická
bezpečnost a nové procesní kroky
v případě posunu epidemiologické
situace.
MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva, ředitel

Rok 2016
V roce 2016 jsme zahájili výstavbu
pavilonu laboratoří. Vybudovali jsme
urgentní příjem Iktového centra. Stali
jsme se 5. nejlepší nemocnicí v ČR.
Protože areál písecké nemocnice je
skutečnou botanickou lahůdkou, vydali
jsme knihu „Jsou tu s námi“ věnovanou
dřevinám zdejšího arboreta.
Rok 2017
Rok 2017 byl pro naši nemocnici
poměrně zásadním. Nejenže se nám
povedlo s podporou EU zmodernizovat
přístrojové vybavení, ale zvládli
jsme také dokončit novostavbu
pavilonu laboratoří. Na základě
průzkumu společnosti HealthCare
Institute jsme byli oceněni jako
Nejlepší nemocnice ČR. V rámci naší
personální politiky jsme přijali za své
Memorandum o zvyšování tarifních
Koridor | Foto: Nemocnice Písek, a.s.
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Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.,
v posledním desetiletí
Za posledních 10 let se vedení
prachatické nemocnice podařilo
úspěšně využít dotačních projektů
a velké finanční podpory Jihočeského
kraje, a provést tak její významnou
modernizaci a rozvoj. Během této doby
se proinvestovalo bezmála 300 milionů
Kč, z toho 160 milionů Kč do stavebních
investic a 140 milionů Kč do ostatního
dlouhodobého majetku, tedy zejména
přístrojů a technologií. Díky tomu patří
dnes prachatická nemocnice mezi
moderní zdravotnická zařízení.
Modernizaci prachatické nemocnice
spustil projekt Ekologizace budov
v roce 2010. Došlo ke kompletnímu
zateplení stěn i střech, výměně všech
oken a rekonstrukci balkonů. Celý
areál také dostal nové fasády. Zmíněný
projekt vyšel na 33,4 milionu Kč.
Následovala rekonstrukce
chirurgického pavilonu za 30,8 milionu
Kč v roce 2011, kdy byla provedena
vnitřní modernizace a přestavba
tří pater lůžkových částí Oddělení
ortopedie, chirurgie a následné péče.
Vznikly nové sesterny, vyšetřovny,
v pokojích bylo vybudováno vlastní
sociální zařízení a vyměnily se vnitřní
rozvody a vybavení.
O rok později jsme pro potřeby
onkologické ambulance zřídili
ředírnu cytostatik v zázemí lékárny za
2,5 milionu Kč, rozšířili parkoviště pro
pacienty a zavedli závory na vstupu za
2,3 milionu Kč.

Letecké foto ze současnosti | Foto: Nemocnice Prachatice, a.s.

Zateplení a modernizaci budov
ubytovacích kapacit nemocnice
v ulici Nemocniční 206 a Nebahovské
1015 za celkem 13,2 milionu Kč jsme
provedli v roce 2013.
Dva roky poté byl realizován
projekt modernizace kotelny za
29,2 milionu Kč, který zahrnoval
i nové vzduchotechniky pro operační
sály, kuchyň, kogenerační jednotky,
teplovodní kotel a hořáky, kondenzační
nádrže, rozvody vody a systém měření
a regulace.
I v následujícím roce, tedy v roce 2016,
pokračoval rozvoj a modernizace
nemocnice. Z opuštěné budovy bývalé
patologie vznikla za 9,6 milionu Kč
mateřská školka a nové byty pro
zaměstnance. Bylo vybudováno
parkoviště pro zaměstnance za
2,4 milionu Kč i centrální šatny za
3,4 milionu Kč.

Letecké foto z roku 2010 | Foto: Nemocnice Prachatice, a.s.
Budování parkovišť a finální povrchová
úprava komunikací v areálu nemocnice
za 2,1 milionu Kč byly dokončeny
v roce 2017. Pořídila se také pračka za
2,3 milionu Kč a započal projekt IROP
výzva č. 31 Návazná péče. V rámci
tohoto projektu se z evropských
peněz pořídilo 32 přístrojů za
31 milionů Kč. Mezi nimi bylo

zakoupeno i vybavení přístrojů pro
kolonoskopii a gastroskopii v rámci
gastroenterologické ambulance.
Pořídili jsme i dva nové rentgeny
a pojízdný rentgen. Proběhla výměna
rehabilitačních přístrojů i van, pořízen
byl i nový analyzátor do laboratoře,
přístroje a postele na intenzivní péči.

Poté byl realizován projekt IROP
výzva č. 28, v rámci kterého došlo
k modernizaci informačních
a komunikačních systémů nemocnice
za bezmála 4,5 milionu Kč. Došlo
také ke kompletní výměně postelí
a nočních stolků na lůžkových stanicích
za 6,5 milionu Kč, což přispělo
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Skiaskopicko-skiagrafický RTG | Foto: Nemocnice Prachatice, a.s.
k výraznému zlepšení komfortu
pacientů.
Hlavní investicí roku 2019 byla
výstavba interního urgentního
příjmu za bezmála 18 milionů Kč,
který se v následujícím roce osvědčil
při pandemii nemoci COVID-19.
Realizovali jsme rovněž projekt IROP
výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost
za bezmála 4 miliony Kč. Dále jsme
pořídili nový žehlicí kalandr pro
prádelnu za 3,5 milionu Kč a nové
sterilizátory pro operační sály
a centrální sterilizaci za 3,9 milionu Kč.
Tento výčet významných investic není
úplný. V rámci provozu nemocnice se
každý rok modernizují vnitřní prostory,
mobiliář, sociální zázemí u čekáren
ambulancí i pro zaměstnance. Mění
se nábytek a vybavení ambulancí,
lékařských pokojů i vyšetřoven.
Instalují se nové automatické dveře
a podobně. Ročně je několik milionů
investováno do moderních přístrojů,
které zlepšují jak kvalitu a bezpečí
léčby pro pacienty, tak i komfort v práci
pro náš personál. Pořídili jsme i nové
operační stoly, ultrazvuky, každé
dva roky se kupuje nová sanitka.
Pro následující období se počítá
s výstavbou nové oficíny a rozšířením
lékárny i s vybudováním dalších bytů
pro zaměstnance. Chystáme výměnu
stávajícího 11 let starého CT za nový
přístroj, který by měl ještě více zlepšit
kvalitu snímků, rychlost zpracování
i snížit dávku radiace pro pacienta.
Všechny investice jsou realizovány
se záměrem dalšího rozvoje
a modernizace prachatické nemocnice,
která má své nezastupitelné místo v síti
zdravotní péče Jihočeského kraje.
Z pohledu skladby lůžkové péče
se za deset let stalo několik věcí.
Klíčový byl rok 2012, který byl ve
znamení řady bitev, které jsme svedli
o zachování jednotlivých částí provozu

nemocnice – ortopedie, lipidové
poradny, Dětského a Novorozeneckého
oddělení, porodnice, potažmo
o budoucnost celé nemocnice. Po
celoročním dlouhém a složitém
jednání o restrukturalizaci lůžek se
zdravotními pojišťovnami i o uzavírání
nových rámcových smluv na dalších
pět let se podařilo zajistit stabilitu
a nasmlouvat kompletní spektrum
péče. Navíc se nám podařilo vytvořit
z ortopedie samostatné oddělení,
a ukončit tak každoroční spekulace
o jejím dalším fungování.
Vzhledem k plánům VZP na výraznou
redukci lůžek na řadě oddělení se
jednalo de facto i o vlastní existenci či
neexistenci nemocnice. Na podporu
zachování nemocnice vznikla
petice, nemocnice se semkla a táhla
v nelehké době za jeden provaz,
i když to znamenalo utažení opasků
i snížení mezd. Nejen díky více jak
patnácti tisícům podpisů pod peticí,
ale především díky jednotě všech
jihočeských nemocnic, podpoře
hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly,
náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany
Stráské, starosty Ing. Martina Malého
i dalších starostů a zastupitelů
z regionu i obyvatel Prachaticka
se nakonec podařilo ovlivnit
rozhodnutí zdravotních pojišťoven
a dojednat zachování dostupnosti
zdravotní péče v plném rozsahu na
následujících pět let, a tím také udržet
více jak 380 pracovních míst. Počet
nasmlouvaných akutních lůžek byl
snížen ze 173 na 146, ale poskytování
kvalitní zdravotní péče našim
pacientům snížení lůžek neohrozilo.
Tento počet zůstal až dodnes beze
změny a odpovídá potřebám regionu
i poskytované péči.
V roce 2010 provedli naši ortopedi
107 totálních endoprotéz kyčelních
a kolenních kloubů. V roce 2019 tento

Vstup po rekonstrukci | Foto: Nemocnice Prachatice, a.s.
počet operovaných stoupl na 227.
Významně se tak zkrátily čekací doby
na tento zákrok.
Ambulantní péče je poskytována
v ambulancích všech základních
lůžkových oborů a dále pak
v ambulancích gastroenterologie,
nefrologie, onkologie včetně podávání
cytostatik, ortopedie, traumatologie,
hematologie, ambulance pro poruchy
metabolismu a léčbu bolesti. Od
ledna 2010 zajišťuje nemocnice
i lékařskou pohotovostní službu
(dříve LSPP). Nemocnice dříve
provozovala i dětskou kardiologii,
ta je dnes soukromá v prostorách
nemocnice. Oproti roku 2010 jsme
rozšířili naše služby o novou ambulanci
kardiologie, novou interní ambulanci
a také o samostatný infuzní stacionář
a urgentní příjem.
Komplementární služby zajišťují
v nepřetržitém provozu laboratoře
Oddělení klinické biochemie
a hematologie a Oddělení
lékařské mikrobiologie, dále pak
Radiodiagnostické oddělení.
Rehabilitační oddělení poskytuje své
služby jak pacientům ambulantním,
tak hospitalizovaným pacientům.
Od roku 1994 je součástí nemocnice
i hemodialyzační středisko, dnes již
s deseti lůžky. Oddělení se v průběhu
let nezměnila, rozšířily se ale počty
i spektrum jejich výkonů.
Personální vybavení nemocnic se za
poslední roky výrazně neproměnilo.
V roce 2010 měla nemocnice
385 kmenových zaměstnanců, v roce
2019 to bylo 400. Největší nárůst byl
u lékařů, jiných odborných pracovníků,
vysokoškoláků a všeobecných
sester. 1. 9. 2019 bylo v Prachaticích
otevřeno detašované pracoviště
Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické v Českých
Budějovicích. Čtyřleté studium

bude ukončeno maturitní zkouškou.
Od třetího ročníku budou budoucí
zdravotní sestry vykonávat praxi v naší
nemocnici. Věříme, že mnohé z nich
si vyberou naši nemocnici jako svého
budoucího zaměstnavatele.
Naše nemocnice je certifikována
dle norem ČSN EN 15224:2017
a ČSN ISO 9001:2016. Tyto normy
jsou zaměřeny na zkvalitňování
klinických procesů a řízení rizik při
poskytování zdravotní péče. Oddělení
klinické biochemie a hematologie
bylo akreditováno Českým
institutem pro akreditaci dle normy
ČSN EN ISO 15189:2013 mezi prvními
pracovišti a v roce 2019 obhájilo
Osvědčení o akreditaci na dalších
5 let. Oddělení lékařské mikrobiologie
je akreditováno od roku 2015 dle
normy ČSN EN ISO 15189, úspěšná
reakreditace proběhla v únoru 2020
a osvědčení bylo vydáno opět na
dalších 5 let.
Jako každý rok jsme se účastnili
celorepublikové ankety Nemocnice
ČR 2019 (pořádá HealthCare
Institute) a v kategoriích Spokojenost
zaměstnanců a Spokojenost
hospitalizovaných pacientů jsme
shodně obsadili v rámci jihočeských
nemocnic 2. místo. I v dalších letech
chceme beze zbytku naplnit motto
naší nemocnice: „S důvěrou k nám,
spokojeni od nás…“ Děkujeme všem
zdravotnickým i nezdravotnickým
pracovníkům nemocnice za příkladnou
péči po všech stránkách o naše
pacienty.
Ing. Michal Čarvaš, MBA
předseda představenstva, ředitel
Prim. MUDr. František Stráský
člen představenstva
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Strakonická nemocnice investovala do
modernizace prostředí a kvality péče přes
1,2 miliardy Kč
Ve strakonické nemocnici se za
posledních deset let s významným
přispěním Jihočeského kraje masivně
investovalo do modernizace areálu. Její
výsledky pacienti pociťují každý den
nejen díky lepšímu komfortu prostředí,
ale i v dostupné kvalitní, bezpečné
a v řadě případů svým významem
i nadregionální a akreditované zdravotní
péči. To vše za trvalého udržení kladného
hospodářského výsledku a absence
závazků po lhůtě splatnosti.
Nemocnice Strakonice, a.s., byla
v letech 2009 a 2019 oceněna jako
nejlepší česká nemocnice v nezávislém
hodnocení HealthCare Institutu,
které mapuje spokojenost pacientů,
zaměstnanců a finanční zdraví.
Vysoký standard nemocničních
pokojů je dnes již samozřejmostí.
Většina našich standardních pokojů
je dvou- a třílůžkových, některá
oddělení disponují i nadstandardními
jednolůžkovými pokoji. Lůžka jsou
polohovací, většina pokojů má vlastní
koupelnu a toaletu, signalizační
zařízení, TV a wi-fi připojení
k internetu. K dispozici jsou služby
erudovaného nutričního týmu, který
sestavuje jídelníček dle individuálních
potřeb pacientů. Součástí
zdravotnického týmu jsou i klinický
farmaceut, klinický psycholog, logoped,
epidemiolog, tým pro nosokomiální
infekce či antibiotické středisko.
Nemocniční kaplan poskytuje služby
duchovní.

Původní vrátnice | Foto: Nemocnice Strakonice, a.s.

Jednou z priorit je i bezpečnost
zdravotníků a pacientů. Ačkoliv
nemocnice nemůže být zcela
uzavřeným zařízením, zřídila
v posledních letech pořádkovou službu,
která je úzce napojena na bezpečnostní
agenturu a policejní složky,
a investovala do bezpečnostního
vybavení, které zvyšuje odolnost
nemocnice při případném útoku.
Doba přestaveb, stěhování a vzniku
moderních pracovišť
Při dnešní prohlídce moderního
nemocničního areálu si už asi málokdo
vzpomene, jak náročným procesem
si nemocnice kvůli rekonstrukcím
a nové výstavbě za posledních deset
let prošla. V roce 2009 byla zahájena
přístavba tzv. jižního křídla pavilonu
operačních oborů, která skončila o rok
později. V novém pavilonu s kapacitou

Nová vrátnice | Foto: Nemocnice Strakonice, a.s.
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65 lůžek v jedno-, dvou- a maximálně
třílůžkových pokojích je umístěna
komfortní lůžková kapacita Oddělení
chirurgie, gynekologie, šestinedělí
a neurologie a řada ambulantních
pracovišť včetně onkologického
stacionáře. Výstavba, která trvala
patnáct měsíců a náklady na ni se
vyšplhaly na 112 milionů Kč, byla
oceněna v architektonické soutěži
PRESTA.
Současně s ní probíhaly i další stavební
práce, které na první pohled nejsou
tolik vidět, a přesto jsou pro fungování
nemocnice zásadní. Šlo o modernizaci
elektrorozvodů, centrální ohřev
teplé vody, nové teplovodní rozvody
a rekonstrukci rozvodů vody. V roce
2010 se dočkal obnoveného pláště
pavilon Interního oddělení a na všech
lůžkových pokojích nemocnice byly
instalovány požární hlásiče. V tomto
roce se také navýšila kapacita sociálně
‑zdravotních lůžek. Díky nim pomáhá
nemocnice po přechodnou dobu
klientům se sníženou soběstačností
překlenout složité období čekání
na umístění v zařízení sociální
péče. Vzniklo také nové pracoviště
určené pro dlouhodobou intenzivní
ošetřovatelskou péči o pacienty ve
vegetativním stavu. Zrealizován byl
projekt digitalizace zobrazovacích
vyšetření.
V dalších letech probíhala svým
rozsahem a logistickou náročností
zcela unikátní přestavba pavilonu
operačních oborů. Zatímco stavební
firmy intenzivně pracovaly na
vytvoření nových centrálních
operačních sálů, centrální sterilizace,
multioborové jednotky intenzivní péče
a Anesteziologicko-resuscitačního
oddělení a modernizaci prostor
pro Chirurgické a Gynekologicko
‑porodnické oddělení, museli
zaměstnanci pečovat o své pacienty
v provizorních prostorách. Vše
ale dopadlo na jedničku, a tak se
zmodernizovaný pavilon operačních
oborů mohl slavnostně otevřít již v roce
2012.
Tím ale aktivity podporující proměnu
nemocnice k lepšímu zdaleka
neskončily. Díky spolupráci s nadačním
fondem herečky Dejvického divadla
Zdeňky Žádníkové byla řada chodeb,
čekáren a vestibulů v nemocnici
zkrášlena obrazy a malovanými texty,
které například z prostor dětských
ambulancí vykouzlily místo pro hru
a rozvoj dětské fantazie.
V letech 2015 a 2016 se do
nových prostor v pavilonu NORD
přestěhovalo Dětské oddělení
a Oddělení následné péče, které
získalo klientsky přívětivější
atmosféru díky dvojlůžkovým
pokojům se sociálním zázemím,

Magnetická rezonance | Foto: Nemocnice Strakonice, a.s.
TV a novým mobiliářem. Výhodou
nových prostor je bezbariérový
přístup do všech místností s možností
využívání přístrojového vybavení
Rehabilitačního oddělení, které se
nachází ve stejném patře.
V roce 2016 se nemocnice dočkala
významného posunu v péči o pacienty
s nemocnými nebo nefunkčními
ledvinami. Otevřela totiž nové
hemodialyzační středisko, které má
zhruba o třetinu vyšší kapacitu než
původní pracoviště.
Během roku 2019 se zlepšení dočkali
i pacienti s potřebou kompenzačních
pomůcek. Přímo v areálu nemocnice
nedaleko nemocniční lékárny jsme
totiž otevřeli moderní prodejnu
zdravotnických potřeb.
Nemocnice pečuje i o svůj rozlehlý
areál. V roce 2016 byl zmodernizován
zastřešený a osvětlený pěší vstup
naproti Rennerovým sadům. Vstup
byl vybaven krytou informační stěnou,
kolostavem a lavičkami. Průběžně
jsme také rozšířili parkovací zóny
a provedli revitalizaci zeleně. V samém
centru nemocnice tak vznikla krásná
aromatická zahrada sloužící k relaxaci
pacientů a návštěvníků nemocnice.
V roce 2019 byla navíc vyzdobena
dřevěnou skulpturou z dílny primáře
Dětského oddělení Martina Gregory.
Zdravotnictví je dynamická oblast
společnosti, vyvíjí se nové metody,
diagnostické a terapeutické postupy,
objevuje se pochopitelný tlak veřejnosti
na zkrácení doby léčení a rozšíření
spektra péče do ambulantní sféry.

Na tyto jevy postupně reaguje
i strakonická nemocnice. V roce
2013 došlo ke zrušení lůžkové části
Očního oddělení a vybudování
moderního ambulantního stacionáře
s názvem Centrum péče o zrak. To
dnes poskytuje ambulantní formou
kvalitní oftalmologickou péči
dospělým i dětským pacientům, a to
včetně operativy předního očního
segmentu, zejména šedého zákalu.
Část kapacit původní lůžkové části
Dermatovenerologického oddělení
byla přesunuta na Interní oddělení.
I když se snížil počet lůžek Dětského
a Novorozeneckého oddělení, nedošlo
k výpadkům poskytované péče.
Nejen ekologizace areálu, ale i masivní
investice do základních prvků
telemedicíny
V letech 2011–2013 došlo v několika
etapách k realizaci řady projektů
zacílených na ekologizaci a úspornost
provozu nemocnice. Nechali jsme
vyměnit okna, zmodernizovali vstupy
a realizovali zateplení budov v areálu.
Také jsme zavedli systém měření
a regulace tepla. Díky tomu jsme
docílili významných energetických
úspor.
Pomocí dotačních programů IROP
realizovala nemocnice důležité
kroky k modernizaci a kybernetické
bezpečnosti IT infrastruktury
nemocnice a rozšířila nemocniční
informační systém o řadu nových
funkcionalit včetně webového
objednávání pro pacienty a externě
spolupracující lékaře, což je moderní
prvek, který ocení především časově
exponovanější pacienti s pozitivním
vztahem k moderním technologiím.

Zkvalitnění zdravotních služeb
Strakonická nemocnice disponuje
řadou lékařských odborností
s lůžkovou či ambulantní péčí.
Zaměstnanci všech pracovišť sledují
kontinuálně nové trendy a přizpůsobují
jim své diagnostické a léčebné postupy.
Významný posun v poskytované péči
je vidět na všech pracovištích, zmínit je
možné jen některé z nich.
Chirurgické oddělení zavedlo ve
spolupráci s oddělením nukleární
medicíny novou operační techniku
nádorového onemocnění prsu využívající
detekci tzv. sentinelové uzliny. Ta
spočívá ve vyhledání, mikroskopickém
vyšetření a odstranění první spádové
mízní uzliny prsu postiženého rakovinou.
Pokud je nález negativní, není nutné
odstraňovat další uzliny v podpažní
jamce. Pacientka je tak ušetřena
možných komplikací a rozsáhlejších
zákroků. Za tento přínos byl primář
oddělení MUDr. Radek Chalupa oceněn
v rámci Večera pro záchranáře. Nově
otevřené centrum pro řešení kýly také
přilákalo mnoho pacientů z dalekého
okolí. Kromě toho pracoviště rozvíjí své
urologické a cévní programy o nové,
šetrnější technologie.
Anesteziologicko‑resuscitační oddělení
zavedlo novou, velice efektivní
kontinuální očišťovací metodu (CCRT)
pro léčbu pacientů s multiorgánovým
selháním. Nemocnice zprovoznila
vyhledávanou ambulanci pro léčbu
chronické bolesti a ambulanci
paliativní péče, která vznikla díky
dostupnosti atestovaného algeziologa
MUDr. Miloslava Sýkory. V rámci
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místě, vyšetřovali jsme ale také vzorky
z Prachatic a dalších (i vzdálených)
regionů. Aktivit centrálních laboratoří
ale bylo víc, včetně účasti na jedné
z prvních séroprevalenčních studií
protilátek proti SARS‑CoV-2 v okresech
Strakonice a Písek. Další nemocniční
pracoviště, zejména triážové místo
a expektační koronavirová jednotka
s 90 hospitalizovanými pacienty, ale
také obstála na výbornou. Nepřetržitě
fungovala všechna zdravotnická
pracoviště včetně lékárny. COVID-19
zasáhl celou nemocnici a nebylo
oddělení, které by se k situaci postavilo
zády.

Gastroenterologický sál | Foto: Nemocnice Strakonice, a.s.
pracoviště bylo také otevřeno nové
centrum pro infuzní léčbu a cévní
vstupy. To zajišťuje odbornou
péči pro tisíce ambulantních
i hospitalizovaných pacientů s velkým
spektrem onemocnění.
Gynekologicko‑porodnické oddělení
disponuje moderními porodními boxy
s komfortními lůžky umožňujícími
široký výběr porodních i relaxačních
poloh a zázemím pro rodičku a její
doprovod včetně relaxační vany.
Porodnice respektuje všechny moderní
porodnické trendy. I maminkám po
císařském řezu umožňujeme například
bonding, který napomáhá k vytváření
vazeb mezi maminkou a jejím děťátkem
již v prvních vteřinách po porodu.
Velkým krokem vpřed bylo zahájení
provozu magnetické rezonance.
Investiční náklady na přístroj
SIGNA VOYAGER 1.5T výrobce GE
Healthcare Company Ltd. včetně
nutných stavebních úprav činily
přes 33 milionů Kč a byly hrazeny
z Integrovaného regionálního
operačního programu a rozpočtu
Jihočeského kraje. Metoda se
v nemocnici brzy etablovala, významně
přispěla ke zvýšení kvality péče
a obyvatelům Strakonicka a okolí
přinesla lepší místní a časovou
dostupnost této metody, která je u řady
onemocnění naprosto nezbytná.
Souběžně s tím bylo Radiodiagnostické
oddělení zmodernizováno kvalitními
digitalizovanými skiagrafickými
přístroji.
Na přelomu let 2018 a 2019 otevřelo
Interní oddělení zbrusu nové
supermoderní gastroenterologické
centrum. To vzniklo v suterénu

interního pavilonu. Jednou z unikátních
metod používaných v tomto centru
již od roku 2015 je SpyGlass metoda,
díky které je gastroenterolog schopen
endoskopicky ošetřit žlučovody
a slinivkový vývod. Strakonická
nemocnice tímto přístrojem disponuje
jako jedna z mála pracovišť v Česku.
Od roku 2018 zde specialisté provádějí
elastografii jater, což je neinvazivní
a nebolestivé ultrazvukové vyšetření,
díky kterému lze měřit navíc i stupeň
tuhosti jaterní tkáně, a v určitých
případech dokonce nahradit biopsii
jater, a dále laserovou litotrypsi ve
žlučových cestách a pankreatickém
vývodu. Od roku 2020 má pracoviště
k dispozici intraduktální sonografii
ke stagingu tumorů žlučových cest.
V rámci interního oddělení zahájila svůj
provoz také hematologická ambulance,
která pomáhá pacientům s nádorovými
i nenádorovými poruchami krvetvorby.
Neurologické oddělení poskytuje
konzervativní péči o neurologická
onemocnění v plném rozsahu, současně
více rozvinulo svůj elektrofyziologický
program a péči o pacienty s chorobami
parkinsonského spektra. Jako
první v širokém okolí zařadilo
Neurologické oddělení do spektra své
péče i pacienty indikované k terapii
léčebným konopím. V roce 2019 se
stalo centrem pro léčbu bolestí hlavy
nabízejícím pacientům některých
zdravotních pojišťoven ultramoderní
biologickou léčbu migrény, což je jedno
z nejčastějších onemocnění vůbec.
Centrum péče o zrak je také
vybaveno moderními diagnosticko
‑terapeutickými metodami, např.
YAG laserem, kterým lékaři provádí
např. laserovou kapsulotomii, což je

elegantní a pro pacienta poměrně
nenáročná metoda odstranění
sekundární katarakty. Od roku 2016
poskytuje vyhledávané ortoptické
zdravotní služby zaměřené na pacienty
se šilháním či tupozrakostí.
Rehabilitační pracoviště zase
investovalo do řady prvků moderní
fyzioterapie. Pacienti po úrazech
a operacích nohou mohou například
rehabilitovat na zcela unikátním
antigravitačním rehabilitačním
chodníku, který vyvinuli v americkém
vesmírném středisku NASA.
Oddělení nukleární medicíny,
které disponuje zejména SPECT
diagnostikou, zavedlo také diagnostiku
osteoporózy díky modernímu
celotělovému denzitometru
umožňujícímu vyšetření hustoty kostní
tkáně z obratlů bederní páteře, oblasti
kyčelního kloubu i předloketních kostí.
První koronavirová vlna zvládnuta na
jedničku
V roce 2020 čelila strakonická
nemocnice obdobně jako jiná
zdravotnická zařízení koronavirové
pandemii. Jednotlivá pracoviště
dokázala včas a důsledně zareagovat
na dosud nevídané výzvy. Centrální
laboratoře poskytovaly nepřetržitou
diagnostickou službu, za rychlými
výsledky PCR se do Strakonic
sjížděli pacienti a zájemci z více
krajů v republice. V jarních měsících
bylo vyšetřeno více než pět tisíc
pacientů metodou Real‑time PCR,
tj. v průměru 78 vyšetření rtPCR
denně, což je přibližně stejně jako
za běžného provozu za jeden a půl
měsíce. Převážná většina vzorků byla
odebraná v nově zřízeném odběrovém

Skvělí zaměstnanci
Nemocnice by nemohla fungovat
bez svých skvělých pracovníků,
kteří v celé škále zdravotnických
i nezdravotnických oborů tvoří
z nemocnice živoucí organismus.
Strakonická nemocnice patří mezi
největší zaměstnavatele v regionu.
Nabízí jim nejen dobré a stále se
zlepšující finanční ohodnocení, ale
také řadu benefitů. Základem je
bezúplatná a bezzávazková podpora
jejich specializačnímu a celoživotnímu
vzdělávání. V roce 2020 pracuje
v nemocnici přes 100 lékařů, z nichž
většina má maximální specializaci
ve svých oborech. Mezi řadu
zaměstnaneckých benefitů se zařadilo
i dotované nepovinné očkování proti
chřipce, spalničkám, meningokokovým
nákazám či hepatitidě A. Zdravotnický
personál se postupně převlékl do
nových komfortnějších a elegantnějších
uniforem.
Organizací velkých akcí pro studenty
lékařských a zdravotnických škol –
Medik roku a Jihočeská sestřička – se
nemocnice snažila představit jihočeské
zdravotnictví budoucím profesionálům.
V roce 2019 byla v rámci projektu
Přeshraniční poskytování zdravotní
péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj –
Healthacross for future navázána
spolupráce s podobně strukturovanou
nemocnicí Landesklinikum Amstetten
v Dolním Rakousku.
Spolupráce s dalšími institucemi
s velkým důrazem na vzdělávání
Nemocnice v průběhu let postupně
konsolidovala svá pracoviště do
vybraných pavilonů. Tím se některé
budovy uvolnily, a vznikl tak prostor
pro některé další instituce, které
v nich poskytují své zdravotně‑sociální
služby. Jde zejména o Dětské centrum
Jihočeského kraje, o.p.s., založené za
účelem poskytování pomoci a služeb
dětem, matkám a rodinám v tíživé
sociální situaci. Díky spolupráci
mezi nemocnicí a centrem vznikla
dětská skupina Srdíčko, jejíchž
služeb mohou využívat zaměstnanci
nemocnice, ale i široká veřejnost.

Nemocnice Strakonice

V roce 2019 byl v bývalém pavilonu
Infekčního oddělení zahájen provoz
další strategicky významné instituce
Kotva při strakonické nemocnici, z.s.
Ta poskytuje sociální péči osobám
se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení a osobám
v krizové situaci, které jsou sociálně
vyloučené pro dosavadní životní
návyky nebo způsob života.
V listopadu 2018 jsme v areálu
nemocnice slavnostně otevřeli
Domácí hospic sv. Markéty. Ten své
administrativní sídlo získal v budově
lékárny strakonické nemocnice.
Své využití našel dvakrát i babybox
umístěný v blízkosti hlavní vrátnice
nemocnice.
V roce 2019 došlo ve Strakonicích
po několika desítkách let k zahájení
provozu prvního ročníku detašovaného
pracoviště Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické
České Budějovice. Najdeme ho
v budově bývalé biochemické
laboratoře, kde dříve sídlila i knihovna.
Strakonická nemocnice se svými
investicemi nezapomíná ani na svá
detašovaná pracoviště v blatenské
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a vodňanské poliklinice. V červnu
2017 byl například na blatenské
poliklinice uveden za účasti hejtmanky
Jihočeského kraje Mgr. Ivany
Stráské slavnostně do provozu nový
digitalizovaný RTG přístroj, který
významně zlepšil kvalitu tohoto
vyšetření pro obyvatele Blatenska.
Úspěšná nemocnice
Strakonická nemocnice opakovaně
uspěla v řadě žebříčků a externích
hodnoceních kvality. V letech 2009
a 2019 byla vyhlášena nejlepší
nemocnicí České republiky.
Pravidelně obhajovala náročnou
nemocniční akreditaci potvrzující
soulad postupů s platnou legislativou
a moderními medicínskými trendy
i certifikaci Centrálních laboratoří.
Díky evropskému certifikátu tak
mohou strakonické Centrální
laboratoře poskytovat laboratorní
vyšetření zájemcům z celé Evropské
unie. Nemocnice získala i certifikát
bezpečnosti a kvality udělený
společností B. Braun Medical s.r.o.
Ekonomickou stabilitu a kvalitu
opakovaně ocenila certifikace CZECH
Stability Award.

Nemocnice pravidelně pořádá řadu
vzdělávacích akcí. Každoročních
Prácheňských ošetřovatelských dnů
se účastní velké množství posluchačů
z řad nelékařského zdravotnického
personálu. Na Strakonický oční
seminář pořádaný v adventním čase se
sjíždějí oftalmologové z celé republiky.
Několik úspěšných ročníků česko
‑amerických neurologických sympozií
vzniklých ve spolupráci s profesorkou
Dianou Apetauerovou z bostonské
Lahey Hospital, která je strakonickou
rodačkou, navštívili naši nemocnici
přední američtí i čeští odborníci
v oboru neurologie. Dlouhou tradici
ve strakonické nemocnici má i vedení
odborných studií, které pomáhají
světovou medicínu posouvat dál.
Prestižní konferenci Biolab pořádaly
v roce 2016 Centrální laboratoře
Nemocnice Strakonice, a.s.
Lékaři strakonické nemocnice
opakovaně uspěli a získali první místa
na kongresu Budějovice kazuistické.
Formou exkurzí, přednášek a pomocí
s ročníkovými pracemi také nemocnice
spolupracuje se strakonickými
středními školami. Každý rok
navíc nemocnice pořádá tradiční
předvánoční stáž amerických studentů

nelékařských zdravotnických oborů
Univerzity De Paul, Chicago v USA.
Nemocnice Strakonice, a.s., byla jako
jediná jihočeská nemocnice aktivně
zapojena do probíhajícího projektu
DRG Restart. Ten si klade za cíl
vybudovat dlouhodobě udržitelnou
datovou, informační a personální
základnu pro optimalizaci a průběžnou
kultivaci systému úhrad lůžkové péče
v ČR.
Budoucnost strakonické nemocnice
Strakonická nemocnice má
samozřejmě velké plány i do budoucna.
Chceme vytvářet moderní a komfortní
prostředí pro naše zaměstnance
i pacienty. Z pohledu investic bychom
rádi vybudovali například urgentní
příjem, nadzemní koridor mezi
jednotlivými pavilony s potrubní
poštou či zásadně investovali do
energetických úspor.
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva, ředitel
MUDr. Michal Pelíšek, MBA
náměstek pro řízení kvality péče
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Ohlédnutí za posledním desetiletím
v Nemocnici Tábor, a.s.
„Za posledních 10 let prošla nemocnice
rozsáhlou stavební i přístrojovou
modernizací. Rekonstrukcí pavilonu
chirurgických oborů navázala na
moderní pavilon akutních oborů a
rekonstrukci šesti operačních sálů.
Nové prostory získalo i Oddělení
hemodialýzy a v neposlední řadě se
podařilo vybudovat i zbrusu nové
Dětské oddělení,“ říká ředitel nemocnice
Ing. Ivo Houška, MBA.

miliardy Kč. Výnosy za posledních
10 let vzrostly o 50 % na bezmála
1,12 miliardy Kč. Průměrná mzda
narostla o téměř 50 %. Např. lékařům

vzrostla průměrná mzda včetně
služeb na dvojnásobek, sestřičkám
o 60 %. V nemocnici je hospitalizováno
každým rokem cca 20 tisíc pacientů.

Ambulantně ošetřených pacientů také
neustále přibývá. Oproti roku 2009, kdy
jich bylo ambulantně ošetřeno 269 tisíc,
v roce 2019 jich bylo již 350 tisíc.

Nové Dětské oddělení sklízí pochvaly ze
všech stran. Předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů Josef
Středula, který ho v květnu loňského
roku navštívil, měl z tohoto oddělení
velkou radost. „Je to ukázka toho, že
i v nemocnici takové velikosti se dají
udělat obrovská kouzla po stránce
nejen technické, ale i vizuální,“
upozornil.
Výtvarné pojetí nadchlo při
prohlídce i táborského starostu
Ing. Štěpána Pavlíka. „Není to vůbec
uniformní. Prostory jsou úžasné, žádná
jednolitá chodba. Jsem rád, že takové
moderní Dětské oddělení vzniklo právě
v Táboře,“ zhodnotil.
Pavilon akutní medicíny a porodnice (PAM). Hlavní vstup do nemocnice | Foto: Nemocnice Tábor, a.s.
Táborské nemocnici se dlouhodobě
daří udržovat vysoký standard
poskytovaných zdravotních služeb
a sociální péče. Modernizuje nejen
prostředí, ale pochlubit se může
i dlouhodobou ekonomickou stabilitou.
Letos již pošesté obdržela prestižní
cenu CZECH Stability Award
s nejvyšším možným skóre AAA. Na
tomto úspěchu mají podle náměstka
nemocnice Ing. Miroslava Kubeše
podíl hlavě zaměstnanci. „V ocenění
tímto certifikátem se odráží úsilí
všech zaměstnanců. Obhájením
přísných kritérií nemocnice potvrzuje,
že je spolehlivou a důvěryhodnou
společností,“ zmínil.

Střípky
Od roku 2012 nemocnice disponuje vlastní šatní bankou.
Novorozenecké oddělení je od roku 2015 držitelem plakety Baby‑Friendly hospital, jejíž kritéria pro získání stanovuje
Světová zdravotnická organizace UNICEF.
V roce 2017 byl zřízen sklad krevních zásob a jako první v kraji získalo Gynekologicko‑porodnické oddělení možnost
rodit „nanečisto“ díky porodnímu trenažéru.
V témže roce byla navázána spolupráce s Městskou knihovnou Tábor, která miniknihovny na odděleních zásobuje
knihami a zabezpečuje aktualizaci čtiva. Pacienti si mohou zkrátit dlouhou chvíli i poslechem audioknih.
V roce 2018 navštívil nemocnici ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, prohlédl si lůžkovou část
Chirurgického oddělení, Gynekologicko‑porodnické oddělení a Hemodialyzační oddělení.

Rok 2018 zhodnotila i hejtmanka
Mgr. Ivana Stráská. „Nesmírně mě
těší, že se Nemocnice Tábor, a.s., stále
rozvíjí a modernizuje. Významné bylo
nejen zhotovení nového Dětského
oddělení, ale i projekt návazné péče,
v rámci kterého bylo pořízeno několik
desítek přístrojů. Mezi nejvýznamnější
patří nové CT, monitorovací systémy
a vybavení Rehabilitačního oddělení,“
připomněla.

V únoru 2019 se slavnostně otevřela přístavba, nové Dětské oddělení za 76 milionů Kč.

Nemocnice Tábor, a.s., už funguje jako
akciová společnost několik let, avšak
historicky poprvé v roce 2018 její roční
obrat převýšil magickou hranici jedné

Začínají přípravy výstavby nového urgentního příjmu.

Začátkem listopadu 2019 proběhla reakreditace.
Nyní se staví nový pavilon psychiatrie, atypická třípatrová budova vyjde na 166 milionů Kč. Hotová by měla být na
podzim tohoto roku.
10. června 2020 proběhlo slavnostní otevření odběrového centra pro dárce krve. Odběrové centrum je otevřeno
každý čtvrtek v upravených prostorách přízemí polikliniky Světlogorská 2764.
Chystá se i rekonstrukce interního pavilonu, která má za cíl zvýšit komfort pro pacienty, zmodernizovat vybavení,
zmenšit pokoje, zvýšit soukromí pacientů a celkovou prestiž.

Nemocnice Tábor

27

V říjnu 2018 se zaměstnanci připojili
k oslavám 100. výročí republiky.
„Uspořádali jsme historicky první
setkání zaměstnanců i se svými
nejbližšími. Symbolicky jsme
zasadili lípu svobody a uložili
do země i časosběrnou kapsli se
vzkazy budoucí generaci,“ oznámil
ředitel Ing. Ivo Houška, MBA. Brány
nemocnice se otevírají veřejnosti
každoročně při Světových dnech
diabetu, ledvin, zdraví či zraku.
Na přelomu roku oslavila táborská
nemocnice 80. výročí od začátku
fungování. „Někteří zaměstnanci
zde pracují více než polovinu
svého života. Každý tu zažil svůj
jedinečný příběh,“ připomněl ředitel
nemocnice Ing. Ivo Houška, MBA. Pro
zaměstnance bylo připraveno několik
akcí – mikulášské badmintonové
utkání, varhanní koncert v kostele na
Žižkově náměstí, divadelní představení
Strašidlo Cantervillské od Oscara
Wilda a závěrečným vyvrcholením
byla velkolepá společná oslava v hotelu
Palcát.

RTG vyšetřovna | Foto: Nemocnice Tábor, a.s.

Redakce

Odběrové centrum | Foto: Nemocnice Tábor, a.s.
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Připojte se k nám na Facebooku
facebook.com/jihnem

DOTAZNÍK
Již čtvrtým rokem si můžete pročítat rozhovory s lékaři, sestřičkami a dalším personálem
jihočeských nemocnic v novinách s názvem Jihočeské zdraví. Nyní bychom rádi znali váš názor.
Prosíme vás o vyplnění dotazníku na adrese:
www.jihnem.cz/aktuality/dotaznik-k-jihoceskemu-zdravi-2/
Moc děkujeme!
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