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Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje

MUDr. Martina Kuby
Každý Jihočech by měl mít svého lékaře nebo zubaře co nejblíže 

a měl by mít možnost využívat jeho služby bez dlouhého čekání. 
Přivést kvalitní lékaře, praktiky, dětské lékaře a zubaře do oblastí 
Jihočeského kraje i mimo nemocnice a do oblastí kde je jich ne-
dostatek. To je jedna z  mých priorit coby hejtmana Jihočeského 
kraje. Chci vytvořit podmínky pro to, aby tito zdravotníci v jižních 
Čechách zůstali a  poskytovali péči Jihočechům. Připravili jsme 
proto ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a obcemi 
motivační program, který je koncipován tak, abychom dokázali 
do Jihočeského kraje přivést co nejvíce lékařů a aby zůstali tam, 
kde je naši obyvatelé potřebují. Tento náš nový program lékařům 
v poptávaných oborech nabídne 600 tisíc korun. Jihočeský kraj prv-
ní rok vyplatí 400.000 Kč a druhý a třetí rok po sto tisících. K tomu 
uhradí náklady spojené s bydlením ve výši 900.000 Kč na pět let, 
měsíčně tedy 15.000 korun. Jsme připraveni jim poskytnout dota-
ci, pokud do Jihočeského kraje přijdou, a pět let jim hradit náklady 
s bydlením, které by bylo bydlením pro celou rodinu. Jde nám o to, 
aby tu ti lidé pracovali, našli tady spokojený profesní i rodinný život 
a zůstali tady. A vůbec nepochybuji o tom, že tito nově příchozí zdravotníci v našem regionu zůstanou. Zjistí totiž, jak dobře se jim 
v našem regionu žije. Kolik je zde příležitostí k cestování, vzdělávání, výletům do krásné přírody. Že se tady dá prožít šťastný, naplněný 
a spokojený život. Jsem přesvědčen o tom, že se stanou stejně hrdými Jihočechy, jako jsme my.

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Jihočeské nemocnice a.s.

Mgr. Petra Studenovského
Na konci dubna letošního roku ukončila své působení v jiho-

českých nemocnicích MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Chtěl bych 
tímto své předchůdkyni poděkovat za  její práci pro jihočeské 
zdravotnictví a  především pro naše nemocnice. Mou snahou 
bude navázat na  její práci a  pokračovat ve  společné spolupráci 
našich nemocnic pro zajišťování dostupné, kvalitní a  bezpečné 
zdravotní péče. Stojí před námi velké výzvy. Následky způsobené 
covidem, situace na Ukrajině, dopady na ekonomiku, inflace, růst 
nákladů, to vše klade a bude klást velké nároky na naše nemoc-
nice. Z těchto důvodů budeme i nadále společně soutěžit komo-
dity, které jsou nutné pro činnost nemocnic, společně vyjednávat 
ze zdravotními pojišťovnami o úhradách za námi poskytovanou 
zdravotní péči. Velkou výzvou bude oblast lidských zdrojů, perso-
nální stability a rozvoje našich nemocnic. Připravujeme projekty 
v oblasti investic, energetických úspor, kyberbezpečnosti a dal-
ších oblastech. Naší snahou bude čerpat evropské fondy tam, 
kde to bude možné. Vše samozřejmě ve shodě s vlastníkem ne-
mocnic, Jihočeským krajem a v souladu s Koncepcí zdravotnictví 
Jihočeského kraje. 

Mgr. Petr Studenovský
předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice, a.s



3

nemocnice Český Krumlov

Nemocnice Český Krumlov, a.s., jako skvělé místo pro práci

Nemocnice Český Krumlov, a.s., je zdravotnickým zařízením, které zabezpečuje poskytování akutní i následné lůžkové 
zdravotní péče, ambulantní specialisty, diagnostické a léčebně preventivní služby, a to v souladu se stanovenými předpisy 
a smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Od roku 2009 je Nemocnice Český Krumlov, a.s., držitelem pravidelné akredi-
tace SAK. 

V  současné době disponuje s  247 lůžky. Pracuje zde asi 450  lidí, z  toho 71 lékařů, 302 zaměstnanců nelékařského zdravot-
nického personálu a zbylí zaměstnanci jsou technicko-hospodářští pracovníci, což nemocnici staví do pozice druhého největšího 
zaměstnavatele v okrese. 

Nemocnice je akreditována pro vzdělávání lékařů ve všech základních oborech (ARO, všeobecné lékařství, chirurgie, pediatrie 
a gynekologie a porodnictví) a v rámci specializačního vzdělávání v oborech: všeobecné lékařství II. stupně akreditace, nefrologie, 
endokrinologie a diabetologie.

Primární péče je zajišťována ve třech ordinacích plně kvalifikovanými lékaři. 
Nemocnice Český Krumlov, a.s., je provozovatelem pěti lékáren, a  to v  Českém Krumlově, Kaplici, Frymburku, Horní Plané 

a ve Velešíně. 

Aktuálně nemocnice v Českém Krumlově zabezpečuje 
lůžkovou a ambulantní péči v těchto oborech:
• ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení,
• Interní oddělení,
• Chirurgické oddělení,
• Gynekologicko-porodnické oddělení,
• Dětské a novorozenecké oddělení,
• ONP – Oddělení následné péče,
• Rehabilitační oddělení,
• Oddělení klinické biochemie a hematologie,
• Radiologicko-diagnostické oddělení,
• Patologie,
• Praktický lékař pro dospělé,
• Lékárny. Pavilon B  - Gynekologicko porodnické a Dětské oddělení

Areál Nemocnice Český Krumlov, a.s.
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Změny k lepšímu v Krumlově zdaleka nekončí 
Naše nemocnice se již několik let mění a přizpůsobuje no-

vým potřebám jak pacientů, tak i  našeho personálu. Obnovu 
nemocnice jsme rozdělili do čtyř základných etap. První etapou 
obnovy byla realizace projektu nového multifunkčního pavilonu 
– výsledkem této etapy byly dva pavilony. Pavilon A poskytuje 
zázemí pro nemocniční polikliniku s ambulancemi praktických 
lékařů a  soukromých ambulantních specialistů a  zároveň je 
zde umístěna i nemocniční lékárna a bistro Madetka. Pavilon 
B slouží lůžkovým oddělením Gynekologicko-porodnického 
oddělení a Dětského oddělení, dále se zde nachází ambulantní 
pracoviště onkologie a urologie. 

Druhá etapa, která spočívala v rekonstrukci pavilonu C, byla 
úspěšně ukončena na konci roku 2020. Díky této rekonstrukci se podařilo opravit celou čtyřpatrovou budovu a uzpůsobit jednotlivé 
pokoje a jejich sociální zázemí tak, aby tento stav odpovídal standardu 21. století. Zpříjemnili a usnadnili jsme tím práci našemu 
personálu a pacientům jsme připravili přívětivé prostředí pro jejich léčbu.

V současné době dokončujeme poslední přípravy  třetí etapy, ve které zrekonstruujeme pavilon D. V  rámci této rekonstrukce 
budou stávající tři lůžkové stanice kompletně zrekonstruovány a modernizovány, aby poskytovaly kvalitní zázemí zaměstnancům 
a vysoký komfort pacientům. Z jedné ze stanic vznikne nové lůžkové oddělení následné rehabilitace, které dále rozšíří spektrum 
námi poskytované péče.

Další etapou pak bude rekonstrukce pavilonu E, kde sídlí Chirurgické oddělení a oddělení ARO. Součástí pavilonu jsou i centrální 
operační sály. Tento pavilon bude postupně připravován k  rekonstrukci tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout při zachování 
provozu operačních sálů a oddělení ARO. To vše nás snad čeká již v roce 2025.

Vedle této plánované obnovy budov je další velkým investičním plánem vybudování zcela nového pavilonu urgentního příjmu, jehož 
součástí bude i nová magnetická rezonance, která umožní rychlou diagnostiku a vytvoří nový přirozený vstupní bod do naší nemocnice. 

Gynekologicko-porodnické oddělení
Chcete pracovat v příjemném, mladém a přátelském kolek-

tivu? Pojďte pracovat mezi nás do nového moderního prostře-
dí, které jde s dobou, má dobré jméno a dlouhou tradici. Čeká 
vás pestrá práce na  lůžkovém oddělení i  na  porodním sále. 
Pravidelně se tu točíme, takže všechno umíme a „nevyhoříme“. 
Naše pracovní prostředí si neustále vylepšujeme.

Provádíme bohaté spektrum laparoskopické operativy, va-
ginální operace, urogynekologické operace TOT. Máme spe-
cializovanou poradnu se zaměřením na  cervikální patologie, 
urogynekologii a léčbu sterilit (myomová poradna). Seznámíte 
se zde i se základy práce na gynekologicko-porodnické ambu-
lanci (prevence, těhotenská poradna atd). Porodnictví je zamě-
řené na fyziologické gravidity od 36. týdne s větším výskytem 
alternativních porodů. V předatestační přípravě možno absol-
vovat povinné stáže v naší nemocnici.

Rehabilitační oddělení 
Rehabilitační oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s., po-

skytuje komplexní ambulantní rehabilitační péči o  pacienty 
s  bolestmi zad, po  úrazech a  operacích pohybového aparátu 
nebo s  neurologickými onemocněními. Též se věnujeme fy-
zioterapeutické léčbě dětských pacientů s  poruchami moto-
rického vývoje, svalovými dysbalancemi a  skoliózami. Nově 
zavádíme léčbu pacientů s benigním paroxysmálním poloho-
vým vertigem. Individuální fyzioterapeutickou léčbu vhodně 

Mgr. Vojtěch Remeň, MBA  
- předseda představenstva

MUDr. Dana Kopřivová  
- členka představenstva

Primářka MUDr. Dana Bartošová Vrchní sestra Mgr. Lenka Trojáková
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doplňujeme vodoléčebnými a elektroléčebnými procedurami, magnetoterapií, trakční léčbou páteře a kyčelních kloubů, lasero-
terapií a aplikací radiální rázové vlny. K pasivnímu rozcvičení kloubů používáme moderní motodlahy a trenažéry. V následujících 
létech plánujeme otevření lůžkového oddělení. 

Centrální operační sály 
Práce sestry na operačních sálech je velmi specifická. Sestra s pacientem komunikuje jen v minimální míře. Hlavní náplní naší 

práce je postarat se o bezproblémový průběh operačního výkonu – musíme znát postup jednotlivých operací a připravit vše, co je 
na ně potřeba. Nejedná se pouze o instrumentárium, které je určené pro danou operaci, ale také přístroje a další vybavení, které 
s výkonem souvisí.

V naší okresní nemocnici si užíváme i příjemného rodinného prostředí, výborných interpersonálních vztahů, domácí stravy z ne-
mocniční kuchyně a  jako bonus se nabízí úchvatný výhled na Kleť a historické centrum, kterým se můžeme kochat i v průběhu 
operace, když nám to čas dovolí. Nuda a syndrom vyhoření na sále neexistuje. Spektrum našich výkonů je velmi rozmanité. Od or-
topedie volně přecházíme k traumatologii, chirurgii až k operativě pohlavních orgánů, což zahrnuje gynekologie a urologie.

Interní oddělení
Jelikož jsme malá nemocnice, která nedisponuje řadou spe-

cializovaných oddělení, je práce na  Interním oddělení velice 
pestrá. Pracovníci jednotlivých stanic se vzájemně znají a dob-
ře spolu spolupracují. Podařilo se nám navýšit počet nižšího 
zdravotnického personálu, což přispělo nejen ke  zkvalitnění 
ošetřovatelské péče, ale především uvolnilo sestrám více času 
na  odbornou práci. Před nedávnem se obě lůžkové stanice 
dočasně přestěhovaly do  nově zrekonstruované budovy LDN, 
kde budeme pobývat po  dobu rekonstrukce původní budovy 
Interního oddělení. V posledních letech nás těší, že u nás zůstá-
vají v  trvalém pracovním poměru především studentky, které 
si naše oddělení oblíbily při absolvování praxí a  následně si 
vyzkoušely práci na dohodu. Přesto nám stále chybí sestry jak na lůžkách, tak na JIP. Vycházíme sestrám vstříc při jejich studiu 
na vysokých a odborných školách, je u nás možné pracovat i na zkrácený úvazek.

Lékař českokrumlovské interny nemůže být úzkým specialistou, a to navzdory tomu, že se na specializaci připravuje či specia-
listou již je. Práce na příjmové ambulanci i u lůžka totiž znamená setkat se s opravdu širokou škálou diagnóz – počínaje infarktem 
myokardu a konče cirhózou jater. Pro někoho je to možná nevýhodou, pro jiného vítaná možnost, jak neuváznout v rutině. A pohled 
na krumlovský zámek z oken jídelny také stojí za to. 

Primář MUDr. Jiří Holý, Ph.D. Vrchní sestra Bc. Martina Krejčová

Lékárna v areálu nemocnice
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Oddělení patologie 
Oddělení patologie Nemocnice Český Krumlov, a.s., je moderně vybavené pracoviště, které ročně provede cca 2700 bioptic-

kých vyšetření, 120 negynekologických cytologických vyšetření a  30 patologicko-anatomických pitev. Je určitě nutné zmínit, 
že Oddělení patologie také disponuje přátelským duchem.  

Dětské oddělení
Máte rádi děti? Chcete být u  jejich prvního nadechnu-

tí? Chcete se radovat z  jejich uzdravování? Je pro vás dětský 
úsměv nejkrásnější odměnou? Chcete pracovat v  přátelském 
kolektivu? Cítíte se dobře v  prostředí, které rozhodně není 
nudné a  fádní? To vše naleznete v  rodinném prostředí naše-
ho Dětského a  novorozeneckého oddělení Nemocnice Český 
Krumlov, a.s. Samozřejmostí jsou jak moderně vybavené poko-
je pro děti, tak i doprovod, herna a přístrojové vybavení na vel-
mi vysoké úrovni. Těšíme se na vás. 

Oddělení klinické biochemie a hematologie 
Certifikované Oddělení klinické biochemie a hematologie v Českém Krumlově je malé pracoviště s nepřetržitou pracovní dobou 

se třemi různými odbornostmi. Práce zde je velmi rozmanitá. Za použití moderních laboratorních metod provádíme biochemická 
a hematologická vyšetření. Dále zajišťujeme krevní banku. Provádíme vyšetření krve, moče a jiných biologických tekutin. Je zná-
mo, že laboratorní vyšetření se podílejí na stanovení diagnózy pacientů ze 70–80 %.

Jsme přístrojově moderně vybavené pracoviště, úzce spolupracujeme i s klinickými pracovníky. Pojďte tedy k nám zkusit tuto 
zajímavou práci! Lékařů v laboratořích je obecně málo, rádi vás mezi sebe přivítáme. Práce v laboratoři může být vaším koníčkem, 
celoživotní láskou a skvělou budoucností.

Radiodiagnostické oddělení
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s., je moderně vybavené pracoviště v turisticky atraktivní a nádherné 

lokalitě. Klademe zde velký důraz na kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče.
Prezentujeme se úzkým kolektivem a  rodinnou atmosférou, jejímž základem jsou vynikající interpersonální vzta-

hy. Zaměstnancům za dobře odvedenou práci náleží adekvátní a zajímavé finanční ohodnocení. V dohledné době očekáváme poří-
zení a instalaci nové modality, konkrétně MR.

Poskytujeme diagnostické služby pro rozsáhlý a populární krumlovský rekreační region. Naší výhodou je velmi zajímavá práce 
s moderním vybavením, oproti klinickým oborům je zde výrazně omezena byrokracie, a uvolněná pozitivní atmosféra sehraného 
kolektivu lékařů a asistentů. S perspektivou dovybavení oddělení magnetickou rezonancí je v plánu posílení našeho pošumavské-
ho týmu.

Primář MUDr. Tomáš Prkna Vrchni sestra Eva Waldaufová

Dětské oddělení Dětské oddělení
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Chirurgické oddělení 
Chirurgické oddělení 

Nemocnice Český Krumlov, 
a.s., sice nepatří k  největším, 
ale o  to víc všem nastupují-
cím sestrám nabízí možnost 
získávat různorodé zkušenosti 
z  oboru, mezi které nespor-
ně patří ošetřovatelská péče 
o pacienty po širokém spektru 
chirurgických výkonů, pří-
prava pacientů na  vyšetření, 
ošetřování akutních traumat 
a náhlých příhod břišních, ošetřování chronických ran a péče o pacienty se stomií. Mladý kolektiv umožňuje pracovat v přátelském, 
skoro rodinném prostředí, které se snažíme společnými silami vždy zpříjemnit.

Jsme malá nemocnice, která přijme do týmu Chirurgického oddělení kolegy lékaře, kteří budou rádi pracovat v modernizujícím 
se zařízení, jež nabízí přátelské jednání s možností dalšího vzdělávání a prohlubování dovedností. Na Chirurgickém oddělení máme 
42 lůžek akutní péče a 4 lůžka intenzivní péče, která budou v letních měsících rozšířena na 6 lůžek. Provádíme široké spektrum 
operačních výkonů. V rámci všeobecné chirurgie operujeme standardně laparoskopické operace žlučníku, kýly, apendixu i diagnos-
tické laparoskopie a jiné. Dále v naší nemocnici provádíme traumatologické a artroskopické operace končetin s moderními postupy 
a materiály. Externě pracujeme s ortopedy z jiných nemocnic.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Český 

Krumlov, a.s., zajišťuje anesteziologickou, resuscitační a inten-
zivní péči nejvyššího stupně. Poskytujeme anesteziologickou 
a  perioperační péči pacientům všech operačních oborů naší 
nemocnice a anesteziologický servis k řadě dalších diagnostic-
kých a terapeutických výkonů. Využíváme všechny typy aneste-
ziologických technik, běžnou praxí je ultrazvukem navigovaná 
regionální anestezie. Na  našem lůžkovém oddělení je posky-
tována resuscitační a  intenzivní péče u  kriticky nemocných 
pacientů vyžadujících podporu orgánových funkcí na pěti plně 
vybavených resuscitačních lůžkách. Naším cílem je poskytovat 
bezpečnou perioperační a  intenzivní péči v  souladu s  nejno-
vějšími poznatky a s použitím moderních technologií a farmak. Zároveň chceme našim pacientům nabídnout lidský a empatický 
přístup v nelehkém období jejich života. Poskytujeme rovněž péči pacientům s chronickou bolestí v ambulanci bolesti. Naši lékaři 
a sestry zajišťují rozšířenou neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci pro pacienty v celé nemocnici. V naší práci je specifická spo-
lupráce mezi lékařem a sestrou, tvoříme jeden tým a spoléháme na sebe. Samozřejmostí je podpora dalšího vzdělávání, možnost 
účasti na stážích a odborných konferencích.

Oddělení následné péče 
Proč pracovat na ONP? Prostě proto, že čas odměřuje všem 

stejně, i my budeme jednou potřebovat pomoc druhých. A proč 
ji neposkytnout dle našich nejlepších představ – v  poměrně 
mladém, veselém a vstřícném kolektivu, dle nejnovějších po-
znatků, na dobře přístrojově a materiálně vybaveném oddělení.

Ne každé sestře vyhovuje pracovat pod stresem na  akut-
ním oddělení. U nás jsou příjmy a propouštění plánovány, až 
na akutní překlady. Naše oddělení pokrývá celé spektrum cho-
rob v  různém stadiu nemoci, což vyžaduje od sestry odborné 
znalosti a dovednosti.

Primářka -  
MUDr. Ivana Staňková, MBA

Primář MUDr. Petr Mašek Vrchní sesetra  
Bc. Jana Farabauerová

Vrchní sestra  
Mgr. Gabriela Krobová

Primář MUDr. Mirko Ferra Vrchní sestra Milena Míková

Vrchní sestra - operační sály 
Ladislava Adamíčková
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Na velmi dobré úrovni funguje spolupráce mezi jednotlivými odděleními nemocnice jak na úrovni lékařů, tak sester. O sociální 
zabezpečení našich klientů se starají dvě sociální pracovnice. 

Vedle řady benefitů nabízíme také slušnost 
Benefity poskytované našim zaměstnancům jsou na  jednu stranu podobné těm, které pravděpodobně dostanete ve většině 

nemocnic – různé příspěvky a příplatky, jejichž přehled uvádíme níže. Za zmínku jistě stojí šest týdnů dovolené. V tom se totiž odráží 
náš největší benefit, který ale nelze napsat na papír: v naší nemocnici se navzájem posloucháme a snažíme si opravdu vytvořit pří-
jemné prostředí pro práci. Nemocnice rodinného typu nemá být jen manažerská mantra, kterou vytapetujeme stěny v nemocnici, 
ale má hlavně fungovat v provozu. Právě o to se u nás snažíme. Když naši zaměstnanci žádali více volna s ohledem na únavu na-
hromaděnou za poslední covidové roky, dohodli jsme se a přidali jsme další týden dovolené. Pokud tedy hledáte něco více než jen 
místo, kde vyděláváte na hypotéku, a chcete, aby se k vám v práci chovali slušně a aby vše, co bylo slíbeno, bylo i splněno, tak mám 
pro vás dobrou zprávu – právě jste takové místo našli. Naši zaměstnanci si chválí především přátelské a rodinné zázemí a neváhají 
k nám dojíždět do práce třeba z Českých Budějovic. 

Jako samozřejmost bereme, že Vám jako Váš zaměstnavatel rádi pomůžeme s odborným rozvojem. Úvazky spojené se vzdělá-
váním zaměstnanců v naší nemocnici nehledejte. Chceme, aby u nás zaměstnanci pracovali, protože chtějí a dává jim to smysl, ne 
proto, že se k tomu písemně zavázali.

Benefity poskytované v Nemocnici Český Krumlov, a.s., jsou:
• 6 týdnů dovolené,
• podpora vzdělávání všech zaměstnanců bez nutnosti podepisovat dohodu o navyšování/prohlubování kvalifikace,
• zvýhodněný tarif pro zaměstnance a jeho rodinu od společnosti Vodafone,
• parkování v areálu nemocnice za 400 Kč/rok,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – výše je určena podle odpracovaných let v nemocnici,
• příplatek za roky odpracované v nemocnici,
• možnost závodního stravování a příspěvek na stravování,
• možnost ubytování na ubytovně nemocnice,
• poskytnutí zdarma nadstandardního pokoje při hospitalizaci zaměstnance,
• poukázka do lékárny jednou ročně ve výši 1000 Kč,
• odměny k životním výročím,
• pořádání kulturních a sportovních akcí.

Pavilon C - Oddělení následné péče
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Pokud vás představení naší nemocnice zaujalo, tak vás rádi uvítáme a  případně i  provedeme provozem, ukážeme pracovní 
kolektiv a zodpovíme vaše další dotazy. Důležitější než pozice, na kterou se chcete hlásit, je vaše chuť u nás pracovat. Každého 
rádi uvítáme a najdeme pro něj uplatnění. Přesto i u nás máme neobsazené pozice, které uvádíme na našich webových stánkách  
www.nemck.cz, kde jsou uvedeny i podrobnosti. 

Jedná se zejména o:
• primáře Dětského oddělení,
• lékaře/lékařku na Chirurgickém oddělení,
• lékaře/lékařku na Dětském oddělení,
• gastroenterologa,
• lékaře/lékařku absolventa na GPO,
• lékaře/lékařku na Rehabilitačním oddělení,
• lékaře/lékařku na Interním oddělení.

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s., PŘIJME LÉKAŘE 
V  případě absolventa zařazeného do  oboru nabízíme nástupní plat 35  000 Kč, v  případě lékaře po  kmeni je nástupní plat 

45 000 Kč a v případě atestovaného lékaře je nástupní plat minimálně 65 000 Kč. Konkrétní výše se bude odvíjet od zkušeností, 
znalostí a oboru uchazeče. Nabízíme také pomoc při zajištění bydlení (možnost ubytování na ubytovně) a zaměstnanecké benefity. 
Bližší informace při osobním jednání. 

V  případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve  výši 100  000 Kč. V  případě 
nástupu lékaře bez specializované způsobilosti bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč.

Dále přijmeme:
• všeobecnou sestru na operační sály,
• všeobecnou sestru/záchranáře na INT JIP,
• zdravotního laboranta na OKBH,
• všeobecnou sestru,
• porodní asistentku.

Nemocnice Český Krumlov, a.s., přijme všeobecné sestry nebo záchranáře do  směnného provozu na  Interní oddělení – JIP. 
Nástup je možný ihned nebo dle dohody. Nabízíme možnost ubytování, nástupní plat v jednosměnném provozu 28 820 Kč, ná-
stupní plat ve směnném provozu 34 830 Kč a další příplatky dle oboru a specializace, zaměstnanecké benefity. Bližší podmínky při 
osobním jednání. V případě nástupu bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč.
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Neustálé změny k lepšímu v Nemocnici Dačice, a.s.
Nemocnice Dačice, a.s., se od počátku své činnosti v roce 
2010 zaměřuje na péči o pacienty, kteří potřebují násled-
nou a dlouhodobou lékařskou péči či rehabilitaci. Ne-
mocnice provozuje Oddělení lůžkové dlouhodobé péče 
se zaměřením na rehabilitaci, Oddělení sociálních lůžek 
a v rámci ambulantní péče Ambulanci rehabilitačního lé-
kaře, Rehabilitační ambulanci, Radiodiagnostické oddě-
lení, Interní ambulanci a Alergologickou ambulanci. Pro 
zajištění kvalitní péče o pacienty je potřebný nejen kvalit-
ní a ochotný personál, ale i odpovídající zázemí. Každý rok 
je za finanční podpory Jihočeského kraje naplánována vý-
znamnější investiční akce věnovaná modernizaci budov 
a pracovišť. V roce 2019 se nám díky těmto finančním pro-
středkům podařilo zrealizovat kompletní přestavbu jedné 
stanice lůžkového oddělení a v roce 2020 jsme navázali re-
konstrukcí druhé stanice lůžkového oddělení. 

I přes neustálé změny v souvislosti s vývojem pandemie se 
nám v roce 2021 povedlo uskutečnit plánovanou rekonstrukci 
1. NP hlavní budovy nemocnice a tím rozšířit prostory ambu-
lantní rehabilitace. Součástí nových prostor jsou individuální 
cvičebny fyzioterapeutů, šatny pro pacienty, denní místnost, 
sesterna a v roce 2022 bychom také chtěli zrealizovat pokoj pro 
rehabilitační stacionář. Původní zimní zahradu a přilehlé ote-
vřené terasy jsme přestavěli na tělocvičnu. V rámci zachování 
architektonického rázu budovy jsme v  návaznosti na  balkony 
ve vyšších podlažích původní otevřené terasy uzavřeli proskle-
nou stěnou a současně zachovali luxferovou stěnu, kterou jsme 
oboustranně rozšířili. Díky tomu vznikl světlý, vzdušný prostor 
pro individuální i skupinovou terapii. 

V  roce 2020 jsme v  rámci investic pořizovali nový skia-
grafický přístroj, jehož součástí nebyla přímá digitalizace. 
Vzhledem k trendům v oblasti rentgenologie jsme využili na-
bídky na ulehčení práce rentgenovým laborantkám a snadnější 
zpřístupnění snímků pro ošetřující lékaře a zakoupili jsme řídicí 
desku pro přímou digitalizaci.

Finanční podporu z  Nadačního fondu Nemocnice Dačice 
jsme získali i v roce 2021, tentokrát ve výši 200 000 Kč. Využili 
jsme ji na  zakoupení bezdotykových dezinfekčních přístrojů 
rukou, které jsme umístili ve veřejných prostorech nemocnice. 
Dále jsme pořídili rehabilitační lehátko s vyšší nosností, které 
lze použít pro cvičení s pacienty až do 220 kg jak při lůžkové, tak 
při ambulantní rehabilitační péči. Poslední položkou, kterou se 
nám podařilo z tohoto štědrého finančního příspěvku pořídit, 
je aplikátor k  vysokofrekvenkční magnetoterapii EmKegel 
Salus Talent, který se používá při neinvazivních terapiích páne-
vního dna. Tento přístroj je vhodný při všech formách inkonti-
nence, prostatitidy nebo erektilní dysfunkce a jeho výhodou je 
nejen vysoká účinnost, ale i komfort při aplikaci.

Další plánovanou investicí byla výměna stávajícího vý-
tahu v  hlavní budově, který zde byl instalován v  roce 1984 

Léčebna dlouhodobě nemocných

Aplikátor k vysokofrekvenkční magnetoterapii EmKegel Salus Talent
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a obsluhuje všechna podlaží. I když jsme vybrali dodavatele, museli jsme vzhledem k situaci na trhu s materiálem realizaci odložit 
na začátek roku 2022. Nový výtah byl uveden do provozu k 31. 3. 2022.

Hlavní připravovanou investicí, opět za  podpory Jihočeského kraje, pro letošní rok je rekonstrukce vstupních prostor hlavní 
budovy, pracoviště Chirurgické ambulance, Radiodiagnostické 
oddělení RTG a  sonografie. Dále nás čeká přestavba kotelny 
a výměna kotlů z prostředků evropských fondů.

Přestože byl i  rok 2021 poznamenán pandemií koronaviru 
a  opět jsme se potýkali se spoustou omezení vyplývajících 
z této situace, přece jen zasvítilo světlo na konci tunelu. Jedním 
z důvodů byl zodpovědný přístup k očkování, za což je nutné 
poděkovat i  velké většině našich zaměstnanců. Umožnili tím 
zajištění plynulého provozu všech oddělení a tím i dostupnost 
zdravotní péče v našem zařízení.

Kvalita, dostupnost a  plynulý provoz zdravotní péče je pro 
nás prioritou. Postupnou rekonstrukcí jsme získali pro pacienty 
moderní pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kvalitní záze-
mí a lepší pocit při pobytu pacientů během jejich hospitalizace 
je pro léčbu podstatný, ale ne rozhodující. Proto bychom rádi 
uvítali ve svém kolektivu další kvalifikovaný zdravotnický per-
sonál, a to zejména lékařský. Pro stabilizaci kolektivu lůžkové-
ho oddělení bychom rádi přivítali lékaře, který již má za sebou 
potřebnou praxi a vzdělání a rád by pracoval v naší nemocnici.    

Jelikož naší hlavní náplní zdravotnické činnosti je rehabili-
tace, a to jak v lůžkové, tak v ambulantní péči, rádi bychom při-
jali mezi své zaměstnance fyzioterapeuty. Nabízíme moderně 
vybavené pracoviště, mladý kolektiv, možnosti dalšího vzdělá-
vání a ostatní standardní výhody pro zaměstnance nemocnice. 

Rehabilitace

Léčebna dlouhodobě nemocných
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Nemocnice České Budějovice, a.s. zahájila provoz nového 
endoskopického centra a hemodialyzačního střediska
Nemocnice České Budějovice, a.s. v pátek 25. února slavnostně otevřela nové prostory endoskopického centra Gastroen-
terologického oddělení a hemodialyzačního střediska Interního oddělení v pavilonu C, blok 2. Nástavba pavilonu C – část 
nad lineárními urychlovači - byla realizována v průběhu jednoho roku. Dokončena byla v listopadu 2021. Celkové náklady 
stavby, včetně nákladů na projektovou dokumentaci a veškeré další související činnosti, činily téměř 170 mil. Kč vč. DPH. 

Nové endoskopické centrum Gastroenterologického oddělení 

Když před více než dvěma sty roky zkonstruoval zakladatel moderní endoskopie Philipp Bozzini svůj „Lichtleiter“ (světlovodič) 
považovaný za první novověký endoskop, jistě netušil, kam až se tento obor může posunout. A bylo by zajímavé sledovat jeho re-
akci, pokud by měl možnost zúčastnit se slavnostního otevření 
nového endoskopického centra Gastroenterologického oddě-
lení českobudějovické nemocnice. Protože i ostřílení a zkušení 
gastroenterologové, kteří se spolu s  desítkami dalších hostů 
koncem února tohoto roku při této příležitosti sešli, měli pro 
nové centrum digestivní endoskopie jen slova chvály a neskrý-
vaného obdivu. 

Endoskopické centrum bylo slavnostně otevřeno 25. 2. 2022 
za  účasti hejtmana Jihočeského kraje MUDr.  Martina 
Kuby, generálního ředitele Nemocnice České Budějovice, 
MUDr.  Ing.  Michala Šnorka, Ph.D., a  mnoha dalších osob z  řad 
vedení a  zaměstnanců nemocnice, kolegů z  ostatních nemoc-
nic a  dalších hostů. Gastroenterologické oddělení tím získalo 
pracoviště, které svým uspořádáním, vybavením a potenciálem 
patří mezi špičku nejen v České republice, ale, a to bez nadsázky, 
celosvětově. 

Slavnostní otevření endoskopického centra Gastroenterologického oddělení. Zleva: hejtman MUDr. Martin Kuba, primář Gastroenterologického 
oddělení doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.

ERCP sál č. 6 / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.
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Endoskopické centrum se nachází ve třetím patře nově posta-
vené budovy C/2. Přístupné je buďto spojovací chodbou ve  4. 
nebo 6. patře budovy C a novým výtahem, nebo hlavním vstupem 
od parkoviště pro zaměstnance. Je vybaveno šesti endoskopický-
mi sály, dva z nich jsou propojeny systémem tzv. videomanage-
mentu. Ten umožňuje obrazovou a zvukovou komunikaci mimo 
endoskopický sál, dokonce i  mimo nemocnici. Endoskopické 
centrum je unikátní způsobem, jakým pacienti procházejí celým 
pracovištěm. Po  vyřízení formalit na  recepci je pacient uveden 
do jedné ze čtyř přípraven, jejichž součástí jsou toalety. Následuje 
přesun na lůžku do endoskopického sálu a po dokončení výkonu 
pacient odjíždí na stejném lůžku na dospávací sál. I zde jsou k dis-
pozici toalety a sprchy a pacient je po celou dobu pod dohledem 
zdravotní sestry. Vzhledem k tomu, že stále častěji podáváme při 
endoskopických výkonech tlumicí léky, je bezpečné sledování 
a v případě potřeby i připojení na monitor základních životních 
funkcí po těchto výkonech nezbytné. 

Výkladní skříní endoskopického centra je sál vybavený ne-
jen špičkovou endoskopickou technikou, ale též moderní 
rentgenovou stěnou. Je určen pro výkony vyžadující rentgeno-
vou asistenci. Centrem je velkoformátový monitor o  velikosti  
58 palců, na němž je možno zobrazit až osm jednotlivých obrazů. 
Monitor tak zlepšuje přehlednost vyšetření a zajišťuje i správnou 
ergonomii práce endoskopisty. Novou endoskopickou technikou 
je ovšem vybaveno všech šest endoskopických sálů, stejně jako 
sál dospávací a  také místnost pro mytí a dezinfekci endoskopic-
kých přístrojů. 

Proč je endoskopie důležitá?
Stejně jako řada další oborů, prodělala gastroenterologie v uplynulých třiceti letech změny, které do značné míry změnily její 

postavení jako tradičního interního oboru. Přestože gastroenterologie využívá celé řady diagnostických a  léčebných postupů, 
endoskopické vyšetření je považováno za nejdůležitější metodu pro stanovení diagnózy nemocí trávicího traktu. Co více, dnešní 
endoskopické metody umožňují nejen přesnější a detailnější diagnostiku, ale i léčbu stavů, jež byly ještě před několika málo lety 
vyhrazeny chirurgům. Endoskopisté se dnes přesouvají z lumen trávicí trubice stále hlouběji do její stěny, ba dokonce do „třetího“ 
prostoru, mimo lumen, do oblasti dutiny břišní či retroperitonea. Naše spolupráce především s břišními chirurgy je klíčová jak pro 
úspěšné řešení těžkých a komplikovaných případů, tak i pro zvládnutí problémů a komplikací spojených s endoskopií. Jsme partne-

ry, kteří by měli být v těsném kontaktu a kvali-
ta naší spolupráce přímo ovlivňuje úspěšnost 
a bezpečnost léčby našich pacientů.

Gastroenterologické oddělení českobudě-
jovické nemocnice patří k největším samostat-
ným oddělením v  tomto oboru v  ČR. Provádí 
komplexní diagnostiku nemocí trávicího trak-
tu, zajišťuje jejich léčbu a spolupracuje přitom 
s mnoha pracovišti v rámci nemocnice i mimo 
ni. Digestivní endoskopie, tedy endoskopie 
trávicí trubice a  některých souvisejících orgá-
nů, je naší hlavní činností. Zahrnuje řadu en-
doskopických výkonů, které jsou blíže popsány 
v následujícím textu.

Sál č. 5 – Endosonografie  / Foto Jan Luxik

Pohled z ovladovny RTG na ERCP sál / Foto: archiv Nemocnice České 
Budějovice, a.s.
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Gastroskopie, koloskopie, enteroskopie
Jde o endoskopická vyšetření trávicí trubice (gastroskopie – 

jícen, žaludek, dvanáctník, koloskopie – tlusté střevo, entero-
skopie – tenké střevo) pomocí ohebného přístroje (endoskopu), 
který je vybaven elektronickou kamerou přenášející obraz z pří-
slušného orgánu na barevný monitor. Gastroskopie a kolosko-
pie jsou tradiční techniky rutinně používané od 70. let minulého 
století, kdy byly do běžné praxe zavedeny endoskopy vedoucí 
světlo i obraz pomocí skleněných vláken (odtud dnes již zasta-
ralý výraz „fibroskopie“). Tenké střevo však zůstávalo dlouhou 
dobu skryto přímému pohledu – až do počátku tohoto milénia, 
kdy byl v Japonsku vyvinut tzv. dvoubalónový enteroskop. Dnes 
máme k dispozici i jeho jednodušší variantu (jednobalónový en-
teroskop) a zcela nově tzv. motorizovanou spirální enteroskopii.   

Kromě přímého, reálného pohledu do útrob umožňuje endoskopie také odběr tkáně na histologické vyšetření a v dnešní době 
je běžně používána i k léčbě řady patologických nálezů. Tím nejčastějším jsou polypy, které mohou být předstupněm ke vzniku 
zhoubného nádoru střeva nebo žaludku. Odstraňování polypů (polypektomie) je desítky let používaná technika (první polypekto-
mie byla provedena v roce 1971 v USA), při níž je polyp zachycen drátěnou kličkou a pomocí termokoagulačního proudu odříznut. 

Endoskopická technika se stále vyvíjí a kvalita dnešních přístrojů je ve srovnání s přístroji starými 20–30 let nesrovnatelná. Zásadní 
rozdíl je především v  rozlišovací schopnosti. Dnešní endoskopy používají čipy s  více než 1 milionem pixelů, díky elektronickému 
zpracování obrazu a jeho zvětšení tak můžeme zcela běžně pozorovat slizniční detaily o reálné velikosti 1 mm. Několik let již endo-
skopisté používají i metodu tzv. elektronické chromoendoskopie, která je založena na filtraci světelného zdroje a využití omezených 
a definovaných vlnových délek světla. Díky tomu dochází ke zvýraznění cévní kresby a slizničního reliéfu, na kterém tak lépe vyniknou 
patologické změny. A konečně bychom mohli zmínit i nové techniky umožňující léčbu dříve endoskopicky neřešitelných nálezů. Patří 
k nim endoskopická slizniční resekce (EMR – endoscopic mucosal resection), endoskopická submukózní disekce (ESD) nebo transmu-
rální resekce (FTR – full-thickness resection). Je potěšující, že všechny uvedené metody má naše oddělení dnes ve svém portfoliu.

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP),  
endoskopická ultrasonografie (EUS), cholangioskopie

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie je klasická metoda sloužící k diagnostice a léčbě patologií na žlučových 
cestách a slinivce. Při zavedení speciálního flexibilního endoskopu s boční optikou jsou nasondovány žlučovody nebo vývod slinivky 
břišní z dvanáctníku. Poté je možné při podání kontrastní látky do vývodu za asistence RTG přístroje příslušný vývod zobrazit a po-
soudit případné patologické změny. Hlavní role ERCP však dnes tkví v možnostech léčby – odstranění kamínků ze žlučových cest, 
odběru biopsie z podezřelého zúžení žlučovodu, překlenutí stenóz plastovými nebo kovovými trubičkami, tzv. stenty. Nadstavbou 

Endoskopický sál č. 3 / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dospávací pokoj / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.
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k ERCP je přímá cholangioskopie, která spočívá v zavedení mikroendoskopu o průměru 3,5 mm pracovním kanálem mateřského 
endoskopu přímo do žlučových cest a za přímé vizuální kontroly umožňuje odebrání vzorků z patologické tkáně nebo například 
drcení kamínků elektrohydraulickou litotrypsí. 

Endoskopická ultrasonografie využívá speciální endoskop s malou ultrazvukovou sondou na svém konci, která provádí ultrazvuk 
„zevnitř“. Má velmi podrobné zobrazení a  je vhodná k dovyšetření a některým dalším zákrokům v oblasti jícnu, žaludku, žlučo-
vých cest, slinivky břišní a konečníku. Pomocí EUS provádíme například tenkojehlovou biopsii (FNA) okolních podezřelých struktur 
především ze žaludku a dvanáctníku, nejčastěji však z patologických změn slinivky břišní. Dále provádíme miniinvazivní drenáže 
například mezi rozpadovou dutinou při akutní pankreatitidě a žaludkem. Na rozdíl od zevních drenáží mají vnitřní drenáže výhodu 
především v tom, že nedochází k tvorbě píštělí na kůži v místě punkčního kanálu. V posledním roce jsme rozšířili spektrum těchto 
drenážních výkonů o zavádění tzv. apozičních stentů (LAMS), které urychlují hojení pacientů po těžkém zánětu slinivky. 

prim. doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Gastroenterologické oddělení

Dekontaminace endoskopů na čistící místnosti / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.
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Hemodialyzační středisko
Českobudějovické dialyzační středisko prošlo v těchto dnech zásadní změnou. Přestěhovalo se do nové samostatné moderní 
budovy s označením C/2, která je funkčně propojena s pavilonem C. Technické zázemí s úpravnou vody reverzní osmózou, 
s plně automatizovaným systémem pro výrobu a distribuci kyselých koncentrátů, skladovací prostory a administrativní část 
se nacházejí v prvním patře. Vlastní dialyzační pracoviště je umístěno ve druhém patře. Je vybaveno celkem 23 plně elek-
tricky polohovatelnými lůžky s dialyzačními monitory, které jsou umístěny v prostorném dialyzačním sále a dále v pěti sa-
mostatných boxech.

Pro pacienty má nové dialyzační středisko přichystaná mnohá příjemná překvapení. Čeká na ně zkrácení vzdálenosti a rychlý pří-
stup výtahem na středisko po příjezdu z domova i z lůžkové části nemocnice, útulná čekárna a prostorné šatny, důvěrné prostředí 
vyšetřoven, pro každé lůžko individuální připojení k televizi s TV sluchátky, volně přístupná wifi síť, zapuštěná podlahová váha pro 
přesné a rychlé vážení pacientů nejen na lůžku, klimatizované prostředí, bezdotyková dezinfekce rukou, okamžité ultrazvukové 
vyšetření AV fistule u lůžka, nutriční poradenství.

Zdravotnický personál má na novém pracovišti k dispozici několik technologicky moderních zdravotnických prostředků v posky-
tování maximálně bezpečné individuální dialyzační péče. Je to zejména nová technologie automatického systému výroby a distri-

buce dialyzačních roztoků, reverzní osmóza a horká dezinfekce, 
elektronické vedení dialyzační procedury pro jednotlivého pa-
cienta, skladové hospodářství.

Věříme, že  všechny novinky přinesou úsporu času nejen 
kvalifikovanému personálu – dialyzačním sestrám – a umožní 
jim strávit více času s pacientem, aby se mohly věnovat přede-
vším péči o něj. Nové technologie by rovněž měly být šetrnější 
k  přírodě sníženou produkcí odpadu, významným snížením 
emisí CO2 produkovaných nákladními automobily díky omeze-
ním přepravní hmotnosti dosud transportovaných objemných 
roztoků.

Historie
Dialyzační středisko českobudějovické nemocnice poskytuje 

vysoce specializovanou péči pacientům s onemocněním ledvin 
již 50 let. Bylo otevřeno 15. listopadu 1971 jako první nefakultní 

Slavnostní otevření hemodialyzačního střediska Interního oddělení, zlev: hejtman MUDr. Martin Kuba, primářka Interního oddělení,  
MUDr. Marie Pešková, generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. / Foto: Jan Luxík

Nový hemodialyzační sál / Foto: Jan Luxík
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zařízení v Československu. Počtem výkonů stále patří mezi nej-
větší dialyzační střediska v České republice. V současnosti po-
skytuje v ČR dialyzační péči 115 dialyzačních středisek.

Dialyzační středisko při Interním oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s. má v pravidelném dialyzačním programu deva-
desát pacientů a zároveň poskytuje náhradu ledvinných funkcí 
u pacientů s akutním ledvinným selháním. Disponuje patnácti 
lůžky, ročně provede 12 500 výkonů. Tým dialyzačního středis-
ka tvoří tři atestovaní nefrologové, pod vedením staniční sestry 
Bc.  Markéty Tůmové zde pracuje šestnáct zdravotních sester 
a tři ošetřovatelky.

Poskytujeme všechny hemoeliminační procedury a  perito-
neální dialýzu. V  roce 2021 jsme provedli u  našich pacientů 
7  500 hemodiafiltrací, 3  000 hemodialýz, 630 hemodialýz 
v  domácím prostředí, 480 akutních hemodialýz, 11 hemodi-
alýz s  vysokopropustnou membránou, 108 plazmaferéz, 920 
peritoneálních dialýz.

Každoročně splňujeme kvalitativní kritéria Registru dialyzo-
vaných pacientů. Jsme uznávaným, vysoce aktivním centrem 
spolupracujícím v programu zařazování pacientů na čekací lis-
tinu pro transplantaci ledviny v  Transplantačním centru IKEM 
Praha.

Jsme technicky vyspělé pracoviště. Naše přístroje kromě 
vlastních eliminačních technik dokážou stanovit průtok krve 
a recirkulace krve v cévním přístupu pro dialýzu, vyšetří těles-
né složení a stav hydratace, u lůžka stanoví koncentraci mine-
rálů v  séru. Prostřednictvím telemedicíny můžeme sledovat 

Pacienti na novém hemodialyzačním sále / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.

Hemodialyzační procedura  
/ Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.
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vzdáleně on-line naše pacienty, jejichž léčba dialýzou probíhá 
v domácím prostředí. Účastníme se některých mezinárodních 
studií v nefrologii a dialyzačních technikách.

Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je akredi-
tovaným pracovištěm ve specializačním vzdělávání pro lékaře 
v oboru nefrologie.

Poskytujeme zdravotní péči ambulantně i během hospitali-
zace všem pacientům s akutním a chronickým onemocněním 
ledvin. Připravujeme pacienty s  ledvinnou nedostatečností 
k náhradě ledvinných funkcí umělou ledvinnou hemodialýzou 
nebo peritoneální dialýzou. Vyšetřujeme příjemce a žijící dárce 
před transplantací ledviny. Sledujeme pacienty po transplanta-
ci ledviny. Jako jediné pracoviště v Jihočeském kraji provádíme 
biopsie ledviny. Ve  spolupráci s  revmatology a  hematology 
poskytujeme vysoce specializovanou péči včetně podávání bio-
logické léčby. Na ultrazvukovém pracovišti provádíme ultrazvu-
ková vyšetření břicha včetně uropoetického traktu, mapování 
cévního systému před založením cévního vstupu AV fistule. 
Pod UZ kontrolou zavádíme akutní nebo permanentní žilní dia-
lyzační katétry. Provádíme plazmaferézy nejen z  nefrologické 
indikace. Velmi úzce spolupracujeme s neurology, kardiology, 
cévními chirurgy, intervenčními radiology, Centrálními labora-
tořemi a s mnoha dalšími pracovišti naší nemocnice.

Interní oddělení představuje výukovou základnu pro studen-
ty Střední zdravotnické školy, Vyšší odborné zdravotnické ško-
ly v  Č. Budějovicích, pro Zdravotně sociální fakultu Jihočeské 
university v  Č.  Budějovicích, pro lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, Plzni a Hradci Králové.

prim. MUDr. Marie Pešková
Interní oddělení

Automatizovaný systém ECOMIX Revolutin pro míchání a distribuci 
kyselých koncentrátů / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přístroj pro horkou desinfekci, zásobní tanky pro dialyzační koncentráty / 
Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.

Reverzní osmóza / Foto: archiv Nemocnice České Budějovice, a.s.
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Nemocnice Jindřichův Hradec je v regionu s vámi a pro vás 
už téměř 130 let
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., je jediným zdravotnickým zařízením akutní péče v rozlohou největším okrese České 
republiky na území, které je svou krásnou přírodou a velkým množstvím památek jednou z nejoblíbenějších rekreačních 
oblastí. Areál nemocnice leží doslova jen několik kroků od historického centra města a z oken situovaných tímto směrem tak 
mají pacienti i personál možnost kochat se pohledem na překrásné panorama. Současně je Nemocnice Jindřichův Hradec, 
a.s., největším zaměstnavatelem ve městě i okolí.  

Nemocnice Jindřichův Hradec v číslech
Jako poskytovatel zdravotních služeb má jindřichohradec-

ká nemocnice spádovou oblast 92  000 obyvatel, ročně hos-
pitalizuje zhruba 12 000 pacientů, ambulantně ošetří víc než 
120  000 pacientů a  v  místní porodnici se každý rok narodí 
přibližně 600 dětí. V současné době má nemocnice 357 lůžek 
na 11 lůžkových odděleních.

Rozlehlý areál na dosah centra města
Nemocnice je umístěna v centru města, v těsném sousedství 

vilové čtvrti. Je dobře dosažitelná osobní i veřejnou dopravou. 
Ambulantní část představuje poliklinika, která se nachází v are-
álu nemocnice. Na poliklinice je zastoupen také soukromý sek-
tor řadou všeobecných lékařů i  specialistů. Kromě lůžkových 
pavilonů a  polikliniky se v  areálu nemocnice dále nacházejí 
objekty patologie, mikrobiologie, lékárny, výdejny léků, bistra, 
budovy ředitelství včetně stravovacího provozu, prádelny, ko-
telny a energocentra.

V Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., pracuje:
• 127 lékařů
• 254 všeobecných sester
• 41 dětských sester
• 25 porodních asistentek
• 17 fyzioterapeutů

Areál Nemocnice Jindřichův Hradec 

Recepce nemocnice
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Historie aneb 129 let zdravotní péče v Jindřichově Hradci
Na pozemku tehdejší Panské louky byla 8. 1. 1893 vysvěcena a předána jindřichohradecké veřejnosti k užívání nově vybudovaná 

nemocnice. Sestávala z hlavní budovy s 52 lůžky, budovy infekční s 18 lůžky a budovy umrlčí. Zároveň nemocnice získala další 
parcelu a  dům pro hospodářské zázemí. Téměř současně byl Jindřichův Hradec obohacen ještě o  jeden zdravotní ústav. Byl to 
ústav pro výrobu očkovací látky, třetí v celém Rakousku-Uhersku (jeden byl ve Vídni a druhý ve Lvově). Ústav zřídil hrabě Černín 
na  popud JUDr.  Karla Jičínského, ředitele panství, 
a podle rad MUDr. J. Rybáka, okresního lékaře. Ústav 
zahájil činnost v květnu 1892, v roce 1926 byl přeložen 
do  Prahy. Ve  třicátých letech byla postavena budova 
dnešní chirurgie a  urologie, budova dnešní správy 
nemocnice a  stravovacího provozu a  vodojem. Další 
etapa velké výstavby a  rekonstrukce starých budov 
proběhla v  osmdesátých letech. Postupně přibývaly 
další oddělení a pavilony. Na začátku listopadu 2001 
byla otevřena nová hlavní brána do areálu nemocnice 
z Vídeňské ulice. Též byly uvedeny do provozu ostatní 
provozy pavilonu akutní medicíny, včetně hlavního 
vstupu do budovy s recepcí. Od začátku roku 2007 se 
z Okresní nemocnice Jindřichův Hradec stala příspěv-
ková organizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Lůžková oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec:
 ARO, Dětské oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení, Interní oddělení, Neurologické oddě-

lení, Ortopedicko-traumatologické oddělení, ORL, Oddělení následné a  rehabilitační péče, Oddělení sociální a  paliativní péče, 
Urologické oddělení.

Ambulantní služby Nemocnice Jindřichův Hradec: 
Anesteziologická ambulance, Ambulance pro léčbu bolesti, Infúzní centrum, Dětská ambulance, Gynekologická ambulance, 

Chirurgická ambulance, Interní ambulance, Neurologická ambulance, Nefrologická ambulance, Oční ambulance, ORL, Urologická 
ambulance, Ortopedická ambulance, Gastroenterologická ambulance, Kožní ambulance, Onkologická ambulance, Hemodialyzační 
středisko.

Hlavní vjezd A do areálu nemocnice

Všeobecná veřejná nemocnice v Jindřichově Hradci na počátku 20. století
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POSKYTUJEME KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI PRO VŠECHNY GENERACE
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., je moderní regionální nemocnice, ve které prostřednictvím promyšlené organizace péče o paci-

enty i zaměstnance, podpory vzdělávání, nejvyspělejších technologií a digitalizace získají naši zdravotníci maximální prostor pro zlep-
šování kvality péče a provádění špičkové medicíny. Zároveň chceme být i nemocnicí, kde v bezpečném a komfortním prostředí naši lidé 
věnují maximum času přímé péči o pacienta, komunikaci s ním i s jeho blízkými a kde je otevřený a přátelský přístup samozřejmostí.

Nemocnice s akreditací
V letošním roce nemocnice úspěšně prošla opakovaným akreditačním šetřením Spojené akreditační komise. Na základě závěrů 

tohoto šetření byla nemocnici udělena akreditace na další tři roky. Z evropských  i krajských zdrojů jsme dokázali modernizovat 
naše zdravotnická zařízení jak po stránce technologické, tak i stavební. Jindřichohradecká nemocnice se měnila i ve struktuře zdra-
votní péče. Naše spádová oblast je rozlohou jednou z největších v České republice, a proto rozvoj urgentní medicíny a péče o cév-
ní mozkové příhody, ke kterému došlo v posledních letech, měl pro kvalitu péče v regionu zcela zásadní význam. 

Špičková akutní péče i chirurgie
Jsme typickou nemocnicí akutní péče. Byl u nás vybudován první urgentní příjem v jižních Čechách, tento rok jsme získali status 

iktového centra. Tradičně je u nás velmi dobrá chirurgie, nyní i  s  centrem pro řešení kýly. Nadregionální význam má naše ORL 
a zde především operativa štítné žlázy. Součástí Anesteziologicko-resuscitačního oddělení je i Oddělení následné intenzivní péče 
a Centrum pro domácí umělou plicní ventilaci, které jsou v rámci Jihočeského kraje jedinečné. 

Stamilionové investice a čerpání dotací
V posledních letech jsme byli úspěšní v evropských projektech, jako byl IROP a dále nyní i REACT-EU, ze kterých bude do tech-

nologického vybavení celkem investováno 250 milionů korun. Ve  stavebních investicích bylo v  Nemocnici Jindřichův Hradec, 
a.s., od roku 2014 proinvestováno celkem 332 milionů korun. Nemocnice je i z hlediska plánovaného rozvoje pro příští léta techno-
logicky skvěle vybavena a z tohoto pohledu nám nic nechybí. 

Covid jako prověření krizového řízení a spolupráce
Velkou zkouškou bylo pro naši nemocnici, stejně jako pro všechny ostatní, období pandemie covidu-19. Celá situace kladla vy-

soké nároky na veškerý personál. Bylo se třeba denně přizpůsobovat novým nařízením, pravidlům a potřebám pacientů, a to vše 
v situaci, kdy se kvůli karanténám musely z hodiny na hodinu měnit rozpisy služeb a personál musel pracovat na hraně svých mož-
ností. Ukázalo se také, že nemocnice byly schopny velmi dobře a efektivně spolupracovat, a to jak po stránce organizace lůžkových 
kapacit, tak i při vzniku očkovacích center nebo testovacích kapacit. 

V pavilonu najdou pacienti oddělení neurologie, ortopedie, urologie, oční, sociální a paliativní péči.

Všeobecná veřejná nemocnice v Jindřichově Hradci na počátku 20. století
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Budoucnost nemocnice? Digitalizace a kybernetická bezpečnost
Nyní je v procesu implementace projektu Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči, který je připravo-

ván doslova na míru pro naše Anesteziologicko-resuscitační oddělení. Systém představuje plnou digitalizaci provedenou v prostře-
dí intenzivní a anesteziologické péče regionální nemocnice.

Veškerá data, která generují přístroje monitorující pacientovy fyziologické funkce, stejně tak i data z přístrojů na podporu or-
gánových funkcí (přístroje pro umělou plicní ventilaci, anesteziologické přístroje, hemodialyzační přístroje a podobně), jsou pře-
nášena do klinického informačního systému a zde uchovávána. Veškerá zdravotnická dokumentace, záznamy o provedené léčbě 
a ošetřovatelské péči jsou vedeny v digitální formě a ukládány do elektronického archivu. Databáze shromažďovaných klinických 
dat se stane unikátním zdrojem informací pro aktuální zdravotní péči, její retrospektivní hodnocení i  statistické výstupy práce. 
Klinický informační systém představuje výrazný pokrok v bezpečnosti – eliminaci chyb v důsledku nesprávné interpretace ručně 
psané preskripce a přepisu klinických dat do zdravotnické dokumentace. Sběr dat probíhá automaticky a znamená úsporu času 
v rámci nutné administrativy a umožní lékařům i zdravotním sestrám věnovat více času přímé péči o pacienta. S rozvojem digitaliza-
ce jde ruku v ruce posílení kybernetické bezpečnosti nemocnice, kterému se věnujeme. V této oblasti připravujeme další projekty. 

Důmyslný systém podávání léků, bezpečně a bez chyb
Projekční tým nemocnice pracuje v současnosti i na přípravě projektu pro elektronizaci lékárenského provozu a systému centrálního 

podávání léčiv. Funguje to tak, že je po provedení strukturované ordinace lékařem na standardním oddělení tato ordinace elektronicky 
zaslána do lékárenského provozu, kde je za pomoci automatu vytvořen balíček ordinovaných léčiv, který je opatřen čárovým kódem 
a zaslán zpět na oddělení. Na oddělení je po identifikaci pacienta prostřednictvím čárového kódu na identifikačním náramku léčivo 
podáno pacientovi. Systém představuje pokrok především v bezpečnosti při podávání léčiv, eliminuje chyby v medikaci a představuje 
výraznou časovou úsporu při přípravě ordinací na odděleních. 

Plánované investice
V areálu nemocnice probíhají v současné době stavební práce, jedná se o přestavbu Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a vý-

stavbu izolačních boxů v rámci výzvy REACT-EU. Na tyto práce bude navazovat přestavba JIP Interního oddělení, která bude rozšířena 
o dvě intenzivní lůžka, jež budou sloužit především pro neurologické pacienty iktového centra. Plánujeme také s pomocí prostředků 
z tohoto dotačního titulu výrazně posílit technologické vybavení nemocnice nákupy přístrojového vybavení. V rámci obou akcí bude 
v průběhu tohoto roku a na začátku příštího investováno bezmála 150 milionů korun. V průběhu tohoto roku očekáváme vyhlášení 
dalších dotačních akcí a máme k podání žádosti připraven stavební projekt Pavilonu paliativní péče, který byl připraven částečně i z pro-
středků nadačního fondu firmy AVAST. Paliativní péče je dalším tématem, kterým se budeme v následujících létech intenzivně zabývat 
jak v lůžkové, tak i v ambulantní sféře.

Pacient a personál stále na prvním místě
Zcela zásadní je pro nás ale neustálá práce na vytváření příznivých pracovních podmínek pro naše zaměstnance, protože kvalitní 

nemocnici netvoří pouze technologie a stavby, ale především lidé, kteří v ní pracují. Soustřeďujeme se tak na personální práci, 
výchovu mladých lékařů a zdravotních sester, tvorbu pracovního prostředí, které je motivující a přátelské jak pro pacienty, tak i pro 
zdravotnický personál. 

ODDĚLENÍ, KTERÁ JE POTŘEBA PERSONÁLNĚ POSÍLIT

HDS – Hemodialyzační středisko
Prim. MUDr. Alena Doubravová

Hemodialyzační středisko v Jindřichově Hradci zahájilo svoji činnost v červenci 2003, původně disponovalo osmi dialyzačními 
lůžky. Vzhledem k nárůstu dialyzovaných pacientů byla kapacita dialyzačního střediska postupně rozšiřována, v současnosti jsou 
v provozu dva dialyzační sály, jeden sál s devíti lůžky a jedno lůžko na izolačním boxu, druhý sál pak čítá šest dalších lůžek. 

Středisko je vybaveno dialyzačními monitory firmy Fresenius, včetně nejnovějších monitorů 6008 Care system, dále ještě stále 
používáme dialyzační monitory firmy Gambro. 

Za běžných okolností pracujeme ve třech směnách v pondělí, středu a pátek a ve dvou směnách v úterý, čtvrtek a sobotu, v době 
„covidové“ dle potřeby přidáváme večerní „izolační“ směny i ve zbývajících třech dnech. V době mimo provoz dialyzačního střediska 
je v případě potřeby akutní dialýzy sestra a lékař k dispozici na telefonu. Akutní dialýzy jsou dle stavu pacienta prováděny i u lůžka 
na oddělení ARO nebo INT JIP.



23

nemocnice Jindřichův Hradec

V průměru se staráme o 50–65 chronicky dialyzovaných pacientů, pacienti mají možnost rozhodnout se pro provádění domácí 
hemodialýzy (v současné době jeden pacient využívá přístroj NxStage) nebo peritoneální dialýzy (v této chvíli není pomocí této 
metody léčen žádný pacient, ale v minulosti bylo peritoneální dialýzou léčeno i pět pacientů současně). 

Součástí oddělení je Nefrologická ambulance, v provozu je každý den dopoledne, staráme se v ní o pacienty s celým spektrem 
nefrologických onemocnění, důraz je kladen především na pacienty v predialýze a po transplantaci ledvin. Spolupracujeme s vyš-
šími pracovišti, jako jsou Klinika nefrologie VFN a Klinika nefrologie IKEM.

V rámci tohoto oddělení bychom rádi rozšířili náš tým o všeobecné sestry
Práci všeobecné sestry v dialyzačním středisku považuji za zajímavou pro její všestrannost. Nejde jen o provedení samotné dia-

lýzy, což je vysoce odborná, samostatná práce, ale také o komplexní péči o chronicky dialyzované pacienty – počínaje např. převazy 
chronických defektů u diabetiků a konče řešením jejich sociálních problémů. 

Vzhledem k frekvenci návštěv pacientů v dialyzačním středisku se snažíme vytvořit příjemné prostředí, abychom se tu všichni 
cítili téměř „jako doma“, protože víme, že i příjemné prostředí přispívá ke zlepšení zdravotního stavu našich pacientů.

Nefrologie je obor, který se rychle rozvíjí, proto sestry mají příležitost stále rozšiřovat svoje vědomosti a profesně růst, což je 
zvláště pro mladé kolegyně zajímavé. 

Neurologické oddělení
Prim. MUDr. František Pfeifer

Naše oddělení pokrývá potřeby regionu v diagnostice a léčbě pacientů s onemocněními 
centrálního a periferního nervového systému a přidruženými chorobami páteře a svalstva. 
Disponuje dostatečným počtem 24 lůžek, pacienti indikovaní k intenzivní péči jsou hospi-
talizováni jednak na  interní JIP, jednak na monitorovaných lůžkách pokoje zvýšené péče. 
Ambulantní část kromě běžné dispenzární ambulance zahrnuje i specializované ambulance 
– cévní a pro bolesti hlavy.

Součástí oddělení jsou elektroencefalografická, elektromyografická a neurosonologická 
laboratoř, díky spolupráci s externím poskytovatelem je dobře dostupné i podrobné likvo-
rologické vyšetření. Naši práci nám velmi usnadňují v rámci nemocnice výborně fungující 
oddělení urgentního příjmu a dostatečně kapacitní pracoviště magnetické rezonance. 

Martina Smetanová, zdravotní sestra HDS (na fotografii s kolegyní Eleonorou Fialovou)

Prim. MUDr. František Pfeifer
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Tradičně máme výbornou návaznost a těsnou spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s. – obzvláště s Neurochirurgickým 
a Infekčním oddělením a samozřejmě s KCC Nemocnice Č. Budějovice, a.s. Od roku 2021 máme status iktového centra a poskytuje-
me péči pacientům s akutní mozkovou příhodou v našem regionu s přilehlými oblastmi Vysočiny. Máme také akreditaci minister-
stva pro vzdělávání lékařů v oboru neurologie a rádi bychom rozšířili náš lékařský tým.

MUDr. Jan Šimeček  
– lékař Neurologického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.:

Svůj profesní život jsem zahájil po  ukončení rigorózní zkoušky začátkem roku 2006 
na Neurologickém oddělení v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s., kde působím doposud.

Jako mladý neurolog jsem první obecné zkušenosti získával pod vedením primáře MUDr.  
Jiřího Loučky. Již tehdy jsem se seznámil s problematikou cévních mozkových příhod a léč-
bou intravenózní trombolýzou.

Během roku 2010 jsem absolvoval téměř roční stáž v Thomayerově nemocnici v Praze, 
která byla pro mě velmi cennou zkušeností a dobrou přípravou pro absolvování atestační 
zkoušky koncem roku 2011. Po atestaci jsem se začal více věnovat neuromuskulární proble-
matice a obecně elektrodiagnostice.

Během následujících let jsem získal funkční odbornost v elektroencefalografii a absol-
voval jsem kurz v elektromyografii. Doposud se věnuji zejména diagnostice a léčbě neuro-
muskulárních nemocí, zvláště myastenii gravis. V blízké budoucnosti plánuji získat funkční 
odbornost v elektromyografii.

Práce našeho oddělení – sester a kolektivu lékařů v čele s primářem MUDr. Františkem Pfeiferem  si velice vážím a jsem rád, 
že mohu být součástí týmu, který mi neustále pomáhá získávat nové zkušenosti a obohacovat tak moji profesní činnost.

Tým neurologie

MUDr. Jan Šimeček
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Chirurgické oddělení
Prim. MUDr. Jan Kelbl

Chirurgické oddělení má velmi dobré renomé. Stará se nejen o pacienty z vlastního regi-
onu, ale i o velký počet pacientů z jiných regionů. Péče je realizována na dvou standardních 
stanicích po 24 lůžkách a multioborové JIP s 11 lůžky. 

Ročně je přijato cca 2500 pacientů, provedeno cca 2000 operací. Oddělení má akreditaci 
pro vzdělávání v oblasti kmene a specializačního vzdělávání. 

Těžiště práce je v oblasti diagnostiky a léčby v oblasti všeobecné chirurgie. Vysoce je zde 
rozvinuta technika laparoskopického operování, jejíž začátky sahají do roku 1992 (nadprů-
měrné počty cholecystektomií, operací kýl různých druhů, střevních operací vč. appendek-
tomií apod.)

Portfolio onkochirurgických operací zahrnuje operace na žaludku, tenkém střevě, kolo-
rektu, žlučníku, prsu, operace kožních nádorů apod. V rámci oddělení je zřízeno Centrum 
pro řešení kýly, kde se provádí velké množství operací jak laparoskopicky, tak otevřeně, 
včetně moderních metod, jako je TAR velkých ventrálních kýl. Vysoce specializována péče 
je poskytována v rámci chirurgie ruky (traumatické i netraumatické stavy), zakládání AV spojek pro nefrologické pracoviště atd. 

Oddělení je včetně operačních sálů velmi dobře vybaveno. V operačních sálech denně probíhají operace s použitím moderních 
technologií a moderních materiálů.

Prim. MUDr. Jan Kelbl

Tým chirurgie
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MUDr. Martin Stehlík
lékař Chirurgického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Být lékařem na  Chirurgickém oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., je velmi 
dobrou zkušeností. Máme zde mladý a přátelský kolektiv. Práce na našem oddělení je jistě 
zajímavá jak pro lékaře se specializací, tak i pro absolventy se zájmem o chirurgii. Ti se brzy 
po zapracování dostanou k široké škále klasických i laparoskopických operací i k moderním 
metodám operačního řešení kýl. V neposlední řadě bych zmínil skutečnost, že mladým lé-
kařům je umožněno postgraduální vzdělávání, které je plně hrazeno ze strany nemocnice, 
a to bez nutnosti podpisu stabilizační dohody.

Bc. Veronika Herzogová
sestra Chirurgického oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Práce sestry na  Chirurgickém oddělení mne naplňuje zejména proto, že  to je práce 
nestereotypní, pestrá a  oddělení má různorodou skladbu pacientů. Pod vedením naší 
staniční sestry máme velice přátelský kolektiv. V  rámci celoživotního vzdělávání je nám 
umožněno postgraduální studium a účast na odborných konferencích, které jsou hrazeny 
zaměstnavatelem.

MUDr. Martin Stehlík

Bc. Veronika Herzogová

PŘIJMEME:
LÉKAŘE po kmeni, se specializací i absolventy na oddělení:
• Neurologické oddělení 
• Chirurgické oddělení
• Gynekologicko-porodnické oddělení
• Dětské oddělení
• ORL
• Oddělení hematologie a transfúzní služby 
• Radiodiagnostické oddělení
• Rehabilitační oddělení
• Oční ambulance
• Oddělení následné rehabilitační péče
• ARO
• Urgentní příjema 

VŠEOBECNÉ A PRAKTICKÉ SESTRY na oddělení:
• Hemodialyzační středisko
• Centrální operační sály
• ARO – JIP a NIP
• JIP operačních oborů

DĚTSKÉ SESTRY

a dále nabízíme tyto volné pozice:
• RADIOLOGICKÝ ASISTENT
• ZDRAVOTNÍ LABORANT na Oddělení klinické biochemie
• FARMACEUT
• FARMACEUTICKÝ ASISTENT
• FYZIOTERAPEUT

BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ:
• podpora vzdělávání
• příspěvek na penzijní připojištění
• dotované obědy ve vlastní jídelně
• týden dovolené navíc 
• zvýhodněné služby rehabilitačního centra
• bonusy v lékárně
• parkování v areálu zdarma

Kontakty:  
pro lékaře:
MUDr. Vít Lorenc, předseda představenstva
tel. 384 376 740 (361), lorenc@nemjh.cz

ostatní zdravot. personál:
Mgr. Dana Velimská, MBA, hlavní sestra
tel. 384 376 325, velimska@nemjh.cz nebo 
Personální oddělení
tel. 384 376 321, personalni@nemjh.cz
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Nemocnice 21. století je v Písku
Nabízí špičkovou péči i služby, které jinde nemají

Nemocnice Písek, a.s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je špičkovým zdravotnickým zařízením s moderními 
medicínskými přístroji a skvělým týmem zdravotníků. 

Má všechna pracoviště akreditovaná 
a jako jediné zařízení krajského typu v jižních 
Čechách provozuje Screeningové mamo-
centrum – centrum se zaměřením na  pre-
venci rakoviny prsu. Nemocnice provozuje 
také Iktové centrum, kde pečuje o  pacienty 
s cévní mozkovou příhodou, a Intermediární 
perinatologické centrum s  péčí o  předčasně 
narozené děti. V nadregionálním rozsahu se 
zabývá léčbou inkontinenčních potíží žen, 
urogynekologií. Pacienti mohou využít také 
Centrum pro řešení kýly, které je součástí 
Chirurgického oddělení a  Infúzní centrum, 
které se zaměřuje na nitrožilní podávání léků. 
Je zde i Centrum screeningu kolorektálního 
karcinomu, které se zaměřuje na preventivní 
vyšetření tlustého střeva. V nemocnici je 18 
primariátů, z nichž 9 je lůžkových. Nemocnice 
disponuje 423 lůžky, z nichž 41 je určeno ná-
sledné péči a 20 sociální péči.  

Nemocnice má 950 zaměstnanců a  je jedním z  největších 
zaměstnavatelů v  regionu. V  nemocnici pracuje 135 lékařů, 
533 sester, sanitářů a ošetřovatelek, ostatní jsou nezdravotnič-
tí pracovníci. Jako akciovou společnost ji řídí představenstvo 
v  čele s  MUDr.  Jiřím Holanem, MBA, dozorčí radě předsedá 
Ing. Stanislav Kázecký.

V písecké nemocnici je ročně hospitalizováno 16 tisíc pacien-
tů. Lékaři zde provedou 10 tisíc operací a téměř 200 tisíc ambu-
lantních vyšetření. Rodí se zde kolem tisíce dětí ročně. 

Nemocnice Písek, a.s., je jednou z mála nemocnic v České re-
publice, u které Česká lékařská komora (ČLK) může garantovat 
občanům, že budou ošetřováni dostatečným počtem patřičně 
erudovaných lékařů. ČLK v této souvislosti opakovaně přiděli-
la písecké nemocnici označení „Nemocnice 21. století“. Vedle 
toho je nemocnice držitelem akreditace bezpečnosti, kterou jí 
udělila Spojená akreditační komise ČR. Vlastní také certifikát 
finanční stability Czech Stability Award a  certifikaci mají také 
všechny nemocniční laboratoře. Písecká nemocnice se pravi-
delně umísťuje na nejvyšších příčkách nejlepších tuzemských 
nemocnic.

V  Písku nadále pracují na  zlepšování služeb pro veřejnost. 
Zcela zásadní pro zkvalitnění péče o akutní pacienty bude nový 
urgentní příjem, tzv. Emergency, a  také dotačně podpořené 
technologické vybavení většiny oddělení. 

MUDr. Jiří Holan

Spojovací tubus mezi pavilony písecké nemocnice
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Nové přístroje, pokoje i celý areál
To vše dotváří píseckou medicínu  

Nadstandardní služby a špičková péče 
o pacienty. Vedle nich ekonomická stabili-
ta a spokojenost zaměstnanců. Tím vším je 
charakteristická Nemocnice Písek, a.s. Za-
řízení, které dokáže před odbornými insti-
tucemi i veřejností obstát i mezi velkými 
fakultními nemocnicemi, je součástí kraj-
ského zdravotnického systému.

To, že má písecká nemocnice vysoký kredit, 
je výsledkem více faktorů. Vedle snahy o udr-
žení perspektivních oborů medicíny k  tomu 
výrazně přispěla i  proměna nemocničního 
areálu a další modernizace.

Jedním z nejvýznamnějších počinů posled-
ních pěti let bylo vybudování nového Pavilonu 
Q za  100 milionů korun, ve  kterém své mís-
to našlo několik laboratoří. V  tomto pavilonu mají své prostory Oddělení klinické biochemie, Oddělení klinické mikrobiologie 
a Oddělení hematologicko-transfúzní, která byla jako poslední provozy soustředěna mimo areál nemocnice. „Největší logistickou 
výhodou Pavilonu Q je jeho připojení k monobloku nemocnice skleněným tubusem, takže biologické vzorky už nemusíme převážet 
venkovním prostředím,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s., MUDr. Jiří Holan, MBA. 

Vedení nemocnice myslelo i na pacienty po operacích, když před několika lety zajistilo rekonstrukci vodoléčby Oddělení akutní 
rehabilitace. Za 20 milionů korun nechalo přestavět bazén v suterénu Pavilonu L, zmodernizovat vodoléčebný sál, vyměnit vzducho-
techniku a vybudovat denní místnost a toalety pro personál i pacienty. Nový bazén mohou využívat i málo pohybliví pacienti, a to co 

možná nejdříve po jejich operaci. Mohou do něj vstu-
povat po  standardních schodech s  oboustranným 
zábradlím, což umožňuje časnou rehabilitaci po  to-
tální náhradě kyčlí nebo kolen, ale i po operacích ra-
men nebo u spolupracujících pacientů po mozkové 
příhodě. 

Další 20milionová investice uplynulých let mířila 
do počítačového tomografu neboli CT. Starý přístroj 
už po deseti letech dosluhoval a pro pacienty se po-
dařil pořídit nejmodernější přístroj, který významně 
zkracuje dobu vyšetření. Přístroj, který umožňuje 
podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých 
vrstvách, se využívá při diagnostice široké škály cho-
rob i pro vedení některých speciálních léčebných vý-
konů. Vyšetření na  tomografu je  přesné, rychlé 
a jednoduché.

Nákupem nového CT obnova přístrojového vy-
bavení neskončila. Nemocnice rok nato koupila 
novou magnetickou rezonanci za 30 milionů korun. 
Nerentgenový přístroj, který se využívá pro vyšetření 
zejména mozku, páteře a míchy, kloubů, prsů a ně-
kterých vnitřních orgánů v těle využívají pacienti už 
více než 12 let.

Vedle moderních přístrojů a vybavení nemocnice 
investuje také do  vzhledu celého areálu. Společně 
s  Jihočeským krajem a  městem Písek dokončila 

Rekonstruovaný sál vodoléčby

Nemocniční kaple
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projekt nazvaný Nástupní prostor Nemocnice Písek, kdy zkultivovala prostředí v okolí nemocnice a domu sociálních služeb a roz-
šířila parkování pro zdravotníky i klienty nemocnice. Prostor před píseckou nemocnicí dostal za 25 milionů korun novou podobu 
a nabízí desítky parkovacích míst. Vybudovány nebo upraveny byly obslužné komunikace, chodníky, schodiště, opěrné zdi, zpevně-
né parkovací plochy i zcela nové parkoviště, autobusová zastávka a veřejné osvětlení. 

Nové veřejné osvětlení nemocnice nechala instalovat také do celého svého areálu. Více než 100 venkovních světel nahradila 
LED svítidly s vyšším výkonem. Dnes se v areálu zdravotnického zařízení svítí za nižší náklady a s poloviční spotřebou energie. Díky 
mnohonásobně delší životnosti LED svítidel nemocnice ušetří značné náklady na údržbu venkovní světelné soustavy. 

Rekonstrukce venkovního osvětlení a instalace úsporných svítidel byla další z řady aktivit přispívajících ke snižování negativních 
vlivů na životní prostředí. „Chováme se zodpovědně nejen k pacientům, ale i k přírodě. K údržbě areálu nemocnice využíváme tiché 
a ekologické elektromobily, obědy rozvážíme vozíkem na plyn, třídíme odpad, vysazujeme stromy v arboretu, na které studenti 
lesnické školy připevňují ptačí budky,“ řekl Jiří Holan.

Dalším posunem v modernizaci areálu byla obnova nejstarší samostatně stojící budovy kaple, která dříve sloužila jako umrlčí ko-
mora a pitevna. Od té doby zadaptovaná kaple slouží například k předporodním kurzům, cvičení, setkávání kaplanů, workshopům, 
a vloni v létě se v ní dokonce konala svatba. Stala se pavilonem spirituální péče.

Od  loňského roku nemocnice rekonstruu-
je Patologii za  přibližně 50 milionů korun. 
Obdobnou částku letos vydá na nákup přístrojové 
techniky. Zastaralá chladicí komora pro zemřelé 
bude nahrazena moderním boxovým systémem. 

Největší investicí letošního a  příštího roku je 
nový urgentní příjem, tzv. Emergency. Hotový má 
být v  roce 2024 a  jeho zřízení je zcela zásadním 
krokem ke  zkvalitnění péče o  akutní pacienty. Ti 
budou ošetřeni bez zbytečných prodlev na  jed-
nom centrálním místě. Urgentní příjem bude 
samostatným oddělením s  jedenácti lůžky. Část 
lůžek bude umístěna do  boxů, kde budou lékaři 
vyšetřovat pacienty v bariérovém režimu. Vozidla 
Zdravotnické záchranné služby budou na urgent-
ní příjem využívat samostatný vjezd. Investice 
na stavbu a technologické i medicínské vybavení 

Vizualizace urgentního příjmu

Rekonstruovaný pokoj chirurgického oddělení
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dosáhne podle odhadů 100 milionů korun. Nemocnice ji chce z většiny pokrýt z evropských dotací. „Urgentní příjem představuje 
pro veřejnost jistotu nepřetržité odborné péče v plném rozsahu. Je velmi efektivní jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál,“ 
sdělil Jiří Holan. 

Nemocnice má na příští roky připravené i menší projekty, jejichž cílem je další kultivace zdravotnického prostředí. Jde napří-
klad o venkovní rehabilitaci, respektive otevřený pavilon rehabilitace. Připravena je dále rekonstrukce pavilonu technických budov 
i s technologiemi a rozpracovány jsou projekty energetických úspor i kybernetické bezpečnosti.

Nedávné investice
Rok 2017

• 1. místo v soutěži Nejlepší nemocnice ČR
• Modernizace přístrojového vybavení 

    • Revitalizace zeleně 6,5 ha areálu 
    • Dokončení novostavby pavilonu laboratoří 

Rok 2018
• Rekonstrukce vodoléčby 
• Změna vytápění z parovodu na horkovod 
• Rekonstrukce Kaple 

• Přímá digitalizace mamografie 
• Výměna CT

Rok 2019
• Kultivace prostoru před areálem nemocnice 
• Instalace LED veřejného osvětlení v celém areálu 
• 5. místo v soutěži Nejlepší nemocnice v ČR

•  Dodrženo 3leté Memorandum:  
Zvyšování tarifních mezd o 10 %

Rok 2020
• Reorganizace oddělení v pandemii covidu-19
• Výměna magnetické rezonance
•  Rekonstrukce sociálního zázemí chirurgického oddělení 

a interny

•  Akreditace mikrobiologické laboratoře pro PCR testování 
onemocnění covid-19

Rok 2021
•  Reakreditace všech center (iktového, mamografického, 

perinatologického)
• Rekonstrukce Patologie

• Příprava projektu urgentního příjmu
• Rozvoj paliativní medicíny
• Rekonstrukce ARO – boxy

Laboratoře sídlí v nově vybudovaném pavilonu Q
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Představujeme:
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Písek, a.s.
Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Písek, a.s., zahrnuje Novorozenecké oddělení, Neonatologické oddělení a neonato-
logickou Jednotku intenzivní péče (JIP), JIP pro děti a dorost a Oddělení pro děti a dorost.

Oddělení pro děti a dorost poskytuje kom-
plexní diagnostickou a léčebnou péči dětem 
do  jejich 19. narozenin. Zahrnuje ambulant-
ní a  lůžkovou část a  navazuje na  dětskou 
Jednotku intenzívní péče. 

Zdravotní péče je zaměřena na  všechna 
dětská onemocnění, nejčastěji respirační, 
dále např. gastrointestinální, nefrologická, 
ORL a ortopedická včetně úrazů. Pacienti jsou 
na oddělení přijímáni také k celkovému vyšet-
ření a objektivizaci obtíží, k akutní či plánova-
né operaci nebo k provedení některých testů, 
např. při podezření na předčasnou či opoždě-
nou pubertu. 

Pro personál je důležitá mezioborová 
spolupráce s  ostatními odděleními (ARO, 
chirurgie včetně ORL, ortopedie, neurologie 
atd.). Oddělení spolupracuje také se speci-
alizovanými pracovišti například v  Českých 
Budějovicích a Praze. V posledních letech přibývá dětí hospitalizovaných s psychiatrickými potížemi. Pokud potřebují specializova-
nou péči, jsou přeloženy na vyšší spádové pracoviště, nejčastěji na Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., do Fakultní 
nemocnice v Motole v Praze či Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. 

Na standardním dětském oddělení je 20 lůžek na 8 pokojích, z nichž polovina slouží pobytu dítěte s rodiči (tzv. rooming), protože 
děti mohou být na přání rodičů hospitalizovány s doprovodem. Samozřejmostí je bezplatná internetová síť na každém pokoji. Vedle 
zdravotnického personálu na oddělení pracují 2 učitelky, které se starají o doplnění školních znalostí dětí a využití volného času. 
Mají k tomu k dispozici plně vybavenou učebnu. Dlouhou chvíli si děti mohou zpříjemnit v prostorné herně. O zábavu dětských 
pacientů se starají také klauni, kteří za nimi pravidelně jezdí.

MUDr. Jana Tesařová: Vítáme nové mladé lékaře!
Jsme pracovištěm s přátelským kolektivem v čele 

s moudrým a empatickým panem primářem. Lékaři 
zde mohou pracovat na plný nebo částečný úvazek, 
což je výhodné například pro rodiče malých dětí. 
Podporujeme profesní rozvoj – stáže na  vyšších 
pracovištích financuje nemocnice. Máme 5 týdnů 
dovolené a  po  službě si můžeme vzít náhradní vol-
no. Můžeme bydlet v nemocničním bytovém domě. 
Máme nárok na  zaměstnanecké obědy s  možností 
výběru z více jídel. 

Bc. Jana Prokopová: Sestřičky u nás získají velký 
všeobecný přehled.

Na  našem Dětském a  dorostovém oddělení 
Nemocnice Písek, a.s., vítáme nové posily! Nejen dět-
ské sestry, ale i všeobecné a praktické sestry. Uplatní 
se nejen na  Dětském a  dorostovém oddělení spo-
lečně s  dětskou JIP, ale také na  Neonatologickém 

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení



32

nemocnice Písek

oddělení s neonatologickou JIP a na Novorozeneckém oddělení. Nové kolegyně z řad praktických sester pracují po dobu adaptační-
ho procesu pod vedením zkušené sestry-školitelky, která je seznamuje nejen s prací na oddělení, ale i s novým kolektivem. Získají 
tu také zkušenosti s ambulantním provozem a pohotovostní péčí o pacienty. Naší největší výhodou oproti velkým zdravotnickým 
zařízením, kde je péče o pacienty úzce specializovaná, je pestrost. Díky rozmanitosti diagnóz hospitalizovaných pacientů mají naše 
sestřičky velký všeobecný přehled. Úzce spolupracujeme s operačními obory, jako jsou chirurgie, ORL, ortopedie a gynekologie. 
Z interních oborů jsou to endokrinologie, nefrologie nebo neurologie.  

Zvláštní JIP pro děti
Jednotka intenzivní péče 

(JIP) pro kojence a  větší děti 
Dětského oddělení Nemocnice 
Písek, a.s., slouží k  péči o  dět-
ské pacienty po  nejrůznějších 
operacích, na  nichž spolupra-
cuje zejména s  chirurgickým, 
ortopedickým a ORL oddělením. 
Dále je určena dětem, nejčastěji 
kojencům a  batolatům, s  po-
ruchami vnitřního prostředí, 
především dehydratací a  nedo-
statkem minerálů při akutních 
infekčních onemocněních i  dal-
ších nemocích (v posledních týd-
nech nejčastěji cukrovce I. typu). 
Významnou skupinu pacientů JIP tvoří i děti s náhlou dušností, vyžadující léčbu kyslíkem. Jedná se o děti s akutně zhoršeným 
astmatem nebo respirační infekcí – po epidemii RS virů a covidu-19. Zdravotníci na JIP sledují také pacienty po úrazech a společně 
s neurology i děti po prodělaných epileptických záchvatech. 

S dětmi na JIP mohou pobývat i jejich rodiče. V případě, že chtějí být u lůžka dítěte přítomni i přes noc, mají k dispozici rozkládací 
křesla. Ta oddělení zakoupilo kvůli zlepšení komfortu ošetřovaných dětí a jejich rodičů vloni na podzim.

Dětské a dorostové oddělení pečuje o děti od narození až do dovršení 19 let

V Písku pečují o děti narozené od 32. týdne těhotenství
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MUDr. Milan Staněk: Podporujeme vzdělávání sester! 
Naše zdravotní sestry jsou velmi obětavé. Daří se jim zajistit spolehli-

vý provoz stanice i v době, kdy hledáme posily. My se jim naopak snaží-
me vycházet vstříc v jejich požadavcích na služby, které se týkají chodu 
rodiny. Velmi podporujeme vzdělávání zaměstnanců, jež vede ke  zvy-
šování kvalifikace nebo specializace. Víme, že skloubit studium s prací 
bývá velice náročné, proto umožňujeme upravit režim směn či velikost 
pracovního úvazku. 

Novorozenci 
Novorozenecké oddělení Nemocnice Písek, a.s., je jedním ze 13 akre-

ditovaných perinatologických center intermediární péče v České republi-
ce, která soustřeďují riziková a patologická těhotenství a předčasné porody od 32. týdne těhotenství. Na dvou odděleních se kromě 
fyziologických novorozenců pečuje o pacienty s ohrožením životních funkcí. 

Oddělení zajišťuje transportní službu pro ohrožené novorozence od ukončeného 32. týdne života z okolních okresních nemocnic. 
Úzce spolupracuje s Perinatologickým centrem Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Karel Růžička: Pediatrům – absolventům nabízíme víc než ostatní!
Budoucí pediatři získají na našem oddělení takové znalosti a zkušenosti, kterých se jim na velkých pracovištích v tak krátkém 

čase stěží dostane. Mladí lékaři zde mohou nahlédnout pod pokličku intenzivní péče o patologické novorozence, která bývá strašá-
kem nočních služeb v okresních porodnicích. Pod dohledem atestovaných lékařů se u nás v rámci rotací po jednotlivých stanicích 
naučí zvládat patologické stavy novorozenců, jakými jsou poruchy adaptace dechu, septické stavy, hyperbilirubinemie, hypoglyké-
mie apod. Kromě nadstandardního mzdového ohodnocení nabízíme prostor pro realizaci. Věříme, že nadšení a zápal pro věc jsou 
největším motorem pokroku, a proto podporujeme případné individuální zaměření našich nejmladších kolegů od jejich nástupu 
na oddělení. Ti mohou pacienty sledovat v jednotlivých odborných poradnách (vývojové, kardiologické, nefrologické, gastroente-
rologické, endokrinologické, diabetologické, neurologické, dětské chirurgické...) a následně si zvolit svůj budoucí směr. Vedení 
nemocnice štědře podporuje vzdělávání a prohlubování odbornosti svých lékařů, umožňuje jim účast na stážích i vzdělávacích 
akcích. Tzv. vyvažovací dohody s nutností úpisu na roky po atestaci se u nás nezavedly – po službách se chodí domů a pracuje se 
podle zákoníku práce. A když k tomu přidáte další bonusy – Písek jako historické a kulturní město s pohodovou atmosférou, krásnou 
okolní přírodou a možností pestrého sportovního vyžití, navíc s dobrou dostupností do Prahy i Českých Budějovic, není nad čím 
příliš váhat… 

Perinatologické centrum intermediární péče

Tým dětského a dorostového oddělení
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Práce v Nemocnici Písek
Ideální zaměstnavatel pro lékaře – absolventy

Písecká nemocnice je ideálním pracovištěm pro mla-
dé lékaře a lékařky. Vedle vysoce nadprůměrného 
platového ohodnocení spojeného s nástupním bo-
nusem mohou zaměstnanci využívat řadu výhod 
a zároveň se vzdělávat bez závazků. Bonusem je lev-
né bydlení pro jednotlivce i celé rodiny.

Město Písek jako skvělé místo pro život
Nemocnice nabízí zázemí těm, kteří chtějí v Písku bydlet natrva-
lo, svou polohou na cestě z Českých Budějovic do Prahy je však vý-
hodná i pro ty, kteří zvažují dojíždění za prací.

• Písek – královské město na Otavě
• Pracovní dojezd z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Příbrami
• Písek – hodnocen jako jedno z nejlepších míst k životu v ČR

Jak to u nás chodí:
• Nástupní mzda pro absolventy lékařské fakulty:  

44 000 – 50 000 Kč
• Náborové příspěvky, příplatky na bydlení  

– bez zavazujících dohod
• Akreditace vzdělávání všech odborností 
• Veškeré vzdělání na náklady nemocnice
• Volno po službě 
• Žádné kvalifikační dohody – žádné úpisy
• Dotované bydlení v bytovém domě nemocnice 
• Zázemí v době služeb – investice do lékařských 

pokojů
• Pružná pracovní doba 
• Podpora souběhu práce s pedagogickou činností 

Zaměstnanci nemocnice mohou využívat 
i další výhody:
• Zaměstnanecký program mobilního operátora 
• Vlastní sportovní centrum – 5 tenisových kurtů 

v areálu
• Vlastní kuchyně s dotovaným stravováním, cuk-

rárna, kantýna
• Vlastní prádelna s možností soukromého praní, 

žehlení i šití
• Nemocnice s Wi-Fi

Letecký pohled na areál nemocnice
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Představujeme  
Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí pacienti, dovolte, 
abychom vám na několika stránkách představili Oční oddě-
lení Nemocnice České Budějovice, a.s.  

Oftalmologie je zdánlivě malý obor, vždyť se zabývá pouze 
jedním malým orgánem, který nakonec není ani k  životu ne-
zbytný. Avšak zeptáte-li se běžného člověka, který z pěti smy-
slů považuje za  nejdůležitější, pravděpodobně vám odpoví, 
že zrak. Ponechme stranou psychologické a sociologické aspek-
ty slepoty v porovnání se ztrátou jiných smyslů. Obecně je ale 
zřejmé, že zdravý člověk si zraku váží ze všech smyslů nejvíce.

Ne nadarmo se také říká, že oči jsou oknem do duše člověka. 
Kde jinde na těle je možné in vivo pozorovat stav jemného cév-
ního systému než na očním pozadí? Cévy očního pozadí totiž 
odrážejí vzhled cév v jiných orgánech. Z obrazu cévního systé-
mu oka jsme schopni rozpoznat zatím neodhalenou hypertenzi 
(zvýšený krevní tlak), vysokou hladinu cholesterolu či  cukrov-
ku. Nezřídka se za  zánětlivými onemocněními oka skrývají 
zatím nediagnostikovaná závažná onemocnění celého organis-
mu a projev na oku může být jejich prvním a prozatím jediným 
příznakem. Z  výše uvedeného vyplývá, že  ač se oftalmologie 
jeví jako malý obor, ve skutečnosti proniká do mnoha jiných od-
borností a v zájmu komplexního řešení pacientova problému je 
nutná dokonalá spolupráce s lékaři ostatních oborů.

Kolektiv oddělení / Foto: Jan Luxík

prim. MUDr. David Honner, FEBO / Foto: Jan Luxík
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Oční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je primárně chirurgickým pracovištěm. Jedná se o  jediné lůžkové oddělení 
v Jihočeském kraji. Veškeré případy v kraji, které vyžadují hospitalizaci, jsou proto soustředěny k nám. Zde se o pacienty stará tým 
sester vyškolených v přístupu k pacientům se zrakovým postižením. Jsme také jediným pracovištěm v kraji, jež disponuje možností 
operace v celkové anestezii. V oftalmologii sice převládají výkony, které se provádějí v místním znecitlivění, ale v určitých situacích 
se bez tzv. uspání neobejdeme. Týká se to převážně operací u dětí, rozsáhlých plastických rekonstrukcí u nádorů víček, operací 
v hloubi očnice, ale také zákroků u pacientů s mentální retardací nebo pacientů nesvéprávných, kde není možné zajistit určitý podíl 
spolupráce.

Naše Oční oddělení disponuje dvěma moderně vybavenými operačními sály a rozsahem operativy zajišťuje komplexní péči pro 
pacienty Jihočeského kraje. Jen málo pacientů je odesíláno do  specializovaných center při fakultních nemocnicích. Provádíme 
operace na předním i zadním segmentu oka – tedy jak na úrovni rohovky, duhovky a čočky, tak na úrovni sítnice. Dále chirurgicky 
řešíme nevhodná postavení očních víček a menší nádory kůže víček. U rozsáhlejších výkonů spolupracujeme s plastickými chirurgy. 
Početnou skupinu zákroků tvoří také oční úrazy, které mohou být různého rozsahu od banálních tržných ran víček přes průnik cizího 
materiálu do nitra oka po devastující ruptury oční koule s výhřezem nitroočních tkání. Výjimečně a neradi jsme nuceni přistoupit 

Kolektiv sálových sester, zleva: Zdeňka Schneiderová, staniční sestra Dana Havelková, Martina Švepešová, Renata Skamenová / Foto: Jan Luxík

Kolektiv ambulantních sester, zleva: Eva Primová, Lucie Braná, Michaela 
Fialová, Pavla Jiráková, Pavla Dušková, Šárka Bícová, Hana Matějková  
/ Foto: Jan Luxík

Část kolektivu lůžkového oddělení: zleva: Alena Pelikánová, Marcela 
Šinkorová, Milada Podoláková, Ilona Horová, vrchní sestra Bc. Marcela 
Mahovská Bártová, Drahomíra Herynková / Foto: Jan Luxík
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i k tzv. enukleaci – odstranění oka – v případech rozsáhlých poranění či nádorového bujení uvnitř oční koule. V žádném případě 
nemohu opomenout dětské operace, kde vedle úrazů a ječných zrn převažují operace šilhavosti.

Oftalmologie je ale také ambulantní obor, a  také náš ambulantní trakt sestává z  mnoha specializovaných ambulancí. 
Nejvytíženější jsou však ambulance všeobecné. Každý den v nich ordinují dva nebo tři lékaři, kteří zajišťují péči pro akutní případy 
(úrazy, náhlé ztráty zraku), pooperační kontroly, konziliární služby pro periferní oční lékaře a pro potřeby jiných oddělení v rámci 
nemocnice. Do  specializovaných ambulancí docházejí pacienti s  určitým typem očních onemocnění. Máme ambulanci sítnico-
vou, glaukomovou, uveologickou, rohovkovou, dětskou a nově také neurooftalmologickou. V neposlední řadě nelze opomenout 
Makulární centrum, které disponuje zvlášť oddělenými prostory a soustřeďuje pacienty s onemocněním žluté skvrny (makuly). Více 
informací o jednotlivých ambulancích prezentujeme v samostatných kapitolách.

Oftalmologie je také krásná tím, že oční lékař se při své práci neobejde bez moderního přístrojového vybavení. Musí mít trochu 
technického nadání a průběžně se zajímat o novinky na poli technologií, ať už se jedná o materiály nitroočních čoček, o různé typy 
laserů, nebo o zobrazovací techniky. Jelikož naše oddělení funguje jako konziliární pracoviště pro periferní oční lékaře z celého 
Jihočeského kraje, musí být vybaveno přístroji, které se nacházejí na vrcholu pomyslného technologického žebříčku. Logicky, ode-
sílá-li oční lékař pacienta do nemocnice s tím, že další diagnostika nebo léčba již není v jeho kompetencích, musíme mít možnost 
pacienta podrobit důkladnějším a dokonalejším vyšetřením, než jaká podstoupil doposud. Všechny ambulance jsou proto vyba-
veny špičkovými štěrbinovými lampami. Sítnicové kamery, OCT stroje, biometr, ultrazvuky i lasery, kterými je oddělení vybaveno, 
jsou na úrovni nejlepších evropských pracovišť.

Oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní. Celkem se na oftalmologické péči podílí 21 lékařů, 28 sester a tři sani-
táři. Z celkového počtu však určitý podíl tvoří snížené úvazky a lékařky na rodičovské dovolené. Nahlédneme-li do statistik, zjistíme, 
že za rok 2021 jsme v ambulancích ošetřili 16 000 pacientů, s celkovým počtem návštěv přesahujícím 38 000. Hospitalizováno bylo 
497 pacientů. Na operačních sálech bylo provedeno přes 1800 operací, z toho 970 operací šedého zákalu, 325 vitrektomií (operace 
sítnice) a 55 operací šilhavosti. Nabídku služeb chceme do budoucna ještě dále rozšiřovat.

primář MUDr. David Honner, FEBO

na sportovní
ochranné pomůcky

až Kč
Získejte

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč
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Několik informací o Nemocnici Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice, a.s., zaměstnává přes 400 zaměstnanců a řadí se mezi největší zaměstnavatele v regionu. Jsme mo-
derní rodinná nemocnice s dlouholetou tradicí poskytující základní, komplexní i vysoce specializovanou lůžkovou i ambu-
lantní zdravotní péči. Za poslední roky byla nemocnice stavebně zmodernizována a bylo investováno do nákupu špičkového 
přístrojového vybavení, což zlepšilo jak kvalitu a bezpečí léčby pro pacienty, tak i pracovní komfort pro personál. Náš proak-
tivní přístup nás přivedl až k nápadu založit soutěž Medik roku. 

Nacházíme se v klidném okresním městě Prachatice, které leží v Šumavském podhůří, na jižním úpatí hory Libín, a  je obklo-
pené krásnou přírodou. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací. Okres Prachatice je rozlohou jedním z  nej-
větších v  České republice. Ve  městě je pestré kulturní i  sportovní vyžití, které ještě rozšiřuje blízkost Lipna, Šumavy, Českých 
Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Českého Krumlova a hranic s Německem a Rakouskem. Areál nemocnice se nachází na okraji 
města Prachatice, mimo jiné se v něm nachází školka a byty pro zaměstnance.

Akutní lůžková zdravotní péče je poskytována na  146 lůžkách na  těchto odděleních: Chirurgické oddělení, Interní oddělení, 
Gynekologicko-porodnické oddělení, Dětské a novorozenecké oddělení, Ortopedicko-traumatologické oddělení a Centrální jed-
notka intenzivní a resuscitační péče. Dlouhodobá péče je zajišťována na 25 lůžkách Oddělení následné péče. Naše laboratoře jsou 
akreditovány, celá nemocnice je certifikována systémem řízení kvality podle normy ČSN EN 15  224 zaměřené na  zdravotnické 
služby. Radiologicko-diagnostické oddělení je moderně vybaveno novými přístroji včetně CT, brzy bude pořízeno i MR.

Všem zaměstnancům nemocnice nabízíme prestiž a jistotu zaměstnání a rovné pracovní podmínky bez ohledu na pohlaví, věk, 
národnost či barvu pleti.  Všichni absolventi jsou u nás ihned plně zapojeni do péče o pacienty. U operačních oborů (chirurgie, orto-
pedie s traumatologií či gynekologie s porodnictvím) absolventi téměř ihned asistují u operací a dle šikovnosti i provádějí nejprve 
drobné a posléze i náročnějších operační výkony, vše samozřejmě pod zkušeným dozorem. Teoretické znalosti získané studiem si 
všichni denně zdokonalují a prohlubují při vykonávání zdravotní péče o pacienty. Teoretická i praktická část jde ruku v ruce a je to 
nepřetržitý proces, který směřuje k vykonání atestace v oboru.

Při vzdělávání úzce spolupracujeme s ostatními jihočeskými nemocnicemi, především s Nemocnicí České Budějovice, a.s. Stáže 
jsou bezplatné. Za poslední léta všichni naši mladí lékaři bezproblémově složili atestaci ve zvoleném oboru. Stejně tak spolupracu-
jeme i se Střední zdravotnickou školou v Českých Budějovicích a jsme klinické pracoviště i pro Zdravotně – sociální fakultu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Praxe u nás mohou vykonávat budoucí zdravotní sestry, laboranti, fyzioterapeuti, radiologičtí 
asistenti i nutriční specialistky.

Jsme malá rodinná nemocnice s přátelským kolektivem. K zaměstnancům máme individuální, vstřícný přístup. Umožňujeme 
zkrácené úvazky nejen pro matky na RD, podporujeme specializační vzdělávání. Našim zaměstnancům nabízíme velké množství 
benefitů jako dovolenou nad rámec zákona, výhodné mobilní tarify, dotované závodní stravování, možnost ubytování, firemní 

Areál prachatické nemocnice
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mateřskou školu v areálu nemocnice, letní příměstské tábory pro děti zaměstnanců, příspěvek na penzijní připojištění, benefity 
na zdraví, sport, kulturu a vzdělání, očkování proti chřipce, věrnostní příplatek, prémie a zajímavou mzdu. Další výhody mohou 
vybírat formou Cafeterie Edenred.

Prachatická nemocnice prošla v minulých deseti letech modernizací jak po stavební stránce, tak po stránce přístrojové techniky. 
V roce 2021 bylo pořízeno nové moderní CT, další přístroje na operační sály, JIRP, ambulance i na oddělení za více než 55 milionů 
korun jsou nakupovány z programu REACT-EU v letošním roce. Stavební rekonstrukce proběhly na většině oddělení, celá nemocnice 
má nová okna, zateplený plášť i fasádu. Bylo postaveno 10 nových bytů pro zaměstnance, nová lékárna, dispečink dopravy i bufet. 
Nemocnice má modernizovanou kotelnu, nové pračky v prádelně, dva nové dieselagregáty i kogenerační jednotky. Parkovací plo-
cha pro pacienty i zaměstnance se více než zdvojnásobila.

Ortopedie je vlajkovou lodí prachatické nemocnice
Historie Ortopedického oddělení sahá do  90. let minulého století, 

kdy v  rámci dostavby nového pavilonu nemocnice postupně vznikala 
jednotlivá oddělení. V  rámci chirurgického oddělení fungoval ortope-
dický ordinariát, kde se začaly provádět elektivní operace včetně náhrad 
velkých kloubů. V roce 2013 pak získala ortopedie status samostatného 
oddělení pod vedením prim. MUDr. Zdeňka Krátkého. Roku 2021 ho vy-
střídal ve funkci prim. MUDr. Martin Stárek.

Ortopedicko-traumatologické oddělení se zabývá diagnostikou a léč-
bou onemocnění pohybového aparátu a  v  současné době je jedním 
ze  základních oddělení nemocnice. Rovněž je akreditované pro obor 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Vzhledem k nárůstu degenerativních postižení pohybového aparátu 
kvůli např. stárnutí populace či nezdravému způsobu života, roste počet 
indikací k náhradám kyčelních a kolenních kloubů. V rámci endoprote-
tiky tyto zákroky provádíme nejen nejčastěji, ale hlavně standardně 
s  používáním nejmodernějších implantátů, včetně např. konzervativ-
ních nebo miniinvazivních komponent. Díky zkušenostem s některými 
typy implantátů jsme např. téměř upustili od používání cementovaných 
jamek. Komplikace pak řešíme kompletním spektrem revizních operací, 
včetně infekčních případů. 

V rámci koncepce rozvoje ortopedie v naší nemocnici se proto snaží-
me reagovat na neustále zvyšující se počet pacientů vyžadujících tyto elektivní zákroky realizací několika ideových kroků:
•  Zlepšení předoperační edukace: Založení tzv. pacientské akademie, kde formou přednášek a osobních kontaktů bude klient 

obeznámen s fyzioterapeutickou, anesteziologicko-analgetickou a chirurgickou stránkou spojenou s operací.

prim. MUDr. Martin Stárek

Nemocniční lékárna
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•  Předoperační digitální plánování: V  současné době je již 
zavedený a  používaný software systém mediCAD k  přes-
nému změření a  naplánování velikostí a  typů jednotlivých 
komponent.

•  Zkrácení pobytu na lůžkovém oddělení: Je zkvalitněna po-
operační rehabilitace s možností následné RHB v návazném 
zařízení či lázeňské terapie.

•  Zkrácení čekací doby na  endoprotézu: V  letošním roce 
bude založena samostatná jednotka intenzivní péče 
Ortopedického oddělení. Budeme tak moci navýšit počet 
výkonů.                                                                             
Pro pooperační JIP, určenou právě pro ortopedické či někte-

ré traumatologické výkony, hledá naše nemocnice sesterský 
personál jak na JIP, tak i na lůžkové oddělení. Z důvodu navý-
šení operativy potřebuje nemocnice rozšířit také oddělení ARO 
o lékaře se specializovanou způsobilostí, o ARO sestry a v ne-
poslední řadě i o sálové sestry. Nový personál tak čeká práce v nových moderních prostorech a v odborně vedeném pracovním 
kolektivu.

Další neméně významnou oblastí u  méně pokročilých stadií degenerativních postižení pohybového aparátu jsou záchovné 
operace ať artroskopie kolenních a ramenních kloubů, či tzv. korekční výkony na osách končetin. Zde využíváme moderní speci-
alizovaný plánovací software a sofistikované implantáty. Naše oddělení je úzce napojeno i na edukační systém této problematiky 
s možnostmi zahraničních sympozií a stáží. Díky těmto zákrokům jsme schopni odlehčit nejvíce postiženým a přetíženým částem 
kloubu, zátěž rovnoměrně rozložit na celý kloub a oddálit nutnost kloubní náhrady.

Neposlední oblast našeho zájmu tvoří sportovní ortopedie, kam spadají akutní či chronická poranění a onemocnění pohybového 
aparátu – především kloubní chrupavky, menisků, vazů, svalů, šlach a kostí. Zde spatřujeme prvek koncepce rozvoje zakoupením 
nové artroskopické věže, což letos též realizujeme. Na tomto poli se nám podařilo rozšířit kolektiv lékařů specialistů a současný tým 
a podmínky tak, že mohu vést k odbornému výcviku i mladé lékaře další generace.

MUDr. Martin Stárek
primář Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Prachatice, a.s.

Práce na Interním oddělení
Hledáme lékaře pro naše Interní oddělení umístněné na dvou patrech o 25 lůžkách. Ve své podstatě jde o nábor lékařů-ab-

solventů až po lékaře s kmenem či lékaře se specializovanou způsobilostí. Máme zájem o lékaře bažící po všeobecném interním 
přehledu a vzdělání, kteří se zapojí do práce jak na  Interním oddělení, tak v  interní ambulanci, ambulanci urgentního příjmu 
a do práce na JIRP. 

Nemocnice leží ve velmi pěkném prostředí na vršku nad městem Prachatice. Disponuje velmi dobrou přístrojovou vybaveností. 
Vedení nemocnice i  samotné vedení Interního oddělení 
má zájem vést mladé lékaře ke  kvalitním zkušenostem, 
praxi, zručnosti při jednotlivých výkonech prováděných 
na  Interním oddělení. Lékař by se měl aktivně účastnit 
celého spektra lůžkové a  ambulantní práce. Jedná se 
o  příjem pacienta, určení diagnostického postupu a  roz-
vahy, volbu a konzultaci léčby, indikaci výkonů včetně in-
formování a poučení pacientů na lůžku, aplikaci platných 
právních norem při výkonu své profese, péči o ambulant-
ní pacienty s  určením ambulantního postupu či  indikace 
hospitalizace, provádění výkonů spadajících pod Interní 
oddělení (např. hrudní punkce, punkce ascitu, odběry 
arteriálních astrupů, zavádění centrálních žilních vstupů, 
pasivní účast při zavádění dočasné invazivní kardiostimu-
lace, aktivní provádění elektrické kardioverze, zavádění 
NGS, pasivní účast při zavádění PEG, pasivní i aktivní účast 

Ortopedicko-traumatologické oddělení

Interní oddělení
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u KPR…), účast u neurologických stavů (krvácivé a ischemické 
CMP, neuroinfekce, úrazy hlavy...), vše pod dohledem lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru interního lékařství.

Uvedený lékař dále přijde aktivně či  pasivně do  kontaktu 
s  celým spektrem neselektovaných pacientů, a  to interních, 
infekčních, neurologických, kardiologických, gastroenterolo-
gických, včetně multioborových případů.

Dohled a konzultace provádí vedoucí lékař se specializova-
nou způsobilostí, vizita běží čtyřikrát do  týdne, každé patro 
dvakrát týdně. Začátek vizity tvoří krátké shrnutí zdravotních údajů vedoucích k hospitalizaci, pak interpretace již provedených vy-
šetření, kontrola a nastavení medikace pacienta a určení dalšího diagnostického postupu, včetně řešení sociální situace pacientů. 

Práce na našem oddělení nabízí kontakt a zkušenost s velkým spektrem jak zdravotních, tak životních zkušeností. Nutnost tyto 
situace řešit vede lékaře k samostatnosti a velmi rozsáhlému rozhledu jak stran medicíny, tak i zákonů důchodového a nemocen-
ského pojištění, včetně jednotlivých dávek státní sociální podpory a sociální péče. 

Interní oddělení Nemocnice Prachatice, a.s.
Mgr.  Markéta Kubová pracuje v  Nemocnici Prachatice, a.s., na  pozici 

vedoucí sestry Interního oddělení I. Jejím záměrem je ukázat nově nastu-
pujícímu zdravotnickému personálu jejich nenahraditelnou roli v pracov-
ním týmu při poskytování zdravotní péče a vyzdvihnout jejich podstatnou 
úlohu ve zdravotnictví, jejich profesionalitu a chování k pacientům. Mimo 
to chce ukázat na roli sestřiček, na empatickou, přátelskou a týmovou spo-
lupráci v multidisciplinárním týmu.

Interní oddělení je se svými 51 lůžky největším oddělením nemocnice. 
Lůžka jsou rozdělena na  stanice Interní oddělení I  a  Interní oddělení II. 
Práce zdravotní sestry je v nepřetržitém 12hodinovém režimu s možností 
zkráceného úvazku s  platnou odbornou způsobilostí k  výkonu povolání 
dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Součástí oddělení je Interní 
a  Kardiologická ambulance, Interní urgentní příjem i  Hemodialyzační 
středisko s Nefrologickou ambulancí. Pro všechny obory je zajištěna inten-
zivní péče na Centrální jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP), kte-
rá má 14 lůžek. Interní oddělení prochází celkovou rekonstrukcí prostor 
jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál. Nachází se zde nejmoder-
nější zdravotnické vybavení a v  tomto roce dojde k závěrečné přestavbě 
a modernizaci prostor Interny II. 

Dominantou Interního oddělení je interní příjmová ambulance, která 
je umístěna v centrální budově v přízemí. Je zde vybudován izolační box 
v  rámci bariérového ošetřování pacientů. Součástí příjmové ambulan-
ce je infúzní stacionář. Práce na  tomto oddělení je v  nepřetržitém pro-
vozu s  12hodinovými službami. Je zde možnost zkráceného úvazku. 
Požadujeme odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost související s  výkonem zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., v  platném znění, znalost práce na  PC, 
spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a týmovou spolupráci.

Intenzivní a resuscitační péči interního charakteru zajišťuje Centrální JIRP, kde je práce zdravotní sestry velmi rozmanitá, neboť 
sestra nalézá možná uplatnění v různých oblastech specializované intenzivní a resuscitační zdravotní péče. Sestra má tak možnost 
vzdělávat se v multioborové problematice, volit své působení ve zdravotnickém zařízení a znát nové trendy v medicíně a následně 
i v ošetřovatelství. Rozšiřuje své vědomosti, zkušenosti a dovednosti. Na tomto oddělení preferujeme všeobecné zdravotní sest-
ry, záchranáře. Provoz na tomto oddělení je v nepřetržitém 12hodinovém režimu. Můžeme nabídnout volnou pracovní pozici jak 
na Centrální JIRP nebo na připravované ortopedické JIP, tak na pozici anesteziologické sestry. Management nemocnice připravuje 
zdravotním sestrám podmínky pro spokojenost s  dostatečným finančním ohodnocením, kolegialitu a  týmovou soudružnost se 
zárukou stabilního pracovního místa.

Aktuální volné lékařské pozice v naší nemocnici:
• LÉKAŘ / ZÁSTUPCE PRIMÁŘE na INTERNÍM oddělení 
• LÉKAŘ / PRIMÁŘ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO 

oddělení 
• LÉKAŘ / ZÁSTUPCE PRIMÁŘE na ARO
• LÉKAŘ / PRIMÁŘ na REHABILITAČNÍM oddělení
• LÉKAŘ na Oddělení LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE 
• MladÍ lékařI a absolventI i na další obory

Mgr. Markéta Kubová, interna
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 Proč se stát právě součástí týmu Interního oddělení, 
C-JIRP Nemocnice Prachatice, a.s.?
• Nadstandardní finanční ohodnocení + další bonusy
• Velké množství firemních benefitů
• Prestižní rodinná nemocnice s přátelským kolektivem
• Neustále probíhající modernizace prostor a vybavení
• Individuální, vstřícný přístup a rychlý profesní růst
• Možnost vybrat si výši svého úvazku nebo ji měnit
•  Podpora vzdělávání (specializační vzdělávání, kurzy, 

školení atd.)
• Okamžité zapojení do péče o pacienty
• Firemní ubytování
• Společenské, sportovní a kulturní akce

Nemocnice Prachatice, a.s., je atraktivním zaměstnavatelem
Naše nemocnice zaměstnává přes 400 zaměstnanců a řadí se mezi největší zaměstnavatele v regionu. Jsme moderní rodinná 

nemocnice s dlouholetou tradicí poskytující kvalitní základní, komplexní i vysoce specializovanou péči.
Nabízíme pracovní příležitost pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické a radiologické asistenty, fyziotera-

peuty a zdravotnické laboranty. Vaše vzdělání, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost jsou základním předpokladem pro práci 
u nás. Oceňujeme však i samostatnost, ochotu učit se novým věcem a být týmovým hráčem.

Studentům nabízíme možnost poznat naši nemocnici při stážích, praxích a brigádách, kdy se jim vždy věnuje zkušený personál.
Pro zaměstnance nabízíme byty a bydlení nejen v areálu, ale i ve městě. Nemocnice se nachází na kraji města Prachatice, mimo 

jiné se tady nachází i mateřská škola.

Proč se přidat k nám?
•  Hodně se toho naučíte – všichni absolventi, ať už jde o mladé lékaře, nebo ošetřovatelské pracovníky, jsou u nás ihned plně 

zapojeni do veškerých činností na pracovištích dle jednotlivých odborností. Velkou výhodou oproti velkým nemocnicím je 
malý počet nastupujících kolegyň a kolegů na jednotlivá oddělení, a tedy téměř okamžité osobní zapojení do léčebného 
procesu pod dozorem starších kolegů. U operačních oborů (chirurgie, ortopedie s traumatologií či gynekologie s porodnicí) 
absolventi lékaři téměř ihned asistují u operací a dle šikovnosti i provádějí nejprve drobné a posléze i náročnějších operační 
výkony, vše samozřejmě pod zkušeným dozorem. 

•  Podpora vzdělávání – teoretické znalosti získané studiem si všichni denně zdokonalují a prohlubují při vykonávání zdra-
votní péče o pacienty. Teoretická i praktická část jde ruku v ruce a je to nepřetržitý proces, který směřuje k vykonání ates-
tace v  oboru. Při vzdělávání úzce spolupracujeme s  ostatními jihočeskými nemocnicemi, především s  Nemocnicí České 
Budějovice, a.s. Stáže jsou bezplatné. Za poslední léta všichni naši mladí lékaři bezproblémově složili atestaci ve zvoleném 
oboru. Podpora dalšího vzdělávání je pro nás prioritou. 

•  Možnost ubytování – nemocnice nabízí zaměstnancům ubytování za zvýhodněné nájemné ve vlastních bytech. 
•  Zajímavé finanční ohodnocení dle vzdělání a praxe je samozřejmostí, naši zaměstnanci dostávají do mzdy věrnostní přípla-

tek za dobu trvání pracovního poměru, a navíc nabízíme k vybraným pozicím náborový příspěvek až do výše 500 000 Kč.

Aktuální volné lékařské pozice v naší nemocnici:
• VŠEOBECNÁ/PRAKTICKÁ SESTRA v nepřetržitém provozu  

(JIRP, ARO, CHIR, Ortopedicko-traumatologické oddělení, Gynekologicko – porodnické oddělení, Interní oddělení)
• PORODNÍ ASISTENTKA na Gynekologicko-porodnickém oddělení v nepřetržitém provozu
• VŠEOBECNÁ SESTRA na perioperační péči (sálová sestra)
• VŠEOBECNÁ SESTRA na novou ortopedickou JIP (směnný provoz)
• ERGOTERAPEUT/KA, FYZIOTERAPEUT/KA na Rehabilitačním oddělení v jednosměnném provozu
• NUTRIČNÍ TERAPEUT/KA pro stravovací provoz v dvousměnném provozu
• ZDRAVOTNÍ LABORANT/KA na Oddělení lékařské mikrobiologie a OKB-H
• RADIOLOGICKÝ ASISTENT/KA v jednosměnném provozu se službami
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•  Dovolená – týden dovolené nad rámec zákona (25 dní a na některých pracovištích 30 dní).
•  Příspěvek na penzijní připojištění až do výše 3600 Kč za rok, případně je po domluvě možné přispívat i na životní pojištění.
•  Cafeterie Edenred – příspěvek na zdraví, sport, kulturu a vzdělání (využití např. v bazénu, kině, knihkupectví, lékárně, na do-

volené a lázeňské pobyty atd.).
•  Mateřská škola přímo v areálu nemocnice s prodlouženou pracovní dobou (od 6:00 do 18:00) a přes letní prázdniny pořádá-

me příměstské tábory pro děti a vnoučata zaměstnanců.
•  Zaměstnanecký program mobilního operátora pro zaměstnance a jejich rodinu.
•  Zázemí v době služeb – investice do lékařských pokojů a denních místností pro ošetřovatelský personál.

Všem svým zaměstnancům nemocnice nabízí prestiž a jistotu zaměstnání a rovné pracovní podmínky bez ohledu na pohlaví, 
věk, národnost či barvu pleti.

S vašimi dotazy a žádostmi se můžete obrátit na:
Náměstek pro lékařskou péči Hlavní sestra
MUDr. Roman Čerkl Bc. Ivana Čížková
tel:  +420 728 869 557 tel. +420 388 600 394, +420 607 015 488
E-mail: cerkl@nempt.cz  E-mail: cizkova@nempt.cz 

Personální oddělení
BBS Lucie Bicanová, DiS. Radka Dvořáková
tel: +420 388 600 290, +420 702 236 509 tel: + 420 702 188 238
E-mail: bicanova@nempt.cz  E-mail: rdvorakova@nempt.cz
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Nemocnice Strakonice, a.s. – nemocnice s moderním 
zázemím pro zaměstnance i pacienty

Nemocnice Strakonice, a.s., vznikla v roce 1892 a v tomto 
roce tak slaví 130. narozeniny. Svou historii si s úctou při-
pomínáme a učíme se z ní, ale jinak žijeme moderní me-
dicínou 21. století. V současnosti nemocnice poskytuje 
svým pacientům, lékařům a ostatním zdravotníkům mo-
derní a perfektně vybavené zázemí. Za poslední roky byla 
do rozvoje nemocnice investována více než jedna miliarda 
korun! Modernizují se budovy, vznikají špičková pracoviště 
schopná v řadě oborů poskytnout i vysoce specializovanou 
centrovou péči. Lůžková oddělení jsou rekonstruována tak, 
aby se v nich pacienti cítili dobře, bezpečně a komfortně. 
Nemocnice v posledních letech dvakrát zvítězila v žebříčku 
Nemocnice České republiky, a to nejen díky kvalitně posky-
tovaným odborným službám a ekonomické prosperitě, ale 
hlavně díky spokojenosti pacientů.

Nemocnice je významným zdravotnickým zařízením se-
verozápadní části Jihočeského kraje s  velkým přesahem 
do Plzeňského kraje. Ročně přijmeme k hospitalizaci na osmi 
lůžkových odděleních kolem 13 tisíc pacientů a vedle toho ošet-
říme zhruba 210 tisíc ambulantních pacientů.

V posledních deseti letech vzniklo například špičkové gast-
roenterologické centrum, které se svým přístrojovým vybave-
ním a  rozsahem poskytované péče řadí mezi nejprestižnější 
pracoviště v České republice. Centrum pro léčbu bolesti hlavy Ředitel MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Areál Nemocnice Strakonice, a.s.
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při Neurologickém oddělení patří mezi vybraná pracoviště poskytující biologickou léčbu migrény. Centrum péče o zrak je apli-
kačním centrem biologické antiVEGF terapie. Nadregionální působnost má i  Plicní oddělení poskytující široké spektrum péče. 
Masivním rozvojem prochází také radiodiagnostické a laboratorní zázemí nemocnice. Magnetická rezonance zkvalitnila diagnosti-
ku komplikovaných pacientů. 

Nemocnice má 600 zaměstnanců, z toho 100 lékařů. O všechny z nich se snažíme dobře starat. Jednou z priorit nemocnice je 
péče o zaměstnance s plnou podporou jejich specializačního a celoživotního vzdělávání. Vytváříme dobré a konkurenceschopné 
platové podmínky a svým zaměstnancům nabízíme řadu benefitů. Formou stipendií podporujeme vzdělávání studentů lékařských 
fakult a zdravotnických škol (od středních až po vysoké). Samozřejmě máme i potřebné akreditace pro vzdělávání mladých lékařů. 

Nemocnice poskytuje kompletní klinické zázemí pro studenty/ky šestého ročníku lékařské fakulty a studentky oboru praktická 
sestra.

Další rozvoj nemocnice je nastartován a připravujeme velké akce. Jednou z nich je plánovaný vznik urgentního příjmu či rozsáhlá 
obnova přístrojového vybavení za desítky milionů korun již v tomto roce. Moc fandíme elektronizaci a digitalizaci, prvky e-Health 
a telemedicíny zavádíme do rutinního provozu již nyní.

Špičkové pracoviště s nadregionální působností
Nemocnice Strakonice, a.s., je moderní zařízení, v některých oborech dokonce s nadregionální působností. Je pevnou součástí 

sítě jihočeských nemocnic, ve které kromě vzájemné spolupráce a podpory funguje i zdravá konkurence. Sledujeme narůstající 
zájem o námi poskytované zdravotní služby, díky příznivým referencím sem dojíždějí i pacienti ze vzdálenějších koutů republiky. 

Nejúspěšnější projekty posledních let jsou:
•  vybudování pavilonu operačních oborů, v  jehož moderních 

prostorách své působiště nalezla řada pracovišť: Chirurgické 
oddělení, Neurologické oddělení, ARO s centrální jednotkou 
intenzivní péče operačních oborů, Gynekologie a  porodni-
ce, Radiodiagnostické oddělení včetně CT a  MR pracoviště 
či Onkologie,

•  modernizace centrálních operačních sálů a porodních sálů,
•  rozšíření Radiodiagnostického oddělení o pracoviště magne-

tické rezonance,
•  otevření moderního gastroenterologického centra s perfekt-

ním vybavením a rozsáhlým spektrem služeb (např. endoso-
nografie, přímé cholangioskopie, elastografie jater, laserové 
litotrypse ve žlučových cestách a pankreatickém vývodu či in-
traduktální sonografie ke stagingu tumorů žlučových cest),

•  modernizace hemodialyzačního střediska,
•  rozvoj centrové péče poskytující biologickou léčbu migrény 

(neurologie) a  věkem podmíněné makulární degenerace 
(oftalmologie),

•  Chirurgické a Gynekologicko – porodnické oddělení rozvíjelo 
rozsah a kvalitu operativy,

•  centralizace laboratorní diagnostiky a vybavení těmi nejlep-
šími přístroji, které trh nabízí, zejména skvěle personálně 
i přístrojově vybavená PCR laboratoř zajistila, že nemocnice 
v období koronavirové pandemie perfektně obstála,

•  Rehabilitační oddělení bylo vybaveno moderními přístroji 
zvyšujícími kvalitu fyzioterapeutické péče,

•  kultivace prostředí areálu nemocnice s dendrologicky zajíma-
vým parkem, modernizace komunikací, parkovacích ploch, 
osvětlení, vstupních bran do nemocnice,

•  pořádání významných vzdělávacích akcí s mezinárodní účastí 
(např. česko-americká neurologická sympozia).

Magnetická rezonance

Jižní křídlo pavilonu operačních oborů
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Plány do budoucna
Chceme poskytovat rozsah péče typický pro „okresní nemocnice“, ale o velmi vysoké kvalitě. V některých odbornostech však 

máme ambice nadregionální a jsme rádi, že se nám tyto cíle daří naplňovat. Neobejde se to ale bez dalšího rozvoje a významných 
investic.

Připravujeme například:
•  rozsáhlou obnovu přístrojového vybavení,
•  rozvoj našich oborů,
•  vytvoření urgentního příjmu a heliportu,
•  rozvoj paliativní péče,
•  aplikaci moderních telemedicínských prvků,
•  podporu uživatelsky příjemné elektronizace,

•  ekologizaci provozu nemocnice a energetickou 
nezávislost,

•  investice do fyzické i kybernetické bezpečnosti,
•  nadzemní koridor mezi nemocničními pavilony 

s potrubní poštou
•  a mnoho dalšího.

Do konce roku 2023 obnoví strakonická nemocnice přístrojové vybavení za 150 milionů korun. Uspěla totiž s žádostí do dotač-
ního programu REACT-EU, který vypisovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Získané finance se nejvíce projeví zdokonalením 
obrazové diagnostiky na oddělení JIP, ARO, vyšetřovacích a intervenčních pracovištích a modernizací laboratorních kapacit,“ uvedl 
k záměrům modernizace ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Díky realizaci projektu dojde k potřeb-
nému vylepšování pracovišť chirurgie, gynekologie, pneumologie, interny, radiologie, nukleární medicíny, laboratoří a komplex-
ního společného pracoviště ARO-JIP. Mezi další vybavení, které chce nemocnice z dotace získat, patří například nový operační stůl 
na Gynekologii a Chirurgickém oddělení, nový laparoskop, sterilizátor, ultrazvuk, mobilní rentgen, tomograf nebo izolátor PCR 
pro laboratoře. Nové přístrojové vybavení bude přínosem pro lékaře i pacienty. Pomůže zrychlit vyšetření, zpřesnit diagnostiku 
a celkově zvýšit kvalitu péče o zdraví pacientů.

Onkologická ambulance, Interní oddělení

Plicní oddělení

 

Primářka MUDr. Alena Dvořáková
Plicní oddělení strakonické nemocnice je nadregionální, jsme spádovým pracovištěm 

i pro písecký okres a část prachatického okresu. Máme jak lůžkovou, tak ambulantní část. 
Zabýváme se diagnostikou karcinomu, funkčním vyšetřením plicním a kompletní diagnos-
tikou obstrukčních chorob. Děláme také screening spánkové apnoe a  rádi bychom zřídili 
i spánkovou laboratoř. Jsme velmi dobře technicky vybavení, využíváme moderní metody 
diagnostiky i léčby. Začínající lékaře se snažíme maximálně podpořit v přípravě na atestaci. 

MUDr. Pavel Švihálek
Na strakonické Onkologické ambulanci pracuje jeden lékař, dále jedna sestra v ambulan-

ci a jedna na chemoterapii, kde je pacientům podávána chemoterapie, hormonální léčba 
a imunoterapie. Staráme se o pacienty, kteří mají život ohrožující chorobu a jejich léčba je 
dlouhodobá. Z toho důvodu je to práce psychicky náročná. Na druhou stranu si tady nejen 
pacienti, ale i personál rychle srovnají životní priority. Lékaři i sestry, kteří chtějí pracovat 
v  Onkologické ambulanci, by určitě měli preferovat samostatnou práci, kdy se spoléhají 
hlavně na sebe a na své znalosti a zkušenosti. Samozřejmě ale máme možnost konzultovat 
s kolegy z jiných onkologických pracovišť. Ošetřování širokého spektra pacientů je profesně 
velmi zajímavé a obohacující.
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ARO + JIP

MUDr. Radek Cafourek
Práce na Plicním oddělení strakonické nemocnice má z odborného hlediska své nespor-

né výhody. I začínající lékař se u nás dostane velmi rychle k bronchoskopiím a dalším úzce 
specializovaným vyšetřením. Mladým kolegům se snažíme vytvořit takové prostředí, aby 
byli co nejrychleji a co nejlépe připraveni na atestaci. Osobně jsem vždy ocenil, že jakákoli 
snaha o další vzdělávání je vedením podporována a vítána.

Vrchní sestra Iva Zelinková
Současný kolektiv všeobecných sester bychom rádi posílili. Máme dobré zkušenosti s ab-

solventkami středních zdravotnických škol, které se u nás rychle adaptují. Starší kolegyně 
jim rády předají své zkušenosti. Nové kolegyně také motivujeme, aby si rozšířily vzdělání 
z praktické na všeobecnou sestru. Získají tím větší pracovní samostatnost, vyšší kompeten-
ce a z toho plynoucí vyšší finanční ohodnocení. Samozřejmě studujícím sestřičkám vychá-
zíme vstříc s volnem na studium.

MUDr. Věra Svachová
Práce na ARO je různorodá. Na operačních sálech podáváme celkové svodné i regionální 

anestezie, na lůžkové stanici pečujeme o kriticky nemocné pacienty s různými diagnózami. 
Pod naše oddělení spadá i  ambulance bolesti, kanylační a  infúzní centrum. Náš obor je 
velmi široký a stojí někde na pomezí mezi chirurgickými a interními obory. Nemáme tolik 
administrativy, ale musíme zvládat některé manuální výkony (zavádíme invazivní vstupy, 
provádíme tracheostomie, ošetřujeme rány). Myslím, že naše oddělení je velice dobře pří-
strojově vybaveno. Náš kolektiv se skládá z mladých i zkušených lékařů.

Primář MUDr. Marek Zbořil
V roce 2013, kdy zahájil ve strakonické nemocnici provoz pavilon operačních oborů, jsme 

strategicky vytvořili zcela nové oddělení pod hlavičkou ARO a  JIP chirurgických oborů. 
Jak vyplývá z názvu, nové oddělení vzniklo spojením příslušných oddělení v jeden celek. 
Obdobných multioborových JIP není v regionu mnoho. Nám se ale tento přístup v mnoha 
ohledech osvědčil a za pravdu nám daly hned první dny po uvedení do provozu. Nejenže 
se v rámci nemocnice zlepšila kvalita a dostupnost urgentní péče v tom nejužším smyslu 
slova, výhody jsme shledali i v oblasti personální politiky a oblasti ekonomické, především 
v nákladových položkách. Ruku v ruce se samotnou přestavbou budovy došlo i ke komplet-
ní obměně přístrojového vybavení jak samotného oddělení, tak i operačních sálů. Za zmín-
ku stojí vybavení velkým počtem moderních ventilačních přístrojů, anesteziologických 
přístrojů, novými zobrazovacími a monitorovacími technologiemi, přístroji pro kontinuální eliminaci, mobilní rentgenovou 
jednotkou, ultrazvukovými přístroji, bedside bronchoskopy s LED monitory, technikou pro zevní ovlivnění tělesné teploty, 
přístroji pro monitoring úrovně svalové relaxace během anestezie a mnohé další. Lze bez nadsázky říci, že co do vybavení 
snese naše oddělení srovnání s velkými krajskými a fakultními nemocnicemi. Také platové ohodnocení i pro mladé lékaře 
patří v rámci kraje k těm nadstandardním.
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Interní oddělení

 

Vrchní sestra Bc. Hana Polívková
Bez nadsázky mohu říci,   že máme skvělý kolektiv. Hodně nás semkla covidová doba, 

kdy jsme si na ARO opravdu sáhli na dno, ale také se ukázalo, že se umíme vzájemně hodně 
podpořit pracovně i osobně. Kolektiv je složen  jak z mladých sester, tak ze zkušených ko-
legyň, které zaučují ty mladší a předávají jim zkušenosti. Sestra na ARO musí být pohotová, 
samostatná a musí se umět rychle rozhodovat. Na našem oddělení umožňujeme sestrám 
další vzdělávání včetně specializačního vzdělání v oboru intenzivní péče. Samozřejmě pak 
vycházíme vstříc se studijním volnem  či  dočasným  zkráceným úvazkem. Naše práce  je 
velice pestrá díky multioborové JIP. Pečujeme nejen o pacienty vyžadující ARO péči, ale 
i o nemocné na chirurgické a gynekologické JIP. Všechny naše sestry pracují i na anestezio-
logickém úseku, který zahrnuje i ambulanci bolesti a infúzní a kanylační centrum.

Bc. Milada Pilná, DiS, MBA
Dvanáct let jsem pracovala v zahraniční na vysoce specializovaných pracovištích. Před 

čtyřmi lety jsem se vrátila do České republiky a ve Strakonicích na ARO jsem začala pracovat 
před rokem. Je to první místo v Čechách, kde mě nadchla atmosféra. Práce je to samozřej-
mě náročná, ale je tady klid. Jsme tým, který táhne za jeden provaz, pomáháme si. Ze stra-
ny vedení se dá na všem domluvit, s kolegyněmi si vycházíme vstříc, funguje komunikace. 
Těším se do práce a to je pro mě důležité.

Primář MUDr. Ivo Horný
V současné době pracuje na Interním oddělení 28 lékařů. Vzhledem ke spektru výkonů 

a obrovské spádové oblasti rádi přivítáme další mladou krev, zejména pro obor kardiologie, 
hematologie, angiologie a vnitřní lékařství. Rovněž u nás najde uplatnění lékař se zájmem 
o revmatologii nebo alergologii a imunologii. Kolektiv oddělení je velmi mladý se zájmem 
o další vzdělávání a rozvoj.

MUDr. Milada Cihlová
Na Interním oddělení strakonické nemocnice pracuji už téměř 20 let a měla jsem štěstí 

na výborný kolektiv kolegů lékařů i sester. V rámci profesního růstu mi bylo umožněno slo-
žit atestaci z kardiologie a velmi ráda jsem se vrátila ze studeného prostředí kardiologické 
kliniky do příjemného a přátelského kolektivu Interního oddělení ve Strakonicích.



49

nemocnice Strakonice

Neurologické oddělení 

Vrchní sestra Petra Bartošová
Práce na Interním oddělení rozhodně není jednotvárná. Při akutním příjmu se musíme 

umět rychle rozhodovat. Máme hospitalizované pacienty velkého věkového rozpětí, někte-
ré dlouhodobě. Děláme široké spektrum nejrůznějších vyšetření a  sestřičky se učí stále 
něco nového. Sledujeme trendy v pomůckách, které objednáváme a které sestrám usnad-
ňují práci. Praktické sestry podporujeme, aby si při práci doplnily vzdělání na všeobecnou 
sestru. Vycházíme jim vstříc s volnem.

Mgr. Pavla Lencová
Při práci jsem si dálkově dostudovala vysokou školu a zaměstnavatel mi maximálně vy-

cházel vstříc s potřebným volnem na studium. Práce na interně je velmi různorodá a to mě 
na ní baví. Je to práce, při které hned vidíte výsledky a rozhodně si srovnáte životní priority. 
Jsem spokojená i s finančním ohodnocením. Myslím, že to se za posledních pár let výrazně 
zlepšilo.

Primář MUDr. Pavel Houška
Neurologické oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., je spádovým pracovištěm pro 

100tisícovou oblast Strakonicka, Prachaticka a  část Plzeňského kraje. Pokud bychom se 
měli něčím pochlubit, je to jistě Centrum pro diagnostiku a  léčbu bolestí hlavy. Na  něj 
je vázána biologická léčba migrény specifickými antiCGRP protilátkami. Dalším „topem“ 
našeho pracoviště je EMG laboratoř, ve které se opíráme o erudované lékaře a přístrojové 
vybavení včetně magnetického stimulátoru k  vyšetření motorických evokovaných odpo-
vědí. Nedílnou součástí laboratoře je aplikace botulotoxinu pacientům s  neurologickým 
onemocněním projevujícím se nadměrnou svalovou aktivitou. V poslední době rozvíjíme 
ultrasonografickou diagnostiku poruch periferních nervů.

Na  neurologii pracuje stabilní kolektiv lékařů a  sester, který táhne za  jeden provaz. 
Nestagnujeme, máme nové cíle, inspiraci, touhu se vzdělávat a dále předávat své zkušenosti mladým lékařům. Najdete u nás 
servis, který je hoden 21. století – personál, přístrojové vybavení, centrovou péči, vzdělávací akce pořádané naším oddělením, 
schopnost předávat zkušenosti, velmi dobré vztahy s vyššími pracovišti i uvnitř naší nemocnice. Neurologie je krásný a dyna-
micky se rozvíjející obor, který má vysoký léčebný potenciál. Rádi přijmeme do našeho kolektivu kolegu/kolegyni se zájmem 
o obor a ukážeme mu/jí nejen těžké stránky neurologie, ale mnohdy zábavnější formou pak i to, proč tento obor milujeme.

MUDr. Lucie Pokorná
Na Neurologické oddělení strakonické nemocnice jsem nastoupila před devíti lety jako 

čerstvá absolventka a  hned od  počátku se mi dostalo velmi milého přijetí, pomoci a  tr-
pělivosti ze  strany všech kolegů a myslím, že  i kvalitního vzdělání a přehledu v  celé šíři 
neurologie tak, jak ji lze v okresní nemocnici vidět. Našla jsem zde jak přátele, tak kole-
gy, od kterých je rozhodně co se učit, ať jde o neurologii jako takovou, či umění medicíny 
obecně. Velmi si vážím příležitosti pracovat v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
a být při rozšiřování moderní biologické léčby, jejíž podávání není rozhodně na oddělení 
okresního typu standardem. Na našem oddělení si také velmi cením skvělého kolektivu, 
který vytváří přátelskou a pohodovou atmosféru. Jsem ráda, že můžu být jeho součástí. 
I když se moje životní cesta trochu odchýlila od Strakonic, ráda zde zůstávám a práce tady 
za tu trochu delší cestu rozhodně stojí.
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Dětské oddělení

Mgr. Ivana Machová
Péče o neurologické pacienty vyžaduje vysokou profesionální zdatnost od ošetřujícího 

personálu. Ovšem odměnou za naši práci jsou viditelné pokroky ve zlepšení zdravotního 
stavu pacientů, zlepšení hybnosti, řeči a celkové soběstačnosti a kvality života. Máme mož-
nost vidět dobré výsledky moderních léčebných metod a postupů.

Já osobně pracuji na neurologii přes 30 let, začala jsem jako řadová sestra u lůžka, ná-
sledně jsem přešla do ambulantního sektoru, kde mi bylo umožněno specializovat se jako 
elektromyografická laborantka. Při práci jsem absolvovala bakalářské a následně magister-
ské studium. Na pozici vrchní sestry působím 5 let. Mám tedy prostor pro uplatnění všech 
svých nabytých znalostí a dovedností. Na naší neurologii si cením hlavně dobrého týmu 
pracovníků s přátelskými vztahy, kteří odvádí kvalitní práci ve svém oboru.

Primář MUDr. Martin Gregora
Akreditované Dětské oddělení strakonické nemocnice poskytuje komplexní péči o paci-

enty z regionu výrazně přesahujícího rámec okresu jak v lůžkové, tak v ambulantní sféře. 
Moderní oddělení splňuje standardy pro komfortní pobyt rodičů s dítětem se samostatný-
mi sociálními zařízeními a dětskými postýlkami Linet Tom 2. Součástí ambulantního traktu 
jsou dětské odborné ordinace (alergologická, nefrologická, endokrinologická, hemato-
logická, kardiologická) a  moderní pracoviště ultrazvukové diagnostiky, kde provádíme 
širokou paletu dětských sonografických vyšetření. Jedno z resuscitačních lůžek na oddě-
lení novorozenců je telemetricky propojeno s  perinatologickým pracovištěm v  Českých 
Budějovicích pro snazší konzultaci léčebných postupů. Jde o unikátní projekt v rámci ČR.

MUDr. Veronika Sýkorová
Na Dětském oddělení Nemocnice Strakonice, a.s, pracuji druhý rok. Pracovní podmínky 

i finanční ohodnocení splnily má očekávání. Vítám snahu průběžného vzdělávání v rámci 
pravidelných seminářů na  oddělení, workshopů a  referování kazuistik v  rámci holdingu 
i dalších spřátelených nemocnic. 

Mgr. Hana Furišová
Pojďte pracovat do jihočeských Strakonic. Potřebujeme šikovné sestřičky, které rády pra-

cují s dětmi a „nebojí“ se spolupráce s rodiči. Oddělení je nově zrekonstruováno, máme zde 
nové, moderní vybavení. Spolupracujeme s nadací Kapka naděje, s jejíž pomocí se snažíme 
stále zlepšovat prostředí pro naše malé pacienty. Samozřejmě také myslíme na náš perso-
nál, kterému se snažíme vytvářet co nejlepší pracovní podmínky. 
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„Spokojený zaměstnanec“ u nás není fráze
Proč se přidat k nám? Důvodů je řada. Kromě velmi slušného finančního ohodnocení a zázemí pro vás a vaše rodiny u nás najdete 

plnou podporu vašeho dalšího vzdělávání. Máme akreditovaná pracoviště a tým zkušených školitelů. Specializační vzdělávání má 
u nás jasnou prioritu. Budete přitom pracovat v moderním prostředí, které snese srovnání s moderními pracovišti evropského typu. 

Získáte u nás novou „rodinu“. Dnes se tomu módně říká firemní kultura, to, co vám ale nabízíme, je přátelský a vstřícný kolektiv. 
Strakonice jsou dobrým místem pro život. Výhody v několika bodech jsou: malebné prostředí Jihočeského kraje, možnost ubyto-

vání, kvalitní školství, kultura či sportovní zázemí. Pokud vaši partneři netíhnou ke zdravotnictví, své pracovní uplatnění tady jistě 
najdou také. Jasnou výhodou je i strategická pozice města, daleko není na Šumavu, do Alp ani do Prahy!

Nabízíme:
•  nástupní mzdu lékařů: 40 000 – 90 000 Kč (podle 

odbornosti),
•  nástupní mzdu sester: 36 000 – 45 000 Kč,
•  náborové příspěvky 100 000 – 250 000 Kč (podle 

odbornosti),
•  absolutní podporu dalšího vzdělávání – uděláme vše pro 

to, abyste atestaci složili úspěšně a včas, samozřejmě 
bez jakékoli pro vás zavazující dohody,

•  příspěvek na životní pojištění,

•  možnost práce na zkrácený úvazek, volno po službě,
•  zajištění ubytování v areálu nemocnice nebo 

v městském bytě,
•  zvýhodněné telefonní tarify,
•  dotované stravování v nemocniční jídelně,
•  slevu v nemocniční lékárně,
•  úhradu nepovinného očkování,
•  5 týdnů dovolené.

Máme něco i pro vaše rodiny:
•  možnost přednostního umístění dítěte do Dětské skupiny 

Srdíčko sídlící přímo v  areálu nemocnice (samozřejmě 
s finančním příspěvkem od zaměstnavatele),

•  finanční příspěvek na letní tábor pro děti,

•  zdarma lyžařské kurzy na Lipně,
•  zvýhodněné telefonní tarify i pro vaše blízké,
•  společné chvíle můžete trávit na  nemocniční chatě 

na šumavské Kubově Huti, kde je krásně v zimě i v létě.

Staňte se součástí nemocnice, které na vás záleží! 

Kontakty:
MUDr. Michal Pelíšek, MBA 
náměstek pro kvalitu péče 
pelisek@nemst.cz

Mgr. Edita Klavíková, MBA  
náměstkyně pro ošetřovatelství, hlavní sestra 
hlavni-sestra@nemst.cz

Bc. Ivana Kačírková  
vedoucí personálního oddělení  
personalni@nemst.cz

Pavilon interních oborů
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NEMOCNICE TÁBOR, a.s.         

Nemocnice Tábor, a.s., je druhou největší nemocnicí v kraji a patří též k největším zaměstnavatelům v táborském okrese. 
Nedávno jsme oslavili již 80 let od jejího založení. 

Naše nemocnice je zdravotnické zařízení okresního typu pro více než 100 tisíc obyvatel táborského okresu. Disponujeme 486 
lůžky, z toho je 417 lůžek akutních. Zbývajících 69 lůžek představují lůžka následné péče. Ročně ošetříme až 19 tisíc hospitalizo-
vaných pacientů a dalších 350 tisíc pacientů ošetříme v našich ambulancích. Nabízíme pacientům široké spektrum oborů. Kromě 
základních oborů máme i Psychiatrické oddělení, Infekční oddělení, ORL, Urologii, Plicní a onkologické oddělení nebo lůžkové 
Rehabilitační oddělení. Většinu potřebných laboratorních vyšetření jsme schopni provést ve vlastní nemocnici. V rámci projektu 
„Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.“ jsme zmodernizovali vybavení rehabilitace a řadu diagnostických přístrojů a mo-
nitorovacích systémů a přístrojů pro laboratorní diagnostiku. V listopadu 2019 nemocnice získala akreditaci SAK na 3 roky. Letos 
budeme akreditaci obhajovat. 

Akciová společnost Nemocnice Tábor, a.s., se snaží neustále zvyšovat úroveň poskytovaných služeb. 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Tábor, a.s., bylo otevřeno 

v  nových prostorách v  roce 2009. V  současné době disponuje pěti resuscitačními 
lůžky, kompletně, unifikovaně vybavenou moderní ventilační technikou, centrální 
monitorovací jednotkou, včetně infúzní techniky.

V  letošním roce je naplánovaná kompletní rekonstrukce oddělení, rozšíření ka-
pacity na  celkem šest lůžek, kompletní výměna přístrojového vybavení, včetně 
resuscitačních lůžek. Období covidu nám ukázalo úskalí prostorového uspořádání 
v  okamžiku nutnosti oddělit infekční pacienty od  neinfekčních. Z  tohoto pohle-
du bude přestavba zásadní a  umožní nám do  budoucna tento problém vyřešit. 
Průměrně přijímáme 200 pacientů ročně. Těm poskytujeme komplexní resuscitační 
péči, orgánovou podporu, včetně eliminačních technik. V  prostorech zrekonstruo-
vaných operačních sálů podáváme v průměru 5000 anestezií ročně (celková, regi-
onální, UZ navigované periferní blokády) pro výkony všech základních operačních 
oborů. Ve spolupráci s porodnicí aplikujeme v průměru 200 epidurálních analgezií. 
Denně je v činnosti Anesteziologická ambulance, kde optimalizujeme předoperační 
přípravu pacientů objednaných k elektivním výkonům. 

Primář MUDr. Radovan Prchlík
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Co dále můžeme nabídnout?  Vzdělávání v  oboru dle platného vzdělávacího programu na  našem akreditovaném pracovišti. 
Většina z kolegů jsou školiteli se specializovanou způsobilostí v oboru.

V  rámci vzdělávání spolupracujeme s  Nemocnicí České Budějovice, a.s. Nabízíme „stáž na  zkoušku“ – na  den či  více s  cílem 
poznat pracovní prostředí, kolektiv, město Tábor.

Primář MUDr. Radovan Prchlík
     radovan.prchlik @nemta.cz

                                                                                                                               381 605 000

Postřeh MUDr. Vojty Míry (lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení)
Na  Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Tábor, a.s., jsem nastou-

pil na  jaře roku 2021. Předtím jsem od  roku 2019 pracoval v  krajské nemocnici. 
Kdybych měl obě pracoviště srovnat, v  mnohém se liší. Rozdílem je např. přístup 
ke vzdělávání – v krajské nemocnici je relativně striktní vzdělávání podobné tomu 
ve škole s nutností držet se vzdělávacího plánu. To na mém současném pracovišti 
není a  jsem tomu rád. Takový systém sice může mít své výhody, ale mně nevyho-
voval. Současný zaměstnavatel na mě netlačí ohledně vzdělávání, které je mojí od-
povědností. Na druhou stranu podporuje vzdělávací aktivity a není problém odjet 
na kongres nebo stáž, a to včetně finanční podpory. Kolegové mi také vždy pomůžou 
s jakýmkoliv odborným problémem či dotazem, případně poskytnou zpětnou vazbu 
k mému postupu. Většina mých kolegů má specializaci v oboru, samozřejmě mám 
i svého školitele. Nemocnice Tábor, a.s., působí jako klidná oáza v porovnání s kraj-
skou nemocnicí, ale neznamená to, že tu nenarazím na zajímavé pacienty. Naopak 
mám možnost ve  spolupráci se školitelem podávat anestezii i  rizikovým pacien-
tům nebo se vzdělávat na Resuscitačním oddělení. Další motivací, proč jít na ARO 
do Tábora, byl příspěvek na bydlení a náborový příspěvek, které mi usnadnily za-
čátek. Kdybych se dnes rozhodoval znovu se svými současnými zkušenostmi, volil bych pro začátek své lékařské kariéry okresní 
nemocnici. Váží si tady jak mě, tak i mé práce více než v předchozím zaměstnání, kde jsem si připadal spíše pouze jako pracovní síla 
a objekt projevů nadřazenosti. A to i přesto, že jsem stále na začátku své kariéry. Po studiích bych tedy určitě zvolil menší kvalitní 
nemocnici. V Táboře jsem spokojen.

Dětské oddělení
Dětské oddělení je od  února 2019 umístěno v  nově vybudovaných prostorech 

druhého patra pavilonu akutní medicíny. Poskytuje veškerou diagnostickou a tera-
peutickou pediatrickou péči od novorozeneckého věku až po dovršení devatenácti 
let, a to jak v hospitalizační, tak v ambulantní sféře. Lůžková část sestává ze čtyř sta-
nic: novorozenecké stanice, stanice kojenců a batolat, stanice velkých dětí a dorostu 
a JIP nižšího stupně. Ve spolupráci s dalšími odděleními (chirurgie, ortopedie, urolo-
gie, gynekologie, ORL, oční, neurologie, rehabilitace…) zabezpečujeme péči mimo 
jiné i o děti s úrazy nebo vyžadujícími akutní a plánované operace, o děti s neuro-
logickým onemocněním, s infekčními nemocemi a o děti, které potřebují rehabili-
tační péči. V ambulantní části vedle všeobecných pediatrických ambulancí fungují 
i odborné ambulance: kardiologická, nefrologická, diabetologická, endokrinologic-
ká a  pracoviště UZ diagnostiky. Dále úzce spolupracujeme s  dětským chirurgem, 
pedopsychologem, pedopsychiatrem, fyzioterapeutem… Na  novorozenecké sta-
nici zajišťujeme péči o fyziologické novorozence a novorozence s lehkou poruchou 
poporodní adaptace. Provádíme zde screeningová vyšetření všem novorozencům: 
ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře, ortopedické vyšetření kyčlí, vy-
šetření otoakustických emisí (tzn. orientační vyšetření sluchu), vyšetření katarakty (tzn. vyloučení vrozeného šedého zákalu), odběr 
krve z patičky na vyšetření metabolických vad nebo orientační neurologické vyšetření.

Pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje specializovanou péči, úzce spolupracujeme s  Dětským oddělením Nemocnice České 
Budějovice, a.s., Perinatologickým centrem v Českých Budějovicích nebo klinikami pražských fakultních nemocnic. 

Primářka MUDr. Jana Chocholová

MUDr. Vojtěch Míra
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Naším cílem je poskytovat kvalitní pediatrickou péči za současného minimálního negativního vlivu nemocničního prostředí, 
proto umožňujeme v maximální možné míře hospitalizace dětských pacientů v doprovodu rodinných příslušníků bez ohledu na věk 
dítěte. Stejně tak umožňujeme volný režim návštěv. Každou poslední středu v měsíci navštěvují oddělení zdravotní klauni. Dětem 
je také k dispozici herna a na žádost rodičů je možnost školní výuky. V loňském roce jsme hospitalizovali 3444 dětí s průměrnou 
ošetřovací dobou 2,64 dne. V ambulanci včetně LSPP jsme ošetřili 6444 dětských pacientů. V loňském roce se v naší porodnici na-
rodilo 949 dětí. V dubnu roku 2016 obdrželo naše oddělení titul „baby friendly hospital“ – nemocnice přátelská dětem. Při pobytu 
a péči o děti respektujeme a uplatňujeme práva Charty práv dítěte. 

Primářka: MUDr. Jana Chocholová
             jana.chocholova@nemta.cz 

                                         381 606 600

Gynekologicko-porodnické oddělení 
Gynekologicko-porodnické oddělení má celkem 42 lůžek a  celkem 3 stanice: 

gynekologickou stanici se svojí samostatnou ambulantní částí, pak porodnickou 
stanici s  ambulancí a  porodním sálem, který má i  3 samostatné porodní pokoje 
vybavené pro dnes tak populární alternativní porody a rodičky. Na porodní sál pak 
navazuje lůžková stanice pro šestinedělky a rizikové těhotenství. Zde se nachází 6 
jednolůžkových pokojů, z nichž 2 jsou vybaveny jako pokoje rodinné pro možnost 
současného ubytování doprovodu. Počet porodů se poslední roky pohybuje mezi 
900–1000. Máme poměrně nízké procento císařských řezů – loni to bylo 18–19 %, 
což je poměrně hluboko pod celostátním průměrem. Domnívám se, že tomu napo-
máhá i 24hodinová dostupnost např. epidurální analgezie.

Operativa odpovídá typu nemocnice a většinu operací provádíme tzv. minimál-
ně invazivně –hlavně laparoskopie, dále hysteroskopie apod. Neprovádíme pouze 
složitější onkogynekologické operace, které spadají centralizací pod onkocentrum 
krajské nemocnice.

Jsem přesvědčen, že  se v  nemocnici našeho typu 
mladí lékaři dostanou k  práci a  výkonům velmi brzy, 
mnohem dříve než třeba na klinikách, kde se k někte-
rým výkonům dostávají až za  několik let. Naše oddě-
lení je oddělením, kde se lékaři musí do práce zapojit 
ihned a velmi rychle se naučí jak samostatně pracovat, 
tak i  samostatně se rozhodovat. Naučí se celou škálu 
výkonů, které se zde provádějí, a nedochází tak k úzké 
specializaci. 

Primář: MUDr. Jiří Holub
                      jiri.holub@nemta.cz
                                   381 605 300

Primář MUDr. Jiří Holub

Rodinní pokoj na oddělení šestinedělí

Dětské oddělení Dětské oddělení
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Interní oddělení – kardiologie
Interní oddělení – kardiologie je zaměřeno především na  diagnostiku 

a  terapii pacientů s  onemocněním srdce a  cév. Dalšími interními obory, 
na  které se specializujeme, jsou revmatologie a  endokrinologie. Mezi našimi 
hospitalizovanými pacienty jsou však i  pacienti s  onemocněním ledvin, 
gastrointestinálního traktu a  diabetici. Oddělení disponuje 49 standardními 
lůžky a 6 lůžky na koronární jednotce intenzivní péče. Všech 6 lůžek intenzivní 
péče je plně monitorováno bedside monitory a  24 lůžek standardní péče je 
monitorováno telemetrickým monitorovacím systémem. Součástí našeho 
oddělení jsou 3 kardiologické a  2 revmatologické ambulance, ambulance 
chronického srdečního selhání, cévní ambulance a kardiostimulační ambulance. 
Spolu s  Gastroenterologickým oddělením se podílíme na  chodu společného 
interního urgentu. 

Na  našem oddělení provádíme zejména neinvazivní diagnostiku – zátěžové 
EKG, EKG Holtery, tlakové Holtery, kardioecha (ročně kolem 3500), duplexní 
sonografii periferních cév (ročně kolem 2000), jícnová echa, test na  nakloněné 
rovině jako součást protokolu vyšetřování synkop, sonografii štítné žlázy, punkci štítné žlázy nebo diagnostické punkce velkých 
kloubů. K  intervenčním výkonům na srdci a periferních tepnách odesíláme pacienty do spolupracujících kardiocenter (České 
Budějovice, IKEM, Nemocnice Na Homolce, VFN, FN Motol). Oproti interním oddělením v sousedních okresních nemocnicích 
provádíme implantace trvalých kardiostimulátorů, katétrů u dialyzovaných pacientů a u onkologických pacientů implantujeme 
žilní porty. Celkem ročně provedeme kolem 250– 300 těchto výkonů na zákrokovém operačním sále hned vedle koronární JIP. 
Operační sál je vybaven C-ramenem k provádění výkonů pod skiaskopickou kontrolou. Pokud se týká přístrojového vybavení, 
využíváme 3 velké echokardiografické přístroje firmy Philips v echolabu a ambulanci srdečního selhání (včetně 2 jícnových sond), 
mobilní echokardiografický přístroj na KJIP a mobilní echokardiografický přístroj firmy GE na interním urgentu. 

                                                         Primář: MUDr. Rostislav Král
             rostislav.kral@nemta.cz

                                   381 606 100 

Neurologické oddělení
Neurologické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí centrálního ner-

vového systému (mozku a míchy), páteře a nemocí periferních nervů a svalů, a  to 
v nepřetržitém provozu. Jedná se zvláště o cévní mozkové příhody, epilepsie, bolesti 
hlavy, Parkinsonovu nemoc, roztroušenou sklerózu,  infekce, nádorová onemocně-
ní, nemoci periferního nervového systému, poruchy nervosvalového přenosu a tzv. 
vertebropatii – tedy onemocnění páteře.

Oddělení získalo akreditaci ministerstva k uskutečňování vzdělávacího programu 
lékařů-absolventů.

Dělí se na část lůžkovou a ambulantní, včetně speciali-
zovaných laboratoří, kde je prováděna řada standardních 
vyšetřovacích metod. Jedná se o  sonografické vyšetře-
ní  precerebrálních a  intrakraniálních tepen a  elektrofy-
ziologické metody jako EEG a EMG. Při oddělení pracuje 
také lékařka s  odborností dětské neurologie, která pe-
čuje o  dětské pacienty  s  neurologickými poruchami.  Ti 
jsou hospitalizováni na Dětském oddělení. Neurologické 
oddělení také spolupracuje s  řadou dalších oddělení 

Primář MUDr. Rostislav Král

Primářka  MUDr. Markéta Foltynová

System Amadeo-Terapie rukou a prstů s pomocí robota
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– hlavně s Radiodiagnostickým oddělením při provádění zobrazovacích vyšetření a RTG intervencí, na monitoraci vitálních funk-
cí u hospitalizovaných pacientů pak s Oddělením intermediární péče a JIP Interního oddělení.

Tradičně také máme letitou spolupráci s Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Neurochirurgickým odděle-
ním Nemocnice České Budějovice, a.s., a neurochirurgií Nemocnice Na Homolce.

V letošním roce Nemocnice Tábor, a.s., plánuje množství investic – hlavně do nového vybavení oddělení – jedná se o špičkový 
sonografický přístroj a moderní monitorovací systém (umožňující zaznamenávat hlavně vitální funkce pacientů).

Primářka: MUDr. Markéta Foltynova  
marketa.foltynova@nemta.cz

381 606 200

Radiologické oddělení
Na  Radiologickém oddělení táborské nemocnice, která je druhou největší 

nemocnicí v Jihočeském kraji, se provádí všechna nejčastěji používaná zobrazovací 
vyšetření – skiagrafie, ultrazvuky, skiaskopie, výpočetní tomografie (CT) 
a magnetická rezonance (MR).   Zabýváme se vyšetřováním pohybového aparátu, 
orgánů hrudníku, břicha, hlavy a  krku. Úzce spolupracujeme s  jednotlivými 
odděleními. Jedním z nich je například Plicní oddělení, kde provádíme především 
skiagrafie (rentgeny) hrudníku, CT s  kontrastní látkou a  HRCT (CT s  vysokým 
rozlišením k posouzení intersticiálních změn v plicní tkáni). Dále spolupracujeme 
třeba s Gastroenterologickým oddělením, zde se jedná zejména o CT břicha a MR 
střev, jater a slinivky břišní. Rovněž provádíme pod kontrolou zobrazovacích metod 
drobné intervenční zákroky, obstřiky, odběry vzorků tkáně, drenáže apod. Denně 
naši lékaři vedou radioklinické vizity a  zajišťují pohotovostní služby. V  našem 
kolektivu najdete lékaře erudované a vstřícné. 

Primář: MUDr. Tomáš Jindra
               tomas.jindra @nemta.cz
                                   381 607 200

Primář MUDr. Tomáš Jindra

Pracoviště magnetické resonance Pracoviště magnetické resonance



57

nemocnice Tábor

Rozvoj nemocnice
Nemocnice Tábor, a.s., se již dlouhodobě věnuje 

investičním projektům, které jsou v současné době 
velmi finančně efektivní vzhledem k dynamicky se 
vyvíjejícím cenám na trhu především v energických 
komoditách. V minulých letech jsme proto dokon-
čili realizaci vlastního energetického zdroje tepla 
a  elektřiny spočívající v  instalaci dvou plynových 
kotlů o výkonech každý 1MW a kogenerační jednot-
ky o výkonu 199 elektrických kWel a tepelných 294 
kWte. Díky tomu se nemocnice stala soběstačnou 
v zásobování tepelnou energií a  částečně pokrývá 
i vlastní spotřebu elektřiny. Dále nemocnice snížila 
jednu trafostanici z původních dvou a tím také do-
šlo ke  snížení ztrát v  přenosové soustavě. V  rámci 
zajištění elektrické energie v  případě výpadku 
distribuční sítě byly nainstalovány nové záložní die-
selagregáty, které nově zajistí dodávku energie pro celý areál nemocnice se stoprocentní rezervou. Z důvodu potenciální nestability 
dodávky plynů jsme nyní zrealizovali alternativní připojení na místní teplárnu, která není přímo závislá na dodávkách plynu.

V této chvíli se velmi intenzivně zabýváme realizací fotovoltaické elektrárny s využitím solárních panelů a bateriového úložiště 
v naší nemocnici. Máme již vytipované vhodné plochy pro umístění panelů na současných budovách a jednáme s místními úřady 
o umožnění instalace tohoto systému. Zároveň počítáme s usazením panelů na připravované parkoviště u ředitelství, respektive 
umístění na střechách krytých parkovacích míst. Všechna tato opatření přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu nemocnice.

V minulých dvou letech nám pandemie covidu ukázala nutnost vybudovat samostatné a izolované pracoviště pro tyto pacienty, 
abychom běžnou akutní péči museli omezovat co nejméně. Proto nás v oblasti stavebních investic letos čeká rekonstrukce a přístav-
ba oddělení Infekce. Celková kapacita bude rozdělena převážně do jednolůžkových a dvoulůžkových pacientských pokojů. Každé 
lůžko bude možné monitorovat, čímž se minimalizuje i  zátěž lůžek intenzivní péče. V  nové přístavbě počítáme s  ambulantním 
i rentgenovým provozem. Rádi bychom využili i dotačního titulu z operačního programu životního prostředí na pasivní a úspornou 
stavbu, která nám opět ušetří finanční prostředky jak na výstavbu, tak i v provozu.

Vedle běžných stavebních oprav a rekonstrukcí stávajících budov a oddělení máme již zpracovanou studii na výstavbu velkokapa-
citního parkovacího domu, který bude umístěn ve spodní části nemocnice. Jeho výstavba bude rozdělena a realizována do několika 
let a lze ji kapacitně navýšit podle potřeby až do výše 400 parkovacích míst. Díky parkovacímu domu by mělo dojít k minimalizaci 
aut na vnitřních komunikacích nemocnice. Opět další krok k vyšší bezpečnosti pohybu sanitek i pacientů v nemocnici.

V roce 2023 očekáváme dotační podporu pro výstavbu a rekonstrukci urgentního interního příjmu, který bude vybudován v pro-
storách současných interních ambulancí. V této chvíli se již realizuje příjezdová komunikace pro příjezd sanitek záchranné služby. 

Roky 2022 a 2023 pro nás budou velmi významné i z pohledu pořízení přístrojové techniky především pro oddělení, která byla 
nejvíce zasažena pandemií v minulých dvou letech. Nově budeme pořizovat například moderní plicní ventilátory vyšší třídy, nové 
centrální monitorovací systémy, resuscitační lůžka, sterilizační a mycí techniku na operačních sálech, laparoskopické věže, ope-
rační svítidlo a nové C rameno nebo skiagrafický přístroj s detektorem. Celkem se jedná o přístroje v hodnotě 96 mil. Kč a budou 
plně hrazeny z operačního programu IROP. Zároveň projde částečnou rekonstrukcí i oddělení ARO a JIP operačních oborů s cílem 
izolovat každé lůžko.

Jsme si plně vědomi, že kybernetická bezpečnost a elektronizace zdravotnické dokumentace je jedna z nevyšších priorit zdravot-
nických zařízení, proto nezapomínáme ani na tuto oblast. V minulých letech jsme využili dotačních titulů a pořídili pro naši nemoc-
nici nový hardware i software, který splňuje současné požadavky na bezpečnost nemocniční sítě a účinně zabraňuje stupňujícím se 
kybernetickým útokům. V této chvíli se zpracovává analýza rizik pro jihočeské nemocnice a na základě doporučení budeme nadále 
pořizovat IT technologie, které odpovídají moderním trendům v zabezpečení. Stejně tak v oblasti e-Health máme připravené pro-
jekty k realizaci jako je například modul pro elektronickou zdravotní dokumentaci a zaručený elektronický archiv dokumentů nebo 
vícefaktorové ověřování autentizačních a podpisových prvků, vyvolávací systém apod. 

Intenzivně se věnujeme i oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Pořizujeme dekontaminační zařízení, které zbavují odpad 
jeho nebezpečných vlastností přímo v místě jeho vzniku. Což je další krok k vyšší míře bezpečnosti práce našich zaměstnanců, ale 
i ke snížení nákladů na likvidaci odpadu.

Ing. Miroslav Kubeš, MBA
ekonomický náměstek

Ing. Miroslav Kubeš, MBA - ekonomicko-provozní náměstek
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Benefity:

Budoucím kolegům nabízíme:
•  náborový příspěvek pro lékaře 100 000 až 400 000 Kč
•  náborový příspěvek pro sestru na operační sál a dětskou 

sestru 70 000 Kč
•  plně hrazené specializační vzdělávání
•  podporu praktických sester v dalším studiu na VOŠ
•  akreditaci na vzdělávání u většiny odborností
•  rozsáhlou nemocniční knihovnu

•  pro „mimotáborské“ příspěvek na bydlení či dojíždění 
10 000 Kč měsíčně po dobu prvních 12 měsíců zaměstnání

•  5 týdnů dovolené
•  2 sick days za rok
•  parkování v areálu nemocnice zdarma
•  zvýhodněný mobilní tarif
•  vlastní jídelnu
•  výhodné ceny v nemocniční lékárně

Medikům nabízíme již při studiu vysoké školy možnost seznámit se s vybraným oddělením a strávit na něm několik dní, 
zjistit, jak to vypadá v každodenním pracovním životě.

Budoucím lékařům při studiu v posledních dvou ročnících VŠ nabízíme stipendijní příspěvek 10 000 Kč měsíčně, který je 
vázán na uzavření pracovního poměru po ukončení studia.

Kontakt:

Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor – www.nemta.cz
MUDr. Jana Chocholová:  jana.chocholova@nemta.cz; 381 606 600 – člen představenstva
Iva Glatzová:  iva.glatzova@nemta.cz; 381 608 210 – vedoucí Personálního oddělení
Iva Skočdopolová:  iva.skocdopolova@nemta.cz 381 608 030 – hlavní sestra, náměstek ošetřovatelské péče

AKTUÁLNĚ PŘIJMEME:
• LÉKAŘ - Anesteziologicko-resustitační oddělení 
• LÉKAŘ - Dětské oddělení
• LÉKAŘ - Kardiologické oddělení
• LÉKAŘ - Gastroenterologické oddělení

• LÉKAŘ – absolvent i specialista - Neurologické oddělení
• LÉKAŘ – specialista - Patologie
• VŠEOBECNÁ SESTRA - Centrální operační sály
• VŠEOBECNÁ NEBO DĚTSKÁ SESTRA - Dětské oddělení
• PORODNÍ ASISTENTKA - Gynekologicko-porodnické oddělení
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Dárcům krve, plazmy, krevních 
destiček a kostní dřeně přispíváme 
na rehabilitační nebo rekondiční 
aktivity a dentální hygienu.

www.vzp.cz/vyhody

AŽ 3 000 Kč
PRO AKTIVNÍ DÁRCE

DARUJ KREV,

ZACHRAŇ 
ŽIVOT
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Oblíbené soutěže mediků a sestřiček se vracejí
Po dvouleté přestávce, kvůli pandemii nemoci covid-19, se letos vrátila oblíbená soutěž Medik 

roku. Šestý ročník prestižního klání se konal od 9. května až do konce měsíce. Novinkou letošního 
ročníku byla jeho on-line podoba. Lékaři téměř všech jihočeských nemocnic připravili pro mediky 
celkem 13 disciplín, ve kterých studenti prověřili své znalosti. Otázky aby koncipovány tak, aby 
medikům také rozšířily obzory a v neposlední řadě je i pobavily. V šestém ročníku, oproti přede-
šlým zvyklostem, nesoutěžily týmy, ale každý účastník sám za sebe. Nejlepší řešitelé získali věcné 
ceny, ale především možnost stáží v moderních jihočeských nemocnicích. Dalším bonusem pro 
nejúspěšnější účastníky letošního ročníku je přednostní právo účasti v soutěži Medik roku 2023, 
která už by měla být v „normální“ podobě po celý víkend v jedné z jihočeských nemocnic.

Konání další oblíbené soutěže - Jihočeská sestřička – covid zastavil jen v roce 2020. V roce 2021 
už se podařilo ji uskutečnit a tak studenti a studentky oborů všeobecná sestra, praktická sestra, 
porodní asistentka a zdravotnický záchranář v říjnu poměřili své znalosti a zručnost v Nemocnici 
České Budějovice, a. s. Čtyřčlenné týmy byly rozděleny do dvou kategorií. Do první kategorie se 
hlásili studenti 3. ročníku VOŠ a  VŠ, obor všeobecná sestra, porodní asistentka a  zdravotnický 
záchranář. Druhá kategorie byla zastoupena studenty čtvrtých ročníků SZŠ a SOŠZ  obor praktická 
sestra. V  roce 2022 se soutěž Jihočeská sestřička opět uskuteční. Organizátorem a  hostitelem 
bude tentokrát Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 

Podrobnosti o obou soutěžích můžete sledovat na webových stránkách 
www.medikroku.cz a www.jihoceskasestricka.cz.


