
MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 8. 12. 2018 ❘ 11

Hodonín

R
ezidentní parkování není do-
ménou jen Brna, v určitých
lokalitách na ně narazí i řidiči
v Hodoníně. Když vedení
zdejší radnice před dvěma

lety nový systém zavádělo, část obyva-
tel si přála změnu nebo úplné zrušení.
Nyní je jasné, že se pravděpodobně
nic měnit nebude. Nová koalice chce
stávající podobu zatím zachovat a v bu-
doucnu přidat záchytná parkoviště.
„Jejich vybudováním je podmíněné

další rozšiřování rezidentního parko-
vání v Hodoníně. Projednáme i stavbu
parkovacích domů, aby došlo k navý-
šení počtu návštěvnických parkova-
cích stání,“ uvedl hodonínský mís-
tostarosta Petr Buráň (Svobodní).
Aktuálně radnice zpracovává projek-
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U
ž samotný vznik hodonínské
nemocnice nebyl lehký. Pro-
jekt se opakovaně odkládal,
a první pacienty tam proto
ošetřili až v roce 1952. A svou

existenci si muselo toto zařízení obhá-
jit i po revoluci v roce 1989. Strasti si
zažil také Antonín Tesařík, který se ne-
dávno opět vrátil do ředitelského křes-
la. Pamatuje třeba akci Děkujeme, od-
cházíme, kdy musel o pomoc žádat na
Slovensku.

V minulosti se hodně diskutovalo
o existenci hodonínské nemocnice.
Dokonce se spekulovalo o její pře-
měně na LDN zařízení. Teď je situa-
ce stabilizovaná. Pročbymělo tako-
vé malé zařízení s 200 lůžky zů-
stat?
Regionální zdravotnictví vždy bylo
a bude. Musíme zajistit dostupnou péči
všem Jihomoravanům. Navíc hodonín-
ský okres je třetí nejsilnější v kraji, co se
týče počtu obyvatel. Před ním je pouze
Brno a Brněnsko. Když si sečtete akutní
lůžka v hodonínské a kyjovské nemocni-
ci a přepočtete na tisíc obyvatel, rázem
zjistíte, že potřebujeme obě zařízení.
Díky nim máme v porovnání s ostatní-
mi okresy odpovídající pokrytí. Musí-
me být k dispozici ke každodenní ne-
mocniční péči, specializované zákro-
ky patří do fakultních zařízení.

Nicméně několik nových lůžek pro
dlouhodobě nemocné pacienty se
v Hodoníně plánuje.
Dostali jsme od kraje za úkol rozpraco-
vat záměr rozšíření následné péče. Ho-
donínsko potřebuje podle našich pro-
počtů až 120 takových lůžek. Nyní hle-
dáme prostory.

Chystáte nějaké významné investi-
ce?
Kompletní modernizaci informačního
systému. V nadsázce občas říkám, že je
to krev oběhového systému nemocni-
ce, protože každé vyšetření pacienta
se zpracovává formou dat. Ta jsou stě-
žejní pro pojišťovny, ale i pro jednotli-
vá pracoviště, která si předávají výsled-
ky vyšetření. Týká se to například rent-
genu. Musíme obnovu provést, proto-
že provozovatel současného systému
ukončuje podporu. Počítáme i s obno-
vou hardwaru celé nemocnice.

Co to znamenápropacienty? Zrych-
lí se přenos výsledků z vyšetření
mezi pracovišti?

Chceme systém na co nejmodernější
úrovni. Samostatnou dodávkou je na-
příkladmodul pro laboratoře, aby veš-
keré informace o rozborech vzorků
byly co nejrychleji k dispozici léka-
řům. A ti mohli stav co nejrychleji vy-
hodnotit.

Budete nakupovat i nové přístro-
je?
Ještě letos plánujeme nákup 3D laparo-
skopické věže na operační sály. Je to
nejmodernější přístroj, kterým dispo-
nuje zřejmě jen Fakultní nemocnice
Brno. Používá se k operacím v břišní
dutině a jemaximálně šetrná k pacien-
tovi. Rána je skutečně malá. Minimali-
zuje se tím krvácení, proto není potře-
ba tolik náhradní krve. Zvyšuje se
i spolehlivost, laparoskopická věž
umožňuje lékaři vidět dutinu břišní
trojrozměrně. Pro pracoviště kardiolo-
gie pak plánujeme nový ultrazvuk s jíc-
novou sondou, který také najdete na
jižní Moravě jen v Brně. Lékař si díky
tomuto přístroji může prohlédnout
srdce ze všech stran. Tyto nákladné
přístroje můžeme pořídit díky podpo-
ře města a kraje.

Nemocnice mají všeobecně pro-
blémsehnat lékaře a zdravotní sest-
ry. Řešíte to také nebo naopak
máte výhodu, že jste u slovenských

hranic, takže se k vám hlásí perso-
nál ze zahraničí?
Po personální stránce jsme stabilizova-
ní. Výraznější problémy neřešíme, sa-
mozřejmě k tomu přispívá i blízkost
slovenských hranic. Hlavně zdravot-
ních sester máme ze Slovenska dost.

Kdy bylo podle vás hodonínské
nemocnici nejhůře?
Co jsem vnímal velmi těžce, byla výzva
Děkujeme, odcházíme. Lékaři mysleli
tuto akci opravdu vážně. Měl jsem ten-
krát obavy, jak zajistíme akutní péči
o obyvatele. Obraceli jsme se dokonce
na Slovensko. Podařilo se nám to na-
štěstí překonat a doufám, že nic podob-
ného se nebude v budoucnu opakovat.

V Hodoníně byla i porodnice. Uva-
žuje se o jejím obnovení?
Jde o ránu, která se doteď nezacelila.
Nyní je ale trendem centralizace péče,
aby se ušetřilo za vybavení a vůbec ná-
klady. Hodonín nesplnil minimální po-
čty porodů, aby oddělení udržel, pro-
to zaniklo. Na druhou stranu jsme zís-
kali dialýzu a kardiologii.

Kamchcete hodonínskounemocni-
ci posunout?
Chci, aby šlo o nemocnici rodinného
typu s přívětivým personálem.
— Veronika Horáková

Plánujeme nákup 3D
laparoskopické věže
na operační sály, pro
pracoviště kardiologie
pak nový ultrazvuk
s jícnovou sondou.

Antonín Tesařík
Hodonínskou nemocnici
vedl v letech 2008–2012.
Letos v červenci se
do ředitelského křesla vrátil.
Foto: ČTK

Nemocnice Hodonín

Projekt byl několikrát odložen. Až po
II. světové válce vznikl definitivní ná-
vrh architekta Bedřicha Rozehnala
a dne 17. listopadu 1946 byl polo-
žen základní kámen hodonínské ne-
mocnice. Různé technické a materiál-
ní potíže po válce posunuly otevření
nemocnice až do roku 1952. Dispo-
novala 337 lůžky, do roku 1981 počet
rostl až na téměř 400. V 90. letech do-
šlo k restrukturalizaci. Postupně se
modernizovala zařízení. Dnes má ho-
donínská nemocnice pevnou pozici.

Chceme se stát nemocnicí
rodinného typu, plánuje ředitel


