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NEMOCNICE TGM HODONÍN INFORMUJE
Nemocnice vstoupila do dalšího roku

Rok 2013 nebyl sice pro naši nemocnici
lehký, ale můžeme ho do jisté míry označit
jako stabilizující. Zasáhlo nás zvýšení
DPH u většiny zdravotnického materiálu
a tedy i všudypřítomné zdražování. Na
straně druhé však díky obětavé práci všech
zaměstnanců skončila nemocnice s klad-
ným hospodářským výsledkem. Nemoc-
nice tak mohla realizovat viditelné změny
a úpravy ve prospěch zkvalitnění a rozší-
ření služeb pro pacienty a veřejnost. Sta-
bilizaci napomohl i včasný podpis smluv
se zdravotními pojišťovnami. Činnosti stá-
vajících odborností tak byly zachovány.

Co všechno přinese rok 2014 lze před-
pokládat jen stěží. Již po prvních týdnech
pozorujeme, že jednoduché to určitě nebu-
de. Objevují se komplikace vycházející
například z nového Občanského zákoníku,
úhradové vyhlášky, ze zrušení výjimky
pro přesčasovou práci, či nepříznivého
kurzu eura a tím nákladnějšího nákupu
spotřebního a zdravotnického materiálu.

Nemocnice má zdravý potenciál se
s těmito úskalími vyrovnat a také smělé
plány, které chce co nejdříve realizovat.
Nedávno jsme například dokončili úpravy
plicního střediska, kde bude otevřena nová
výdejna léčiv. Plánujeme rovněž zahájit
rekonstrukci inženýrských a kanalizačních
sítí a pokračovat v rekonstrukci prostor
budovy, kde sídlí pracoviště hematologie
a transfuzní služby. Jedním z prioritních
cílů nemocnice je provoz hemodialýzy,
která by se měla přesunout právě do těchto
nově zrekonstruovaných prostor. K dokon-
čení však chybějí finanční prostředky.
V současné době hledáme možné varianty
dofinancování této, pro nemocnici velmi
důležité, investiční akce. V plánu je rovněž
rekonstrukce interní JIP, zpevnění přistá-
vací plochy pro leteckou záchrannou služ-
bu a rekonstrukce výtahů.

V roce 2013 vložila nemocnice částku

5 milionů do zdravotnického přístrojového
vybavení. Minimálně ve stejném trendu
modernizace budeme pokračovat i letos.
Plánujeme např. nákup anesteziologického
přístroje pro ARO, sklopnou skiaskopic-
kou stěnu pro radiodiagnostické oddělení,
laparoskopickou věž a operační stůl na
operační sály a na pracoviště hematologie
a transfuzní služby velkoobjemovou cen-
trifugu. 

Realizace plánovaných investic však
závisí na udržení dobrého finančního zdra-
ví nemocnice a na výši možných obdrže-
ných dotací od zřizovatele. 

Díky veřejnosti probíhá úspěšně další
etapa obměny nemocničních lůžek. Výraz-
ným pomocníkem jsou zde pro nás přede-
vším okolní obce, které se ve složitém loň-
ském roce kolem nemocnice nebývale
semkly a vyjádřily svou podporu. Výsled-
kem jsou i nemalé finanční částky, které
zapracovaly do svých rozpočtů na letošní
rok, aby mohly podpořit právě obnovu lůž-
kového fondu nemocnice.

V osvětové a preventivní činnosti se opě-
tovně zapojíme do projektu Zdravé město
a MA 21. Připravujeme také tematicky
zaměřené přednášky pro veřejnost. Ve spo-
lupráci se Státním zdravotním ústavem
nabídneme základním a střední školám
preventivní program zaměřený na rizika
onemocnění AIDS. V případě úspěšného
získání dotace budeme schopni zabezpečit
celoroční bezplatné a anonymní testování
na HIV v rámci provozu v nemocnici již
zřízené poradny.

I v letošním roce uděláme vše pro to,
aby byla se zázemím, poskytovanými služ-
bami a hlavně odborným a lidským pří-
stupem veřejnost v naší – vaší nemocnici
spokojena.

MUDr. Věra Dostálová,                                                                                                 
ředitelka nemocnice TGM Hodonín, 

příspěvkové organizace

Nemocnice TGM v Hodoníně ve spolupráci se SZÚ 
zahájila provoz HIV poradny.

Ordinační doba: pátek od 7.30 do 15.30 hodin v ambulantní části nemocnice.
Tel. číslo: 605 711 181 je vyhrazeno pouze pro poradnu. 

Informace také na www.nemho.cz.

SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ
Agentura 1+1 Hodonín

602 565 057, 518 343 677 • www.kvetka.cz

Anesteziologicko -
resuscitační oddělení
nemocnice

Odbornou náplní oddělení anesteziolo-
gie a resuscitace (ARO) je primárně zajiš-
tění péče o pacienty v kritickém stavu
s bezprostředním ohrožením životních
funkcí.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči o  takř-
ka 200 nemocných v kritickém stavu zajiš-
ťuje erudovaný odborný tým lékařů a sester.
Oddělení je rozčleněno do klimatizova-
ných boxů a od roku 2003 je zde k dispozici
šest moderních, polohovatelných resusci-
tačních lůžek. Ve spolupráci s personálem
hemodialýzy zde provádíme tzv. akutní
dialýzy u rizikových pacientů ohrožených
selháním vitálních funkcí, včetně nemoc-
ných hospitalizovaných na našem oddě-
lení. Mimo to jsme vybaveni i k provádění
tzv. kontinuálních eliminačních metod.
ARO je vybaveno moderní monitorovací
technikou. Používáme dýchací přístroje
s možností odvykacích režimů a také trans-
portní ventilátory k převážení našich paci-
entů na různá vyšetření. Po resuscitacích
jsou tyto využity i na jednotkách intenzivní
péče interního i chirurgického oddělení
k zajištění dočasné ventilační péče. 

Ročně v našem zařízení podáme přes
3000 anestezií. Naše péče zahrnuje vyše-
tření a pohovor s pacientem před anestezií,
volbu nejšetrnějšího způsobu anestezie,
vedení anestezie a kompletní zajištění
nemocného v jejím průběhu a bezpečné
probuzení po výkonu. Zajišťujeme poope-
rační dohled až do předání pacienta sestře
standardního oddělení či jednotky inten-
zivní péče. V závažných případech je
nemocný přijímán přímo na lůžka našeho
ARO.

Kvalifikované anesteziologické týmy
sestávají z lékaře anesteziologa a aneste-
ziologické sestry. Tito lékaři a sestry zabez-
pečují podávání různých typů anestezií při
léčebných i vyšetřovacích zákrocích cel-
kem na sedmi pracovištích, zejména na
centrálních sálech. Pacientům po velkých
operačních výkonech zajišťují tlumení
a bezpečný průběh anestezií. Lékaři i sestry
našeho oddělení se také věnují výuce
 lékařů i nelékařských zdravotnických pra -
covníků, zejména v problematice kardio-
pulmonální resuscitace.

MUDr. Bohumil Holub,
primář ARO nemocnice TGM Hodonín,

příspěvkové organizace
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