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Hospodářsko-technická správa (dále jen HTS) 
zabezpečuje v potřebném rozsahu hospodářsko-
technické úkoly a odpovídá, v rámci možností, za 
vytváření optimálních podmínek pro nerušený chod 
a provoz nemocnice. Tento úkol je někdy docela 
obtížné zabezpečit, neboť v budově staré 60 let je 
neustále „co napravovat a rekonstruovat“. Zajišťuje 
také chod nemocnice v oblasti zásobování, 
stravování, správy a údržby majetku. 

Hlavní náplň práce HTS se dá shrnout do několika 
bodů:
   Zajišťování údržby movitého a nemovitého 
majetku, oprav a údržby základních strojních fondů 
jak vlastními silami, tak i dodavatelským způsobem
        Sjednávání hospodářských smluv na odběr paliv, 
energií a ostatních médií,  včetně nákupů 
zdravotnické techniky a služeb s tím spojených
      Kontrolu stavu energetických zařízení z hlediska 
hospodárnosti provozu
   Zajišťování chodu stravovacího provozu, 
organizování provozu závodní jídelny
          Zajišťování doručování veškeré pošty 
V čele HTS stojí vedoucí hospodářsko-technické 
správy. Jeho hlavním úkolem je řízení chodu 
provozně technického úseku a kontrola i koordinace 
práce svých podřízených. Mezi ty patří: Technický 
pracovník HTS, metrolog – MTZ, vedoucí DZS, 
poštovní doručovatelka, vedoucí stravovacího 
provozu, skladnice prádla, vedoucí údržby, vedoucí 
kotelen – po přechodu na decentralizované vytápění 
a vedoucí zahradník.
Pracovníci údržby jsou podle profesí rozdělení do 
dvoučlenných týmů. V posledních pěti letech se 
činnost údržby orientuje také na budování menších 
stavebních celků. Proto byli přijati do stavu i dva 
zedníci. Tato skupina provádí stavební práce i opravy 
menšího charakteru. Nemocnice tak dokáže šetřit 

náklady ve výši 20 až 30% oproti pracím prováděným 
dodavatelsky. Stavební firmy navíc nemají o stavební 
zakázky do cca 100.000 Kč zájem. Akce se tak někdy 
prodlužují, protože pracovníci údržby mají i další 
úkoly vynucené provozem nemocnice (havárie, 
zásobovací povinnosti HDS, dopravně-technické 
povinnosti-svoz vzorků z ambulancí ve městě a po 
celém okrese).

Svépomocně tak bylo za poslední 3 roky částečně 
rekonstruováno několik oddělení i jednotlivých 
pokojů. Namátkou je třeba vybrat např.
      Rekonstrukce pokojů gynekologické odd.                                     
      cca 150.000 Kč
      Rekonstrukce dětské JIP                                                             
      120.000 Kč   
      Rekonstrukce pokojů chirurgické části lůžkové                                 
      300.000 Kč
      Rekonstrukce pokojů interní části lůžkové                                         
      615.000 Kč
     Rekonstrukce prostor bývalého bufetu u vrátnice 
     nejdříve na prodejnu zdravotnických pomůcek a   
     později na dětskou skupinu                                                        
     600.000 Kč  investice
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HTS – TÝLOVÉ ZABEZPEČENÍ
NEMOCNICE



Co je u nás nového?Co je u nás nového?

ROZŠÍŘILI JSME BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ K INTERNETU

HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO
„V NOVÉM” 

POKOJ NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
ZÍSKAL VLASTNÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
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      Rekonstrukce prostor plicního odd. na lékárnu pro  
      veřejnost 790.000 Kč  investice
       Právě probíhající úpravy na OOP                                                        
      200.000,- Kč

Závěrem bych chtěl konstatovat, že v průběhu 10 ti 
až 15 ti let se charakter prací HTS stále měnil vždy 
podle toho, jak se nemocnici ekonomicky dařilo. 
Ještě před 10 ti lety se v podstatě se nic nebudovalo, 
naopak jen s obtížemi udržovalo. V poslední době se 
tok investičních akcí a to větších i menších včetně 
oprav nezastavil. To je pro budoucnost naší 
nemocnice velmi dobře!!
       Ing. Petr Hořínek,  vedoucí HTS

Další zkvalitnění služeb pro návštěvníky přinesla od 
července naše nemocnice v podobě rozšíření 
bezdrátového připojení k internetu. WiFi Access 
Pointy byly instalovány na všech lůžkových 
odděleních, kromě pracovišť ARO a JIP , kde by 
mohlo nastat rušení lékařských přístrojů a kde se dá 
předpokládat, že pacienti, vzhledem ke zdravotnímu 
stavu, služby nevyužijí. Nově jsou také WiFi AP 
umístěny v čekárnách u všech ambulancích i na 
onkologickém stacionáři.

Slavnostním zahájením provozu dne 25. září 
odstartovala nová etapa Hemodialyzačního 
střediska. To získalo nově zrekonstruované prostory 
bývalého stravovacího provozu v přízemí budovy 
hematologie a transfuzní služby, aby tak mohlo 
definitivně ukončit období provizoria v tzv. „likusáku“ 
a učinit další krok v postupné modernizaci 
odborných pracovišť nemocnice. „V novém“ bude tak 
pacientům sloužit dialyzační sál s deseti novými 
lůžky, pokoj pro infekční pacienty se dvěma lůžky, 
místnost pro úpravnu vody s novou technologií 
včetně rozvodů pro dialyzační monitory, dvě 
pracovny pro lékaře, denní místnost, šatny včetně 
sociálního zařízení pro pacienty i zaměstnance, 
místnost pro technika a příruční sklad. Nedílnou 
s o u č á s t í  h e m o d i a l y z a č n í h o  s t ř e d i s k a  j e                                 
i nefrologická ambulance. Pro handicapované 
pacienty byla vybudována nájezdová rampa                   
a rekonstruován výtah pro ty, co budou směřovat do 
hematologické ambulance. Investice si vyžádala více 
než 14 mil. Kč, z toho 11,3 mil. přispěl Jihomoravský 
kraj.

Možnost využít sociálního zařízení přímo na pokoji 
mají od srpna malí pacienti na jednom z pokojů, který 
prošel celkovou rekonstrukcí. Svépomocná investice 
si vyžádala celkovou částku 66 tis. Kč.
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M o d e r n i z a c e  n e m o c n i c e  p o k r a č u j e .  P o  
Hemodialyzačním středisku se dočkala výrazných 
změn i Jednotka intenzivní péče Interního oddělení. 
Kromě kompletní stavební rekonstrukce a výměny 
potřebné technologie je velkým přínosem úprav 
rozšíření jednotky o další prostory. Vzniklo tak 
moderní, prostorově velmi dobře uspořádané 
pracoviště s celkem 12 lůžky, z toho 3 lůžka                    
s intermediární péčí. Pracoviště je nyní konstruováno 
tak, že pokoje tvoří jeden velký otevřený prostor, 
který je na jednotlivé pokoje rozdělen skleněnými 
přepážkami s uprostřed umístěným tzv. velínem              
s centrálním monitorovacím zařízením pro sledování 
základních životních funkcí.  Z něj je tak možné 
sledovat všechna lůžka. Kromě technického 
zabezpečení odpovídající péče o pacienty se 
rekonstrukcí výrazně mění k lepšímu i pracovní 
podmínky pro personál. Rekonstrukce si vyžádala 
náklady cca ve výši 8 mil. Kč, z toho činí 6 mil. Kč 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  Slavnostní 
zahájení provozu se uskutečnilo 21. října za 
přítomnosti představitelů Jihomoravského kraje            
v čele s hejtmanem JUDr. Michalem Haškem, 
zástupců Města Hodonína, dodavatelů stavby, 
vedení nemocnice a dalších významných hostů. 

Gynekologické oddělení
Pokračujeme v kompletní rekonstrukci standartního 
třílůžkového pokoje s novým vlastním sociálním 
zařízením.

OOP
Pokračujeme v úpravách pokojů – výměna dveří, 
instalace technologických ramp, výměna osvětlení, 
malby.

CT pracoviště 
Pokračují úpravy samostatného sociálního zařízení 
pro pacienty.

Laparoskopická věž – operační sály – 2,537 mil Kč  - 
červenec 2015
Turniket – operační sály  - 44,8 tis. Kč – červenec 
2015
Diskové pole – Informační a výpočetní oddělení – 
520 tis. Kč – srpen 2015
Sprchový vozík – OOP – 99,7 tis. Kč – září 2015
Injekční dávkovač – dětské oddělení  - 26 tis. Kč. 
(10 tis.  Kč příspěvek Město Hodonín) – říjen 2015 

ZREKONSTRUOVANÁ JIP
ZAHÁJILA PROVOZ

MODERNIZUJEME
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

ZPŘÍJEMŇUJEME 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
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Stalo seStalo se

VEŘEJNÉ FÓRUM PODPOŘILO
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

V NEMOCNICI BYLI SPATŘENI
MIMONI

ZÁJEZD DO ČESKÉHO RÁJE

Město Hodonín uspořádalo v pondělí 21. září 2015 
tradiční Veřejné fórum. To je vždy šancí pro obyvatele 
vyjádřit svůj názor na přítomnost, ale hlavně 
budoucnost našeho města. Po zhruba hodinové 
diskuzi přítomní občané navrhli a odhlasovali deset 
největších problémů, které je ve městě v současné 
době tíží. Přítomní hlasující rovněž rozhodli o tom, že 
šek na 10.000 Kč, který každoročně věnuje Město 
Hodonín na podporu jednoho z vybraných 
problémů, poputuje tentokrát na podporu 
přístrojového + vybavení dětského oddělení naší 
nemocnice, konkrétně jako příspěvek na nákup 
injekčního dávkovače léků, který bude sloužit                 
k přesnému a bezpečnému dávkování léků do žíly 
malých pacientů.

Jako již tradičně, tak i letos jsme vyrazili na třídenní 
výlet, tentokrát do severní části Středočeského kraje. 
Naší první zastávkou byl jeden z největších výrobců 
osobních automobilů Evropy, Škoda Auto v Mladé 
Boleslavi. Prohlédli jsme si nejen muzeum plné 
zajímavých exponátů z celé výrobní historie závodu, 
ale i lisovnu nových karosérií a finální kompletaci 
automobilů. Odtud jsme pak zamířili do soukromého 
pivovaru Svijany, jehož tradice sahají až do roku 1564. 
Zde jsme se seznámili s tradičními postupy výroby 
piva a po prohlídce tento zlatavý mok i ochutnali. 
První den výletu jsme zakončili společnou večeří                       
v Hořicích, kde jsme byli po celou dobu zájezdu také 
ubytováni.

Mimoni, oblíbené postavičky ze stejnojmenné 
animované komedie, rozdávají od 10. září radost 
malým pacientům dětského oddělení naší 
nemocnice. Těm je věnoval mladý hodonínský malíř 
Petr Přikryl. S jeho talentem se děti i rodiče měli 
možnost setkat již dříve v podobě výzdoby na 
pokojích i ambulantní čekárně oddělení. 
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SBÍRKA NA OBNOVU LŮŽEK
BUDE PO 10 LETECH UKONČENA

Druhý den jsme po snídani vyrazili do skvostu 
Českého ráje, Prachovských skal. Zde jsme 
absolvovali nádhernou procházku skalním městem. 
Mírně unaveni, ale plni zážitků jsme se poté vrátili 
zpět do Hořic, kde do nočních hodin probíhaly 
slavnosti Hořických trubiček. K vidění byla spousta 
stánků nejen se sladkou hořickou pochoutkou, ale 
například i vystoupení skupin ABBA Revival či Děda 
Mládek Illegal Band.
Poslední den jsme absolvovali prohlídkou zříceniny 
hradu Trosky a nedalekého hradu Kost. Tím naše 
poznávání Středočeského kraje skončilo a my jsme 
se vraceli spokojeni zpět do Hodonína. 

           Pavel Soukup

Do konce roku bude ukončena sbírka na obnovu 
lůžek hodonínské nemocnice, resp. její třetí kolo. Celá 
sbírka během 10 let svého konání shromáždila přes 
2,8 mil. Kč a mohlo tak být pořízeno 91 nových lůžek. 
Tato sbírka bude v letošním roce ukončena                        
a zahájena bude nová veřejná sbírka na nákup  vozu 
Dopravní zdravotní služby naší nemocnice.

Na závěr krátká rekapitulace:
První kolo probíhalo v letech 2006 – 2009, 
shromáždilo se 774.445 Kč a zakoupilo 39 lůžek
Druhé kolo probíhalo v letech 2010 – 2013, a za 
částku 342.308 Kč bylo pořízeno 8 lůžek (ARO)
Aktuální třetí kolo běží od 11. 12. 2013, na 
sbírkovém účtu je 1.587.865 Kč a ještě 120.000 Kč 
je přislíbeno. Celkem 19 obcí (většina opakovaně) 
přispělo částkou 682.000 Kč, 24 obchodních 

společností zaslalo celkem 889.950 Kč a drobní 
dárci prostřednictvím pokladničky shromáždili 
krásných 65.915 Kč. Nadace ČEZ pošle 70.000 Kč 
získaných v programu Pomáhej pohybem, do 
kterého jste se mnozí zapojili. Zakoupeno tak 
mohlo být 44 lůžek, dalších 14 lůžek zakoupila 
nemocnice ze svých prostředků.

Ladislav Ambrozek

PlánujemePlánujeme

PORADNA HIV A ZAHÁJENÍ 
TŘETÍHO ROKU ČINNOSTI

V říjnu 2013 zahájila činnost HIV poradna                       
v hodonínské nemocnici. Společný projekt Státního 
zdravotního ústavu a Nemocnice TGM Hodonín tak 
ukončil druhý rok činnosti. Ze statistiky poradny je 
vidět, že se stále více dostává do povědomí 
veřejnosti, která její služby vyhledává. K financování 
aktivit poradny využíváme také grantů Města 
Hodonína a Ministerstva zdravotnictví ČR. Díky tomu 
poskytuje HIV poradna od roku 2014 testování krve 
na HIV bezplatně.

Ladislav Ambrozek

V rámci Světového dne boje proti AIDS, který připadá 
na 1. prosince bude v Hodoníně mimořádná 
příležitost k bezplatnému testování na HIV infekci, a 
to v mobilní testovací sanitce. Ta bude na hlavní 
hodonínské světelné křižovatce dne 2. 12. 2015 v 
čase od 13:00 do 17:00.



PLÁN AKCÍ NEMOCNICE NA ROK 2015
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Tlakový holter – dětské oddělení
Monitory životních funkcí – dětské oddělení

ÚPRAVY A NÁKUPY
Úpravy

Nákupy

Dopravní zdravotní služba
Kompletní rekonstrukce zázemí pro řidiče 
včetně šaten, sociálního zařízení, oken a denní 
místnosti

ARO
Malování celého oddělení

Sklopná skiaskopická stěna – radiodiagnostické 
oddělení
Ultrazvuk – gynekologické oddělení
Spirometr – dětské oddělení

Vydavatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, IČ: 00226637
Redakční rada: Mgr. Zdeněk Grombiřík, MUDr. Věra Dostálová, Mgr. Naděžda Kwašniewská, 
  prim MUDr. Bohumil Holub, Ing. Václav Slovák, Ing. Petr Hořínek
Kontakt:  grombirik@nemho.cz, tel.: 518 306 354, www.nemho.cz
  Určeno pouze pro vnitřní potřebu Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
  Termín uzávěrky devatenáctého čísla je 17. 12. 2015     Příští číslo vyjde v lednu 2016

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Životní jubilea
 

Červenec:   Hana Brüchová
Srpen:    Irena Sopková, Františka Vránková,  
  Ing. Miroslava Hrdličková, Emílie  
  Garšicová  

 
Září:    MUDr. František Černý, 
  MUDr. Jan Danczik, Irena Janotová,  
  Kamila Hladká, DiS.

Pracovní jubilea  
 

20 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Hana Kunis, Stanislav Harca, Bronislava Ivičičová, 
Hana Brázdová, Pavel Kocman, Magda Mráková, Jiří 
Skalka, MUDr. Igor Zajko.

25 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Jana Holešínská, Mgr.Radmila Krupicová, Sylvie 
Tomanová, Gabriela Novotná, Gabriela Ondrušková, 
Roman Miklósy 

30 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Iveta Benešová, Ludmila Balášová, Lenka 
Krakovcová, Alena Vaňková, Jana Štěpánková, 
Bedřiška Plundráková 

35 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Anna Bušková, Marta Kobedová, MUDr. Věra 
Dostálová 

40 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:  
Miroslava Králíková 

Odchod do starobního důchodu
v červenci:       Ludmila Schachlová

                             OSVĚTA A PREVENCE

12. 11. 2015  Diabetes mellitus
                      Odborná přednáška pro klienty i veřejnost             
                      u příležitosti Světového dne diabetu
                      Lázně Hodonín – kongresový sál v 15.00 

2. 12. 2015    Mobilní testovací sanitka
                      Možnost bezplatného anonymního testování  
                      v sanitce přistavené od 13.00 – 17.00 na 
                      hlavní světelné křižovatce, Národní tř. Akce se 
                      koná u příležitosti Světového dne boje 
                      proti AIDS
              
 VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ

25. 11. 2015  Trvalá kardiostimulace
                      Odborný seminář pro lékaře
                      Jídelna nemocnice ve 14.00

                                            OSTATNÍ

2. 12. 2015    Mikulášská besídka
                      Tradiční mikulášská nabídka pro děti  
                      a vnoučata zaměstnanců nemocnice.
                      Jídelna nemocnice ve 14.30. Potvrzení účasti - 
                      tel.:  p. Dvořáková  518 306 289 (201) do         
                      27. 11. 2015

10 12. 2015   Vánoce s královnou
                      Benefiční akce Vodního království
                      Vestibul u dětského oddělení v 11.00

11. 12. 2015  Vánoční večírek
                      Společenská předvánoční akce pro 
                      zaměstnance. Hudba, tanec, losování  
                      vstupenek,občerstvení.  
                      Kavárna Družba Hodonín, 18.00-02.00
                      Vstupenky - p. Dvořáková, tel: 518 306 289(201)


