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PředstavujemePředstavujeme

TECHNIK BOZP A PO

 Dobrý den, ráda bych všem čtenářům touto 
cestou přiblížila alespoň okrajově oblast mé pracovní 
činnosti, kterou se zabývám teprve deset let – je to oblast, 
na kterou ještě pořád někteří zaměstnavatelé zapomínají 
a nevěnují ji dostatečnou pozornost. Zabývám se 
službami v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(jednoduše řečeno BOZP) a požární ochrany (PO). Než 
vám přesněji popíši pracovní náplň, je potřeba seznámit 
vás s významem BOZP i PO.
Podpora péče o BOZP a PO, ochrana zaměstnanců a 
ostatních osob vykonávajících samostatně výdělečnou 
činnost, jakož i těch, kteří mohou být touto činností 
nepříznivě ovlivněni, a ochrana životního prostředí před 
nepříznivými dopady pracovních činností jsou důležitou 
součástí sociální politiky státu. Projevem vysoké kultury 
podnikání je i vytváření podmínek pro uspokojivou práci, 
včetně přizpůsobení práce a pracovních podmínek 
potřebám pracovníků (mužů, žen, mladistvých, popř. 
starších pracovníků a zdravotně znevýhodněných osob). 
Realizace těchto podmínek pro uspokojivou práci zvyšuje 
pracovní motivaci všech pracovníků a je prostředkem         
k vyšší pracovní výkonnosti. Přispívá tím rovněž                   
ke zvyšování kvality života, dlouhodobému udržení 
pracovní schopnosti pracovníků, k pohodě při práci,               
k sociální a právní ochraně pracovníků. Ve zkratce řečeno, 
čím více se zaměstnavatel zabývá oblastí BOZP a PO, 
vytváří tak uspokojivé pracovní podmínky pro své 
zaměstnance a tím dochází logicky i  k jeho 
hospodářskému růstu, a pokud prosperuje firma, 
prosperují i zaměstnanci.
V České republice je vytvořen celý rámec právní 
oblasti BOZP a PO. Základní právní rámec 
problematiky BOZP v České republice tvoří Ústava 
České republiky a Listina základních práv a svobod, 
která upravuje právo na uspokojivé pracovní 
podmínky pro všechny zaměstnance, právní 
předpisy EU, ratifikované mezinárodní úmluvy, jimiž 
je ČR vázána, a vnitrostátní právní předpisy. 

Stěžejním předpisem v oblasti BOZP je jistě zákon     
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na který pak navazují 
další prováděcí předpisy – vyhlášky a nařízení vlády, 
normy. 
Každý právní předpis pak upravuje konkrétní 
problematiku – pracovní podmínky na pracovišti        
z hlediska jejich uspořádání (osvětlení, vytápění, 
odvětrání, ergonomie jednotlivých pracovních 
č i n n o s t í ,  atd. ) ,  d á l e  p ráva  a  p ov i n n o s t i  
zaměstnavatelů a zaměstnanců, rizikové faktory na 
pracovišti a stanovení opatření k zabránění 
negativního působení rizik na zaměstnance, 
prověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců a 
prevence snižování pracovních úrazů.
Ruku v ruce s oblastí BOZP kráčí i požární ochrana.      
K tomu, aby bylo pracoviště pro zaměstnance a 
ostatní osoby bezpečné, musí být zajištěna i požární 
bezpečnost staveb. Základním předpisem v oblasti 
BOZP je zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
samozřejmě provázaný řadou prováděcích 
předpisů. Kromě pravidelného školení o požární 
ochraně je potřeba požární bezpečnost zajistit            
i formou revizí vyhrazených technických zařízení 
(zařízení plynová, tlaková, zdvihací a elektrická) a 
revizí a kontrolou věcných prostředků PO (hasicí 
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přístroje a hydranty) a požárně bezpečnostní 
zařízení (elektrická požární signalizace, nouzové 
osvětlení, požární uzávěry, ucpávky, klapky aj.). 
Jak jsem se vůbec dostala k této oblasti? Do BOZP a 
PO mě zasvětil můj otec, který se této oblasti, jak          
s oblibou říká, věnuje teprve 40 let a stále se má co 
učit. Když jsem se po úspěšném složení maturitní 
zkoušky na Klvaňově gymnáziu v Kyjově 
rozhodovala co dál, zaujal mě právě obor Technika 
požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Nebyla 
jsem vyhraněný typ, jestli mě baví víc přírodní vědy 
nebo humanitní předměty, milovala jsem 
matematiku a chemii, stejně tak jako češtinu a 
dějepis. A protože jsem potřebovala uplatnit i své 
řečnické schopnosti, zkusila jsem dát přihlášku na 
zmiňovaný obor na Vysokou školu báňskou, 
technickou univerzita Ostrava. Byla jsem přijata a 
začala tedy další etapa studia. Studium plné 
deskriptivní geometrie, fyziky a chemie bylo sice 
náročné, nicméně po 5 letech jsem jej zakončila 
státní zkouškou a plná elánu, naivity a životního 
optimismu jsem nastoupila tzv. k „tatínkovi do firmy“. 
S jeho pomocí jsem si založila živnostenské 
oprávnění na poskytování služeb v oblasti BOZP a PO 
a začala jsem s ním objíždět firmy a podnikající 
fyzické osoby, kterým služby BOZP a PO poskytoval. 
Nebylo to poprvé, už v rámci studia jsem takto 
vykonávala povinnou praxi.
O iluze jsem přišla prakticky první týden                         
v zaměstnání, zjistila jsem totiž, že se mám ještě 
hodně co učit a že vlastně vysoká škola je jen 
takovým startovacím můstkem, že nejvíc se toho 
člověk naučí životními zkušenostmi. Dále jsem o iluzi 
přišla i díky zjištění, že zaměstnavatelé skutečně 
odsunují BOZP a PO až na poslední místo v žebříčku 
hodnot. Zajímá je především zisk bez ohledu na 
zajištění bezpečnosti.
Nicméně jsem si po dobu deseti let vytvořila 
klientelu, pro kterou pravidelně vykonávám služby 
BOZP a PO. Tatínek mě předal spoustu moudrých rad 
a poznatků z praxe, ale přiznám se, že jsem stále ráda, 
když si ještě můžu u něj ověřit nějaké informace. Jak 
někdy s oblibou tvrdím, je to řehole, někdy stojíte na 
pomezí zaměstnanec a zaměstnavatel jako na 
bitevním poli. Ale to mě právě baví. Při školení 
uplatním i svoji výřečnost a jak někdy slýchávám             
z úst školených osob, někdy se nestačím ani při 
školení nadechnout. Můj klasický pracovní den 
začíná v 6 hodin ráno a končí někdy ve 14.00 hod., 
někdy i později. Někdy mám nabitý den strávený 
pořád na cestách, někdy musím sedět 8 hodin jen       
u počítače. Práce je to pestrá, zodpovědná, psychicky 
náročná, zkrátka jdu se svojí kůží na trh. Ale co mě 
nezabije, to mě posílí. 
Snažím se svoji práci dělat dobře a poctivě a možná 
po těch 40 letech budu konečně vědět tolik, co můj 
otec 

HISTORIE ÚČETNICTVÍ
II. část

 Finanční účetnictví a finanční účtárna 

V minulém čísle jsem vás seznámila s historií 
účetnictví. V následující části budu již více konkrétní. 
Účetnictví je jazykem k předávání ekonomických 
informací. Abyste mohli účetnictví porozumět a 
využívat, musíte tomuto jazyku rozumět. Je to stejné, 
jako když dostanete text psaný čínskými znaky a vy 
vidíte jenom „rozsypaný čaj“.
Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, 
toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních 
jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence      
s určitými, vesměs obecně platnými normami a 
definovanými pravidly. Je to činnost vedoucí ke 
zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, a také 
výsledku hospodaření za určité období.  S trochou 
nadsázky se dá říci, že veškeré dění v naší nemocnici 
se ve finančním vyjádření objeví v účetnictví.
Finanční účtárna ke své činnosti používá „finanční 
účetnictví“. Cílem finančního účetnictví je 
poskytnout informace pro vnější subjekty – finanční 
úřady, nadřízené orgány, dodavatele, odběratele, 
banky atp.
Finanční účetnictví poskytuje informace důležité pro 
řízení a rozhodování. Základní funkcí účetnictví je 
porovnávat stav majetku podniku zanesený                 
v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak 
poskytovat uživatelům základní informace, jak je 
daný podnik ekonomicky schopný, dále jaká je 
finanční situace podniku, jaké jsou hospodářské 
výsledky za určité časové období apod. Umožňuje 
také kontrolu hospodaření.
Uživatelům jsou informace o finanční situaci 
podniku, informace o stavu a pohybu majetku -  
předkládány formou účetních výkazů. Základními 
účetními výkazy jsou – rozvaha, výsledovka a příloha 
k účetní závěrce.
Rozvaha udává přehled o pasivech a aktivech 
podniku z hlediska majetku, kterým se rozumí 
všechny prostředky, které podnik využívá při své 
hospodářské činnosti. Na tento majetek se pohlíží ze 
dvou hledisek:
- aktiva – z hlediska druhu v jakém se v podniku 
vyskytuje – majetek, zásoby, peněžní prostředky
- pasiva – z hlediska zdrojů financování – vlastní nebo 
cizí.

mailto:kristyna.fukanova@seznam.c
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Výkaz zisku a ztráty sleduje náklady a výnosy 
podniku. Jejich porovnáním podnik vykáže na konci 
jednotlivého hospodářského období (měsíc, rok..) 
zisk nebo ztrátu.
Příloha k účetní závěrce udává základní informace 
o účetní jednotce, podrobněji rozvádí stav a změny    
v účetní jednotce a dále podrobněji rozebírá některé 
účty.
Český účetní legislativní rámec je tvořen 
(ve stručnosti):      
- účetními zákony a doplňujícími vyhláškami –  
   především zákonem o účetnictví a českými 
   účetními standardy                                                                                                                                                                    
- daňovými zákony – pro jednotlivé druhy daní                                                                                                  
- právními předpisy – především občanský zákoník, 
  a další                                                                                                   
- Zásadami Jihomoravského kraje                                                                                                                                                        
- vnitřními směrnicemi
To znamená, že všechny doklady, které účetní obdrží, 
se zaúčtují podvojnými zápisy, a to do období, s nímž 
tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Účetní musí 
při vedení účetnictví dodržovat směrnou účtovou 
osnovu, která je daná zákonem o účetnictví.   
Jednoduše řečeno, účetní rozvrh je pro účetní 
základním pracovním nástrojem. 
Jak je vidět, účetnictví je tedy docela složitá činnost, 
která je pevně svázaná se zákony, předpisy a 
nařízeními a vůbec není jednoduché je všechny 
dodržet.

Ing. Naděžda Smolíková
vedoucí finanční účtárny

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

BÝVALÁ LÉKÁRNA

ZPŘÍJEMŇUJEME
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Realizovali jsme stavební úpravy (stavba příček, 
oprava vodovodního potrubí, oprava dlažeb, 
malování). Dokončujeme vybavení nábytkem, 
telefony a internetem.
Budova bude využita pro: 
  Rehabilitační oddělení – ordinace a vyšetřovna 
lékařů.
     Státní zdravotní ústav – HIV poradna + vyšetření na 
hepatitidu B/C a syfilis.
Předběžné zahájení provozu: Září 2016.

OOP
Stále probíhá dílčí rekonstrukce oddělení. 

Jídelna pro zaměstnance
Velmi zdařilá výměna židlí pro zvýšení komfortu 
zaměstnanců (68 ks židle celoplast do jídelny + 20 ks  
židle mikroplyš + plast do zasedačky). Oceňujeme 
estetiku i praktičnost a věříme v další zlepšování 
podmínek pro strávníky obzvláště v horkých letních 
dnech. Celková pořizovací cena:  152.871,-.



4

MODERNIZUJEME
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

BAZÁLNÍ STIMULACE

Nákupy (vč. DPH) duben – červen 2016

Dětské oddělení:    
- Resuscitační sety pro novorozence, 
   děti a dospělé                                                      6.758,-
- Defibrilátor (dětská JIP)                                193.479,- 

Gynekologické oddělení:    
-  Kapesní ultrazvukový doppler                     14.544,-                                        
-  Lůžka elektrická polohovací, 7 ks, 
    včetně stolků                                                  324.121,-
-  Operační stůl                                                   566.292,-

Chirurgické oddělení:  
-  Vyšetřovací lehátko elektrické, 2 ks            76.460,-
-  Vozík mechanický, 3 ks                                   18.000,-

Anasteziologicko - resustitační oddělení :   
-  Přenosný ultrazvuk                     602.580,-                   

Oddělení ošetřovatelské péče:  
-  Lůžka elektrická polohovací, 9 ks             346.167,-

Interní oddělení JIP:  
-  EKG                                                                     206.355,-

Endokrinologická ambulance:   
-  Vyšetřovací lůžka, 2 ks                                    18.544,-

Radiodiagnostické oddělení: 
-  Sklopná – skiagrafická stěna                  5.526.000,-

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-
ošetřovatelský koncept podporující vnímání, 
komunikaci a pohybové schopnosti člověka. 
Nemocnému nabízí jasné, cílené a známé informace 
(stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí.
K základním prvkům Bazální stimulace patří jasné a 
cílené doteky, správné polohování s ohraničováním 
těla, koupele, masáže, vestibulární a vibrační 
stimulace. K nadstavbovým prvkům patří stimulace 
chuťovými, zvukovými, čichovými, optickými 
podněty (obl íbené nápoje,  hudba,  vůně,  
fotografie...).
V naší nemocnici s tímto konceptem pracujeme od 
ledna 2016 na oddělení ARO a chir. JIP. Využíváme 
prvky základní stimulace a ve spolupráci                        
s příbuznými prvky nadstavbové.
Velmi důležitým prvkem, se kterým se můžete setkat 
i na našich pracovištích, je INICIÁLNÍ DOTEK. 
Nečekané doteky, manipulace nebo zvuky mohou     
u pacientů se sníženým stupněm vnímání vyvolávat 
pocit strachu a nejistoty. Abychom tomuto předešli, 
je třeba dát klientovi jasně najevo, kdy začíná a kdy 
končí naše přítomnost a činnost u něho. Tuto 
informaci mu můžeme poskytnout pomocí cíleného, 
tzv. iniciálního doteku. Jedná se o pevný a zřetelný 
dotek celou dlaní, na předem určeném místě na těle 
pacienta, jemuž musí předcházet oslovení. Místo 
doteku musí být dobře přístupné (nejvhodnější je 
rameno, ev. paže pacienta). Každý příchozí o něm 
musí být informován, což zajišťuje informační 
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KDYŽ LÉČÍ PES

NEMOCNICE PODPOŘILA
PROJEKT STŘEVOTOUR

tabulka na viditelném místě u lůžka, kde je napsáno 
jméno pacienta a místo iniciálního doteku. Iniciální 
dotek musí respektovat a provádět veškerý personál 
(sestry, sanitáři, ošetřující lékaři, fyzioterapeuti, 
konziliáři…).
Bazální stimulace respektuje pacientovu autonomii, 
důstojnost a jeho názor, využívá jeho dosavadní 
životní návyky, zkušenosti a vzpomínky. Do 
ošetřovatelské péče vnáší lidskost.

Mgr. Růžena Uherková
Anesteziologicko – resuscitační oddělení

Canisterapie, jinak také psí terapie, u nás funguje již 
řadu let. Je to podpůrná léčebná metoda speciálně 
vycvičeným psem pod dohledem akreditovaného 
canisterapeuta .  M á prok azatelný v l iv  na  
psychologickou a sociálně-integrační stránku 
člověka. Je o zapomenutí na starosti, navození pocitu 
domova, kontaktu, pohlazení, možnosti dát pamlsek, 
ale například i o rozpohybování se v rámci 
rekonvalescence po úrazu či operaci. 
Od května se rozhodla využít této terapie i naše 
nemocnice. Pravidelně každých čtrnáct dnů na 
stanici odborné ošetřovatelské péče Interního 
oddělení přijíždí zkušený canisterapeut  Milan 
Doktor z Lipova se svým zlatým retrívrem. Baron je 
ušlechtilý a majestátný „pan“ pes, jehož vlídné oči a 
přátelská povaha si získají každého. Jejich návštěva 
působí jako příjemné zpestření stereotypního dne a 
rozptýlení. Společně se svým pánem plní úlohu 
doktora po zdravotnických zařízeních již šest let.

Mgr. Naděžda Kwašniewská
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Stalo seStalo se

Gastroenterologické pracoviště interního oddělení 
naší nemocnice se opětovně aktivně zapojilo do 
osvětového projektu „Střevo tour“. V pátek 29. dubna 
2016 na hlavní světelné křižovatce v Hodoníně 
odpovídaly sestřičky na dotazy zájemců z řad 
veřejnosti na téma možnosti preventivního vyšetření 
tlustého střeva a konečníku. Společně se sdružením 
OnkoMaják, které přivezlo do Hodonína obří maketu 
tlustého střeva, tak nemocnice podpořila kampaň 
potřeby včasného předcházení onkologickému 
onemocnění kolorektálním karcinomem.

ZG

FAIRTRADOVÁ SVAČINKA
PŘILÁKALA

 V pondělí 16. května 2016 sice museli 
organizátoři přesunout již tradiční happeningovou 
akci do útrob jídelny, ale ani krupobití, které se sneslo 
na zahradní areál nemocnice, neodradilo naše 
zaměstnance od toho, aby přišli degustovat letošní 
nabídku  fairtradových dobrot. Ochutnávala se 
fairtradová káva, čaj a čokoláda, mrkvová bábovka, 
vločková buchta a koláčky, cookies, celozrnný štrůdl, 
pomazánka z cizrny a další laskominky. Největšímu 
zájmu se těšily právě výrobky z kulinářské dílny 
pracovníků nemocnice a nemocniční kuchyně. 
Autoři vybrali k jejich přípravě ingredience zdravé 
výživy, které kampaň fair trade přímo propaguje.
Nemocnice TGM Hodonín, p.o., je první a stále 
jedinou nemocnicí v ČR, která se k oslavě Světového 
dne pro fair  trade přidala.  Ochutnávkou 
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XII. ROČNÍK DNE SESTER
 V koncertním sále Evropa v Hodoníně se ve 
středu 18. května 2016 sešli všeobecné sestry a lékaři 
na společné jednodenní odborné konferenci. Témata 
pro naše diskuze a konference vybíráme podle 
aktuálního dění, ale také nám jde o to představovat 
témata nová. Tentokrát jsme se zaměřili na „Nové 
trendy v moderním ošetřovatelství.“ Konference byla 
pořádána pod záštitou starosty Města Hodonína 
Mgr. Milana Lúčky. Pozváni přijali člen Rady 
Jihomoravského kraje Ing. Antonín Tesařík, 
místostarostové Města Hodonína Mgr. Jiří Janda a 
Mgr. Ladislav Ambrozek, ředitel Nemocnice 
Milosrdných bratří Brno, p. o., MUDr. Josef Drbal, 
ředitelka Nemocnice Kyjov, p. o., Mgr. Danuše 
Křiváková, ředitel Nemocnice Břeclav, p. o. MUDr. Jiří 
Jurník, ředitelka Fakultní nemocnice s poliklinikou 
Skalica a.s. Ing. Renáta Kormanová a další významní 
hosté.
Přednášky byly tradičně seřazeny do dvou 
programových bloků. Tuto akci, která má již svou 
tradici, považujeme za vydařený důkaz touhy 
zdravotnických pracovníků po sebevzdělávání. 
Usuzujeme tak každoročně dílem ze spokojených 
tváří, dílem z množství pokládaných věcných dotazů 
a konečně i z množství účastníků.
Děkujeme Městu Hodonín a ostatním sponzorům za 
jejich přízeň a přejeme hodně úspěchů do jejich další 
práce.
                                                                                   

Mgr. Naděžda Kwašniewská
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

fairtradových výrobků podporuje myšlenku 
zachování důstojných podmínek pro spravedlivý 
obchod s řemeslníky rozvojových zemí. Na trhu 
potravin se tak právě pro tyto země může otevřít 
cesta například k odpovídající dostupnosti zdravotní 
péče.
                                                                                                ZG

Recept na koláčky z ovesných vloček
125 gr. Hery, 1/2 sáčku ovesných vloček, 2 vejce, 3 lžíce 
medu, 1 vanilkový cukr, 3 lžíce hladké mouky (v rámci 
„zdravé“ výživy je možné dát i žitnou nebo celozrnnou), 
1/4 prášku do pečiva, dle chuti: oříšky, sušené ovoce 
(švestky, meruňky, hrozinky), kokos, nastrouhaná 
jablka - možno dělat různé obměny. 
Na rozpuštěné Heře upražíme vločky smíchané se 
sušeným ovocem a vanilkovým cukrem. Odstavíme, 
přidáme med, oříšky, vejce, hladkou mouku a prášek do 
pečiva. Promícháme a lžičkou tvoříme malé bochánky, 
které klademe na pečící papír na plech. 
Pečeme cca 10 minut - do zlatova - při teplotě 150°C. 
Tato várka vyjde na 2 plechy.



7

Slavnostním uvedením do provozu, za přítomnosti 
hostů z Jihomoravského kraje, okolních nemocnic a 
Města Hodonína, zahájila v pátek 20. května 2016 na 
pracovišti Radiodiagnostického oddělení svou 
činnost nová digitální skiagraficko-skiaskopická 
sklopná stěna. Ta byla zakoupena z dotací 
Ministerstva zdravotnictví České republiky (3,5 mil. 
Kč) a Jihomoravského kraje (2,0 mil Kč).

ZG

DIGITÁLNÍ SKIAGRAFICKO-
SKIASKOPICKÁ STĚNA 

ZAHÁJILA SLAVNOSTNĚ PROVOZ

DĚTSKÝ DEN V ZOO BRNO
Již se stalo tradicí, že každoročně ke svátku dětí 
pořádá odborová organizace Nemocnice TGM 
Hodonín, p.o. jednodenní zájezd. Termín byl určen na 
sobotu 21. 5. 2016. Tentokrát byla vybrána 
Zoologická zahrada Brno. Ranní odjezd dvou 
autobusů dětí a dospělých od nemocnice byl plný 
očekávání, zvědavých otázek a smíchu. 
Zoo Brno nabízí mnoho zajímavých pavilonů, 
výběhů a akvárií pro vodní živočichy. Jedná se o Zoo, 
kde se nachází celkem 1407 zvířat, a to 274 druhů. 
Nezapomenutelným zážitkem byly pro všechny Tygří 
skály, což je velkoryse pojatý výběh, který obývají 
t yg ř i  s u m ate r š t í .  Pat r n ě  n e j ce n n ě j š í m  a  
nejpřitažlivějším exponátem byli lední medvědi, 
kteří obývají nejstarší výběh v dolní části zoo. Nejvíce 
všechny zajímalo jejich mládě, které se narodilo loni 
na podzim medvědici se jménem Cora. 
Dále na nás čekala Africká vesnice, kde probíhala 
akce Den Afriky. Doprovodným programem bylo 
vaření tradičních pokrmů a ukázka afrických tanců a 
zvyků. Tím výčet akcí neskončil a dále jsme                      
se účastnili zábavného programu ZVÍŘÁTKA TAKÉ 
NEKOUŘÍ, který byl doprovázen soutěžemi, 
vystoupením mažoretek, divadlem a výtvarnými 
dílnami. 
Děti se nejvíc zabavily na dětském hřišti plném 
sportovních atrakcí. V podvečerních hodinách jsme 
šťastně přijeli do zpět do Hodonína. Přivezli jsme            
si mnoho pěkných zážitků a suvenýrů. Všichni byli 
spokojeni, v dobré náladě jsme se rozloučili a těšíme 
se na příští Den dětí.      

Za odborovou organizaci
Libuše Dvořáková    

 Mezinárodní den dětí je jeden z mála svátků v 
České republice, který se všude a s velkou radostí 
slaví. 
I naše nemocnice ve spolupráci s odborovými 
organizacemi přispívá k oslavám dětského dne 
nějak ým t ím dárečkem. Děti  a  vnoučata 
zaměstnanců tak vyrazily 21. května do ZOO v Brně, 
aby se o týden později, 29. května, mohly sejít v parku 
nemocnice a společně si zasoutěžit. Odměnou          
za absolvování dovednostních stanovišť, které 
tradičně připravilo Středisko volného času, pro ně 
byly nejen mlsky a další praktické ceny. Čekala je i 
ukázka sanitky Zdravotnické záchranné služby, 
techniky a výstroje Policie ČR, Městské policie a 
Sboru dobrovolných hasičů. V teplém květnovém 
počasí se velkým lákadlem stala i možnost uhašení 
cvičného požáru proudem vody. Dětem se také 
představil retrívr Baron, který v rámci Canisterapie 
začal se svým pánem navštěvovat některá oddělení 
naší nemocnice. Na tvářích dětí byla vidět 
spokojenost a to byla zase ta nejlepší odměna pro 
nás, dospělé.
Vedení nemocnice děkuje všem zaměstnancům 
nemocnice a spolupořadatelům za zdařilou 
organizaci oslav svátku pro naše nejmenší.
                ZG

NEMOCNICE DĚTEM

TŘINÁCTÉHO PROVĚŘILO
NEMOCNICI

 Až ohlášený dvouhodinový výpadek 
elektrického proudu umožnil naší nemocnici zjistit 
stav krizové připravenosti v případě vzniku podobné 
nečekané situace. Hlavně s ohledem na rostoucí 
počet přístrojů a rozšiřování elektrické sítě v nových, 
nebo nově zrekonstruovaných prostorách se 
očekávalo, jak si s touto skutečností náhradní zdroj 
poradí. V pondělí 13. června ukázal blackout, že 
kapacita náhradního zdroje je dostatečná a 
schopnost pokrýt dodávku elektrického proud pro 
stěžejní pracoviště je bezproblémová.

ZG
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ÚPRAVY A NÁKUPY

PlánujemePlánujeme

Úpravy, opravy, rekonstrukce:

Hlavní příjezdová cesta
Výměna kanalizačního řádu jak splaškového, tak i dešťového a 
následná rekonstrukce povrchu příjezdové cesty od vrátnice        
k plynové stanici, včetně přilehlých parkovišť.

Výtahy
Výměna obou výtahů (osobní a lůžkový) – centrální chodba, 
lůžková část

Zateplení budov
Připravuje se zateplení objektů vrátnice a provozní budovy
Rekonstrukce požárního vodovodu - lůžková část

Nákupy:
Tlakový holter – Dětské oddělení
Vysokovýkonný laser – Rehabilitační oddělení
Sanitních vozy 2 ks – Dopravní zdravotní služba
Ergonometrický systém - Kardiologická a kardiostimulační 
ambulance
Anesteziologický přístroj - Anasteziologicko - resustitační 
oddělení 
EKG - Oddělení ošetřovatelské péče

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 dalšího čísla je 23. 9. 2016     Příští číslo vyjde v říjnu 2016

                             OSVĚTA A PREVENCE
 

10. 11. 2016     Diabetes mellitus  
                         Odborná přenáška pro klienty lázní u 
                         příležitosti Světového dne diabetu.
                          Lázně Hodonín - kongresový sál  v 15.00

29. 11. 2016      Testovací sanitka   
                          Preventivní akce pro veřejnost v rámci 
                         Světového dne boje proti AIDS  
                          Hlavní světelná křižovatka v Hodoníně od13.00
                         do 17.00
          
 VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ

21. 9. 2016       Neurochirurgická léčba výhřezů 
                         meziobratlových plotének  
                         Odborný seminář pro lékaře.
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

23. 9. 2016       Historie, současnost a perspektiva léčby 
                         selhání ledvin
                         Odborná konference pro lékaře i zdravotní 
                         sestry u příležitosti 40. výročí zahájení  
                         činnosti Hemodialyzačního střediska v 
                         nemocnici. 
                         Hotel Zámek Čejkovice od 16.00

12. 10. 2016     Novinky v diabetologii + selfmonitoring  
                         pacienta 
                         Odborný seminář pro nelékařské pracovníky.  
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

26. 10. 2016     Novinky v léčbě hypertenze 
                         Odborný seminář pro lékaře.  
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

30. 11. 2016     Bolesti břicha u dětí
                         Odborný seminář pro lékaře.  
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

14. 12. 2016     Prevence nozokomiálních nákaz, prevence 
                         VAP
                         Odborný seminář pro lékaře.
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

                                            OSTATNÍ
 
5. 10. 2016       Přátelské setkání vedení nemocnice s       
                         bývalými zaměstnanci
                          Jídelna nemocnice ve 14.30   

7.12.2016         Mikulášská besídka pro děti a vnoučata 
                         zaměstnanců 
                         Jídelna nemocnice v 15.30 

9.12.2016         Vánoční společenský večer zaměstnanců 
                         nemocnice 
                         Kavárna Družba Hodonín, 18.00 – 02.00 

13. 12. 2016     Vánoce s královnou 
                         Tradiční benefiční akce Vodního království 
                         Vestibul u dětského oddělení v 11.00

PLÁN AKCÍ NEMOCNICE
na II. pololetí

Společenská kronikaSpolečenská kronika

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V dubnu: Marcela Dudová, Lubomír Kraml, Blanka Krmíčková, 
                     Irena Ševčíková 
V květnu: Zdenka Záděrová, RNDr. Jaroslav Hanák 
V červnu: Marta Gasnárková, Eva Rojčová, 
                     Naděžda Husáková 

PRACOVNÍ JUBILEA 

20 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Mária Nováková, Dušan Zajíček, Jana Kofroňová  

odchod do SD: Vojtěška Hnidáková, 
                                Jarmila Danielová 


