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 Na pozvání ředitelky MUDr. Věry Dostálové se 
zaplnila v úterý 5. 1. 2016 jídelna nemocnice 
zaměstnanci, kteří se sem přišli seznámit s 
bilancováním činnosti organizace za uplynulý rok a s 
plány na další období. V úvodu tradičního 
novoročního setkání poděkovala ředitelka všem za 
jejich obětavou prací a obzvláště těm, jejichž 
pracoviště procházela rekonstrukcí a zajištění služeb 
pro pacienty vykonávali ve ztížených podmínkách.
Rok 2015 označila rokem budování, kdy jako první 
vzpomněla zřízení přistávací plochy pro leteckou 
záchrannou službu a její význam při odstranění 
komplikací u transportu pacientů ohrožených na 
životě. Velkou pozornost pak věnovala celému vývoji 
rekonstrukce a budování nového Hemodialyzačního 
střediska v bývalých prostorách jídelny. Ocenila 
přínos všech zaměstnanců a dodavatelů, včetně 
podpory Jihomoravského kraje, který v den 
slavnostního otevření 25. září zastupoval náměstek 
hejtmana Marek Šlapal. Další významnou akcí roku 
2015, kterou vyzdvihla, byla rekonstrukce Jednotky 
intenzivní péče interního oddělení. Moderní 
pracoviště slavnostně otevřeli 21. října hosté v čele s 
hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem 
Haškem, jako zástupcem hlavního investora. 
Ředitelka nemocnice také informovala o původním 
záměru opravy vadných dílů kanalizace pod hlavní 
příjezdovou cestou. Akce však byla přehodnocena na 
celkovou výměnu kanalizačního řádu. Z důvodů 
finančního navýšení se začátek prací přesunul do 
prvního čtvrtletí roku 2016, doplnila ředitelka. 
Pohovořila také o dílčích úpravách prostor 
jednotlivých oddělení směřujících ke zpříjemnění 
prostředí pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance. 
Při této příležitosti poděkovala spádovým obcím a 
firmám za finanční podporu 3. kola končící Sbírky na 
obnovu nemocničních lůžek. Na jejím kontě se v 
závěru roku ustálila částka cca 1,7 mil. korun. V závěru 
první části novoročního slova věnující se investicím 
sdělila ředitelka informace o obměně zdravotnické 
techniky a přístrojů, kdy celková výše za jejich 
pořízení dosáhla za rok 2015 42,5 mil. korun. 
Polovinu z této částky investovala nemocnice z 
vlastních zdrojů.

 Ve svém hodnocení pokračovala ředitelka 
výčtem osvětových, vzdělávacích a doprovodných 
akcí nemocnice a poděkovala pracovníkům za jejich 
odborné zabezpečení. Pozitivně zhodnotila 
spolupráci s Městem Hodonín na akcích v rámci 
Projektu Zdravé město a MA 21. Ocenila také aktivity 
nemocnice pro zaměstnance a rodinné příslušníky. 
Jak dále podotkla, byla to právě prorodinná politika 
zajišťování zaměstnaneckých benefitů i spolupráce s 
veřejností, okolními obcemi a strategickými 
partnery, která se stala inspirací pro zapojení se do     
I. ročníku soutěže O cenu hejtmana Jihomoravského 
kraje za společenskou odpovědnost. „Zisku prvního 
místa si nesmírně vážíme a budeme pokračovat v 
tomto duchu dále“, s hrdostí poznamenala ředitelka, 
která cenu 19. listopadu společně s náměstkyní pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Naděždou Kwašniewskou 
převzala na Celostátní konferenci kvality v Lednici z 
rukou hejtmana Michala Haška.
 V další části zhodnotila ekonomický stav 
nemocnice. Ta, jak podotkla, hospodařila v roce 2015 
s kladným výsledkem. Proto také ředitelka oznámila 
vůli hospodařit vyrovnaně i v roce 2016 a to za 
pomoci všech efektivních nástrojů.

 Při pohledu na očekávaný rok 2016 vyslovila 
přesvědčení ve snaze zachovat současnou kvalitní a 
vysoce odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči. 
Pro dosažení tohoto cíle přiznala náročnost 
personálního zabezpečení, ale dodala, že této otázce 
bude věnovat nemocnice zvýšenou pozornost jak 
spoluprací s personálními agenturami, tak přímým 
oslovením lékařské fakulty. Opětovně připomněla 
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prioritní investiční akce roku, kterými budou 
pokračující obnova přístrojového vybavení a ve 
spolupráci s Městem Hodonín výměna kanalizace, 
rekonstrukce příjezdové komunikace a parkoviště 
před nemocnicí.
V závěru svého novoročního poselství se obrátila 
ředitelka nemocnice na všechny zaměstnance s 
přáním: „Na závěr chci ještě jednou popřát zdraví, 
štěstí a úspěchy Vám i Vašim blízkým. Nemocnici pak 
pacienty, kteří jsou ošetřováni vysoce kvalifikovaným 
personálem s lidským přístupem, i když vím, že 
mnohé situace jsou velmi náročné a komunikace s 
pacienty a jejich příbuznými nebývá někdy zrovna 
jednoduchá. Dovolte mi citovat jedno přání, které 
jsem sama obdržela a které se mi zdá výstižné:
Čas rychle plynul, délka dětských košilek zůstala stejná, 
život šel po celý rok vlastními cestami a každý z nás jej žil 
s větším či menším úspěchem po svém, snad naplno. 
Když se o život nepopereš, dá Ti přes pusu sám. Úspěšně 
se proto v tomto novém roce rvěte o své štěstí, perte o 
své lásky, bojujte za svůj úspěch a vítězte v přetahované 
o své zdraví.“

 Dovolte mně, abych Vám blíže představila 
funkci právníka nemocnice.
 Právník nemocnice zajišťuje právní službu 
pro všechny organizační útvary příspěvkové 
organizace a to jak pro řešení aktuálních právních 
vztahů, tak pro úkoly kontrolního, koncepčního či 
organizačního charakteru a zajišťuje řešení právních 
vztahů navenek.  Úzce spolupracuje s vedením 
příspěvkové organizace, zejména s oddělením PaM, 
i n f o r m a č n í m  a  v ý p o č e t n í m  o d d ě l e n í m ,  
hospodářsko-technickou správou, sekretariátem 
ředitele a poradními orgány ředitele.

Právník nemocnice plní zejména následující 
úkoly:

�  zajišťuje pro zaměstnance konzultační, případně 
zpracovatelskou právní službu tak, aby veškeré 
činnosti nemocnice byly vykonávány v souladu s 
obecně závaznými a dalšími právními předpisy,
 
�  zpracovává návrhy smluv a posuzuje smlouvy, 
které byly v řízení před jejich uzavřením předloženy 

příspěvkové organizaci,

�   zpracovává a kontroluje návrhy vnitřních norem a 
odpovídá za vytváření jejich optimální struktury,

__spolupracuje s personálním a mzdovým 
oddělením při ukončování pracovního poměru ze 
strany zaměstnavatele,

� podílí se na zajištění právních vztahů se 
zdravotními pojišťovnami, vytváření podmínek 
realizace jednotlivých uzavřených smluv tak, aby 
byly zajištěny zájmy pojištěnců i příspěvkové 
organizace, v této oblasti spolupracuje s oddělením 
zdravotních pojišťoven,

�  podle požadavků ředitele a náměstků se účastní 
jednání s dalšími subjekty, připravuje podklady pro 
tato jednání, zpracovává o nich záznamy a návrhy 
řešení jimi stanovených výstupů,

�  podle zadaných pokynů připravuje podklady pro 
korespondenci ředitele a náměstků, 

� právně zajišťuje agendu stížností doručených 
příspěvkové organizaci,

� na základě pověření ředitelem zastupuje 
příspěvkovou organizaci před soudy, orgány státní 
správy a samosprávy či jinými subjekty,

 �  plní další úkoly podle pokynů ředitele,
 
 �  dále v oblasti veřejných zakázek a dotační politiky 
poskytuje spolupráci zejména hospodářsko-
technické správě, připravuje příslušné podklady a 
poskytuje právní konzultace.

Mgr. Alena Dekařová 

asistentka ředitele,
právník
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AKTUALIZOVALI JSME
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU

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

 V roce 2015 prošla nemocnice výraznými 
změnami. V podobě nového Hemodialyzačního 
střediska a zrekonstruované Jednotky intenzivní 
péče Interního oddělení získala další moderní 
pracoviště odpovídající současným požadavkům na 
zajištění kvalitní péče o pacienty. Při této příležitosti 
byla aktualizována i virtuální prohlídka. Ta nyní 
představuje nejen nová pracoviště, ale i dílčí 
proměny nemocnice. Prohlížeč naleznete na hlavní 
straně našich webových stránek.

ZPŘÍJEMŇUJEME 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Gynekologické oddělení
Dokončili jsme kompletní opravu standardního 
třílůžkového pokoje s novým vlastním sociálním 
zařízením

ARO
Vymalovali jsme celé oddělení

OOP
Pokračujeme v úpravách oddělení  - výměna dveří, 
s t u p a č e k  a  o s v ě t l e n í ,  m a l b y,  i n s t a l a c e  
technologických ramp, oprava sociálních zařízení, 
úprava nadstandardního pokoje a ošetřovny

Beruška
Dokončujeme úpravy prostor pro dětskou skupinu  - 
hygienické a sociální zařízení jak pro dětské klienty, 
tak i pro personál

Dopravní zdravotní služba
Zahájili jsme kompletní opravu zázemí pro řidiče 
včetně šaten, sociálního zařízení, oken a denní 
místnosti

MODERNIZUJEME
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Lehátka transportní   Chirurgické oddělení     říjen 2015             42 tis.

                      Interní oddělení              říjen 2015             16 tis.Rollbord    

                Dětské oddělení               listopad 2015      31 tis.Spirometr       

      Interní oddělení              listopad 2015      23 tis.Křeslo odběrové     

                                            - infuzní stacionář       

Stalo seStalo se

 Tématem společenské odpovědnosti se naše 
nemocnice zabývá již od roku 2013. V roce 2014 se 
úspěšně stala držitelem certifikátu „Společensky 
odpovědná organizace“. Proto jsme se také rozhodli 

NEMOCNICE VYHRÁLA PRVNÍ
ROČNÍK  SOUTĚŽE ZA

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
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zapojit do historicky prvního ročníku regionální 
soutěže o Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za 
společenskou odpovědnost. Tu vyhlásila v březnu 
2015 Rada Jihomoravského kraje ve spolupráci s 
Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a 
Radou kvality ČR. Smyslem soutěže je snaha o 
ocenění organizací, které se aktivně a nad rámec 
svých zákonných povinností zabývají společenskou 
odpovědností. Hodnotící komise u soutěžících 
posuzovala řadu sociálních, environmentálních i 
ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na 
jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, 
p o d p o r u  s o c i á l n ě  o h r o ž e n ý c h  s k u p i n ,  
handicapovaných i osob se změněnou pracovní 
schopností. O cenu soutěžilo 23 organizací z 
podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, 
nemocnic, sociálních zařízení a obcí. 
 Vítězové premiérového ročníku převzali 
mimo certifikátu „Společensky odpovědná 
organizace Jihomoravského kraje pro rok 2015“ také 
umělecké dílo symbolizující strom života, za jehož 
návrhem i zpracováním stojí mladí talenti oboru 
umělecký keramik, keramička z Masarykovy střední 
školy Letovice.
 Nemocnice TGM Hodonín, p. o. zvítězila v 
kategorii veřejného sektoru – organizace nad 50 
zaměstnanců. Ocenění předal hejtman Michal Hašek 
na slavnostním večeru 19. listopadu 2015 v rámci III. 
ročníku konference „Společenská odpovědnost ve 
všech oblastech lidské činnosti", která se konala v 
Multifunkčním centru zámku Lednice.

MUDr. Věra Dostálová 
ředitelka

Mgr. Naděžda Kwašniewská
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
a představitel managementu

MOBILNÍ SANITKA 
TESTOVALA KREV

 Nemocnice TGM  Hodonín si v rámci osvěty a 
odpovědného přístupu ke zdraví  člověka 
každoročně připomíná tzv. „světové dny “.  
Upozorňuje tak na vážná zdravotní témata. Světový 
den boje proti AIDS se stal podmětem k tomu, aby se 
nemocnice spojila s Městem Hodonín a Státním 
ústavem v Brně a pozvala do našeho města testovací 
sanitku. Ta nabízela veřejnosti ve středu 2. prosince 
na hlavní světelné křižovatce anonymní bezplatné 
testování na HIV infekci. Kampaně Evropského 
testovacího týdne využilo téměř 40 zájemců z řad 
veřejnosti. Společně s nárůstem počtu vyšetření v 
HIV poradně, kterou nemocnice provozuje již třetím 
rokem, lze jednoznačně pozorovat zvýšení zájmu o 
tuto službu. Je to právě prevence, která je jednou z 
prioritních poslání naší nemocnice

BERUŠKA PUTOVALA ZA ZVÍŘÁTKY
 V rámci výchovného zaměstnání jsme v 
měsíci říjnu sbírali s dětmi žaludy. Procvičili jsme si 
jemnou motoriku rukou, zdokonalili si barvocit a 
naučili se podřep. Ve středu 4. listopadu přišel dlouho 
očekávaný den – vydali jsme se na výlet do 
hodonínské ZOO za zvířátky, nasbírané žaludy jsme 
vzali s sebou. 
Někteří z nás poprvé cestovali autobusem, putování 
se nám velmi líbilo. Zaměstnanci ZOO byli velmi 
vstřícní, hodní a pochválili nás za snahu pomáhat 
zvířátkům. Dozvěděli jsme se, že můžeme zvířátkům 
příště přinést sušený tři dny starý chléb, nebo jablíčka 
a sami nakrmit například malé kozičky.
Naše výprava nás zavedla k Perníkové chaloupce, kde 
jsme posvačili, abychom nabrali sílu k dalšímu 
cestování za lvy, malými tygříky, lamou i velbloudy.
Rybičky hrály všemi barvami, marně jsme tam hledali 
Nema, plavala tam jen modrá Doris. Nejvíce jsme se 
zdrželi u výběhu koz, někteří odvážlivci si zkusili s 
tetou nakrmit tyto zvědavé, umečené kamarády. 
Sovice sněžná na nás pomalu mžourala a malé 
surikaty se vesele prohrabovaly v písku jako my na 
našem pískovišti. Zvědavost malých tamarínů 
pinčích a našich dětí byla stejná. Pohled na 
obědvajícího levharta, nám připomněl, že už je čas 
vrátit se zpět. Cesta autobusem některé cestovatele 
příjemně uklimbala.
Všechny zážitky se nedají vtěstnat do tohoto 
článečku. Věříme, že nám vzpomínky na všechna 
krásná zvířátka zůstanou dlouho v srdíčku. Děti se 
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těšily, až svým rodičům povypráví, co všechno viděly 
a zažily a jistě si výlet s nimi rádi zopakují.
                                                                                                                     
Hana Mráziková

A PŘIŠEL MIKULÁŠ...

 Vykouzlit úsměv, zapomenout na starosti a 
navodit sváteční atmosféru. O to se snaží tradičně i v 
naší nemocnici známá trojice Mikuláš, anděl a čert. 
Tentokrát se tajemné chrastění řetězu a cinkot 
rolničky ozval na chodbách, ordinacích i pokojích již 
ve středu 2. prosince. Koledy, říkanky i písničky tak 
opět zněly z úst nejen těch nejmenších pacientů, ale i 
zaměstnanců a návštěvníků nemocnice. Zkrátka 
nepřišly ani naše děti a vnoučata. Pro ty na 
odpoledne připravilo vedení nemocnice ve 
spolupráci s odborovými organizacemi Mikulášskou 
besídku. O její úvod se postarali zdravotní klauni 
gejzírem komických scének. Dlouho to vypadalo, že 
se vytouženého Mikuláše děti ani nedočkají.  
Nakonec vše ale dobře dopadlo a radost z dárků 
naplnila nejen jídelnu nemocnice, ale i dětská 
srdíčka.

VÁNOCE S KRÁLOVNOU
JANOU I.

 Sváteční a pohádková atmosféra rozzářila v 
úterý 9. prosince vstupní prostory před dětským 
oddělením naší nemocnice. Již tradičně v 
předvánočním čase sem zavítala královská družina 
Vodního království v čele s královnou Janou I., aby se 
setkala s dětskými pacienty. Jeho výsost nepřijela 
rozhodně s prázdnou. Kromě sladkostí a dárků s 
sebou přivezla maňáskové divadlo Rolničky s 
„Vánoční pohádkou“. Ta zaujala a potěšila nejen malé 
diváky, ale i přihlížející zaměstnance a hosty. 
Básničkami pak děti poděkovaly královně za milou 
návštěvu a štědrost. K nim se v závěru přidala i 
ředitelka nemocnice Věra Dostálová, která předala 
nové královně kytičku, poděkovala Městu Hodonín a 
Domu kultury Hodonín za podporu benefice a 
popřála všem krásné a spokojené svátky.

 Již čtyři dny před Štědrým dnem zavítal do 
naší nemocnice Ježíšek z „Jihu“, aby přinesl radost 
malým pacientům. Každoročně zástupci Rádia JIH 
shromažďují pod vánočním stromem v areálu 
nákupního střediska Cukrovar dárky od dárců z řad 
veřejnosti a plní tak přání dětí z dětských domovů, 
ústavů a nemocnic. Ty pak předávají dětem na 
potřebná místa v regionu. Lidský rozměr této 
benefiční akce ocenila i ředitelka naší nemocnice 
Věra Dostálová, která dárky pro dětské oddělení 
převzala. V živém vysílání poděkovala nejen rádiu, ale 
i všem dárcům a přidala pro všechny posluchače 
přání šťastně prožitých svátků, pevného zdraví a 
úspěšného vykročení do roku 2016.

NÁVŠTĚVA Z JIHU
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 Příjemné prostředí kavárny Družba, dobrá 
hudba k tanci, veselá nálada, široká nabídka pitného 
režimu na baru, vybrané dobrotky na rautu a k tomu 
ještě zajímavé ceny za vylosované vstupenky. Co více 
nám, účastníkům vánočního večírku, mohlo ještě 
chybět? Možná jen některým zdatným tanečníkům 
hodinka následujícího spánku navíc. Poděkování za 
příjemný večer patří všem organizátorům, dárcům a 
v neposlední řadě vedení nemocnice, které 
předvánoční setkání 11. prosince finančně 
podpořilo. 

VÁNOČNÍ VEČÍREK

Od 10 prosince 2015 má závodního výbor 
odborového svazu nové složení:

předseda - Pavel Soukup                                                                                   
zástupce předsedy  -  Hana Kunis                                                                                     
pokladník  - Jana Ročková
kulturní referent - Andrea Pionteková
                                      Libuše Dvořáková

OKÉNKO Z ODBORŮ

 Dopravní zdravotní služba nemocnice 
disponuje v současné době 12 vozy. Ty zajišťují 
převoz pacientů k odbornému vyšetření do 
nemocnice, jejich rozvoz domů po hospitalizaci i 
převoz na vyšší odborná pracoviště po celé 
republice. Zabezpečují také převoz pacientů do 
hemodialyzačního střediska. Vzhledem ke špatnému 
technickému stavu vozidel z důvodu dlouholetého 
provozu je nutno naléhavě řešit jejich obměnu. 
Vysoké pořizovací náklady však neumožňují 
nemocnici řešit tento problém tak radikálně, jak by 
potřebovala.
Proces obnovy vozového parku začal již v roce 2013, 
kdy byla zakoupena první sanitka z dotace Města 
Hodonína. V následujícím roce naše nemocnice 
využila pomoc zřizovatele Jihomoravského kraje a 

SANITKÁM POMŮŽE 
NOVÁ SBÍRKA

PlánujemePlánujeme

vyměnila další sanitku po hranici životnosti za novou. 
V roce 2015 nemocnice v započatém trendu 
pokračovala, kdy opětovně pomohlo Město 
Hodonín. Další moderní sanitka tak může poskytovat 
odpovídající a bezpečné přepravní služby. Přes tuto 
výraznou pomoc stále chybí vyřadit z provozu devět 
vozů. V roce 2016 si proto vytyčila nemocnice 
smělejší úkol s plánem zakoupit vozy dva. Vlastní 
investiční zdroje však musí vkládat i do nového 
přístrojového vybavení. Proto se při nákupu sanitek 
neobejde bez pomoci z jiných finančních zdrojů. 
Inspirována úspěšnou sbírkou na obnovu 
nemocničních lůžek se nemocnice rozhodla vyhlásit 
veřejnou sbírku i na zajištění finančních prostředků 
pro výměnu sanitních vozů. Sbírka, která začala 1. 
února 2016, byla povolena Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje a byl na ni zřízen speciální 
sbírkový účet č. 115-1471930217/0100. Veřejnost má 
možnost na sbírku přispět i v areálu nemocnice 
vožením příspěvku do pokladničky, která je 
umístěna u „Recepce“. Odhadovaná pořizovací cena 
nového vozu činí 1,2 mil. Kč. 
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Úpravy, opravy, rekonstrukce

Budova bývalé lékárny (kavárny)
Úprava prostor pro činnost klinického psychologa, 
pracoviště domácí pooperační péče, psychiatrické a 
interní ambulance.

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.

Stavební úpravy na RHB a RDG
Příprava prostor pro sklopnou skiaskopickou stěnu.

Výtahy
Výměna obou výtahů – centrální chodba, lůžková 
část.

Nákupy

Elektrická polohovatelná lůžka 16 ks – OOP a 
gynekologické oddělení
Sklopná skiaskopická stěna – radiodiagnostické 
oddělení
Ultrazvuk – gynekologické oddělení
Tlakový holter  –  dětské oddělení
Monitory životních funkcí –  dětské oddělení
Plicní ventilátor – ARO
Gastroskopická sestava – gastroenterologické 
pracoviště
Insuflátor - radiodiagnostické oddělení

ÚPRAVY A NÁKUPY
Operační stůl – operační sály
Artroskopická sestava – operační sály
Křeslo vyšetřovací – gynekologické oddělení
Vysokovýkonný laser – rehabilitační oddělení
Operační stůl – gynekologické oddělení
EKG – JIP interní oddělení
Sanitních vozy 2 ks – Dopravní zdravotní služba

Životní jubilea 

V říjnu:  Milada Kolníková 
v listopadu:    Světlana Matušková, 
  Božena Hlaváčová
v prosinci:   Miloslava Králíková,  
  Ludmila Novotná, Věra Burýšková 

Pracovní jubilea  

20 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
MUDr. Martina Čechová, MUDr. Lucie Nekvapilová, 
MUDr. Dagmar Smetková, MUDr. Lubor Šimeček, 
MUDr. Vlastislav Sekret, Mgr.Ivana Čermáková, 
Yvetta Hunčová, Martina Bačíková, Bc. Renata 
Luzumová

25 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Irena Janotová, Lenka Šimková, Lenka Matláková 
30 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci: 
Lenka Feniková, Bronislava Gazdíková, Dagmar 

Maděrová, Jana Pavelková 
Odchod do starobního důchodu

v prosinci: Eva Novotná, Věra Burýšková

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Odborová organizace OSZSP ČR při Nemocnici TGM Hodonín

Zve všechny zaměstnance na oslavu
Mezinárodního Dne Žen

dne 11. Března 2016 v 18:00 hodin
v restauraci Pod radnicí

Vstupné pro dámy 50,- Kč       Vstupné pro pány 150,- Kč
Vstupenky k zakoupení v prádelně u paní Dvořákové.

Občerstvení formou rautu, hudba na přání, zábavné soutěže o ceny.
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PLÁN AKCÍ NEMOCNICE NA ROK 2016
                             OSVĚTA A PREVENCE

6. 4. 2016             Benefiční koncert na podporu nákupu   
                              sanitky pro nemocnici
                             Slavnostní večer věnovaný benefici pro 
                             nemocnici. Účinkuje Petr Bende a jeho  
                             hosté.
                             Chrám sv. Vavřince v Hodoníně v 19.00

16. 5. 2016            Férová svačinka  
                             Společná happeningová svačinka pro  
                             zaměstnance na podporu fair trade. 
                             Atrium zahrady u jídelny nemocnice, 11.30 –    
                             13.30 

11. 6. 2016            Den otevřených dveří nemocnice
                             osvětová akce pro veřejnost, prohlídka   
                             odborných pracovišť, měření glykemie, 
                             tlaku…
                              Areál nemocnice od 10,00  

14. 6. 2016            Světový den dárců krve 
                             Oslava mezinárodního svátku dobrovolného  
                             dárcovství krve. Možnost bezpříspěvkového  
                             darování krve a seznámení se s jejím 
                             skladováním i expedicí.
                             pracoviště hematologie a transfuzní služby   
                             nemocnice v 7.30 

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

1. 12. 2016           Světový den boje proti AIDS     
                             Osvětová akce pro veřejnost 
                              Bude upřesněno

              

 VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ

16. 2. 2016            Nové směry v prevenci HPV
                             Odborný seminář pro lékaře.  
                             Jídelna nemocnice ve 14.00 

17. 3. 2016           Překrývání oborů radiologie a intenzivní 
                             medicíny
                             Odborný seminář pro lékaře.
                             Jídelna nemocnice ve 14.00 

27. 4. 2016            Nádory kůže – diagnostika a chirurgická 
                             léčba 
                             Odborný seminář pro lékaře.
                             Jídelna nemocnice ve 14.00 

25. 5. 2016            Antidota  nových antikoagulancií 
                             Odborný seminář pro lékaře.  
                             Jídelna nemocnice ve 14.00

18. 5. 2016           Den sester - Trendy v moderním 
                             ošetřovatelství 
                             Tradiční odborná konference určená 

                         především pro zdravotní sestry.  
                         Přednáškové bloky a prezentace 
                         dodavatelských firem pro zdravotnictví. 
                         Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín od  
                         9.00 

29. 6. 2016       Přínos endoskopických vyšetření 
                         Odborný seminář pro lékaře.
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

21. 9. 2016       Předoperační vyšetření 
                         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

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

19. 10. 2016     Prevence nozokomiálních nákaz, prevence  
                         VAP  
                         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     Novinky v urgentní medicíně
                         Odborný seminář pro lékaře.
                         Jídelna nemocnice ve 14.00

                                            OSTATNÍ

29. 5. 2016       Den dětí
                         Program pro děti a vnoučata zaměstnanců u  
                         příležitosti MDD 
                         Park nemocnice od 14.00 

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


