
Hodonínská nemocnice je základní článek
lékařské a ošetřovatelské péče regionu
Hlavní krédo nemocnice – spokojený pacient a pozitivní vnímání veřejnosti

Šedesát let jsme s vámi
Nemocnice TGM Hodonín, pří-
spěvková organizace, je součástí
sítě zdravotnických zařízení zři-
zovaných Jihomoravským kra-
jem. Za šedesát let svého trvání si
získala u veřejnosti vysoký kre-
dit a pevné postavení v rámci
spádového regionu.

Jejím hlavním účelem je
poskytování zdravotní péče po-
radenské, ošetřovatelské, dia-
gnostické, preventivní, rehabi-
litační, léčebné, lékárenské a slu-
žeb sociální péče, a to jak ve for-
mě ústavní na lůžkových oddě-
leních (interní oddělení včetně
stanice odborné ošetřovatelské
péče, chirurgické, gynekologic-
ké, dětské a anesteziologicko-
resuscitační oddělení), tak péče
ambulantní v odborných ambu-
lancích výše uvedených odděle-
ní včetně hemodialyzačního
střediska, gastroenterologické-
ho pracoviště, neurologie včetně
EEG, onkologie a rehabilitační-
ho oddělení.

Všem uvedeným pracovištím
slouží nemocniční komplement
(radiodiagnostické oddělení
včetně CT, oddělení laboratorní
medicíny s pracovištěm bioche-
mie, mikrobiologie, hematologie
a transfuzní služby – zabezpečuje
odběr krve, její zpracování a vý-
robu transfuzních přípravků,
ústavní lékárna s výdejnou pro
veřejnost, dopravně-zdravotní
služba, patologie).

Nemocnice dále zajišťuje svoz
biologického materiálu, ústavní
pohotovostní službu a lékařskou
službu první pomoci jak pro do-
spělé, tak pro děti.

Disponuje 200 lůžky, z toho je:
133 lůžek standardních, 24 lůžek
JIP a 43 lůžek odborné ošetřova-
telské péče včetně 4 lůžek
zdravotně-sociálních. Všechna
oddělení a provozy nemocnice
jsou od let 2006–2007 certifiková-
ny. Jako první nemocnice zřizo-
vaná Jihomoravským krajem
získala na podzim 2013 Certifikát
kvality a bezpečí poskytované
zdravotní péče.

Společenská odpovědnost
– odpovědná společnost
Nemocnice poskytuje pacientům po-
třebnou zdravotní péči na vysoké
úrovni a dokazuje tím, že je v regionu

důležitým článkem našeho zdravot-
nictví. Disponuje kvalitním, odborně
zdatným personálem a s téměř pě-
tistovkou zaměstnanců patří k nej-
větším zaměstnavatelům v regionu.
Nemocnice hospodaří odpovědně a vy-
kazuje vyrovnaný rozpočet. Udržuje
tím dostatečné ekonomické zdraví to-
lik potřebné k zachování stávajících
odborností a tím přispívá ke stabili-
zaci pracovních míst. Svůj díl odpo-
vědnosti na sebe berou i mnozí dob-
rovolníci, kteří vypomáhají na někte-
rých úsecích provozu nemocnice.

Velkou oporu nachází tradičně ne-
mocnice u města Hodonína a okolních
obcí, které si uvědomují spoluodpo-
vědnost při řešení problémů spoje-
ných se zabezpečením kvality a do-
stupnosti lékařské péče pro svoje
občany.

Spokojený zaměstnanec
– spokojený pacient
Péče o zaměstnance, jejich spokoje-
nost a stabilizace kvalifikovaných
a zkušených pracovníků jsou pro ho-
donínskou nemocnici klíčové. Fyzická
i psychická náročnost na odpovědný
výkon práce ve zdravotnictví s sebou
přináší potřebu vhodné stimulace.
Rozhodující je proto vytvoření pozi-
tivního klimatu na všech odborných
pracovištích i technických úsecích ne-
mocnice. Spokojenost zaměstnanců se
tak přímo přenáší na pacienty. Spo-

kojený pacient a pozitivní vnímání ne-
mocnice veřejností jsou hlavním
krédem nemocnice. Vedle snahy o ne-
ustálé zlepšování pracovního pro-
středí a péče o zdraví zaměstnanců po-
skytuje nemocnice i řadu benefitů a
příspěvků. Rovněž v rámci prorodinné
politiky je nemocnice aktivní, a proto
zřídila ve svém areálu činnost dět-
ského klubu, který zajišťuje zaměst-
nancům péči o děti v době výkonu pra-
covních povinností. Nemocnice se od-
povědně věnuje vytváření podmínek
profesnímu rozvoji i kariérnímu růstu
zaměstnanců. Podporuje specializační
a kvalifikační vzdělávání, vysokoškol-
ské studium při zaměstnání, organi-
zuje akreditační kurzy, odborné kon-
ference a semináře.

Zdravý člověk
– zdravá společnost
Od 1. 9. 1997 nese nemocnice čestný
název spojený s osobností Tomáše
Garrigua Masaryka. Jeho myšlenka
„Zdravý člověk – zdravá společnost“
je pro hodonínskou nemocnici více než
odkazem. Zapojením do projektu Zdra-
vé město a MA 21 a pořádáním te-
maticky zaměřených přednášek pro
veřejnost se tak nemocnice snaží ak-
tivně působit v oblasti osvěty a pri-
mární prevence.

Ve spolupráci se Státním zdravot-
ním ústavem Brno zahájila nemocnice
provoz anonymní HIV poradny, a to je-
diné v Jihomoravském kraji. S pod-
porou Ministerstva zdravotnictví ČR
bude navíc poradna nově poskytovat
celoroční testování na HIV bezplatně.
V této závažné problematice si je ne-
mocnice plně vědoma své společen-
ské odpovědnosti především vůči mla-
dé generaci, a proto se rozhodla na-

bídnout základním a středním školám
interaktivní preventivní program za-
měřený na rizika onemocnění AIDS.

Jasná vize
– odpovědná budoucnost
Být moderní, profesionální, přátel-
skou, ekonomicky zdravou, stabilní ne-
mocnicí a pro zachování dostupnosti
kvalitní lékařské péče udržet činnost
stávajících odborností. To jsou zá-
kladní vize a úkoly nemocnice do bu-
doucna. Mnohé změny na cestě k je-
jich naplnění byly již uskutečněny a dal-
ší čekají na svou realizaci.

Mezi ty prioritní patří především
přesun pracoviště hemodialýzy
ze starého, již nevyhovujícího objektu,
do přízemí budovy hematologicko-
transfuzního oddělení. Dalším důleži-
tým úkolem je dokončit obměnu ne-
mocničních lůžek. Odpovědnost nad
zajištěním bezpečnosti i komfortu pa-
cientů a zlepšení podmínek personálu
při péči o pacienty si nemocnice velmi
intenzivně uvědomuje. Z celkových dvě
stě lůžek, kterými nemocnice dispo-
nuje, zbývá obměnit posledních třicet.

V současné době probíhá již třetí ko-
lo veřejné sbírky. Její výtěžek bude
sloužit prioritně na obměnu lůžek dět-
ského oddělení. Kromě veřejnosti pod-
pořily sbírku i následující okolní obce:
Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Jo-
sefov, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mu-
těnice, Nový Poddvorov, Petrov, Pru-
šánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý
Poddvorov, Sudoměřice, Terezín
a město Dubňany. Mezi největší pod-
porovatele nemocnice patří dále měs-
to Hodonín a společnosti Groz-Beckert
Czech, s. r. o., MND, a. s., Jednota, spo-
třební družstvo v Hodoníně, EXPA –
nails, s. r. o., DELIMAX, a. s., Jihomo-
ravská armaturka, spol. s r. o., a ROYAL
COM, s .r. o.

Vedení Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvkové organizace, děkuje
upřímně všem dárcům za podporu.
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