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Vážené dámy a pánové, milí kolegové,
máme za sebou extrémně těžký rok, který nás otestoval v mimo-

řádně náročných podmínkách zajištění péče. K pokračující pandemii 
covidu se nečekaně přidaly dramatické události v důsledku tornáda 
v obcích našeho regionu. Přesvědčivě jsme ale prokázali, že jsme pev-
nou součástí páteřní sítě krajských nemocnic, a že nám bez ohledu na 
hranice psychických a fyzických sil našich zdravotníků i nezdravotníků 
záleží na každém člověku, který k nám přichází s důvěrou vyhledat 
pomoc a zdravotní péči. Zapojili jsme se mimořádně aktivně do boje 
s pandemií covid-19. V očkovacím centru v Domě kultury a v nemocnici 
bylo podáno jen v roce 2021 celkem 67 599 dávek vakcín.  Souběžně 
jsme uvedli do provozu také odběrové místo k testování. 

I přes těžké období uplynulého roku byla věnována pozornost také 
rozvoji nemocnice a investičním potřebám. Mezi nejvýznamnější 
akce patřilo dokončení implementace nemocničního informačního 
systému v hodnotě 9,3 mil. Kč se zkapacitněním informačních sítí, 
výměna chladících jednotek pro oddělení ARO a pro operační sály 
v celkové hodnotě bezmála 8,5 mil. Kč, rekonstrukce vzduchotechniky 
lékárny-přípravny cytostatik za 5,3 mil. Kč, byly provedeny stavební 
úpravy HTO, zajištěn prostor urgentního příjmu, zahájena rekonstrukce 
provozního pavilonu a další. Zároveň pokračovala obnova a doplnění 
přístrojového vybavení, namátkově bych vzpomenul například UZV 
přístroj pro CHJIP, zmrazovač krevní plazmy, real time PCR cycler 
a řada dalších přístrojů. Nemohu nevzpomenout realizaci projektu 
komplexní manipulace s prádlem, který přinesl také jednotný styl 
zdravotnických oděvů.

Snažili jsme se rovněž stabilizovat zdravotnický personál, a podařilo 
se dosáhnout rekordního kladného hospodářského výsledku ve výši 
36 770 tis. Kč po zdanění. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem dobrovolníkům, hasičům, poli-
cistům, Armádě ČR, zřizovateli Jihomoravskému kraji, Městu Hodonín 
a spádovým obcím, všem fyzickým a právnickým osobám. Zkrátka 

všem, kteří nám podali v dramatických událostech uplynulého roku 
pomocnou ruku. Moc si toho vážíme. 

Zároveň v roce oslav 70. výročí naší nemocnice upřímně děkuji vám 
všem, protože jen díky vaší obětavosti, vytrvalosti a profesionální práci, 
do které dáváte své srdce, je možné dosáhnout spokojenosti a důvěry 
našich pacientů a stabilního rozvoje nemocnice. 

S úctou
Ing. Jiří Koliba, 

pověřený řízením Nemocnice TGM Hodonín. 

Číslo 29 | květen | 2022 | vychází pololetně

NEMOCNIČNÍ 
ZPRAVODAJ NEMOCNICE TGM HODONÍN, p. o.

„Do roku oslav 70. výročí založení  
vstupujeme s rekordním hospodářským  
výsledkem 36,7 milionu korun“

„Změna na postu ředitele a předání pomyslné štafety  
ve vedení nemocnice Ing. Jiřímu Kolibovi k 1. 1. 2022.“ 
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Zdravotníci mají za sebou náročné dva roky, v následujícím 
období je navíc čeká vypořádání se s následky covidu. Ty budou 
podle politiků dlouhodobé. „Jihomoravský kraj je ale v případě 
potřeby připraven svým nemocnicím finančně pomoci, tak jak to 
již minulosti činil. Zdraví a dostupná zdravotnická péče je pro nás 
prioritou,“ říká radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnic-
tví Mgr. Jiří Kasala, MBA.

Hodonínská nemocnice patří mezi páteřní krajská zdravotnická 
zařízení. Plánuje kraj nějaké změny? 

Nemocnice Hodonín hraje v systému nezastupitelnou roli a hodláme 
ji dále modernizovat. Postavíme tam urgentní příjem a pavilon zobra-
zovacích metod (magnetická rezonance). Je to dnes časté vybavení 
moderních nemocnic, ale v Hodoníně dosud chybělo.

Zasáhnou nějak výrazně krajské nemocnice, resp. tu hodo-
nínskou, dva roky s covidem? Změní se něco ve financování 
zařízení, resp. v objemu dotací, které do nich letos a v příštím 
roce poplynou? 

Hlavním příjmem je zdravotní pojištění, protože my na kraji řešíme 
hlavně investiční náklady. Hodláme do nemocnice dále investovat. 
Dalším zdrojem jsou dotace, kde jsme velmi aktivní. V současné chvíli 
je zajištěno cca 150 mil. korun z REACT-EU a určitě bude možnost 
dalšího financování i z IRP II. 

Zřejmě nyní nudou muset přijít úspory. Čeho konkrétně se 
dotknou? Budou v rámci nich ohroženy některé investice, na 
které byl kraj připraven do Hodonína přispět v nejbližším období? 

Investice do nemocnic jsou pro kraj klíčové. Vše bude záležet na 
čerpání peněz z jednotlivých dotačních titulů. V tuto chvíli není na stole, 
že by byla ohrožena kterákoli z plánovaných investic.

Za jak dlouho by se mohlo jihomoravské zdravotnictví vyrovnat 
s dopady covidu?

Dopady budou určitě dlouhodobé. Zdravotnictví ukázalo, že je 
schopno rychle najet do „původních kolejí“ a postupně začít dohánět 
odložené operace a podobně. Problémy do budoucna ale bude přinášet 
zanedbaná a odložená prevence a také plánované operace, které se 
musely odkládat. I to jsou účty za pandemii covidu, které budeme 
teprve skládat.

Velkým tématem posledních let je personální otázka. Chybí 
lékaři, sestry, personál.  Minulé vedení kraje se snažilo přilá-
kat studenty zdravotnických oborů prostřednictvím stipendií. 
Osvědčil se tento způsob, nebo se něco v tomto směru změní? 

Obecně lze říct, že systém se osvědčil. Daří se nám přilákat nové 
lékaře a sestry a určitě v tomto budeme pokračovat a vyjednávat 
o případných dalších finančních prostředcích, které by na toto mohl 
kraj uvolnit. Loni byl o dotační program pro sestry malý zájem a museli 
jsme jej dokonce vyhlásit znovu, ale nepředpokládáme, že se tato 
situace bude opakovat. Program byl vyhlášen v těžké době, kdy byly 
zavřené školy, plné nemocnice, studenti často vypomáhali v nemoc-
nicích a neměli tak čas a prostor sledovat dotační možnosti. Kraj také 
v této době řešil závažnější problémy a mohl tak podcenit propagaci 
a informovanost o této dotační možnosti. 

Má aktuálně kraj nějaké efektivní nástroje, jak pomoci svým 
nemocnicím přilákat schopné lékaře a sestry, včetně absolventů? 

Chybějící personál je dlouhodobý problém, který nemá jednoduché 
a rychlé řešení – dlouhé a složité vzdělávání, atestace,.. - i kdyby-
chom teď nabrali do škol více sester nebo lékařů, tak příští rok nestojí 
v nemocnici. Kraj svým nemocnicím poskytuje finanční prostředky na 
náborový příspěvek pro lékaře a má vypsán dotační titul pro nelékař-
ský personál tak, abychom pomohli s personální stabilizací našich 
nemocnic. Plánujeme i dny otevřených dveří nemocnic pro studenty 
lékařských i nelékařských oborů, aby se mohli seznámit s náplní práce 
v krajských nemocnicích.

Mnozí zdravotníci mají za sebou náročné dvouleté období. Kvůli 
chybějícím penězům za státní pojištěnce, jak avizovala vláda, 
se navíc nyní obávají, že jim zaměstnavatelé sáhnou na peníze, 
mluvilo se dokonce o stávce. Hrozí, že na výplatní pásce najdou 
skutečně méně peněz?

Výše platu v příspěvkové organizaci je odvozená od platové tabulky 
(nařízení vlády o platových poměrech…) a je závazná. Nedovedu si 
představit, že by vláda tabulky snížila a tím snížila plat zdravotníkům. 
Vedení organizace to samo o sobě udělat nemůže. Toto je prostě man-
datorní výdaj, který se zaplatit musí a vždy se zaplatí! Nikdy se nestalo, 

„Investice do nemocnic jsou pro Jihomoravský 
kraj klíčové,“ ujišťuje krajský radní Kasala

Mgr. Jiří Kasala, MBA  
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že by nebylo na výplaty a ani to nehrozí. Nicméně je možné, že bude 
nutné šetřit na jiných provozních nákladech, respektive investičních 
výdajích i kvůli rostoucí inflaci a cenám energií. Zásadní je, jak bude 
nastavena tzv. kompenzační vyhláška za II. pol. 2021, respektive rok 
2022 a jak se promítne do příjmu zdravotnických zařízení. Kraj je ale 
v případě potřeby připraven nemocnicím finančně pomoci, tak jak to 
již minulosti činil. Opakuji, že zdraví a dostupná zdravotnická péče je 
pro nás prioritou.

Co podle Vás po covidové krizi nejvíce trápí jihomoravské 
zdravotnictví? A jak může pomoci situaci stabilizovat kraj? 

Největším problémem jsou odložené operace a zastavená prevence, 
kterou bude složité dohnat, a to i s odkazem na enormní dlouhodobé 
vypětí zdravotníků, kteří si potřebují odpočinout. Tento virus si dělá, 
co chce, a nelze mu poroučet. Můžeme pouze doufat, že to nejhorší 
již máme za sebou. Zdravotnicí se ale mohou spolehnout, že kraj je 
bude nadále podporovat.

Ačkoli se zprovoznění nemocnice v Hodoníně plánovalo na 
březen roku 1950, množství technických a materiálních obtíží, 
pramenících z poválečné doby, odsunuly nakonec její otevření 
až na 1. květen 1952. O otevření nemocnice se ovšem zasazo-
vala celá řada význačných osobností Hodonínska. Během 70 let 
vzniklo v Hodoníně moderní zařízení, poskytující široké spektrum 
ambulantní i hospitalizační péče. Jako jediná krajská nemocnice 
provádí ta hodonínská navíc již několik desítek let implantace 
trvalých kardiostimulátorů. 

„Našim pacientům poskytujeme široké spektrum ambulantní 
i hospitalizační péče. Ve spolupráci se specializovanými pracovišti 
Fakultní nemocnice Brno a Masarykovým onkologickým ústavem Brno 
se specializujeme na náročné onkologické operace trávicího ústrojí, 
přičemž dosahujeme velmi malého procenta komplikací. Pacient je zde 
odoperován maximálně do 4 týdnů od zjištění karcinomu. Klientům 
všech zdravotních pojišťoven provádíme také bariatrické operace 
pro morbidní obezitu, a jako jediná krajská nemocnice provádíme již 
několik desítek let implantace trvalých kardiostimulátorů,“ vyjmeno-
vává alespoň některá z řady špičkových pracovišť Jiří Koliba. Ten je 
po odchodu bývalého ředitele Antonína Tesaříka do poslanecké lavice 
zřizovatelem Nemocnice TGM Hodonín-Jihomoravským krajem-pově-
řen od ledna jejím řízením. 

Začátky okresní nemocnice ovšem nebyly vůbec jednoduché. Ačkoli 
s rozvojem hodonínského regionu rostla po válce potřeba lůžkového 
zařízení a v roce 1946 byl položen základní kámen hodonínské ne-
mocnice, otevřena byla po mnoha problémech a opakovaných odlo-
ženích projektu až 1. května 1952. Tehdy bylo zprovozněno 275 lůžek 
interního, chirurgického, dětského a očního oddělení. Od počátku 70. 
let se moderní medicína výrazně rozvíjela a hodonínská nemocnice 
na tento trend reagovala. Postupně otevřela moderní hemodialyzační 
středisko, které dnes patří k „vlajkovým lodím“, JIP, ARO, jednotku 
pro cévní mozkové příhody a posléze i dětskou JIP. S dalším rozvojem 
medicíny se rozsah poskytovaných služeb rozšiřoval o ambulanci 
revmatologickou, diabetologickou, nefrologickou, poradnu pro one-
mocnění mléčné žlázy, onkologii, urologii a kardiologii se službou 
implantace trvalých kardiostimulátorů. Vyhledávané jsou také služby 
radiologie, gynekologie a rehabilitace, oddělení laboratorní medicíny, 
transfuzní stanice s hematologií a mezi ambulancemi ta gastroen-

terologická. Péče a služby hodonínské nemocnice se rozšiřovaly až 
do podoby, kdy se z ní stalo moderní zařízení, patřící mezi páteřní 
nemocnice Jihomoravského kraje. Velmi vytíženým pracovištěm 
s výbornou pověstí je také oddělení chirurgie. Hodonínská nemocnice 
je spádová zhruba pro 65 tisíc pacientů z Hodonínska, a tak pro ně její 
vedení spolu se zřizovatelem chystají v rámci neustálého zvyšování 
standardu zdravotnické péče i komfortu zajímavé novinky. „Další 
stavbou připravovanou z prostředků EU bude totiž nový Urgentní 
příjem, který bude splňovat nejpřísnější kritéria pro příjem a ošetření 
akutních pacientů, moderním pracovištěm bude i chystaný Pavilon 
zobrazovacích metod. Odhad investičních nákladů na tyto dvě stavby 
je 250 milionů korun bez zdravotnického vybavení, vnitřní úpravy pak 
vyjdou na dalších 10 milionů,“ přiblížil Koliba, kam se bude rozvoj 
okresní nemocnice v příštích letech ubírat. Tahákem pro pacienty 
bude do budoucna i chystaný nákup magnetické rezonance a nákupy 
dalších moderních přístrojů. A protože sedmdesátka se musí náležitě 
oslavit, zve Nemocnice TGM Hodonín, která nese hrdě jméno prvního 
Československého prezidenta a hodonínského rodáka ve svém názvu 
od roku 1997, v květnu a červnu na celou řadu akcí, které návštěvníky 
provedou jeho historií i současností.

Hodonínská nemocnice slaví SEDMDESÁTKU. 
Veřejnost zve na zahradní slavnost i výstavu 

Terénní úpravy stavby nemocnice
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Dialyzační středisko

Starý chirurgický sál

Sálové sestry s Františkem Patočkou

HTO

Primář Randula otevírá ARO, 1978

Tým RDG
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ARO z gynekologie 2002 Betonová kostra původních operačních sálů

Konalo se k 70. výročí založení NTGM pro odbornou veřejnost:
18. 5. XVI. Hodonínský Den sester v Sále Evropa / Sestra – kolegyně, žena, matka 
27. 5. Chirurgické sympozium v Čejkovicích / Onkochirurgie, Náhlé příhody břišní, Komplikace v chirurgii

Program hlavních oslav pro širokou veřejnost a NTGM: 
4. 6. Oslava 70 let NTGM,  10:00-14:00 hodin

Zahradní slavnost pro celou rodinu, děti zaměstnanců i seniory v areálu NTGM a přilehlém parku.
Jedno z lidových přísloví říká: „Veselá mysl, půl zdraví“. 
Přijďte se proto společně pobavit, zapojte děti i své prarodiče, čeká na vás bohatý program a na děti odměna.

INFOBOX

PROGRAM: 
Den otevřených dveří na odděleních: 
Pohled do zákulisí jednotlivých oddělení a třeba i na operační sály. • Preventivní měření na ambulancích. • Nabídka služeb na stáncích 
pojišťoven VZP ČR a RBP zdravotní pojišťovna. • Kurz správného postupu hygienické dezinfekce rukou.

Den dětí:
Stezka plná úkolů v rámci Dnů bez úrazů s Českým červeným křížem, policií, hasiči a záchrankou Vím, co mám dělat, když... (...mám 
poranění, ...musím ošetřit kamaráda, ...mám volat hasiče). Na konci čeká každého odměna. • Ukázka vybavení složek integrovaného 
záchranného systému: ZZS JmK, HZS JmK, DZS NTGM Hodonín, PČR, Městské policie Hodonín. 

Pro děti: 
Skákací hrad a malování na obličej, dětský výtvarný koutek, ukázka canisterapie. • Promítání pohádky pro malé pacienty.

Kulturní doprovod:
Smyčcové kvarteto ZUŠ s repertoárem složeným z populárních a známých melodií a Big band při ZUŠ interpretující swingovou hudbu. 
• Prohlídka unikátního botanického skleníku. • Výstava kresleného humoru (autorů České unie karikaturistů). • Ukázka lekcí trénování 
paměti pro seniory. • Bohoslužba v nemocniční kapli Sv. Anežky v 16:00 hodin.

Programem provede moderátor Rádia JIH. • Drobné občerstvení pro vás bude zajištěno. 
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„NTGM se chystá masivně modernizovat své 
provozy a přístrojové vybavení,“ avizuje náměstek 
pro investice a HTO Milan Pospíšil

Pacienti z Hodonínska se v příštích letech mohou těšit na výraz-
né zlepšení nabídky zdravotní péče i zvýšení komfortu. Nemocnice 
totiž uspěla ve výzvě „REACT-98 – Rozvoj, modernizace a posílení 
odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče“. Plánuje tak 
investiční boom, obměnu přístrojového vybavení i nové budovy, 
například Urgentní příjmem a Pavilon zobrazovacích metod. Již 
letos pořídí většinu vybavení, v příštím roce pak přijdou na řadu 
stavby a magnetická rezonance. 

Modernizace přístrojového vybavení počítá s náklady cca 150 milio-
nu korun v období let 2022-2023. Přístavba Urgentního příjmu hrazená 
taktéž z fondů EU, by měla znamenat investiční náklady 70 milionů Kč, 
u Pavilonu zobrazovacích metod zhruba 120 milionů Kč. NTGM chystá 
pro tento záměr investiční úvěr hrazený z vlastních zdrojů.  

Nemocnice tak připraví například modernizaci vybavení oddělení 
ARO, kam nakoupí plicní ventilátory, dialyzační přístroje, analyzátor 
krevních plynů, chladící a ohřívací systém a vymění lůžka pro inten-
zivní péči. 

Masivní investice čekají na Operační sály, kde obnovíme 2 laparo-
skopické věže, multifunkční systém, instrumentárium, artroskopickou 
věž a sterilizační přístroje včetně myčky nástrojů. Pro Interní oddě-

Rekonstrukcí části dětského lůžkového oddělení vznikly  
další dva nové pokoje s vlastním sociálním zázemím.

lení bude instalována nová telemetrie pro on-line sledování životních 
funkcí pacientů, kardiologický ultrazvuk a nové EKG přístroje. Gast-
roenterologickému oddělení dodáme nové gastroskopy, kolonoskopy 
a endoskopickou věž,“ vyjmenovává Pospíšil. Doplněny budou také 
nové myčky endoskopů a sušící skříň. Pro RDG oddělení je připraven 
nákup rentgenů do operačních sálů a ultrazvuky. „Samostatnou kapi-
tolou bude pořízení magnetické rezonance, která doposud v portfoliu 
naší nemocnice chyběla a měla by být jedním z hlavních prvků jejího 
rozvoje. Umístíme ji do chystaného Pavilonu zobrazovacích metod, 
kam se přestěhuje kompletní provoz RDG oddělení včetně zázemí. 
Mimo jiné tím získáme uvolněné prostory pro rozvoj ambulantní péče,“ 
upřesnil Ing. Jiří Koliba, který je pověřený řízením nemocnice. Další 
stavbou připravovanou z prostředků EU bude nový Urgentní příjem, 
který bude splňovat nejpřísnější kritéria pro příjem a ošetření akutních 
pacientů a jeho vybudování je podmínkou pro zachování NTGM v síti 
páteřních nemocnic. 
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Hodonínská gynekologie se zásadně změní. 
„Zavedeme výkony, které jsou spíše doménou 
klinických pracovišť,“ slibuje nový primář

Gynekologické oddělení Nemocnice TGM Hodonín má od 1. 
ledna nového primáře. Stal se jím MUDr. Daniel Gágyor, Ph.D., 
který má 27 let praxe ve svém oboru, a v roce 2021 ukončil dok-
torandské studium obhajobou dizertační práce na téma v oboru 
urogynekologie. Jaké změny má nový šéf oddělení s dvaceti 
lůžky v plánu a co chystá pro pacientky? „Nově nabídneme 
specializovanou urogynekologickou diagnostiku zaměřenou na 
potíže s udržením moči a sestupy orgánů pánevního dna, stejně 
jako operační léčbu v celém spektru urogynekologických výkonů 
včetně nejnáročnějších laparoskopických rekonstrukcí,“ avizuje 
nový primář s tím, že pracoviště dovybaví novou technikou 
a oddělení čekají i stavební úpravy s cílem zlepšení komfortu 
pacientek. Až dosud musely přitom ženy jezdit za podobnými 
výkony především do Brna. 

Oddělení gynekologie bylo po smrti oblíbeného primáře MUDr. 
Kopeckého delší dobu neobsazené. Jaké jsou Vaše představy 
o jeho řízení a rozvoji?

Mým hlavním cílem je obnovit v nemocnici operační léčbu gyneko-
logických onemocnění. Rád bych využil svých zkušeností a poskytl 
pacientkám hodonínského regionu operační léčbu v kompletním 
spektru nezhoubných gynekologických onemocnění se zaměřením 
na miniinvazivní vaginální a endoskopické (laparoskopické a hystero-
skopické) operační přístupy.

Slibujete novinky v oblasti urogynekologie, další je zřízení 
ambulance dětské gynekologie. Bude nějak toto pracoviště 
zaměřené?

Ano, zaměříme se na specifická gynekologická onemocnění dětí, 
například protrahovaná krvácení v období puberty, srůsty zevních 
pohlavních orgánů nebo vrozené vývojové vady ženských rodidel. 
V indikovaných případech nabídneme také operační léčbu některých 
vrozených vývojových vad. V této chvíli jsou již zahájená jednání se 
zdravotními pojišťovnami, činnost dětské gynekologické ambulance 
bychom rádi spustili ve druhém kvartále letošního roku. Nicméně 
akutní stavy jsme schopni řešit již nyní.

U jak velké části žen 
se vrozené vývojové 
vady vyskytují? 

Vrozené vývojové vady 
ženských rodidel se vy-
skytují méně často, cca 
u 4-7 % žen, řada z těch-
to vad potíže nepůsobí 
a není zapotřebí je léčit. 
Ovšem případy vroze-
ných uzávěrů ženských 
pohlavních orgánů, tzv. 
gynatrézií, mají typicky 
projevy bolestí. Diagnos-
tika a léčba v našem 
regionu byla doposud 
doménou brněnských 
pracovišť.    

Odkdy bude urogynekologická péče v Hodoníně dostupná? 
V plné míře ji plánujeme nabídnout pacientkám v druhém kvartále 

tohoto roku.

Do jaké míry trápí pacientky právě problémy v oblasti uro-
gynekologie? Jedná se také o nepříznivý trend posledních let?

Sestup orgánů pánevního dna postihuje až polovinu žen nad 50 let 
věku, a podobně je to s výskytem ženské močové inkontinence. 
Urogynekologické potíže souvisejí v řadě případů s počtem porodů, 
a také vyšším věkem prvorodiček. Socio-ekonomické faktory v naší 
vyspělé společnosti vedou k posunu průměrného věku rodiček do 
stále vyšších věkových skupin, je to jeden z důležitých faktorů výskytu 
poporodního poškození pánevního dna a jeden z důvodů rozvoje oboru 
urogynekologie a trendu podrobného studia stávajících a vývoje no-
vých rekonstrukčních operačních metod.  Pozitivním trendem v mém 
oboru je nepochybně intenzivní vývoj v diagnostice a léčbě zhoubných 
onemocnění.

Primář MUDr. Daniel Gágyor, Ph.D.

EKONOMIKA

„Přebytek ve výši 36 770 tis. Kč bude zaúčtován 
do rezervního fondu nemocnice a může být 
použit na další rozvoj nemocnice,“  
říká ekonomický náměstek Ing. Marek Šlajferčík
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Rok 2021 byl výrazně ovlivněn pandemickou situací. Celková 
výkonnost v oblasti hospitalizační péče v naší nemocnici dosáhla 
102,09 %. Velmi významně nemocnici pomohl fakt, že naše laboratoř 
v době pandemie prováděla vyšetření na SARS-CoV-2 pomocí metody 
PCR, což nám alespoň částečně pomůže pokrýt propad v ambulantní 
úhradě. Nemocnice řešila především úhradu za péči o covid pozitivní 
pacienty. Celkové náklady byly vyšší o 101 232 tis. Kč, což předsta-
vuje nárůst o 16,16 %. Velkou část nákladů ovlivnilo 10 % navýšení 
tarifních platů zdravotnickým pracovníkům a navýšení personálu, 
vyplacení odměn pracovníků za pracovní nasazení v době pandemie. 
Dále tyto zvýšené náklady byly ovlivněny vyšší spotřebou zdravotnic-
kého materiálu (+11 661 tis. Kč) a spotřebou léků (+ 19 808 tis. Kč).  
Ke zlepšení celkových výnosů přispěly jednak úhrady za zdravotní 
péči o covidové pacienty a navýšené zálohy od zdravotních pojišťoven 
(+ 124 841 tis. Kč), což byl nejvýznamnější pozitivní vliv na výsledek 
hospodaření. Celkové výnosy tak byly vyšší proti roku o 129 526 tis. 
Kč (+ 20,4 %) a nemocnice vytvořila kladný hospodářský výsledek  
ve výši + 36 770 tis. Kč. Přebytek ve výši 36 770 tis. Kč bude za-
účtován do rezervního fondu nemocnice a může být použit na další 
rozvoj naší nemocnice.

Jako prioritu pro rok 2022 vidíme i přes další navýšení platů udržet 
vyrovnané hospodaření. K zajištění vyrovnaného hospodaření musíme 
dosáhnout požadovaného casemixu a počtu hospitalizací, také optima-
lizovat počty zaměstnanců na úroveň, při které je naše nemocnice za 
současné skladby odborností a při platbách od zdravotních pojišťoven 
schopna zajistit požadovanou úroveň zdravotní péče. Zaměříme se na 
správné vykazování výkonů hospitalizační péče, aby naše nemocnice 
zbytečně nepřicházela o úhrady, které jí právem náleží. Budeme školit 

Nejdřív covid, pak tornádo. 
Zdravotníky otestovala 
přírodní katastrofa 
Na osudný čtvrtek 24. června asi naši zdravotníci hned tak neza-

pomenou. Krátce před osmou večer se totiž prohnalo mezi Břeclaví 
a Hodonínem silné tornádo, a jen o pár chvil později se rozhoukaly 
sirény záchranářů, které k nám spolu s osobními auty přivážely desítky 
raněných. Tato tragická událost se vepíše do historie naší nemocnice. 
Vzhledem k rozsahu celé události byl totiž aktivován traumaplán. Do 
služby neprodleně nastoupilo na exponovaná pracoviště až 40 zdravot-
níků, z toho 16 lékařů a 24 sester. Jen první noc jsme v naší nemocnici 
ošetřili 83 osob, z nichž muselo být 45 ihned hospitalizováno. Mezi nimi 
bylo 6 těžce zraněných, bohužel i jedno úmrtí. Vzhledem k tomu, že 
šlo o těhotnou mladou maminku, byly zmařeny vlastně životy dva. Po 
náročné noci přišlo náročné ráno, nastalo totiž 2. vlna příjmu zraněných. 
Neuvěřitelná přírodní katastrofa a síla zpustošila několik vesnic, ušetřena 
nezůstala ani obydlí patnácti zdravotníků hodonínské nemocnice. Za 
pomoci zřizovatele Jihomoravského kraje byla založena veřejná sbírka, 

Péče pacienta s covid-19    

Konkrétní kroky k optimalizaci 
v ekonomické oblasti

naše lékaře ve správném vykazování, a budeme správnost vykazování 
zdravotní péče kontrolovat. Chceme dál pokračovat v obnově a moder-
nizaci přístrojového vybavení a pokračovat ve vnitřní i vnější stavební 
rekonstrukci nemocnice. Dále chceme pokračovat ve snižování ná-
kladů na nákup léků a zdravotních prostředků jak s pomocí JmKraje, 
tak i zapojením vlastního nákupu formou e-aukcí. Rovněž musíme 
pokračovat v prověřování ztrátových ambulancí i lůžkových oddělení.

NEMOCNIČNÍ PELMEL

na které se shromáždily finanční prostředky pro postižené tornádem, 
z nichž někteří v nemocnici celý život pracují.

Chrirugická JIP má nový digitální 
ultrazvuk. Peníze dalo Město 
Hodonín i okolní obce 
Zdravotníci na chirurgické JIP mají nového pomocníka-moderní 

špičkový diagnostický ultrazvuk Xario 100G s příslušenstvím. Nemoc-
nice TGM Hodonín jej z větší části pořídila z dotace Města Hodonín, 
jehož zastupitelé odsouhlasili v loňském roce 1 milion korun na pra-
videlnou obnovu a modernizaci přístrojové techniky a také z dotací 
okolních obcí. Konkrétně na nákup tohoto přístroje šlo z prostředků 
Města Hodonín 432 575,- Kč. Díky vynikající kvalitě obrazu posky-
tujeme nyní na tomto pracovišti pacientům komfort ve formě ještě 
spolehlivější diagnostiky. Další předností novinky je mobilní design, 
který vytváří ergonomické pracovní prostředí pro naše lékaře, jejichž 
hlavním cílem je poskytnout pacientům bezkonkurenční diagnostickou 
a lékařskou péči.
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Vyměnili maskáče za zdravotni-
cké uniformy. Armáda ČR opět 
pomohla s covidovou pandemií 
Několik desítek příslušníků Armády České republiky pomáhalo u nás 

v loňském roce se zvládnutím pandemie covidu-19. Na žádost vedení 
NTGM tak vzhledem k mimořádně vážné situaci do směn nastoupili 
v několika turnusech vojáci 74. mechanizovaného praporu Bučovice 
„plk. Bohuslava Malečka“. Zkušení zástupci armády tak vyměnili 
maskáče za bílou uniformu a byli přiděleni na jednotlivá pracoviště, 
pečující o pacienty ve vážném stavu na uzavřených covid odděleních. 
Zajištění péče bylo řadu týdnů na skutečné hraně únosnosti, přičemž 
zdravotnický personál pracoval ve fyzicky i psychicky vyčerpávajícím 
prostředí. Pomoc nabízeli také profesionální či dobrovolní hasiči  
či policisté. 

Očkování na plný plyn: loni 
jsme podali více než 67 tisíc 
dávek proti covidu 
Jihomoravský kraj otevřel v Hodoníně 1. března velkokapacitní očko-

vací centrum proti covidu v Domě kultury Horní Valy s kapacitou 600 lidí 
denně. Hned první den se v centru nechalo naočkovat 52 zájemců, 
s rostoucími dodávkami vakcín se počet neustále navyšoval.  Očkovací 
centrum bylo detašovaným pracovištěm nemocnice až do 31. srpna, kdy 
se očkování přesunulo zpět do areálu Nemocnice TGM Hodonín. Na obou 
pracovištích bylo podáno jen v roce 2021 celkem 67 599 dávek vakcín.  

Vojáci 74. mechanizovaného praporu Bučovice 

Očkovací centrum na Domě kultury Hodonín 

Kaple sv. Anežky České 
v Nemocnici TGM Hodonín 
slaví letos 10 let a v březnu 
obnovila bohoslužby
Bohoslužby v nemocniční kapli se od 26. března opět konají jeden-

krát za 14 dní, vždy v sobotu v 16:00 hodin. Nejbližší termíny jsou: 
21. května; 4. a 11. června

Kaple sv. Anežky České byla slavnostně otevřena a požehnána 1. 
května 2012, letos je to tedy přesně 10. výročí od otevření v Nemoc-
nici TGM Hodonín, p. o. Touto dekádou jsme se zařadili mezi ostatní 
nemocnice v České republice i po celém světě, kde kaple poskytují 
duchovní péči a to nejen pro pacienty. Kaple je denně otevřena od 
7:00- 20:00 hodin jak pro pacienty, tak pro zaměstnance a veřejnost 
a aktuální rozpis bohoslužeb najdete na https://www.nemho.cz/kaple-
-sv-anezky-ceske Pastorační péče - ve všední dny i během svátků je 
Vám k dispozici nemocniční kaplan římskokatolický jáhen Jan Zapletal, 
telefon: 608 777 139.

Léčba smíchem. Zdravotní klaun 
poděkoval před Vánoci vedení 
NTGM za 10 let spolupráce 
Programy pro děti, dospělé, seniory, semináře pro zdravotníky, 

virtuální klauniády, a dokonce i program „Smích on-line“. To vše nabízí 
dětským i geriatrickým pacientům, procházejícím právě náročným 

Kaple sv. Anežky české  
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procesem léčby, dobročinná organizace Zdravotní klaun již 20 let. Po 
celé ČR přitom působí již 86 těchto vyškolených profesionálů. „Dnešní 
setkání na Dětském oddělení a JIP mělo sváteční charakter. Zdravotní 
klauni totiž nepřišli podpořit a rozveselit pacienty, ale poděkovat 
zdravotníkům za možnost práce v nemocnicích, která trvá již 20 let. 
V té hodonínské léčí smíchem klauni již 10 let a na oddělení dochází 
dvakrát měsíčně. Proto na konci listopadu probíhá velký klaunský 
maratón, během kterého jsou všichni zdravotní klauni v terénu,“ přiblížil 
někdejší ředitel NTGM Ing. Antonín Tesařík. A jak znělo poděkování, 
které jsme od klaunů obdrželi v e-mailu?

„Děkujeme, že jsme mohli být prakticky po celou dobu pandemie 
nadále součástí vašeho nemocničního zařízení a plnit své poslání 
– nosit humor na místa, kde se ho nedostává“. A my srdečně dě-
kujeme Zdravotním klaunům, kteří dělají při léčbě pacientů víc než 
jen skvělou práci! 

Lidé byli tradičně štědří, 
do kasičky vhodili v roce 2021 
téměř 21 tisíc korun 
Přesně 20 701,- Kč přispěli v roce 2021 pacienti a návštěvníci 

nemocnice v průběžné, časově neomezené veřejné sbírce do zape-
četěné kasičky u recepce naší nemocnice. Peníze se vždy vloží na 
účet, a podle potřeby pak slouží k dofinancování koupě potřebných 
přístrojů na nejrůznější oddělení NTGM. Kromě těchto drobnějších 
„částek do kasičky“ ovšem přispěli jednotlivci, obce, firmy, organizace 
i nejrůznější spolky také ve Veřejných sbírkách pro naše zařízení.

Za dosud vybrané miliony korun pořídila hodonínská nemocnice 
v posledních 15 letech například 100 nových nemocničních lůžek, 
sanitku, moderní 3D laparoskopickou věž, dětský videogastroskop či 
monitory vitálních funkcí na oddělení ARO. Více informací na https://
www.nemho.cz/verejne-sbirky.

Velký dík panu primáři 
MUDr. Vladimíru Čapkovi za 
roky působení a práce na rozvoji 
Radiodiagnostického oddělení
Je nám ctí touto cestou nejen jménem vedení NTGM, ale také 

kolegů i pacientů poděkovat za celoživotní odbornou a neúnavnou 
práci MUDr. Vladimíru Čapkovi, jenž je s hodonínskou nemocnicí 
neodmyslitelně spojen již neuvěřitelných skoro pět desítek let. 
Nastoupil v červenci roku 1973 a doposud zůstal věrný jedné 

nemocnici, to je důkazem, že i v okresních nemocnicích lze vyko-
návat kvalitní medicínu. Veškerý svůj čas i energii věnuje svému 
povolání a oboru, který bere nejen jako náplň pracovní, ale zároveň 
také životní i jako svůj koníček mimo zálibu v cestování a focení. 
MUDr. Čapka sice předal pomyslné žezlo, ale nadále bude zastávat 
post zástupce primáře Radiodiagnostického oddělení. Za dobu 
jeho působení došlo na tomto oddělení k řadě zásadních změn.

Sedmdesát let, i taková doba letos uplyne od založení rentgenolo-
gického oddělení v hodonínské nemocnici. Prvním primářem byl MUDr. 
Miroslav Rokyta, jeho následovníky byli MUDr. Ladislav Lukeš, MUDr. 
Vladimír Vašíček a v neposlední řadě právě primář MUDr. Vladimír 
Čapka. V roce 1955 se od základních oborů vyčlenilo samostatné 
radiodiagnostické oddělení s provozem pracoviště léčby zářením. 
V roce 2000, kdy vstoupil v platnost tzv. atomový zákon, byl provoz 
radioterapie ukončen.   Historii vzniku celého oddělení a pohled na roz-
voj všech vyšetřovacích metod včetně intervenční radiologie naleznete 
na www.nemho.cz   Nutno poukázat na význam rozvoje přístrojového 
vybavení pro zvýšení kvality diagnostických metod.  

„Za sedmdesát let došlo k velkému rozvoji našeho oboru. Od 
prostých rentgenových snímků vyvolávaných ručně mokrou meto-
dou jsme se postupně přes vyvolávací automaty posunuli do doby 
digitálního zobrazování s diagnostickými stanicemi a elektronickou 
archivací snímků. Současná doba tak umožňuje i zabezpečenou 
elektronickou komunikaci s ostatními nemocnicemi. Velký vývoj 
zaznamenalo i vyšetřování pomocí ultrasonografie či počítačové 
tomografie. Kromě diagnostických vyšetření provádíme i terapeutické 

Skiagraf MUDr. Vladimír Čapka

Zdravotní klauni na oddělení dětské JIP  
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Přednášející byli Ing. Roman Zámečník, PhD., z Mendelovy univerzity- 
vedoucí výzkumného projektu k parku NTGM, Ing. arch. Ondřej Stolařík, ho-

donínský městský architekt a také hlavní zahradník NTGM Bc. Karel Martinec

výkony, například drenáže a punkce či opichy pod kontrolou CT,“ 
popisuje MUDr. Vladimír Čapka.

RDG oddělení v současnosti zahrnuje čtyři pracoviště: Skiagrafické, 
Skiaskopické, Ultrasonografii a Počítačovou tomografii.  Jeho služeb 
využívají nejen lékaři hodonínské nemocnice, ale i široká lékařská 
veřejnost, tedy praktiční a odborní lékaři regionu Hodonínska a okolí. 
Rozvoj oddělení a obměna přístrojového vybavení pokračuje kontinu-
álně dál s vyhlídkou na nový pavilon zobrazovacích metod.  Na post 
primáře byl od 1. března 2022 jmenován MUDr. Juraj Grebáč, MBA. 

(Text publikovaly ve stejném znění také dubnové Hodonínské listy). 

Nové akreditace pro vzdělávání 
V roce 2021 se nám podařilo získat akreditace pro vzdělávání 

v základním kmeni pro obory chirurgie, vnitřní lékařství, RDG a ARO.

Den architektury přilákal 
k prohlídce léčebného parku 
desítky zájemců 
Nevšední zážitek si v parku hodonínské nemocnice užili 2. října 

milovníci architektury a procházek po naší léčebné zahradě, kteří se 
k nám vypravili na Den architektury. Kromě výkladu o historii budovy 
nemocnice i prvních návrzích zahrady z 50. let minulého století, která 
později v éře socialismu sloužila jako vzor pro další nemocniční parky 
v celé republice, nechyběly ani kopie cenných dobových archiválií. 

Návštěvníci akce tak mohli nahlédnout do leteckých map i původních 
plánů, dokládajících stavbu budovy samotné nemocnice, stejně jako 
založení parku, cest a zeleně. Následovala komentovaná procházka 
samotným parkem s upozorněním na zajímavá místa i vzácné stromy, 
změny v osazení oproti původním návrhům i důvody, proč ke změnám 
došlo. Závěr patřil návštěvě unikátního botanického skleníku v are-
álu nemocnice, který představuje v rámci druhového složení a stáří 
uchovávaných cykasovitých rostlin naprostý skvost nejen v ČR, ale 
i v Evropě.

Technické plány osázení ploch parku NTGM, 1955
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Jde o první zachráněné dítě od zřízení babyboxu před 12 lety, 
přesněji 28. října 2010. Podle primářky dětského oddělení NTGM 
MUDr. Anežky Kudličkové nejevilo zhruba týdenní odložené děv-
čátko známky nemoci, poranění či vrozené vady. Příběh má navíc 
krásný happy end. Děvčátko, které dostalo jméno Mirečka, je totiž 
od 11. dubna na základě rozhodnutí soudu již v péči pěstounů.

Když se při jedné z odpoledních směn rozezněl náhle na dětské 
pohotovosti alarm, zažili ten pocit pracovníci hodonínské nemocnice 
vůbec poprvé. Za 12 let existence babyboxu v okrajové části areálu 
Nemocnice TGM Hodonín se totiž podobná událost zatím nestala. 
Jen několikadenní miminko odložil někdo do speciálně vyhřívané 
schránky, sloužící pro maminky v těžké životní situaci, v prvních 
měsících letošního roku. Zdravotnický personál dětského oddělení 
JIP se miminka ihned po rozeznění alarmu ujal, přijal jej na dětském 
oddělení JIP, zavedl zdravotní kartu a provedl nejnutnější prohlídku 

děťátka. Ta vedla ke zhodnocení aktuálního zdravotního stavu 
a vyloučení zdravotních obtíží, například zranění. Provedena byla 
i potřebná hygiena a nakrmení dítěte. 
Za ušlechtilou myšlenkou vzniku a rozšíření babyboxů po celé 
České republice stojí přitom dnes již pětasedmdesátiletý Ludvík 
Hess. První podobné zařízení nainstaloval v Praze 9 již v roce 
2005. „Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale 
i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat 
o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela 
anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené 
mnohonásobně jištěnou signalizací. Odloženému děťátku se tak 
díky tomuto zařízení dostane veškeré zdravotní péče a sociální 
pomoci,“ popisuje na webových stránkách www.babybox.cz muž, 
který za svou činnost získal již před lety dokonce medaili Za zásluhy 
z rukou prezidenta Miloše Zemana.  Děvčátko z toho hodonínského 
dostane již tradičně také zlatý dukát od České mincovny, a. s. 

A dobrá zpráva nakonec: babybox  
hodonínské nemocnice zachránil první miminko. 
Holčička už má i náhradní domov


