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Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 
oslavila prvního května letošního roku pětašede-
sátileté výročí zahájení provozu. Během těchto let 
byla, je a věřím, že i nadále bude pevnou součástí 
zdravotnictví Jihomoravského kraje. Okres Hodonín 
je se svými cca 156 000 obyvateli jedním z nejlid-
natějších okresů České republiky a potřeba jedné 
větší nemocnice a jedné menší nemocnice je plně na 
místě. Největšího rozmachu dosáhla naše nemocni-
ce koncem sedmdesátých let a pak v osmdesátých 
letech, kdy měla čtyři sta lůžek, byla zde specializo-
vaná pracoviště (např. zřízeno hemodialyzační stře-
disko, jednotka intenzivní péče interního oddělení, 
anesteziologicko-resuscitační oddělení, komplexní 
pracoviště pro léčení pacientů s cévní mozkovou 
příhodou). Během devadesátých let se počet lůžek 
redukoval a k 1. 1. 2012 se ustálil na počtu 200, z toho 
157 lůžek akutní péče a 43 lůžek ošetřovatelské péče. 
Nemocnice je držitelem Certifikátu kvality a bezpečí 
ČSN EN ISO 9001:2016, Certifikátu o ověření kvality 
a bezpečí zdravotní péče a Certifikátu společenské 
odpovědnosti, poskytuje diagnostickou a léčebnou 
péči dle nejmodernějších postupů, a to na pěti 
lůžkových odděleních a ve dvaadvaceti odborných 
ambulancích a poradnách.  V roce 2016 bylo realizo-
váno 8 654 hospitalizací a v odborných ambulancích 
provedeno 175 774 vyšetření. V posledních třech 
letech se konečně dočkala rekonstrukce JIP interního 
oddělení, hemodialyzační středisko, rekonstrukce 
výtahů pro pacienty, úpravy sociálního zařízení na 
jednotlivých odděleních, rekonstrukce nadstan-
dardních pokojů, ambulancí, probíhá obnova vozů 
Dopravní zdravotní služby, obměna přístrojového 
vybavení – za všechny jmenuji alespoň endoskopy, 
operační stoly, skiaskopicko-skiagrafickou stěnu, 
v letošním roce ještě obnova přístroje CT. Byla 
zrekonstruována hlavní příjezdová komunikace do 
nemocnice, čímž se výrazně změnil vjezd do areálu 
nemocnice. V roce 2016 byly realizovány investice 
v hodnotě 38 milionů Kč a v roce 2017 v hodnotě 
28 milionů Kč. Věřím, že i nadále budeme poskyto-
vat kvalitní péči lékařskou i nelékařskou a Nemoc-

nice TGM Hodonín bude i nadále pevnou součástí 
kvalitního zdravotnictví v Jihomoravském kraji.

Chci poděkovat všem zaměstnancům zdravotnic-
kých lékařských i nelékařských profesí, všem pracov-
níkům lékárny, komplementu, pracovníkům admini-
strativních složek - oddělení zdravotních pojišťoven, 
pracovníkům informačních technologií, právnímu 
odboru, personálnímu odboru, ekonomickému úse-
ku - mzdové a finanční účtárně. Dále pak projektové 
manažerce, pracovníkům hospodářsko-technických 
úseků - údržbě, prádelně, kuchyni, zahradě, úklidu, 
vrátnici. 

Všichni tvoříme svou prací obraz této nemocnice.
Do dalších let přeji naší nemocnici vše dobré, ať má 

stále dostatek spokojených pacientů, Ale i spokoje-
ných zaměstnanců

MUDr. Věra Dostálová
Ředitelka Nemocnice TGM Hodonín 
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Ambulantní část dětského oddělení tvoří příjmová 
ambulance s  nepřetržitým provozem a odborné 
dětské ambulance a poradny. Rovněž poskytujeme 
Lékařskou službu první pomoci. 

Příjmová ambulance – je určena pro děti přijíma-
né k hospitalizaci. Jsou zde také realizována konzili-
ární vyšetření indikována PLDD a dále ambulantní 
kontroly dětí propuštěných do domácího léčení před 
jejich předáním registrujícímu PLDD

LSPP pro děti a dorost – v rámci této služby jsou 
aktivně ošetřeny děti bez ohledu na místo bydliště 
a není potřeba žádné doporučení. Mimo stanovenou 
dobu poskytování LSPP, tj. ve zbývajícím večerním 
a nočním čase, je možnost ošetření dítěte lékařem 
sloužícím na dětském oddělení

DĚTSKÁ AMBULANCE
OŽILA NOVÝMI BARVAMI

NABÍDKA SLUŽEB 
DĚTSKÉ AMBULANCE

Příjemné a útulné prostředí pro dětské pacienty, 
jejich doprovody i zdravotníky přinesla celková 
rekonstrukce dětské ambulance a čekárny. Rekon-
strukci jsme provedli opravu od podlahy až po strop. 
Položili jsme barevnou podlahovou krytinu, snížili 
stropy, instalovali nové osvětlení, radiátory, obklady, 
umyvadlo, dřez, vodovodní baterie a dveře. Oba pro-
story jsme barevně vymalovali a vybavili klimatizací. 
Zařízení čekárny jsme pojali spíše jako dětskou hernu. 

Kromě přebalovacího stolu a laviček k sezení jsme 
nechali vyrobit domeček a hrací koutek s prostorem 
ke hře nebo kreslení. Nechybí zde ani televize s DVD 
přehrávače. Zrušením dělící příčky mezi ambulancí 
a tzv. spojovacím krčkem se prostory ambulance 
zvětšily a prosvětlily. Nový barevný nábytek ambu-
lanci rozveselil. K celkovému dohotovení jsme pořídili 
spoustu dřevěných malovaných obrázků s dětskými 
motivy, které lékaři i sestře pomáhají při práci s ma-
lým pacientem. Již od vstupu návštěvník pozná, že je 
v čekárně dětské ambulance, kde na něj dýchne pozi-
tivní atmosféra. Právě v humanizaci prostředí, v němž 
jsou naši dětští pacienti ošetřování, vidíme cestu, jak 
je zbavit zbytečného strachu, úzkosti a napomoci 
jim, aby se lépe vyrovnali například s odběrem krve 
nebo jiným, pro ně nepříjemným výkonem. Našim 
cílem je zpříjemnit dětem čekání na vyšetření, a aby 
se přestaly návštěvy lékaře bát.

Emilie Veselá, vrchní sestra dětského oddělení

Pravidelně jednou za rok naše nemocnice otvírá 
své dveře jak pro zaměstnance, tak i pro širokou 
veřejnost. Davy lidí se do nemocničního areálu vy-
pravily i letos začátkem června, kde měly možnost 
prohlédnout si maketu tlustého střeva nebo se po-
dívat do plic díky maketě Zdravé plíce. V jedné plíci 
byla uložena obrazovka, kde se promítaly informace 
o prevenci a léčbě onkologických onemocnění. Na 
druhé plíci byl umístěn velký nádor, který si zájemci 
mohli osahat. Nechybělo ani měření cukru, chole-
sterolu, tlaku, indexu BMI, zjištění krevní skupiny či 
možnosti natočení křivky EKG. Pro nejmenší bylo 
připraveno maňáskové představení Cigaretka Retka. 
Návštěvníci ocenili i ukázku agility (poslušnosti pej-
ska a obrany psovoda) v parku. Nesměla chybět ani 
ukázka první pomoci, metodika prevence bolesti zad 
a hygieny rukou nebo prohlídka sanitního vozidla, 
hasičského a policejního auta či prezentace výrobků 
dětského oddělení. Den otevřených dveří byl pořá-
dán při příležitosti pětašedesátého výročí otevření 
naší nemocnice a je zařazen do Národních dnů bez 
úrazů v rámci projektu Zdravé město. 

KP

NEMOCNICE OTEVŘELA 
VŠECHNY SVÉ DVEŘE
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POŘÍZENÍ NOVÉHO CT
Již v roce 2016 jsme měli v  investičním plánu zá-

měr zakoupit nový moderní počítačový tomograf 
(CT), který by nahradil stávající čtyřcívkový přístroj 
pořízený v  roce 2006. Bohužel tento záměr nebyl 
uskutečněn, protože bylo nutné provést celkovou 
rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace a také 
hlavního přívodu vody z důvodu neustálých havárií, 
což si vyžádalo investiční náklady ve výši cca 12,5 mil. 
Kč. Rovněž bylo nutné vybudovat přípojku tzv. po-
žárního vodovodu pro rekonstruovanou interní JIP 
(náklady 1,75 mil. Kč) a provést rekonstrukci dvou 
výtahů nemocnice (náklady 2,35 mil. Kč). Jednalo se 
o poměrně náročné investiční akce, a proto musel 
být nákup CT odsunut až na rok 2017.

Na nové CT jsme na rok 2017 dostali od našeho zři-
zovatele dotaci ve výši 15 mil. Kč. Nový přístroj bude 
provádět vyšetření rychleji a s  menším zatížením 
rentgenovým zářením na pacienta. Díky tomu bu-
deme moci provádět také angiografii srdečních cév. 

V rámci veřejné soutěže byl vybrán moderní centrální 
počítačový tomograf Revolution EVO od fi GE. Jde 
o další generaci CT se zobrazovacím řetězcem Clarity 
a pokročilou interaktivní rekonstrukcí. Clarity Imaging 
Chain se skládá z detektoru Clarity, DAS (datového 
akvizičního systému), rentgenky Performix 40 Plus 
a interativní rekonstrukce umožňující algoritmus 
ASiR pro ultra nízké dávky. Zobrazovací řetězec Cla-
rity umožňuje vysoké rozlišení k uspokojení různých 
uživatelských potřeb v reálných klinických situacích. 
Zobrazovací řetězec Clarity je charakterizován vy-
sokým prostorovým rozlišením, nízkým šumem či 
menším množstvím artefaktů. Přístroj byl předán do 
užívání začátkem prosince, slavnostní předání tohoto 
přístroje do provozu se uskuteční 12.12.2017.  

Na naše pracoviště byl v  říjnu zakoupen nový 
přístroj tzv. duodenoskop, což je endoskop s boční 
optikou sloužící k vyšetření žlučových cest a vývodů 
slinivky břišní. Vyšetření se provádí pod endosko-
pickou a rentgenovou kontrolou. Výhodou je nejen 
možnost diagnostiky, ale zároveň i léčby (například 
odstraňování kamenů ze žlučových cest a vývodů 

DUODENOSKOP 
S KOMPLETNÍ VĚŽÍ

Nefrologická ambulance – diagnostika, léčba, 
dispenzarizace dětí s  onemocněním ledvin, péče 
o děti s denním a nočním pomočováním

Diabetologická ambulance – sledování dětských 
diabetiků, edukace dle věku a rozumových schop-
ností včetně edukace rodičů dětí

Endokrinologická ambulance – diagnostika a léč-
ba dětí s poruchami štítné žlázy, růstu, péče o děti 
s obezitou

Poradna pro hypertenzi – vyšetření a sledování 
dětí s vysokým krevním tlakem s možností Holter-
-monitorace 24 hodin

Riziková poradna – sleduje děti předčasně na-
rozené, ohrožené poruchou vývoje pro poporodní 
komplikace a kojence s poruchou příjmu potravy

Laktační poradenství telefonické – pro matky 
z regionu po propuštění z porodnice s komplikacemi 
při kojení

Emilie Veselá, vrchní sestra dětského oddělení
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VEŘEJNÁ SBÍRKA NA SANITKU 
KONČÍ, BUDE NAHRAZENA NOVOU
Ke konci letošního roku bude ukončena veřejná 

sbírka za účelem shromažďování finančních prostřed-
ků na obnovu sanitních vozů, která začala v únoru 
minulého roku. Za tu dobu se podařilo vybrat jak na 
speciálně zřízený účet, tak i do pokladničky u interní 

slinivky, léčba zúženin žlučových cest způsobených 
chronickým zánětem slinivky, nádorů žlučových cest 
nebo nádory slinivky břišní). Nákupem byl nahrazen 
starší a často již poruchový endoskop. Taktéž byla 
provedena výměna endoskopické věže za moderněj-
ší. Jedná se vlastně o sestavu obrazovky, světleného 
zdroje, pálicí a odsávací jednotky. Celá tato sestava 
je nutná k napojení všech endoskopických přístrojů. 
Vybavením novými přístroji se výrazně zlepšila kva-
lita obrazového přenosu a terapeutických možností 
na našem pracovišti.

MUDr. Miluše Merlíčková

ambulance celkem 966 695 Kč. Do konce roku máme 
ještě nasmlouváno dalších 60 tisíc Kč. Tato částka se 
použije na pokrytí nákladů spojených s  pořízením 
nové sanitky, kterou již máme od října k dispozici. 
Vedení nemocnice touto cestou děkuje všem dár-
cům, kteří svým příspěvkem podpořili zakoupení 
sanitního vozidla. 

V současné době disponujeme dvanácti sanitkami, 
jedenáct je v provozu a jedna slouží jako náhradní. 
Průměrné stáří sanitek je 6,5 roku, nestarší vozidlo 
má dvacet let. Průměrný počet ujetých kilometrů na 
jeden vůz je 238 tisíc kilometrů. Nejvíce má najeta 
sanitka s téměř 689 tisíci kilometry.

Pokladnička ale z nemocnice nezmizí. Už od února 
příštího roku na dobu neurčitou se začne vybírat 
znovu. Tentokrát se podpoří obměna zdravotnické 
techniky.

Ing. Karel Prchal
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    MILNÍKY HISTORIE NEMOCNICE TGM  
HODONÍN (1952 – 2017) 

Vytvořeny a nainstalovány do parku pro 
návštěvníky

1946 – položen základní kámen nemocnice 
1955 – výstavba budovy patologie 
1961 – přistavěna budova plicního oddělení 
1979 – vznik samostatného rehabilitačního   
 oddělení 
1982 – zahájen nepřetržitý provoz rychlé    
 zdravotnické pomoci 

1985 – zahájení činnosti jednotky pro cévní   
 mozkové příhody 
1988 – zahájení provozu JIP chirurgického    
 oddělení 
1990 – otevřen pavilon s ústavní lékárnou, HTS,   
 odbornými ambulancemi 
1991 – zahájení provozu JIP dětského oddělení 
1993 – zahájení činnosti pracoviště počítačové   
 tomografie (CT) 
1997 – změna názvu nemocnice     
 Nemocnice TGM Hodonín 
2000 – ukončen provoz radioterapie 
2001 – rekonstrukce radiodiagnostického    
 pracoviště 
2005 – zrušení gynekologicko – porodnického   
 oddělení,  
            - vznik stanice odborné ošetřovatelské péče 
            - sloučení pracoviště HTS, klinické    
 biochemie a klinické mikrobiologie 
2009 – zahájen provoz rehabilitačního oddělení 
2010 – otevřen stravovací provoz a nové prostory   
 pro sklad a vdej prádla 
            - zahájení provozu Babyboxu 
            - digitalizace na radiodiagnostickém    
 oddělení 
2012 – požehnána kaple sv. Anežky České 
2013 – otevřena dětská skupina Beruška 
            - vznik HIV poradny 
2014 – zřízení nové lékárny v budově plicní 
2015 – přesunutí HDS do hlavní budovy 
            - zahájení provozu přistávací plochy    
 pro LZS a JIP interního oddělení 
2016 – otevřeny nové ordinace RHB lékařů 
            - dokončena rekonstrukce příjezdové   
 komunikace a kanalizace

MOBILNÍ TESTOVACÍ SANITKA 
BYLA OPĚT V HODONÍNĚ

Nemocnice TGM Hodonín se opět po roce spojila 
s Městem Hodonínem a Státním zdravotním ústavem, 
a společně jsme pozvali 29. listopadu 2017 na hlavní 
světelnou křižovatku do Hodonína mobilní testovací 
sanitku, která v rámci kampaně Evropského testova-
cího týdne anonymně a bezplatně testovala všechny 
zájemce z řad veřejnosti na přítomnost HIV viru v krvi. 
Této jedinečné příležitosti využilo v loňském roce ne-
uvěřitelných 55 zájemců. Testování probíhalo formou 
„rychlotestů“ s odběrem kapilární krve (pouze kapka 
krve z prstu zájemce). 

Výsledek testu byl znám téměř okamžitě. 
Smyslem této kampaně je zviditelnění problema-

tiky HIV/AIDS  s cílem podpořit odpovědný přístup 
člověka k vlastnímu zdraví, a poskytnout lepší příle-
žitost otestovat se především osobám, které se octly 
v riziku nákazy. 
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NEMOCNICE POSTUPNĚ ZKVALITŇUJE 
PROSTŘEDÍ PRO PACIENTY 

A ZDRAVOTNICKÝ PRESONÁL

V letošním roce se hned několik oddělení změnilo. 
Na chirurgickém oddělení byla provedena úprava 
dvou pokojů na nadstandard. Úprava spočívala ve 
vybudování klimatizace, samostatné hygienické buň-
ky a vlastního televizního přijímače včetně možností 
příjmu internetu. Celkem se zde proinvestovalo téměř 

374 tis. Kč bez DHP. Stejné úpravy byly provedeny 
na gynekologickém oddělení. Na interním oddělení 
(ženy) se opravila zadní koupelna. Došlo ke změně 
dispozice, upraveny byly dva sprchové kouty a dvě 
WC, vše samozřejmě již s bezbariérovým přístupem. 
Celkem se na všechny opravy vynaložilo necelých 
1,35 mil. Kč bez DPH. Provedené změny podstatně 
zlepšily podmínky pro pacienty a pracovní podmín-
ky pro nemocniční personál, což bylo hlavním cílem 
těchto úprav. 
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Název zařízení Typ zařízení Počet 
kusů

Umístění cena za kus

CT Revolution EVO 1 RDG 14 822 487,90
Videoduodenoskop s kompletní věží TJF 145 1 gastro 1 499 190,00
Sanitka Volkswagen T6 3 DZS 1 100 000,00
videokolonoskop CF H185L 1 gastro 520 300,00
plicní ventilátor Hamilton C2 1 ARO 519 937,00
Osmóza reverzní HemoRO 4 ONE 1 HDS 335 170,00
EEG TruSScan 24 CL PRO CZ 1 neurologie 265 837,89
Myčka podložních mís AT-OS New Simlpex 1 chir JIP 131 890,00
Lůžko elektrické Eleganza 1 1 chirurgie 45 804,50
videolaryngoskop Mc Grath MAC 1 ARO 39 930,00
Matrace antidekubitní Pro Auto 2 ARO 35 093,65
Pumpa infuzní Argus 717V 2 dětské 30 250,00
Pumpa infuzní TE-LM700 2 interní oddělení 29 645,00
Pumpa infuzní TE-LM700 1 OOP 29 645,00
Inhalátor ultrazvukový Omron U780 1 dětské 27 530,00
Dávkovač lineární Argus 606S 1 dětské 25 289,00
Lehátko transportní PL120 1 neurologie 24 961,00
Lehátko transportní PL120 2 interní ambulance 23 309,50
Pumpa infuzní I7 2 interní oddělení 19 965,00
Pumpa infuzní I7 1 OOP 19 965,00
Vozík s nosítky VSN 93 5 chirurgická ambulance 14 508,00
Stolek nemocniční Classic 1 chirurgie 12 093,20
Oximetr pulsní SM80 2 ARO 12 021,25

 PODĚKOVÁNÍ INTERNÍMU ODDĚLENÍ

Za stabilizaci lékařského i nelékařskému personálu, 
za profesionální práci, zabezpečení provozu, nutnosti 
rychlých rozhodnutí a účelného jednání.                                                                                        

                                                                       Vedení nemocnice

VRÁTNICE DOSTANE 
NOVÝ KABÁT, TEPLEJŠÍ

Veškeré budovy naší nemocnice jsou již kompletně 
zatepleny. Zbývá pouze provozní budova a budova 
vrátnice. U budovy vrátnice bude provedeno za-
teplení obvodového pláště včetně vnějších omítek 
a vnějších obkladů. Dále bude provedeno zateplení 
střechy včetně nové krytiny. Okna i dveře jsme již 
měnili. Účelem navrhovaných prací je energetická 
úspora při vytápění domu se snížením ekologické 
zátěže na okolí. Kontaktní zateplovací systém vý-
razně snižuje únik tepla obvodovým pláštěm, brání 
jeho promrzání a tedy kondenzaci par na vnitřní 
straně zdiva. Současně dochází ke snížení nákladů na 
vytápění a rovněž bude zajištěna příjemná tepelná 
pohoda a dojde k prodloužení životnosti konstrukcí. 
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VE ZKRATCE
Již poněkolikáté se naše nemocnice angažuje 

v podpoře lokálních i fairtradových pěstitelů koná-

ním Férové svačinky. Letos se ochutnávka konala 
15. května a zájemci se mohli občerstvit kávou, čajem 
a okoštovat připravené laskominy.

Tradiční jednodenní konference Den sester se 
letos uskutečnila dne 17. května v tradičních prosto-
rách sálu Evropy. Tentokrát byla hlavním tématem 
Propojená péče v naší nemocnici. Současně si naše 
nemocnice připomněla 65. výročí svého vzniku.

Jako již každoročně, tak i letos před vánocemi, 
se uskutečnila 30. listopadu jednodenní prodejní 
výstava výrobků chráněných dílen v interních am-
bulancích. V nabídce zájemci našli svíčky, keramiku, 
glycerinová mýdla a košíky s vánoční tématikou. 
Každý zakoupením výrobků podpořil zaměstnanost 
občanů se zdravotním postižením. 



???

6.12.2018 Vánoce s královnou
Jídelna nemocnice

1.10.2018 Setkání s důchodci
Jídelna nemocnice od 14:00 hodin

5.12.2018 Mikulášská besídka
Jídelna nemocnice od 14:30 hodin

Den sester
Sál Evropa od 8:00- 16:00 hodin

9.6.2018 Den dětí
14.9.2018 40. výročí ARO

Hlavní křižovatka v Hodoníně od 14:00 - 17:00 hodin

Ostatní

3.1.2018 Novoroční projev paní ředitelky
23.4.2018 Vysazení lípy a postavení knihobudky

Venkovní prostor u jídelny od 11:30 - 13:30 hodin

12.6.2018 Světový den dárců krve
Pracoviště hematologie a transfúzní služby v 7:30 hodin

29.11.2018 Mobilní testovací sanitka

PLÁN AKCÍ NEMOCNICE NA ROK 2018

Osvěta a prevence

9.3.2018 Den ledvin
14.5.2018 Fairtradová svačinka
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