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Vážení přátelé,

máme za sebou téměř polovinu roku, který je 
v pořadí již šestašedesátým rokem existence naší ne-
mocnice. Ta je pevnou součástí zdravotnictví Jihomo-
ravského kraje a se svými pěti sty zaměstnanci se řadí 
k největším zaměstnavatelům regionu Hodonínsko. 
Po stránce personálního obsazení je stabilizována, 
nedostatek zdravotnického personálu se objevuje 
pouze v jednotkách a nebylo nutné doposud redu-
kovat péči v žádné odbornosti. Věřím, že se podaří 
doplnit chybějící jednotlivce v co nejbližší době a to 
jak u lékařů, tak u všeobecných sester.

Vedení nemocnice se snaží, aby prostředí pro pa-
cienty i pro zaměstnance bylo příjemné a komfortní 
a odpovídalo přísným hygienickým požadavkům. 
Od ledna letošního roku probíhají rekonstrukce na 
jednotlivých pracovištích, například rekonstrukce 
zázemí a šaten pro personál naší kuchyně, připravuje 
se rekonstrukce šaten pro sestry, pokojů pro matky 
pacientů dětské JIP. Již byla dokončena rekonstrukce 
– zateplení, výměna oken – budovy vrátnice a budo-
vy osobního, právního oddělení a mzdové účtárny. 
V současné době byla zahájena výměna střechy, 
zateplení provozní budovy. V přípravě je projektová 
dokumentace na výměnu vzduchotechniky v lékárně 
a dokončení provozní části nemocnice. 

Na konci ledna jsme obdrželi informaci, že ke konci 
letošního roku bude ukončena servisní podpora 
stávajícího nemocničního informačního systému od 
společnosti Compu Group Medical, z čehož vyplý-
vá, že musíme pořídit nový nemocniční informační 
systém. Předpokládaná investice šestnácti milionů 
korun byla po dohodě se zřizovatelem rozdělena na 
dvě části. V první je nutné pořídit software (částka 
osm milionů korun z dotace Jihomoravského kraje). 
Připravili jsme podklady pro vypsání výběrového 
řízení, které je nyní ve schvalovacím řízení. Druhá 
část, obnova hardware (částka osm milionů korun), 
je plánována na příští rok. 

V průběhu první poloviny letošního roku pořizuje-
me a obnovujeme zdravotnickou techniku – světla 

pro operační sály, 
videogastroskop 
pro gastroentero-
logické pracoviště, 
velkoobjemovou 
centrifugu pro vý-
robu transfuzních 
přípravků. Finan-
cování je jednak 
z dotací od zřizova-
tele Jihomoravské-
ho kraje a jednak 
ze zdrojů vlastních. 
Z velkých inves-
tic je zřizovatelem 
pro tento rok ještě schváleno financování nákupu 
ultrazvukového přístroje s jícnovou sondou pro 
kardiologii, ultrazvukového přístroje pro potřeby 
radiodiagnostického oddělení, odkup budovy bývalé 
lékárny od soukromého majitele, pořízení 3D lapa-
roskopické věže pro operační sály. Díky velmi dobré 
spolupráci s Městem Hodonín jsme získali dotaci 
dva miliony korun na obnovu zdravotnické techniky. 
Od letošního února běží další kolo veřejné sbírky, 
tentokrát na obnovu přístrojového vybavení. Velké 
poděkování patří spádovým obcím a významným 
firmám regionu, které ve svých rozpočtech nacházejí 
finance pro potřebu nemocnice. 

To, co je velkým problémem, a nejen v areálu naší 
nemocnice, je parkování jak pro zaměstnance, tak 
pro pacienty a návštěvníky. Věřme, že již dlouho pro-
bíhající jednání s Městem Hodonín budou nakonec 
úspěšná a nalezneme řešení.

Všem Vám děkuji za dosavadní práci, přejí hodně sil 
ve zvládání pracovních úkolů a přeji nám všem hodně 
spokojených pacientů, aby je ošetřovali spokojení 
profesionálové.

MUDr. Věra Dostálová
Ředitelka Nemocnice TGM Hodonín 
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Mezinárodní federace pro onemocnění ledvin 
a Mezinárodní nefrologická společnost každoročně 
vyhlašují druhý čtvrtek v měsíci březnu Světovým 
dnem ledvin. Nemocnice TGM v Hodoníně se 
k podpoře osvěty a prevence v letošním roce také 
přidala a otevřela dne 9. března dveře nefrologické 
ambulance a hemodialyzačního střediska široké 
veřejnosti k preventivním prohlídkám. V tento den 
měl kdokoliv možnost nechat se zdarma vyšetřit, 
a to bez objednání. Návštěvníkům se provedlo 
bezplatné základní vyšetření moče, krve a krevního 
tlaku. Zpřístupněno bylo i hemodialyzační středis-
ko, které si zájemci mohli prohlédnout a pohovořit 
s lékaři a sestrami o prevenci, diagnostice i léčbě 
onemocnění ledvin. Čekárna byla plná a ještě ten-
týž den se klienti dozvěděli výsledky z vyšetření. 
U některých příchozích byly zjištěny pozitivní ná-

Zájem o bezplatné vyšetření  
na Dni ledvin byl velký

Naše nemocnice se zapojila do Národních dnů bez 
úrazů v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí. Nej-
menší si mohli na figurantech s působivě vyvedenými 
zraněními vyzkoušet, jak správně ošetřit ránu, kterou 
si mohou přivodit během každodenního dovádění. 
Připraven byl také skákací hrad, ukázka integrované-
ho záchranného systému a agility a obrany psovoda. 
Nechybělo ani malování na obličej, kosmetika pro 
maminky, dětské dílničky v dětské skupině Beruška 
nebo fotokoutek provizorně zřízený v budově reha-
bilitace. Kdo prošel všechna stanoviště získal medaili 
a diplom mladého záchranáře. 

Děti se staly lékaři  
a viděly poslušnost čtyřnohých 

kamarádů

XIV. Hodonínský den sester

Komunikace v emočně vypjatých situacích  
bylo tématem XIV. Hodonínského dne sester

Zaměstnanci by měli vědět, co se od nich během 
komunikace s  pacientem požaduje. Znát skutečný 
cíl, za kterým organizace jde. Komunikujme srozu-
mitelně s ohledem na druhé a ověřme si vzájemné 
pochopení. Všichni respektujme individualitu dru-
hých a snažme se dosáhnout plného vzájemného 
pochopení.

Cílem komunikace ve zdravotnictví je spokojený 
pacient a spokojený zdravotnický pracovník.

Mgr. Naděžda Kwašniewská

Tak jako každý rok v posledních šesti letech jsme 
nezaháleli a opět uspořádali v polovině května pro 
své zaměstnance férovou svačinku. Tato akce se 
těší velké oblibě, naši pracovníci si tak mohli zpří-
jemnit poobědovou chvilku vypitím faitrade kávy 
či čaje a ochutnat dobroty z kulinářské díly našich 
šikovných kuchařek a zaměstnankyň. Na stole byl 
připraven slaný zeleninový koláč nebo ovocná 
bublanina z  lesního ovoce. Slovácký farmář opět 
nezklamal a dodal uzeniny, sýry, kváskový chleba 
a tvarohové pomazánky. A jako sladká tečka na 
závěr byly připraveny výborné čokolády z fairtrade 
obchodu Na Zemi.

lezy v podobě přítomnosti bílkoviny a červených 
krvinek v moči a bylo jim doporučeno obrátit se na 
svého obvodního lékaře k dalšímu podrobnějšímu 
vyšetření. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich 
odpovědný přístup k jejich vlastnímu zdraví!

Ing. Petra Kozáková
projektový pracovník

Svačili jsme férově
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Hračky dostaly druhou šanci 
v naší nemocnici

Dejme hračkám druhou šanci, zavelel manage-
ment společnosti ČSAD Hodonín a obrátil se na své 
zaměstnance, aby se doma podívali a přinesli hračky, 
stavebnice a vůbec všechno, co ještě může někomu 
udělat radost. Recepce této firmy se ani ne za jeden 
měsíc dosti zaplnila. Potom se přinesené věci zkon-
trolovaly, roztřídily a předaly vybraným partnerům. 
Jedním z nich byla i naše nemocnice. Hračky dostaly 
druhou šanci na dětském oddělení, dětské JIP a část 
putovala do dětského klubu Beruška. 

Název zařízení Typ zařízení Umístění Poř.cena

Centrifuga velkoobjemová Cryofuge 16 Pracoviště transfuzní služby   988 061.80

Světlo operační dvouramenné Steris Xled Operační sály   725 892.31

Světlo operační dvouramenné Steris Xled Operační sály   725 892.31

Světlo operační dvouramenné Steris Xled Operační sály   725 892.31

Videogastroskop GIF H185 Gastroenterologická ambulance   496 100.00

Ultrazvuk Mindray Z6 Dětské oddělení   316 173.00

EEG 24 kanálové Neurologická ambulance   265 837.87

Mikroskop Ci-L Mikrobiologická laboratoř   208 469.70

Defibrilátor Nihon Kohden TEC-5621K Interní oddělení   132 979.00

Holter EKG - záznamník DigiTrak XT Holter Recorder 24h Kardiologická ambulance   47 220.25

Holter EKG - záznamník DigiTrak XT Holter Recorder 7d Kardiologická ambulance   47 220.25

Holter EKG - záznamník DigiTrak XT Holter Recorder 24h Kardiologická ambulance   47 220.25

Holter EKG - záznamník DigiTrak XT Holter Recorder 24h Kardiologická ambulance   47 220.25

Odsávačka SAM EPS ARO   40 925.00

Pumpa proplachovací Ecopump Operační sály   39 735.00

Pumpa infuzní Argus 717V ARO   29 040.00

Pumpa infuzní Argus 717V ARO   29 040.00

Dávkovač lineární Argus 606S ARO   25 289.00

Dávkovač lineární Argus 606S ARO   25 289.00

Dávkovač lineární Argus 606S ARO   25 289.00

Dávkovač lineární Argus 606S ARO   25 289.00

Monitor pacientský STAR8000 Gynekologické oddělení   22 990.00

Inhalátor ultrazvukový s ohřevem Profi Sonic Interní JIP   21 659.00

Matrace antidekubitní aktivní DOMUS 3 Interní JIP   15 840.00

Odsávačka Fazzini F30.00 Plicní oddělení   11 041.00

Odsávačka F-36N2 Chirurgická ambulance   9 800.00

Vozík transportní AU-05 Chirurgická ambulance   9 050.00

Vozík transportní AU-05 Interní ambulance   9 050.00

Průtokoměr plováčkový se zvlh-
čovačem

Medimeter 15 Oddělení ošetřovatelské péče   3 188.30

Průtokoměr plováčkový se zvlh-
čovačem

Medimeter 15 Oddělení ošetřovatelské péče   3 188.30

Průtokoměr plováčkový se zvlh-
čovačem

Medimeter 15 Oddělení ošetřovatelské péče   3 188.30

Oximetr pulsní OXY 300 Interní oddělení   2 341.25

Oximetr pulsní OXY 300 Interní oddělení   2 341.25

Oximetr pulsní OXY 300 Interní ambulance   2 323.00

Matrace antidekubitní Chirurgické oddělení   1 998.00

Matrace antidekubitní Chirurgické oddělení   1 998.00

Na světový den knihy byla v areálu naší nemocnice 
(u hlavní příjezdové cesty) odhalena nová knihobud-
ka. Ve třech patrech na zájemce čeká nejrůznější 
literatura, která má pacientům, jejich rodinným 
příslušníkům a ostatním zpříjemnit čekací doby či 
dokonce pobyt v naší nemocnici. Myšlenku na zbu-
dování knihobudky iniciovala ředitelka hodonínské 
městské knihovny Hana Šimonová (na snímku). Ona 
také jako první věnovala několik vyřazených knih. 
Kdokoliv si může knihy půjčit, novou vložit nebo si je 
nechat. Samotnou knihobudku vyrobili žáci z učební-
ho oboru truhlář Integrované střední školy Hodonín.

Investice 2018

Stále usměvavá a stále svěží byla Ludmila Janíková 
devatenáctého dubna letošního roku, kdy se opět 
nechala napojit na dialyzační monitor. Tentokrát to 
bylo už po tři tisící. Proto jí přišlo vedení nemocnice 
předat malou pozornost. Na dialýzu chodí již dvacet 
let, poprvé tu byla dvacátého března 1998. Dříve 
pracovala jako švadlena, nyní se věnuje vnoučatům.

Knihobudka odhalena

Rekordmanka na dialýze
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I naše nemocnice se připojila k oslavám stého výročí 
vzniku Československé republiky. Při té příležitosti 
byla vysazena v parku lípa věnovaná Okrašlovacím 
spolkem Tvrdonice, která je v těsném sousedství lípy 
sv. Anežky České, vysazené v  květnu 2012 přesně 
v  den šedesátého výročí otevření hodonínské ne-
mocnice.

Už několik let jsme usilovali o to vyměnit sta-
rá operační světla na všech sálech. Podařilo se 
to až nyní. Původní vybavení bylo zakoupeno 
před osmnácti lety. Jejich každodenní používání 
již nezaručovalo optimální propustnost světla. 
Z  důvodu vysoké úrovně generovaného světla se 
snižovala životnost používaných speciálních žárovek, 
které jsou v  současné době oproti LED zdrojům 
ekonomicky velmi náročné (energie, častá obměna, 
cena). Ramena držící vlastní světla byla opakovaně 
opravována a již nebylo možno zaručit jejich plnou 
funkčnost. Kvůli opotřebovanému mechanismu se 
již neudržela v nastavené poloze. V současné době 
máme na všech třech sálech dvouramenné světla 
operační typu Steris Eled s  možností napojení na 
kameru. Celou tuto nákladnou investiční akci jsme 
mohli uskutečnit díky dotaci Jihomoravského kraje.

U příležitosti Světového dne dárců krve uspořádalo 
naše pracoviště hematologie a transfúzní služby Den 
otevřených dveří. Po slavnostním zahájení začaly 
bezpříspěvkové odběry krve s možností seznámení 
se se zpracováním a skladováním krve a samotnou 
prohlídkou pracoviště a laboratoří. Pro přítomné 
dárce bylo v tento den přichystáno malé občerstvení.

Prostory naší tranfúzní stanice zdobí fotografie 
…o lásce, víře a naději aneb Opravdový příběh o tom, 
jaké to je zapsat se někomu do života. Obrázky diváka 
provázejí léčbou, transplantací kostní dřeně a návra-
tem do běžného života jednoho z dětských pacientů, 

Téměř veškeré budovy máme zatepleny. Provozní 
budova na svůj teplejší kabát čeká, vrátnice se ne-
dávno dokončila. Zateplil se obvodový plášť včetně 
vnějších omítek a vnějších obkladů. Dále stavební 
firma provedla zateplení střechy včetně nové krytiny. 
Účelem navrhovaných prací byla energetická úspora 
při vytápění domu se snížením ekologické zátěže na 
okolí. Kontaktní zateplovací systém výrazně snížil 
únik tepla obvodovým pláštěm, brání jeho promrzání 
a kondenzaci par na vnitřní straně zdiva. Současně 
dojde ke snížení nákladů na vytápění a rovněž bude 
zajištěna příjemná tepelná pohoda s prodloužením 
životnosti konstrukce. I u této akce nám finančně 
pomohl Jihomoravský kraj společně s Ministerstvem 
životního prostředí z programu OPŽP.

kterému lékaři diagnostikovali akutní lymfoblastickou 
leukémii. Snímky zachycují křehkou hranici mezi zdra-
vím a nemocí a důležitostí pomoci široké veřejnosti 
při záchraně života těžce nemocných. Více se dozvíte 
na www.znojemskonadren.cz.

Transfúzku zdobí fotografie

Zateplení  vrátnice

Nemocnice slavila  
zasazením lípy

Na sálech svítíme LEDkově

Transfuzní stanice 
 otevřela své dveře
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Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, se opět 
v únoru loňského roku zapojila do celostátního hodnotícího projektu „NEMOCNICE ČR 2017“. Probíhal po 
celý rok 2017 a bylo do něj zapojeno 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Anketu provádí 
HealthCare Institute o.p.s. a je postavena na nezávislém celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti 
pacientů nemocnice. Tabulka uvádí hodnocení naší nemocnice. Všem pacientům, kteří se hlasování zúčastnili 
děkujeme a věříme, že v budoucnu budou ještě spokojenější. 

Kategorie - celorepublikové Kategorie – Krajské

Hospitalizovaní pacienti 45. místo 8. místo
Ambulantní pacienti 48. místo 7. místo

Kategorie - absolutní Kategorie – Nemocnice ČR

Finanční zdraví 63. místo 46. místo

Mgr. Naděžda Kwašniewská, náměstkyně pro OP

Děti se celý den bavily  
v rakouském zábavním parku
Jednodenní zájezd do největšího zábavního par-

ku Rakouska Familypark Neusiedlersee uspořádala 
odborová organizace naší nemocnice v  polovině 
června pro děti zaměstnanců. Malí i velcí se tak mohli 
vyřádit na více než osmdesáti atrakcích nacházejících 
se na 140 tisíci metrech čtverečních tohoto parku. 
Samotné atrakce byly rozděleny do čtyř tematických 
okruhů. Dobrodružství zažili v  Krysím mlýnu, Letu 
v jablku, Kachním průvodu nebo Božím blesku, což 
byla razantní jízda. Při veselém tanci v sudu se celá 
rodina točila jako ve vinném sudu, odvážní si zase 
troufli na let s orlem. Návštěvníky všude doprovázel 
Filippo, maskot tohoto parku.

V Římské věži zažili návštěvníci jedinečný panora-
matický výhled na pahorkatinu Ruster Hügellnad a na 
Neziderské jezero. Rozsáhlá byla také nabídka pro 
nejmenší, kteří se mohli povozit vlakem jak z pohádky 
Jack a fazolový stonek nebo se kodrcat traktorem 
kolem krav a koz a prozkoumávat dopodrobna ven-
kovský statek. V nově upravené zoologické zahradě 
tetičky Mizzi si mohli prohlédnout zblízka různá 
zvířata a některá si i pohladit. 

Nejlepší nemocnice 2017

Nová sbírka 
podpoří nákup  

zdravotnické techniky

S koncem minulého roku byla ukonče-
na veřejná sbírka na obnovu sanitních 
vozů. Od února letošního roku máme 
vyhlášenu novou sbírku, tentokrát jde 
o shromažďování finančních prostřed-
ků na obměnu zdravotnické techniky. 
I tato sbírka je na dobu neurčitou. 
Přispět může každý dvěma způsoby. 
Buď vhodí příspěvek do pokladničky 
u recepce v  hlavní budově nemocni-
ce nebo peníze zašle na účet sbírky  
(115-5615400257/0100. V současné době 
máme na účtu necelých sto třicet čtyři 
tisíc korun.


