NEMOCNIČNÍ ZPRAVODAJ
číslo 28 I srpen 2020 I vychází pololetně
Milí kolegové,
Když jsem vám přál vše dobré na začátku tohoto roku, ani ve snu by
mne nenapadlo, jak náročné období máme před sebou. Ze dne na den
se v březnu změnila situace kvůli epidemii koronaviru, a my jsme byli
postaveni před řadu mimořádných opatření. První vlnu jsme zvládli se
ctí, za což vám všem srdečně děkuji. Druhá by se podle epidemiologů
mohla zopakovat na podzim. Budeme však již na případný návrat této
nové infekční choroby lépe připraveni.
Běžný chod nemocnice se ale nesmí zastavit v žádné situaci, a tak i
v těchto měsících pokračují rozběhnuté investiční akce a na další se ještě do konce roku chystáme.
Loňský rok byl pro naši nemocnicivelmi dobrý, hospodaření jsme uzavřeli s téměř sedmimilionovým kladným výsledkem. Celkově naší nemocnici v roce 2019 poskytl zřizovatel Jihomoravský kraj v dotacích na
investice částku 25,3 mil. Kč, nemocnice investovala z vlastních zdrojů
téměř 10 mil. Kč.
Rostl počet pacientů, dařilo se držet výkonnost. Složitější byla personální situace, kterou vidím jako jednu z priorit i pro následující období.
Nezbytné bude zejména dořešit akreditace podle nových vzdělávacích
programů, abychom k nám přilákali mladé lékaře. Mám radost, že se nedávno podařilo spustit další z rozvojových projektů, a to středisko NIP
s pěti lůžky, kterými budeme vypomáhat také našim sesterským krajským nemocnicím v Kyjově i Břeclavi. Pokračujeme v obnově a modernizaci přístrojového vybavení a ve vnitřní i vnější stavební rekonstrukci
nemocnice.
Nemocnice byla také Ministerstvem zdravotnictví ČR zařazena do sítě
budování urgentních příjmů v kategorii II.a, vstupujeme do projektu
paliativní péče, rozšiřuje se spolupráce v oblasti onkologie s Masarykovým onkologickým ústavem a oběma fakultními nemocnicemi v Brně.
V únoru schválilo zastupitelstvo JMK novou koncepci zdravotní péče,
ve které má naše nemocnice svoje pevné místo se zachováním všech
odborností a plného rozsahu péče, kterou poskytuje. Plníme tak úkol,

který jsem si zadal již při svém nástupu do funkce ředitele. Výhledově
považuji za prospěšné vstoupit do oblasti terénních služeb, nejen paliativních, ale i v oblasti zdravotní péče. V té vidím spolu s rozvojem moderních telemetrických metod budoucnost, byl bych rád, kdybychom v
tom byli jedni z prvních.
Pro nemocnici je také nesmírně důležité také budování dobrého jména. Mám radost, že facebooková stránka nemocnice má již 3600 virtuálních přátel. Důležitější jsou však reální lidé. Každý na svém místě - lékař,
zdravotní sestra,THP, uklízečka, kuchařka, údržbář, řidiče DZS, vrátný,
pracovnice prádelny či zřízenec - jste součástí funkčního celku, který se
nazývá Nemocnice TGM Hodonín. Nezapomínejme ale, že jsme tady my
pro pacienta, ne on pro nás.
Děkuji vám za spolupráci a přeji všem krásné léto.
S úctou, Ing. Antonín Tesařík, ředitel

Nemocnice hospodařila loni s přebytkem
V roce 2019 došlo v NTGM oproti
roku 2018 k navýšení počtu ambulantních vyšetření, kterých bylo
provedeno celkem 151 699. V oblasti ambulantní péče se také podařilo dosáhnout maximální úhrady u všech zdravotních pojišťoven
a proti roku 2017 dosáhla nemocnice významné nadprodukce. Naproti tomu se mírně snížil počet
ukončených hospitalizací, který
dosáhl na celkových 8078. Celkové
výnosy byly vyšší o 9,8 %, nemocnici se tak podařilo plně finančně
stabilizovat. Přebytek ve výši 6 802
tis. Kč byl zaúčtován do rezervního
fondu nemocnice a může být použit na její další rozvoj.
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rozhovor
Krajský radní pro zdravotnictví JMK Milan Vojta, MBA, M.A.:

„Důsledky pandemie budeme pociťovat
dlouho, investice do nemocnic ale zásadně
neovlivní“
je však pozitivní, vedení kraje nechce, aby se šetření projevilo v investicích.
To znamená, že se naplánované projekty v Nemocnici TGM Hodonín na 100% uskuteční?
Ano, rozběhnuté i naplánované projekty, ať jde o opravy nemovitého
majetku nebo nákup přístrojového vybavení, poběží dále. Zde jsme
v posledních letech investovali částky, které byly více než nadprůměrné.
Velkým problémem krajských nemocnic – nejen té hodonínské - je
personální otázka, resp. chybějící lékaři i sestry. Jak může pomoci
zřizovatel, má nějaký efektivní plán, co s tím?
Na posílení personálního zázemí je vyhlášený dotační stipendijní program pro studenty nelékařských zdravotnických oborů a nemocnice
dostala k dispozici prostředky k motivaci zájemců o výkon lékařského
povolání. A novelizace současné, v několika ohledech problematické,
ministerské vyhlášky o akreditaci ke vzdělávání mladých lékařů, je
v současné době připravována k vydání, a to i na základě návrhů Jihomoravského kraje. Její nové znění hodonínské nemocnici pomůže.
Hospodaření nemocnice je dlouhodobě v dobré kondici. Přesto, co
když se finanční situace zhorší?
To je pravda, nemocnice se dlouhodobě obešla bez mimořádných příspěvků zřizovatele na krytí ztrát.
Mohu ale také deklarovat, že při zhoršení situace bude kraj připraven
dostát svým povinnostem a poskytnout potřebné prostředky na zajištění bezproblémového chodu zařízení.
Jak hodnotíte přístup státu a pojišťoven? Je nová kompenzační vyhláška přínosná?
Zde musím ocenit přístup z vládní úrovně a zdravotních pojišťoven,
které, vědomy si nastalé situace v celé zemi, poskytují platby v odpovídající míře. Nová kompenzační vyhláška, platná od 1. července
2020, nám po koronavirové epidemii vytváří podmínky pro udržitelné
ekonomické podmínky pro fungování nemocnic a jiných segmentů
zdravotní péče.

Události „koronavirových měsíců“ března, dubna a částečně května
letošního roku se mnohým z nás nesmazatelně vryjí do paměti, říká
krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta. Nouzový stav a z něj vyplývající opatření a omezení podle něho na všechny zapůsobily velmi
intenzivně a kladly vysoké nároky. „Přinesly ale i mnohé pozitivní, především velkou míru solidarity mezi námi všemi, která se projevovala
v nejrůznějších podobách.Své o tom víte i v Nemocnici TGM Hodonín,
kde byla vidět velká podpora lidí a firem z regionu, jejichž pomoc a
dary vám alespoň částečně ulehčily nebo zpříjemnily práci,“ připomíná. Přestože se podle krajského radního se všemi důsledky pandemie
budeme potýkat ještě dlouhou dobu, rád by především poděkoval.
„Děkuji vám všem, kolegyním a kolegům, pracovníkům Nemocnice
TGM Hodonín, za vaše nasazení a příkladný postup v nelehkém období, kterým jsme si společně prošli, troufnu si říct, úspěšně. A i když, především při počátečním nedostatku osobních ochranných prostředků,
situace vypadala velmi zle, zvládli jsme to,“ je přesvědčen.

Zdravotníkům nedávno poděkoval také hejtman Jihomoravského
kraje Bohumil Šimek…
Tím nejdůležitějším v každé nemocnici jste totiž vy, lidé, kteří v ní
pracují. Poděkování, které prostřednictvím vedení nemocnice adresoval vám všem hejtman kraje Bohumil Šimek, bylo symbolickým, ale
důležitým aktem ocenění vaší práce v době nouzového stavu. Akce
Jihomoravského kraje „Pomáhat není věda - poděkování lidem z první
linie“, která se začátkem července uskutečnila v brněnském VIDA! Science centru, se někteří z vás měli možnost zúčastnit, byla také vyjádřením díku zdravotníkům a všem složkám IZS. Díky poskytnutí vládních
financí mohli být odměněni pracovníci složek IZS a sociálních služeb,
proto jsem velmi rád za poslední vývoj, kdy Ministerstvo zdravotnictví
ČR avizovalo vyhlášení dotačního programu pro zaměstnavatele na
poskytnutí odměn pracovníkům ve zdravotnictví.

Jaké budou dlouhodobé dopadykoronavirové krize?
Dlouhodobé dopady a to, co bude následovat, je nyní velmi důležité.
Jihomoravský kraj, zřizovatel nemocnice, se aktuálně potýká s velkým
výpadkem příjmů z daní, který se projeví v letošním i příštím roce. Co

Kdo si podle ministerstva peníze navíc na výplatní pásku zaslouží
a v jaké výši?
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Zdravotníci z COVID jednotek budou odměněni prostřednictvím financí z kompenzační vyhlášky, všechen ostatní zdravotnický personál
pak bude odměněn, pokud byl v březnu až květnu na plném pracovním úvazku, díky dotačnímu titulu částkou až do výše 30 000 Kč za
každý z těchto měsíců, nezdravotníci pak až 10 000 Kč. Pevně věřím
v brzkou realizaci tohoto vládního příslibu, i v to, že tato pomoc pro
zdravotnická zařízení a jejich zaměstnance bude důstojným a potřebným odhodnocením práce vás všech během krize.

práci v některé z krajských nemocnic. V tiskové zprávě to dnes uvedl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). Radní 15. června
schválili 10 podaných žádostí. Stejný program měl kraj už loni, podle
Vojty se osvědčil.
S nedostatkem personálu se v Jihomoravském kraji potýkají všechny nemocnice, upozornil kraj. Žadatelem o zařazení do stipendijního programu může být pouze student posledního ročníku
zdravotnické školy, který úspěšně ukončil první pololetí posledního ročníku. „Jednou z povinných příloh určených stipendijním
programem je uzavřená smlouva o budoucí pracovní smlouvě
s některou nemocnicí zřizovanou krajem. U ní žadatel po ukončení studia uzavře pracovní smlouvu na výkon nelékařského povolání s plným úvazkem nejméně na šest měsíců,“ uvedl Vojta.

Jihomoravský kraj chce
nemocnicím shánět SESTRY
pomocí STIPENDIÍ

Kraj už loni vyčlenil na program milion korun. „V minulém roce se to
osvědčilo. Měli jsme pozitivní ohlasy jak od studentů, tak z nemocnic,
kterým program částečně pomohl zlepšit jejich personální situaci,“
řekl Vojta. Jihomoravský kraj bude jednotlivým studentům částku vyplácet jednorázově na bankovní účet nejpozději do 30 dnů od schválení stipendijního programu krajskou radou.

Brno 15. června (ČTK) - Jihomoravský kraj vyčlenil milion korun na motivační stipendijní program, který má nemocnicím pomoct řešit nedostatek zdravotních sester. Za podporu ve výši 40.000 korun se studenti
posledních ročníků zdravotnických škol zavážou k nejméně půlroční

investice
Milan Pospíšil, náměstek pro investice a HTO:

Investice v 2. půli letošního roku zatím kvůli
koronaviru neomezujeme
» Výběrová řízení:

Koronavirus zatím plánované investice v naší nemocnici nezastavil.
Stejně jako loni, kdy jsme z peněz JMK investovali více než 25 milionů Kč a z vlastních zdrojů pak dalších 10 milionů korun, tak i letos
pokračujeme ve zlepšování podmínek pro naše pacienty. Probíhá
např. budování sociálního zařízení na pokojích dětského oddělení,
obnova prostor čekárny na Transfuzní stanici, vznik nadstandartních pokojů na interně, úprava prostor na pracovišti RDG, budování
bezbariérových WC a další.

•

•

» Uskutečněné investice a nákupy v 1. pol. roku 2020:

•
•
•
•
•
•

•

Instalace moderního stacionárního RTG za 5,9 mil. Kč
Nákup mobilního RDG přístroje za 3,45 mil. Kč
Probíhá dále implementace informačního systému za 9 mil. Kč,
která bude dokončena v průběhu roku 2020
Rekonstruujeme optickou datovou síť za 1,9 mil. Kč pro zvýšené
nároky na přenos pacientských dat
Pořízení ultrazvuku na vyšetření cév pro nově otevřenou cévní
poradnu za 0,5 mil. Kč
Do provozu byl uveden nový analyzátor pro vyšetření vzorků na
COVID-19 metodou PCR za 0,6 mil. Kč.

•

Situace kolem objektu bývalé kotelny a výstavby pavilonu následné péče
Dlouhodobým cílem NTGM je demolice staré odstavené kotelny
v areálu a využití pozemků pro výstavbu pavilonu následné péče.
V novém třípodlažním pavilonu by nemocnice umístila 4 stanice lůžek následné péče, oddělení rehabilitačních lůžek a suterén by byl
využit pro centrální archivaci pacientské dokumentace. Především
kapacita lůžek následné péče v tomto regionu je poddimenzovaná
a výstavba pavilonu by zmírnila velký tlak na potřebu tohoto typu
lůžek na jižní Moravě. Celý záměr je tak v souladu s novou koncepcí
zdravotnictví Jihomoravského kraje. Předběžně odhadované náklady na realizaci tohoto záměru činí 140 mil. Kč. Podmínkou realizace
této investiční akce je ovšem zabezpečení sdruženého financování
z oblasti strukturálních fondů, prostředků zřizovatele a vlastních
zdrojů, bez kterého nemůžeme získat souhlas s tímto záměrem ze
strany zřizovatele. Zásadním mezníkem, na který nyní čekáme, je
tak vyhlášení vhodné Výzvy v rámci IROP pro oblast zdravotnictví,
která by zapadala svými podmínkami do našich plánů. První výzvy v novém programovém období 2021 – 2027 budou k dispozici
v průběhu roku 2021-2022.

» Plánujeme v 2. pol. roku 2020:
•

•

Pořízení 2 anesteziologických přístrojů za 1,2 mil. Kč, nákup 4 ks
plicních ventilátorů za 1,5 mil. Kč a 5 ks resuscitačních lůžek za
2,4 mil. Kč pro oddělení ARO
Další obměnu vozového parku našich sanitek

» Investiční výhled na rok 2021:
•

•
•
•

Aktuálně probíhá výběrové řízení na Rekonstrukci lékárenských
prostor pro míchání cytostatik (5,7 mil. Kč). V rámci ní se plánuje
renovace těchto prostor pro cytostatickou léčbu onkologických
pacientů, určenou rovněž pro pacienty nemocnic v Kyjově
a Břeclavi.
V letních měsících je v plánu výměna 20 let staré chladicí jednotky pro klimatizaci operačních sálů včetně rekonstrukce vzduchotechniky za 4,6 mil. Kč
Vybírat budeme projektanta pro přípravu stavební rekonstrukce
oddělení chirurgie (projekt za 3,3 mil. Kč)
Plánuje se také nákup magnetické rezonance

Výměna operačních stolů za 3,2 mil. Kč pro Operační sály (dotace
Města Hodonína a dary sponzorů)
Pořízení vysokovýkonného laseru a rázové vlny pro Rehabilitační
oddělení - 2 mil. Kč
Sterilizační přístroje za 8 mil. Kč
Myčka nástrojů (1,5 mil. Kč) pro Operační sály
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NAŠE NOVINKY
Interna nabízí od konce května angiolo- Špičkový skiagraf umožňuje i dlouhé
gickou poradnu
snímky páteře
Možnost vyšetření žil a tepen horních i dolních končetin, ultrazvuk
karotických tepen, ultrazvuková vyšetření křečových žil s doporučením dalšího postupu včetně operace. To jsou jen některé zdravotnické úkony, které nabízí nově svým pacientům hodonínská nemocnice. Ta totiž spustila cévní poradnu při interním oddělení, a to
v přízemí hlavní budovy nemocnice. Pacienti ji najdou v ambulanci
jícnové echokardiografie, kde budou sdílet společný prostor.„Nabízíme zde nejen vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu pacienta,
ale také díky skvělému zázemí chirurgie v podstatě kompletní řešení problému v rámci naší nemocnice. Velkou výhodou je znalost
pacienta, který nebude muset dojíždět na vzdálenější odborná pracoviště do jiných měst,“ zdůraznil atestovaný angiolog a internista
prim. MUDr. Petr Lašek, který je lékařem poradny. Ta má otevřeno
každý pátek.

Za účasti radního pro zdravotnictví JMK Milana Vojty, MBA, M. A., byl
2. dubna 2020 slavnostně uveden do provozu moderní skiagrafický
rentgen za 9,4 milionu korun. Přístroj na Skiagrafické pracoviště Radiodiagnostické oddělení pořídila NTGM z peněz Jihomoravského
kraje. V kompletním balíčku nového přístrojového vybavení pracoviště je také mobilní RTG přístroj. „Peníze na tuto akci jsme poskytli
v době, kdy ještě koronavirus nebyl tématem pro shánění peněz.
Odteď to bude trošku horší, ale investovat nemůžeme přestat. Je
to potřeba, každá investiceje nutná pro vás, ale i pro pacienty,“ uvedl Vojta. Investici uvítal i ředitel Ing. Antonín Tesařík. „Skiagrafická
vyšetření na takových přístrojích jsou velmi sofistikovaná, našim
pacientům usnadní do značné míry lékařskou péči. Jsou vhodná
pro zobrazení skeletu, ale i na celkové zobrazení orgánů, především hrudníku s plícemi, břicha a malé pánve. Systém také umožňuje zhotovit dlouhé snímky celé páteře a dolních končetin. Jakoukoli finanční podporu kraje vedoucí ke zvyšování komfortu směrem
k pacientům proto vždy velmi vítáme,“ uvedl Tesařík. Součástí akce
byla také rekonstrukce zázemí pro zdravotníky za zhruba 250 tisíc
Kč.

Pacienty ARO hlídá 6 špičkových monitorů životních funkcí
Přístroje řady LifeScope za 2 miliony korun umožňují také monitoring novorozenců a pacientů během transportu, zpětnou analýzu
dat a díky centrální jednotce i monitoring více pacientů najednou.
Milionem korun přispělo na jejich nákup Město Hodonín, dalších
téměř 420 tisíc šlo z veřejné sbírky.

„Monitory vyšší třídy s širší škálou funkcí hlídají fyziologické parametry všech skupin pacientů. To nám umožňuje bezprostředně a
adekvátně reagovat na případné změny či poruchy životních funkcí, a zabránit tak ohrožení života nebo zhoršení zdravotního stavu
pacientů,“ přiblížila prim. ARO MUDr. Marcela Kudláčová. Nové monitory umožňují i tzv. neuromonitoring. Ten poskytuje lékařům lepší informaci o stavu mozku při kómatu.

Denně tato sofistikovaná „mašinka“ zvládne zhruba 100 pacientů. Jen
za 2 měsíce provozu se na skiagrafickém rentgenu provedlo téměř 5,5
tisíc snímků, nejčastěji šlo podle prim. MUDr. Vladimíra Čapky o snímky
plic (1612) a břicha (414).
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kou techniku, jako například pojízdné křeslo s nakládací rampou pro
větší pohodlí pacienta či nosítka s polohovatelným podhlavníkem a
nožním obloukem s nosností až 250 kilogramů,“ přiblížil náměstek pro
investice a HTS Nemocnice TGM Hodonín Milan Pospíšil. Řidiči mohou
tak bezpečně a komfortně převážet nechodící pacienty včetně jejich
invalidního vozíku. Moderní sanitky nabízí také příjemné klimatizované prostředí i rozvod elektřiny po celém prostoru sanitky. „Nové vozy
významně spoří provozní náklady,“ vyzdvihl Pospíšil. NTGM provozuje
nyní 12 sanitek pro přepravu pacientů, jejich obměna probíhá nepřetržitě.

Novinka na ARO: 5 lůžek následné intenzivní péče (NIP)
Samostatné pracoviště je v provozu od 1. června a poskytuje péči
pro pacienty, kteří sice zvládli náhlé kritické onemocnění, ale potřebují ještě podporu základních životních funkcí včetně dýchání.
„Hlavním posláním NIP je bezpečné a v závislosti na stavu
pacienta rychlé odpojení od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče nebo do domácí
péče,“ přibližuje primářka ARO MUDr. Marcela Kudláčová.
Pacienti jsou zde pod dohledem týmu lékařů, sester, ošetřovatelek
a rehabilitačního personálu. Stejně tak je ale důležitá i spolupráce
s fyzioterapeuty. Pečovat bude NIP také o nevyléčitelně nemocné
pacienty. K výbavě nového pracoviště patří polohovatelná resuscitační lůžka, defibrilátor, EKG, ventilátor pro umělou plicní ventilaci,
monitory vitálních funkcí, kardiostimulátor, souprava pro neodkladnou resuscitaci či ultrazvuk. Využijí jej také nemocnice v Kyjově
a Břeclavi.

Nový ultrazvuk i přístroj na léčbu chronické bolesti. Rehabilitace rozšiřuje nabídku
Moderní ultrazvuk na diagnostiku rozestupu břišních svalů a při léčbě ženské a mužské inkontinence už slouží pacientům od začátku
letošního roku, vedle něho nyní pořídila na rehabilitační oddělení
také přístroj REBOX – Physio 3. Tento neinvazivní elektroterapeutický přístroj se přitom využívá nejen v léčbě akutní a chronické bolesti, ale i při rehabilitaci pohybového ústrojí. Jeho hlavní účinky jsou
analgetické, zajišťuje ale také uvolnění svalového napětí a zmírnění
otoku. V postiženém místě dochází k úpravě nerovnováhy, zvýšení
cirkulace krve a lymfy a pacient pocítí tzv. myorelaxační efekt. Nepříjemné vyšetření přes konečník odpadá zase u mužů díky použití
dalšího nového přístroje hodonínské rehabilitace – moderního diagnostického ultrazvuku.

Dvě moderní sanitky za 2,2 milionu korun
od JMK rozšířily v říjnu vozový park
Nahradily tak stávající sanitky staré zhruba 20 let, které měly najeto
kolem 600 tisíc kilometrů. „Nové sanitky Volkswagen T6 uvezou 4 pacienty a nabídnou také výrazně větší komfort i špičkovou zdravotnic-

Dárcům krve zpříjemní odběry špičková
klimatizace
Pomohl tomu sponzorský dar hodonínské firmy Klimabott. Nové
klimatizační zařízení TOSHIBA RAS za zhruba 40 tisíc korun je instalované v transfuzní místnosti přímo nad novými odběrovými křesly,
a díky spolehlivosti, nízké spotřebě i sofistikované technologii patří
k špičce v oblasti klimatizace. Do budoucna se počítá také s klimatizováním čekárny „transfuzky“, která provede ročně zhruba 2.500
tisíce odběrů.
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Prim. MUDr. Věra Dostálová odchází do důchodu
mým minulým i současným spolupracovníkům. Lékařům, sestrám,
ošetřovatelkám, ale i technickým a administrativním pracovníkům.
Děkuji i mé rodině, která mě v mé práci vždy podporovala - manželovi, synovi, rodičům, protože práce lékaře v nemocnici je náročná
na čas stráveny mimo domov. Služby k této práci patří, ale jen díky
obrovské toleranci rodiny jsem je vždy mohla sloužit,“ komentovala
předání ceny Dostálová. A také prozradila, co je jejímu srdci blízké,
když má zrovna v náročné práci chvilku času na své záliby. „Mezi ty
největší patří především knihy, film, divadlo a také vycházky do přírody,“ vyjmenovala loni oceněná lékařka.
Bude nám skutečně chybět. „Pro svůj teplý, lidský přístup, skromnost a upřímnost jí lidé důvěřovali a vážili si jí nejen kolegové na
oddělení, ale i nadřízení a celá organizace. Doufáme, že se nám
odchodem do důchodu zcela neodcizí. Zůstává pro nás důležitým
pramenem vědomostí, z něhož bychom ještě nějakou dobu rádi
čerpali,“ poděkovala za celý kolektiv zaměstnanců náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči Mgr. Naděžda Kwašniewská. Věra Dostálová
měla totiž podle ní mnoho dobrých vlastností pro týmovou práci —
zdvořilost, spolehlivost, odborné vědomosti, píli a kolegialitu. Byla
a je ale nejen odborníkem ve svém oboru, ale hlavně skvělým člověkem, což dokázala nesčetněkrát. „Loučím se a ještě jednou srdečně
děkuji za skvělou spolupráci všem minulým a nynějším kolegům,
a to jak na Oddělení laboratorní medicíny, tak i v celé nemocnici,“
vzkázala ještě Dostálová.

Jedinečný člověk, ochotný vždy pomoci, obětavý, milující svou práci. Tak o dlouholeté primářce Oddělení laboratorní medicíny NTGM
MUDr. Věře Dostálové krásně mluví její kolegové zdravotníci, kteří
s ní měli tu čest spolupracovat, ale také nemocniční personál. Věra
Dostálová – jeden z pilířů, který hodonínskou nemocnici držel pevně desítky let, odchází nyní do zaslouženého důchodu. Stýskat se
po ní bude nejen kolegům, ale také pacientům. Jaká vlastně byla
její pracovní éra? A co vše se jí za těch 40 let podařilo v Hodoníně
vybudovat?

Děkujeme za stovky hematologických pacientů, kterým díky své
odbornosti, znalostem a zkušenostem v hematologii pomohla žít
co nejplnohodnotnější život. Krásný a klidný důchod! A spoustu
času na všechny dosud neuskutečněné sny…

„Paní primářka Dostálová? Moc příjemná a milá!“. „Navštěvuji hematologii už 29 let. Paní primářka Dostálová je jednička!“ „Naše nejmilejší!“ „Člověk s velkým srdcem!“ „Jedním slovem úžasná žena!“
Reakce jejích pacientů na facebookové stránce Nemocnice TGM
Hodonín pod fotografiemi z letošního Světového dne dárců krve
hovoří za vše. Věra Dostálová je pro pacienty pojem. A nejen pro
ně. Do paměti se tato výjimečná žena vepsala snad každému, kdo
s ní mohl za její čtyřicetiletou éru v hodonínské nemocnici spolupracovat.
Jaká tedy byla její profesní dráha? Do nemocnice nastoupila Věra
Dostálová 1. září 1980 na interní oddělení, odkud po sedmi letech
přešla na transfuzní oddělení. Tam pak od roku 1991 působila v pozici primářky. V roce 2006 se stala součástí nejužšího managementu
nemocnice, když nejprve zastávala pozici náměstkyně pro zdravotní péči, v letech 2013 až do poloviny roku 2018 pak působila dokonce jako ředitelka nemocnice. Poté do konce letošního jara jako
zástupkyně ředitele a náměstkyně.
Za mimořádné zásluhy o rozvoj hematologie v Hodoníně získala
loni v březnu z rukou starosty Hodonína Libora Střechy dokonce
prestižní Výroční cenu města Hodonína, udělovanou výjimečným
osobnostem v oblasti sportu, kultury či právě zdravotnictví. Během
bezmála třiceti let práce pro pacienty z Hodonínska se jí totiž podařilo vybudovat špičkovou hematologickou ambulanci zaměřenou na diagnostiku poruch krevního srážení, poruch krvetvorby a
hematoonkologických onemocnění. Široká klientela spokojených
pacientů bude vždy nejlepší vizitkou práce celého jejího týmu. „Medicína je založena na týmové práci, proto poděkování patří i všem
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Nemocniční „pelmel“
Odběrové místo COVID-19 pro zdravotníky i samoplátce

zdravotnictví umožní efektivní propojení s opravdu relevantní cílovou
skupinou,“ doplnil ředitel NTGM Ing. Antonín Tesařík.

NTGM nabízí přímo ve svém areálu zdravotníkům i samoplátcům vyšetření na COVID-19, a to vždy v úterý a ve čtvrtek. Objednat se je
možné online prostřednictvím rezervačního systému na webových
stránkách nemocnice: https://booking.reservanto.cz .

Ředitel NTGM slaví 60. narozeniny!
Přejeme vše dobré a pevné zdraví!

Prezentovali jsme se na Veletrhu práce ve zdravotnictví v Olomouci
„Dobře informovaný student udělá vždy lepší rozhodnutí o svojí budoucnosti než neinformovaný,“ říkají organizátoři z týmu mediků z
Olomouce, kteří stojí za pořádáním pracovního veletrhu příležitostí
ve zdravotnictví. Uchazeče dnes podle nich nezajímá pouze platové
ohodnocení, ale i možnosti profesního růstu, velikost úvazku, míra
supervize na pracovišti,
informace o pracovním
kolektivu, vyváženosti
pracovního a osobního
času. Záleží jim také na
lokalitě a dostupnosti
pracoviště. Akce v BEA
Centru Olomouc necílila
jen na studenty lékařských fakult, ale také na
zdravotnický personál,
studenty a studentky
Vyšších odborných škol
a Středních zdravotních
škol. „Místo nespecifické inzerce pracovních
míst Veletrh práce ve

Odchody do důchodu v letošním roce
Jméno
Knedlíková Marie
Mikulcová Hana
Slezáková Věra
Hellešíová Jana

Oddělení
gastroenterologie
mikrobiologie
středisko investic
hemodialýza

Funkce
všeobecná sestra
laborant
metrolog
všeobecná sestra

Zaměstnání
4. 3. 2009 - 31. 1. 2020
1. 9. 1984 - 30. 4. 2020
18. 11. 2008 - 30. 4. 2020
15. 7. 1977 - 30. 4. 2020

ekonomika
Ing. Marek Šlajferčík

V oblasti nákladů nám v době koronaviru výrazně rostla a stále roste
spotřeba ochranných pomůcek a dezinfekce, což má právě negativní dopad na hospodaření nemocnice.

náměstek pro ekonomiku NTGM

„Koronavirus zvedl náklady
na ochranné pomůcky“

České zdravotnictví ovšem funguje na zálohovém systému. To znamená, že každý měsíc dostáváme od pojišťoven zálohy, které jsou
stanoveny dle úhradové vyhlášky na příslušný rok. Tato záloha vychází z námi očekávané výkonosti, kterou jsme schopni v každém
roce splnit. Jakmile skončí kalendářní rok, probíhá v červnu zúčtování zdravotní péče s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, a tedy
až v době zúčtování by mohla mít tato pandemie dopad na naše
hospodaření. Pojišťovny nám ovšem ani v době krize zálohy nesnížily, takže na výnosové stránce se toho příliš nezměnilo.

Mimořádná opatření kvůli koronaviru se nepříznivě dotkla také
ekonomiky naší nemocnice. Dopady v oblasti výkonnosti jsou přitom velmi tvrdé. Zatímco ještě v březnu byla na 73,9 % výkonnosti, v dubnu už to bylo jen 45,6 % výkonnosti a v nejbližších dnech
očekáváme vydání nové kompenzační vyhlášky, která má sníženou
výkonnost nemocnic kompenzovat.
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Nemocnice v karanténě
Děkovná tabule dárcům za 7 tisíc roušek a stovky štítů

Na snímku při přípravě tabule s poděkováním všem dárcům ručně šitých
roušek a výrobcům ochranných štítů pro naše zdravotníky i zaměstnance
vedoucí prádelny p. Libuše Dvořáková společně s Mgr. Dagmar Matyášovou z Dětského oddělení.

"Rády jsme vytvořily tuto vzpomínku. Jsou zde ale pouze jména těch,
kteří chtěli dát o sobě vědět. Děkujeme také anonymním dárcům, jejichž jména vůbec nemáme a vědí jen oni, že nám nechali roušky na
vrátnici, aby nám pomohli v době, kdy to bylo nejvíce potřeba," vzkazuje za všechny zdravotníky projektová manažerka Nemocnice TGM
Hodonín Mgr. Marcela Hájková. Celkem jsme za dobu trvání koronavirové krize nashromáždili od jednotlivých dárců téměř 7 tisíc kusů
ochranných roušek. Nejvíce jich nemocnici věnovali dobrovolníci
z Moravské Nové Vsi, firma TOMAN – pracovní oděvy s.r.o. Hodonín, vietnamská komunita, dobrovolnice z Mutěnic či Podivína, ženy z Javorníka nebo třeba paní Světlana Benedíková z Polešovic. Pomohly také
stovky kusů štítů, když mnohé z nich vyráběli nadšenci z Hodonínska,
Břeclavska a řady měst z celé ČR na svých domácích 3D tiskárnách.
Jejich pomoc pro Hodonínsko koordinoval pan Marcel Mazáč. Všem
srdečně děkujeme za takto krásnou a ušlechtilou pomoc.

Některé poskytnuté dary a finanční prostředky v době koronavirové krize:
Tech Trade s.r.o - příspěvek 200 000,- Kč		
Moraviasystems a.s. - příspěvek od zaměstnanců 200 000,- Kč
HP Tronic v hodnotě 30 980,- Kč		
				
Stavební firma PLUS v hodnotě 161 525,94 Kč		
				
Drogerie Teta v hodnotě 96 600,- Kč		

analyzátor na COVID
analyzátor, ultrazvuk
1x Pračka AEGL7FEE48SC
1x Sušička AEGT8DEE48SC
10 ks kávovarů, 190 kg kávy, 3ks desinfekce,
20 ks jednorázovákombinéza
poukázky pro sestřičky

organizační a personální změny
V průběhu roku 2019 došlo k následujícím organizačním změnám ve
struktuře nemocnice:
1. 7. 2019 – zrušena funkce vedoucího správy a provozu, agenda převedena náměstkovi ředitele pro investice a HTS
1. 8. 2019 – zrušena funkce vedoucího údržby a zřízena funkce provozního mistra namísto zrušené funkce vedoucího údržby.

MUDr. Věra Dostálová byla i nadále zástupkyní ředitele v době jeho
nepřítomnosti, a to až do 30. 6., kdy odešla do důchodu.

S účinností od 1. 3. 2020 byl pověřen MUDr. František Černý funkcí náměstka ředitele pro zdravotní péči Nemocnice TGM Hodonín, namísto MUDr. Věry Dostálové, která se této funkce vzdala.

Dále od 1. 3. 2020 nastoupila jako projektový pracovník, zástup za
mateřskou dovolenou Ing. Petry Kozákové, Mgr. Marcela Hájková, kl.
354, e-mail: hajkova.marcela@nemho.cz.

S účinností od 1. 3. 2020 byl pověřen MUDr. Bohumil Holub osobou
oprávněnou za Nemocnici TGM Hodonín k vyřizování stížností a řešení vykazování DRG.
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