číslo 23 | říjen| 2016 | vychází čtvrtletně
někdy velmi vážných osobních problémech, o víře,
někdy s tím bývá spojena příprava na svátosti jako je
křest, biřmování, svátost smíření.
Nemocniční kaplanství je dnes standardní součástí
zdravotnických zařízení v Evropě i jinde ve světě.
U nás se nemocniční kaplani řídí Dohodou
o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou
biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví
v ČR. Podle tohoto dokumentu je nemocničním
kaplanem muž či žena s patřičným vzděláním, který
má pověření své církve k této činnosti a tuto činnost
vykonává v součinnosti se zdravotnickým zařízením.
V hodonínské nemocnici vykonávám službu
nemocničního kaplana jako římskokatolický
duchovní. Moje práce má také svátostný rozměr.
Věřící nemocní oceňují zejména to, že mohou denně
přijímat eucharistii a prožívat svůj duchovní život, jak
jsou zvyklí. Velkou pomocí je pro mne aktivní
spolupráce s lékaři a především zdravotními
sestrami. Informují mne o pacientech, kteří duchovní
službu hledají, ať už jsou věřící, nebo ne. Za tuto
spolupráci jsem jim upřímně vděčný.
V roce 2015 jsem navštívil u lůžka přes pět tisíc
pacientů. Starám se i provoz nemocniční kaple. Ta je
otevřena denně od 7.00 do 20 hodin. Pravidelně
jednou za 14 dní jsou zde katolické bohoslužby, vždy
v sobotu v 16.00 hodin. Podrobný rozpis bohoslužeb
je k dispozici na webových stránkách nemocnice.

Představujeme
SLUŽBA NEMOCNIČNÍHO
KAPLANA V HODONÍNSKÉ
NEMOCNICI
V Nemocnici TGM Hodonín existuje od roku 2010
pravidelná pastorační péče. Jejímu vzniku
předcházely dlouholeté snahy zřídit nemocniční
kapli, protože dosavadní prostory pro bohoslužby
byly nevyhovující. Bohoslužby se konaly na chodbě
nebo v čekárně kardiologické ambulance. Při
rekonstrukci se vedení nemocnice rozhodlo kapli
zřídit v přízemí nemocnice a poskytnout tak
hospitalizovaným i ambulantním pacientům,
návštěvám, zaměstnancům, hostům sousedních
lázní a široké veřejnosti důstojné místo pro útěchu,
tichou meditaci a bohoslužby. Úprava prostor
a vybavení kaple byla financována farnostmi
spádových obcí nemocnice. Kaple je zasvěcena svaté
Anežce České, jejíž život byl spjat se službou
nemocným.
Pastorační péče vychází z předpokladů holistické
medicíny. Lidský život se odehrává nejen v rovině
fyzické, psychické, sociální, ale také spirituální.
A právě o tuto spirituální rovinu pečuje nemocniční
kaplan. Doprovází ty, kteří o tuto službu požádají,
pomáhá jim překonávat úzkosti a strach, hledá s nimi
naději a odpovědi na palčivé otázky o smyslu utrpení
a života. Nabízí lidský zájem vyjádřený osobní
návštěvou, empatií, pomáhá překonávat samotu,
kterou někteří pacienti těžce prožívají, hledá s nimi
cestu ke smíření s nemocí, sebou samým či s druhými
lidmi. Jednoduše řečeno, je tu zcela a plně pro ně. Pro
věřící pacienty, kteří o to požádají, zajišťuje kontakt
s duchovními všech církví a náboženských
společností registrovaných v České republice.
Nemocniční kaplan je tu ovšem také pro
zaměstnance nemocnice, kteří si jeho službu
vyžádají. Vede s nimi rozhovory o jejich složitých,

Mgr. Jan Zapletal
nemocniční kaplan
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nově získané budovy vpravo při vstupu do areálu.
Pacienti, kteří již mají, nebo budou mít potvrzeny
termíny k fyzioterapeutům, budou docházet rovnou
do hlavní budovy na Rehabilitační oddělení. Další
novinkou spojenou s touto změnou je nové telefonní
číslo pro objednání k lékaři 518 306 393. Pro
fyzioterapeuty zůstává číslo 518 306 396. Od
uvolnění současných ordinací si oddělení slibuje
především zkrácení čekacích dob pro absolvování
rehabilitačních procedur. Ordinační hodiny lékařů se
nemění. V době probíhající rekonstrukce kanalizace
a příjezdové cesty bude boční vchod na Rehabilitační
oddělení uzavřen.

Co je u nás nového?
ZAČALA REKONSTRUKCE
KANALIZACE A PŘÍJEZDOVÉ
CESTY
Po nezbytných přípravách a za finanční podpory
Jihomoravského kraje byla konečně zahájena
začátkem září rekonstrukce hlavní příjezdové cesty
včetně přilehlých chodníků a parkovišť. Především
pod komunikací uložená kanalizace je za hranicí
životnosti a neustálé havarijní události přiměly
vedení nemocnice k radikálnímu řešení. Nejen pro
pacienty a návštěvníky nemocnice, ale i pro nás
zaměstnance již přináší tato investiční akce spoustu
těžkostí. Nastalo tak tříměsíční období nároků na naši
trpělivost. Je třeba počítat s možnými komplikacemi,
které může s sebou rekonstrukce téměř sedmdesát
let starého odpadového systému přinést. Dbejme
prosím na bezpečnost a dodržujme organizační
pokyny s rekonstrukcí spojené. Věříme, že vše
zvládneme a nemocnice tak brzo bude moci obnovit
standardní provoz. Děkujeme za pochopení.

Prim. MUDr. Vladimír Kaprál
Rehabilitační oddělení

Ing. Petr Hořínek
vedoucí HTS

PORADNA ROZŠÍŘILA
BEZPLATNÉ SLUŽBY
Jak už jistě víte, Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
podala v roce 2013 pomocnou ruku lidem
z Hodonína a okolí, a podpořila tak vznik HIV
poradny, jejíž hlavní náplní je bezplatná, anonymní
osobní i telefonická konzultace a předtestové
poradenství. Stejný důraz je kladen i na prevenci
tohoto onemocnění, a proto Nemocnice TGM
Hodonín nabízí díky grantům z Města Hodonína
preventivní výukové programy Hrou proti AIDS pro
SŠ, které zabezpečují odborné pracovnice Státního
zdravotního Ústavu. Nemocnice spolu s Městem
Hodonínem také podporují Světový den boje proti
AIDS, kdy jsme do našeho města společně v loňském
roce pozvali testovací sanitku.
Bohužel nejen ve světě, ale i u nás v ČR se potýkáme
s nárůstem dalších, dnes již opomíjených, přesto ale
závažných a často se vyskytujících se onemocnění
jako je hepatitida B, C nebo syfilis. Díky podpoře
Ministerstva zdravotnictví se Nemocnice TGM
Hodonín rozhodla nabídnout od 1. 8. 2016 v rámci

LÉKAŘI REHABILITAČNÍHO
ODDĚLENÍ V NOVÉM
Začátkem září začali využívat nově upravenou
budovu bývalé lékárny lékaři Rehabilitačního
oddělení. Ti se sem přestěhovali ze suterénu hlavní
budovy. Pro pacienty to znamená, že pokud jsou
objednáni, nebo se chtějí objednat na vyšetření
k lékaři, nebo na placenou službu (rázová vlna,
plynové injekce, laser…) půjdou k vyšetření právě do
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HIV poradny i odběry na již zmíněná onemocnění, a
MODERNIZUJEME
to zcela bezplatně.
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
Díky rozšíření těchto služeb bylo našim klientům
zapotřebí zajistit vhodnější místo s moderním
vybavením a dostatkem soukromí, a tak se HIV Nákupy (vč. DPH) červenec – září 2016
poradna přestěhuje do své vlastní ordinace v bývalé
budově lékárny po ukončení rekonstrukčních prací
Dětské oddělení:
na příjezdové komunikaci.
Pacientské monitory 2 ks
60.660,7.130,Transportní vozík 1 ks
Ing. Petra Kozáková
Chirurgické oddělení JIP:
projektová pracovnice
87.120,Infuzní pumpy 3ks
74.415,Lineární dávkovače 3 ks

ZPŘÍJEMŇUJEME
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Anasteziologicko - resustitační oddělení:
Lineární dávkovače 4 ks
94.220,58.080,Infuzní pumpy 2 ks

OOP
Stále probíhá dílčí rekonstrukce oddělení. Úpravami
již prošly 2 vyšetřovny, kuchyňka a pracovna lékařky. Oddělení ošetřovatelské péče:
EKG
¨
Transportní
vozík
1
ks
Lůžková část nemocnice

35.871,7.130,-

Pokračuje výměna vodovodních stupaček na všech
Interní oddělení:
podlažích.
Transportní vozík 5 ks

35.650,-

RHB
Dokončena rekonstrukce budovy bývalé kavárny pro Interní oddělení JIP:
Antidekubitní matrace
vyšetřovnu lékařů Rehabilitačního oddělení.

15.839,-

Interní oddělení Kardio:
Ergometrický systém

Dětské oddělení
Výměna židlí na pokojích pacientů

332.629,-

Rehabilitační oddělení:
Lehátko vyšetřovací elektrické 6ks 214.423,Hemodialyzační středisko:
Pacientský monitor
BSM Monitor

30.846,348.480,-

OOP - kuchyňka

OOP - vyšetřovna

Kardio - ergometrický systém
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že nám zástupci nemocnice vyšli vstříc a nejen, že
přijeli, ale okamžitě se nechali vtáhnout do děje naší
táborové hry a s maximálním nasazením a trpělivostí
celé dopoledne věnovali našim detektivům. Velmi si
návštěvy paní ředitelky i vrchní laborantky vážíme
a děkujeme jim, že jsme s jejich pomocí a podporou
DRÁČEK HASÍK NAVŠTÍVIL
mohli
účastníkům našeho pobytu připravit program,
MALÉ PACIENTY
který bychom bez této spolupráce nedokázali
Včasným přivoláním složek integrovaného vlastními silami zajistit a připravit. Díky jejich pomoci
záchranného systému mohou být při záchraně životů se našim detektivům podařilo vyřešit případ
a majetku nápomocné i děti. To si dobře uvědomují a odhalit pachatele.
i mladí hasiči města Hodonína, kteří navštěvují,
v době prázdnin s preventivně výchovným Jakub Konečný, Jitka Soldánová, Olin Soldán a všichni
účastníci pobytu
programem „Hasík CZ“ například dětské tábory nebo
malé pacienty v okolních nemocnicích. Dráček Hasík,
symbol projektu, zavítal společně s požárníky v pátek
22. července i mezi děti hospitalizované na dětském
oddělení. Setkání s Hasíkem jim tak přineslo nejen
oživení při pobytu v nemocnici, ale i poznání práce
hasičů a poučení, jak se chovat v krizových situacích
při ohrožení požárem.

Stalo se

ZG

HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO
SLAVÍ 40. LET

PACHATELE USVĚDČILA KREV

Je to již 40 let, kdy bylo v naší nemocnici slavnostně
otevřeno Hemodialyzační středisko. Tehdejší snaha
vedoucího lékaře nemocnice a primáře interního
oddělení MUDr. Jindřicha Berk y úspěšně
odstartovala první dialýzy i pro pacienty našeho
regionu. Význam tohoto kroku v poskytování
zdravotnických služeb se stal pro nemocnici velmi
důležitým. Následující cesta vývoje specializovaného
pracoviště nebyla jednoduchá a bez obětavosti
všech zaměstnanců by se neobešla. Výsledkem je
dnes vysoký kredit péče již v nově zrekonstruovaných prostorách, výrazný přínos pro
ekonomickou stabilitu nemocnice, ale hlavně větší
šance pro pacienty plnohodnotně žít s handicapem
selhání ledvin.

V pondělí 1. srpna 2016 navštívily ředitelka
Nemocnice TGM Hodonín MUDr. Věra Dostálová
a vrchní laborantka OLM Mgr. Zuzana Uřičářová letní
rehabilitační pobyt, který pořádá Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, z.s., SPMP ČR pobočný spolek Hodonín.
Účastníci pobytu, kteří v krásném prostředí CHKO Bílé
Karpaty v rekreačním středisku Kopánky v rámci
táborové hry „Detektivní příběhy“ řeší zapeklité Historické milníky
případy, potřebovali v jednom z nich usvědčit
9. březen 1976 Slavnostní otevření dialyzačního
pachatele podle krve, kterou zanechal na místě činu.
střediska, vedoucí lékař MUDr. Karel Pospíšil
A proto se obrátili s prosbou o pomoc právě na
24. květen 1976 Zahájení první dialýzy
Nemocnici TGM Hodonín, aby se seznámili se
15. září 1977 První transplantace ledviny
způsobem, jak určit krevní skupinu a co vše je možné
pacientce střediska
zjistit z krve. Nás jako organizátory pobytu velmi těší,
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12. května 1979 První hemoperfuze
1979 Zřízení speciální úpravny vody pro
dialyzační přístroje
10.-12. října 1983 Celostátní nefrologická
konference ve Strážnici
1986 Vedoucí lékař MUDr. Jindřiška Kuchyňková
říjen 1989 Přesun do samostatné budovy
likusového typu
1998 Vedoucí lékař MUDr. Jitka Slivková
listopad 2014 Zahájení rekonstrukce prostor
bývalé jídelny pro přesun střediska
1. září 2015 Středisko se stává samostatným
oddělením
25. září 2015 Slavnostní otevření střediska v
nových prostorách
23. září 2016 Odborná konference v Čejkovicích
při příležitosti 40. výročí střediska

NEMOCNICE ÚSPĚŠNĚ PROŠLA
AKREDITAČNÍM ŠETŘENÍM
V měsíci dubnu a září 2016 provedla firma
EUROCERT CZ, a.s. v Nemocnici TGM Hodonín, p. o.
plánovaný externí audit na integrovaný systém.
Nemocnice zavedla novou normu:
ČSN EN ISO 9001:2016 a úspěšně obhájila:
Ce r t i f i k át o ov ě ř e n í k va l i t y a b e z p e č í
poskytovaných zdravotnických služeb
Certifikát systém managementu společenské
odpovědnosti organizací - ČSN 01 0391:2013
Externí auditorská komise tvořená lékařem, sestrou a
technikem detailně sledovala chod nemocnice
napříč všemi lůžkovými odděleními i ambulancemi,
včetně provozů jako je kuchyň či správa. Prověřovala
fakta a prováděla pohovory se zástupci z řad
zaměstnanců. Výsledkem byla úspěšná obhajoba.
Posuzované procesy jsou realizovány ve shodě
s d o k u m e ntova ný m i p rav i d l y. Sys té m
managementu je funkční a v potřebném rozsahu
dokumentován. Organizace má předpoklady pro
uplatňování, udržování a zlepšování systému
managementu kvality a bezpečí lůžkové zdravotní
péče ve výše uvedeném oboru. Vedení nemocnice
děkuje všem svým zaměstnancům a
spolupracovníkům za náročnou a dobře odvedenou
práci.

Oslavy 40. výročí založení Hemodialyzačního
střediska vyvrcholily v pátek 23. 9. 2016 Odbornou
konferencí v čejkovickém zámku. Sjeli se jak hosté z
vyšších nefrologických pracovišť fakultních
nemocnic, vedení a přednostové jednotlivých
oddělení hodonínské nemocnice, tak i bývalí
a současní zaměstnanci střediska. Po zdravici
ředitelky nemocnice MUDr. Věry Dostálové
a úvodním slovu prim. MUDr. Jitky Slivkové, které
připomněly historii i současnost střediska,
následovaly odborné příspěvky hostů – lékařů
z pražských a brněnských nemocnic. Příležitost
k prezentaci svých portfolií dostali také zástupci
medicínských a farmaceutických firem, které
s hemodialyzačním střediskem dlouhodobě
spolupracují. Po ukončení konference se účastníci
přesunuli do sklepních prostor zámku, kde
pokračovali za zvuků cimbálové muziky v odborných
debatách a volné zábavě.
Zdařilá akce byla poděkováním všem, kteří se za
celou dobu činnosti hemodialyzačního střediska,
zasloužili o jeho rozvoj a velmi dobré pracovní
výsledky.
Prim. MUDr. Jitka Slivková
Hemodialyzační středisko

Mgr. Naděžda Kwašniewská
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
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V září: Magda Procházková, MUDr. Jiří Nezdařil,
Helena Zelená, Jana Kalábková, Jiří Skalka

Plánujeme

PRACOVNÍ JUBLIEA
20 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Eva Patáková, Jana Ingrová, Lenka Michenková,
Mgr. Kateřina Třísková, Libuše Dvořáková, Alena Vlachová
25 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
MUDr. Jiří Brückner, MUDr. František Černý, MUDr. Miluše
Merličková, MUDr. Romana Chládková, Mgr. Jana
Hrbáčková, Hana Vacenovská
30 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Mgr. Dana Koláčková, MUDr. Hana Hájková,
Marie Jakubčíková, Iveta Blažková
35 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Ing. Miroslava Hrdličková, Jana Šubínová, Lenka Plisková
40 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Ivana Foltýnová , Emílie Veselá
45 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Věra Bulínová
Odchod do SD: Eva Jobová

ÚPRAVY, NÁKUPY
Hlavní příjezdová cesta
Dokončení výměny kanalizačního řádu jak
splaškového, tak i dešťového a rekonstrukce povrchu
příjezdové cesty od vrátnice k plynové stanici, včetně
přilehlých parkovišť.
Tato akce vyvolala další investici – rekonstrukce
vodovodního potrubí, které leží souběžně s
vyměňovaným potrubím obou kanalizací.
Výtahy
Výměna obou výtahů (osobní a lůžkový) – centrální
chodba, lůžková část
Zateplení budov
Připravuje se zateplení objektů vrátnice a provozní
budovy
Rekonstrukce požárního vodovodu - dokončení
Lůžková část

PLÁN AKCÍ NEMOCNICE
OSVĚTA A PREVENCE

Nákupy
Tlakový holter – Dětské oddělení
Infuzní pumpa – Dětské oddělení
Vysokovýkonný laser – Rehabilitační oddělení
Sanitních vozy 2 ks – Dopravní zdravotní služba
Anesteziologický přístroj - Anasteziologicko resustitační oddělení
Ultrazvuk – Gynekologické oddělení
Monitorovací zařízení – Oddělení klinické
biochemie

10. 11. 2016

Diabetes mellitus
Odborná přenáška nejen pro klienty lázní
u příležitosti Světového dne diabetu.
Lázně Hodonín - Oranžerie v 15.00

29. 11. 2016

Mobilní testovací sanitka
Preventivní akce pro veřejnost v rámci
Světového dne boje proti AIDS
Hlavní světelná křižovatka v Hodoníně od13.00
do 17.00

VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ
30. 11. 2016

Bolesti břicha u dětí
Odborný seminář pro lékaře.
Jídelna nemocnice ve 14.00

14. 12. 2016

Prevence nozokomiálních nákaz, prevence
VAP
Odborný seminář pro lékaře.
Jídelna nemocnice ve 14.00
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2. 12. 2016

Vánoční společenský večer zaměstnanců
nemocnice
Kavárna Družba Hodonín, 18.00 – 02.00

6. 12. 2016

Vánoce s královnou
Tradiční benefiční akce Vodního království
Vestibul u dětského oddělení v 11.00

7. 12. 2016

Mikulášská besídka pro děti a vnoučata
zaměstnanců
Jídelna nemocnice v 15.30

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, IČ: 00226637
Mgr. Zdeněk Grombiřík, MUDr. Věra Dostálová, Mgr. Naděžda Kwašniewská,
prim MUDr. Bohumil Holub, Ing. Václav Slovák, Ing. Petr Hořínek
grombirik@nemho.cz, tel.: 518 306 354, www.nemho.cz
Určeno pouze pro vnitřní potřebu Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Termín uzávěrky dalšího čísla je 16. 12. 2016 Příští číslo vyjde v lednu 2017
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