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jsou to různá výročí, která se sluší připomenout, nebo
slavnostní akty při otvírání nových prostor. Je to vždy
týmová práce, ale řízena z odpovědného místa
projektového manažera. Veřejnost se o nemocnici
zajímá, a proto je potřeba jí pootevřít dveře a nastavit
ono pomyslné zrcadlo, ve kterém se práce nás všech
odráží. V červnu nás proto čeká Den otevřených
dveří.
Nemocnice je aktivní i v přístupu k
zaměstnancům. Pro ně se snaží organizovat různé
akce, ať je to například Mikulášská besídka, Den dětí,
nebo setkání bývalých zaměstnanců nemocnice. I
zde je potřeba vše nachystat a zrealizovat.
Není toho zrovna málo, proto jsme na našem
úseku dva a naše práce se hodně prolíná. Od 1. dubna
nastoupila na pozici projektové pracovnice Ing. Petra
Kozáková. Má na starosti hlavně získávání
alternativních finančních zdrojů pro nemocnici.
Vyhledává dotační a grantové příležitosti,
zpracovává žádosti, spolupracuje v oblastech
sponzoringu a veřejných sbírek. Připravuje a
administruje rovněž elektronické aukce. V
neposlední řadě řídí činnost HIV poradny a
preventivních aktivit nemocnice v této oblasti.

Představujeme
PROJEKTOVÍ PRACOVNÍCI

V seriálu „Představujeme“ jsme vás postupně
seznámili s členy managementu, s jejich
kompetencemi a prací, kterou pro nemocnici
vykonávají. Na řadě je tedy nahlédnutí pod pokličku
profese „koordinační programový projektový
manažer“. Pro mnohé je tato pracovní pozice
opředena otazníky, proto mně dovolte, abych onu
pomyslnou pokličku nadzvedl a dal průchod
informacím. Budu tedy pokračovat v popisu mé
vlastní práce.
Hlavní náplní je pro mě oblast „píár“ (volný překlad z
AJ: „Vztahy s veřejností“). I když si nemocnice buduje
dobré jméno hlavně kvalitou služeb, musí být někdo,
kdo její image podpoří dostupnými prezentačními
nástroji, např. webové stránky, virtuální prohlídka,
prezentace v tisku, na sociálních sítích i například v
interním zpravodaji. V rámci komunikační strategie
pro zajištění tohoto úkolu oslovuji různé cílové Mgr. Zdeněk Grombiřík
skupiny. Proto komunikuji s novináři, zaměstnanci i koordinační programový a projektový manažer
veřejností. Často mě tak vidíte s fotoaparátem, před
kterým mnozí uskakujete, ale věřte, že základem
pozitivního vnímaní nemocnice na veřejnosti jste vy
sami a vaše práce, za kterou se stydět rozhodně
nemusíte. Na mojí straně je povinnost jít jejímu
zviditelnění mediálně naproti, když je to zrovna
třeba. Píáristé jsou tedy, dnes již běžně, důležitým
článkem řídících týmů.
Hlavním posláním každé nemocnice je léčit,
ošetřovat a pečovat o ty, co to potřebují. Ta naše jde
ke člověku ještě blíž a snaží se být aktivní i v oblasti
předcházení nemocem. Kromě jednorázových
přednášek je zapojena do řady preventivních
projektů. Tyto aktivity musí pro nemocnici někdo
monitorovat, koordinovat a realizovat. Zde opět plní
svou funkci projektový manažer.
Další koordinační aktivity zajišťuji při slavnostních
příležitostech, které si nemocnice připomíná. Ať už
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Od 20. století jsou na účetnictví kladeny ještě
vyšší nároky – vymezuje se finanční účetnictví,
manažerské účetnictví. Jsou vytvořena všeobecně
uznávaná pravidla účtování, požaduje se ověření
účtování nezávislou osobou – auditorem, stanovuje
se daňová povinnost podniku.
V současné době se do popředí dostává
snaha o mezinárodní sjednocení pravidel účetnictví
– jsou vydány mezinárodní účetní standardy a
mezinárodní standardy účetního výkaznictví.
O konkrétních činnostech našeho oddělení si
povíme příště.

HISTORIE ÚČETNICTVÍ
Byla jsem požádána o přiblížení činností ve
finanční účtárně naší nemocnice. Vzhledem k tomu,
že mnoha lidem naše práce není úplně jasná,
pokusím se o její přiblížení. Začnu trošku zeširoka –
historií.
Účetnictví není novodobý vynález, jak si
mnoho lidí myslí. Je to jedna z nejstarších metod
evidence stavu a pohybu majetku. Zmínka o něm je
dokonce i v Bibli – Starý zákon, kniha Sírachovcova.
Jeho počátky sahají až do dob směnného
obchodu, tj. 4 tisíce let před Kristem. Tehdejší účetní
záznamy se prováděly formou zářezů nebo vrypů do
dřeva, kostí, kamene, pomocí uzlů apod. Známá je
tzv. „vrubovka“ – dřevěná tyč, na které se zářezem
zaznamenávaly dluhy, seříznutím pak úhrada dluhu.
Ostatně dodnes používáme pojem „vrubopis“. Tyto
formy můžeme nalézt u starobylých národů v oblasti
Středomoří, Malé Asie a Egypta. Pokrokem byl vznik
obrazového písma, které využívaly především
vyspělé národy kolem Středozemního moře –
Egypťané, Chetitové, Babyloňané, dále Aztékové,
Mayové a Číňané. S vynálezem písma se začaly
transakce zapisovat na nejrůznější materiály papyrus , dřevěné desky, hliněné tabulky apod.
Jak rostla úroveň národů, vznikala větší
potřeba hospodářské evidence a účetnictví začínalo
nabývat propracovanější podoby – viz nejstarší
dochovaný zákoník světa – babylonský
Chammurapiho zákoník. Hospodářská evidence se
vedla především v chrámových bankách, na
královských dvorech a úřadech. Kvůli potřebě
přehledného a důkladného účetnictví vznikaly
obchodní knihy – nejstarší nálezy jsou kolem roku
2200 let před Kristem v oblasti Babylonie. Všechny
příjmy a výdaje musely být doloženy potvrzenkami.
Byl kladen důraz na podrobnost, přesnost a
průkaznost.
V Evropě zdokonalili účetnictví italští
obchodníci v 15. století. Sem spadají počátky
podvojného účetnictví. Za jeho tvůrce je označován
mnich Luca Pacioli, jehož traktát byl vydán roku 1494
a je označován jako základ dnešního účetnictví.
Od konce 18. století se v účetnictví v Evropě
objevují různá vylepšení, např. zlepšené podvojné
účetnictví, v účetnictví tabulkové (známé jako
účetnictví americké). Vzniklo účetnictví anglické,
účetnictví německé atd.
V Baťových závodech ve Zlíně se používalo
„provozní účetnictví“, které se výrazným způsobem
zapsalo do dějin účetnictví. Po 2. Světové válce z
Baťova provozního účetnictví vzniká metoda
doplňkového účetnictví, z kterého se vyvinulo
vnitropodnikové účetnictví.

Ing. Naděžda Smolíková
vedoucí finanční účtárny

Co je u nás nového?
ZAHÁJENA SBÍRKA
NA SANITKU
Inspirována úspěšnou sbírkou na obnovu
nemocničních lůžek se nemocnice rozhodla vyhlásit
veřejnou sbírku i na zajištění finančních prostředků
pro výměnu sanitních vozů. Sbírka, která začala 1.
února 2016, byla povolena Krajským úřadem
Jihomoravského kraje a byl na ni zřízen speciální
sbírkový účet. Veřejnost má možnost na sbírku
přispět i v areálu nemocnice vložením příspěvku do
pokladničky, která je umístěna u „Recepce“. Do sbírky
se kromě veřejnosti již zapojili okolní obce a další
donátoři. Návštěvníci nemocnice se mají možnost
seznámit s aktuálním stavem sbírky v centrálním
vstupu do lůžkové části nemocnice. Černobílá
fotografie sanitky ve stylu puzzle se zde mění tak, že
za každých získaných 5 tisíc na konto sbírky se
promění jeden z její 240 dílů v barevný. Plnobarevný
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obraz tak nastane v okamžiku, kdy nemocnice získá
1,2 mil. Kč, což je odhadovaná cena jednoho vozu.
Dopravní zdravotní služba nemocnice disponuje v
současné době 12 vozy. Vzhledem k jejich špatnému
technickému stavu z důvodu dlouholetého provozu
(nejstarší 20 let a 860 tis. km) je nutno naléhavě řešit
jejich obměnu. Vysoké pořizovací náklady však
neumožňují nemocnici řešit tento problém
radikálně, jak by potřebovala. Vlastní investiční
zdroje však musí vkládat i do nového přístrojového
vybavení. Proto se při nákupu sanitek neobejde bez
pomoci z jiných finančních zdrojů.

cestách. Přístroj bezproblémově zvládá i snímkování
klasických rentgenových snímků skeletu.
Speciální konstrukce skiaskopu zajišťuje
přístup k ležícímu pacientovi ze všech stran a se
systémem dálkového ovládání pacienta i bezpečně
polohovat. Nový přístroj je plně digitalizovaný. Díky
tomu se tak zlepší výtěžnost vyšetření při nižší
obdržené dávce rentgenového záření pacientem. V
neposlední řadě má lékař k dispozici kvalitnější obraz
bez nutnosti manuálního skenování kazet do
počítače.

Stav konta k 30. 4. 2016: 309.779,- Kč

Radiodiagnostické oddělení

Z.G.

NEMOCNICE ZÍSKALA NOVOU
SKIASKOPICKOU STĚNU

ZPŘÍJEMŇUJEME
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Koncem měsíce března byla na
r a d i o d i a gn o s t i c k é m o d d ě l e n í n e m o c n i ce
instalována nová skiaskopická stěna zakoupená z
dotace Ministerstva zdravotnictví České republiky ve
výši 5 mil. Kč.
Moderní přístroj Opera Sound odpovídá
nejvyšším nárokům a nejnovějším trendům, které
jsou v současné době v tomto diagnostickém oboru
k dispozici. Stěna zajišťuje vyšetření nejen
gastrointestinálního systému se zaměřením na
nemoci jícnu, žaludku, žlučových cest, tenkého a
tlustého střeva, ale i vyšetření močových cest a to jak
u dospělých, tak u kojenců a batolat. Pod
skiaskopickou kontrolou lze také provádět léčebné
zákroky jako je ERCP (endoskopická retrográdní
cholangiopankreatikografie), které například
umožní odstranění zaklíněných kamenů v žlučových

Radiodiagnostické oddělení
Dokončili jsme stavební úpravy místností pro nový
skiaskopický rentgen (obklady, malování, výměna
podlahy a následně i dveří)
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Bývalá lékárna
Provedli jsme stavební úpravy pro zamýšlené využití
některých ambulancí (stavba příček, oprava
vodovodního potrubí, oprava dlažeb, malování,
vybavení nábytkem)

Sklopná skiaskopická stěna –
radiodiagnostické oddělení (březen 2016) 5.561
909,- Kč
Artroskopická sestava – operační sály (březen
2016) 596 887,Elektrická polohovatelná lůžka 16 ks – OOP a
gynekologické oddělení (duben 2016) 626 644,Kč
EKG – JIP interní oddělení (duben 2016) 206
353,- Kč

Dětské oddělení
Byly vyměněny staré vstupní dveře za nové hliníkové
Dopravní zdravotní služba
Dokončili jsme kompletní úpravu zázemí pro řidiče
včetně šaten, sociálního zařízení, výměny oken a
dveří, opravy denní místnosti (oprava elektrického
vedení, oprava vodovodu, oprava a rozšíření kabelů
optické sítě, malování, výměna podlahy, dodání
nového nábytku)

Stalo se
K + M + B 2016
Operační sály
Proběhlo malování veškerého zázemí

Ve čtvrtek 7. ledna zavítali tři koledníci - Kašpar,
Melichar a Baltazar do naší nemocnice vykoledovat
finanční podporu Tříkrálové sbírce, jejímž hlavním
OOP
posláním je pomoc nemocným, handicapovaným,
Probíhají stavební úpravy (výměna 2ks dveří i
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, sociálně
zárubní, stěhování archivu a následně i šatny a
potřebným skupinám lidí. Každoročně při této
úprava vyšetřovny, malování včetně opravy
příležitosti žehnají tříkráloví koledníci svěcenou
stupaček)
křídou i naši nemocnici. Nápis K+M+B, který při tom
zanechávají na dveřích a zárubních nejsou počáteční
písmena
jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar,
MODERNIZUJEME
jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej
tomuto domu.
Nákupy (Vč. DPH)
ZG
Plicní ventilátor – ARO (leden 2016) 456 519,- Kč
Insuflátor - radiodiagnostické oddělení (leden
2016) 228 690,- Kč.
Operační stůl – operační sály (leden 2016) 1.887
874,- Kč
Gastroskopická sestava – gastroenterologické
pracoviště (leden 2016) 1.061 458,- Kč
Křeslo vyšetřovací – gynekologické oddělení
(únor 2016) 73 900,- Kč
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NEMOCNICI
NAVŠTÍVIL HEJTMAN

KONCERT
PODPOŘIL SANITKU

V úterý 12. ledna zavítal do naší nemocnice
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. V
doprovodu svého náměstka Mgr. Marka Šlapala, se
zde setkal s vedením nemocnice a společně
projednali plánované investiční akce organizace na
rok 2016. Na program jednání se dostala i nelehká
personální situace, která trápí nejedno zdravotnické
zařízení v ČR. Na závěr hejtman poděkoval ředitelce
nemocnice MUDr. Věře Dostálové za úspěšný rok
2015, obětavou práci všech zaměstnanců a popřál
nemocnici hodně úspěchů v nastávajícím roce.

O 37 776,- Kč vzrostlo konto veřejné sbírky na
obnovu sanitních vozů, kterou vyhlásila naše
nemocnice od 1. února letošního roku. Zasloužili se o
to návštěvníci Benefičního koncertu Petra Bende a
jeho hostů. Ten se uskutečnil ve středu 6. dubna v
Chrámu sv. Vavřince v Hodoníně. O náklady koncertu
se podělili partneři benefice. Výtěžek ze vstupného a
přítomné pokladničky tak mohl být celý věnován
sbírce. Jak v úvodu večera zaznělo z úst ředitelky
nemocnice MUDr. Věry Dostálové, hlavním záměrem
při pořádání koncertu bylo především vyjádření díku
všem, kteří nemocnici podporují. Připomněla, že to
ZG jsou nejen dárci, jenž aktuálně přispívají na pořízení
nové sanitky, ale i ti, kteří v posledních deseti letech
pomohli obměnit zdravotní lůžka.
ZG

SETKÁNÍ SE STAROSTY
Dne 9. 2. 2016 se v kongresovém sále Lázní
Hodonín uskutečnilo pracovní jednání starostů
spádových obcí, na které byla pozvána i ředitelka
nemocnice Věra Dostálová. Ta využila této
příležitosti, aby zástupcům obcí nejen poskytla
aktuální informace o činnosti a plánech nemocnice,
ale především poděkovala za finanční podporu
sbírky na obnovu nemocničních lůžek.
ZG

Plánujeme
ÚPRAVY A NÁKUPY
Úpravy, opravy, rekonstrukce
Operační sály
Malování sálů
Hlavní příjezdová cesta
Výměna kanalizačního řádu jak splaškového, tak i
dešťového a následná rekonstrukce povrchu
příjezdové cesty od vrátnice k plynové stanici, včetně
přilehlých parkovišť.
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Výtahy
Výměna obou výtahů (osobní a lůžkový) – centrální
chodba, lůžková část

V únoru: Mgr. Monika Tanhäuserová,
Hana Mráziková, Božena Frantová, Jiřina Horáková
v březnu: Iva Víchová, MUDr. Hana Hájková,
MUDr. Miloš Bláha, Emilíe Veselá

Nákupy
Tlakový holter – Dětské oddělení
Monitory životních funkcí – Dětské oddělení
Defibrilátor - Dětské oddělení - JIP
Vysokovýkonný laser – Rehabilitační oddělení
Ultrazvuk – ARO
Operační stůl – Gynekologické oddělení
Sanitních vozy 2 ks – Dopravní zdravotní služba
Ergonometrický systém - Kardiologická a
kardiostimulační ambulance

PRACOVNÍ JUBILEA
20 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Mgr. Martina Švecová, Anna Zahrádková,
Andrea Polláková
25 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Božena Bardúnová
30 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Jana Stoklásková, Jan Šafařík

Společenská kronika

35 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Věra Špetová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V lednu: Hana Brázdová, Jana Ročková,
Vojtěška Hnidáková, MUDr. Josef Holubík,
Karel Suchánek , Jana Králíková

6

7

PLÁN AKCÍ NEMOCNICE NA ROK 2016
OSVĚTA A PREVENCE
16. 5. 2016

Férová svačinka
Společná happeningová svačinka pro
zaměstnance na podporu fair trade.
Atrium zahrady u jídelny nemocnice, 11.30 –
13.30

11. 6. 2016

Den otevřených dveří nemocnice
osvětová akce pro veřejnost, prohlídka
odborných pracovišť, měření glykemie,
tlaku…
Areál nemocnice od 10,00

14. 6. 2016

Světový den dárců krve
Oslava mezinárodního svátku dobrovolného
dárcovství krve. Možnost bezpříspěvkového
darování krve a seznámení se s jejím
skladováním i expedicí.
pracoviště hematologie a transfuzní služby
nemocnice v 7.30

12. 10. 2016

Novinky v diabetologii + selfmonitoring
pacienta
Odborný seminář pro nelékařské pracovníky.
Jídelna nemocnice ve 14.00

19. 10. 2016

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

30. 11. 2016

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

14. 12. 2016

Novinky v urgentní medicíně
Odborný seminář pro lékaře.
Jídelna nemocnice ve 14.00

OSTATNÍ

10. 11. 2016

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

29. 5. 2016

Den dětí
Program pro děti a vnoučata zaměstnanců u
příležitosti MDD
Park nemocnice od 14.00

1. 12. 2016

Světový den boje proti AIDS
Osvětová akce pro veřejnost
Bude upřesněno

5. 10. 2016

Přátelské setkání vedení nemocnice s
bývalými zaměstnanci
Jídelna nemocnice ve 14.30

7.12.2016

Mikulášská besídka pro děti a vnoučata
zaměstnanců
Jídelna nemocnice v 15.30

9.12.2016

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

13. 12. 2016

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

VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ
18. 5. 2016

Den sester - Trendy v moderním
ošetřovatelství
Tradiční odborná konference určená
především pro zdravotní sestry.
Přednáškové bloky a prezentace
dodavatelských firem pro zdravotnictví.
Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín od
9.00

25. 5. 2016

Překrývání oborů radiologie a intenzivní
medicíny
Odborný seminář pro lékaře.
Jídelna nemocnice ve 14.00

29. 6. 2016

Přínos endoskopických vyšetření
Odborný seminář pro lékaře.
Jídelna nemocnice ve 14.00

21. 9. 2016

Předoperační vyšetření
Odborný seminář pro lékaře.
Jídelna nemocnice ve 14.00

23. 9. 2016

Historie, současnost a perspektiva léčby
selhání ledvin
Odborná konference pro lékaře i zdravotní
sestry u příležitosti 40. výročí zahájení
činnosti Hemodialyzačního střediska v
nemocnici.
Hotel Zámek Čejkovice

Vydavatel:
Redakční rada:
Kontakt:

DEN DĚTÍ
pro děti a vnoučata zaměstnanců Nemocnice
TGM Hodonín
V neděli 29. 5. 2016 od 14.00 v areálu parku
nemocnice
Soutěže pro malé i velké děti, prezentace
policie, ukázky agility......
Účast dětí nutné nahlásit paní Dvořákové osobně
nebo na telefonicky
na telefon 518 306 289 (201) nejpozději
do pátku 20. 5. 2016

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 devatenáctého čísla je 25. 6. 2016 Příští číslo vyjde v červenci 2016
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