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Řízení znamená uplatňování všech prostředků
navržených v organizaci ke zdokonalování, vedení,
kontrolování a správě jejich různých činností, které
mají zajišťovat dosahování cílů organizace, ke
kterým byla zřízena. Toto je citace ze směrnice č.
7/2009 Zajištění fungování vnitřního kontrolního
systému NTGM. Zde jsou stanovena pravidla pro
všechny odbory a útvary nemocnice. Součástí
pravidel je i definice role a působnosti interního
auditu.
Působím jako interní auditor od roku 2011 a chtěl
bych poskytnout pár informací o významu této
činnosti. Útvar interního auditu napomáhá ředitelce
nemocnice a ostatním vedoucím zaměstnancům při
plnění stanovených cílů tím, že při provádění auditu
v ý k o n u h o d n o t í té ž d o d r žov á n í p ř e d e m
stanovených kritérií pro hospodárnost, efektivnost a
účelnost výkonu Nemocnice. Interní audit zahrnuje
zejména: a) finanční audit, b) audit systémů, c) audit
výkonu, d) ostatní. Legislativní pravidla jsou dána
zákonem 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné
správě a vyhláškou 416/2004, kterou se provádí
zákon. Provádění interních auditů je řízeno
střednědobým a ročním plánem, které schvaluje
ředitel. Přehled o provedených kontrolách se
předává zřizovateli v rámci hodnocení FKVS
(finanční kontrola veřejné správy). Je vedeno od roku
2004, od roku 2009 i počty. Pro zajímavost uvádím
přehled.

CO JE INTERNÍ AUDIT?
Všichni víme, co je hlavním úkolem nemocničního
zařízení. Bohužel si musíme i na vlastní kůži potvrdit,
že naše nemocnice svůj hlavní úkol a cíl naplňuje.
Naše ocenění a chvála pak míří zaslouženě k
pracovníkům ze zdravotního úseku.

Koncem února každého roku se zbilancuje činnost
nemocnice za předcházející rok ve Zprávě o činnosti.
V ní je obsažena vizitka za všechny činnosti
nemocnice. Pokud je celkový výsledek pozitivní, je to
dokladem toho, že odpovědnost byla naplňována
dle předepsaných zásad. Je dokladem toho, že
proces řízení byl dodržen správně, za což patří všem
dík.

statistika auditů
plán auditů
vykonané
operativní
finanční
systémové
výkonové
ostatní
poč. opatření

2009
11
11
1
5
2
4
1

2010
9
9
0
4
1
2
2

2011
11
11
0
2
2
6
1
27

2012
12
12
1
3
2
4
4
43

1

2013
16
15
1
5
2
5
4
30

2014
16
16
1
4
2
7
4
39

2015
14
4
5
2
4
3
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Výsledkem každého auditu jsou stanovená opatření
za účelem nápravy či zlepšení činnosti. Uvedené
počty opatření dokumentují, že auditované oblasti
jsou funkční a bez závad. Naplňování opatření je
sledováno průběžně. Roční zhodnocení se provede
vždy v červnu, tedy v tomto měsíci se sejdeme za
účelem zhodnocení roku 2014. S řadou z Vás jsem se
na poli interního auditu potkal a doufám, že
potvrdíte, že interní audit nestraší, ale napomáhá.
Všechno má svůj vývoj, a tak ministerstvo financí
chystá nový zákon o vnitřním řízení a kontrole, který
přinese podrobnější pravidla pro řízení rizik, zruší
nadbytečné kontroly a zjednoduší kontrolní systém,
zřizují se výbory pro audit, stanoví se kvalifikační
požadavky úředníků a auditora. Takže nás čeká lepší
předpis, než ten současný.

ÚSPĚŠNÁ SBÍRKA FINIŠUJE
Třetí kolo sbírky, které bylo zahájeno 17. prosince
2013, již předčilo výnos prvního (774 tis.) a druhého
(342 tis.) kola a aktuálně dosahuje výše 1.377.790 Kč.
Díky štědré podpoře obcí a firem spádového regionu
Nemocnice TGM Hodonín tak mohly být pořízena
další lůžka. Tentokrát 10 lůžek pro interní oddělení –
stanici interna B ženy a 4 lůžka na JIP dětského
oddělení. Do provozu byly slavnostně uvedeny v
pondělí 8. a v úterý 9. června 2015. Při této příležitosti
vedení nemocnice pozvalo a osobně poděkovalo
zástupcům obcí a firem, které darovaly částku v
hodnotě alespoň jednoho lůžka.
V polovině června byla dodána také nová lůžka do
rekonstruovaných prostor hemodialyzačního
střediska. Jedná se o 12 lůžek, z toho 3 jsou vybaveny
integrovanou váhou. Finanční prostředky na jejich
úhradu se budou na sbírkovém účtu shromažďovat
do konce roku, kdy by měla být sbírka nejpozději
uzavřena.
Mgr. Ladislav Ambrozek, projektový pracovník

RNDr. Jaroslav Hanák, interní auditor

Co je u nás nového?
INTERNÍ JIP KONEČNĚ
V REKONSTRUKCI
Po 25 letech provozu ve stísněných a ne zcela
vyhovujících prostorech se dočká Jednotka
intenzivní péče Interního oddělení výrazných změn.
Kromě kompletní stavební rekonstrukce a výměny
potřebné technologie je velkým přínosem úprav
rozšíření jednotky o další dva pokoje a možnost
monitoringu všech lůžek z centrálního stanoviště
obsluhujícího personálu. Rekonstrukce si vyžádá
náklady ve výši 6 mil. Kč. Doba její realizace se
předpokládá do konce září 2015.

ZÁCHRANKA
PŘISTÁVÁ V NEMOCNICI
Špatné podmínky pro přistávání a vzlet helikoptér
letecké záchranné služby vedly ke krokům
směřujícím k přesunu tohoto místa z často
blokovaného heliportu na parkovišti u hřbitova do
areálu nemocnice. Na tuto důležitou investici
financovanou nemocnicí přispěl provozovatel
letecké záchranné služby společnost ALFAHELICOPTER, spol. s r.o. Ta eviduje v Hodoníně od 1.
1. 2010 do 9. 6. 2015 celkem 204 přistání, z toho 31 v
noci. Provoz nové přistávací plochy byl slavnostně
zahájen v pondělí 8. června 2015 za přítomnosti
náměstka ředitele Zdravotnické záchranné služby
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Jihomoravského kraje MUDr. Rudolfa Zvolánka,
BUFET NOVĚ
jednatele společnosti HELICOPTER, spol. s.r.o. JUDr.
Pavla Müllera, starostky Města Hodonína Ing. arch. I kvalita nezdravotnických služeb se velkou měrou
Milany Grauové, dodavatelů stavby a vedení podepisuje na míře spokojenosti pacientů i
návštěvníků nemocnice. Jednou z nich je provoz
nemocnice.
nemocničního bufetu. Ten po pěti letech změnil
svého provozovatele. K tomu, zda to byl tolik
očekávaný krok k lepšímu, se můžete vyjádřit i Vy
zaměstnanci a to například hlasováním v anketě na
webových stránkách nemocnice.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
PŘEVZALO MONITORY DECHU
Ve středu 10. června převzala nemocnice, z rukou
ředitelky nadace Křižovatka Sabiny Sklenářové, pět
monitorů dechu pro dětské oddělení. Přístroj dokáže
přivolat světelnou i zvukovou signalizací pomoc,
pokud se dech miminka zastaví nebo zpomalí
natolik, že by ho ohrozil na životě. To je důvod proč
bylo i dětské oddělení naší nemocnice zařazeno do
programu podpory Nadace Křižovatka, která se jako
jediná nadace v České republice věnuje Syndromu
náhlého úmrtí kojenců „SIDS“ a možnostem ochrany
ohrožených dětí do jednoho roku věku.

ZPŘÍJEMŇUJEME
PROSTŘEDÍ NEMOCNICE
OOP
Na stanici odborné ošetřovatelské péče Interního
oddělení se v současné době montují instalační
žlaby na každém pokoji, zároveň probíhá výměna
stupaček. Při této příležitosti probíhají malířské práce
a výměna dveří včetně zárubní za širší.
Dětské oddělení
Začala rekonstrukce jednoho z pokojů. Po
rekonstrukci bude nově vybaven vlastním sociálním
zařízením.

CT pracoviště
Pro vyšetřované pacienty se chystá samostatné
sociální zařízení.
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Ochutnávala se káva, čaje, různé druhy čokolády, ale i
výrobky naší kuchyně jako byl perník a žervé dle
fairtradových receptů. Zvláštní ocenění si zaslouží
určitě zaměstnanci i hosté, kteří doplnili menu
ochutnávky vlastnoručně upečenými laskominkami
z kategorie zdravé výživy. Naše nemocnice je první a
stále jedinou nemocnicí v ČR, která se k oslavě
Světového dne pro fair trade přidala. V rámci projektu
„Zdravé město a místní Agenda 21“ hodlá
spolupracovat s Městem Hodonín i do budoucna.

INVESTUJEME DO
PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ
I nadále pokračujeme v modernizaci přístrojového
vybavení. V měsíci dubnu zakoupila nemocnice pro
interní ambulance dva kusy EKG přístrojů, pro
gynekologické oddělení bipolární resektoskop a pro
rehabilitační oddělení přístroj na elektroterapii. V
květnu získalo ARO vlastní defibrilátor a JIP interního
oddělení bylo vybaveno novými injekčními
dávkovači. V červnu byl zakoupen na kardiologickou
ambulanci epizodní záznamník.

ÚSPĚŠNÝ AUDIT
V dubnu provedla firma EUROCERT CZ, a.s. v
Nemocnici TGM Hodonín, p. o. plánovaný
recertifikační audit na integrovaný systém a
nemocnice úspěšně obhájila:
Certifikát systému managementu kvality ve shodě s
normou ISO 9001:2008
Certifikát o ověření kvality a bezpečí poskytovaných
zdravotnických služeb
Certifikát systém managementu společenské
odpovědnosti organizací - ČSN 01 0391:2013
Posuzované procesy jsou realizovány ve shodě s
dokumentovanými pravidly. Systém 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.

Stalo se

Mgr. Naděžda Kwašniewská
náměstkyně ředitelky pro ošetřovatelskou péči

FAIRTRADOVÁ OCHUTNÁVKA
Více než sto zaměstnanců využilo v pondělí 11.
května pozvání vedení nemocnice k tradiční
ochutnávce fairtradových výrobků. Myšlenka
podpory důstojných podmínek pro spravedlivý
obchod s řemeslníky rozvojových zemí se těšila
daleko většímu zájmu než v minulých letech.
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XI. DEN SESTER

programu bylo také divadlo pro děti a předčítání z
Valašských pohádek. Účastníci měli možnost se jít
podívat i do Valašské dědiny, kde je největší expozice
hospodářských usedlostí, salašnických staveb,
mlýna, kovárny a školy. Ve škole jsme si vyzkoušeli
vyučování jako z doby vlády císaře Josefa. Poznali
jsme život našich předků hlavně ze zemědělského
hlediska, k vidění zde bylo mnoho domácích zvířat i
zemědělských plodin. Počasí nám celý den přálo a
spokojenost dětí i dospělých byla zřejmá. V
podvečer jsme se vrátili do Hodonína unavení,
přejezení valašskýma frgálama, ale s přáním, že příští
rok jedeme zas.
Libuše Dvořáková

Dne 27. května se sál Evropy zaplnil účastníky
konference, věnované Mezinárodnímu dni sester.
Téma bylo zvoleno aktuální „Pohled na zajímavé a
přínosné kazuistiky.“ Na přestávku mezi jednotlivými
bloky pořadatelé připravili pro posluchače
barmanskou show.
Všechny přednášky byly velmi poutavé a vnesly
možnost nalezení nového úhlu pohledu na toto
téma. Zaujetí posluchačů bylo možno vyčíst z každé
tváře zcela zaplněného sálu.
Mgr. Naděžda Kwašniewská, náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči

KDYŽ DĚTI SLAVÍ
U příležitosti Mezinárodního dne dětí vedení
nemocnice společně s odborovými organizacemi
připravilo pro děti a vnoučata zaměstnanců naší
nemocnice opravdový dárek.
V sobotu 6. června mohly zavítat do nemocničního
parku a společně si zasoutěžit v různých
dovednostních disciplínách. Na děti, které úspěšně
prošly všech jedenáct stanovišť, čekaly sladkosti a
další odměny. Slavnostní odpoledne zpestřilo
taneční vystoupení Šmoulů, ukázky výcviku psů a
akrobacie modelů helikoptér. Dárkem přispěla i
Městská policie a Policie ČR v podobě předvedení
výstroje a používané techniky. Velcí i malí návštěvníci
se také mohli seznámit s novou sanitkou DZS. Tomu,
komu při pestrém programu v nemocničním parku
vyhládlo, přišel určitě vhod vlastnoručně opečený
špekáček. Vedení nemocnice děkuje všem
zaměstnancům nemocnice za zdařilou organizaci
oslav svátku pro naše nejmenší.

DEN DĚTÍ V ROŽNOVĚ
Už se stalo tradicí, že každý rok pořádá ZO OSZS
Nemocnice TGM Hodonín ke Dni dětí jednodenní
zájezd. Tentokrát jsme se rozhodli navštívit Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na
výlet jsme se vydali v sobotu 30. 5 . 2015. Cílem naší
cesty byla Valašská dědina a Dřevěné městečko. Tady
probíhaly akce věnované starý řemeslům. Děti si
mohly sami vyzkoušet tradiční výrobu svíček,
batikování látek, splétání lan, ražení do kůže, pečení
perníčků a spoustu dalších aktivit. Součástí
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Oddělení laboratorní medicíny si připomněla
„Světový den dárců krve“ a pozvala dobrovolné
dárce k bezpříspěvkovému odběru. V úterý 16.
června tak přišlo darovat krev téměř 30 dárců. Ti tak
měli možnost prohlédnout si prostory tohoto
pracoviště a seznámit se s postupy při zpracování,
uchování a expedicí krve.

PODPOŘILI JSME KAMPAŇ
DNŮ BEZ ÚRAZŮ
Do kampaně Dnů bez úrazů se naše nemocnice
zapojuje každoročně. V rámci dnů otevřených dveří
seznamuje pravidelně veřejnost jak s prevencí
předcházení úrazům, tak i s praktickými ukázkami
poskytování první pomoci. Cílovou skupinu
preventivních aktivit jsou v této oblasti především
děti. Proto nemocnice přijala na pátek 12. června
pozvání na společnou akci pro děti z mateřských a 1.
stupně základních škol „Cvičák cvičí dětem“. Ta byla
zaměřena právě na snížení rizikovosti úrazů a
praktická řešení krizových situací, do kterých se
mohou děti dostat. Vedle Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru Jmk a Brigády záchranných psů
se tak i nemocnice zapojila do podpory osvětových
aktivit kampaně. Ukázka resuscitace se setkala s
velkým zájmem.

Plánujeme
OTEVŘENÍ NOVÉHO
HEMODIALYZAČNÍHO STŘEDISKA
V upravených prostorách budovy Pracoviště
hematologie a transfuzní služby
Součástí střediska bude: Dialyzační sál s deseti
lůžky, nefrologická ambulance, pokoj pro
infekční pacienty se dvěma lůžky, místnost pro
úpravnu vody s novou technologií včetně
rozvodů pro dialyzační monitory, dvě pracovny
pro lékaře, denní místnost, šatny pro pacienty i
zaměstnance, příruční sklady, nájezdová rampa
pro imobilní pacienty
Celkové náklady činí 14.3 mil. Kč. Dotací
11.3 mil. Kč přispívá Jihomoravský kraj
Aktuální předpoklad termínu zahájení provozu začátek září 2015

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE
Již pojedenácté se naše nemocnice připojila ke
světové kampani podporující dobrovolnické
dárcovství krve. Tradičním „Dnem otevřených dveří „
na Pracovišti hematologie a transfuzní služby
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PLÁNOVANÉ NÁKUPY
VE 2. POLOLETÍ

REKONSTRUKCI POKOJE NA
GYNEKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ

Sklopná skiaskopická stěna Radiodiagnostické oddělení
Gastroskopická sestava - Gastroenterologické
pracoviště
Úpravna vody - Hemodialyzační středisko
Přenosný ultrazvuk - Anesteziologicko –
resuscitační oddělení
Laparoskopická věž - operační sály
Artroskopická sestava - operační sály
Operační stůl - operační sály
Ultrazvuk - Gynekologické oddělení
Operační stůl - Gynekologické oddělení
Vysokovýkonný laser - Rehabilitační oddělení
Upgrade centrály - JIP interního oddělení
Spirometr - Dětské oddělení
Holter tlakový - Dětské oddělení
Monitorovací zařízení - Oddělení klinické
biologie
Diskové pole - Informační a výpočetní oddělení
Sanitní vůz – Dopravní zdravotní služba

Kompletní rekonstrukce standartního
třílůžkového pokoje
Nově: vlastní sociální zařízení

REKONSTRUKCI ZÁZEMÍ PRO
ŘIDIČE DZS
kompletní rekonstrukce nevyhovujícího
stavu objektu včetně šaten, sociálního
zařízení, oken a denní místnosti.
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PLÁN AKCÍ NEMOCNICE NA ROK 2015

23. 9. 2015 Nová antitrombotika
Odborný seminář pro lékaře
Jídelna nemocnice ve 14.00

Společenská kronika
Životní jubilea
25 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
V dubnu:

v květnu:

v červnu:

Kateřina Gálková, Zuzana Rašková,
Drahomíra Křížová
Lenka Tomanová, Alena Vaňková,
Renata
Dratvová
Bc. Jiřina Obrtlíková, Zdeňka Látalová,
Karel Suchánek
Božena Petlachová
Pavlína Záděrová, Jiřina Záleská,
Zuzana Šebestová, MUDr. Jaroslava 30 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Smolková, MUDr. Oto Urban
Marcela Štorková
Jitka Sekaninová, Anna Zahrádková,
Jiřina Ilčíková, Anežka Tomanová
Do starobního důchodu nám odešly

Pracovní jubilea

Zdeňka Látalová 31. 3. 2015
Božena Petlachová 30. 4. 2015
Květoslava Lažková 30. 6. 2015
Jana Antošová 26. 5. 2015

20 let nepřetržitého zaměstnání v organizaci:
Dana Nosková
Mgr. Radka Figurová
Marek Pavka

Vydavatel:
Redakční rada:
Kontakt:

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 21. 9. 2015 Příští číslo vyjde v říjnu 2015
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