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Ráda bych touto cestou poděkovala 

celému kolektivu zaměstnanců oddě-

lení šestinedělí a novorozenců. Velice 

si vážím lidského až rodinného přístu-

pu celého personálu, který myslí nejen 

na biologické potřeby pacienta, ale i 

na ty psychické. Byli jste báječní... ze 

srdce všem děkuji.  

Pacientka oddělení šestinedělí 

 

V srpnu 2018 jsem byl po ošetření na 

pohotovosti ve večerních hodinách 

hospitalizován na interním oddělení. 

Vzhledem k tomu, že jsem byl velice 

spokojen s péčí o mou osobu, bych 

chtěl poděkovat a udělit velkou po-

chvalu ošetřujícímu personálu. Zvláště 

pak sesterskému kolektivu, který se o 

mne po dobu mé hospitalizace staral. 

Velice si vážím práce těchto lidí a jsem 

rád, že mi byli nápomocni v mé      

nelehké zdravotní situaci.  

pacient interního oddělení 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 

chirurgickému oddělení strakonické 

nemocnice. Byla jsem velmi spokojena 

s prací lékařů i sestřiček, a to nejen s 

běžnou péčí, ale i se vstřícností, pokud 

jde o stravování atd. Nyní jsem v péči 

chirurgické ambulance. Oceňuji, jak se 

mi přes velký počet pacientů           

všichni věnují. 

pacientka chirurgického oddělení 



 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

rok 2018 byl pro Nemocnici Strakonice, a. s., bezesporu velmi 

úspěšný. V prestižním projektu HealthCare Institute – Nemocnice 

ČR 2018 – se Strakonice umístily na krásném čtvrtém místě, při-

čemž z jihu Čech byly nejúspěšnější. V hodnocení zaměstnanců 

skončily na třetím místě. Myslím si, že výše zmíněné je tou nejlepší 

vizitkou. Strakonický region může být na svou nemocnici pyšný. A 

Jihočeský kraj stejně tak. 

Nemocnice Strakonice, a. s. prochází neustálou modernizací. Zavá-

dí se nové přístroje, diagnostické metody, postupy… To vše přispívá 

k včasnější diagnostice i úspěšnosti léčby. Když to vezmu chronolo-

gicky, tak v březnu byl otevřen Babybox nové generace, v červnu 

Magnetická rezonance, v červenci předán nový sanitní vůz, v září 

byla zavedena nová metoda operativy - biopsie sentinelové uzliny – 

využití sondy v chirurgii prsní žlázy, ve stejném měsíci bylo v nových 

prostorách otevřeno Centrum pro infuzní terapii a žilní přístupy. 

Nemocnice také pořídila nový antigravitační trenažér a další přístro-

je na rehabilitační oddělení a novou laparoskopickou sestavu pro 

centrální operační sály. V závěru roku – v prosinci – bylo v nových 

prostorách otevřeno Gastroendoskopické pracoviště. V neposlední 

řadě chci upozornit na zahájení provozu ambulance duchovní péče, 

ve které slouží nemocniční kaplan Mgr. Pavel Kortus. Samozřejmě 

se nejedná o celkový výčet, bylo toho podstatně více, ostatně po-

drobnosti naleznete v této výroční zprávě. 

Hejtmanka Jihočeského kraje 
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Energie a finance se také investují do modernizace areálu, který je 

tak příjemným a bezpečným prostředím.  

Důležitou zprávou je, že se ve strakonické nemocnici podařilo stabi-

lizovat počty personálu. A když zmiňuji personál, líbí se mi, že se 

postupně obléká do nových uniforem. Mimochodem zaměstnanci 

se mohou těšit z celé řady benefitů, ke kterým nově přibyla také 

očkování proti chřipce, spalničkám, Hepatitidě A, Meningokoku A a 

C. 

Nemocnice Strakonice pořádá celou řadu akcí, které s velkou rados-

tí zaštiťuji. Ze vzdělávacích událostí bych vyzdvihla XIV. Prácheňský 

ošetřovatelský den, jehož téma znělo Od bolesti k radosti. Uskuteč-

nil se 15. května a byl velmi povedený. Dále zmíním sázení lípy ku 

příležitosti 100 let od založení republiky a odhalení pamětní desky 

doc. MUDr. Dimitrije Slonima, ke kterému došlo v rámci 10. výročí 

otevření Centrálních laboratoří. 

 

Mgr. Ivana Stráská 



 

  

 

Vážení spolupracovníci, pacienti, klienti, obchodní partneři, čtenáři 

výroční zprávy, 

rok 2018 byl pro strakonickou nemocnici rokem úspěšným. Hospo-

daření skončilo v černých číslech a akciová společnost Nemocnice 

Strakonice neměla k 31. 12. 2018 závazky po lhůtě splatnosti. Sou-

časně došlo k  významným kvalitativním posunům pro pacienty co 

do vybavenosti medicinských provozů novou moderní zdravotnic-

kou technikou. 

Nemocnice poskytuje svou péči 8o-150.000 obyvatel, směřování 

pacientů je ovlivněno zaměřením jednotlivých nemocnic Jihočeské-

ho kraje, přičemž se trvale zvyšuje objem zdravotnické péče poskyt-

nuté občanům kraje Plzeňského. 

V roce 2018 Nemocnice Strakonice, a.s. udržela svou výkonnost, 

byly zavedeny nové přístroje, diagnostické metody a postupy, což 

přispělo k včasnější diagnostice i úspěšnosti léčby. Z větších investic 

zdůrazňuji úplnou výměnu přístrojů radiodiagnostického oddělení a 

především pořízení přístroje pro vyšetření nukleární magnetickou 

rezonancí. Rovněž se významně zlepšilo vybavení rehabilitačního 

oddělení i centrálních laboratoří. Komplexní přestavbou s novým 

vybavením prošlo gastroenterologické centrum, které bylo přemís-

těno do přízemních prostor pavilonu interních oborů.  

Nové vybavení mají též centrální operační sály, neurologické, plicní 

i dětské oddělení, novým sanitním vozem disponuje dopravní zdra-

votní služba.  

V Nemocnici Strakonice, a.s. klademe důraz na kvalitu poskytované 

péče, její hodnocení a měření. Průběžně probíhalo hodnocení nežá-

doucích událostí i sledování a měření indikátorů kvality. Významný-

mi aktivitami roku 2018 byly 

 Trvalá modernizace areálu s vytvářením příjemného bez-

pečného prostředí – úpravy a výzdoby prostor pro pacienty 

(obrazy, malby), vybavení skříňkami i televizemi, výměna 

antidekubitních pomůcek za nové.  

 Ustavení multidisciplinárních onkologických týmů, v nichž 

jsou prezentováni všichni onkologičtí pacienti, při jednání 

týmu je nutná účast pacienta. 

 Široká veřejnost využila ke kontrole svého zdravotního sta-

vu významné dny: Světový den ledvin, Den hygieny rukou, 

Světový týden idiopatické plicní fibrózy, Národní týden 

podpory kojení, Evropský antibiotický den i Mezinárodní 

den diabetu. 

 Pacienti oceňují nový informační a navigační systém areálu. 

 Strakonická nemocnice má zájem o celoživotní vzdělávání 

svých zaměstnanců, pořádáme Prácheňský ošetřovatelský 

den, přednášky Spolku lékařů ČLS JEP, přednášková odpo-

ledne, Semináře a Konference jednotlivých oddělení (CPZ, 

Neurologie, Dětské aj.) včetně povinných školení (KPR, 

BOZP a PO, Nakládání s odpady, Hygiena rukou aj.). 

Předseda představenstva 
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 Během roku 2018 pokračovala výměna dress-codu zdravot-

nického i nezdravotnického personálu do nových moderních 

uniforem. 

 Za zásadní benefity pro zaměstnance považuji hrazené  

očkování proti chřipce, hepatitidě A, meningokoku A, B, C a 

u seronegativních proti spalničkám. 

 Zvýšenou pozornost stran ochrany osobních údajů v souvis-

losti s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR) jsme 

věnovali této konkrétní problematice. 

 Aktivity cvičné – dokončení jihočeského cvičení BLACKOUT 

2017 i vlastní cvičný poplach ve spolupráci s Hasičským zá-

chranným sborem. 



 

 

 V souvislosti s  přípravou přechodu na elektronickou doku-

mentaci se rovněž uskutečnily její průběžné úpravy – lékař-

ské i ošetřovatelské, v papírové i elektronické verzi. Nemoc-

nice byla úspěšná v získávání zdrojů z dotací na kyberbez-

pečnost a eHealth. 

 Stran prestižních ocenění je nemocnice akreditována dle 

SAK, je držitelem certifikátu AAA Czech Stability Award a v 

hodnocení HCI „Nemocnice roku 2018“ byla z jihočeských 

nejúspěšnější - obsadila celkově 4. místo. Osobně mne mi-

mořádně těší i celkově 3. umístění v hodnocení spokojenosti 

a motivovanosti zaměstnanců. 

Bohatstvím úspěšného zdravotnického zařízení jsou pozitivní a 

motivovaní zaměstnanci. V roce 2018 se dařilo stabilizovat počty 

nelékařského odborného personálu, u lékařů bohužel ubylo aneste-

ziologů. Zásluhou našich spolupracovníků zdravotnických i nezdra-

votnických si v roce 2018 strakonická nemocnice vedla dobře, důle-

žitá je podpora Jihočeského kraje, zejména jeho rady v pozici Valné 

hromady společnosti. Nemocnice je pevnou součástí sítě jihočes-

kých nemocnic, podpora servisní organizace Jihočeské nemocnice, 

a.s. ve složce obchodní a ekonomické je mimořádně důležitá. 

Proto představitelům Jihočeského kraje i členům Dozorčí rady jmé-

nem představenstva i všech spolupracovníků za konstruktivní pří-

stup děkuji. K dobrým výsledkům přispěla těsná spolupráce s ob-

chodními partnery, dárci, sponzory, odbornými společnostmi, Čes-

kou lékařskou komorou i oběma odborovými organizacemi. 

V roce 2019 plánujeme realizovat investiční projekty směřující k 

dalšímu zvýšení úrovně poskytované péče a máme vizi udržet příz-

nivý trend v průzkumu HCI. Naše ambice na špičkové úrovni posky-

tovat medicínu okresního formátu trvá. 

Rok 2018 byl pro jihočeské i české zdravotnictví rokem rozvoje. 

Detailní rozbory, zpráva auditora i stanovisko dozorčí rady, které 

přináší výroční zpráva, potvrzují, že naše nemocnice je zdravotnic-

kým zařízením zdravým a stabilním.  

Děkuji spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, 

a.s. za jejich chování, vlídnost, schopnost vcítění se, za pozitivní 

vnímání naší nemocnice, za spolupráci mezi sebou a za to, že neza-

pomínají a ctí naše motto: „…nemocnice, které na Vás záleží!“ 

 

 

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 

předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. 

Předseda představenstva 
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Statutární orgány, vedení nemocnice 

Představenstvo nemocnice, vedení nemocnice 

MUDr. Bc. Tomáš FIALA, 

MBA 

předseda představenstva 

Ing. Luboš KVAPIL 

člen představenstva,         

náměstek pro řízení           

obslužných činností 

MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA 

členka představenstva 

Ing. Michal ČARVAŠ, MBA 

člen představenstva 

MUDr. Michal PELÍŠEK, MBA 

náměstek pro kvalitu       

zdravotní péče 

Ing. Karel MATAS 

vedoucí technicko — provoz-

ního oddělení 

Mgr. Edita KLAVÍKOVÁ, MBA 

náměstkyně pro ošetřovatel-

skou péči, hlavní sestra 
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Dozorčí rada nemocnice, výbor pro audit 

Eva RABOVÁ 

předsedkyně 

PhDr. Robert 

Huneš 

MUDr. Pavlína 

Maxová 

Iva Zelinková MUDr. Radek 

Chalupa 

Ing. Václav 

Valhoda 

Mgr. Vladimír 

Hanáček 

Mgr. Břetislav 

Hrdlička 

Ing. Jiří Rod 

Složení výboru pro audit 

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. — 

předseda výboru 

Ing. Lenka Dudová 

Bc. Šimon Martinec (do 30.4.2018) 

Ing. Jaroslava Pechová (od 1.5.2018) 



 

 

Zpráva Dozorčí rady 
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Interní oddělení 

primář MUDr. Ivo Horný 

zástupce primáře MUDr. Marek Mika 

vrchní sestra Alena Zíková 

JIP — staniční lékař MUDr. Marek Mika 

JIP — staniční sestra Helena Langerová 

Muži — staniční lékařka MUDr. Romana Zimmermannová 

Muži — staniční sestra Lea Stulíková 

Ženy — staniční lékař MUDr. Jan Vašíček 

Ženy — staniční sestra Marie Holoubková 

HDS — staniční lékař MUDr. Josef Moltaš 

HDS — staniční sestra Gabriela Jelínková 

Chirurgické oddělení 

primář MUDr. Radek Chalupa 

zástupce primáře MUDr. Antonín Jedlička 

vrchní sestra Mgr. Edita Klavíková, MBA 

Ambulance—stan. lékař MUDr. Antonín Jedlička 

Ambulance —stan. sestra Bc. Martina Jedličková 

CH1 — staniční lékař MUDr. Jan Kratochvíl 

CH1 — staniční sestra Veronika Tesárová 

CH2 — staniční lékař MUDr. Antonín Jedlička 

CH2 — staniční sestra Jaroslava Marková 

CH3 — staniční lékař MUDr. Josef Holák 

CH3 — staniční sestra Pavla Kovaříková 

Centrální operační sály, centrální sterilizace 

vedoucí lékař MUDr. Josef Holák 

vrchní sestra Bc. Dana Tomaškovičová 

centrální sterilizace Pavla Bártová 

ARO—JIP 

primář MUDr. Marek Zbořil 

zástupce primáře MUDr. Miloslav Sýkora 

vrchní sestra Hana Kubičková 

Anestezie — vedoucí lékař MUDr. Miloslav Sýkora 

Anestezie — staniční sestra Andrea Doležalová 

Lůžka — staniční lékařka MUDr. Věra Svachová 

Neurologické oddělení 

primář MUDr. Pavel Houška 

zástupce primáře MUDr. Michal Pelíšek, MBA 

vrchní sestra Mgr. Ivana Machová 

Dětské oddělení 

primář MUDr. Martin Gregora 

zástupce primáře MUDr. Petra Kinkorová 

vrchní sestra Mgr. Hana Furišová 

staniční sestra Marie Vačkářová 

Gynekologicko—porodnické oddělení 

primář MUDr. Václav Vlášek 

zástupce primáře MUDr. Ján Fialkovič 

vrchní sestra Mgr. Miloslava Bláhová 

Gynekologie — stan. lékař MUDr. Ján Fialkovič 

Gynekologie — stan. sestra Bc. Daniela Valentová 

Šestinedělí — stan. lékař MUDr. Přemysl Chalupa 

Šestinedělí — stan. sestra Bc. Hana Hanzlíková 

Porodnice — stan. lékař MUDr. Přemysl Chalupa 

Porodnice — stan. sestra Miloslava Jurášová 
Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 

primář MUDr. Alena Dvořáková 

zástupce primáře MUDr. Radek Cafourek 

vrchní sestra Marie Vintrová 

Oddělení následné péče 

primář MUDr. Karel Kusche 

vrchní sestra Jiřina Pacáková (do 30.6.2018) 

 Mgr. Hana Štěpánová (od 1.7.2018) 

staniční sestra Renata Schánělcová 

úseková sestra DIOP Bc. Lucie Cellerová 

Sociální lůžka 

vedoucí sestra Renata Schánělcová 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku zdravotní péče 

Rehabilitace 

primář MUDr. Zbyněk Hrdlička 

vedoucí fyzioterapeut Bc. Marcela Mrázová 

Centrum péče o zrak 

primář MUDr. Pavel Kristen 

zástupce primáře MUDr. Pavlína Železná 

vrchní sestra Mgr. Hana Furišová, pověřena říze-

ním 
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Radiodiagnostické oddělení 

primář MUDr. Josef Harcuba 

zástupce primáře MUDr. Pavlína Maxová 

vedoucí radiol. asistent Petr Pavlík 

Centrální laboratoře 

primář PharmDr. Eva Šimečková 

zástupce primáře, manažer 

kvality 

RNDr. Zdeněk Tokár 

zástupce primáře pro klinic-

kou část 

MUDr. Jiří Novák (do 31.3.2018) 

vedoucí zdr. laborantka Ivana Kadlecová 

Klin. biochemie — vedoucí MUDr. Jiří Novák (do 31.3.2018), Ing. 

Klára Jandová (od 1.4.2018) 

Hematologie a krevní sklad — 

vedoucí 

RNDr. Zdeněk Tokár 

Mikrobiologie a ATB středisko 

— vedoucí 

PharmDr. Eva Šimečková 

Patologie — vedoucí MUDr. Robert Slunečko 

Centrum klinické onkologie 

vedoucí lékař MUDr. Pavel Švihálek 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku zdravotní péče 

Oddělení nukleární medicíny 

primář MUDr. Martina Hlinková 

vrchní sestra Irena Fialová 

Lékárna 

vedoucí lékárník PharmDr. Ladislava Hoštičková 

vedoucí farmac. asistentka Magdalena Plojharová 

vedoucí odb. pracovník vý-

dejny zdrav. prostředků 

PharmDr. Ladislava Hoštičková 

Psychiatrie 

vedoucí lékařka MUDr. Miluše Holáková 

klinická psycholožka Mgr. Gabriela Vršková 

Otorinolaryngologie 

vedoucí lékařka MUDr. Hana Vlachová 

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu 

vedoucí lékařka MUDr. Marie Kotišová 

Nutricionista, nutriční terapeutky, dietolog 

nutricionista MUDr. Jiří Novák (do 31.3.2018), 

MUDr. Josef Hajzler (od 1.4.2018) 

nutriční terapeutka Monika Brabencová 

nutriční terapeutka Drahomíra Tylová 

dietolog MUDr. Josef Moltaš 

 MUDr. Josef Hajzler 

Epidemiologie 

nemocniční epidemiolog MUDr. Iva Šípová 

epidemiologická sestra Anna Táborová 

asistentka nemocniční epide-

miologie 

Mgr. Štěpánka Salátová 

Sestra pro sociální službu 

 Anna Táborová 

Dohlížející pracovník ONM 

 MUDr. Vladimír Hanáček 
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Personální odbor 

vedoucí Ivana Kačírková 

Oddělení ekonomické a informační soustavy 

vedoucí Ing. Jiří Švec 

finanční účtárna Ing. Jiřina Klimešová (do 31.10.2018) 

vedoucí oddělení zdravot-

nických informací 

Ing. Šárka Krabačová 

obchodní oddělení Jindra Jandová (do 9.9.2018), Ing. Mar-

tina Kožíšková (od 10.9.2018) 

archiv Dušan Heřmánek 

Právnička 

 JUDr. Alena Hanáčková 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku obslužných profesí 

Oddělení technicko—provozní 

vedoucí Ing. Karel Matas 

IT odbor Bc. Milan Škrle 

Dopravní zdrav. služba Ing. Irena Knetlová 

Správce nemocnice, údržba Roman Kačírek 

Prádelna Jana Břicháčková (pověř. vedením) 

Úklid Eva Nováková (pověřena vedením) 

Odpadové hospodářství Bc. Jana Francová 

Útvar krizového managementu 

 Věra Knetlová 

BOZP, požární ochrana 

 Dušan Heřmánek 

Středisko vědeckých informací 

 Renata Kovářová 

Vnitřní auditor 

 Ing. František Kalaš 

Jižní křídlo pavilonu operačních oborů 
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Rada kvality 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, hlavní sestra, náměstkyně pro ošet-
řovatelství 

Ing. Šárka Krabačová, vedoucí OZI 

Ing. Karel Matas, vedoucí technického odd. 

Odborné týmy 

Etická komise 

MUDr. Pavel Švihálek, předseda, onkolog 

JUDr. Alena Hanáčková, laik (profesí právnička) 

MUDr. Jan Hlad, chirurg 

MUDr. Marta Jíňová, praktická lékařka 

Ing. Pavlína Kořánová, laik (profesí ekonomka) 

MUDr. Anna Kubíncová, pediatr 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, neurolog 

Helena Poláčková,  laik (profesí všeobecná sestra, v penzi) 

MUDr. Vilém Zoubek, praktický lékař 

Stravovací komise 

MUDr. Josef Hajzler, lékař  (od 1.4.2018) 

MUDr. Jiří Novák, lékař (do 31.3.2018) 

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat. 

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Tým pro kontrolu nosokomiálních infekcí 

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centr. laboratoří 

Mgr. Štěpánka Salátová, asistentka nemocniční epidemiologie 

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka 

Anna Táborová, epidemiologická sestra 
Nutriční tým 

MUDr. Josef Hajzler, lékař (od 1.4.2018) 

MUDr. Jiří Novák, lékař (do 31.3.2018) 

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat.  

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka 

Komise pro kontrolu infekcí 

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně ředitele 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek ředitele 

PharmDr. Ladislava Hoštičková, vedoucí lékárny 

MUDr. Marie Kotišová, infekcionista 

Mgr. Štěpánka Salátová, asistentka nemocniční epidemiologie 

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka 

Anna Táborová, epidemiologická sestra 

 

Likvidační a škodní komise 

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

Ing. Jiří Švec, vedoucí odd. ekonomické informační soustavy 

Ing. František Kalaš, auditor 

Inventarizační komise 

Ing. Luboš Kvapil, člen  představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

Ing. Jiří Švec, vedoucí odd. ekonomické informační soustavy 

Ing. František Kalaš, auditor 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2018 

ROK 2018 V DATECH 

3. ledna: Prvním narozeným miminkem v roce 2018 ve 

strakonické nemocnici byla holčička. Marie Dolejší se narodila 3. 

ledna v 6:11, vážila 2,7 kilogramu. Ačkoli celá její rodina žije ve 

Vimperku, rodit se opět rozhodla ve strakonické nemocnici, kde na 

svět přivedla i svou první dceru. U narození obou holčiček byl otec 

vždy přítomen. 

21. ledna: Studenti strakonického gymnázia darovali výtvarné 

potřeby v hodnotě 4.5 tis. Kč  dětem hospitalizovaným na dětském 

oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. Peníze na nákup výtvarných 

potřeb  získali prodejem vlastnoručně vyrobených vánočních přání 

na koncertech pěveckého sboru Gymnázia. ,,Věřím, že se z této 

aktivity stane tradice", prohlásila při předávání daru profesorka 

Marcela Miková, hlavní sbormistryně  pěveckého sboru. 

27. ledna: S ohledem na zvýšený výskyt respiračních 

onemocnění vyhlásilo vedení Nemocnice Strakonice, a.s. zákaz 

návštěv od soboty 27. ledna, platil až do 29. března. 

2. února: Strakonickou nemocnici navštívil ministr  Mgr. et Mgr. 

Adam Vojtěch, na jeho pracovní cestě ho doprovázela i hejtmanka 

Jihočeského kraje Ivana Stráská. Podrobněji se této události 

věnujeme na straně 18. 

1. března: Nemocnice Strakonice pro své zaměstnance pořádala 

již tradiční Dětskou zimní olympiádu, která se každoročně těší velké 

oblibě. Letošní ročník byl již osmatřicátý. Dětská zimní olympiáda 

pořádaná strakonickou nemocnicí a odborovou organizací se letos 

uskutečnila v rekreační chatě na Kubově Huti a měla 23 účastníků. 

1. března: Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je 

koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou 

práci. Záštitu nad touto prestižní soutěží již tradičně převzaly 

Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR a primátorka hl. města Prahy. Odborným garantem soutěže je 

Česká asociace sester. Čestné ocenění za celoživotní dílo v 

ošetřovatelství bylo uděleno Mgr. Marii Janouškové, emeritní hlavní 

sestře Nemocnice Strakonice, a.s. Podrobněji se této události 

věnujeme na straně 18. 

8. března: V rámci Světového dne ledvin byla v nefrologické 

ambulanci hemodialyzačního střediska zájemcům preventivně 

vyšetřena funkce ledvin a současně byli návštěvníci upozorněni na 

nutnou prevenci tohoto lidského orgánu. Vyšetření spočívalo ve 

změření krevního tlaku, odběru krve (cholesterol, glykémie, 

kreatinin) a vyšetření moče. 

23. března: Ve strakonické nemocnice byl v pátek 23.3.2018 za 

účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a řady 

dalších vzácných hostů slavnostně uveden do provozu 

zmodernizovaný babybox. Nahradil původní z roku 2009 a byl v 

pořadí 20. vyměněným babyboxem v České republice. Původní 

strakonický babybox zachránil život už dvěma miminkům. 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2018 

ROK 2018 V DATECH 

7. dubna: V sobotu 7.4.2018 se konal v hotelu Churáňov II. 

Zadovský ples. Pořadatelem plesu byla Cukrárna ELLA, Zadov 

zastoupená v osobě paní Elišky Labaštové. Výtěžek z plesu ve výši 

50.000,- Kč byl věnován dětskému odd.  Nemocnice Strakonice, a.s. 

Velkou částí přispěli obyvatelé zadovského okolí, kteří se tak sešli k 

závěru lyžařské sezony, z větších přispěvatelů byla firma UNIWELL 

Zdíkov. Děkujeme. 

9. května: Ve středu 9. května se ve vstupní hale pavilonu 

operačních oborů Nemocnice Strakonice, a.s. konala osvětová akce 

zaměřená na správnou hygienu rukou. Stalo se tak v rámci 

celosvětového Dne hygieny rukou. Zájemci si mohli vyzkoušet 

správnou techniku mytí a zároveň si ověřit jeho kvalitu v takzvaném 

blackboxu, který odhaluje neumytá místa na rukou. „Jde o zařízení, 

ve kterém je zabudována UV lampa. Stačí pod ni jen umístit 

vydezinfikované ruce a pod ultrafialovým světlem se správně 

ošetřená místa na rukou rozzáří, zatímco neošetřené oblasti, kde 

mohou být i nebezpečné bakterie, zůstanou tmavé,“ vysvětluje 

předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš 

Fiala, MBA.“ 

10. května: Budova interního oddělení prošla rozsáhlejší 

rekonstrukcí, šlo o instalaci systému hliníkového opláštění, který 

zajistil obnovu původních dřevěných oken pavilonu na okna 

dřevohliníková, ve kterých se „snoubí krása a elegance dřevěných 

oken s dokonalou ochranou exteriérové části oken silnostěnným 

hliníkovým profilem“. Opravu provedla firma Window servis s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. května: Již XIV. ročník Prácheňského ošetřovatelského dne, 

který pravidelně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. přilákal do 

strakonického kulturního domu 227 účastníků. Úvodem proběhla 

módní přehlídka tradičních i těch moderních ošetřovatelských 

stejnokrojů a dále byl již prostor pro vzdělávací program, jehož 

mottem bylo „Od bolesti až k radosti…“. Se svými přednáškami 

vystoupili PhDr. Mgr. Robert Huneš (Hospic sv. Jana N. Neumanna, 

o.p.s.), MUDr. Miloslav Sýkora (ARO – JIP oddělení Nemocnice 

Strakonice, a.s.), MUDr. Lucie Školníková (Neurologické oddělení 

Nemocnice Strakonice, a.s.), Bc. Lucie Burianová, Mgr. Kateřina 

Kramlová (Rehabilitační oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.), S.M. 

Benedikta Vojtěška Bartoňová (Kongregace Šedých sester III. řádu 

sv. Františka), Bc. Martina Bláhová, Bc. Šárka Křivanová (Gyn.– Por. 

oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.) a Eva Filipová (Odbornice na 

etiketu). Více na straně 18. 

7. června: Závodníci, kteří se zúčastnili letošního V. ročníku 

Vltava RUN CZECH, běžící pod hlavičkou FROGLET, s.r.o., vybrali 

částku 7500 Kč na podporu nákupu pomůcek pro Nemocnici 

Strakonice, a.s. Ve své kategorii skončili pátí, gratulujeme a 

děkujeme ! 

7. června: Porodnici Nemocnice Strakonice, a.s. opět navštívil 

Levicový klub žen ze Strakonic a předal maminkám našich miminek 

ručně pletené bačkůrky. Ke dni dětí je to opět hezké připomenutí. 

Tato skupina dále navštěvuje ONP k MDŽ a ke Dni matek, kde 

našim pacientům hrají a zpívají. 

8. června: Již čtvrtý ročník fotbalového turnaje mezi jihočeskými 

nemocnicemi se uskutečnil v pátek 8. června 2018 v Borovanech. 

Pořádající nemocnicí byl tentokrát Český Krumlov. V příjemném 

počasí se sjeli hráči ze šesti nemocnic Jihočeského kraje (Český 

Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor). 

První místo obsadila Nemocnice Tábor, a.s., druhé místo 

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a místo třetí Nemocnice 

Strakonice, a.s. 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2018 

ROK 2018 V DATECH 

21. června: Dne 21.6. se konal jubilejní 20. ročník Dne lékáren. Při-

pojila se k němu také Nemocnice Strakonice, která pro klienty připra-

vila edukační materiály a drobné dárky. Ústřední téma znělo - Co 

znamená být lékárníkem. „Měl za úkol přiblížit profesi lékárníka ve-

řejnosti, podrobně vysvětlit, co je náplní jeho práce, jaké jsou jeho 

kompetence a proč je tato profese v mnoha ohledech nenahraditel-

ná,“ popsala vedoucí nemocniční lékárny PharmDr. Ladislava Hoštič-

ková. 

Společenské setkání u příležitosti zahájení provozu proběhlo dne 28. 

června od 13 hodin. Nové pracoviště se nachází v přízemí pavilonu 

operačních oborů v blízkosti centrální recepce, čekárna pro chodící 

pacienty je z prostor jižního křídla budovy.  

Podrobně se této události věnujeme na stranách 22 a 23. 

13. července: Nemocnice Strakonice rozšířila svůj vozový park o 

novou sanitku, která byla pořízena s významným přispěním Nadace 

ČEZ. Nový vůz slouží na detašovaném pracovišti ve Vodňanech. Ná-

kup nového sanitního vozu mohl být realizován díky příspěvku Nada-

ce ČEZ. „Sanitka byla včetně zástavby a vybavení pořízena za 832 000 

Kč bez DPH, příspěvek Nadace ČEZ činil 507 000 Kč. Moc si toho váží-

me a jsme rádi, že jsme navýšili počet vozů na našem detašovaném 

pracovišti ve Vodňanech,“ uvedl k nákupu nového vozu ředitel ne-

mocnice Tomáš Fiala. Nová sanitka byla slavnostně pokřtěna v pátek 

13. července. 

8. srpna: Jako již tradičně předali organizátoři výtěžek 6. ročníku  

floorbalového Memoriálu Petra Adlera ve výši 20 tisíc Kč strakonické 

nemocnici, konkrétně Onkologické ambulanci. 

23. srpna: Ve Strakonicích se ve dnech 23. až 26. srpna 2018 konal 

23. mezinárodní dudácký festival. V rámci jeho programu navštívil 

turecký soubor Aegeanfolk i areál nemocnice, kde od pacientů i zdra-

votníků sklidil velký aplaus.  

30. srpna: Nemocnice Strakonice, a.s. je v 5. ročníku Kabelkového 

veletrhu Deníku největším přispěvatelem. Lékařky, sestřičky a další 

ženy, které v tomto zařízení pracují, přinesly 133 kabelek! Ve středu 

5. září si pak mohli návštěvníci v českobudějovického IGY Centra něja-

kou z kabelek za symbolickou cenu vybrat. Výtěžek veletrhu byl po-

skytnut na aktivity nadaných dětí z Jihočeského kraje. 

Byl slavnostně zahájen provoz MR. Investiční 

náklady na přístroj SIGNA VOYAGER 1.5 T výrobce 

GE Healthcare Company Ltd. činí 33.173.341,- Kč s 

DPH a jsou hrazeny z Integrovaného regionálního 

operačního programu.  Významným způsobem akci 

kofinancoval Jihočeský kraj. 

28. ČERVNA 2018 

MR STRAKONICE 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2018 

ROK 2018 V DATECH 

30. srpna: Jako jediné jihočeské zdravotnické zařízení má 

strakonická nemocnice nově antigravitační rehabilitační chodník, 

který vyvinuli v americkém vesmírném středisku NASA. Speciální 

chodník pomáhá pacientům po úrazech a operacích nohou. 

Antigravitační trenažér chůze připomíná běžecký pás, ve kterém je 

ale pacient uzavřen. Funguje na rozdílu tlaku vzduchu. Během 

rehabilitace se dá tlak podle potřeb upravovat, což je jedna z výhod 

oproti například cvičení ve vodě. 

30. srpna: Dne 30. srpna se uskutečnila blatenská zastávka 

oblíbené akce Seniorské hrátky. V tamním Divadelním sále 

sokolovny se návštěvníci starší pětapadesáti let dozvěděli 

nejrůznější důležité zdravotní informace, mimo jiné si nechali 

změřit tlak, cholesterol a užili si vystoupení známých osobností. Na 

místě byli i zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. Ředitel nemocnice 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA zároveň převzal šek na 50 tisíc korun 

od Technických služeb Blatná, které zastupovala starostka města 

Kateřina Malečková. „Dar byl využit na zkvalitnění prostor v 

poliklinice Blatná, kde naše nemocnice provozuje celkem šest 

ordinací,“ uvedl MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Seniorské hrátky se 

konají pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany 

Stráské. 

21. září: Předseda představenstva MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 

přivítal poslankyni Evropského parlamentu Ing. Kateřinu Konečnou 

v rámci jejího poslaneckého dne v areálu strakonické nemocnice. 

1. října: Zástupci 25. protiletadlového raketového pluku a 

Armádního sportovního klubu Strakonice předali v pondělí 1. října v 

onkologické ambulanci strakonické nemocnice výtěžek 

charitativního běhu nazvaného Sportem proti rakovině. 

Ten se uskutečnil ve Strakonicích ve čtvrtek 20. září a podařilo se 

během něj vybrat celkem 10 800 korun. „Zmíněné peníze použije 

strakonická nemocnice na prevenci a léčbu onemocnění rakovinou,“ 

uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. 

Charitativní sportovní akci podpořilo přesně 2506 účastníků, 

převážně dětí a studentů ze strakonických škol. Běžecký tým ovšem 

postavili i strakoničtí vojáci nebo zaměstnanci strakonického Muzea 

středního Pootaví. 

4. října: Dne 4.10.2018 proběhl 5. ročník kongresu Budějovice 

Kazuistické, který spolupořádaly Nemocnice České Budějovice a.s., 

Zdravotně sociální fakulta JU a ZZS JČK. V lékařské sekci se 

zúčastnili i lékaři strakonické nemocnice: MUDr. Lucie Pelíšková 

(neurologické oddělení), MUDr. Josef Hajzler (interní oddělení), 

MUDr. Martin Kuncl (chirurgické odd.) a MUDr. Jana Svobodová 

(dětské odd.). Vědecký výbor udělil jednu z pěti prvních cen lékařce 

strakonické neurologie MUDr. Lucii Pelíškové za prezentaci 

přednášky "Brnění pohledem neurologa".  

6. října: V sobotu 6. října 2018 se ve strakonické nemocnici 

uskutečnil čtvrtý ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička roku 

2018. V kategorii vyšších odborných škol a vysokých škol zvítězil 

tým Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické 

České Budějovice, v kategorii středních škol tým Střední 

zdravotnické školy Tábor, která se zároveň stala absolutním 

vítězem. Podrobně se této akci věnujeme na straně 21. 

25. října: Ve čtvrtek 25. října byla krátce před druhou hodinou 

odpolední slavnostně zasazena lípa svobody v areálu strakonické 

nemocnice, a to za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany 

Stráské. Lípa bude růst před pavilonem interních oborů. 

Místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer uvedl, že i v tomto 

umístění je další symbolika, protože někdejší primář interny Karel 

Hradecký byl za svou odbojovou činnost popraven před 75 lety. 

Podrobněji se této akci věnujeme na straně 20. 
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ROK 2018 V DATECH 

29. října: Byl slavnostně otevřen Domácí hospic sv. Markéty, 

péče pro pacienty pak byla zahájena od 1. listopadu. Své 

administrativní sídlo získal hospic v budově lékárny strakonické 

nemocnice. 

31. října: Ve strakonické nemocnici proběhlo pravidelné hasičské 

cvičení, které prověřilo plánované postupy složek IZS při případném 

požáru. 

20. listopadu: V úterý 20.11. předala nadace Kapka naděje 

strakonické nemocnici dvě speciální lůžka pro potřeby léčby 

dětských pacientů. 

28. listopadu: Nemocnice Strakonice byla vyhlášena čtvrtou 

nejlepší nemocnicí v České republice v projektu Nemocnice roku, 

který pořádá nezisková organizace HealthCare Institute. Podrobněji 

se této informaci věnujeme na straně 18. 

4. prosince: Interní oddělení má zbrusu nové supermoderní 

gastroenterologické centrum. Přijela ho otevřít i hejtmanka 

Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.  Podrobněji se této informaci 

věnujeme na straně 23.  

4. prosince: Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. 

oslavily  10 let od sjednocení jednotlivých laboratorních pracovišť 

(biochemie, mikrobiologie, hematologie, krevní sklad, patologie) 

pod jedno společné centrum. Při této příležitosti se uskutečnila řada 

akcí — odhalení pamětní desky doc. MUDr. Dimitriji Slonimovi, den 

otevřených dveří a odborné sympozium. Podrobněji se této 

informaci věnujeme na straně 19. 

5. prosince: Nemocnice Strakonice rozsvítila vánoční strom v 

aromatické zahradě za tónů koled v podání strakonických trubačů. 

27. prosince: Ve Strakonicích se konalo předsilvestrovské derby 

Slávie – Sparta /FANCLUBY/. Výtěžek akce v hodnotě 15.990 Kč byl 

věnován ve prospěch dětského oddělení Nemocnice Strakonice, 

a.s. na pořízení ultrazvukového přístroje. 

27. prosince: V Zálesí proběhl již 19. ročník turnaje zdravotníků 

strakonického okresu ve stolním tenisu. Turnaje se tentokrát 

zúčastnilo 9 hráčů a hráček. Na prvních místech se umístili Radek 

Chalupa /chirurgie/, Tomáš Fiala ml. /RTG/ a Jan Vaňata /chirurgie/. 

Pro primáře strakonické chirurgie Radka Chalupu šlo již o 17. 

vítězství. 

 

17 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2018 



 

 

Nemocnici navštívil ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch 
Do strakonické nemocnice v pátek 2. února zavítal ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch. Na jeho cestě ho doprovázela hejtmanka Jiho-
českého kraje Ivana Stráská.  Ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. 
Tomáš Fiala provedl ministra po některých pavilonech a na úvod 
setkání s lékaři a sestrami ho seznámil s minulostí i současností ne-
mocnice. Ministr Vojtěch byl prezentací strakonické nemocnice nad-
šen, podotkl, že po delší době slyší pozitivní zprávy a vlastně žádné 
stížnosti. Na rozdíl prý od jiných krajů. Ministr promluvil o elektronic-
kých receptech, slíbil, že během roku 2018 nebudou směrem k lékár-
nám a lékařům padat žádné sankce. Zmínil se, že by chtěl zjednodu-
šit administrativu, protože je to velká zátěž.  

Ocenění pro Marii Janouškovou 
Za celoživotní přínos porota ocenila bývalou hlavní sestru strakonic-
ké nemocnice Marii Janouškovou. Soutěž, která se snaží ocenit práci 
zdravotních sester, porodních asistentek, zdravotnických asistentů a 
dalšího nelékařského zdravotnického personálu, se konala už poosm-
nácté. Pořádá ji vydavatelství Mladá fronta. V porotě soutěže zasedli 
ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), zástupci zdra-
votních pojišťoven, lékáren, profesních unií i zdravotnických zařízení. 
Předsedkyní poroty je viceprezidentka České asociace sester Anna 
Skalická. 

Za celoživotní přínos v ošetřovatelství obdržela cenu emeritní hlavní 
sestra Marie Janoušková, která 29 let působila ve strakonické nemoc-
nici. Věnovala se i vzdělávání a pořádání seminářů. „Kterákoliv z nás 
se mohla na ni obrátit s radou, dotazem, nápadem či osobními zále-
žitostmi. Nikdy jsme neslyšely: zavolej jindy, nemám čas,“ uvedly v 
nominačním dopise její mladší kolegyně. 

„Je to hlavně práce s lidmi. A musím říct, že jsem měla štěstí na lidi a 
hlavně úžasné vrchní sestry, na nichž práce hlavní sestry stojí. Ráda 
vzpomínám i na spolupráci s kolegyněmi z ostatních jihočeských 
nemocnic,“ uvedla k ocenění Marie Janoušková. 

Čtvrtá nejlepší nemocnice v zemi 
Nemocnice Strakonice byla vyhlášena čtvrtou nejlepší nemocnicí v 
České republice v projektu Nemocnice roku, který pořádá nezisková 
organizace HealthCare Institute.  

Jihočeské nemocnice opět zaznamenaly úspěch v celorepublikovém 
prestižním projektu Nemocnice roku, který pořádá nezisková organi-
zace HealthCare Institute. Nemocnice Strakonice je čtvrtou nejlepší 
nemocnicí v České republice, dále se umístila na 3. místě v hodnocení 
zaměstnanců. Nemocnice Jindřichův Hradec obsadila třetí příčku v 
hodnocení pacientů. Krajská Nemocnice České Budějovice se stala 
absolutním vítězem v hodnocení finanční kondice. 

„Jsem nesmírně hrdá na to, že se se naše nemocnice stále drží v čele. 
Nejen v soutěžích, ale hlavně v reálném životě se tak ukazuje, že 
jihočeské zdravotnictví může být vzorem pro celou Českou republi-
ku,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská s tím, že základní filozofií jiho-
českých nemocnic je stále zlepšovat péči o pacienty, mít spokojené 
zaměstnance, modernizovat vybavení a zisk investovat zpět do své-
ho dalšího rozvoje. 

V projektu se hodnotí finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných 
pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměst-
nanců. „Úspěch jihočeských nemocnic je pro nás cennou zpětnou 
vazbou a motivace pokračovat v úspěšné cestě dál,“ říká člen před-
stavenstva Jihočeských nemocnic Ing. Michal Čarvaš, MBA. 

Prácheňský ošetřovatelský den 
V úterý 15. května 2018 se v Domě kultury ve Strakonicích uskutečnil 
v pořadí již čtrnáctý ročník konference Prácheňský ošetřovatelský 
den. Akce se konala pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. 
Ivany Stráské. Již tradičně tuto konferenci pořádala Nemocnice Stra-
konice, a.s. Letošní ročník přilákal do strakonického kulturního domu 
úctyhodných 227 účastníků. Hlavním mottem čtrnáctého ročníku 
konference bylo „Od bolesti k radosti…“. Proč zrovna takové motto? 
Obě slova slýcháme ve svém okolí velmi často, a to jak v osobním 
životě, tak v tom pracovním. S bolestí se mnohdy snažíme poradit si 
sami, protože málokdo chce, aby ho ostatní viděli plakat či se nějak 
trápit. Dost často si tak bolest schováváme uvnitř sebe, ale pocit 
radosti chceme sdílet s druhými. Proto se v duchu motta „Od bolesti 
k radosti…“ letos nesla všechna vystoupení. Kromě zajímavých před-
nášek byla na programu také módní přehlídka historických, tradič-
ních i moderních ošetřovatelských uniforem. Procházka vývojem 
sesterského stejnokroje proběhla za doprovodu vkusné hudby. „Naši 
pouť jsme začali v 18. století a postupně se dostali až do současnosti. 
A protože ošetřovatelská péče trvá bez přestání, dnem i nocí, přišla 
na řadu i dáma s lampou, jak se říkalo Florence Nightingaleová. Ná-
sledně pak přišly i dámy bez lampy, které dělaly a dělají svou práci s 
láskou, nasazením a v krásných uniformách,“ popisuje netradiční 
módní přehlídku hlavní sestra strakonické nemocnice. Posledním 
bodem programu čtrnáctého ročníku konference Prácheňský ošetřo-
vatelský den, která se každoročně koná při příležitosti Dne ošetřova-
telství, byla přednáška o etiketě 21. století. Zdravotníci se tak na 
závěr seznámili s aktuálními pravidly společenského chování a od 
přednášející byli motivováni radou, aby každému dni dali příležitost 
stát se tím nejkrásnějším. 
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Centrální laboratoře oslavily deset let 
Stalo se již potřetí za dobu fungování Centrálních laboratoří Nemoc-
nice Strakonice, a.s., že se připomínají svým klinickým kolegům 
přednáškovým odpolednem a dnem otevřených dveří. Tak tomu bylo 
i v úterý 4. prosince při příležitosti deseti let trvání od vybudování 
tohoto laboratorního komplexu.  Navíc proběhly v laboratoři ještě 
další dvě mimořádné akce. Co všechno se tedy událo? 

Vše začalo již ráno, 
kdy do připraveného 
pamětního gabionu 
u vchodu do budovy 
laboratoří, přicházeli 
vložit kamínek se 
svým jménem sou-
časní pracovníci labo-
ratoří.  K této akci 
byly přizváni i všichni 
bývalí kolegové. Ve-
doucí laborantka 
Ivana Kadlecová spo-
lu s několika pamět-
níky připravila se-
znam tří stovek jmen, 
která se podařilo 

dopátrat od roku 1942. Všem byly připraveny kamínky se jménem, a 
ty pak vyskládané čekaly do odpoledne, zda si jej dotyčný uloží do 
gabionu sám a obdrží na památku Pamětní list. Bývalých pracovníků 
přišlo opravdu hodně. Zbývající nevyzvednuté kamínky byly odpo-
ledne též uloženy. Je to symbolické poděkování všem, kteří přispěli 
svou prací k postupnému rozvoji laboratoří bez ohledu na funkci či 
délku působení.  

Před polednem se otevřely dveře do jednotlivých pracovišť - klinické 
biochemie, hematologie a krevního skladu, klinické mikrobiologie a 
antibiotického střediska a patologie. Návštěvníci si pak mohli pro-
hlédnout současné technické vybavení laboratoří a využít zasvěcené-
ho odborného výkladu. Že bylo co ukazovat, dosvědčuje skutečnost, 
že za posledních pět let se zde opět obměnila technologie o třídu 
výše.  Naprostá obměna se uskutečnila na oddělení hematologie, kde 
byla. nainstalována nejmodernější hematologická linka, na biochemii 
zase nová močová linka a přímo propojená sestava biochemických 
analyzátorů atd. a na mikrobiologii začali jako první v republice pou-
žívat speciální přístroj na nanášení mikrobů k identifikaci. Mj. i díky 
evropským dotacím patří strakonické laboratoře k těm velmi dobře 
vybaveným. 

Po poledni se uskutečnilo slavnostní shromáždění při příležitosti 
odhalení pamětní desky panu Doc. MUDr. Dimitriji Slonimovi v 
budově Centrálních laboratoří. Tento významný český virolog a imu-
nolog vybudoval Ústav sér a očkovacích látek v Praze a byl třicet let  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeho přednostou. Se svým týmem se věnoval výzkumu a výrobě viro-
vých vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím a jako 
odborník byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Začátky jeho labo-
ratorní práce jsou spojeny se strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde 
po maturitě v době zavření vysokých škol za nacistické okupace 1. 8. 
1944 jako laborant a pracoval rok v laboratoři strakonické nemocnice 
pod vedením MUDr. Cvrčka a Prof. MUDr. Hloucala. Slavnostní se-
tkání bylo zahájeno hudebním vystoupením PhDr. Miroslava Žitného 
a jeho manželky Petry. Primářka Centrálních laboratoří Eva Šimečko-
vá uvítala vzácné hosty- rodinu pana docenta Slonima. Jeho manžel-
ce, která byla celoživotní věrnou oporou pana docenta, popřála k 
právě završenému životnímu jubileu. Poté pronesl osobní vzpomínku 
na Doc. MUDr. Slonima ředitel Nemocnice Strakonice MUDr.  Bc. 
Tomáš Fiala, MBA. Pak už vzácný host pan prof. RNDr. Libor Grub-
hoffer, CSc., Hon.D.Sc., ředitel biologického centra Akademie 
věd, pronesl hlavní proslov- a byla to opravdu vřelá slova plná úcty a 
obdivu k svému prvnímu nadřízenému- Doc. MUDr. Slonimovi,, u 
kterého začínal odbornou dráhu. Poté mu pan profesor odhalil pa-
mětní desku a prohlédl si laboratoře. 

Odpoledne pokračovalo v Rytířském sále strakonického hradu pro 
lékaře a sestry z nemocnice, ale i lékaře a sestry ambulantní, odbor-
ným přednáškovým odpolednem spojeném se společenským veče-
rem. Úvod opět patřil hudbě-pěvecké sdružení PUK ze strakonického 
gymnasia navodilo adventní atmosféru. V odborném zamyšlení a 
bilancování pak pokračoval program přednášek. Vedoucí jednotli-
vých laboratorních oborů – prim. Eva Šimečková za mikrobiologii, Dr. 
Zdeněk Tokár za hematologii a Ing. Klára Jandová za biochemii pre-
zentovali publiku pokrok, kterými jejich obory za deset let prošly jak  
po stránce technologické tak i z hlediska odborníků-specialistů.  

Večer se pak zaměstnanci bývalí i současní sešli 
na popovídání, nechyběl ani společenský pro-
gram, který připravili pro ostatní z úseku bioche-
mie. Součástí byla i dražba především rukoděl-
ných předmětů, jejíž výtěžek (7000 Kč) putoval z 
poloviny na konto Lékaři bez hranic a z poloviny 
na konto Nadace Srdce pro Strakonice. 

 

PharmDr. Eva Šimečková 

primářka Centrálních laboratoří 
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Vážená a milá paní primářko,  

zdravím Vás velice a ještě plný dojmů Vám chci poděkovat 

za úžasné setkání včera u Vás v nemocnici u příležitosti 

vzpomínání na pana docenta Slonima. Dostalo se mně od 

Vás veliké pocty zavzpomínat na Míťu, mého milovaného 

pana šéfa. Tuze moc si toho považuji. Paní primářko, také 

Vám chci poděkovat za možnost prohlédnout si Vaše pra-

coviště, několik let jsem nebyl v žádné klinické laboratoři a 

nestačil jsem se divit, kam se věci posunuly. Přeji Vám hod-

ně zdaru ve Vaší práci a také radosti z ní, srdečně Vás zdra-

vím a budu se těšit někdy zase na shledanou,  

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. , ředitel Biologického 

centra AV ČR 



 

 

Objednávaní do ambulancí přes webo-
vé stránky nemocnice 
V Nemocnici Strakonice, a.s. bylo v průběhu května spuštěno webo-
vé objednávání pacientů do některých ambulantních provozů. V prv-
ní fázi jde například o dětskou oční ambulanci, neurosonologickou 
laboratoř či centrum pro odvykání kouření v plicním oddělení. Proza-
tím se jedná o pilotní projekt, jehož další rozšiřování proběhne v ná-
sledujících měsících. Hlavním cílem této modernizace je usnadnit 
proces objednávání jak pacientům, tak i zdravotníkům. Součástí je 
totiž možnost webového objednávání na některá specializovaná 
vyšetření k vybraným ambulantním specialistům. „Elektronické ob-
jednávání je moderním prvkem. Snažíme se jít s dobou a víme, že 
webové objednávání je pro některé obyvatele strakonického regionu 
vítanou inovací. Nový systém ocení především časově exponovanější 
pacienti s pozitivním vztahem k moderním technologiím,“ rekapitu-
luje důvody zavedení webového objednávání ředitel strakonické 
nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.  

Systém pozitivně hodnotí i samotní lékaři. „V první fázi nabízíme 
možnost objednat se elektronicky na neurosonologické vyšetření 
mozkových tepen. Na toto vyšetření docházejí nejen pacienti na 
doporučení praktických lékařů, ale také ti, kteří k nám chodí na pravi-
delné periodické kontroly. Myslím, že pro tuto skupinu pacientů bude 
inovace do budoucna rozhodně přínosná.,“ popisuje nový systém v 
praxi MUDr. Michal Pelíšek, MBA, zástupce primáře neurologického 
oddělení.  Další inovací je například efektivnější napojení nemocnič-
ního informačního systému Medicalc 4 na státní úřady při zasílání 
povinných hlášení např. do zdravotnických registrů, dále pak usnad-
nění návazné péče bezpečným sdílením obrazové dokumentace, 
plánování operativy včetně spotřeby operačního materiálu a postup-
ná příprava na plnou elektronizaci zdravotnické dokumentace. 

 

Lípa ke stoletému výročí Českosloven-
ska zasazena 
Ve čtvrtek 25. října byla slavnostně zasazena lípa svobody v areálu 
strakonické nemocnice. Akce se zúčastnila i hejtmanka Jihočeského 
kraje Ivany Stráská, která označila tento okamžik za velmi slavnostní. 
„Základem společenství je historická paměť. Strakonická nemocnice 
má paměť – nezapomíná na ty, kteří jí přinesli svou inteligenci, svůj 
um. Osudové osmičky svou roli hrají, ať chceme nebo ne. Ať už vítěz-
ně nebo naopak. A proč lípa? Je symbolem dlouhověkosti, i proto ji 
staří Slované uctívali. Přeji jí, aby žila tisíciletí, a to samé přeji i stra-
konické nemocnici a našemu státu," řekla. 

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala vzpomněl, že toto zařízení tady fun-
govalo už 27 let předtím, než vznikl samostatný stát v roce 1918. 
Ředitelka muzea Ivana Říhová shrnula dění nejen za posledních sto 
let a také poznamenala, že první lípa svobody byla ve Strakonicích 
vysazena 11. května roku 1919 v Rennerových sadech u glorietu. Této 
slavnosti přihlížely tehdy davy lidí, vyhrávala Legionářská kapela a 
muži na koních vezli vůz se znakem českého státu. 

Nejen lípa bude připomínat sté výročí vzniku republiky. Současně 
byla do speciální urny vložena schránka se vzkazy pracovních kolekti-
vů nemocnice, s obrázky dětí z dětského centra a výroční zprávou 
roku 2017.  

Pacienti využívají moderní antigravi-
tační rehabilitační chodník 
Nemocnice Strakonice se z hlediska jižních Čech může pochlubit 
skutečným unikátem. Vlastní totiž antigravitační rehabilitační chod-
ník, který byl vyvinut v  americkém vesmírném středisku NASA. Al-
terG Via400 poskytuje pacientům zcela nový rozměr rehabilitace a 
cvičení. Zařízení pracuje na principu rozložení tlaku, což je metoda, 
která byla rozvinuta v  NASA kvůli regulaci tlaku ve skafandru. Paci-
ent je oblečen do neoprenových kalhot se zipem na obvodu pasu a 
tímto zipem je upevněn ve vaku, který je schopen ho nadnášet při 
cvičení. Nadlehčení pacienta je možné až o 80 procent jeho hmot-
nosti. „Zjednodušeně řečeno dosáhneme toho, že u stokilového paci-
enta je došlap dvacet kilogramů, což významně snižuje zatížení klou-
bů,“ uvádí primář oddělení léčebné rehabilitace strakonické nemoc-
nice Zbyněk Hrdlička. Během cvičení má pacient možnost zpětné 
vazby díky kameře, která snímá jeho chůzi, kterou může sledovat na 
monitoru před sebou, stejně tak jako aktuální hodnoty zatížení kon-
četin, délky kroku a  fází chůze. „Díky monitoru vidím, co dělám špat-
ně, na čem je třeba zapracovat. Určitě je to výborná technologie,“ 
chválí jeden z  prvních pacientů, který antigravitační treadmill využí-
vá. Přístroj je ideální pro časnou rehabilitaci osob po úrazech, opera-
cích či ke zlepšení kondice osob, které z  jakýchkoli příčin nemohou 
cvičit obvyklým způsobem. Významnou roli zaujímá i v nácviku stere-
otypu chůze u pacientů s periferními a centrálními parézami. „Nové 
rehabilitační zařízení vyšlo strakonickou nemocnici na více než dva 
miliony korun. V rámci projektu byly dále na rehabilitační oddělení 
pořízeny přístroje pro kombinovanou elektroterapii, magnetoterapii, 
přístrojovou lymfodrenáž, nový laser a zpětnovazební systém Medi-
Tutor. 

Blog — události roku 2018 
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V sobotu 6. října 2018 se v Nemocnici Strakonice uskutečnil čtvrtý 

ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička roku 2018. V kategorii 

vyšších odborných škol a vysokých škol zvítězil tým Střední zdra-

votnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovi-

ce, v kategorii středních škol tým Střední zdravotnické školy Tábor, 

která se zároveň stala absolutním vítězem. „Vítězům gratulujeme! 

Soutěžící celkově odvedli skvělé výkony a já doufám, že se jim v  

naší nemocnici líbilo,“ uvedl předseda představenstva strakonické 

nemocnice MUDr.  Bc.  Tomáš Fiala, MBA. 

Myšlenkou akce bylo představit studentkám a  studentům oboru 

praktická sestra, porodní asistentka a všeobecná sestra lůžkové 

zdravotnické zařízení a v něm modelaci skutečných situací, zároveň 

však také prověřit jejich vědomosti i praktické odborné znalosti. 

„Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů je navazují-

cí galavečer s  vyhlášením výsledků, předáním odměn a  doprovod-

ným zábavným programem,“ dodal Ing.  Michal Čarvaš,  MBA, za-

kladatel projektu Jihočeská sestřička a  člen představenstva Jiho-

českých nemocnic, a.s.  

Smyslem soutěže Jihočeská sestřička je prezentace nemocnic Jiho-

českého kraje jako případného zaměstnavatele stávajících i  budou-

cích absolventů. „Nápad na realizaci této akce vychází ze soutěže 

Medik roku, kterou v roce 2015 vymysleli a  zrealizovali zaměstnanci 

a vedení prachatické nemocnice,“ řekl Ing.  Michal Čarvaš, MBA.  

Nemocnice Strakonice, a.s. uspořádala  6. října 2018 další ročník soutěže 

Jihočeská sestřička. 

JIHOČESKÁ SESTŘIČKA 2018 
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„Jelikož se akce studentům medicíny líbila a byl na ni velmi pozitivní 

ohlas, rozhodli jsme se uskutečnit něco podobného pro střední 

zdravotnický personál. Chtěli jsme pozvat studentky a  studenty 

oboru praktická sestra, porodní asistentka, záchranář a všeobecná 

sestra do našich nemocnic, nachystat pro ně zajímavý soutěžně 

odborný program i  společenský večer. Považujeme tyto profese za 

velmi důležité a záslužné, proto jsme je touto soutěží chtěli více 

zviditelnit a  zároveň poděkovat všem, kdo se pro ně rozhodli.“  

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. První byla zastoupena 

studenty 4. ročníků středních zdravotních škol oboru praktická sest-

ra, druhá studenty 3. ročníku VOŠ a VŠ oboru všeobecná sestra a 

porodní asistentka. „Je to z  toho důvodu, aby byla soutěž vůči stře-

doškolákům spravedlivá,“ vysvětlila Mgr. Edita Klavíková, MBA, 

hlavní sestra strakonické nemocnice, která měla organizaci Jihočes-

ké sestřičky 2018 na starosti.  

Záštitu nad čtvrtým ročníkem soutěže převzala hejtmanka Jihočes-

ké kraje Mgr. Ivana Stráská a ministr zdravotnictví Mgr.  et. Mgr.  

Adam Vojtěch, MHA. Generálními partnery akce jsou Jihočeský kraj 

a  Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlavními partnery jsou Zdravotní 

pojišťovna ministerstva vnitra, firma Schubert a F. M. Partner. Dal-

šími partnery jsou Dahlhausen.cz, Hartmann a Leifheit. Mediálním 

partnerem je Medical Services. 



 

 

Slavnostní otevření pracoviště se konalo za účasti řady vzácných hostů 28. června 2018. 

Celé první pololetí roku 2018 trvala příprava prostor pro magnetic-

kou rezonanci a její instalace a zprovoznění. Investiční náklady na 

přístroj SIGNA VOYAGER 1.5 T výrobce GE Healthcare Company 

Ltd. činí 33.173.341 Kč s DPH a byly  hrazeny z Integrovaného 

regionálního operačního programu, náklady na stavební úpravy 

činily 4.262.598 Kč s DPH. Významným způsobem obě akce kofi-

nancoval Jihočeský kraj. 

Nové pracoviště se nachází v přízemí pavilonu operačních oborů v 

blízkosti centrální recepce, čekárna pro chodící pacienty je z prostor 

jižního křídla budovy. Pacienti imobilní budou přiváženi přímo od 

výtahů přístupovou chodbou z klinických oddělení a tento přístup 

právě vylučuje křížení s pacienty ambulantními. 

„Medicína jde hodně dopředu, velmi dobře si vzpomínám, když jsme 

ve Strakonicích v roce 1993 otevírali naše první CT, nyní se posouvá-

me po 25 letech dále. Vyšetření v prostředí magnetické indukce 1,5 

Tesla je zaměřeno na vyšetření mozku i celé nervové soustavy, bři-

cha, měkkých tkání, kloubů a pohybové soustavy. Obrazové rozlišení 

tkání je vynikající a dnes magnet patří u některých onemocnění pří-

mo k základním lékařským vyšetřením. Oproti rentgenovým vyšetře-

ním vč. CT je výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak 

ale pro mnoho diagnóz zůstává vyšetřením základním a lépe vypoví-

dajícím právě počítačová tomografie. Obě metody se vzájemně vel-

mi dobře doplňují i s postupy nukleární medicíny – i tato diagnostika 

je ve Strakonicích poskytována jako v jedné ze dvou jihočeských 

nemocnic spolu s Nemocnicí České Budějovice,“ popisuje předseda 

představenstva strakonické nemocnice MUDr., Bc. Tomáš Fiala, 

MBA. 

V průběhu června probíhal testovací provoz, postupný přechod na 

plný provoz nastal během léta 2018. Mimořádné ocenění zaslouží 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, jehož přístrojová komise již před 

téměř třemi lety schválila pořízení magnetu do Strakonic, stejně tak 

jako české zdravotní pojišťovny v čele s VZP, jež se zavázaly tento 

provoz hradit. „V této souvislosti ovšem chci poděkovat kolegům z 

Nemocnice Písek a Nemocnice České Budějovice za léta vyšetřování 

pacientů strakonického regionu magnetickou rezonancí na jejich 

pracovištích. Právě po nemocnicích v Českých Budějovicích, Písku a 

Táboře jsme spolu s nemocnicí v Jindřichově Hradci další jihočeskou 

nemocnicí, která pro své pacienty zajistí toto vyšetření,“ dodává 

MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA. 

Celkem během dvou let investovala Nemocnice Strakonice do mo-

derních technologií z evropských zdrojů 96 mil. Kč, významný podíl 

kofinancování jde z prostředků Jihočeského kraje. 

Strakonická nemocnice otevřela nové pracoviště magnetické rezonance, které jen 

za 6 měsíců své existence v roce 2018 vyšetřilo přes tisíc pacientů. 

MAGNETICKÁ REZONANCE 
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Provoz centra zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. 

Gastroenterologie ve strakonické nemocnici v čele s primářem inter-

ny Ivo Horným patří spektrem svých výkonů dlouhodobě mezi nej-

lepší pracoviště svého druhu v Česku. Lékaři z jižních Čech i Plzeň-

ského kraje na toto pracoviště posílají stále víc pacientů, a proto 

muselo vedení nemocnice gastroenterologii přestěhovat do větších 

prostor. 

Pacienti ji teď najdou v přízemí interního pavilonu, kde dříve sídlila 

hemodialyzační stanice. Nové centrum je navíc vybaveno moderními 

přístroji, které používají specialisté ve fakultních nemocnicích. 

„Gastroenterologie je jednou z top činností naší nemocnice. Jejími 

ambulancemi v interním pavilonu ročně projde kolem 6,5 tisíce paci-

entů. Tým lékařů a sester u nich provede kolem 35 tisíc medicínských 

výkonů. Právě narůstající počet pacientů byl důvod, že v dosavadních 

prostorách již nebylo poskytování léčebné a diagnostické péče vhod-

né,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala. 

Celkové náklady na přestavbu, a především vybavení novou techni-

kou činily 25 milionů korun, z toho 21 milionů nemocnice zaplatila s 

pomocí evropské dotace s významným podílem Jihočeského kraje. 

Kromě standardních výkonů ultrazvukových, gastro a kolonoskopic-

kých mají nyní pacienti k dispozici přímo v tomto centru i speciální 

přístroje ke stavění krvácení do trávicí trubice. 

„Současně je velikou výhodou nového centra přítomnost vlastního 

speciálního rentgenového zařízení s vysokou rozlišovací schopností, 

které lékaři využívají především k vyšetření a léčbě žlučových cest a 

slinivky břišní,“ upřesnil Fiala. 

V posledních pěti letech přibývá každoročně v ambulancích centra v 

meziročním srovnání o patnáct procent pacientů. 

„Je to dáno tím, že děláme pořád složitější výkony, které široko dale-

ko nikdo nedělá. A proto se na nás obrací pacienti nejen z naší spádo-

vé oblasti, ale také z Krumlovska, Prachaticka a Budějovicka, ale i z 

Klatovska, Sušicka či Domažlicka,“ vypočítal primář Ivo Horný s tím, 

že významná část pacientů k nim míří především na endosonografie 

trávicího traktu. 

Tuto metodu, která vede k výraznému zlepšení diagnostiky a určení 

rozsahu především nádorů zažívacího traktu, používají strakoničtí 

lékaři už jedenáct let. Nejvíc u pacientů s onemocněním konečníku a 

přilehlého okolí a také jícnu, žaludku, slinivky břišní a žlučových cest. 

„Děláme třeba víc výkonů než Fakultní nemocnice v Brně nebo Plzni, 

máme na to kvalifikovaný personál i špičkové přístroje. Úplně novou 

metodou, kterou zavádíme, je pH-metrie, která je důležitá pro stano-

vení kyselosti šťáv v jícnu. Tímto vyšetřením lze prokázat škodlivý 

návrat žaludečního obsahu do jícnu, což pacienti často pociťují jako 

pálení žáhy a někdy to může být příznakem komplikací v jiných orgá-

nech,“ řekl Horný. 

Přitom v posledních letech strakoničtí gastroenterologové zachycují 

a léčí výrazně víc pacientů s nádory slinivky břišní. Naopak zazname-

nali zřetelný pokles nádorů tlustého střeva a žaludku. 

„U tlustého střeva to souvisí s preventivním programem, který spus-

tilo ministerstvo zdravotnictví přes zdravotní pojišťovny. Když s tím 

před pěti lety začaly, bylo to náročné. Lidé se k nám hrnuli a my pro 

ně těžko hledali termíny. Dnes jich chodí na screening rakoviny tlus-

tého střeva a konečníku zhruba třetina z cílové skupiny nad 50 let a 

díky tomu skutečně klesá počet nádorů,“ vysvětlil primář týmu slože-

ného ze šesti lékařů, šesti sester a jedné sanitářky. 

Zdroj: MF DNES 

V prosinci 2018 bylo slavnostně otevřené nové Gastroenterologické centrum, k jehož 

vybavení významně přispěli  Intregrovaný regionální operační program a Jihočeský kraj. 

GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM 
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Nemocnice Strakonice zavedla novou metodu v oblasti prsní chirurgie 

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ 
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Na jaře roku 2018 byla do Nemocnice Strako-

nice zakoupena gamma sonda, díky které 

mohou zdejší odborníci pacientům nabídnout 

širší škálu operačních výkonů. Lékaři doufají, 

že vylepšení v oblasti prsní chirurgie přivede 

do nemocnice více pacientek v časnějších 

stadiích rakoviny prsu. Díky gamma sondě 

mohou lékaři využít novou chirurgickou me-

todu. Ta spočívá ve vyhledání, mikroskopic-

kém vyšetření a  odstranění první spádové 

mízní uzliny prsu postiženého rakovinou. 

Pokud je nález negativní, není nutné odstra-

ňovat další uzliny v  podpažní jamce. Pacient-

ka je tak ušetřena možných komplikací a 

rozsáhlejších zákroků. Použití gamma sondy 

předchází detekce. „Do okolí nádoru se apli-

kuje malé množství radioaktivní látky, která 

je postupně transformována lymfou a zachytí 

se v lymfatické uzlině, která je nádoru nejblí-

že. S časovým odstupem se na gamma kame-

ře detekuje záření vycházející z uzliny a ozna-

čí se její průmět na kůži. Při operačním výko-

nu chirurg pomocí gamma sondy v označené 

lokalitě uzlinu nalezne a odešle na histologic-

ké vyšetření,“ vysvětluje MUDr. Martina Hlin-

ková z oddělení nukleární medicíny v Nemoc-

nici Strakonice. Ve Strakonicích není akredi-

tované centrum prsní diagnostiky. To se v  

Jihočeském kraji nachází pouze v  Českých 

Budějovicích a Písku. „Prsní chirurgie nepatři-

la doposud k  našim prioritám,“ říká MUDr. 

Radek Chalupa, primář chirurgického odděle-

ní. „Pacientky v  časnějších stadiích choroby 

zůstávaly v péči zdravotnických zařízení, kde 

byly diagnostikovány, a k nám se dostávaly 

jen s pokročilejší formou prsní rakoviny,“ 

dodává. U pacientek s pokročilou formou 

prsní rakoviny nebylo zapotřebí zjišťovat, zda 

jsou podpažní uzliny postiženy či nikoliv. 

Jejich postižení už bylo dříve prokázáno jinou 

metodou. V  těchto případech lékaři provádě-

li primární odstranění všech podpažních uz-

lin. Omezení prsní chirurgie na případy po-

kročilejších stadií rakoviny nebylo ale podle 

primáře příliš optimistické, ani motivující. 

Proto se nemocnice ve spolupráci s odděle-

ním nukleární medicíny a  Bioptickou labora-

toří,  s.  r.  o. Plzeň rozhodla zavést právě 

metodu detekce sentinelové uzliny. „Do stra-

konické nemocnice by tato metoda mohla 

přivést i pacientky s lepší prognózou vývoje 

onemocnění, což je z psychologického hledis-

ka přínosem i pro ošetřující personál,“ říká 

primář Chalupa. „Zavedením této metody 

jsme napravili náš dlouhodobý deficit v  této 

oblasti a  umožnili tak další rozvoj tohoto 

chirurgického oboru ve strakonické nemocni-

ci,“ dodává MUDr. Radek Chalupa. 

Nemocnice Strakonice se nově pyšní magnetickou rezonancí 

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ 

Strakonická nemocnice otevřela v létě nové 

pracoviště magnetické rezonance. Díky ná-

kupu tohoto nového vybavení už nemusí 

pacienti ze Strakonic a blízkého okolí za rezo-

nancí cestovat do jiných jihočeských nemoc-

nic. Výrazně se tak zkrátila i objednávací 

lhůta, která byla v minulosti na Strakonicku 

často poměrně dlouhá. Podle MUDr. Tomáše 

Fialy ml. z  Nemocnice Strakonice lidé vyhle-

dávají nejčastěji vyšetření různých částí páte-

ře, mozku a velkých kloubů. Při vyšetření se 

na každou část těla používají určité sekvence 

a každá z nich trvá v průměru tři až pět mi-

nut. Běžně je těchto sekvencí zapotřebí ko-

lem deseti, celý proces tedy zabere půl až tři 

čtvrtě hodiny. „Vyšetření magnetickou rezo-

nancí trvá oproti jiným vyšetřením poměrně 

dlouho. Proto za jednu pracovní směnu ne-

stihneme vyšetřit tolik pacientů jako kolego-

vé na jiných pracovištích,“ vysvětluje Fiala. 

Provoz rezonance se postupně rozbíhal od 

srpna 2018. V  současnosti lékaři pracují na 

tom, aby byli schopni přijmout až dvanáct 

pacientů denně. Doba vyšetření se stále zkra-

cuje a  momentálně jde o  30 až 45  minut, 

což je o polovinu kratší čas, než jaký byl k 

provedení vyšetření potřeba dříve. Jak vyšet-

ření samotné, tak jeho naplánování podle 

potřeb každého pacienta je podle lékaře vel-

mi složité. „Žádný z našich laborantů neměl s 

magnetickou rezonancí významnější zkuše-

nost. Všichni tedy absolvovali školení na ci-

zím pracovišti a přes veškerou složitost tech-

niky se v krátkém čase naučili všemu potřeb-

nému,“ pochvalně uvádí MUDr. Tomáš Fiala 

ml. Jelikož přístroj magnetické rezonance 

vyžaduje pečlivé nastavení, bylo v  prvotní 

fázi zapotřebí více zdravých dobrovolníků, 

kteří posloužili jako „modelové“ při jeho 

správném naprogramování. „Nastavovali 

jsme veškeré sekvence pro správné a hodno-

titelné zobrazení jednotlivých částí lidského 

těla tak, aby zobrazená informace byla co 

nejpřesnější,“ vysvětluje lékař složitý proces 

přípravy přístroje. „Dobrovolníky jsme našli 

především mezi zaměstnanci nemocnice a  

rodinnými příslušníky. A moc jim za to děku-

jeme,“ dodává Fiala. 

foto: Jan Luxík 

foto: Jan Luxík 
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Gastroenterologie je jedním z mála oborů 

vnitřního lékařství, který může i na okresní 

úrovni poskytovat pacientům diagnostické a 

terapeutické možnosti srovnatelné s mož-

nostmi pracovišť na univerzitních klinikách. V 

některých metodách jsou dokonce lékaři 

okresních nemocnic považováni za největší 

experty v celé České republice. V Nemocnici 

Strakonice se lékaři ze všech sil snaží držet 

krok s těmi nejlepšími v oboru. Historie mo-

derní gastroenterologie ve Strakonicích zača-

la v první polovině 70. let, kdy tehdejší primář 

interny prof. MUDr. Ludvík Hloucal, DrSc., 

přivezl do jižních Čech první optický gastros-

kop. Metoda gastroskopie, využívaná přede-

vším při podezření na vředovou chorobu ža-

ludku a dvanáctníku, spočívá v odebírání 

vzorků z postižené sliznice nejen na histolo-

gické vyšetření, ale i na zjištění přítomnosti 

bakterie Helicobacter pylori. „Díky skvělé 

spolupráci s naší mikrobiologií jsme v součas-

nosti schopni do hodiny od vyšetření sdělit 

pacientovi výsledek, a v případě pozitivního 

nálezu mu rovnou předepsat eradikační 

léčbu, aniž by musel další den chodit k nám 

nebo k praktickému lékaři pro doplňující re-

cept,“ objasňuje aktuální stav primář MUDr. 

Ivo Horný. Dalšími indikacemi pro gastrosko-

pii jsou například podezření na nádorové 

onemocnění horní části trávicí trubice, nevy-

světlitelná chudokrevnost, porucha polykání, 

zvracení krve či černě zbarvená stolice, váho-

vý úbytek a další jakékoli jinak nevysvětlitel-

né problémy s trávením. „Na našem pracoviš-

ti používáme celé spektrum metod k zástavě 

krvácení z jícnu, žaludku nebo dvanáctníku. 

Naši chirurgové tak již několik let nemusí tyto 

život ohrožující stavy téměř vůbec řešit. Účin-

nost zástavy krvácení z jakékoli příčiny se 

dramaticky zvýšila od roku 2014, kdy jsme 

poprvé v Jihočeském kraji aplikovali u pacien-

ta s masivním krvácením inertní hemostatic-

ký prášek na povrch sliznice žaludku a krvá-

cení před našima očima už v průběhu aplika-

ce během několika vteřin ustalo. V loňském 

roce jsme pak dvakrát zachránili život pacien-

tům s masivním krvácením z křečových žil v 

jícnu, kterým jsme do jícnu zavedli metalický 

Danišův stent,“ popisuje MUDr. Ivo Horný. 

Několik let po prvních gastroskopiích se ve 

Strakonicích začaly provádět i koloskopie 

(endoskopické vyšetření tlustého střeva). Jde 

o jednu z mála preventivních metod, která 

může doslova zachránit život. Je tomu tak v 

případě, že si pacient nechá provést toto 

vyšetření po 50. roce života v době, kdy ještě 

nemá žádné příznaky a již má v tlustém stře-

vě menší nebo větší polyp (slizniční výčně-

lek), který by po několika měsících či málo 

letech mohl vyústit v rakovinu tlustého stře-

va. Vyšetření v době, kdy má pacient již zna-

telné potíže, většinou špatnou životní pro-

gnózu neodvrátí. Na preventivní vyšetření má 

nárok každý občan ČR po 55. roce života ne-

bo lidé starší 50 let s pozitivním testem na 

přítomnost mikroskopického množství krve 

ve stolici. Díky zavedení tohoto screeningo-

vého programu v ČR jsme po mnoha letech 

opustili 1. příčku ve výskytu rakoviny tlustého 

střeva a konečníku na světě. „Koloskopie je 

jediná metoda prevence rakoviny v zažívacím 

traktu. U jiných orgánů této oblasti nepřiná-

šejí preventivní programy prakticky žádný 

profit pro pacienty. Zemřít dnes na rakovinu 

tlustého střeva a konečníku znamená větši-

nou jen hloupost a ignoraci pacienta, protože 

informací o preventivních koloskopiích je 

dostatek. Dalšími indikacemi jsou krvácení z 

konečníku, zvýšená frekvence stolice, poru-

chy vyprazdňování, jinak nevysvětlitelná 

chudokrevnost, váhový úbytek či zažívací 

potíže,“ zdůrazňuje důležitost preventivních 

vyšetření MUDr. Ivo Horný. V roce 1989 se ve 

Strakonicích začalo provádět ERCP 

(endoskopické vyšetření žlučových cest a 

vývodů slinivky břišní). Toto vyšetření je vel-

mi náročné na vybavení pracoviště i zkuše-

nosti lékařů. V současnosti se tak neprovádí 

ve značné části okresních nemocnic. Nejčas-

tějšími indikacemi jsou zežloutnutí pacienta, 

zánět slinivky břišní za současné přítomnosti 

kamenů ve žlučníku, výrazně zvýšené výsled-

ky jaterních testů spojené s rozšířením žlučo-

vých cest na ultrazvuku břicha nebo s nále-

zem nádoru ve slinivce břišní. „Při vyšetření 

jsme většinou schopni kameny ze žlučových 

cest odstranit do dvanáctníku a tím žlučové 

cesty uvolnit. V případě příliš velkých kamenů 

ve žlučových cestách umíme obnovit drenáž 

žluči z jater do dvanáctníku zavedením duo-

denobiliárního stentu, který kolem velkého 

kamene překlene překážku v odtoku perma-

nentně tvořící se žluči v játrech do dvanáctní-

ku. Stejným způsobem se řeší zežloutnutí 

pacienta při překážce odtoku žluči, pokud je 

příčinou nádor slinivky břišní,“ uvádí MUDr. 

Ivo Horný. S přibývajícími možnostmi endo-

skopických metod souvisí značné množství 

nejasných nálezů, protože každá metoda 

nejen v gastroenterologii má své limity. Aby 

se dalo diagnostikovat a vyřešit co nejvíce 

příčin potíží pacientů v gastrointestinálním 

traktu, začaly se v roce 2007 ve strakonické 

nemocnici provádět endosonografická vyšet-

ření (endoskopická vyšetření trávicího traktu 

včetně slinivky břišní, žlučových cest, podja-

terní krajiny a dalších orgánů v blízkosti trávi-

cí trubice). „Tato úžasná metoda dovoluje za 

přímé zrakové kontroly odebírat vzorky z 

útvarů ve slinivce břišní, z lymfatických uzlin, 

z nádorů či nejasných útvarů ve stěně trávicí 

trubice a poté, co je odebraný vzorek podrob-

en vyšetření patologem, během několika dní 

dospět k jasnému závěru. U většiny nádorů 

trávicí trubice, slinivky břišní, žlučových cest 

a podjaterní krajiny dovoluje tato metoda v 

rukou zkušeného lékaře exaktně rozhodnout, 

zda nádor je operabilní, nebo již nikoliv,“ 

upřesňuje MUDr. Ivo Horný. Endosonografie 

je u pacientů se zhoubným nádorem koneční-

ku naprosto zásadní k určení optimálního 

postupu. Na základě EUS nálezu se rozhod-

ne, zda je pacient primárně indikován k ope-

raci rakoviny konečníku, nebo předtím musí 

podstoupit chemo a radioterapii (tzv. neoad-

juvantní radiochemoterapie).  

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2018 

foto: Jan Luxík 
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V neposlední řadě je endosonografie čím dál 

tím častěji používána při podezření na pří-

tomnost kamenů ve žlučových cestách. Me-

toda je nejen diagnostická, ale skýtá i terape-

utické možnosti. „Na našem pracovišti prová-

díme standardně drenáže pankreatických 

pseudocyst (rozpadových dutin ve slinivce 

břišní po jejím zánětu), ale i drenáže žlučo-

vých cest, pokud nelze žlučové cesty zprů-

chodnit při ERCP. V současné době jsou tyto 

intervence navigované endosonograficky 

celosvětově preferovány oproti metodám 

chirurgickým, při nichž dochází k mnohem 

většímu množství komplikací,“ vysvětluje 

MUDr. Ivo Horný.  Poslední z portfolia vyšet-

řovacích metod strakonické gastroenterolo-

gie je cholangioskopie (SpyGlas). „Toto vy-

šetření jsme začali provádět v lednu 2016 

jako první v Jihočeském kraji. Dnes si již v 

mnoha situacích nedovedeme představit, jak 

bychom mohli u indikovaných pacientů bez 

této metody dospět k exaktní diagnóze. Tato 

metoda se primárně indikuje při podezření na 

nádor ve žlučových cestách nebo při přítom-

nosti objemného kamene ve žlučových 

cestách či ve vývodných cestách slinivky břiš-

ní. V případě nálezu nádoru ve žlučových 

cestách jsme schopni za kontroly zraku ode-

brat vzorky a po posouzení patologem naše 

podezření potvrdit. V případě objemného 

kamene ve žlučových cestách nebo ve vývo-

du slinivky břišní lze opět za kontroly zraku 

kámen rozbít na malé části, které je možné 

již volně odstranit běžným košíkem používa-

ným při ERCP,“ popisuje metodu primář Hor-

ný. 

Strakonická nemocnice v roce 2018 otevřela  

nové gastroenterologické centrum, ve kte-

rém je zajištěn větší komfort jak pro pacien-

ty, tak pro zaměstnance. „S přibývajícím 

množstvím přístrojového vybavení i požadav-

ků na přesnost a šetrnost výkonů byl stále 

větší problém vejít se do stávajících prostor. 

V novém máme lepší diagnostické a terapeu-

tické možnosti, ze kterých naši pacienti bu-

dou výrazně profitovat,“ uzavírá MUDr. Ivo 

Horný. 

Pomáhám pacientům, pro které je bolest těžko zvladatelnou nemocí 
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MUDr. Miloslav Sýkora pracuje v Nemocni-

ci Strakonice již přes 20 let. Posledních něko-

lik let působí v Ambulanci pro léčbu chronic-

ké bolesti. Ačkoliv mnozí možná o této služ-

bě nikdy neslyšeli, pan doktor Sýkora odvádí 

v nemocnici nepostradatelnou práci. Bližší 

informace nabízí následující rozhovor.  

Kde se s vámi může pacient v Nemocnici 

Strakonice setkat? 

Působím na Anesteziologickoresuscitačním 

oddělení v Nemocnici Strakonice. V roce 

2011 se objevila možnost ucházet se o studi-

um ve vybraných oborech s finanční podpo-

rou Evropské unie a já si vybral obor Paliativ-

ní medicína a léčba bolesti, ze kterého jsem 

posléze složil atestaci. V té době se dokončo-

vala rekonstrukce chirurgického pavilonu 

naší nemocnice a v rámci změn se počítalo i s 

prostorem pro novou ambulanci. 

Co přesně bychom si pod názvem Ambulan-

ce pro léčbu chronické bolesti měli předsta-

vit? 

Přídavné jméno „chronické“ je zde velmi 

důležité. Bolest je běžnou, u někoho dokonce 

pravidelnou součástí života, se kterou se 

musí každý den vyrovnávat. Někdy se ale 

stane, že rozsah a závažnost bolesti přeroste 

původní příčinu. Bolest se tak sama o sobě 

stane nemocí, a to velmi urputnou a těžko 

zvladatelnou, aniž by dále potřebovala pů-

vodní spouštěcí faktor. A právě lidé s tímto 

druhem bolesti jsou našimi pacienty.  

Jakým druhem bolestí trpí lidé, kteří vaši 

pomoc nejčastěji vyhledávají? 

Nejvíce navštěvují ambulanci pacienti s chro-

nickou bolestí zad, ať už byli operováni či 

nikoliv. Bolestivý vertebrogenní syndrom 

(„bolí mě záda“) je v současnosti široce rozší-

řená diagnóza, patřící do oblasti civilizačních 

onemocnění. Další velkou skupinou jsou paci-

enti s nádorovým onemocněním, většinou 

pokročilého stádia, kterým léčba přináší zlep-

šení kvality života (jedná se o tzv. paliativní 

léčbu). Obě tyto skupiny tvoří asi 80-90 % 

pacientů. Objevují se i jiné diagnózy, ale jen 

ojediněle.  

Pokud pacient vstoupí do vaší ambulance, 

co ho při vstupním vyšetření čeká? 

Během vstupního vyšetření se snažíme bo-

lest co nejpřesněji popsat a zařadit a tomu 

přizpůsobit následnou léčbu. Jejím základem 

jsou analgetika (léky proti bolesti), včetně 

silně účinných preparátů na bázi morfia. Dle 

možností doplňujeme a posilujeme léčbu 

instrumentálními metodami. V případě po-

třeby odesíláme pacienty na vyšší specializo-

vaná pracoviště.  

Při vstupu do ambulance upoutají návštěv-

níkovu pozornost na první pohled velké ne-

rezové dveře. Za jakým účelem využíváte 

sál, který je za nimi? 

Nejedná se o žádnou tajnou komnatu. Je zde 

umístěn zákrokový sálek, ve kterém můžeme 

provádět intervenční metody, které bývají 

většinou účinnější než klasická léčba. Jedná 

se například o analgetické blokády, obstřiky 

či zavádění katetrů.  

Máte nějaké plány do budoucna, díky kte-

rým by se pacientům dostalo ještě lepší pé-

če? 

Rád bych rozšířil spektrum léčebných invaziv-

ních metod. K tomu je ale potřeba dovybavit 

zákrokový sálek rentgenovým stolem a pří-

strojem. Využití ultrazvuku je v současné 

době na velkém vzestupu a v této ambulanci 

by našel hojné využití. Zároveň bych si také 

přál mít dalšího spolupracujícího kolegu, se 

kterým bychom se mohli o práci podělit a 

navzájem si vypomohli. 

foto: Jan Luxík 



 

  

Nemocniční lékárna 

Parametr 2017 2018 Index 18/17 

Recepty (ks) 80 857 79 499 0,98 

Poukazy (ks) 14 548 15 109 1,04 

Recepty (Kč) 52 923 976 51 569 726 0,97 

Poukazy (Kč) 6 439 074 7 984 066 1,24 

Volný prodej (Kč) 11 816 641 11 326 703 0,96 

Celkem (Kč) 71 179 691 70 880 495 1,00 

Produktivita veřejné části lékárny a prodejny zdr. prostředků 
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Klinická hodnocení léčiv a studie 
Zkoušející prim. MUDr. Horný, interní oddělení: 

1218.74 – Multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, 

klinická studie se souběžnými skupinami ke zhodnocení kardiovaskulární 

bezpečnosti linagliptinu v porovnání s glimepiridem u pacientů s diabetem 2. 

Typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem (studie Carolina) 

Vedolizumab 4013 - Program rozšířeného přístupu pro přípravek Entyvio 

(Vedolizumab IV) u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí 

Vonoprazan-2001-  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení 

fáze 2 k ověření předpokladů v klinické praxi hodnotící účinnost a bezpečnost 

přípravku vonoprazan podávaného perorálně jednou denně v dávce 20 mg 

nebo 40 mg v porovnání s esomeprazolem 40 mg při léčbě pacientů se 

symptomatickým gastroezofageálním refluxem, kteří dosáhli částečné ode-

zvy po léčbě vysokými dávkami inhibitoru protonové pumpy 

C13008 - Otevřené klinické hodnocení fáze III posuzující dlouhodobou bez-

pečnost a účinnost přípravku vedolizumab (MLN0002) u pacientů s ulcerativní 

kolitidou a Crohnovou nemocí. 

A3921095 – Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 

kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, pro perorální podá-

ní přípravku CP- 690,550 jako úvodní terapie pacientů se středně těžkou až 

těžkou ulcerózní kolitidou. 

A2921096 - Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 

kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, pro perorální podá-

ní přípravku CP- 690,550 jako pokračovací terapie pacientů s ulcerózní koliti-

dou 

A3921139 - Multicentrické, odslepené klinické hodnocení přípravku CP- 

690,550 u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou 

A3921288 - Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, klinické hod-

nocení s paralelními skupinami fáze 3B/4 hodnotící tofacitinib (CP-690,550) u 

subjektů s ulcerózní kolitidou ve stabilní remisi 

B7981005 – Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná stu-

die fáze 2B s paralelními skupinami k určení rozsahu dávky perorálně podáva-

ných přípravků PF-06651600 A PF-06700841 v indukční a chronické léčbě u 

pacientů se středně závažnou až závažnou ulcerózní kolititidou 

B7981007-  Fáze 2A dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolova-

né studie s paralelními skupinami hodnotící činnost a bezpečnost perorálního 

PF-06651600 A PF-06700841 jako indukční léčby s nezaslepeným prodlouže-

ním léčby u subjetků se střední až těžkou Crohnovou chorobou 

Zkoušející prim. MUDr. Martin Gregora, dětské oddělení: 

D4280C00015- Jednoduše zaslepené, randomizované, multicentrické klinické 

hodnocení s aktivní kontrolou hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakoki-

netiku a účinnost ceftazidimu a avibaktamu v kombinaci s metronidazolem, 

ve srovnání se meropenem u dětí od 3 měsíců do 18 let věku s komplikovanou 

nitrobřišní infekcí (kNBI) 

studie EBB15BL89847 (TEMPO) - Randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontro-

lovaná, mezinárodní studie s paralelními skupinami ke zhodnocení účinku 

částečně hydrolyzované kojenecké výživy s přidanými synbiotiky na složení 

střevní mikroflóry a její klinické účinnosti u kojenců s vysokým rizikem rozvoje 

alergie 

studie EBB15BL89859 (MAESTRO) - Randomizovaná, dvojitě zaslepená, 

kontrolovaná, mezinárodní studie s paralelními skupinami sledující vliv čás-

tečně hydrolyzované umělé kojenecké výživy s přidanými symbiotiky na 

rozvoj alergických projevů u kojenců s vysokými rizikem rozvoje alergií 

Studie 508917 - Účinek kojenecké výživy s nízkým obsahem vysoce hydroly-

zované proteinové složky na prevenci alergie u rizikové populace dětí do 

jednoho roku věku: randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná inter-

venční studie a Dlouhodobý účinek časné výživy podávané během prvních 120 

dní života na prevenci alergie u rizikové populace dětí až do 6 let věku“ (studie 

PADI) 



 

 

Produkce, statistiky 

Pracoviště 2017 2018 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Interna 75 3 879 63,72 4,47 75 3 915 64,21 4,31 

Chirurgie 65 3 204 68,32 4,75 65 3 205 67,60 4,69 

Gynekologie 36 1 779 52,78 3,53 36 1 563 45,89 3,62 

Dětské 34 2 601 62,56 2,99 34 2 411 56,28 2,90 

Neurologie 25 1 274 71,37 5,11 25 1 208 68,21 4,93 

Plicní 25 934 68,98 6,37 25 959 67,42 6,39 

ARO 5 129 54,77 7,64 5 144 65,05 8,13 

Oddělení následné péče 36 348 90,04 34,00 36 321 91,19 36,92 

DIOP 5 16 100,00 114,06 5 21 100,00 100,09 

Nemocnice—celkem* 306 13 699 68,37 5,40 306 13 287 66,54 5,40 

Nemocnice—akutní lůžka 265 13 372 64,33 4,49 265 12 981 62,24 4,45 

Sociální lůžka 8 24 46,60 56,70 8 26 77,22 86,73 

Lůžkový fond a obložnost 

Výpočty jsou zpracovány pro celá oddělení dle metodiky ÚZIS. * nejsou započítána sociální lůžka 

 2017 2018 

Akutní lůžka (bez JIP) 245 245 

JIP 15 15 

ARO 5 5 

Následná péče 36 36 

DIOP 5 5 

Sociální lůžka 8 8 

Celkem 314 314 

Pracoviště 2017 (dle vah 2018) 2018 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Interna 2 103 0,59 2 114 0,59 

Chirurgie 2 492 0,83 2 580 0,84 

Gynekologie 1 430 0,83 1 264 0,83 

Dětské 717 0,38 682 0,38 

Neurologie 729 0,61 705 0,63 

Plicní 634 0,74 628 0,73 

ARO 273 4,40 434 5,64 

Celkem 8 379 0,68 8 409 0,69 

DRG indikátory 

Lůžkový fond Základní produkční ukazatele 

 2017 2018 18/17 

Ambulance    

Počet bodů v tis. ** 196 938 214 520 1,09 

Počet návštěv 130 422 134 610 1,03 

Počet unicitních pacientů 44 306 46 177 1,04 

** přepočteno dle SV 2018    

Operace    

Chirurgie 2 086 2 079 1,00 

Gynekologie 1 132 1 019 0,90 

Centrum péče o zrak 1 440 1 419 0,99 

    

Hemodialýza    

Celkový počet 8 148 7 774 0,95 

Z toho peritoneální 689 729 1,06 

    

Porody    

Počet porodů 750 674 0,90 

Počet novorozenců 754 676 0,90 

    

Počet laboratorních analýz    

Hematologie 178 201 177 077 0,99 

Klinická biochemie 814 060 830 102 1,02 

Klinická mikrobiologie 238 631 279 337 1,17 

    

Zdravotní doprava—žádanky 16 291 15 701 0,96 
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MKN 10 Diagnóza n 

Z380 Jediné dítě‚ narozené v nemocnici 665 

O800 Spontánní porod záhlavím 488 

I500 Městnavé selhání srdce 218 

Z080 Násled. vyšetř. po operaci pro zhoubný novotvar 208 

K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou 186 

J159 Bakteriální zánět plic NS 173 

I633 Cévní mozková příhoda ischemické etiologie 155 

R55 Mdloba 150 

I839 Žilní městky dolních konč.  bez vředu nebo zánětu 148 

N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace 144 

J441 CHOPN s akutní exacerbací NS 143 

K409 Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 140 

I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní 137 

M5447 Lumboischiadický syndrom 133 

R104 Jiná a neurčená břišní bolest 131 

Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 130 

K805 Kámen žluč. cest bez zánětu 123 

O820 Plánovaný císařský řez 105 

J209 Akutní bronchitida 101 

K30 Funkční dyspepsie 100 

S0600 Otřes mozku 99 

K831 Neprůchodnost žlučovodu 95 

A46 Růže – erysipelas 81 

Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah... 69 

G409 Epilepsie NS 66 

J189 Pneumonie NS 66 

J101 Chřipka s jinými projevy na dýchacím ústrojí 66 

M511 Kořenové syndromy diskogenní etiologie 63 

N300 Akutní cystitida 62 

O821 Neodkladný císařský řez 59 

S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 58 

C61 Zhoubný novotvar prostaty 58 

D251 Intramurální leiomyom dělohy 57 

I7021 Ateroskleróza končetinových tepen 57 

K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 57 

O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 57 

J352 Hypertrofie adenoidní tkáně 56 

N40 Zbytnění prostaty 56 

E115 DM II. typu s periferními oběhovými komplikacemi 53 

E86 Snížení objemu plazmy nebo extracel. tekutiny 53 

Top „40“ hospitalizačních diagnóz v roce 2018 

MKN 10 Diagnóza n 

H25 Senilní katarakta 1033 

I83 Varixy dolních končetin 180 

K80 Žlučové kameny 178 

K40 Tříselná kýla 161 

O82 Porod jediného plodu císařským řezem 115 

N40 Zbytnění prostaty 103 

S72 Zlomenina kosti stehenní 90 

D23 Jiné nezhoubné novotvary kůže 84 

E11 Diabetes mellitus 2. typu 79 

D25 Leiomyom dělohy 77 

H00 Ječné zrno a chalazion – hordeolum 73 

K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis 67 

O02 Jiné anomálie plodového vejce 63 

S82 Zlomenina bérce‚ včetně kotníku 61 

H02 Jiné nemoci očního víčka 60 

K35 Akutní apendicitida 59 

J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně 59 

N81 Výhřez ženských pohlavních orgánů 57 

S52 Zlomenina lokte a předloktí 56 

H04 Nemoci slzného ústrojí 56 

Z47 Jiná ortopedická následná péče 51 

O04 Lékařský potrat 50 

I70 Ateroskleróza 50 

N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 48 

K43 Břišní kýla – hernia ventralis 48 

K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza 47 

C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 46 

G56 Mononeuropatie horní končetiny 43 

N88 Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního 41 

N92 Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace 40 

N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy 38 

N83 Nezánětlivá onemocnění  vaječníku, vejcovodu .. 37 

N47 Hypertrofie předkožky, fimóza, parafimóza 33 

D27 Nezhoubný novotvar vaječníku 31 

C67 Zhoubný novotvar močového měchýře 29 

N97 Ženská neplodnost 28 

E04 Jiná netoxická struma 27 

L02 Kožní absces, furunkl, karbunkl 27 

N39 Jiné onemocnění močové soustavy 26 

Top „40“ operačních diagnóz v roce 2018 

Pojišťovna Počet léků na Rp Z toho E-Rcp Léky na recept (Kč) Počet poukazů Poukazy (Kč) Průměrně na RČ 

111 74 107 65 703 52 679 185,30 10 792 5 406 247,48 1 463,48 

201 12 500 11 003 8 034 847,23 1 930 985 358,93 1 211,90 

205 3 436 2 950 2 381 481,90 646 256 234,71 996,12 

207 4 320 3 796 2 584 316,19 771 293 082,63 920,77 

209 16 14 6 921,83 0 0 329,61 

211 12 021 10 655 7 176 069,69 1 846 741 155,22 1 038,05 

213 12 12 625,20 3 1 788,24 114,93 

Celkem 106 412 94 133 72 863 447,30 15 988 7 683 867,21 1 329,71 

Preskripce dle plátce v roce 2018 
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Produkce, statistiky 
Produktivita ambulancí a komplementu 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

ARO   

Návštěva ambulance 239 580 

Konziliární vyšetření 2 620 3 001 

Anestezie 4 219 4 854 

Dětské oddělení   

Návštěva ambulance 3 331 5 726 

Sonografické vyšetření 1 167 1 325 

EKG 201 220 

Gynekologie, porodnice   

Návštěva ambulance 1 525 2 752 

Konziliární vyšetření 128 140 

Sonografické vyšetření 1 295 1 320 

Chirurgie   

Návštěva ambulance 15 202 36 739 

Konziliární vyšetření 654 1 009 

Neurologie   

Návštěva ambulance 6 935 13 465 

Konziliární vyšetření 1 098 1 400 

Sonografické vyšetření 798 854 

EEG 950 2 391 

EMG 811 909 

Interna   

Návštěva ambulance 11 320 31 738 

Konziliární vyšetření 893 1 134 

Sonografické vyšetření 6 182 7 884 

Echokardiografie 1 923 2 148 

EKG 5 881 8 273 

Holterovská monitorace 467 515 

Endoskopie 3 605 5 324 

Punkce 35 122 

Hemodialýza 97 7 779 

TRN   

Návštěva ambulance 2 647 7 107 

Konziliární vyšetření 108 124 

Spirometrie 1 799 2 556 

Endoskopie 173 194 

LSPP   

Návštěva ambulance 4 618 5 365 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

CPZ   

Návštěva ambulance 9 177 15 879 

Konziliární vyšetření 214 252 

Ostatní vyšetření 2 172 2 910 

Oční operace 1 118 1 462 

Infekce   

Návštěva ambulance 1 652 4 885 

Konziliární vyšetření 61 67 

ORL   

Návštěva ambulance 1 602 2 404 

Konziliární vyšetření 226 264 

Onkologie   

Návštěva ambulance 884 4 021 

Konziliární vyšetření 38 45 

Chemoterapie 147 1 058 

Psychiatrie   

Návštěva ambulance 967 3 919 

Konziliární vyšetření 146 176 

Rehabilitace   

Návštěva ambulance 2 293 3000 

Konziliární vyšetření 445 622 

Fyzioterapie 3 150 31 924 

Elektroléčba 968 5 050 

Klinický psycholog   

Návštěva ambulance 9 81 

Konziliární vyšetření 4 4 

Radiodiagnostika   

RTG 19 834 33 304 

CT 5 956 7 577 

MR 1 043 1 116 

Sonografie 617 643 

ONM   

Izotopové vyšetření 965 1 076 

Zátěžová elektrokardiografie 100 102 

Centrální laboratoře   

Laboratorní vyšetření 31 052 195 260 

Mikrobiologická vyšetření 20 359 51 949 

Klinická pitva 21 21 
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Počet pacientů — počet tzv. unicitních pacientů 

Počet událostí — celkový počet vyšetření 



 

  

Produkce, statistiky 
Struktura pacientů dle zdr. pojišťoven 

Pojišťovna 2017 2018 2018 / 2017 

Počet RČ Počet RČ  

111 — VZP 37 456 38 702 1,03 

201 — VoZP 7 033 7 251 1,03 

205 — ČPZP 2 480 2 573 1,04 

207 — OZP 2 920 3 058 1,05 

209 — Škoda ZP 16 21 1,31 

211 — ZPMV 7 298 7 437 1,02 

213 — RBP ZP 27 20 0,74 

Celkem 57 227 59 062 1,03 

Hospitalizovaní pacienti dle okresů 

Okres 2017 2018 2018 / 2017 

Strakonice 7 245 6 903 0,95 

Prachatice 1 210 1 230 1,02 

Písek 334 342 1,02 

Klatovy 1 114 1 218 1,09 

Praha 211 172 0,82 

Plzeň 132 148 1,12 

Č. Budějovice 104 94 0,90 

Celkem (mimo ST) 3 522 3 626 1,03 

Struktura hospital. pacientů dle věku 

 2015 2016 2017 2018 

Muži 73,58 73,62 75,02 74,67 

Ženy 78,09 77,86 78,82 79,01 

Průměrný věk zemřelých pacientů 

Trvalá bydliště 

našich pacientů 
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Rozvoj nemocnice, kvalita 

Indikátor kvality 2017 2018 

Průměrná délka hospitalizace (ak.lůžka) 4,49 4,45 

Obložnost (%) - akutní lůžka 64,3 62,24 

Rehospitalizace do 7 dnů (%) 2,0 1,9 

Reoperace do 3 dnů (%) 0,8 1,0 

Dekubity — nemocnice celkem (%) 0,7 0,7 

Dekubity — akutní lůžka (%) 0,5 0,5 

Pády (%) 0,3 0,3 

Nosokomiální infekce (%) 0,7 0,6 

Pochvaly 81 83 

Stížnosti — anonymní 0 1 

Stížnosti — neoprávněné 15 9 

Stížnosti — částečně oprávněné 2 1 

Stížnosti — oprávněné 1 1 

Stížnosti — postoupené 0 1 

Externí hodnocení kvality, akreditace, 

certifikace 

Certifikát kvality a bezpečí vydaný Spojenou ak-

reditační komisí. Nemocnice obhájila v prosinci 

2016 svou pozici jako akreditované zařízení na 

dobu dalších 3 let. 

 

Nemocnice Strakonice, a.s. uspěla v prestižní 

soutěži společnosti Health Care Institute, která 

mapuje široké spektrum ukazatelů ekonomické 

kondice nemocnice a spokojenosti pacientů a 

zaměstnanců.  

 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. 

mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, 

o.p.s. na základě splnění akredit. požadavků 

podle ČSN EN ISO 15189:2013 pro laborat. vyšet-

ření v oborech hematologie, klinická biochemie, 

lék. mikrobiologie a odběr primár.  vzorků.  

 

 

Certifikát CZECH Stability Award 

- ratingové hodnocení stupeň 

AAA – excelentní. 

 

Zásadním tématem byla snaha o stabilizaci zdravotnického perso-

nálu, která se díky navyšování mezd, benefitů či podporou vzdělá-

vání daří.  

Byl zaveden nový benefit pro zaměstnance — dotované nepovinné 

očkování proti chřipce, spalničkám, meningokokovým nákazám 

či hepatitidě A. 

Zdravotnický personál se postupně obléká do nových uniforem (v 

roce 2018 zaměstnanci chirurgie, neurologie, radiologie, gynekolo-

gie a porodnice, ARO-JIP, interny a plicního odd.). 

Nemocnice reflektuje poptávku a postupně rozšiřuje své služby, v 

roce 2018 například vzniklo nové Centrum pro infuzní terapii a žilní 

přístupy, zavedena byla nová metoda operativy — biopsie sentine-

lové uzliny – využití sondy v chirurgii prsní žlázy a došlo k rozšíření 

provozu chirurgických ambulancí. 

Neustále probíhá modernizace celého areálu – vytváříme příjemné 

a bezpečné prostředí. Z dotačního programu Ministerstva zdravot-

nictví byl realizován nový informační systém v areálu nemocnice s 

prvky orientačního a navigačního systému, zakoupeny byly nové 

pomůcky (antidekubitní pomůcky, přepravní křesla, mobilní zvedá-

ky pro pacienty, klozetová křesla, chodítka) a probíhala i výzdoba 

oddělení (např. nástěnné velkoformátové obrazy v pavilonu ope-

račních oborů s motivy Strakonic). 

Nemocnice Strakonice, a.s. byla jako jediná jihočeská nemocnice 

aktivně zapojena jako jedna z referenčních nemocnic do probíhají-

cího projektu DRG Restart, který si klade za cíl vybudovat dlouho-

době udržitelnou datovou, informační a personální základnu pro 

optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v 

ČR.  

Pomocí dotačních programů IROP realizovala nemocnice v roce 

2018 významné kroky k modernizaci a bezpečnosti IT infrastruktury 

nemocnice a rozšířila nemocniční informační systém o řadu funkci-

onalit (např. webové objednávání, mobilní náhled na zdravotnickou 

dokumentaci). Současně zprovoznila nové  modernější systémy pro 

objednávání stravy zaměstnanců, vnitřní koloběh provozních žáda-

nek, zakoupila moderní systém pro mikrobiologii či plánování směn 

zdravotnických pracovníků.  

Od září byla zahájena činnost ambulance duchovní péče, kterou 

vede nemocniční kaplan Mgr. Pavel Kortus. 

Jednotlivá pracoviště nemocnice se účastnila řady národních pro-

jektů, např. Světového dne ledvin, Dne hygieny rukou, Národní-

ho týdne podpory kojení či Evropského antibiotického dne. 

Zcela novou kvalitu do poskytovaných zdravotních služeb vneslo 

otevření  nových pracovišť, zejména pracoviště magnetické re-

zonance a zcela zmodernizovaného gastroenterologického centra.  

Zvyšování kvality — souhrn roku 2018 
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Nemocnice Strakonice, a.s. bude i nadále usilovat o své pevné místo 

v síti jihočeských nemocnic. Svůj rozvoj vidí v souladu s poskytová-

ním moderní zdravotní péče v souladu se současnými trendy jednot-

livých medicínských oborů  při zachování finanční stability zdravot-

nického zařízení.  



 

  

Lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci nemocnice se starají nejen o 

pacienty z okresu Strakonice, ale v řadě odborností také z okresů 

Písek, Prachatice a Klatovy. Motem nemocnic je „Nemocnice, které 

na vás záleží…“. 

Nemocnice respektuje práva svých pacientů postupy popsanými ve 

vnitřních směrnicích, např. vnitřním řádu či směrnici o informování 

pacientů. Podle směrnice o odstraňování bariér eliminuje nemocnice 

ve vztahu k pacientům bariéry mechanické, kulturní, jazykové a jiné 

(dětský pacient, mentálně postižený pacient, senior apod.). Nemoc-

nice striktně dodržuje zákonný postup při šetření stížností podaných 

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (směrnice o vyřizování stížností je veřejně přístup-

ná). V roce 2018 nemocnice nově začala nabízet i služby nemocniční-

ho kaplana. 

Klíčoví jsou pro nemocnici spokojení zaměstnanci a nemocnice usilo-

vala a usiluje o to, aby pro její zaměstnance bylo prestižním zaměst-

nání právě v nemocnici jako jedním z největších zaměstnavatelů 

v regionu. Ke spokojenosti přispívá stálé zvyšování mezd a řada za-

městnaneckých benefitů (možnost ubytování, zvýhodněné stravová-

ní, možnost zvýhodněné rekreace ve vlastním rekreačním zařízení, 

příspěvky na životní pojištění apod.). Nemocnice vydala vnitřní před-

pis Etický kodex a firemní kultura zaměstnanců. 

V nemocnici standardně probíhají jednotlivé nákupy drobnějších 

komodit až po mnohamilionové investice do staveb a zdravotnické-

ho přístrojového vybavení jako veřejné zakázky zajišťující trans-

parentní výběr nejvhodnější nabídky, a to v souladu se zákonem a dle 

vnitřní směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek. Uzavřené 

smlouvy jsou dle zákona č. 340/2015 Sb. zveřejňovány v registru 

smluv. Nemocnice také poskytuje informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (základní informa-

ce k této problematice lze najít na webu nemocnice). 

Informace zveřejněna v rámci povinného nefinančního reportingu dle 

směrnice Evropské unie 2014/95/EU. 

  

Boj proti korupci a úplatkářství, předcházení porušování lidských práv 
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Nefinanční reporting 

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti poskytová-

ní informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 

a nákladů na právní zastoupení 

0 

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0 



 

 

Provozní informace 

Parametr jednotka 2017 2018 index 18/17 

Energie     

Elektrická energie — spotřeba kWh 2 551 920  2 648 100 1,04 

Pára — spotřeba GJ 20 476  17 455 0,85 

Voda — spotřeba m3 31 950  34 442 1,08 

     

Pohonné hmoty     

Ujeto (celkem) km 512 618 525 296 1,02 

Nafta — spotřebované PHM l 41 449 44 048 1,06 

Benzín — spotřebované PHM l 8 044 9 378 1,16 

     

Odpadové hospodářství     

Nebezpečný odpad kg 83 877 79 420 0,95 

Odpad komunální a ostatní kg 122 075 62 530 0,51 

     

Provoz prádelny     

Celkem vypráno kg 261 255 268 672 1,03 

- z toho pro cizí kg 50 228 50 429 1,00 

Průměr na den kg 1 039 1 068 1,03 

     

Pracovní oblečení, OOPP     

Náklady na spotřebu Kč 509 465 652 214 1,28 

Provozní údaje 
Informační technologie 

Výměna 170 počítačů 

Projekt Nové moduly NIS: provedení integrace 

modulu gastroskopie, mobilní aplikace, inte-

grace na garantované úložiště 

Projekt Plánování směn ShiftMaster 

Projekt Servisdesk: elektronická evidence 

servis. požadavků, nákup spotř. zboží a nezdr. 

materiálu 

 

 

Údržba, správa budov 

Stavební rekonstrukce zubní ordinace 

Nové rozvody IT kabelů pro lékárnu a nové 

ordinace 

Rekonstrukce venkovního schodiště na parko-

viště DZS a nové omítky venkovního zdiva 

Demolice chlorovací stanice 

Opravy a částečná výměna rámového pletiva u 

parkoviště DC 

Instalace informačních totemů 

Rekonstrukce místností pro novou spirometrii 

Příprava pracoviště a přilehlých prostor pro 

rekonstrukci gastrocentra MR 
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Informace o vlivu na životní prostředí 

Nový povrch parkoviště 

Sanace základů 

interního pavilonu 

Zdravotnický odpad představuje velice specifickou skupinu odpadů. 

Obecně lze odpad z nemocnice rozdělit na specifický a nespecifický. 

Specifický odpad představuje chemické, biologické či fyzikální rizi-

ko pro lidské zdraví a životní prostředí. Co se týče likvidace zdravot-

nického odpadu převládá spalování ve spalovně (oprávněná osoba). 

Nemocnice představuje také místo, kde se ve zvýšené míře použí-

vají výrobky obsahující rtuť. Jedná se např. o tonometry apod. Rtuť 

představuje také součást laboratorních chemikálií a některých far-

maceutických přípravků. Proto je kladen důraz zejména na před-

cházení vzniku odpadu (zvláště nebezpečného), důslednější třídění 

odpadu na nebezpečný (a ten dále na infekční, ostrý, nepoužitelná 

léčiva atd.) a na ostatní (a ten dále na papír, sklo, plast atd.) a využí-

vaní nespalovacích technologií u oprávněných osob. Nespecifický 

odpad je nerizikový, pochází zásadně z neinfekčních provozů, je 

nekontaminovaný a svým složením srovnatelný s komunálním od-

padem. 

Provoz Nemocnice Strakonice, a.s. nemá žádný významný dopad 

na kvalitu životního prostředí. Veškeré odpady z nemocnice se pře-

dávají oprávněným osobám. Nemocnice je napojena na centrální 

zdroj tepla od Teplárny Strakonice, a.s.. Z velké části je areál ne-

mocnice osázen stromy a zelení. O zdravotní stav stromů i zeleně je 

řádně pečováno. Nemocnice neprodukuje žádné emise skleníko-

vých plynů, nevyužívá vodní zdroje, ani neznečišťuje ovzduší. V 

současnosti využívá nemocnice neobnovitelné zdroje energie. 



 

  

Nejvýznamnější investice 

Strojní investice Umístění Investice (Kč, zaokr.) Dotace (Kč) 

Magnetická rezonance Signa Voyager 1,5T RDO 33 640 037 28 197 340 

Gastroenterologické centrum — vybavení INT 15 741 247 12 830 537 

RTG DigitalDiagnost Rel. 4 (stropní závěs)  RDO 6 908 512 5 790 768 

Linka hematologická XN — 3000 CL 5 681 753 4 762 489 

Stěna skiaskopicko-skiagrafická Luminos dRF Max RDO, ERCP 5 362 089 4 494 545 

RTG digitální s podlahovým stativem DuraDiagnost Rel.4 RDO 3 755 549 3 147 929 

RTG mobilní MobileDiagnost wDR RDO 3 621 926 3 035 926 

Rehabilitace vybavení (př. motivační rehabilitační systém…) RHC 3 496 202 2 930 544 

Laparoskopická sestava-monitor FS_L3202D COS 2 391 598  

GeneXpert XVI-8 Sites CL 2 319 023 1 943 865 

Přístroj ultrazvukový Hitachi Arietta V70 ENDO INT 2 286 727 1 916 752 

Rozšíření funkcionalíty nemocničního informačního systému IT 1 251 140 1 063 469 

Přístroj ultrazvukový Hitachi Prosound Alpha 7 INT 1 097 559 919 982 

Nefelometr BN ProSPEC CL 1 096 651 919 221 

Garantované úložiště IT 1 076 498 915 023 

Auto sanitní  8C30998 Renault Trafic DZS 1 008 577  

Systém ELISA DSX CL 981 864 823 005 

Modernizace Tomograf laserový HRT II CPZ 961 950  

Monitor EIZO  RadiForce 58“ LS580w INT 921 886  

Vrtačka MICROFREE MINI Driver PRO8500SB COS 724 675  

Insuflátor_SL Visera Elite II COS 578 413  

Monitor Iarge manager LMM0802 INT 395 711  

Závěs monitorů MAVIG GD60 INT 390 958  

SYSTÉM GAMA SONDY CXS-SG04 COS 375 100  

pH-metr s impedancí Digitrapper pH-Z Recorder INT 344 850  

ŠKODA Rapid Style DZS 333 644  

Server pro management a backup IT 324 664 275 965 
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Stavební investice Investice (Kč, zaokr.) Dotace (Kč) 

Stavební úprava pro skiaskopickoskiagrafický komplet (interní pavilon) 7 401 998 6 074 944 

Hliníkové opláštění budovy (interní pavilon) 1 939 288  

TZ trafostanice 1 775 422  

Stavební připravenost pro instalaci MR (pavilon operačních oborů) 4 262 598 727 605 

Rozvod CO2 (gastroenterologie) 554 077  

Modernizace výtahu č. 1 (interní pavilon) 530 336  

Upgrade měření a regulace kuchyně 264 519  

Vlhčení pro oper. sál č.1 (pavilon operačních oborů) 202 004  
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Ekonomika nemocnice 

Náklady (v tisících Kč) 2017 2018 18/17 

Náklady na léčiva 30 109 32 161 1,07 

Náklady na zdravotnické prostředky 66 101 71 883 1,09 

Náklady na krev a krevní deriváty 2 674 3 384 1,27 

Náklady na prodané zboží 57 367 57 127 1,00 

Náklady na spotřebu energií 17 814 17 979 1,01 

Náklady na služby celkem 51 636 52 555 1,02 

Osobní náklady celkem 325 747 369 739 1,14 

Náklady na odpisy 22 532 22 105 0,98 

Další náklady výše neuvedené 20 973 19 852 0,95 

Celkové náklady 594 953 646 785 1,09 

    

Výnosy (v tisících Kč) 2017 2018 18/17 

Tržby od všech zdr. pojišťoven celkem 476 205 524 778 1,10 

Tržby od státních orgánů 42 43 1,02 

Tržby mimo zdrav. pojištění – tuzemci 2 449 2 526 1,03 

Tržby mimo zdrav. pojištění – cizinci 105 164 1,56 

Tržby mimo zdrav. pojištění – ostatní 14 678 14 970 1,02 

Tržby mimo zdrav. pojištění – regul. poplatky 1 431 1 661 1,16 

Tržby za prodané zboží – lékárna 71 180 70 880 1,00 

Provozní dotace od zřizovatele 7 872 8 049 1,02 

Další výnosy výše neuvedené 21 591 26 934 1,25 

Celkové výnosy 595 553 650 006 1,09 

Náklady a výnosy Nejvýznamnější dárci 

Dárce Částka Kč 

Nadace ČEZ  602 257 

Servier, s.r.o.  224 000 

AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.  217 441 

ČZ, a.s. 200 000 

PEKON ST s.r.o.  150 000 

Rideto s.r.o.  150 000 

Nadační fond Kapka naděje  122 688 

Boehringer Ingelheim,spol.s r.o.  56 135 

Jiří Labašta, Zadov  50 000 

Technické služby města Blatné s.r.o.  50 000 

Ortgroup Medical s.r.o.  34 815 

GINKOPRAX, s.r.o.  30 000 

Ing. Albín Bláha, CSc., Praha  25 000 

Michaela Haubrich, Strakonice  20 000 

Fbc Strakonice, z.s.  20 000 

Monika Šroubová, charitativní kalendář  17 000 

FanClub Sparta, Strakonice  12 500 

Nadace Křižovatka  12 000 

Armádní sportovní klub Strakonice  10 800 

Radek Vondrášek, Strakonice  10 000 

ZNAKON, a.s.  10 000 

Nadační fond Gymnázia Strakonice  10 000 

Asten Johnson, s.r.o.  10 000 
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Tržby od zdravotních pojišťoven 

Tržby (v tisících Kč) 2017 2018 18/17 

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 343 221 379 406 1,11 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna 52 762 55 134 1,04 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 16 830 17 477 1,04 

207 Oborová zdravotní pojišťovna 16 579 18 561 1,12 

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 23 34 1,48 

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 46 686 54 103 1,16 

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 104 63 0,61 

Zastoupení zdravotních pojišťoven dle objemu tržeb 

Tým chirurgie 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které by ovlivňovaly deklarované 

výsledky společnosti. 



 

  

Personalistika 

 2017 2018 
Index 

18/17 % 
PEP  

31.12. 
Kategorie zaměstnanců 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2017 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2018 

Lékaři 88,85 98,43 97,13 96,55 0,98 

Farmaceuti 7,18 7,30 7,33 6,88 0,94 

Všeobecné sestry, porodní              
asistentky – ZPBD  

216,57 218,34 221,48 221,93 1,02 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři 
s odb. způsobilostí – O-ZPBD  

48,34 56,75 60,68 64,18 1,13 

Zdrav. pracovn. nelékaři s odb. a 
special. způsobilostí – ZPSZ  

17,00 17,37 19,10 19,00 1,09 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. 
dohledem nebo přím. vedením – 

ZPOD 
76,15 67,60 64,15 65,80 0,97 

Jiní odborní pracovníci nelékaři 
s odb. způsobilostí  

4,57 4,00 3,78 3,00 0,75 

Pedagogičtí pracovníci  0 0 0 0 - 

Technicko – hospodářští pracovníci 36,89 36,00 38,02 37,80 1,05 

Dělníci a provozní pracovníci 56,47 56,21 57,08 59,61 1,06 

Celkem 552,02 562,00 568,75 574,75 1,02 

Přehled o zaměstnancích 

Kategorie zaměstnanců (vč. dohod) 2017 2018 18/17 2016 2015 2014 

Lékaři 72 425 76 757 1,06 67 558 64 876 58 705 

Farmaceuti 56 210 59 841 1,06 50 742 50 236 48 480 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 32 480 35 675 1,10 29 468 27 249 22 908 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 31 210 32 378 1,04 27 958 26 916 24 332 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 31 730 32 065 1,01 29 966 28 145 23 590 

Zdrav. prac. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 18 238 21 055 1,15 17 315 16 947 15 907 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí  26 658 31 348 1,18 25 518 23 960 24 883 

Technicko – hospodářští pracovníci  28 280 31 501 1,11 25 716 25 649 22 768 

Dělníci a provozní pracovníci  21 333 23 218 1,09 18 936 17 644 15 070 

Průměrná mzda v organizaci 35 650 39 322 1,10 32 455 31 160 27 590 

Průměrné mzdy (v Kč) 
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ZPBD: všeob. sestry, porodní asistentky 

O-ZPBD: radiol. asist., zdr. laborant, farm. asist., nutriční terap., zdr. záchranář, praktická sestra 

ZPSZ: fyzioterapeut, odb. prac. v lab. metod. a přípravě léč. přípr., rad. fyzik  

ZPOD: ošetřovatel, sanitář, řidič dopravy nemocných 



 

 

Personalistika, vzdělávání 

Vzdělání lékařů 

Fyzický evidenční počet k 31.12. 2017 2018 18/17 

Bez specializace (L I) 22 16 0,73 

Po dosažení zákl. kmene (L II) 23 29 1,26 

Specializovaná způsobilost (L III) 65 68 1,05 

Celkem lékařů 110 113 1,03 

Vzdělání ošetřovatelského personálu 

Fyzický evidenční počet k 31.12. 2017 2018 18/17 

SŠ — bez specializace 128 122 0,95 

SŠ — se specializací 95 97 1,02 

VOŠ — bez specializace 16 24 1,50 

VOŠ — se specializací 2 2 1,00 

VŠ — bez specializace 43 47 1,09 

VŠ — se specializací 19 26 1,37 

Nástup Výstup Kategorie zaměstnanců (údaje za 1.1.—31.12. daného roku) 

2017 2018 2017 2018 

Lékaři 16 11 2 13 

Farmaceuti 1 1 0 0 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 17 20 13 17 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 18 13 13 7 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 0 3 2 3 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 19 18 15 15 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí  2 1 2 0 

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  1 8 2 7 

Dělníci a provozní pracovníci  5 15 8 10 

Celkem 79 66 57 55 

Vznik a rozvázání pracovních poměrů 
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Nemocnice Strakonice a.s. v pracovněprávních vztazích nerozlišuje 

zaměstnance podle pohlaví, rasy nebo náboženství. Veškeré pra-

covní záležitosti týkající se zaměstnanců probíhají v souladu s plat-

nou legislativou. Udržení stabilního stavu personálu považuje ne-

mocnice trvale za jednu z hlavních priorit.  

Informace zveřejněna v rámci povinného nefinančního reportingu dle 

směrnice Evropské unie 2014/95/EU. 

Jihočeská sestřička 2018 



 

  

Personalistika 

Struktura zaměstnanců dle věku 

Lékaři 2018 

do 30 let 25 

31—40 let 38 

41—50 let 17 

51—60 let 18 

nad 60 let 15 

Farmaceuti 2018 

do 30 let 0 

31—40 let 2 

41—50 let 1 

51—60 let 4 

nad 60 let 1 

Všeobecné sestry, porodní asistentky (§5, 

§6) 

2018 

do 30 let 22 

31—40 let 47 

41—50 let 84 

51—60 let 71 

nad 60 let 14 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. 

způsobilostí (§7 –21a) 

2018 

do 30 let 23 

31—40 let 10 

41—50 let 13 

51—60 let 17 

nad 60 let 2 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. 

způsobilostí(§22 –28) 

2018 

do 30 let 5 

31—40 let 5 

41—50 let 7 

51—60 let 4 

nad 60 let 2 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohledem 

nebo přímým vedením 

2018 

do 30 let 8 

31—40 let 12 

41—50 let 25 

51—60 let 15 

nad 60 let 6 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způ-

sobilostí  

2018 

do 30 let 1 

31—40 let 2 

41—50 let 0 

51—60 let 0 

nad 60 let 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  2018 

do 30 let 3 

31—40 let 5 

41—50 let 12 

51—60 let 15 

nad 60 let 5 

Dělníci a provozní pracovníci  2018 

do 30 let 0 

31—40 let 11 

41—50 let 23 

51—60 let 19 

nad 60 let 9 
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Vzdělávání 

Akreditované obory 
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Členství v orgánech odborných společností a komisí v roce 2018

MUDr. Pavel Houška: člen výboru Neurofarmakologické sekce České neurologické společnosti, člen akreditační komise pro obor speciali-
začního vzdělávání neurologie (MZ ČR), člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru neurologie (MZ ČR) 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA: člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru neurologie (MZ ČR), člen Správní rady SAK, o.p.s. 

PharmDr. Eva Šimečková: členství v odborných společnostech: SLM, SEM, SIL, KF ČLS JEP, členka Pracovní skupiny pro monitorování rezi-
stence při Národní referenční laboratoři pro ATB v SZÚ, členka Atestační komise pro obor Lékařská mikrobiologie, členka zkušební komise 
pro zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro odbornost odborný pracov-
ník v laboratorních metodách 

Obor Uděleno Platnost 

(let) 

Aktuální počet 

rezidentů 

(31.12.) 

Anesteziologie a intenzivní péče 10.8.2016 8 0 

Dětské lékařství 9.1.2015 8 3 

Gastroenterologie 10.2.2015 9 0 

Gynekologie a porodnictví 28.1.2016 8 1 

Chirurgie 22.10.2015 9 1 

Lékařská mikrobiologie 11.1.2017 8 0 

Nefrologie 30.6.2017 8 0 

Nemocniční lékárenství 10.1.2014 7 0 

Neurologie 20.2.2015 8 3 

Oftalmologie 19.2.2015 8 0 

Pneumologie a ftizeologie 4.2.2015 7 0 

Radiologie a zobrazovací metody 3.6.2014 8 2 

Veřejné lékárenství 25.3.2014 7 0 

Vnitřní lékařství 14.3.2016 8 4 

Praktické vyučování v akreditovaných zdrav. 

oborech pro přípravu porodních asistentek 

1.5.2015 6 0 

Jihočeská sestřička 2018 



 

  

Vzdělávání 

Přednášková a publikační činnost 

MUDr. Ivo Horný: Endoskopie v diagnostice tumorů žaludku, pankre-
atu a kolorekta (XXV. Jihočeské onkologické dny 10/2018 Český 
Krumlov) 

MUDr. Pavel Kristen: Kazuistiky (41. Strakonický seminář, 7.12.2018, 
Strakonice) 

MUDr. Lukáš Kužel: Oboustranná arteriální okluze (41. Strakonický 
seminář, 7.12.2018, Strakonice) 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA: Léčebné konopí v neurologické praxi 
(Kurz IPVZ, Praha) 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA: Léčebné konopí v neurologické praxi 
(50. Neurofarmakologické sympozium, 10/2018, Lísek u Bystřice nad 
Pernštejnem 

MUDr. Lucie Pelíšková: Brnění pohledem neurologa (5. Budějovice 
Kazuistické, 10/2018, České Budějovice) 

MUDr. Martin Kuncl: Danajský dar v elektivní kolorektální chirurgii (5. 
Budějovice Kazuistické, 10/2018, České Budějovice) 

MUDr. Josef Hajzler: EUS navigovaná cholecystoduodenoanastomo-
sa (5. Budějovice Kazuistické, 10/2018, České Budějovice) 

MUDr. Jana Svobodová: Naražená noha nebo zánět kloubu? (5. Bu-
dějovice Kazuistické, 10/2018, České Budějovice) 

MUDr. Lucie Školníková: Temporální arteriitida (8. strakonický neu-
rologický kazuistický seminář, 9.11.2018 Strakonice) 

MUDr. Miloslav Sýkora: Kladívko na bolest aneb jak můžeme chro-
nickou bolest porazit (XIV. Prácheňský ošetřovatelský den, 
15.5.2018) 

MUDr. Lucie Školníková: Bolesti zad, jedna z nejčastějších příčin 
nemocnosti (XIV. Prácheňský ošetřovatelský den, 15.5.2018) 

Bc. Lucie Burianová, Mgr. Kateřina Kramlová: Zachraň si svoje záda 
včas (XIV. Prácheňský ošetřovatelský den, 15.5.2018) 

Bc. Martina Bláhová, Bc. Šárka Křivanová: Bolest s radostným kon-
cem (XIV. Prácheňský ošetřovatelský den, 15.5.2018, Strakonice) 

Mgr. Miloslava Bláhová, Bc. Hana Hanzlíková: 1.Setkání porodních 
asistentek Jihočeského kraje, téma Kojení a laktace v souvislostech—
organizace a přednáška (19.9.2018, Strakonice) 

D. Hepnar, P. Adam, H. Žáková, Z. Tokár a kol: Recommendations 
for cerebrospinal fluid analysis REVIEW (Folia Microbiologica, 
12/2018) 

PharmDr. Eva Šimečková: Mikrobiologická diagnóza (Kurz lékařská 
bakteriologie pro mikrobiology, IPVZ Praha, 11.4.2018) 

PharmDr. Eva Šimečková: Problémy identifikace, Správná laborator-
ní práce (Kurz lékařská bakteriologie pro mikrobiology, IPVZ Praha, 
11.4.2018) 

PharmDr. Eva Šimečková, MUDr. Milada Cihlová, MUDr. Marek Zbo-
řil, H. Zelená: Hemoragická horečka ve Strakonicích? (Mezikrajské 
dny v Táboře 25.5. 2018) 

PharmDr. Eva Šimečková: Laboratorně-diagnostický proces v mikro-
biologické laboratoři. Přímý a nepřímý průkaz původců infekcí (AKK 
1. LF UK, 25.7. 2018) 

PharmDr. Eva Šimečková: Závažné kazuistiky a terapeutická pochy-
bení (Kurz rezistence k ATB, 1. LF UK, 16.11.2018) 

PharmDr. Eva Šimečková: Malé ohlédnutí do historie a současnosti 
Centrálních laboratoří (Deset let pod jednou střechou, přednáškový 
večer SL Strakonice ČLS JEP, 4.12.2018) 

RNDr. Zdeněk Tokár: Nové parametry KO (Deset let pod jednou 
střechou, přednáškový večer SL Strakonice ČLS JEP, 4.12.2018) 

Ing. Klára Jandová: Novinky v biochemické laboratoři (Deset let pod 
jednou střechou, přednáškový večer SL Strakonice ČLS JEP, 
4.12.2018) 

Přednášky ČLS JEP, Nemocnice Strakonice a ČLK 

24. dubna: Moderní léčba chronické hepatitidy C (Prof. MUDr. 

Petr Urbánek, CSc.) 

24. května: Vaskulární malformace, neurochirurgický pelmel 

(Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.) 

4. října: Osa mozek – střevo: cesta k dyspeptickým syndromům 

(MUDr. Martin Fuchs) 

8. listopadu: Fibrilace síní – moderní antikoagulační léčba (Prof. 

MUDr. Aleš Linhart, DrSc.) 

 

4. prosince: Deset let pod společnou střechou aneb ohlédnutí zpět 

a nové technologie v Centrálních laboratořích Nemocnice Strakonice 

PharmDr. Eva Šimečková 

RNDr. Zdeněk Tokár 

Ing. Robert Rodling 

Ing. Klára Jandová 

Ing. Michal Čech 
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