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Můj tatínek několik roků, třikrát v týdnu, dojíž-

děl sanitkou do stále známějšího prostředí dialy-

začního oddělení, kde si velmi chválil přístup 

všech pracovníků. V první řadě odbornost, dále 

vřelý a přátelský úsměv, pohoda, ochota, po-

každé pomocná ruka poblíž, zájem ... to jsou ty 

"léky", kterými navíc disponuje toto pracoviště. 

Naše obrovské poděkování patří panu doktoru 

Josefu Moltašovi, který svým příkladným přístu-

pem vede své podřízené tou správnou cestou. 

Veliký dík patří tedy samozřejmě  i všem pracov-

níkům oddělení... sestřičkám a pomocným 

sestřičkám, jejichž úsměv rozsvěcuje všechny 

pokoje a vlídná slova hladí srdíčka nemocných. 

Dcera pacienta hemodialýzy 

 

Nedávno jsem byla hospitalizována na Chirurgickém 

oddělení č. 1, kde jsem absolvovala laparoskopickou 

operaci žlučníku. Již v minulosti jsem ve strakonické 

nemocnici prodělala několik operací - na gynekologii a 

byla jsem vždy spokojená a tak strakonická nemocni-

ce pro mě byla jasnou volbou. Nyní nemůžu jinak, ale 

musím vyslovit díky a pochvalu celému chirurgickému 

oddělení za úžasnou péči. Díky všem lékařům a milým 

sestřičkám za vzornou péči, ochotu, obětavost a za 

milý úsměv. Pro každého je pobyt v nemocnici nepří-

jemný, ale s milým přístupem personálu se vše dá 

lépe zvládnout. 

Pacientka chirurgického a gynekologického oddělení 



 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

Nemocnice Strakonice, a.s. se opět po deseti letech stala na závěr 

roku 2019 absolutním vítězem mezi všemi nemocnicemi v České 

republice v prestižní soutěži Nemocnice ČR 2019, organizované 

organizací HealthCare Institute. Toto považuji za ohromný úspěch, 

který dokazuje, že jihočeské zdravotnictví patří ke špičce. V soutěži 

se řeší spokojenost ambulantních i hospitalizovaných pacientů, 

spokojenost a motivovanost zaměstnanců a také finanční zdraví 

nemocnice. Pro management a zaměstnance Nemocnice Strakoni-

ce, a.s. je to skvělá zpětná vazba. Gratuluji! 

 

Hejtmanka Jihočeského kraje 
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Radost mi udělalo také zahájení provozu detašovaného pracoviště 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Čes-

ké Budějovice v budově bývalé biochemické laboratoře. Po několika 

desítkách let se po areálu nemocnice zase pohybují studenti střední 

zdravotnické školy. Mimochodem odezva od nich je pozitivní!  

Provoz v nových prostorách přímo v areálu nemocnice zahájila také 

prodejna zdravotnických potřeb Nemocnice Strakonice, a.s., která 

se dříve nacházela v pronajatých prostorách v ulici Lidická. 

Co se týká nových služeb, tak skvělou zprávou pro pacienty je napří-

klad to, že na Oddělení nukleární medicíny postoupili o úroveň výše 

v diagnostice osteoporózy. 

 

Jako pozitivní hodnotím i přeshraniční spolupráci, které je Nemoc-

nice Strakonice, a.s. otevřená. V rámci projektu Přeshraniční posky-

tování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj -                  

Healthacross for future navštívili zástupci strakonické nemocnice 

podobně strukturovanou nemocnici Landesklinikum Amstetten v 

Dolním Rakousku. Podobné kroky jsou prospěšné pro obě strany a 

je jen dobře, že k nim dochází. 

Lidé ze strakonického regionu zkrátka mohou být na svou nemocni-

ci pyšní. Nemocnice nestojí na místě, neustále se modernizuje, zdo-

konaluje péči. Děkuji všem zaměstnancům za vykonanou práci a 

přeji jim hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.  

 

Mgr. Ivana Stráská 

 

 

Fotbalový turnaj jihočeských nemocnic 2019, Planá nad Lužnicí 



 

  

Vážení spolupracovníci, pacienti, klienti, obchodní partneři, čtenáři 

výroční zprávy, 

 

rok 2019 je za námi. Hospodaření akciové společnosti Nemocnice 

Strakonice skončilo opět kladně bez závazků po lhůtě splatnosti. 

Přitom pokračovala modernizace vybavenosti medicinských oborů 

novou zdravotnickou technikou. 

Nemocnice poskytuje péči 80 — 150.000 obyvatel, spádové území 

je oborově různé, trvá značný objem zdravotnické péče poskytnuté 

občanům kraje Plzeňského. 

V roce 2019 Nemocnice Strakonice, a.s. udržela svou výkonnost, 

byly zavedeny nové přístroje, diagnostické metody i postupy, což 

přispělo k včasnější diagnostice i bezpečnosti léčby. Z větších inves-

tic zdůrazňuji HW i SW zvýšení kyberbezpečnosti nemocnice, téměř 

úplnou výměnu přístrojů oddělení tuberkulózy a respiračních nemo-

cí, vybavení gastroenterologického centra a nový UZ přístroj pro 

dětské pacienty. I na dalších odděleních byla inovována zdravotnic-

ká technika, novým sanitním vozem disponuje dopravní zdravotní 

služba. Vyhledávanou novou službou v diagnostice osteoporózy je 

na Oddělení nukleární medicíny pořízení nové celotělové dvoufoto-

nové denzitometrie. 

Trvale klademe důraz na kvalitu poskytované péče, její hodnocení a 

měření. Průběžně probíhalo hodnocení nežádoucích událostí i sle-

dování a měření indikátorů kvality. V prosinci nemocnice úspěšně 

prošla další reakreditací dle SAK, akreditační certifikát je znovu 

platný na dobu tří let. V anketě „Nemocnice roku“, organizované 

HCI, jsme dosáhli mimořádného úspěchu – absolutního vítězství 

mezi všemi českými nemocnicemi. Tato anketa hodnotí spokoje-

nost hospitalizovaných i ambulantních pacientů s poskytnutou péčí, 

k tomu spokojenost a motivovanost zaměstnanců a přidává ekono-

miku formou finančního zdraví. To vše je pak zhodnoceno metodou 

Balanced Scorecard. Velký úspěch a ocenění našich spolupracovní-

ků! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimoto podstatnými aktivitami roku 2019 byly zahájení provozu 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Čes-

ké Budějovice v areálu nemocnice ve Strakonicích a v rámci projek-

tu „Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jiho-

český kraj - Healthacorss for future“ navázání spolupráce s podobně 

strukturovanou rakouskou nemocnicí Landesklinikum Amstetten. 

Pro pacienty je výhodné, že svůj provoz po přestěhování do nových 

prostor přímo v areálu nemocnice zahájila vlastní prodejna zdravot-

nických potřeb Nemocnice Strakonice, a.s.  

Předseda představenstva 
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Ve spolupráci s různými organizacemi se snažíme o trvalou moder-

nizaci areálu s vytvářením příjemného bezpečného prostředí. Pře-

devším jde o úpravy a výzdoby prostor pro pacienty (obrazy, mal-

by), vybavení skříňkami i televizemi, výměnu antidekubitních po-

můcek za nové a další aktivity.  

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

Ke kontrole svého zdravotního stavu využila široká veřejnost někte-

ré akce: Světový den ledvin, Den hygieny rukou, Světový týden 

idiopatické plicní fibrózy, Národní týden podpory kojení, Evropský 

antibiotický den i Mezinárodní den diabetu.  

V rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců jsme  uspořádali již 

„V.Česko-americké neurologicko - internistické sympozium“ tradič-

ně ve spolupráci s kolegy z Lahey Clinic z Bostonu, „XV. Prácheňský 

ošetřovatelský den“, přednášky Spolku lékařů ČLS JEP, přednáško-

vá odpoledne ale i semináře a konference jednotlivých oddělení 

jako CPZ, Neurologie, Dětské aj. Mimořádně zvýšenou pozornost 

stran ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením EU k ochraně 

osobních údajů (GDPR) jsme věnovali této konkrétní problematice.  

Co se týče prestižních ocenění je nemocnice držitelem ekonomické-

ho certifikátu AAA Czech Stability Award. 

 

Pozitivní a motivovaní spolupracovníci jsou mimořádně cenní pro 

chod zdravotnického zařízení. Jejich zásluhou si v roce 2019 strako-

nická nemocnice vedla dobře, důležitá je podpora Jihočeského kra-

je, zejména jeho rady v pozici Valné hromady společnosti. Nemoc-

nice je pevnou součástí sítě jihočeských nemocnic a podpora servis-

ní organizace Jihočeské nemocnice, a.s. ve složce obchodní a eko-

nomické je důležitá. Proto představitelům Jihočeského kraje i čle-

nům Dozorčí rady jménem představenstva i všech spolupracovníků 

za konstruktivní přístup děkuji. K dobrým výsledkům přispěla těsná 

spolupráce se zdravotními pojišťovnami, obchodními partnery, 

dárci, sponzory, odbornými společnostmi, Českou lékařskou komo-

rou i oběma odborovými organizacemi. 

V roce 2019 hodláme dále zvyšovat úroveň zdravotnické péče a 

máme trvalou ambici nabízet medicínu okresního formátu, ovšem 

na špičkové úrovni. 

České zdravotnictví se v roce 2019 rozvíjelo. Detailní rozbory, zprá-

va auditora i stanovisko dozorčí rady přináší tato výroční zpráva. 

Podle výsledků je naše nemocnice stabilní a zdravou společností. 

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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Vrchní sestra interny Alena Zíková odešla do penze. 



 

  

Statutární orgány, vedení nemocnice 

Představenstvo nemocnice, vedení nemocnice 

MUDr. Bc. Tomáš FIALA, 

MBA 

předseda představenstva 

Ing. Luboš KVAPIL 

člen představenstva do 

31.7.2019 

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, MBA 

MUDr. Pavlína 

Maxová 

Iva Zelinková MUDr. Radek 

Chalupa 

Ing. Václav 

Valhoda 

PhDr. Vladimír 

Hanáček, Ph.D. 

Mgr. Břetislav 

Hrdlička 

Ing. Jiří Rod 

Složení výboru pro audit 

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. — 

předseda výboru 

Ing. Lenka Dudová 

Ing. Jaroslava Pechová 

Ing. Jiří ŠVEC 

člen představenstva,         

náměstek pro řízení           

obsluž. činností od 1.8.2019 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

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 Mgr. 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 Polívková 

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. Petr Lyer 

vrchní sestra Mgr. Hana Furišová 

staniční sestra Marie Vačkářová 

Gynekologicko—porodnické oddělení 

primář MUDr. Václav Vlášek 

zástupce primáře MUDr. Ján Fialkovič, MUDr. Pře-

mysl Chalupa od 4.6.2019 

vrchní sestra Mgr. Miloslava Bláhová 

Gynekologie — stan. lékař MUDr. Ján Fialkovič, MUDr. Lýdie 

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 do 30.4.2019 

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 

primář MUDr. Alena Dvořáková 

zástupce primáře MUDr. Radek Cafourek 

vrchní sestra Marie Vintrová, Iva Zelinková od 

3.7.2019 

Oddělení následné péče 

primář MUDr. Karel Kusche 

vrchní sestra Mgr. Hana Štěpánová 

staniční sestra Renata Schánělcová do 30.11.2019 

úseková sestra DIOP Bc. Lucie Cellerová 

Sociální lůžka 

vedoucí sestra Renata Schánělcová, Mgr. Hana 

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 

manažer kvality RNDr. Zdeněk Tokár do 1.9.2019, 

Mgr. Barbora Větrovcová od 

2.9.2019 

zástupce primáře pro klinic-

kou část 

MUDr. Romana Zimmermannová 

vedoucí zdr. laborantka Ivana Kadlecová 

Klin. biochemie — vedoucí Ing. Klára Jandová 

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. Josef Hajzler 

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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Z přednášky Purkyňovy společnosti 



 

  

Personální odbor 

vedoucí Ivana Kačírková 

Oddělení ekonomické a informační soustavy 

vedoucí Ing. Jiří Švec, Ing. Bc. Eliška Fialová 

od 1.9.2019 

finanční účtárna Lucie Márová 

vedoucí oddělení zdravot-

nických informací 

Ing. Šárka Krabačová 

obchodní oddělení Ing. Martina Kožíšková 

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 
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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 

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat. 

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva do 31.7.2019 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka 

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  

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat.  

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva do 31.7.2019 

Ing. Jiří Švec, člen představenstva od 1.8.2019 

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 do 31.7.2019 

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 do 31.7.2019 

Ing. Jiří Švec, člen představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

Ing. Bc. Eliška Fialová, vedoucí odd. ekonom. a inf. soustavy 

Ing. František Kalaš, auditor 

Inventarizační komise 

Ing. Luboš Kvapil, člen  představenstva do 31.7.2019 

Ing. Jiří Švec, člen  představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

Ing. Bc. Eliška Fialová, vedoucí odd. ekonom. a inf. soustavy 

Ing. František Kalaš, auditor 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2019 

ROK 2019 V DATECH 

6. ledna: Ve věku nedožitých 90 let zemřel 6. ledna 2019 

emeritní primář strakonického gynekologicko-porodnického 

oddělení MUDr. Dušan Gregora. Do nemocnice nastupoval v roce 

1958 a postupně se stal velmi významným operatérem i 

porodníkem, kterému prošly rukama desetitisíce pacientek ze 

širokého regionu. Postupně zaváděl nové techniky – endoskopické 

operace i monitoring porodní činnosti plodu a v osmdesátých letech 

se podílel na výstavbě tehdy velmi moderního pavilonu, úspěšně 

publikoval v odborném tisku. Rovněž zavedl ve Strakonicích 

ultrazvuková vyšetření pacientek. Vždy se snažil o inovativní 

přístupy, pořizování nových technik i vzdělávání svého týmu a tak 

se mimořádně významně zasloužil o rozvoj oboru gynekologie a 

porodnictví. Čest jeho památce! 

23. ledna: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice opět potěšil 

nejmenší pacienty strakonické nemocnice. Za výtěžek z vánočního 

koncertu pořídili studenti školy výtvarné potřeby, které darovali 

dětskému oddělení. "Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice je parta, 

kde nejde jen o zpívání. Minulý rok přišly studentky s nápadem, že 

bychom mohli vánočním koncertem pomoci dětem v nemocnici," 

říká sbormistryně Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice Marcela 

Miková. Iniciátorky sbírky se domluvily s dětmi z nižšího gymnázia, 

které při výtvarné výchově vyrobily vánoční přání. Ta se poté 

nabízela za dobrovolný příspěvek na vánočním koncertu, přičemž 

peníze měly být investovány právě do výtvarných potřeb pro 

pacienty. Tak se také stalo. "Doufáme, že tím přinášíme radost 

mnoha lidem. Ti, kteří si na koncertu kupují přání, mají radost, že 

přispějí dobré věci. Ti, kteří přání dostanou, mají určitě radost, že si 

na ně někdo vzpomněl. Paní učitelka v nemocnici má radost, když si 

může vybírat výtvarné potřeby, protože za výtěžek ve výši čtyři 

tisíce korun se toho dá koupit opravdu hodně. Děti v nemocnici při 

tvoření na chvíli zapomenou na svoje potíže a my ve sboru máme 

radost, že se sbírka zase podařila. A protože byla podruhé, už je z 

toho tradice," uzavřela Marcela Miková. 

30. ledna: Ve středu 30. ledna 2019 se uskutečnil Den otevřených 

dveří v nemocnici pro žáky devátých tříd základních škol ze 

strakonického okresu a okolí. Celkem se tohoto dne zúčastnilo 48 

zájemců o studium na střední zdravotnické škole ve Strakonicích. 

„Vyučující ze SZŠ a VOŠZ České Budějovice Mgr. Miroslava 

Kudláčková a Ing. Jaroslava Malinovská studentkám poskytly 

informace o možnosti studia oboru praktické sestry na 

detašovaném pracovišti VOŠ a SPŠ ve Strakonicích. Upozornily 

také na široké pracovní uplatnění a nepřeberné množství oborů a 

specializací, které jim zdravotní škola jako odrazový můstek může 

nabídnout,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Strakonice, 

a.s. MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA. Personál některých ambulancí 

předvedl návštěvnicím odborné činnosti - například resuscitaci, 

měření tlaku, glykémie. Následně si studentky tyto činnosti mohly 

samy vyzkoušet. Prohlédly si i specializovaná pracoviště, kde se za 

slovního doprovodu odborného personálu seznámily s výkony, 

které se na těchto pracovištích provádějí. Mezi taková pracoviště 

patřila magnetická resonance, zákrokový sálek, oddělení 

anesteziologicko-resuscitační nebo nově otevřené endoskopické 

centrum interního oddělení. Na závěr se uskutečnila návštěva 

dětského oddělení s praktickou ukázkou ošetřování modelu malého 

pacienta. 

9. února: V Domě kultury ve Strakonicích se konal Zdravotnický 

ples pořádaný Českou lékařskou komorou. O dvě taneční 

překvapení večera se zasloužili i zaměstnanci strakonické 

nemocnice. 

13. února: Od 13. února došlo vzhledem k rostoucímu počtu 

respiračních onemocnění ve strakonickém regionu k omezení 

návštěv v Nemocnici Strakonice, a.s. O týden později byl vyhlášen 

dokonce úplný zákaz návštěv, který trval do 8. března. 
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ROK 2019 V DATECH 

16. února: V sobotu 16. února se na rekreační chatě strakonické 

nemocnice na Kubově Huti uskutečnil již 39. ročník Dětské zimní 

olympiády. „Letos se účastnilo 23 dětských závodníků, kteří se 

utkali ve slalomu a v bobování. Akce, pořádaná odborovou 

organizací s vedením Nemocnice Strakonice, a.s., má úspěch, je 

oceňována a během let rodiči i dětmi stále navštěvována,“ uvedl 

MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Nemocnice Strakonice. 

 

19. února: V úterý 19. února navštívil Nemocnici Strakonice 

generální ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek. Zajímal se 

především o nové, respektive rekonstruované kapacity – provoz 

magnetické rezonance a moderního gastroenterologického centra. 

„Místní gastroenterologie pod vedením primáře Ivo Horného je 

špičkou v Jihočeském kraji i v celé České republice. Jsem rád, že 

strakonická nemocnice poskytuje našim klientům kvalitní vysoce 

nadregionální služby,“ uvedl Ing. Zdeněk Kabátek, který dále 

navštívil i porodnické oddělení, kde ocenil mimořádně příjemné 

prostředí pro rodičky. 

5. března: V úterý 5. března došlo za přítomnosti jihočeské 

hejtmanky Ivany Stráské k oficiálnímu předání nástěnných obrazů s 

motivy Strakonic vystavených na chodbách pavilonu operačních 

oborů, které nemocnici darovala Nadace ČEZ a přišly na 90 000 

korun. "Hlavní obraz, na kterém je strakonický hrad, je podsvícený. 

Na dalších dvou jsou lávka u pivovaru a dudáci," řekl ředitel 

nemocnice Tomáš Fiala. Podle něj tak nemocnice pokračuje v 

trendu, jehož cílem je udělat nemocniční prostředí co 

nejpřijatelnější. V tomto směru například už roky spolupracuje s 

herečkou Dejvického divadla Zdeňkou Žádníkovou. 

6. března: Primář Centra péče o zrak MUDr. Pavel Kristen byl 

hostem pořadu Českého rozhlasu České Budějovice "Zdravíčko". 

Diskuse byla nejen o operacích předního segmentu oka. 

7. března: Jubilejní desátý ročník Společenského večera pro 

záchranáře se mimořádně vyvedl. Toto ojedinělé setkání zástupců 

složek integrovaného záchranného systému pořádalo město, které 

chce tímto aktem poděkovat záchranářům za jejich práci a umožnit 

jim, aby se potkali i za jiných okolností, než jsou nešťastné a 

tragické události, u kterých zasahují. Součástí slavnostního večera 

bylo také ocenění těch, kteří v uplynulém roce někomu zachránili 

život. Primář chirurgického oddělení strakonické nemocnice Radek 

Chalupa převzal ocenění za zavedení metody detekce sentinelové 

uzliny. 

14. března: Ve čtvrtek 14. března pozvala nefrologická 

ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. zájemce z řad široké 

veřejnosti k preventivnímu vyšetření ledvin. Možnost využilo 

pětačtyřicet lidí. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v 

rámci Světového dne ledvin. Pracovníci ambulance zájemcům 

změřili hladinu krevního cukru, cholesterolu, kreatininu, vyšetřili 

moč, zkontrolovali krevní tlak a stanovili takzvaný body mass index 

(BMI). „Také se zaměřili na rozbor jejich základních rizikových 

faktorů, jako je třeba kouření, genetické faktory či cukrovka. Na 

základě posouzených rizik doporučovali zdravotníci případnou 

změnu životního stylu, pravidelný pohyb, dostatečný příjem tekutin 

a správné složení stravy," dodává Tomáš Fiala. 

4. dubna: V termínu od 4. dubna do 17. dubna probíhala stavební 

rekonstrukce hlavního vjezdu do strakonické nemocnice. 
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10. dubna: V rámci projektu Přeshraniční poskytování zdravotní 

péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj - Healthacorss for future 

navštívili zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. podobně 

strukturovanou nemocnici Landesklinikum Amstetten v Dolním 

Rakousku. 

13. dubna: V průběhu akce Medik roku 2019, která se konala v 

Nemocnici České Budějovice, a.s., představili zástupci vedení 

strakonické nemocnice studentům lékařských fakult medicínské 

zázemí a pracovní podmínky v našem zdravotnickém zařízení a 

současně předali ceny dvěma oceněným týmům. 

7. května: Nemocnice Strakonice, a.s. se tradičně připojila ke 

světovému dni hygieny rukou. Osvětová akce se konala ve vstupní 

hale pavilonu operačních oborů. Účastníci této preventivní akce 

měli možnost získat informace o správné hygieně rukou, o způsobu 

přenosu nemocí způsobených nedodržováním základních 

hygienických návyků a o správných postupech provádění 

desinfekce. Současně si mohli na vlastních rukách vyzkoušet 

provedení správné techniky desinfekce, včetně následné kontroly 

její úspěšnosti pod UV lampou. Cílem akce bylo poukázat na to, že 

ruce mají klíčovou úlohu v přenosu infekcí. Jejich prostřednictvím se 

mohou šířit bakterie, na které nemusí účinkovat ani běžná 

antibiotika. Den hygieny rukou každý rok připadá na 5. května a je 

součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO). 

23. května: Za velké účasti zdravotníků proběhl ve čtvrtek 

23.5.2019 ve strakonickém Domě kultury XV. Prácheňský 

ošetřovatelský den, který pořádala Nemocnice Strakonice, a.s. pod 

záštitou Mgr. Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje. Na 

odborném programu byly například přednášky s názvy Medicína na 

konci života, Mise bez hranic, Porodník v Etiopii či Konec 

prokrastinace: Jak přestat odkládat a začít žít naplno.  

15. července: Měšťanský pivovar Dudák Strakonice přispěl 

částkou 50 tisíc korun na podporu nemocnice. Ředitel pivovaru 

Dušan Krankus se tak rozhodl při příležitosti 370.výročí od založení 

pivovaru. Dudák je jediným pivovarem v republice, který vlastní 

město. Zdravotnické zařízení využije peníze na koupi nového 

utrazvuku pro dětské oddělení, část podpory pivovar do nemocnice 

dodal ve formě svých nealkoholických piv Driver. Šek si ředitel 

nemocnice Tomáš Fiala slavnostně převzal na pivovarských 

oslavách v sobotu 24.srpna. Pivovar dodávkou nealko Driverů chtěl 

obohatit pitný režim pacientů v nemocnici. „Pivo obsahuje 

potřebné minerály, bílkoviny, vitaminy, antioxidanty, čistou vodu. 

Během léta postupně do nemocnice dodáme 1000 nealko piv, které 

pacientům zpestří jídelníček,“ řekl ředitel Krankus. 

22. července: V pondělí 22. července se v nemocnici křest nového 

sanitního vozu Renault Traffic, který obsahuje jedno lůžko, jedno 

křeslo pro kardiaky a další dvě místa pro sedící pacienty. „Vůz jsme 

včetně medicínské zástavby pořídili dle investičního plánu za 

necelých 840 000 korun,“ vyčíslil ředitel nemocnice Tomáš Fiala. 

Strakonická nemocnice provozuje dopravní zdravotní službu ve 

Strakonicích (osm sanitek) a ve Vodňanech (dvě sanitky). Další dva 

sanitní vozy fungují pro vnitroústavní převozy v rámci areálu 

nemocnice. Ročně najezdí sanitní vozy přes 300 000 kilometrů. 

Ročně jeden sanitní vůz ujede asi 40 tisíc kilometrů, za měsíc zhruba 

3 500 kilometrů. 
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29. července: V aromatické zahradě ve strakonické nemocnici 

byla slavnostně odhalena skulptura z přírodních materiálů, jejímž 

autorem je primář dětského oddělení Martin Gregora. 

9. září: Město Blatná prostřednictvím Technických služeb 

věnovalo nemocnici 40 tisíc korun, které byly využity na nákup 

ultrazvukového přístroje pro dětské oddělení. Od roku 2015 

pravidelně přispívají Technické služby města Blatné strakonické 

nemocnici finanční částkou ve výši 50 tisíc korun. „Nemocnice v 

Blatné provozuje celkem šest ordinací a tyto peníze se následně 

využívají na jejich zkvalitnění,“ vysvětlil blatenský místostarosta 

Pavel Ounický. Výjimkou byl rok 2017, kdy částka byla dvojnásobná 

a šla na pořízení nového rentgenu, který je technicky vyspělejší a 

šetrnější. 

19. září: Ve čtvrtek 19. září patřil strakonický hrad a jeho okolí 

charitativní akci Sportem proti rakovině. „Celkem se zúčastnilo 2397 

běžců a vybralo se 16 000 korun,“ řekla tisková mluvčí 25. 

protiletadlového raketového pluku Strakonice Jana Samcová. Pluk 

byl hlavním organizátorem akce. Výtěžek byl předán 

onkologickému oddělení strakonické nemocnice na boj proti 

rakovině. Mezi hosty byli například bývalý diskař Imrich Bugár a 

rychlostní kanoisté Lukáš Trefil a Radek Šlouf. 

 

8. října: Dne 8.10.2019 proběhla ve Strakonicích tradiční 

přednášky Purkyňovy společnosti, aktuálním tématem byla 

magnetická rezonance, kterou strakonická nemocnice provozuje již 

od léta 2018. Přednášek se ujali MUDr. Jiří Lisý, CSc., MUDr. Tomáš 

Fiala jr. a MUDr. Lukáš Mikšík. 

11. října: Ve Strakonicích uspořádala dne 11.10.2019 nemocnice 

ve spolupráci s Českou lékařskou komorou již 5. ročník prestižního 

česko-amerického neurologického sympozia. Lékaři z Lahey 

Hospital & Medical Center včetně ředitele této nemocnice navštívili 

nejprve areál nemocnice a následně se účastnili přednáškového 

odpoledne v Rytířském sále strakonického hradu, kde vystoupili i 

významní neurologové z pražských klinik. Iniciátorem této aktivity 

je profesorka Diana Apetauerová, strakonická rodačka a vedoucí 

extrapyramidového centra Neurologické kliniky Lahey Clinic.  
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2019 

ROK 2019 V DATECH 

25. října: Nemocniční lékárna začala nově nabízet rezervaci 

léčivých přípravků vystavených prostřednictvím elektronického 

receptu. Klienti tak získají jistotu, že pro ně budou přípravky v 

lékárně kompletně připravené, šetří tím svůj čas. 

30. října: Nemocnice obdržela další monitory dechu od Nadace 

Křižovatka, což je mimovládní nezisková organizace, která šíří v ČR 

povědomí o syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o 

možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. 

4. listopadu: Dne 4.11.2019 se v nemocnici konalo slavnostní 

uvedení nového ultrazvukového přístroje do provozu na dětském 

oddělení. Pracoviště v čele s primářem MUDr. Martinem Gregorou 

získalo ultrazvukový přístroj Arietta V60 japonské výroby Hitachi, 

který patří k nejmodernějším sonografickým přístrojům v 

současnosti. Cena tohoto přístroje včetně sond je přes 1,4 milionu 

korun. Značnou část finančních prostředků získala strakonická 

nemocnice ze sponzorských darů a to částku 950 000 Kč. Největším 

finančním obnosem přispěl Nadační fond Kapka naděje, který 

zakoupil jednu ze sond za cca 300 000 Kč. Do Strakonic přijela za 

Nadační fond jeho prezidentka a zakladatelka Vendula Pizingerová. 

5. listopadu: V rámci třídenního kurzu Akademie jihočeských 

nadějí navštívila skupina mimořádně nadaných studentů 

jihočeských středních škol i strakonickou nemocnici. V průběhu 

dopoledne 5.11.2019 se seznámili se standardním provozem 

nemocnice a navštívili několik pracovišť - lůžka resuscitační a 

multioborové intenzivní péče, pracoviště magnetické rezonance, 

neurosonologickou laboratoř, hemodialýzu a gastroenterologické 

centrum. V rámci svého programu se seznámili a také prakticky 

zkusili některé vyšetřovací metody, zejm. endoskopické metody, 

ekg a sonografické vyšetření mozkových tepen a břicha. Primář 

strakonické interny Ivo Horný navíc v pondělí 4.11.2019 celý 

program zahájil svou přednáškou z oboru gastroenterologie. 

11. listopadu: Hasičské cvičení se v pondělí 11.11.2019 odehrálo 

za chladného počasí ve strakonické nemocnici. Hasičský záchranný 

sbor si otestoval svou akceschopnost v areálu nemocnice v případě 

vzniklého požáru. 

18. listopadu: Nemocnice Strakonice, a.s. se již podvanácté 

připojila k celoevropské kampani (Evropský antibiotický den) 

věnované problematice antibiotické léčby. Mikrobiologická 

laboratoř připomněla prostřednictvím plakátů všem 

spolupracujícím lékařům v terénu a klinickým oddělením v 

nemocnici důležitost správné indikace antibiotik- tj. nutnost 

předepisovat tato cenná léčiva pouze na infekce způsobené 

vnímavými bakteriemi. Na televizních obrazovkách v nemocnici byl 

vysílán propagační spot o hrozbě ztráty účinnosti antibiotik v 

případě jejich neuváženého podávání. 

20. listopadu: Strakonická nemocnice se opět po roce zapojila do 

Světového dne CHOPN a nabídla zájemcům z řad široké veřejnosti 

vyšetření plicních funkcí. 

25. listopadu: Zástupce primáře neurologického oddělení MUDr. 

Michal Pelíšek byl zvolen na další volební období předsedou 

představenstva okresního sdružení lékařů České lékařské komory 

ve Strakonicích. 

25. listopadu: Společenské setkání k rozsvícení vánočního 

stromu připravila strakonická nemocnice na pondělí 25. listopadu. 

Došlo k němu v aromatické zahradě nemocnice za tónu koled v 

podání strakonických trubačů. 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2019 

ROK 2019 V DATECH 

3. prosince: Nemocnice Strakonice, a.s. se stala absolutním 

vítězem v průzkumu projektu HealthCare Institutu Nemocnice 

České republiky 2019. 

4. prosince: Nemocnice Strakonice, a.s. potvrdila svou kvalitu 

úspěšným absolvováním auditu Spojenou akreditační komisí, o.p.s. 

Členové akreditační komise podrobně zkoumali jednotlivé 

nastavené postupy v lékařské a ošetřovatelské péči, posuzovali 

bezpečnost prostředí, personalistiku a úroveň vzdělávání 

zaměstnanců nemocnice. Šetřili, zda nemocnice plní všechny 

náročné legislativní požadavky a akreditační standardy kladené na 

nemocniční zařízení. 

6. prosince: Zástupci vedení Nemocnice Strakonice, a.s. v pátek 

6.12.2019 navštívili prostory Domácího hospice sv. Markéty a 

zakusili vůni a chuť teplého svařáku, který zde by připraven. Hospic 

sídlí v areálu nemocnice a za rok svého fungování pomohl již 

desítkám vážně nemocných pacientů. 

6. prosince: Již podeváté přivítala strakonická nemocnice 

studenty a studentky zdravotnické školy z DePaul University v 

americkém Chicagu. Studenti si prohlédli některá nemocniční 

pracoviště a dále i Dětské centrum Jihočeského kraje, které v areálu 

nemocnice sídlí. Současně měli možnost diskutovat s členy vedení 

nemocnice o aktuálních tématech ve zdravotnictví, z nichž řada je 

společná pro ČR i USA. 

7. prosince: V sobotu 7. prosince 2019 navštívil strakonickou 

nemocnici ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (již podruhé ve své 

funkci, celkově potřetí). Nejprve se setkal se členy širšího vedení 

nemocnice a několika primáři při diskusi nad aktuální situací ve 

strakonické nemocnici a českém zdravotnictví obecně, podrobněji 

byla diskutována zejména problematika specializačního vzdělávání 

lékařů a dále některé konkrétní otázky úhrad pro příští rok. 

Následně si ministr zdravotnictví prohlédl některá zdravotnická 

pracoviště - magnetickou rezonanci, neurologické oddělení a 

pracoviště gastroenterologického centra. 

9. prosince: Svůj provoz v nových prostorách přímo v areálu 

nemocnice zahájila prodejna zdravotnických potřeb Nemocnice 

Strakonice, a.s.  

26. prosince: Ve čtvrtek 26. prosince se uskutečnilo 5. 

Předsilvestrovské derby strakonických poboček přátel Sparty Praha 

a Slavia Praha. Výtěžek ze zápasu ve výši 22 000 Kč byl věnován 

strakonické nemocnici.  

26. prosince: Již 20. ročník okresního přeboru zdravotníků ve 

stolním tenisu byl odehrán v sále restaurace v Zálesí. Celkem 35 

zápasů na 3 vítězné sety dalo na dvou stolech následující pořadí: 

1. Radek Chalupa (chirurgie), 2. Tomáš Fiala ml. (RTG), finále 3:1, 3. 

Jan Vaňata (chirurgie), 4. Tomáš Fiala st. (ředitelství), 5. Josef 

Harcuba (RTG), 6. Eva Fialová (dětské), 7. Irena Fialová (nukleární 

medicína), 8. Ivana Uhlířová (urologie). 

Historicky primář Chalupa zvítězil již po osmnácté, jedenkrát vyhráli 

Pavel Lysenko a Jan Vaňata (oba chirurgie). 

31. prosince: Strakonická nemocnice popřála všem svým 

zaměstnanců, pacientům i široké veřejnosti vše dobré do roku 2020 

prostřednictvím videoklipu, který natočil lékař gynekologicko-

porodnického oddělení MUDr. Roman Zaremba. Sledovanost 

dosáhla během pár dnů několika desítek tisíc. 
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Prodejna zdravotnických potřeb pře-
stěhována 
V pondělí 9. prosince zahájila provoz v nových prostorách prodejna 
zdravotní prostředků přímo v areálu nemocnice.  

„Dosud jsme prodejnu provozovali v pronajatých prostorách v areálu 
ve „Hvězdě“ v ulici Lidická. Nové zázemí jsme pro pracoviště připra-
vili nedaleko ústavní lékárny v budově bývalého Oddělení klinické 
biochemie, naproti Dětskému centru. Rekonstrukci jsme provedli z 
vlastních zdrojů,“ uvedl MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA. 

 

Ergoterapie pomáhá nemocným paci-
entům několika způsoby 
Egoterapie patří mezi základní fyzioterapeutické postupy, která pro-
střednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využí-
vání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, 
pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku 
s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, men-
tálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně mož-
nou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně 
jeho osobnost a možnosti. 

V roce 2019 se pacienti Oddělení následné péče pod vedením fyzio-
terapeutky p. Miroslavy Raimanové Dis., která se na Oddělení ná-
sledné péče právě ergoterapii věnuje, svými výrobky podíleli na vý-
zdobě prostor pro konferenci „Prácheňský ošetřovatelský den“ a své 
produkty poskytli na „Vánoční jarmark“. Výtěžek z prodeje byl ode-
slán ve prospěch „Nadace pro transplantace kostní dřeně“. 

 

 

Neurologické oddělení centrem pro 
léčbu bolesti hlavy 

Migréna je třetím nejčastějším onemocněním na světě a je jedním z 
předních neurologických onemocnění, jež způsobují disabilitu paci-
enta. Velkou pozornost věnoval farmaceutický průmysl vývoji mono-
klonální protilátky proti calcitonin gene-related peptide (CGRP) a 
jeho receptoru; preparáty jako je erenumab, fremanezumab, galka-
nezumab a eptinezumab prošly studiemi, jejichž výsledky jsou velice 
nadějné, protože u většiny pacientů redukují výskyt migrény o mini-
málně 50%. Nemocní léčení monoklonální protilátkou vykazují vyšší 
produktivitu v zaměstnání a celkovou aktivitu. Preskripce této léčby 
je vázána na status centra udělovaného odbornou společností. Skvě-
lou zprávou pro občany Strakonicka a širokého okolí je, že neurolo-
gické oddělení strakonické nemocnice bylo vybráno jako jedno z 26 
center v České republice. V současné době probíhají jednání se zdra-
votními pojišťovnami, z nichž dvě již úhradu péče nasmlouvaly. 

Laserové litotrypse ve žlučových 
cestách a v pankreatickém systému 
Gastroenterologické centrum interního oddělení fungující v moder-
ním a skvěle přístrojově vybaveném prostředí dále rozvíjí nabídku 
svých zdravotních služeb . V roce 2019 byly například zahájeny lase-
rové litotrypse ve žlučových cestách a v pankreatickém systému,  
které zatím v České republice nejsou příliš rozšířeny. Naprosto raritní 
pak bylo provedení laserové litotrypse žlučového kamene v sig-
moideu, který u 81-letého pacienta způsobil ileus. Díky této unikátní 
metodě poskytnuté naší nemocnicí mohl být pacient bez operace 
propuštěn druhý den do domácí péče.  

Blog — události roku 2019 
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Organizace HealthCare Institute o.p.s. předložila výsledky celostát-

ního projektu „Nemocnice ČR 2019“, který byl realizován v období od 

1. února do 31. srpna a bylo do něj zapojeno 154 nemocnic s akutními 

lůžky z celé České republiky. Cílem bylo sestavit žebříček nemocnic 

dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti 

ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. 

Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z 

metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – 

Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan – Harvard 

University, USA). 

HealthCare Institut vyhlašuje každoročně hodnocení nemocnic na základě posouzení řady 

kritérií. Nejlepší nemocnicí v roce 2019 byla vyhlášena ta strakonická.  

NEJLEPŠÍ NEMOCNICE 2019 
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Nemocnice Strakonice, a.s, byla se z celostátního po-

hledu umístila na předních příčkách při hodnocení 

zejména těchto parametrů: 

 spokojenost s komunikací s lékařem z pohledu 

hospitalizovaných pacientů; 

 spokojenost s komunikací se sestrou z pohledu 

hospitalizovaných pacientů; 

 celková spokojenost zaměstnanců v nemocni-

ci. 

Vážení a milí spolupracovníci,  

včera se dostalo naší nemocnici významného ocenění - Nemocnice Strakonice, a.s. se stala absolutním vítězem v průzkumu projektu            

HealthCare Institutu Nemocnice České republiky 2019. 

14. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2019", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v 

českých nemocnicích, probíhal od 1.2.2019 do 31.8.2019. Do projektu bylo zapojeno 154 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. 

Cílem bylo sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných 

pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu proběhlo za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategic-

kého nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard a jeho výsledky byly vyhlášeny v průběhu odborné konference 

„Efektivní nemocnice 2019". 

Současně dnešního dne bylo ukončeno reakreditační šetření, které hodnotí a kontroluje naše postupy, jejich soulad s nařízeními, vyhláškami 

a zákony a jejich účinnost a praktické provádění. Jeho výsledek je zatím neoficiální, přesto si dovoluji tvrdit, že bude pozitivní. 

 

Vážení a milí spolupracovníci,  

děkuji za vaši invenci, motivovanost, spolupráci a troufám si říci, že jsem na naši nemocnici, tedy na vás hrdý. 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 



 

  

Na Oddělení nukleární medicíny strakonické nemocnice postoupili o 

úroveň výše v diagnostice osteoporózy. Vyšetřovací metoda zvaná 

denzitometrie má na oddělení poměrně dlouhou tradici, provádí se 

zde již od roku 2008, donedávna však na přístroji, který již v nemoc-

nici sloužil řadu let a byl konstruován pouze pro vyšetření z kostí 

předloktí. Přístroj byl již morálně i technicky zastaralý, a proto byl v 

průběhu léta letošního roku nahrazen moderním celotělovým  denzi-

tometrem HOLOGIC Discovery W, který umožňuje vyšetření hustoty 

kostní tkáně z obratlů bederní páteře, oblasti kyčelního kloubu i 

předloketních kostí. Využívá metodu dvoufotonové absorpční denzi-

tometrie pomocí rentgenového záření dvou různých energií. Jak již 

bylo zmíněno, denzitometrie je metoda, která se používá ke zjišťová-

ní hustoty minerálů v kosti a hustoty kostní tkáně.Řídnutí kostní 

tkáně je přirozený proces spojený se stárnutím těla, ale také může 

být příznakem mnoha závažných onemocnění (metabolických, en-

dokrinologických, onkologických atd.). Nejznámější a nejčastější 

chorobou snižující pevnost kostí je osteoporóza. Dle světové zdra-

votnické organizace je osteoporóza definována jako systémové one-

mocnění skeletu charakterizované nízkou kostní denzitou a poru-

chou mikroarchitektury kostní tkáně, vedoucí ke snížení kvality kostí 

a jejich zvýšené křehkosti. Denzitometrie jako metoda hodnocení 

hustoty kostní tkáně je rychlá, neinvazivní a bez-

bolestná. Na základě výsledku vyšetření se dá 

odhadnout riziko zlomenin kostí. Za jeden z nej-

častějších důvodů vzniku osteoporózy u žen je 

považován pokles estrogenu po menopau-

ze.Rovněž existují některé další ovlivnitelné i neo-

vlivnitelné faktory, které mohou pomoci vzniku 

osteoporózy. Osteoporóza postihuje ženy až 3× 

častěji než muže. Postižené kosti se stávají málo 

odolné vůči mechanickým vlivům a klesá jejich 

pružnost a pevnost. To s sebou přináší nebezpečí zlomenin i při mini-

mální vyvinuté síle, dochází např. ke zlomeninám obratlových těl, 

zlomeninám krčku stehenní kosti při malém poskoku nebo třeba ke 

zlomení zápěstí při plácnutí o desku stolu. Díky denzitometrickému 

vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velké je u pacienta riziko 

zlomenin spojených s případnou osteoporózou, může pacientovi 

doporučit režimová opatření a zahájit léčbu. Vyšetření nevyžaduje 

Pacient je uložen na lůžko přístroje a skener po dobu několika minut 

zachycuje jednu nebo více oblastí kostí (nejčastěji oblast bederní 

páteře nebo kyčle). Pro správné provedení vyšetření je nezbytné, aby 

byl pacient správně polohován a cílová oblast byla zobrazena v pl-

ném rozsahu. Dávka záření, kterou pacient při vyšetření obdrží, je 

nižší než při rentgenu hrudníku. O vhodnosti provedení denzitome-

trie rozhoduje lékař, který na toto vyšetření vystaví žádanku. Pokud 

vyšetření doporučí ošetřující lékař, který má pacienta v péči pro kost-

ní chorobu, pak je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Vyšetření 

mohou předepsat lékaři těchto odborností: revmatologie, ortopedie, 

traumatologie, vnitřní lékařství, gynekologie a porodnictví, endokri-

nologie, v některých případech může vyšetření vyžádat i praktický 

lékař. Vyšetření může pacient absolvovat na vlastní náklady, v tomto 

případě nepotřebuje doporučení lékaře. 

Vyšetření kostní denzitometrie bylo obnoveno díky novému přístroji oddělení 

nukleární medicíny, v roce 2019 vyšetřeno již 97 pacientů. 

KOSTNÍ DENZITOMETRIE 
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Záštitu nad sympoziem převzala hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. 

Strakonická nemocnice ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 

hostila v pátek 11. října 2019 pod záštitou hejtmanky Mgr. Ivany 

Stráské již pátý ročník česko-amerického neurologického sympozia, 

které se koná díky těsné spolupráci mezi Nemocnicí Strakonice, a.s., 

a americkou Lahey Hospital & Medical Center, jejíž ředitel David 

Longworth se akce také osobně zúčastnil. Iniciátory a hlavními orga-

nizátory akce jsou primář strakonického neurologického oddělení 

MUDr. Pavel Houška a prof. Diana Apetauerová M.D., strakonická 

rodačka, která vede v Lahey Clinic Oddělení léčby extrapyramido-

vých onemocnění, zejména Parkinsonovy nemoci. Lahey Clinic sídlí v 

Bostonu, je klinickou základnou Tufts  University a poskytuje kom-

plexní a vysoce specializovanou péči v oblasti Nové Anglie v americ-

kém státě Massachusetts. Akce se jako vyzvaní řečníci zúčastnili i tři 

význační neurologové z pražských klinik pod Univerzitou Karlovou, 

se kterými strakonická neurologie dlouhodobě spolupracuje – prof. 

MUDr. Jan Roth, CSc. (1. LF a VFN), prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. 

(2. LF a FN Motol) a doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. (přednosta 

Neurologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice). Před za-

hájením sympozia byli přednášející přijati předsedou představenstva 

strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomášem Fialou, MBA. Nejprve 

proběhla diskuse u kulatého stolu, kde zástupci nemocnic představili 

své instituce a zamysleli se nad srovnáním stavu a trendů v českém a 

americkém zdravotnictví. Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že stěžejní 

výzvy současnosti jsou v obou systémech velmi podobné, řeší se 

zejména personální agenda a snaha o zvyšování kvality poskytované 

péče. Následovala prohlídka nemocnice, kde američtí kolegové oce-

nili především vysoký standard poskytované péče, komfortní zázemí 

strakonické nemocnice a příjemnou atmosféru, která v nemocnici 

panuje. Samotný odborný program se uskutečnil v nádherných pro-

storách Rytířského sálu strakonického hradu. Akce se zúčastnilo 

několik desítek posluchačů zejména z řad neurologů, internistů, radi-

ologů, praktických lékařů a všeobecných sester z Jihočeského, Plzeň-

ského a Středočeského kraje. David Longworth a Andrew Popelka 

hovořili o trendech v americkém zdravotnictví zejména ve vazbě na 

ufinancovatelnost vysoce nákladné moderní zdravotní péče někte-

rých vzácných onemocnění. Barbara Voetch M.D. představila ma-

nagement akutní péče o cévní mozkovou příhodu v USA, který je 

prakticky identický se systémem v Česku. Primář motolské neurolo-

gie MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. uvedl novinky v sekundární prevenci 

CMP. Prof. MUDr. Jan Roth, CSc. prezentoval problematiku diagnos-

tiky a léčby třesu. Příspěvek prof. Diany Apetauerové M.D. se týkal 

žhavých novinek v chirurgické léčbě extrapyramidových onemocně-

ní. Primář MUDr. Houška představil indikace léčby botulotoxinem v 

neurologii a Michal Vytopil M.D. seznámil posluchače s úžasnými 

novinkami v léčbě některých svalových onemocnění, které předsta-

vují zásadní průlom v léčbě řady dosud neléčitelných a drastických 

chorob. Odbornou část programu se svou prezentací zakončil doc. 

MUDr. Robert Rusina, Ph.D. se zajímavou přednáškou o rozhodová-

ní, empatii a zkušenosti v klinické neurologii. Ve svém závěrečném 

slovu připomněl MUDr. Ivo Apetauer historii dosud konaných sym-

pozií a jejich přínos pro navázání úzké spolupráce mezi oběma ne-

mocnicemi. Společenská část programu se konala v restauraci Lo-

vecká bašta ve Strakonicích, kde byl celý náročný den za doprovodu 

Mladé dudácké muziky příjemně završen. Už nyní se těšíme na další 

pokračování této prestižní a svým rozsahem unikátní odborné akce. 

Strakonická nemocnice ve spolupráci s ČLK a Lahey Hospital & Medical Center hostila 

pátý ročník česko-amerického neurologického sympozia.  

NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM 
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V Nemocnici Strakonice funguje nutriční tým 
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Nutriční tým se zabývá stavem výživy hospi-

talizovaných pacientů a poskytováním ade-

kvátní nutriční péče. Dle aktuálního zdravot-

ního stavu s ohledem na diagnózu upravují 

stravu tak, aby byly zajištěny potřeby podpo-

rující léčbu. Navštěvují pacienty, kteří jsou v 

malnutrici či ty, kterým malnutrice hrozí. 

Jinými slovy jsou v riziku vzniku stavu z nedo-

statečné výživy, řeší s nimi příjem stravy, 

případně příjem enterálních doplňků výživy. 

S ohledem na zdravotní stav navrhují další 

výživová opatření podáním sippingu, nebo 

jiné moduly enterální výživy. U indikovaných 

pacientů ve vysokém riziku vzniku malnutrice 

může lékař nutricionista doporučit podání 

parenterální výživy ve správném složení a 

dávkování. Nutriční terapeutky konzultují s 

pacienty stravovací zvyklosti a snaží se jim co 

nejvíce přizpůsobit jejich výživu v době hospi-

talizace v nemocnici. Ve spolupráci se stravo-

vacím provozem zajišťují přípravu speciálních 

diet, organizují přípravu individuálních potřeb 

s různými výživovými problémy při nesnášen-

livosti některých potravin. Pacientům, kteří 

se stravují nestandardně zajišťují výživu s 

ohledem na jejich alternativní způsoby stra-

vování. Dle požadavků pacientů zajišťují nad-

standardní jídelníček tam, kde to jejich dia-

gnóza umožňuje. V případě potřeby sestavují 

individuální dietní režim. Edukují pacienty i 

jejich rodinné příslušníky o dietním režimu 

během hospitalizace i po propuštění do do-

mácí péče. Na vyžádání poskytují rady k 

praktické přípravě léčebných jídelníčků ať už 

telefonicky, písemně nebo elektronickou 

poštou. Nutriční tým několikrát do roka pořá-

dá tzv. stravovací komise, kde se zástupci 

nemocnice, vedoucími kuchyně a dodavatel-

skou stravovací firmou řeší připomínky paci-

entů, personálu a celého nutričního týmu tak, 

aby bylo stravování v nemocnici, co možná 

nejkvalitnější. K dosažení tohoto výsledku 

chodí lékař nutricionista i nutriční terapeutky 

pravidelně několikrát týdně do nemocniční 

kuchyně ochutnávat veškeré diety, aby mohli 

reagovat na případné připomínky a v odůvod-

něných situacích zjednali nápravu. Proto je i 

kvalita a chutnost nemocniční stravy, která je 

mimochodem na velmi dobré úrovni, jedním 

ze stěžejních témat každé stravovací komise. 

Mimo nutriční péče pro hospitalizované paci-

enty poskytuje nutriční tým nově konzultace 

také pro pacienty ambulantně v nutriční po-

radně. Tato služba je poskytována nutričními 

terapeutkami na základě doporučení obvod-

ním lékařem, či lékaři z různých odborných 

ambulancí. Cílem je identifikace nutričních 

problémů u rizikových pacientů, pacientů v 

malnutrici a pacientů s nejrůznějšími výživo-

vými problémy (např. při onemocněních trá-

vicího traktu, s onkologickým onemocněním, 

před a po rozsáhlých operacích na trávicím 

traktu, s nesnášenlivostí nebo alergií na ně-

které druhy potravin apod.) a včasnou inter-

vencí pak předcházení závažnějším zdravot-

ním komplikacím způsobených nedostateč-

nou či nevhodnou výživou. Nutriční terapeut-

ky poskytují také konzultační činnost pro 

profesi nutriční terapeut vedením odborné 

praxe posluchačů zdravotnických škol, dle 

osnov vzdělávacího procesu a zájmu studen-

tů. Samy se aktivně účastní seminářů, kon-

gresů a vzdělávacích aktivit, kterými si rozši-

řují své znalosti. 

Lidé si potřebují popovídat, je to pro ně důležité, říká kaplan Pavel Kortus 
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Pavel Kortus je ve strakonické nemocnici od 

podzimu 2018. Neposílil ale žádné oddělení, 

vytvořil vlastně takové vlastní, duchovní. Je 

totiž kaplanem, který s pacienty řeší jejich 

problémy při pobytu v nemocnici.  

Jak jste se do strakonické nemocnice dostal? 

Jsem tu od září 2018. Mám tu zkušenost, že 

jsem před něco postaven a najednou se ote-

vřela cesta, o které jsem dříve neměl ani tu-

šení. K víře jsem přišel jako dospělý člověk a 

vzdělání jsem si teprve potom dodělával. 

Když jsem dokončil Teologickou fakultu, 

objevila se možnost jít na kurz nemocničního 

kaplana. Na něj jsem šel, ale vlastně jsem 

stále nevěděl, co dál. A pak se objevila mož-

nost pracovat ve strakonické nemocnici. 

Čím vás možnost dělat nemocničního kapla-

na zaujala? 

Věřím, že člověk není jen tělesná bytost, ale 

má i duchovní dimenzi. Od roku 2013 pracuji 

ve strakonické farnosti jako pastorační asis-

tent. Vnímám, že lidé si potřebují popovídat, 

otevřít otázky ve svém životě. Když o nich 

mluví, tak si je tříbí, srovnají. Je to pro ně 

důležité. A to vnímám i u pacientů v nemoc-

nici, kteří jsou vytrženi z běžného života a 

mohou tu objevovat myšlenky, které před 

tím vytěsnili, nebo nad nimi vůbec neuvažo-

vali. Tady si o tom mohou chtít popovídat. Je 

to také služba o bytí spolu, o lidském dopro-

vázení a empatii. Pacienti potřebují podepřít, 

dodat naději, když něco vidí černě. Nebo 

když potřebují sdělit něco, co je pro ně těžké. 

Služba kaplana je v tomto důležitá a má ob-

rovský smysl.  Člověk pak není na těžké chví-

le ve svém životě sám.  

Někdo si může myslet, že kaplan je tu jen 

pro věřící, to ale není pravda, že? 

Není, situace, které jsem popsal, tu prožívá 

úplně každý, ne jen věřící člověk. Je to o tom, 

jak moc chce člověk otevřít srdce a popovídat 

si o tom. Je to tedy služba pro všechny.  

Mají lidé potřebu si povídat? 

Mají. Jsem tu relativně krátce, ale už se mi 

dostává zpětná vazba, kdy už se o mě ví a 

lidé se ozvou i sami prostřednictvím sester, 

také se může ozvat třeba i rodina pacienta. 

Je to i o tom, že obcházíte oddělení, nebo si 

vás volají? 

Nejvíce chodím k dlouhodobě nemocným. 

Jsou tu nejdéle a pomoc i nejvíce potřebují. 

Oddělení také obcházím, ale nejvíce času 

strávím na oddělení následné péče.  

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 
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Musí to být náročná práce, celý den vydává-

te energii. Asi to není úplně snadné, chodíte 

domů unavený? 

Paradoxně to narovnává i můj život víry. Jak 

se říká, z prázdné kapsy není co vyndat. Nej-

prve musím energii někde načerpat, abych 

mohl tady fungovat. Služba mě vede k větší 

věrnosti k modlitbě, k žití víry. Mám kde čer-

pat a vnímám, že potřebuji získat, abych 

mohl předat. 

V kapli se scházíte jak často? 

Mše ani bohoslužby se tu neslouží. Kaple 

slouží pro pacienty. Schází se zde také modli-

tební společenství z farnosti, v pondělí ráno v 

osm hodin a ve středu v půl páté odpoledne. 

Vyprošují požehnání pro nemocnici – pacien-

ty i personál. Duchovní rozměr je důležitý a je 

to služba, která tu už funguje řadu let a vní-

mám ji jako požehnanou. 

Strakonickou porodnici vyhledávají maminky i z Plzeňska nebo Prahy 
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Strakonickou porodnici najdete ve 3. patře 

pavilonu operačních oborů, kam se v prosinci 

2013 vrátila do nově zrekonstruovaných pro-

stor. Čáp, který se, zabydlel“ na zdi nad scho-

dištěm, symbolicky nese novorozené mimin-

ko v zobáku. Porodnice má akreditaci k prak-

tické výuce studentek porodní asistence. K 

porodům přijímá porodnice rodičky od 35. 

týdne těhotenství, rodičky před tímto termí-

nem jsou převáženy do okolních perinatolo-

gických center. Předběžná registrace k poro-

dům není nutná, ale návštěva porodnice před 

porodem je vhodná. Porodnici vyhledávají 

maminky nejen ze strakonického okresu, ale 

k porodu přicházejí maminky i z jiných okresů 

a krajů. Spádově nejčastěji z okresu Prachati-

ce a Klatovy, ale setkáváme se s maminkami i 

z ostatních regionů Jihočeského kraje, Plzeň-

ska, Prahy a Vysočiny. 

Budoucí rodičky mohou absolvovat kurzy 

předporodní přípravy a cvičení pod vedením 

zkušených porodních asistentek porodnické-

ho oddělení. Na porodnici budoucí maminky 

vstupují z barevné chodby na samostatné 

porodní pokoje se sociálním zázemím, které 

pro ně a jejich doprovod umožňují zachování 

nerušeného pobytu a intimity před porodem i 

během něj v jedné místnosti. Pokoje jsou 

vybaveny moderním polohovacím porodním 

lůžkem, pomůckami k porodu a ošetření mi-

minka po porodu, včetně výhřevného lůžka 

pro děťátko, rozkládacím gaučem a televizí 

pro vyšší pohodlí budoucích rodičů. V průbě-

hu porodu mohou maminky využívat k úlevo-

vým polohám gymnastické míče, hydrotera-

pii, aromaterapii, relaxační křeslo. K dalším 

možnostem patří farmakologické metody 

jako epidurální analgezie nebo inhalační anal-

getikum Entonox. Akceptujeme i používání 

vlastních relaxačních způsobů rodiček. Vždy 

záleží na individuální domluvě s budoucí ma-

minkou, na jejím zdravotním stavu a stavu 

dítěte a na možnostech porodnice. Respektu-

jeme porodní plány rodiček, snažíme se dle 

možností splnit přání maminek, vytvořit jim 

vlídné, přátelské a pokud možno domácké 

prostředí. Přítomnost partnera nebo jiné 

doprovázející osoby je běžná. Jsme smluvním 

partnerem pro možnost komerčního odběru 

pupečníkové krve. Máme zkušenosti i s poro-

dy handicapovaných žen nebo cizinek. Na 

porodnici je běžný poporodní bonding nejen 

při spontánním porodu, ale i u porodů císař-

ským řezem.  
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Pro porody císařským řezem je stále připra-

ven operační porodní sál, rovněž s plným 

vybavením pro první ošetření miminka. Mi-

minko je po spontánním porodu od narození 

a prvního ošetření spolu s maminkou a even-

tuálním doprovodem (tatínkem…) na porod-

ním pokoji, a společně odjíždí dvě hodiny po 

porodu krátkou spojovací chodbou na oddě-

lení šestinedělí. Maminky po císařském řezu 

jsou převáženy z operačního sálu na poope-

rační pokoj oddělení šestinedělí, v blízkosti 

novorozeneckého boxu, kde jsou intenzivně 

sledovány 24 hodin a miminko je jim na pokoj 

přinášeno a ponecháváno dle stavu maminky 

a dítěte tak, aby nebylo zabráněno včasnému 

navázání vztahu mezi maminkou a novoro-

zencem. Po dobu pobytu maminky na poope-

račním pokoji o děťátko pečují porodní asis-

tentky a dětské sestry na oddělení šestinedě-

lí. 

Na oddělení šestinedělí na maminky čekají 

dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, televizí, 

WIFI sítí a vybavením pro ošetřování děťátka. 

Maminkám nabízíme také dva nadstandardní 

jednolůžkové pokoje rovněž s plným sociál-

ním zařízením, televizí, WIFI sítí, s vybavením 

pro ošetřování děťátka, ale navíc s lednicí, s 

možností výběru z několika jídel a s prodlou-

ženou návštěvní dobou. Tyto pokoje jsou 

vybaveny rozkládací pohovkou pro pobyt 

tatínka, nebo jiného doprovodu. Na oddělení 

je samozřejmostí plný rooming-in (děťátko s 

maminkou po celou dobu na společném po-

koji). Maminkám poskytujeme noční košile 

dle potřeby (maminka může mít svoji, záleží 

na jejím rozhodnutí), vložky pro první dny 

(dvacet kusů). Pro miminko obdrží maminka 

veškeré potřebné oblečení po dobu pobytu, 

osm jednorázových plen na první dny, po-

můcky na koupání. K maminkám přistupuje-

me individuálně s respektem k jejich zdravot-

nímu stavu, seznamujeme je se zásadami 

správného kojení, s celkovou péčí o novoro-

zence, včetně koupání a prakticky s mamin-

kou tyto činnosti nacvičujeme. Dodržujeme 

deset kroků k úspěšnému kojení, oddělení je 

oceněno titulem „Baby Friendly Hospi-

tal“ (nemocnice přátelská dětem). Z porodni-

ce odchází 98-99 % novorozenců plně koje-

no. Po propuštění z porodnice (po spontán-

ním porodu většinou třetí den, po císařském 

řezu pátý) mohou maminky využít telefonic-

kou Infolinku kojení, odbornou péči porodní 

asistentky v domácím prostředí. Všechna 

miminka si odnáší z porodnice svojí první 

stopičku (otisk nožiček) na ozdobné kartičce 

jako vzpomínku. Na oddělení dochází pravi-

delně paní fotografka, na přání maminek 

pořídí první fotografie. Před propuštěním 

jsou miminka vyšetřena ortopedem, provádí 

se ultrazvukové vyšetření ledvin, vyšetření 

sluchu a očí. Maminky mají možnost si zapůj-

čit domů monitor dechu, postýlku pro novo-

rozence, v případě potřeby odsávačku na 

mléko. Budoucí maminky využívají možnosti 

návštěvy naší porodnice již před porodem, 

aby se seznámili s personálem, prohlédly si 

prostory a získaly odpovědi na své otázky. 

Informace o nabízených službách oddělení, 

včetně kontaktů, získávají maminky na we-

bových stránkách nemocnice, prohlídkou 

porodnice, besedou s personálem. Zpětnou 

vazbou z rozhovorů s maminkami sledujeme 

jejich spokojenost, reagujeme na postřehy z 

jejich pobytu, protože každá informace je 

důležitá pro stálé zlepšování péče a prostředí 

na oddělení. Maminky hodnotí svůj pobyt na 

oddělení i takto: „Porod jsem prožila jako 

orgasmus…“,To byly nejlepší hotelové služ-

by…“ 

Během roku se narodí na porodnici Nemocni-

ce Strakonice 700 až 750 dětí, z toho 24 – 28 

% je porozeno císařským řezem. 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 

Primář MUDr. Václav Vlášek a vrchní 

sestra Mgr. Miloslava Bláhová 
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Nemocnice Strakonice a.s., zakoupila na 

Dětské oddělení nový ultrazvukový přístroj 

Arietta V60 od firmy Hitachi, který v součas-

né době patří k nejmodernějším ve své kate-

gorii. Jde o plně vybavený ultrazvuk se třemi 

vyšetřovacími sondami, včetně kardiologic-

ké. Na pořízení přístroje přispěla řada soukro-

mých dárců a také nadační fond Kapka nadě-

je. Při hledání cest jak rychle tento přístroj 

pro každodenní vyšetřování dětí v našem 

regionu získat se podařila úžasná věc. Díky 

lidem z širokého okolí (nejen ze Strakonicka 

ale i Vimperska, Prachaticka či Horažďovicka, 

a dokonce z Anglie, Německa a Švýcarska) se 

v relativně krátké době nashromáždilo něko-

lik set tisíc korun, které, spolu s darem od 

nadačního fondu, pokryly téměř polovinu 

ceny přístroje. Všem, kteří přispěli, patří velký 

dík. Dětské oddělení si veškerá sonografická 

vyšetření již mnoho let provádí na svém pra-

covišti. Ultrazvuk využívají také specializova-

né dětské ambulance nefrologická a endokri-

nologická. Díky kardiologické sondě vhodné 

pro nejmenší děti je možné tímto přístrojem 

diagnostikovat některé vrozené vady a zpřes-

ní se sono vyšetření hlavy u kojenců, které 

dětské oddělení zajišťuje pro neurologickou 

ambulanci. Slavnostní předání ultrazvuku za 

účasti nadačního fondu a dárců se konalo dne 

4. 11. 2019 v 11 hodin.  

V areálu strakonické nemocnice se učí studenti střední zdravotnické školy 

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ 

Po několika desítkách let se po Nemocnici 

Strakonice, a.s., opět pohybují studenti 

střední zdravotnické školy. V budově bývalé 

biochemické laboratoře, kde dříve sídlila i 

knihovna, bylo otevřeno detašované praco-

viště SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějo-

vice. Kromě nové učebny se zde nachází sou-

kromý lékař a chystá se zde zdravotnická 

prodejna nemocnice, která se přestěhuje z 

centra města. Popovídali jsme si s trojicí stu-

dentů, kteří se shodují na jednom – je moc 

dobře, že Strakonice opět mají zdrávku! 

 

Lucie Mauricová (Vimperk) 

Proč jste se rozhodla studovat střední zdra-

votnickou školu?  

Už na základní škole jsem chodila na zdravot-

ní kroužky, účastnila se různých soutěží a 

musím říct, že mě to vážně chytlo. Do toho 

různé osobní zkušenosti… Zkrátka cítím tou-

hu pomáhat lidem. Nejvíc mě to táhne onko-

logickým směrem. 

A proč jste si vybrala studium ve Strakoni-

cích? 

Je to kousek od Vimperka a mám tady tetu a 

babičku. Také jsem se tady byla podívat v 

rámci dne otevřených dveří a zalíbilo se mi 

tady.  

Znala jste předtím strakonickou nemocnici? 

Trpěla jsem epilepsií, takže jsem do Strako-

nic dojížděla. Vždycky tady na mě byli hodní, 

takže jsem měla dobré zkušenosti. 

Pracovala byste tady? 

Chtěla bych… 

Jak se vám líbí nová učebna? 

Určitě je fajn. Mně osobně se líbí! 

 

Natálie Kahudová (Strakonice) 

Kvitujete, že je ve Strakonicích nově mož-

nost studovat střední zdravotnickou školu? 

Mám z toho radost. Už jen kvůli tomu, že 

nemusím dojíždět. Překvapilo mě, když jsem 

se dozvěděla, že se tu obor nově otevře. Je to 

určitě skvělé. 

Pokud by ta možnost nebyla, studovala 

byste zdrávku i tak? 

Ano, studovala bych ji v Písku. 
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Kdy jste si uvědomila, že byste chtěla půso-

bit ve zdravotnictví? 

Už asi v osmé třídě. Chodila jsem na zdravot-

nický kroužek, což se mi líbilo. Díky tomu 

jsem získala základy, které nyní zužitkuji. 

Zdravotnické kroužky smysl mají. 

Líbilo by se vám pracovat v Nemocnici Stra-

konice, a.s.? 

Ráda bych tady pracovala nebo ještě přemýš-

lím o Praze. Každopádně bych chtěla být na 

lůžkovém oddělení u dospělých. Ostatní od-

dělení by pro mě byla asi příliš náročná, vím, 

že třeba na interně na JIPce bych pracovat 

nechtěla. Nemluvím jen o fyzické náročnosti, 

ale i psychické. 

 

Josef Potůček (Blatná) 

Jaké to je být ve třídě jediným klukem? 

Ale jo, jde to. (úsměv) 

Proč jste se rozhodl studovat na zdrávce? 

Chtěl bych se stát záchranářem. Hodně jsem 

se díval na seriály, ve kterých záchranáři vy-

stupují, a fakt mě to povolání zaujalo. Je to 

pěkná práce, která by mě bavila. Chci pomá-

hat lidem. 

A už víte, co budete dělat po škole? 

Určitě bych rád pokračoval ve studiu, abych si 

udělal právě zmíněného záchranáře. Chtěl 

bych pracovat buď v Plzni nebo Praze… 

Proč zrovna v Plzni? 

Protože fandím fotbalové Plzni. (úsměv) 

Mám Plzeň celkově rád. Na jihu Čech bych 

zůstat nechtěl, láká mě to být dál od domo-

va… 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

Nemocniční lékárna 

Parametr 2018 2019 Index 19/18 

Recepty (ks) 79 499 80 966 1,02 

Poukazy (ks) 15 109 15 273 1,01 

Recepty (Kč) 51 569 726 52 105 017 1,01 

Poukazy (Kč) 7 984 066 8 280 066 1,04 

Volný prodej (Kč) 11 326 703 12 595 845 1,11 

Celkem (Kč) 70 880 495 72 980 928 1,03 

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) 
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Produkce, statistiky 

Pracoviště 2018 2019 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Interna 75 3 915 64,21 4,31 75 4 029 67,45 4,43 

Chirurgie 65 3 205 67,60 4,69 65 3 156 65,35 4,66 

Gynekologie 36 1 563 45,89 3,62 36 1 539 44,79 3,46 

Dětské 34 2 411 56,28 2,90 34 2 224 51,06 2,85 

Neurologie 25 1 208 68,21 4,93 25 1 226 65,77 4,79 

Plicní 25 959 67,42 6,39 25 966 69,44 6,39 

ARO 5 144 65,05 8,13 5 151 64,00 7,73 

Oddělení následné péče 36 321 91,19 36,92 36 366 96,82 37,86 

DIOP 5 21 100,00 100,09 5 16 90,24 102,93 

Nemocnice—celkem* 306 13 287 66,54 5,40 306 13 012 66,55 5,44 

Nemocnice—akutní lůžka 265 12 981 62,24 4,45 265 12 888 61,82 4,45 

Sociální lůžka 8 26 77,22 86,73 8 29 80,17 80,72 

Lůžkový fond a obložnost 

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

 2018 2019 

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 2018 (dle vah 2019) 2019 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Interna 2 114 0,59 2 248 0,60 

Chirurgie 2 580 0,84 2 489 0,83 

Gynekologie 1 264 0,83 1 259 0,84 

Dětské 682 0,38 622 0,38 

Neurologie 705 0,63 714 0,63 

Plicní 628 0,73 630 071 

ARO 434 5,64 390 4,64 

Celkem 8 409 0,69 8 351 0,70 

DRG indikátory 

Lůžkový fond 
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V areálu nemocnice v budově bývalého infekčního pavilonu byla 

otevřena Kotva při strakonické nemocnici, o.p.s., domov se zvlášt-

ním režimem. Jde o příklad dobré spolupráce mezi institucemi zajiš-

ťujícími zdravotní a sociální péči. 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

MKN 10 Diagnóza n 

Z380 Jediné dítě‚ narozené v nemocnici 621 

O800 Spontánní porod záhlavím 427 

I500 Městnavé selhání srdce 263 

K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou 215 

N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace 213 

I839 Žilní městky dolních konč.  bez vředu nebo zánětu 181 

Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 164 

J441 CHOPN s akutní exacerbací NS 164 

Z080 Násled. vyšetření po operaci pro zhoubný novotvar 154 

K409 Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 147 

R55 Mdloba 141 

J159 Bakteriální zánět plic NS 140 

I633 Cévní mozková příhoda ischemické etiologie 130 

J209 Akutní bronchitida 125 

K805 Kámen žluč. cest bez zánětu 123 

I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní 119 

K30 Funkční dyspepsie 116 

S0600 Otřes mozku 111 

O820 Plánovaný císařský řez 106 

R104 Jiná a neurčená břišní bolest 104 

A46 Růže – erysipelas 98 

M5447 Lumboischiadický syndrom 91 

O821 Neodkladný císařský řez 73 

E86 Snížení objemu plasmy nebo extracel. tekutiny 71 

Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah... 71 

K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti  71 

N840 Polyp těla děložního 70 

I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 70 

G409 Epilepsie NS 70 

D251 Intramurální leiomyom dělohy 69 

S7210 Pertrochanterická zlomenina 63 

S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 62 

K573 Divertikulární nemoc tlustého střeva 62 

I10 Hypertenzní nemoc 60 

E115 Diabetes mellitus II. typu s oběh. komplikacemi 59 

K831 Neprůchodnost žlučovodu 57 

K648 Jiné určené hemoroidy 57 

M5457 Bolesti dolní části zad 56 

D381 Nezhoubný novotvar průdušky a plíce 54 

C61 Zhoubný novotvar prostaty 52 

Top „40“ hospitalizačních diagnóz v roce 2019 

MKN 10 Diagnóza n 

H25 Senilní katarakta 1048 

I83 Varixy dolních končetin 212 

K80 Žlučové kameny 191 

K40 Tříselná kýla 164 

O82 Porod jediného plodu císařským řezem 150 

S72 Zlomenina kosti stehenní 106 

H00 Ječné zrno a chalazion – hordeolum 90 

D25 Leiomyom dělohy 84 

D23 Jiné nezhoubné novotvary kůže 75 

K35 Akutní apendicitida 75 

K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis 75 

S82 Zlomenina bérce‚ včetně kotníku 75 

H04 Nemoci slzného ústrojí 72 

E11 Diabetes mellitus 2. typu 71 

N40 Zbytnění prostaty 71 

D22 Melanocytové névy 69 

O04 Lékařský potrat 68 

Z47 Jiná ortopedická následná péče 67 

N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 59 

N88 Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního 58 

O02 Jiné anomálie plodového vejce 51 

G56 Mononeuropatie horní končetiny 49 

N83 Nezánětlivá onemocnění  vaječníku, vejcovodu .. 47 

K43 Břišní kýla – hernia ventralis 47 

S52 Zlomenina lokte a předloktí 46 

H02 Jiné nemoci očního víčka 45 

N81 Výhřez ženských pohlavních orgánů 45 

K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza 42 

N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy 41 

N47 Hypertrofie předkožky, fimóza, parafimóza 41 

N95 Menopauzální poruchy 36 

C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 36 

C67 Zhoubný novotvar močového měchýře 36 

I70 Ateroskleróza 36 

N92 Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace 35 

J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně 35 

O03 Samovolný potrat 32 

N93 Abnormální děložní a poševní krvácení 28 

T81 Komplikace výkonů NJ 28 

Top „40“ operačních diagnóz v roce 2019 

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

111 74 795 71 584 54 754 086 10 628 6 115 087 1 523 

201 12 733 12 205 8 671 165 1 909 1 251 756 1 335 

205 3 544 3 403 2 464 934 595 238 003 1 041 

207 4 255 4 063 2 498 263 774 312 988 943 

209 9 9 919 2 1 270 122 

211 12 567 12 146 7 875 581 1 950 1 011 783 1 144 

213 24 24 13 075 7 1 900 599 

Celkem 107 927 103 434 76 278 023 15 865 8 932 817 1 255 

Preskripce dle plátce v roce 2019 
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Produkce, statistiky 



 

  

Produkce, statistiky 
Produktivita ambulancí a komplementu 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

ARO   

Návštěva ambulance 284 591 

Konziliární vyšetření 2 362 2 752 

Anestezie 4 288 4 850 

Infuzní terapie 474 3 409 

Dětské oddělení   

Návštěva ambulance 3 070 5 312 

Sonografické vyšetření 1 013 1 136 

EKG 213 230 

Gynekologie, porodnice   

Návštěva ambulance 1 480 2 639 

Konziliární vyšetření 136 145 

Sonografické vyšetření 1 532 2 418 

Chirurgie   

Návštěva ambulance 15 691 37 437 

Konziliární vyšetření 742 1 203 

Neurologie   

Návštěva ambulance 6 965 12 755 

Konziliární vyšetření 1 099 1 344 

Sonografické vyšetření 749 815 

EEG 932 2 342 

EMG 813 898 

Interna   

Návštěva ambulance 11 591 33 585 

Konziliární vyšetření 941 1 165 

Sonografické vyšetření 6 693 8 669 

Echokardiografie 2 174 2 420 

EKG 5 917 8 310 

Holterovská monitorace 482 517 

Endoskopie 3 919 5 907 

Punkce 29 79 

Hemodialýza 90 6 947 

TRN   

Návštěva ambulance 2 660 7 302 

Konziliární vyšetření 103 119 

Spirometrie 1 852 2 744 

Endoskopie 160 182 

LSPP   

Návštěva ambulance 4 383 5 000 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

CPZ   

Návštěva ambulance 9 266 15 236 

Konziliární vyšetření 208 229 

Ostatní vyšetření 2 220 2 924 

Oční operace 1 475 1 495 

Infekce   

Návštěva ambulance 1 704 4 999 

Konziliární vyšetření 57 63 

ORL   

Návštěva ambulance 1 134 1 548 

Konziliární vyšetření 131 148 

Onkologie   

Návštěva ambulance 853 3 781 

Konziliární vyšetření 42 47 

Chemoterapie 116 855 

Psychiatrie   

Návštěva ambulance 906 3 553 

Konziliární vyšetření 133 160 

Rehabilitace   

Návštěva ambulance 2 457 3 141 

Konziliární vyšetření 455 611 

Fyzioterapie 3 449 30 032 

Elektroléčba 1 089 5 764 

Klinický psycholog   

Návštěva ambulance 39 256 

Konziliární vyšetření 19 19 

Radiodiagnostika   

RTG 20 129 33 485 

CT 6 039 7 598 

MR 2 663 2 918 

Sonografie 486 514 

ONM   

Izotopové vyšetření 721 780 

Zátěžová elektrokardiografie 105 105 

Kostní denzitometrie 97 97 

Centrální laboratoře   

Laboratorní vyšetření 30 242 192 584 

Mikrobiologická vyšetření 19 789 50 739 

Klinická pitva 15 15 

Doprava   

Zdravotní transport 2 823 14 455 
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Počet pacientů — počet tzv. unicitních pacientů, Počet událostí — celkový počet vyšet-

ření 
Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

Produkce, statistiky 
Struktura pacientů dle zdr. pojišťoven 

Pojišťovna 2018 2019 2019 / 2018 

Počet RČ Počet RČ  

111 — VZP 38 702 39 070 1,01 

201 — VoZP 7 251 7 234 1,00 

205 — ČPZP 2 573 2 541 0,99 

207 — OZP 3 058 2 928 0,96 

209 — Škoda ZP 21 17 0,81 

211 — ZPMV 7 437 7 604 1,02 

213 — RBP ZP 20 25 1,25 

Celkem 59 062 59 419 1,00 

Hospitalizovaní pacienti dle okresů 

Okres 2018 2019 2019 / 2018 

Strakonice 6 903 6 795 0,98 

Prachatice 1 230 1 121 0,91 

Písek 342 386 1,13 

Klatovy 1 218 1 372 1,13 

Praha 172 193 1,12 

Plzeň 148 133 0,90 

Č. Budějovice 94 127 1,35 

Celkem (mimo ST) 3 626 3 773 1,04 

Struktura hospital. pacientů dle věku 

 2016 2017 2018 2019 

Muži 73,62 75,02 74,67 73,83 

Ženy 77,86 78,82 79,01 79,21 

Průměrný věk zemřelých pacientů 

Trvalá bydliště 

našich pacientů 
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Rozvoj nemocnice, kvalita 
Indikátor kvality 2018 2019 

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

Obložnost (%) - akutní lůžka 62,24 61,82 

Rehospitalizace do 7 dnů (%) 1,9 1,7 

Reoperace do 3 dnů (%) 1,0 0,9 

Dekubity — nemocnice celkem (%) 0,7 0,6 

Dekubity — akutní lůžka (%) 0,5 0,4 

Pády (%) 0,3 0,3 

Nosokomiální infekce (%) 0,6 0,5 

Pochvaly 83 96 

Stížnosti — anonymní 1 0 

Stížnosti — neoprávněné 9 9 

Stížnosti — částečně oprávněné 1 3 

Stížnosti — oprávněné 1 0 

Stížnosti — postoupené 1 0 

Externí hodnocení kvality, akreditace, 

certifikace 

Certifikát kvality a bezpečí vydaný Spojenou ak-

reditační komisí. Nemocnice obhájila v prosinci 

2019 svou pozici jako akreditované zařízení na 

dobu dalších 3 let. 

 

Nemocnice Strakonice, a.s. obsadila první místo v 

prestižní soutěži společnosti Health Care Institu-

te, která mapuje široké spektrum ukazatelů eko-

nomické kondice nemocnice a spokojenosti paci-

entů 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. 

 

Nemocnice rozšiřovala nabídku svých zdravotních služeb, v plném 

rozsahu začalo fungovat Gastroenterologické centrum, velké využi-

tí našlo nově otevřené Centrum pro infuzní léčbu a cévní přístupy. 

Při neurologickém oddělení vzniklo Centrum pro diagnostiku a 

léčbu bolestí hlavy nabízející nejmodernější biologickou terapii 

migrény. Oddělení  nukleární medicíny znovu začalo nabízet vyšet-

ření kostní denzitometrií. Nových prostor v rámci areálu nemocnice 

se dočkala výdejna zdravotnických prostředků. Nemocnice musela 

zareagovat na zvýšený počet ošetřených pacientů z klatovského 

regionu (Sušicko, Horažďovicko), a to napříč obory. 

Pověření zaměstnanci nemocnice reagovali na rostoucí bezpeč-

nostní rizika ve zdravotnictví, jak v rovině ochrany nemocnice 

jako tzv. měkkého cíle (semináře a nácviky s Policií České republiky, 

vybavení členů pořádkové služby), tak v rovině kybernetické bez-

pečnosti, kde nemocnice pokračovala ve složitém a nákladném 

procesu zabezpečení dat.  Významně byla zmodernizována Wi-Fi 

síť pro pacienty, veřejnost a zaměstnance. 

Na sklonku roku 2019 nemocnice obhájila svou akreditaci bezpečí u 

Spojené akreditační komise, o.p.s. Reakreditační šetření pro-

běhlo ve dnech 3. a 4. prosince, zkoumalo jednotlivé postupy v lé-

kařské a ošetřovatelské péči, posuzovalo bezpečnost prostředí, 

personalistiku a úroveň vzdělávání zaměstnanců nemocnice. Audi-

toři šetřili, zda nemocnice plní všechny náročné legislativní poža-

davky a akreditační standardy kladené na nemocniční zařízení. 

Nemocnice se podílela na organizaci řady vzdělávacích aktivit 

(např. Konfliktní pacient, Autistický pacient, Nosokomiální infekce) 

zaměřené na zvýšení bezpečnost a  péče. 

Nemocnice se zapojila do přípravné fáze realizace projektu rozvoje 

paliativní péče, která má v budoucnu zlepšit péči o vážně nemoc-

né pacienty a jejich blízké. 

Během roku 2019 byly postupně získány akreditace pro vzdělávání 

v základních kmenech specializačního vzdělávání lékařů a byly při-

praveny a podány žádosti o akreditaci vlastního  výcviku.  Nemocni-

ce je připravena vzdělávat své lékaře v co nejširším rozsahu dle 

podmínek zákona a jednotlivých  vzdělávacích programů tak, aby 

nutnost  stáží na jiných pracovištích mimo nemocnici byla co nejví-

ce minimalizovaná.  

Mezi další absolvované projekty lze zmínit: spuštění nového systé-

mu pro plánování směn, spuštění nového systému pro plánování 

operativy, sledování efektivity řízení operačních sálů a spotřeby 

materiálu a zprovoznění manažerského systému Sefima Medixen. 

Nemocnice Strakonice, a.s. byla nadále zapojena do projektu DRG 

Restart, který má připravit aktualizovaný systém úhrad lůžkové 

péče v ČR.  

Zvyšování kvality — souhrn roku 2019 
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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.). Od roku 

2018 nemocnice nabízí i služby nemocničního kaplana. Nemocnice 

striktně dodržuje zákonný postup při šetření stížností podaných pod-

le zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách je-

jich poskytování (směrnice o vyřizování stížností je veřejně přístup-

ná).  

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 2019 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 1 

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 

Nový ultrazvuk pro dětské odděle-

ní pořízený za přispění veřejnosti 



 

  

Hlavním cílem Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2020 je udržet a 

dále rozvíjet kvalitně poskytovanou zdravotní péči zejména obyvate-

lům strakonického regionu a v některých odbornostech i s význam-

ným nadregionálním přesahem. Budeme udržovat standardy kvality 

dané zejména Spojenou akreditační komisí o.p.s., státní správou a 

dalšími autorizačními autoritami v jednotlivých specializacích. Za 

tímto účelem má nemocnice svůj Plán zdravotní péče, který počítá se 

zachováním dosavadního spektra medicínských činností a případ-

ným rozvojem v oblasti např. paliativní péče či centrové péče pro 

pacienty s bolestí hlavy. Samozřejmostí je poskytovat zdravotní péči 

lege artis a pracovat na zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče 

včetně proaktivního řízení rizik a standardizace procesů v poskytová-

ní zdravotní péče. Ve vztahu k pacientům budeme i nadále prefero-

vat klientský přístup. Kvalitu naší péče zvýší nová metodika vyhledá-

vání pacientů s rizikem nemocničních nákaz. 

Zásadní místo význam pro úspěšnost jednotlivých zdravotnických 

oborů bude mít i nadále ošetřovatelská péče. Naším dlouhodobým 

cílem je poskytování vysoce kvalitní ošetřovatelské péče se zajiště-

ním pocitu lidské důstojnosti, soukromí a bezpečí našich pacientů 

bez ohledu na jejich handicap, psychické či jazykové překážky.  

Stabilizace a zvyšování erudice lékařského i nelékařského personálu 

je dalším cílem nemocnice. Součástí bude samozřejmě podpora je-

jich specializačního a celoživotního vzdělávání, pořádání vzděláva-

cích akcí napříč obory a zdravotnickými tématy. Budeme i nadále 

podporovat aktivní účast našich zdravotníků na celostátních odbor-

ných kongresech. Nemocnice nepoleví ve snaze snižovat administra-

tivní zátěž zejména důrazem na efektivitu zdravotnické dokumenta-

ce, tak aby ale byl zachován soulad s legislativními normami. V této 

roli nemocnice aktivně podporuje racionální rozvoj bezpečné a nápo-

mocné elektronizace ve zdravotnictví. Doufáme v promptní adminis-

trativní dořešení akreditačního procesu jednotlivých pracovišť v rám-

ci specializačního výcviku lékařů ze strany Ministerstva zdravotnictví 

České republiky. Budeme nadále rozvíjet firemní kulturu a naplňovat 

stanovený plán zdraví. 

Rozvoj a obnova přístrojového vybavení je další prioritou nemocnice 

pro rok 2020. Za tímto účelem nemocnice přijala aktualizaci investič-

ního plán pro rok 2020, kde například počítá s obnovou několika ul-

trazvukových přístrojů, pořízení nových nemocničních lůžek či mo-

dernizací oken pavilonu interních oborů. Nemocnice si cení toho, že 

vybudovala a udržuje komfortní zázemí pro pacienty i zaměstnance a 

v tomto trendu chce pokračovat. Velkou výzvou pro rok 2020 v tom-

to ohledu je i plánovaná realizace Zabezpečení krizového řízení a 

zásobování teplem a energiemi (s decentralizací energetického zdro-

je a modernizací prádelny). Pro pohodlnější přístup zaměstnanců i 

návštěvníků nemocnice bude vybudováno další parkoviště. 

Z ekonomického hlediska je cílem udržet vyrovnaného hospodaření 

při zajištění výkonnosti a kvality péče. Rozvoj společnosti plánujeme 

financovat z navýšení plateb od zdravotních pojišťoven i dalších zdro-

jů. 

Nemocnice si je vědoma svého čelního postavení mezi institucemi a 

společnostmi na Strakonicku a hodlá i nadále naplňovat svou tzv. 

třetí roli, např. v pořádání osvětových akcí či podílu na charitativních 

a kulturních aktivitách.  

Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2020 
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Činnost v roce 2020 

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

Nový ultrazvuk pro dětské odděle-

ní pořízený za přispění veřejnosti 

S ohledem na výskyt nemoci COVID-19 a na rozhodnutí vlády 

o vyhlášení Nouzového stavu se pro rok 2020 zásadně mění 

úloha nemocnice. Rozhodnutím vlády a MZ došlo k omezení 

plánované neakutní operativy, hospitalizací i ambulantní pé-

če, s cílem soustředit personál i kapacity na boj s nemocí CO-

VID-19. Nemocnicím díky tomuto stavu rostou náklady na 

ochranné pomůcky, organizační opatření i osobní náklady. K 

aktuálnímu datu není ale znám způsob kompenzace ze strany 

státu ani případná změna požadovaného objemu zdravotní 

péče ze strany zdravotních pojišťoven s ohledem na paušální 

úhrady dle platné úhradové vyhlášky. Obojí bude zřejmě 

předmětem jednání v následujících měsících a promítne se 

do výsledku hospodaření roku 2020. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na 

své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají vý-

znamný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. 

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpraco-

vána za předpokladu, že společnost bude nadále schopna 

pokračovat ve své činnosti. 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

Provozní informace 

Parametr jednotka 2018 2019 index 19/18 

Energie     

Elektrická energie — spotřeba kWh 2 648 100 2 731 930 1,03 

Pára — spotřeba GJ 17 455 20 456 1,17 

Voda — spotřeba m3 34 442 35 042 1,02 

     

Pohonné hmoty     

Ujeto (celkem) km 525 296 504 444 0,96 

Nafta — spotřebované PHM l 44 048 40 096 0,91 

Benzín — spotřebované PHM l 9 378 10 236 1,09 

     

Odpadové hospodářství     

Nebezpečný odpad kg 79 420 80 225 1,01 

Odpad komunální a ostatní kg 62 530 64 510 1,03 

     

Provoz prádelny     

Celkem vypráno kg 268 672 270 555 1,01 

- z toho pro cizí kg 50 429 52 025 1,03 

Průměr na den kg 1 068 1 078 1,01 

     

Pracovní oblečení, OOPP     

Náklady na spotřebu Kč 652 214 593 888 0,91 

Provozní údaje 
Informační technologie 

Realizací projektového záměru „Zvýšení ky-

berbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s. v 

rámci 10. výzvy iROP“ došlo ke zvýšení kyber-

netické bezpečnosti informačních i komuni-

kačních systémů včetně jejich infrastruktury v 

prostředí organizace Nemocnice Strakonice, 

a.s., a to v souladu se standardy kybernetické 

bezpečnosti dle platné legislativy.    

 

 

Údržba, správa budov 

Během roku byla realizována a nově uvedena 

do provozu ambulance spirometrie i učebna a 

sociální zařízení pro SZŠ ČB. 

Do užívání byly předány kanceláře ve vile v 

zahradě (tel. ústředna) vč. komplexní rekon-

strukce ZTI.  

Byla provedena rekonstrukce toalet v budově 

lékárny 3. NP, schodiště na ubytovnu a výmě-

na části starého parovodu pod přejezdem u 

kyslíkové stanice. 
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Informace o vlivu na životní prostředí 

Nový povrch parkoviště 

Zdravotnický odpad představuje specifickou skupinu odpadů. 

Obecně lze odpad z nemocnice rozdělit na specifický a nespecifický. 

Co se týče likvidace zdravotnického odpadu převládá spalování ve 

spalovně (oprávněná osoba). 

Důraz je kladen zejména na předcházení 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, komunální odpad atd.) a využívaní nespa-

lovacích technologií u oprávněných osob. 

Nespecifický odpad je nerizikový, pochází zásadně z neinfekčních 

provozů, je nekontaminovaný a svým složením srovnatelný s odpa-

dem komunálním.  

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 nemocnice osázen stromy a zelení. O zdravotní 

stav stromů i zeleně je řádně pečováno.  

Nemocnice neprodukuje žádné emise skleníkových plynů, nevyuží-

vá vodní zdroje, ani neznečišťuje ovzduší.  

V současnosti využívá nemocnice neobnovitelné zdroje energie. 



 

  

Nejvýznamnější investice 

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

Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s_výzva 

10 (celkem součet přístroje + TZ budova) 

 8 485 024 7 212 270 

Laser SPHINX JR.30W Interna gastro 1 691 580  

Auto sanitní RENAULT TRAFIC DZS 1 016 246  

Přístroj ultrazvukový ARIETTA V60 DEO amb. 1 471 287 790 000 

Ultrazvuková jednotka EU-ME2 Plicní amb. 2 151 848  

Ultrazvukový videobronchoskop BF-UC190F Plicní amb. 2 571 276  

Videoendoskopická sestava VIDEOPROCESOR Plicní amb. 1 191 419  

Videobronchoskop terapeutický BF-1TH190 Plicní amb. 885 054  

Videoendoskopická sestava VIDEOPROCESOR Interna gastro 1 154 946  

Desinfektor automatický na endoskopy MI2 Plicní amb. 551 943  

Pohonná jednotka pro ultrazvukové sondy Interna gastro 677 163  

Ultrazvuková endoskopická sonda UM-DG20 Interna gastro 252 872  

Bodypletysmograf celotělový + CO difuze BO Plicní amb. 826 699  

SPY GLASS DS generátor SpyGlass Interna gastro 1 887 600  

Ústředna telefonní TÚ 1 742 980  

Denzitometr kostní HOLOGIC QDR DISCOVERY ONM 496 100  

Přístroj ultrazvukový ALOKA SSD 3500SY Interna amb. 497 000  

Kardiotokograf COROMETRICS 259CX Porodní sál 423 452  
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Stavební investice Investice (Kč, zaokr.) Dotace (Kč) 

TZ_Budova interna 11_Modernizace výtahu č.2 534 117  

TZ_Budova interna 11_ hliníkové opláštění 1 163 037  

TZ_Komunikace areál_Parkoviště u garáží DZS, Psychiatrie u DC 3 431 694  

TZ_Budova 7_nová prodejna zdravotnických potřeb 3 600 431  

Společnost nevlastní vlastní akcie. 

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2019 



 

 

Ekonomika nemocnice 

Náklady (v tisících Kč) 2018 2019 19/18 

Náklady na léčiva 32 161 34 912 1,09 

Náklady na zdravotnické prostředky 71 883 71 654 1,00 

Náklady na krev a krevní deriváty 3 384 3 683 1,09 

Náklady na prodané zboží 57 127 59 066 1,03 

Náklady na spotřebu energií 17 979 22 644 1,26 

Náklady na služby celkem 52 555 56 805 1,08 

Osobní náklady celkem 369 739 414 486 1,12 

Náklady na odpisy 22 105 24 291 1,10 

Další náklady výše neuvedené 19 852 22 980 1,16 

Celkové náklady 646 785 710 521 1,10 

    

Výnosy (v tisících Kč) 2018 2019 19/18 

Tržby od všech zdr. pojišťoven celkem 524 778 594 933 1,13 

Tržby od státních orgánů 43 86 2,00 

Tržby mimo zdrav. pojištění – tuzemci 2 526 2 515 1,00 

Tržby mimo zdrav. pojištění – cizinci 164 408 2,39 

Tržby mimo zdrav. pojištění – ostatní 14 970 14 617 0,98 

Tržby mimo zdrav. pojištění – regul. poplatky 1 661 1 439 0,87 

Tržby za prodané zboží – lékárna 70 880 72 981 1,03 

Provozní dotace od zřizovatele 8 049 8 789 1,09 

Další výnosy výše neuvedené 26 934 24 915 0,93 

Celkové výnosy 650 006 720 683 1,11 

Náklady a výnosy Nejvýznamnější dárci 

Dárce Částka Kč 

Josef Frk, Strakonice 400 000 

Servier, s.r.o. 230 800 

AUTODOPRAVA Gaier, s.r.o. 200 000 

ČZ, a.s. 200 000 

Mgr. Jiří Kopenec, Strakonice 100 000 

PEKON ST, s.r.o. 100 000 

Technické služby města Blatné, s.r.o. 65 000 

Jiří Labašta, Zadov 60 000 

Siemens Healthcare, s.r.o. 50 945 

DUDÁK-Měšťanský pivovar Strakonice 50 000 

Nadační fond Kapka naděje 43 900 

Pierre Fabre Medicament s.r.o. 25 000 

Ramon Herman, Katovice 20 000 

Fbc Strakonice, z.s. 20 000 

ČSAD STTRANS a.s. 20 000 

Odbor přátel SK Slavie Praha a FanClub 16 000 

PROSAM, s.r.o. 16 000 

Hana Kuldová, zubní laborat., Strakonice 15 000 

Ing. Ivo Marák, Praha 4 15 000 

Boehringer Ingelheim, spol. s.r.o. 15 000 

IPM TTRANSPORT s.r.o. 10 000 

Ing. Jan Hošek, Strakonice 10 000 

Trojkoalice pro silné Strakonice 10 000 
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Tržby od zdravotních pojišťoven 

Tržby (v tisících Kč) 2018 2019 19/18 

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 379 406 417 605 1,10 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna 55 134 72 928 1,32 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 17 477 17 337 0,99 

207 Oborová zdravotní pojišťovna 18 561 24 248 1,31 

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 34 65 1,91 

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 54 103 62 658 1,16 

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 63 92 1,46 

Zastoupení zdravotních pojišťoven dle objemu tržeb 

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

výsledky společnosti. 

Seminář Purkyňovy společnosti 



 

  

Personalistika, vzdělávání 

 2018 2019 
Index 

19/18 % 
PEP  

31.12. 
Kategorie zaměstnanců 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2018 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2019 

Lékaři 97,13 96,55 95,66 92,05 0,95 

Farmaceuti 7,33 6,88 7,43 7,72 1,12 

Všeobecné sestry, porodní asistentky – 
ZPBD  

221,48 221,93 218,04 216,46 0,98 

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

60,68 64,18 65,68 65,67 1,02 

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

19,10 19,00 19,24 20,90 1,10 

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

64,15 65,80 68,84 68,80 1,05 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způ-
sobilostí  

3,78 3,00 2,67 3,00 1,00 

Pedagogičtí pracovníci  0 0 0 0 - 

Technicko – hospodářští pracovníci 38,02 37,80 39,12 40,55 1,07 

Dělníci a provozní pracovníci 57,08 59,61 57,79 56,18 0,94 

Celkem 568,75 574,75 574,47 571,33 0,99 

Přehled o zaměstnancích 

Kategorie zaměstnanců (vč. dohod) 2018 2019 19/18 2017 2016 2015 

Lékaři 76 757 84 831 1,11 72 425 67 558 64 876 

Farmaceuti 59 841 65 071 1,09 56 210 50 742 50 236 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 35 675 40 607 1,14 32 480 29 468 27 249 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 32 378 35 373 1,09 31 210 27 958 26 916 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 32 065 35 835 1,12 31 730 29 966 28 145 

Zdrav. prac. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 21 055 23 391 1,11 18 238 17 315 16 947 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí  31 348 38 027 1,21 26 658 25 518 23 960 

Technicko – hospodářští pracovníci  31 501 34 764 1,10 28 280 25 716 25 649 

Dělníci a provozní pracovníci  23 218 25 142 1,08 21 333 18 936 17 644 

Průměrná mzda v organizaci 39 322 43 501 1,11 35 650 32 455 31 160 

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 
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Personalistika, vzdělávání 

Vzdělání lékařů 

Fyzický evidenční počet k 31.12. 2018 2019 19/18 

Bez specializace (L I) 16 18 1,13 

Po dosažení zákl. kmene (L II) 29 22 0,75 

Specializovaná způsobilost (L III) 68 70 1,03 

Celkem lékařů 113 110 0,97 

Vzdělání ošetřovatelského personálu 

Fyzický evidenční počet k 31.12. 2018 2019 19/18 

SŠ — bez specializace 122 110 0,90 

SŠ — se specializací 97 92 0,94 

VOŠ — bez specializace 24 21 0,88 

VOŠ — se specializací 2 2 1,00 

VŠ — bez specializace 47 56 1,19 

VŠ — se specializací 26 32 1,23 

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

2018 2019 2018 2019 

Lékaři 11 11 13 8 

Farmaceuti 1 2 0 0 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 20 10 17 20 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 13 9 7 5 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 3 2 3 1 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 18 12 15 9 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí  1 3 0 2 

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  8 6 7 5 

Dělníci a provozní pracovníci  15 12 10 18 

Celkem 66 67 55 68 

Vznik a rozvázání pracovních poměrů 

40 

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. 



 

  

Personalistika, vzdělávání 

Struktura zaměstnanců dle věku 

Lékaři 2019 

do 30 let 22 

31—40 let 36 

41—50 let 17 

51—60 let 18 

nad 60 let 17 

Farmaceuti 2019 

do 30 let 0 

31—40 let 5 

41—50 let 1 

51—60 let 4 

nad 60 let 1 

Všeobecné sestry, porodní asistentky (§5, 

§6) 

2019 

do 30 let 13 

31—40 let 48 

41—50 let 89 

51—60 let 64 

nad 60 let 20 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. 

způsobilostí (§7 –21a) 

2019 

do 30 let 22 

31—40 let 12 

41—50 let 14 

51—60 let 18 

nad 60 let 1 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. 

způsobilostí(§22 –28) 

2019 

do 30 let 3 

31—40 let 6 

41—50 let 8 

51—60 let 4 

nad 60 let 1 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohledem 2019 

do 30 let 5 

31—40 let 10 

41—50 let 29 

51—60 let 19 

nad 60 let 6 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způ-

sobilostí  

2019 

do 30 let 2 

31—40 let 1 

41—50 let 0 

51—60 let 0 

nad 60 let 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  2019 

do 30 let 3 

31—40 let 6 

41—50 let 13 

51—60 let 17 

nad 60 let 4 

Dělníci a provozní pracovníci  2019 

do 30 let 3 

31—40 let 4 

41—50 let 23 

51—60 let 19 

nad 60 let 9 
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Personalistika, vzdělávání 

Akreditované obory 

42 

Členství v orgánech odborných společností a komisí v roce 2019

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 

Tomáš Fiala a Michal Pelíšek při vyhlašování 

výsledků Medika roku 2019 v Českých Budě-

jovicích. 

Bc. Dana Tomaškovičová 
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Přednášková a publikační činnost 

MUDr. Lukáš Kužel: Náhle vzniklá slepota (Budějovice kasuistické) 

MUDr. Barbora Beroušková: Není slzení jako slzení (42. Strakonický 
seminář) 

MUDr. Lucie Školníková: Rychle progredující demence - méně častá 
příčina (Budějovice kasuistické) 

MUDr. Tomáš Herma: Neobvyklá komplikace objemné hiátové her-
nie (Budějovice kasuistické) 

MUDr. Barbora Černá: Když se daří, tak se daří (Budějovice kasuistic-
ké) 

MUDr. Ivo Horný: Jihočeské gastroenterologické dny 2019 

MUDr. Ivo Horný: Přednáška z oboru gastroenterologie (3. Talent 
Akademie jihočeských nadějí, České Budějovice) 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA: Principy paliativní péče v neurologii 
(Kurz hospicové péče, Lékařský dům Praha) 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA: Syndrom karpálního tunelu (Den zdraví) 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA: Léčebné konopí v neurologii (IPVZ) 

RNDr. Jana Fleischmannová Ph.D., PharmDr. Eva Šimečková: Séro-
prevalence protilátek proti spalničkám u zaměstnanců Nemocnice 
Strakonice, a. s. (poster na kongresu KMINE Olomouc) 

RNDr. Zdeněk Tokár: Recommendations for cerebrospinal fluid ana-
lysis (Folia Microbiologica) 

Mgr. Štěpánka Salátová, F. Hrach, Bc. Andrea Kubičková, PharmDr. 
Eva Šimečková: Výsledky sledování nozokomiálních infekcí v naší 
nemocnici za rok 2018 (Celonemocniční seminář, Strakonice) 

PharmDr. Eva Šimečková: Mikrobiologické aspekty podávání ATB 
(Kurz klinické farmacie, IPVZ Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková: Vyšetření citlivosti k antibiotikům (Kurz 
klinické farmacie, IPVZ Praha) 

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

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

PharmDr. Eva Šimečková: Laboratorně-diagnostický proces v mikro-
biologické laboratoři (AKK 1. LF UK) 

PharmDr. Eva Šimečková, MUDr. Pavel Houška, MUDr. Radek Cha-
lupa: Kazuistika-ceftarolin v terapii recidivující MRSA spondylodisci-
tidy (Mikrobiologický seminář Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková, MUDr. Věra Svachová, MUDr. Alena Dvo-
řáková: Kazuistika komplikované pneumonie (Mikrobiologický 
seminář, Lékařský dům Praha) 

K. Štemberková, Mgr. Eliška Rezková: Roční zkušenost s využitím 
močové linky SYSMEX (37. Mezikrajské dny klinické biochemie králo-
vehradeckého, pardubického a jihočeského regionu, Lázně Bělohrad) 

RNDr. Zdeněk Tokár: 10 let zkušeností s koagulačním analyzátorem 
ACL TOP 500 CTS (Odborný seminář společnosti Werfen Czech 
s.r.o., VFN Praha) 

Přednášky ČLS JEP, Nemocnice Strakonice a ČLK 

24.1.2019 

Danajský dar v elektivní kolorektální chirurgii (MUDr. Martin Kuncl) 

EUS navigovaná cholecystoduodenoanastomosa (MUDr. Josef 

Hajzler) 

LUKAS - dobrý sluha, ale... (MUDr. Jaroslav Švára) 

Brnění pohledem neurologa (MUDr. Lucie Pelíšková) 

7.2.2019 

Moderní diagnostika a léčba idiopatických střevních zánětů (Prof. 

MUDr. Milan Lukáš, CSc.) 

11.4.2019 

Chirurgická léčba terminální fáze chronického srdečního selhání 

(Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.) 

Léčba chronického srdečního selhání v praxi (MUDr. Lenka Hošková) 

30.5.2019 

Střevní mikrobiom (MUDr. Radkin Honzák, CSc.) 

 

8.10.2019 

Magnetická rezonance mozku a páteře (MUDr. Jiří Lisý, CSc.) 

Praktické informace o magnetické rezonanci ve Strakonicích (MUDr. 

Tomáš Fiala jr.) 

Magnetická rezonance - vyšetření orgánů břicha a kloubů (MUDr. 

Lukáš Mikšík) 

5.11.2019 

Ischemická CMP z pohledu kardiologa (Prof. MUDr. Miloš Táborský, 

CSc., FESC, MBA) 

2.12.2019 

Náhle vzniklá slepota (MUDr. Lukáš Kužel) 

Rychle progredující demence - méně častá příčina (MUDr. Lucie 

Školníková) 

Neobvyklá komplikace objemné hiátové hernie (MUDr. Tomáš Her-

ma) 

Když se daří, tak se daří (MUDr. Barbora Černá) 
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Návrh na rozdělení zisku po zdanění 
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