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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

strakonická nemocnice neustále potvrzuje, že patří mezi moderní a 

dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení. Nadále zvyšuje úro-

veň poskytované lékařské péče a vše umocňuje obnovou celého 

areálu, který každoročně získává nové a živější prostory. Výsledkem 

je poté spokojenost pacientů a ocenění z prestižních českých soutě-

ží. 

 

Za rok 2016 se toho v Nemocnici Strakonice znovu hodně změnilo. 

Mezi nejdůležitější patřilo přestěhování dialyzačního střediska do 

větších míst v pavilonu NORD. Tím došlo ke zvětšení kapacity pra-

coviště z 10 na 14 lůžek, což zajistí více ošetřených pacientů. K to-

mu byl pro pěší návštěvníky vytvořen v jihozápadní části u lékárny 

nový vchod do areálu. 

 

Sám jsem se také mohl zúčastnit otevření nového oddělení násled-

né péče, které se přestěhovalo do pavilonu bývalé gynekologie po 

tříměsíčních úpravách. Rekonstrukce vyšla na více než dva miliony 

korun, byla hrazena z vlastních zdrojů nemocnice a výrazně zvedla 

komfort pacientů Nemocnice Strakonice.   

 

V loňském roce byl rovněž realizován projekt Meditativní aromatic-

ká zahrada v Nemocnici Strakonice. Zklidnilo se tím centrum zdra-

votnického zařízení a vytvořil se tematický přírodní prostor s cílem 

aromaterapie pro návštěvníky či pacienty. Nemocniční park je ceně-

ným ostrovem zeleně v centru Strakonic a realizací projektu byl  

 

vybudován prostor s méně tradiční úpravou, který výrazným způso-

bem mění sadovnickou a terapeutickou hodnotu celého areálu. 

 

Díky výbornému hospodaření nemocnice se v uplynulých měsících 

podařilo zakoupit také dva nové sanitní vozy. Proběhla i úspěšná 

reakreditace nemocnice dle standardů Spojené akreditační komise, 

která osvědčuje, že jsou splněny velmi náročné požadavky na kvalit-

ní a bezpečnou péči o pacienta. V neposlední řadě nesmím zapome-

nout ani na úspěšnou akci Medik roku, jejíž druhý ročník hostily 

právě Strakonice.  

 

Když se nakonec všechno spojí dohromady, potvrdí se tím má slova 

z úvodu, že Nemocnice Strakonice patří mezi moderní a dynamicky 

se rozvíjející zdravotnická zařízení. A Jihočeský kraj je patřičně pyš-

ný na to, že je jeho součástí. 

 

Mgr. Jiří Zimola 

hejtman Jihočeského kraje 

 

 

 

 

Fotografie ze slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor 

pro Oddělení následné péče 

Hejtman Jihočeského kraje 
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V jaké kondici jsou jihočeské nemocnice? 

 

Každoroční výroční zprávy nám podávají přehled o výsledcích ne-

mocnic v uplynulém roce. Sedíc nad bílým listem papíru mne napa-

dlo podívat se na stav nemocnic v Jihočeském kraji poněkud kom-

plexněji, v toku posledních 8 let, dlouhodobě. V jaké kondici jsou 

jihočeské nemocnice? Co se tedy povedlo díky špičkovému ma-

nagementu nemocnic, stálému a profesionálnímu kádru lékařů a 

zdravotnického personálu a veškerým zaměstnancům?  

 

Podařila se nám naprosto jednoduchá věc. Prvním krokem bylo 

zákonitě omezit zájmové zásahy politiků do fungování nemocnic. 

Nemocnice hospodaří samy na sebe. Společně hájí své zájmy. A 

proto mají všechny kladný hospodářský výsledek, proto dokázaly 

od zdravotních pojišťoven v letech 2012 – 15 získat na závěrečném 

vyúčtování záloh 316 miliónů Kč, proto od roku 2008 stouply výnosy 

od zdravotních pojišťoven o 1,1 mld.  

Díky tomu vzrostly mzdy o 31%, v penězích vyjádřeno u lékaře prů-

měrně o 21 000 Kč, u středního zdravotnického personálu o 5000 

Kč. Jsme o 18% lepší než průměr republiky.  

V nemocnicích zaměstnáváme 6 500 lidí, za rok jimi projdou téměř 

2 milióny pacientů a finanční obrat je kolem 7,2 miliard korun. 

Zkrátka největší firma v kraji. 

Úspory na nákupech léků činily 85 mil. Kč, přestože významně rostl 

počet pacientů.  

 

 

 

Z vlastních zdrojů investovaly nemocnice v letech 2008 -15 neuvěři-

telných 3,7 mld., to je o 2,2% více, než je průměr republiky. Máme 

špičkové přístroje, naši lékaři jsou i díky jim schopni včasně diagnos-

tikovat, zvyšuje se komfort pacientů i úspěšnost léčby.  

V celorepublikových žebříčcích nemocnic se ty naše umisťují na 

předních místech, českobudějovická byla dokonce předloni vyhod-

nocena jako nejlepší v republice. Podobně je vnímáno celé jihočes-

ké zdravotnictví.  

 

Zkrátka to umíme. Jen aby nám to vydrželo. 

 

Mgr. Ivana Stráská 

náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 

Náměstkyně hejtmana 

5 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2016 

Foto ze slavnostního otevření zmodernizovaného hemodialyzač-

ního střediska 

Foto ze setkání zaměstnanců nemocnice při příležitosti rozsvíce-

ní vánočního stromu  



 

 

 

Vážení klienti, pacienti, spolupracovníci, obchodní partneři, přátelé,  

 

rok 2016 byl z hlediska vývoje akciové společnosti Nemocnice Stra-

konice rokem úspěšným, výsledek hospodaření skončil se ziskem a 

společnost neměla k 31.12.2016 závazky po lhůtě splatnosti. Sou-

časně byl také rokem klidnějším – po létech přestaveb a rekonstruk-

cí se do svých definitivních prostor přesouvalo již jen Oddělení ná-

sledné péče a Hemodialyzační stanice. 

Nemocnice má svůj spád v úrovni 80 — 150.000 obyvatel, který je 

modifikován oborově podle zaměření jednotlivých nemocnic Jiho-

českého kraje s  přesahem poskytované péče pro obyvatele kraje 

Plzeňského. Základními úkoly nemocnice byly udržení rozsahu 

péče, úroveň její kvality i bezpečnosti a stabilita ekonomická. Svou 

výkonnost nemocnice jako celek v roce 2016 udržela, novinkami v 

medicíně byly mj. nově koncipovaná a čím dál více využívaná hema-

tologická ambulance s aplikačním stacionářem pro dospělé a v dět-

ské oftalmologické péči zavedení ortoptické specializace, vč. použí-

vání synoptoforu.  

Ke stavebním akcím, mimo výše zmiňované rekonstrukce hemodia-

lýzy a následné péče patřily úpravy pěšího vstupu do nemocnice.  

Z pohledu kvality byly pak významnými událostmi roku 2016: 

 úspěšná reakreditace dle norem SAK, 

 úspěšný dozorový audit nad dodržováním normy ČSN EN 
ISO 9001:2009 (CQS), 

 získání ekonomického ratingového hodnocení „AAA-
excelentní“ v rámci Czech Stability Award, 

 získání certifikátu „Bezpečná nemocnice“ díky plnému pou-
žívání pouze nízkokoncentrovaného draslíku na stanicích se 
standardní péčí, 

 instalace dalších krizových tlačítek k přivolání bezpečnostní 
agentury, 

 zavedení nových pestrých pracovních uniforem zaměstnan-
ců dětského oddělení. 

Co se týče ekonomiky, vyrovnané hospodaření a neexistence závaz-

ků po lhůtě splatnosti se daří mj. díky těsné spolupráci se servisní 

organizací Jihočeské nemocnice, a.s. Vzájemně výhodný vztah 

umožňuje cenovou optimalizaci a směrem ke zdravotním pojišťov-

nám pomáhají společné vyjednávací postupy. Spolupráce lékáren 

holdingu jihočeských nemocnic se pozitivně promítá do hospodář-

ského výsledku celé nemocnice, současně v komerční části ústavní 

lékárny byla pro klienty nově zavedena služba lékového poradenství 

kvalifikovaným farmaceutem.  

Pořízení dvou nových sanitek přispělo ke komfortu péče o pacienty 

strakonického regionu, podobně jako výzdoba Oddělení následné 

péče, instalovaná díky tradiční spolupráci s Nadačním fondem 

Zdeňky Žádníkové. Nově vzniklá oční optika sousedící s Centrem 

péče o zrak je výhodou pro pacienty. 

Pacientky – maminky během roku postupně začaly využívat službu 

„dětského koutku“, kde se ve spolupráci s dětskou skupinou 

„Srdíčko“ nabízí opatrování malých dětí.  

Nový automatický platební parkovací systém zjednodušil činnosti 

při výjezdu vozidel návštěvníků, pobyt v centru nemocnice začala 

zpříjemňovat aromatická meditativní zahrada, pořízená ve spolu-

práci s Jihočeským krajem z prostředků Programu rozvoje krajiny a 

venkova. Zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s. se opět podíleli 

na organizování významných vzdělávacích akcích, mj. BIOLAB 

2016, XII. Prácheňský ošetřovatelský den, přednášky Spolku lékařů 

ČLS JEP a dalších.  

Tradičně proběhla vzdělávací návštěva amerických studentů ošet-

řovatelství Univerzity De Paul, Chicago – podle jejich pedagogů je v 

současné době největším problémem amerického zdravotnictví 

nedostatek sester….jak příznačné ! 

Předseda představenstva 
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Významnou třídenní aktivitou, kterou naše nemocnice ve spoluprá-

ci s Jihočeským krajem pořádala a která měla pozitivní ohlas v od-

borných kruzích, byl druhý ročník soutěže budoucích lékařů — me-

diků všech českých lékařských fakult o titul „Medik roku“. Zásadní 

myšlenkou této zdařilé akce, jež měla premiéru v roce 2015 v Ne-

mocnici Prachatice, a.s., je především prezentovat mladé lékařské 

generaci jihočeské zdravotnictví a nabídnout budoucí kariéru v ne-

mocnicích Jihočeského kraje. 

Zapojení Nemocnice Strakonice, a.s. do projektu revitalizace úhrad 

zdravotní péče DRG — RESTART chápeme jako příležitost se včas 

seznámit s novými podmínkami, které budou aplikovat zdravotní 

pojišťovny. 

Nemocnici poctily svojí návštěvou významné osobnosti, především 

vicepremier a ministr financí České republiky Ing. Andrej Babiš, 

který se v přítomnosti první náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany 

Stráské a poslankyně PSP ČR Ing. Radky Maxové seznamoval s 

jihočeským zdravotnictvím. 

Na podzim 2016 proběhly volby do dozorčí rady, došlo k obměně 

jedné členky volené z řad zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. 

Následně po krajských volbách nově konstituovaná dozorčí rada se 

ujímá své funkce od 1. ledna 2017. 

 

Souhrnně rád říkám, že si Nemocnice Strakonice, a.s. vedla v roce 

2016 dobře, což je ovšem zásluhou všech, kteří se na dobré práci 

nemocnice podíleli, především jejích zaměstnanců zdravotnických i 

nezdravotnických. Konkrétní podpora Jihočeského kraje, přede-

vším rady v pozici Valné hromady společnosti je důležitá.  

Proto představitelům Jihočeského kraje i členům Dozorčí rady jmé-

nem představenstva i všech zaměstnanců za konstruktivní spolu-

práci děkuji. K dobrému výsledku přispěla spolupráce s obchodními 

partnery, dárci, sponzory, odbornými společnostmi, Českou lékař-

skou komorou i oběma odborovými organizacemi.  

Pro české zdravotnictví byl rok 2016 stabilním. Výroční zpráva pre-

zentuje detailní rozbory a stav Nemocnice Strakonice, a.s. Zpráva 

auditora i stanovisko dozorčí rady potvrzují, že naše nemocnice je 

organizací zdravou a perspektivní. 

 

Vážení klienti, spolupracovníci, obchodní partneři, přátelé, silnou 

motivací je důvěra pacientů - klientů. Držitelů vlivu je v nemocnič-

ním zdravotnictví hodně - svou odbornou, medicinskou, sociální a 

ekonomickou zodpovědnost vnímáme zásadně a snažíme se se 

všemi vést otevřený dialog.  

Naše ambice: poskytovat pacientům medicínské výkony okresního 

formátu, tyto ovšem na špičkové úrovni, trvá. I u nás se v roce 2016 

v některých odbornostech projevil problém nedostatku zdravotnic-

kých pracovníků, především u nelékařů. Přesto lze vnímat, že za-

městnanci nemocnice ve Strakonicích  mají ze své práce uspokojení 

a prosazují podstatu– pomáhat, léčit a ošetřovat nejen v rámci své 

odbornosti ale i vlídností, slovem, vcítěním se a svým chováním. 

Chci i letos poděkovat všem spolupracovníkům, kteří na to nezapo-

mínají 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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Pavilon operačních oborů, jižní křídlo 



 

 



 

  

Statutární orgány, vedení nemocnice 

Představenstvo nemocnice, vedení nemocnice 

Dozorčí rada nemocnice 

MUDr. Bc. Tomáš FIALA, 

MBA 

předseda představenstva, 

ředitel 

Ing. Luboš KVAPIL 

místopředseda představen-

stva, náměstek pro řízení 

obslužných činností 

Ing. Martin BLÁHA, MBA 

člen představenstva 

Ing. Michal ČARVAŠ, MBA 

člen představenstva 

MUDr. Miroslava  

ČLUPKOVÁ 

členka představenstva 

MUDr. Michal PELÍŠEK 

náměstek pro kvalitu zdra-

votní péče 

Mgr. Marie JANOUŠKOVÁ 

náměstkyně pro ošetřovatel-

skou péči, hlavní sestra 

Ing. Karel MATAS 

vedoucí technicko — provoz-

ního oddělení 

Ing. Václav VALHODA 

předseda  

MUDr. Radek 

Chalupa 
MUDr. Pavlína 

Maxová 

Alena Zíková    

do 5.10.2016 

Mgr. Ing. Pavel 

Vondrys 

Mgr. Dana     

Hejduková 

Ing. Blanka    

Vykusová, CSc. 

Ing. Hana    

Tůmová, Ph.D. 

Mgr. Josef    

Samec 
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Iva Zelinková    

od 15.12.2016 



 

 

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. Jan Hlad 

zástupce primáře MUDr. Jan Vaňata 

vrchní sestra Mgr. Edita Klavíková 

Ambulance—stan. lékař MUDr. Antonín Jedlička 

Ambulance —stan. sestra Martina Jedličková 

CH1 — staniční lékař MUDr. Jan Kratochvíl 

CH1 — staniční sestra Veronika Tesárová 

CH2 — staniční lékař MUDr. Jan Vaňata 

CH2 — staniční sestra Jaroslava Marková 

CH3 — staniční lékař MUDr. Josef Holák 

CH3 — staniční sestra Pavla Kovaříková 

Centrální operační sály, centrální sterilizace 

vedoucí lékař MUDr. Radek Chalupa 

vrchní sestra Bc. Dana Tomaškovičová 

centrální sterilizace Pavla Bártová 

ARO—JIP 

primář MUDr. Marek Zbořil 

zástupce primáře MUDr. Miloslav Sýkora 

vrchní sestra Mgr. Martina Poslední (do 31.8.) 

Hana Kubičková (od 1.9.) 

Anestezie — vedoucí lékař MUDr. Miloslav Sýkora 

Anestezie — staniční sestra Hana Kubičková (do 31.8.) 

Andrea Doležalová (od 1.9.) 

Lůžka — staniční lékařka MUDr. Věra Svachová 

Lůžka — staniční sestra Květoslava Sýkorová (do 31.8.) 

Neurologické oddělení 

primář MUDr. Pavel Houška 

zástupce primáře MUDr. Michal Pelíšek 

vrchní sestra Mgr. Ivana Machová 

Dětské oddělení 

primář MUDr. Martin Gregora 

zástupce primáře MUDr. Petra Kinkorová 

vrchní sestra Mgr. Hana Furišová 

staniční sestra Marie Vačkářová 

Gynekologicko—porodnické oddělení 

primář MUDr. Václav Vlášek 

zástupce primáře MUDr. Ján Fialkovič 

vrchní sestra Mgr. Miloslava Bláhová 

Gynekologie — stan. lékař MUDr. Ján Fialkovič 

Gynekologie — stan. sestra Bc. Daniela Valentová 

Šestinedělí — stan. lékař MUDr. Přemysl Chalupa 

Šestinedělí — stan. sestra Bc. Hana Hanzlíková 

Porodnice — stan. lékař MUDr. Přemysl Chalupa 

Porodnice — stan. sestra Miloslava Jurášová 

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 

primář MUDr. Alena Dvořáková 

zástupce primáře MUDr. Radek Cafourek 

vrchní sestra Marie Vintrová 

Oddělení následné péče 

primář MUDr. Karel Kusche 

vrchní sestra Jiřina Pacáková 

staniční sestra Renata Schánělcová 

úseková sestra DIOP Bc. Lucie Cellerová 

Sociální lůžka 

vedoucí sestra Renata Schánělcová 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku zdravotní péče 

Rehabilitace 

primář MUDr. Zbyněk Hrdlička 

vedoucí fyzioterapeut Dana Švecová 

Centrum péče o zrak 

primář MUDr. Pavel Kristen 

zástupce primáře MUDr. Pavlína Železná 

vrchní sestra Mgr. Jiřina Janochová 
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Radiodiagnostické oddělení 

primář MUDr. Josef Harcuba 

zástupce primáře MUDr. Pavlína Maxová 

vedoucí radiol. asistent Petr Pavlík 

Centrální laboratoře 

primář PharmDr. Eva Šimečková 

zástupce primáře, manažer 

kvality 

RNDr. Zdeněk Tokár 

zástupce primáře pro klinic-

kou část 

MUDr. Jiří Novák 

vedoucí zdr. laborantka Ivana Kadlecová 

Klin. biochemie — vedoucí MUDr. Jiří Novák 

Klin. biochemie —  úsek. labo-

rantka 

Anna Košťálová 

Hematologie a krevní sklad — 

vedoucí 

RNDr. Zdeněk Tokár 

Hematologie a krevní sklad —  

úsek. laborantka 

Renata Holmanová 

Mikrobiologie a ATB středisko 

— vedoucí 

PharmDr. Eva Šimečková 

Mikrobiologie a ATB středisko 

—  úsek. laborantka 

Ivana Kadlecová 

Patologie — vedoucí MUDr. Robert Slunečko 

Patologie — úsek. laborantka Hana Jeřábková 

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 farmaceut. asistent-

ka 

Magdalena Plojharová 

vedoucí odb. pracovník vý-

dejny zdrav. prostředků 

PharmDr. Ladislava Hoštičková 

Psychiatrie 

vedoucí lékařka MUDr. Miluše Holáková 

klinická psycholožka Mgr. Gabriela Vršková 

Otorinolaryngologie 

vedoucí lékařka MUDr. Hana Vlachová 

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu 

vedoucí lékařka MUDr. Marie Kotišová 

Nutricionista, nutriční terapeutky, dietolog 

nutricionista MUDr. Jiří Novák 

nutriční terapeutka Monika Brabencová 

nutriční terapeutka Drahomíra Tylová 

dietolog MUDr. Josef Moltaš 

Epidemiologie 

nemocniční epidemiolog MUDr. Iva Šípová 

epidemiologická sestra Anna Táborová 

asistentka nemocniční epide-

miologie 

Mgr. Štěpánka Průchová 

Sestra pro sociální službu 

 Anna Táborová 

Dohlížející pracovník ONM 

 MUDr. Vladimír Hanáček 

Jídelna pro pacienty 

(neurologické oddělení) 
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Personální odbor 

vedoucí Ivana Kačírková 

Oddělení ekonomické a informační soustavy 

vedoucí Ing. Jiří Švec 

finanční účtárna Ing. Jiřina Klimešová 

vedoucí oddělení zdravot-

nických informací 

Ing. Šárka Krabačová 

obchodní oddělení Jindra Jandová 

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 Bc. Miroslav Chval (do 30.6.2016) 

Jana Břicháčková (pověř. vedením) 

Úklid Bc. Miroslav Chval (do 30.6.2016) 

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 

Pavilon NORD 
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Rada kvality 

MUDr. Michal Pelíšek, náměstek pro řízení kvality 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička 

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně pro ošetřovat. 

Mgr. Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgie 

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, neurolog 

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

Stravovací komise 

MUDr. Jiří Novák, lékař — nutricionista, biochemik 

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně pro ošetřovat. 

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva 

MUDr. Michal Pelíšek, náměstek pro řízení kvality 

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka 

Tým pro kontrolu nosokomiálních infekcí 

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centr. laboratoří 

Mgr. Štěpánka Průchová, asistentka nemocniční epidemiologie 

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka 

Anna Táborová, epidemiologická sestra 

Nutriční tým 

MUDr. Jiří Novák, lékař — nutricionista, biochemik 

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně pro ošetřovat. 

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva 

MUDr. Michal Pelíšek, náměstek pro řízení kvality 

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka 

Komise pro kontrolu infekcí 

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centr. Laboratoří 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva 

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně ředitele 

MUDr. Michal Pelíšek, náměstek ředitele 

PharmDr. Ladislava Hoštičková, vedoucí lékárny 

MUDr. Marie Kotišová, infekcionista 

Mgr. Štěpánka Průchová, asistent nemocniční epidemiologie 

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka 

Anna Táborová, epidemiologická sestra 

Likvidační a škodní komise 

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

Ing. Jiří Švec, vedoucí odd. ekonomické informační soustavy 

Ing. František Kalaš, auditor 

Inventarizační komise 

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

Ing. Jiří Švec, vedoucí odd. ekonomické informační soustavy 

Ing. František Kalaš, auditor 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2016 

ROK 2016 V DATECH 

7. ledna: Nemocnice Strakonice, a.s., nabídla rodičům možnost 

hlídání dětí v dětském koutku pod dohledem odborného personálu 

po dobu jejich ošetření v některém z ambulantních pracovišť 

nemocnice. Dětský koutek se nachází v prostoru Dětské skupiny 

Srdíčko v areálu Dětského centra Jihočeského kraje. 

13. ledna: V přízemí pavilonu NORD byla slavnostně otevřena 

provozovna oční optiky. 

15. února: Nemocniční lékárna se zapojila do osvětové akce, 

která pod heslem „Užívejte paracetamol s rozumem“ upozorňovala 

na rizika spojená s užíváním tohoto léčiva.  

29. února: Byl vyhlášen zákaz návštěv vzhledem ke zvýšenému 

výskytu chřipky a respiračních onemocnění. Trval až do 18. března. 

10. března: Hemodialyzační středisko se zapojilo do Světového 

dne ledvin 2016. Cílem akce bylo upozornit na význam preventivní 

péče o zdraví ledvin. Zájemci z řad veřejnosti si mohli nechat 

provést řadu vyšetření. 

22. března: Ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva 

vnitra se v areálu nemocnice konal Den zdraví, zájemci si mohli 

nechat zdarma změřit cholesterol, krevní tlak a tělesný tuk. 

23. března: Za přítomnosti první náměstkyně hejtmana Mgr. 

Stráské převzal ředitel nemocnice Dr. Tomáš Fiala od Technických 

služeb města Blatná finanční dar ve výši 30 000 Kč. Částka byla 

využita na vylepšení nemocničních ordinací blatenské polikliniky. 

16.—17. dubna: Nemocnice hostila druhý ročník celostátní 

soutěže Medik roku 2016. Celkem 75 studentů českých lékařských 

fakult si v rámci 11 disciplín prověřilo své odborné vědomosti, 

pohotovost i zručnost v práci s přístroji. Vítězný tým byl z 2. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

24. dubna: MF Dnes přinesla rozhovor s mikrobioložkou 

strakonické nemocnice Mgr. Markétou Hajnou, Ph.D., který se týkal 

její účasti na zahraničních misích s Lékaři bez hranic. 

25. dubna: Dětské oddělení navštívilo pět zdravotních klaunů, 

kteří si v rámci turné po České republice připomněli 15 let od 

založení projektu Zdravotní klaun. 

26. dubna: Předseda představenstva Dr. Tomáš Fiala a náměstek 

Dr. Michal Pelíšek se zúčastnili přijetí u ministra zdravotnictví 

Svatopluka Němečka v souvislosti s akcí Medik roku 2016. Setkání 

se dále zúčastnili hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, 

zástupci holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. a členové vítězného 

týmu v čele s děkanem fakulty prof. Vladimírem Komárkem. 

11. února: Nemocnice otevřela v zrekonstruovaných 

prostorách pavilonu NORD oddělení následné péče , stanici 

dl. intenzivní ošetřovatelské péče a stanici sociálních lůžek.  

OTEVŘENÍ ONP 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2016 

ROK 2016 V DATECH 

10. května: V Městském domě kultury ve Strakonicích se konal již 

XII. Prácheňský ošetřovatelský den, který nemocnice pořádá pravi-

delně při příležitosti Dne ošetřovatelství. 

12. května: Nemocnice zajistila Den zdraví ve společnosti Knürr 

s.r.o. 

27. května: Klienti nemocniční lékárny mohli začít využívat novou 

službu, tzv. lékové poradenství. Odborné konzultace poskytuje Mgr. 

Jan Komrska, který zájemcům z řad veřejnosti radí například s tím, 

zda a jak lze různé medikamenty kombinovat a jakou stravou je do-

plnit. 

2. června: Nemocnice úspěšně absolvovala externí dozorový audit 

společnosti Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS), čímž i 

nadále splňuje požadavky na systém managementu kvality podle 

normy ČSN EN ISO 9001: 2009. Audit se tentokrát zaměřil zejména 

na procesy sterilizace, stravovací provoz či poskytování lékařské a 

ošetřovatelské péče na jednotlivých odděleních nemocnice. Strako-

nická nemocnice zavedla systém managementu kvality podle normy 

ČSN EN ISO 9001: 2009 jako první z jihočeských nemocnic už v roce 

2006 a společně s dalšími certifikáty (například od Spojené akredi-

tační komise, Českého institutu pro akreditaci - laboratorní provoz) 

potvrzuje statut takového zdravotnického zařízení, které klade velký 

důraz na bezpečí a kvalitu poskytované péče. 

10. června: Nemocnice získala čestný certifikát Bezpečná nemoc-

nice. Toto ocenění jí patří za celoplošné používání nízcekoncentrova-

ného kalia na všech svých odděleních, čímž redukuje riziko chybného 

podání koncentrovaného roztoku chloridu draselného, které může 

vést k těžkému poškození pacienta. 

10. června: Nemocnice se dočkala významného posunu v péči o 

pacienty s nemocnými nebo nefunkčními ledvinami. V tento den 

slavnostně otevřela nové hemodialyzační středisko se zvýšenou ka-

pacitou o zhruba jednu třetinu oproti předchozímu pracovišti. Celko-

vé náklady na vybudování hemodialyzačního střediska uhradila ne-

mocnice z vlastních zdrojů.  

8. — 10. května 2016 organizovaly Centrální 

laboratoře 48. celostátní sjezd 

biochemických laborantů v Srní na Šumavě. 

Své uznání k zdárnému průběhu akce 

vyjádřila i Česká společnost klinické 

biochemie. 

CENTRÁLNÍ LABORATOŘE 

BIOLAB 2016 

16 



 

  

Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2016 

ROK 2016 V DATECH 

11.-12. června: Ve Strakonicích proběhl již čtvrtý ročník Memoriá-

lu Petra Adlera ve florbalu - velmi dobrého hráče a později pacienta 

onkologického stacionáře Nemocnice Strakonice, a.s. Výtěžek z 

turnaje ve výši 20,000,- Kč převzali pracovníci strakonické onkologie 

MUDr. Pavel Švihálek a zdravotní sestry Dagmar Hromádková a 

Soňa Málová. 

16. června: Nemocniční lékárna se připojila k tradiční akci České 

lékárnické komory „Den lékáren“. Tématem letošního rozšířeného 

poradenství v lékárnách bylo ošetřování drobných poranění i větších 

ran. 

16. června: Strakonickou nemocnici navštívil vicepremiér a minis-

tr financí Ing. Andrej Babiš. Setkal se s vedením nemocnice, diskuto-

val se zaměstnanci a prohlédl si některá pracoviště — hemodialýzu, 

neurologii, oddělení následné péče a dětskou skupinu. Setkal se i s 

první náměstkyní hejtmana Mgr. Ivanou Stráskou a členy vedení 

holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. 

 24. června: Paní Dagmar Paterová, DRG kodérka naší nemocnice, 

obdržela společně s Ing. Zdeňkem Švehlou „Cenu Ď“ za podporu 

Nadace pro transplantace kostní dřeně. Cena Ď je česká cena určená 

mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělá-

vání a morálních hodnot v ČR.  

26. srpna: V rámci Mezinárodního dudáckého festivalu zahráli 

pacientům i zaměstnancům nemocnice dudáci ze Španělska. 

31. srpna: Strakonická nemocnice se stala už podruhé držitelem 

certifikátu AAA, který jí udělila na základě analýzy firmy za rok 2015 

mezinárodně uznávaná společnost Bisnode. Tento certifikát Czech 

Stability Award je dokladem o tom, že nemocnice splňuje nejpřísněj-

ší kritéria kredibility a spolehlivosti. Zařadila se tak mezi 0,2 procenta 

českých firem, které tento certifikát mohou používat.  

31. srpna: Pacienti oddělení následné péče mají zase o něco hezčí 

nemocniční prostředí. Jeho stěny totiž zdobí obrazy výtvarnice Mag-

dy Veverkové a citáty, či zamyšlení, spisovatele Benjamina Kurase. 

Magda Veverková považuje oživení takových budov, jakou jsou ne-

mocnice, domy pro seniory, domy s pečovatelskou službou nebo 

školy, za zásadní věc. Zásadní zlom nastal při osobním setkání s he-

rečkou Dejvického divadla Zdeňkou Žádníkovou, zakladatelkou fon-

du, jehož cílem je hmotná i nehmotná podpora takových zařízení. 

Právě díky podpoře Nadačního fondu Z. Žádníkové mohla nemocni-

ce v posledních letech takto vyzdobit a oživit některá svá oddělení.  

14. září: Nemocnice zajistila Den zdraví ve společnosti A. PÖTTIN-

GER, spol. s r.o. 

17. září: Nemocnice se zapojila do celosvětového týdne plicní 

fibrózy, ambulance plicního oddělení byla otevřena všem zájemcům, 

kteří chtěli nechat vyšetřit na toto onemocnění. 

26. září: Nemocnice pořídila dva zbrusu nové sanitní vozy Renault 

Trafic, které komfortně pojmou až 4 sedící nebo 3 sedící a jednu leží-

cí osobu. Vybavení od speciální firmy odpovídá všem požadavkům i 

současnému trendu péče o přepravované nemocné. 

1. října:  Nadace Křižovatka darovala strakonické porodnici pět 

monitorů dechu Babysense II, kde budou tyto přístroje hlídat nově 

narozené děti, ohrožené syndromem náhlého úmrtí.  
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2016 

ROK 2016 V DATECH 

6. října: První místo v sesterské sekci kongresu Budějovice Kazuis-

tické získala Bc. Martina Bláhová (porodní asistentka, GPO Nemoc-

nice Strakonice, a.s.) s přednáškou „Žena po perinatální ztrátě“. 

15. listopadu: Světový den diabetu si připomněla i naše nemocni-

ce. V prostorách lékárny radili zdravotníci zájemcům k prevenci této 

choroby, měřili glykémii a BMI a rozdávali vzdělávací materiály.  

16. listopadu: Proběhly volby zástupců zaměstnanců v Dozorčí 

radě nemocnice. Zvoleni byli MUDr. Pavlína Maxová, MUDr. Radek 

Chalupa a Iva Zelinková. Náhradníkem byl zvolen MUDr. Michal Pelí-

šek.   

18. listopadu: Nemocnice se již podeváté připojila k celoevropské 

kampani věnované problematice antibiotické léčby, tzv. Evropský 

antibiotický den připomíná důležitost správné indikace antibiotik, tj. 

nutnost předepisovat tato cenná léčiva pouze na infekce způsobené 

vnímavými bakteriemi.  

28. listopadu: Při zvuku koled a vánočních písní a za účasti vzác-

ných hostů (např. náměstkyně hejtmana I. Stráské a starosty města 

B. Hrdličky) se sešli zaměstnanci a přátelé strakonické nemocnice k 

rozsvícení vánočního stromu v centrální části areálu.  

2. prosince: Byl spuštěn nový automatický parkovací systém.  

2. prosince: V nemocnici proběhla již tradiční předvánoční stáž 

amerických studentů nelékařských zdravotnických oborů Univerzity 

De Paul, Chicago v USA.  Rekordní počet 25 budoucích zdravotních 

sester a bratrů prošlo v nemocnici odděleními dialýzy, neurologie, 

porodnicí, pediatrií i oddělením následné péče.  

11. prosince: Personál Dětského oddělení nemocnice získal nové 

uniformy, které mají malé pacienty zbavit strachu z takzvaného bílé-

ho pláště. Horní díl jejich uniforem je totiž potištěn veselými motivy. 

Strakonická nemocnice je v tomto směru unikátem mezi tuzemský-

mi zdravotnickými zařízeními. „Haleny lékařek a lékařů nejsou klasic-

ky bílé. Jsou na nich různé dětské motivy jako princezny, mašinky, 

strašidýlka, piráti, autíčka, motýlci, houbičky a mnoho dalších krás-

ných pohádkových věcí. Tento oděv má děti zbavit případného stra-

chu z mnohdy sterilního medicínského prostředí,“ uvedl ředitel Ne-

mocnice Strakonice, a. s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Doplnil, že 

haleny pocházejí ze salónu módní návrhářky Petry Kurschové ze 

Strakonic. S nápadem nosit pestré uniformy přišli sami zaměstnanci 

dětského oddělení. Oblečení bylo pořízeno za finance ze sbírky, or-

ganizované Monikou Šroubovou ze Strakonic.  

26. prosince: Ve Strakonicích se uskutečnilo fotbalové derby mezi 

OP SK Slavia Praha – Strakonice a Fan clubem AC Sparta - Strakoni-

ce. Výtěžek ze vstupného ve výši 10.000,- Kč byl předán paní Monice 

Šroubové ve prospěch Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, 

a.s.  

27. prosince: Odehrál se 17. ročník okresního přeboru lékařů ve 

stolním tenisu.  
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Oddělení následné péče v novém 
Dne 26. ledna 2016 došlo k přestěhování Oddělení následné péče se 
sociálními lůžky do nově zrekonstruovaných prostor budovy NORD.  

Oddělení má i nadále 36 lůžek následné péče, 5 lůžek dlouhodobé 
intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a 8 sociálních lůžek. 

Klienti sociálních lůžek jsou ubytováni na dvoulůžkových pokojích se 
sociálním zázemím, TV a skřínkami pro uložení osobních věcí. Toto 
vybavení je standardem i na oddělení následné péče. 

Výhodou nových prostor je bezbariérový přístup do všech místností s 
možností využívání přístrojového vybavení rehabilitačního oddělení, 
které se nachází ve stejném patře. 

Nově je zřízena centrální recepce při vstupu na oddělení. Je zde do-
statek prostoru pro další aktivity pacientů, které zlepšují jeho návrat 
do domácího prostředí. Jedná se zejména o ergoterapii a logopedii. 
Klienti mohou využívat společenskou místnost, která slouží i jako 
jídelna pro chodící pacienty. 

K oddělení následné péče patří i dlouhodobá intenzivní ošetřovatel-
ská péče o pacienty ve vigilním kómatu. Pracoviště má 5 lůžek s vy-
bavením pro intenzivní ošetřovatelskou péči. 

Rozvoj gastroenterologie 
Gastroenterologové interního oddělení provedli 20 cholangioskopií a 
několik EUS navigovaných intervenčních výkonů (především pseudo-
cystogastrostomií). V roce 2017 plánují zahájit litotrypse objemné 
lithiasy v choledochu či d. Wirsungi při cholangioskopii (Spy-Glass).  

 

Klientka sociálního lůžka: Velmi si ce-
ním práce sestřiček a vůbec celého 
personálu nemocnice. 
Před necelými deseti lety zprovoznila naše nemocnice v prostorách 
Oddělení následné péče takzvaná sociální lůžka. Zázemí v nich na-
cházejí lidé, kteří se již nemohou vrátit domů, a čekají, až budou při-
jati například do domova pro seniory. Jednou z takových klientek je 
Miroslava Šišpelová, která je s životem na oddělení natolik spokoje-
ná, že už nyní ví, že pro ni bude loučení více než těžké. 

„Nalezla jsem tady svůj domov. Sestřičky, vrchní sestra, pan primář, 
ti všichni jsou mojí rodinou. I když leckdy bojují s nedostatkem času, 
vždy si na nás chvilku naleznou.  

Právě blízký vztah pacientů se zdravotnickým personálem má pro ni 
obrovskou hodnotu. „Sestřičky mi neskutečně pomohly, a to třeba i 
po stránce ošacení. Jednoznačně musím také vyzdvihnout práci soci-
ální pracovnice! Na nikoho nemůžu říct nic špatného, všichni se tady 
chovají naprosto úžasně.“ 

Stále velmi čiperná žena také zmínila, že dříve práci zdravotních ses-
ter spíše podceňovala. „Když jsem viděla, že se v televizi třeba řeší 
jejich platy, vždycky jsem si říkala, co pořád chtějí. Když jsem ale 
přišla do nemocnice ve Strakonicích, musím říct, že jsem hned změ-
nila názor. Co všechno musí sestřičky zvládnout... to bych prostě 
nedala. Mají svatou trpělivost.“ 

Vybudován nový vstup do nemocnice 
Strakonická nemocnice opět zmodernizovala svůj areál. Tentokrát 
jde o zastřešený a osvětlený pěší vstup v místech bývalého přístupu 
pro pěší a návštěvy pacientů naproti Rennerovým sadům. Vstup je 
vybaven krytou informační stěnou, kolostavem a lavičkami. Vstup do 
nemocnice zajišťuje široká dvoudílná brána s automatickým poho-
nem v časovém režimu. 

Nové služby Centra péče o zrak 
Operace šedého zákalu je v současné době nejčastěji prováděným 

chirurgickým výkonem. Její nejvýznamnější pozdní komplikací je 

výskyt sekundární katarakty. Sekundární katarakta je zkalení pouz-

dra pacientovy původní čočky, které se nechává jako opora umělé 

nitrooční čočky při operaci šedého zákalu.  Časem – u poměrně vel-

kého procenta pacientů (literatura udává 10-50%)  dochází ke zkalení 

pouzdra. U pacientů, u nichž druhotný šedý zákal zasahuje osu vidění 

a snižuje funkce oka, doporučujeme ošetření sekundární katarakty. V 

„Centru péče o zrak“ od února 2016 

disponujeme nově YAG laserem, kte-

rým provádíme laserovou discizi zadní-

ho pouzdra čočky. Laserová YAG kap-

sulotomie je elegantní, pro pacienta 

poměrně nenáročnou a bezpečnou 

metodou odstranění sekundární kata-

rakty. Neméně důležitým výkonem, 

který můžeme na YAG laseru provádět, 

je laserová iridotomie, kterou indikuje-

me jako terapeutický výkon při akut-

ním glaukomovém záchvatu, či jako 

výkon profylaktický u pacientů s kon-

gestivním glaukomem. 

Od října 2016 jsme pro dětské pacienty otevřeli novou ortoptickou 

ambulanci. V této ambulanci provádíme veškerá ortoptická a pleop-

tická vyšetření a cvičení indikovaných dětských pacientů. Ortoptická 

ambulance byla posledním stavebním kamenem v péči o dětského 

oftalmologického pacienta.  Podmínkou bylo nastoupení kvalifikova-

né sestry a pořízení Synoptoforu a dalších ortoptických pomůcek. 
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Léčebné konopí 
V roce 2016 získal  MUDr. Michal Pelíšek z neurologického oddělení 
jako jeden z šestnácti lékařů v republice certifikát k preskripci léčeb-
ného konopí pro léčbu závažných onemocnění. Jde zejména o léčbu 
chronické neutěšitelné bolesti onkologických pacientů, léčbu spasti-
city u pacientů s roztroušenou sklerózou neurologického třesu u 
Parkinsonovy nemoci. Služeb neurologické ambulance využilo zatím 
asi dvacet pacientů. Léčebné konopí pacientům připravuje a vydává 
nemocniční lékárna. 

Nové prostory pro hemodialýzu 
Významného posunu v péči o pacienty s nemocnými nebo nefunkční-
mi ledvinami se dočkala strakonická nemocnice. Dne 10. 6. 2016 
slavnostně otevřela nové hemodialyzační středisko se zvýšenou ka-
pacitou o zhruba jednu třetinu oproti předchozímu pracovišti. 

Celkové náklady na vybudování hemodialyzačního střediska nemoc-
nice uhradila z vlastních zdrojů. Stavební práce probíhaly s přestáv-
kami od října 2015, montáže odborné technologie v roce 2016. 

„Nové hemodialyzační středisko slouží pacientům s chronickým, tedy 
nevratným selháním ledvin. Takových pacientů má v současné době 
strakonická nemocnice v evidenci 62, vedle toho nefrologové prová-
dějí i akutní hemodialýzy a hemodiafiltrace z jiných důvodů, napří-
klad u septických pacientů," uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. 
s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. 

 

Kapacita nového hemodialyzačního střediska je 13 lůžek plus jedno 
lůžko izolační pro infekční pacienty. Tato lůžka jsou rozmístěna do 
čtyř sálů. Hemodialyzační stacionář patří pod interní oddělení a ob-
sluhuje jej 17 zdravotnických zaměstnanců - 2 lékaři nefrologové, 12 
všeobecných sester a 3 sanitářky. „Dosud pacienti docházeli do star-
šího centra v suterénu interního pavilonu nemocnice, v němž bylo 
deset lůžek ve třech dialyzačních sálech. Naší budoucí výhodou je 
právě i uvolnění těchto prostor v budově interny pro potřeby stále se 
rozvíjejícího gastroenterologického centra," řekl ředitel Fiala. 

Strakonická nemocnice věnovala v posledních letech velkou pozor-
nost jak investicím do budov a zvyšování komfortu pacientů, tak do 
modernizace odborného medicínského zázemí. „Jmenujme napří-
klad rekonstrukci a přístavbu pavilonu operačních oborů včetně pře-
stavby anesteziologicko-resuscitačního oddělení, zateplení a nová 
opláštění celkem sedmi pavilonů či postupnou rekonstrukci komuni-
kací v areálu s průběžnou výstavbou nových parkovacích ploch pro 
návštěvníky a pacienty," sdělil jihočeský hejtman Jiří Zimola. Doplnil, 
že mezi krajskými zdravotnickými zařízeními není výjimkou. „Krajské 
nemocnice každoročně investují zhruba tři čtvrtě miliardy korun do 
svého rozvoje. Letošní rok není výjimkou, přičemž plánované investi-
ce dosahují částky 678 milionů korun," řekl hejtman Zimola. 

Na pediatrii nosí unikátní uniformy pří-
větivé dětem 
Zaměstnanci Dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a. s., nosí od 
prosince 2016 uniformy, které mají malé pacienty zbavit strachu z 
takzvaného bílého pláště. Horní díl jejich uniforem je totiž potištěn 
veselými motivy. Strakonická nemocnice je v tomto směru unikátem 
mezi tuzemskými zdravotnickými zařízeními. 

 „Haleny lékařek a lékařů nejsou klasicky bílé. Jsou na nich různé 
dětské motivy jako princezny, mašinky, strašidýlka, piráti, autíčka, 
motýlci, houbičky a mnoho dalších krásných pohádkových věcí. Ten-
to oděv má děti zbavit případného strachu z mnohdy sterilního medi-
cínského prostředí,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., 
MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA. Doplnil, že haleny pocházejí ze salónu 
módní návrhářky Petry Kurschové ze Strakonic. 

 S nápadem nosit pestré uniformy přišli sami zaměstnanci dětského 
oddělení. Oblečení bylo pořízeno za finance ze sbírky, organizované 
Monikou Šroubovou ze Strakonic. „Designérka Kurschová vycházela 
při své tvorbě z individuálních potřeb každého člena personálu, oble-
čení je tedy šité na míru. Některé haleny jsou propínací, některé lze 
převlékat přes hlavu, jsou mezi nimi volné i vypasované varianty s 
rozdílně umístěnými kapsami dle jednotlivých přání. Všechny tyto 
aspekty byly personálem dětského oddělení vysoce oceněny,“ řekla 
vrchní sestra dětského oddělení strakonické nemocnice Hana Furišo-
vá. 

Lymfocentrum garantované Lymfolo-
gickou společností ČLS JEP 
Lymfologické pracoviště při Rehabilitačním oddělení naší nemocnice 
získalo status Lymfocentra garantovaného Lymfologickou společ-
ností ČLSJEP. Z definice jde o takové pracoviště, které splňuje perso-
nální a přístrojové požadavky léčby lymfedému dle doporučení od-
borné společnosti, mezi jiným se hodnotí i počet ročně ošetřených 
pacientů, včetně nově diagnostikovaných v rámci diferenciální dia-
gnostiky otoků různé etiologie. Lymfocentrum je ambulantní praco-
viště poskytující manuální a přístrojovou lymfodrenáž a kompresní 
terapii pro pacienty s primárním i sekundárním lymfedémem. Zvláště 
primární lymfedém je chronickým onemocněním vyžadujícím trvalou 
komplexní terapii. Přejímáme i péči o pacienty z vyšších pracovišť, z 
nichž někteří si aplikují doma i přístrojovou lymfodrenáž a v rámci 
udržovací terapie lymfedému pokračují v  terapii na našem pracoviš-
ti. V současné době lymfocentrum pečuje o cca 450 pacientů, nových 
pacientů je přibližně 50—70 ročně. 

39. Strakonický seminář 
Dne 2. 12. se konal tradiční 39. Strakonický seminář, který je stálicí 
na poli odborných oftalmologických akcí. V rámci programu našeho 
semináře bylo předneseno 8 zajímavých odborných sdělení od zvuč-
ných oftalmologických kapacit, především nám bylo ctí na podiu 
přivítat profesorku Naďu Jirásko-
vou, přednostku Královehradecké 
oční kliniky. Mile nás překvapila 
hojná účast lékařů a sestřiček z jiho-
českého a západočeského kraje, ale 
i návštěva kolegů ze všech koutů 
republiky.  Strakonický seminář se 
vydařil jak po odborné tak i po spo-
lečensko-kulturní stránce, kdy opě-
tovně po roce vystoupil mezi veřej-
ností neznámý divadelní spolek 
KriKoŠ. V roce 2017 nás čeká 40-tý 
jubilejní Strakonický seminář, na 
který se všichni pravděpodobně 
netrpělivě těšíme. 
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Celkem 75 studentů českých lékařských fakult si v rámci 11 disciplín ověřilo své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s 

přístroji. Na 1. místě se umístil tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve složení: Roman Kalista (kapitán), Tereza Cihlářová, Eva 

Fürstová, Kvido Štěpánek a Daniel Vích. Vítěze i organizátory přijal dne 26. dubna 2016 ministr zdravotnictví.  

Červen 2015: Rozhodnuto, že příští ročník Medika roku se uskuteční 

v Nemocnici Strakonice, a.s. v termínu 16. – 17. dubna 2016. Pro-

běhla schůzka mezi organizačními týmy prachatické a strakonické 

nemocnice, předány zkušenosti. Vedením organizace pověřen 

MUDr. Michal Pelíšek. 

Září 2015: Přípravy se rozjely naplno, připraveny propagační materi-

ály a ve spolupráci s TV Prácheň natočen skvělý propagační video-

klip, kterého se jako herci zúčastnila řada lékařů a sestřiček nemoc-

nice.  

Říjen 2015: Proběhla registrace soutěžících, která musela být před-

časně ukončena pro enormní zájem studentů českých lékařských 

fakult. 

Zima 2015 / 2016: Příprava soutěžních disciplín a doprovodného 

kulturního programu. Jednou z cen pro všechny účastníci soutěže je 

sponzorovaná stáž na libovolném oddělení některé z jihočeských 

nemocnic, registrace stáží byla spuštěna v lednu 2016.  

Únor 2016: Záštitu nad akcí „MEDIK ROKU“ převzal ministr zdra-

votnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, hej-

tman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a 1. náměstkyně hejtmana 

Jihočeského kraje, Mgr. Ivana Stráská. 

 15. dubna 2016: Příjezd soutěžních týmů do Strakonic, ubytování, 

večeře a přivítání zástupci vedení nemocnice. Následoval společen-

ský večer v Diskoklubu Hvězda, kde se soutěžící seznámili mezi 

sebou i se svými  průvodci, kterými byli někteří zaměstnanci ne-

mocnice a několik studentů středních a vysokých škol. Přijeli vítězo-

vé Medika roku 2015 z Univerzity obrany.  

16. dubna 2016: hlavní soutěžní den 

Po ranní snídani následovalo slavnostní zahájení Medika roku 2016, 

které se uskutečnilo v centrálním vestibulu pavilonu operačních 

oborů. Krom soutěžících a řady zaměstnanců nemocnice se jej zú-

častnili členové vedení holdingu Jihočeské nemocnice, a.s., ředitelé 

či jejich zástupci ostatních jihočeských nemocnic a zakladatel He-

alth Care Institutu Daniel Vavřina, který byl spoluorganizátorem 

celé akce. Po úvodních slovech Tomáše Fialy, Michala Čarvaše, 

Daniela Vavřiny a Michala Pelíška se soutěžící rozehřáli při tónech 

dud  nefrologa Dr. Josefa Moltaše  a zpěvu prim. Martina Gregory. 

Celého soutěžního dne se zúčastnila řada vzácných hostů, např. 

náměstkyně hejtmana Mgr. Ivana Stráská, starosta města Strakoni-

ce Mgr. Břetislav 

Hrdlička, členové 

dozorčí rady 

nemocnice, šéfo-

vé odborů zdra-

votnictví Jiho-

českého kraje a 

Kraje Vysočina, 

ředitelé okolních 

nemocnic a zdra-

votnických škol a 

zástupci univer-

zit (z 1. a 2. lé-

kařské fakulty 

UK v Praze).  

Nemocnice Strakonice, a.s. byla ve dnech 15.—17. dubna 2016 hostitelem druhého 

ročníku soutěže Medik roku 2016, kterou založily Jihočeské nemocnice, a.s. 
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Přehled disciplín 

Oftalmologický pentatlon: Soutěž testovala základní oftalmolo-

gické znalosti a zkušenost s očními diagnostick. metodami (zorné 

pole, štěrbinová lampa, OCT, UZ) a manuální zručnost (laser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKG: Soutěžící měli za úkol správně popsat 5 EKG křivek. 

Endoskopie: Soutěž byla zaměřena na testování zručnosti při 

gastroenterologických endoskopických metodách – sondáž Vater-

ské papily při simulaci ERCP vyšetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření pacienta s respiračním onemocněním: Zde jsme testo-

vali znalost poslechových a radiologických nálezů, odběr anamnézy 

a fyzikální vyšetření pacienta. 

Kanylace periferní žíly: Zavedení periferních kanyl a aplikace 

infuzní prostředků patří mezi základní zdravotnické dovednosti.  

Radiodiagnostika: Vyznali se soutěžící v rentgenových a CT 

snímcích?  

Výjezd záchranky: Soutěžícím jsme simulovali výjezd rychlé zá-

chranné služby k otavskému jezu ve Strakonicích, testovali úroveň 

navigace laického zachránce, orientaci ve městě podle mapy a po-

skytnutí první pomoci na místě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní minimum v praxi: Práce lékaře není jen o medicínských 

znalostech, aneb žijeme s právními předpisy… Vyznali se v nich i 

naši soutěžící?  

Laparoskopický trenažér: Ve spolupráci se společností B.Braun 

Medical s.r.o. byla připravena soutěž na otestování zručnosti a 3D 

představivosti na trenažéru pro laparoskopické operace. 

Rychlé diagnostické laboratorní testy: Disciplína Centrálních 

laboratoří naší nemocnice. Zvládnete určit krevní skupinu a poznat 

mikrobiologické agens závažného onemocnění? 

EMG, aplikace botulotoxinu: Disciplína prověřila znalosti z neuro

- a myoskeletální anatomie. Soutěžící simulovali na trenažéru apli-

kaci botulotoxinu do správně určených svalů.  

Nemocnice Strakonice, a.s. byla ve dnech 15.—17. dubna 2016 hostitelem druhého 

ročníku soutěže Medik roku 2016, kterou založily Jihočeské nemocnice, a.s. 

MEDIK ROKU 2016 
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„Moc nás potěšil obrovský zájem studentů o účast 

na akci, stejně jako jejich výsledky při soutěži, 

nadšení pro medicínu a vynikající schopnost 

týmové spolupráce, kterou prokázali například při 

oftalmologickém pentatlonu nebo simulaci výjezdu 

rychlé záchranné služby k tonoucímu u otavského 

jezu,“ doplnil hlavní organizátor akce MUDr. 

Michal Pelíšek. 

„Strakonická nemocnice měla v tomto roce čest 

prezentovat jihočeské nemocniční zdravotnictví, 

které je atraktivní pro začínající lékaře jak po 

stránce pracovního prostředí, tak důrazem na 

vysokou kvalitu poskytované péče s moderním 

technologickým vybavením. Soutěž pro nás byla 

skvělou příležitostí setkat se s mladými kolegy a 

prezentovat jim soudobé možnosti medicíny,“ uvedl 

Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice, a. s.  

Slavnostní večer 

Slavnostní večer moderoval Tomáš Matonoha a k tanci hráli manže-

lé Váchovi. Hned v úvodu byly vyhlášeny výsledky soutěže. Na prv-

ních místech se umístily tyto týmy: 

1. místo: 2. lékařská fakulta UK (kapitán R. Kalista) 

2. místo: 1. lékařská fakulta UK (kapitán K. Šídlo) 

3. místo: 1. lékařská fakulta UK (kapitán R. Schneedörfler) 

4. místo: 2. lékařská fakulta UK (kapitánka B. Honesová) 

5. místo: Lékařská fakulta UK v Plzni (kapitánka L. Hejretová) 

Všichni účastníci soutěže získali řadu hezkých cen a již zmíněné 

poukazy na sponzorované stáže v jihočeských nemocnicích. A pak 

už následovala volná zábava s bohatým rautem.  

17. dubna 2016 

Nedělní program byl věnován kulturně relaxačním aktivitám. Sou-

těžící navštívili strakonický pivovar, Muzeum středního Pootaví a 

absolvovali minikurz fotografování. 

Akce se zdařila a o strakonické nemocnici bylo v následujících týd-

nech hodně slyšet v různých mediích. Štafeta byla předána tábor-

ské nemocnici, tak ať žije Medik roku 2017!   

Medik roku 2016 

23 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2016 



 

 

Prestižní konferenci Biolab 2016 pořádaly Centrální laboratoře 

Nemocnice Strakonice, a.s. 

BIOLAB je celostátní sjezd biochemických laborantů s tradicí sahající 

až do roku 1964.  

V současnosti se jedná o prestižní celostátní akci, kterou pořádá jed-

nou za dva roky vždy v květnu Biochemická společnost (ČSKB ČLS 

JEP) a pověřuje její organizací některé pracoviště v naší republice 

(naposledy to bylo v Ostravě 2014, předtím Písek 2012, Hradec Krá-

lové 2010…). 

Každý další ročník Biolabu zrcadlí, jak se krok za krokem posouvá 

laboratorní medicína. Na práci v laboratořích se podílí tým multipro-

fesních pracovníků biochemických laboratoří, a to zdravotní laboran-

ti, lékaři a vysokoškoláci nelékaři. Všichni se rovným dílem podílejí na 

provádění kvalitní laboratorní práce. A tak se všichni zmínění specia-

listé schází i na sjezdu BIOLAB. 

Pro rok 2016 jsme byli osloveni my ze Strakonic.  

Kromě  odborných jednání je vždy snaha představit příslušný region i 

kulturně a reprezentačně. Vzhledem k předpokládané účasti cca 250 

osob jsme vzhledem k nedostatečné ubytovací a prostorové kapacitě 

ve městě Strakonice vybrali krásný kout naší republiky – Šumavu, a 

to její centrální část – malebnou obec Srní, centrum Klostermannovy 

Šumavy.  V hotelu stejného jména- Srní – jsme společně strávili od-

borně přínosné a společensky příjemné tři dny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strakonické laboratoře, které se tentokrát z vlastního rozhodnutí 

ujaly i organizační role bez profesionální firmy, měly v r. 2016 deseti-

leté zkušenosti úzké spolupráce laboratorních oborů v jednom labo-

ratorním komplexu.  Strakonická nemocnice se tak zařadila mezi 

několik prvních nemocnic v České republice, kde již podobná labora-

torní centra vznikla. 

Zájem o akci byl velký. Celkem se sešlo 314 účastníků z různých kou-

tů Čech i Moravy, z toho 67 zástupců z 25 podporujících firem. Pro 

nás pořadatele to bylo potěšující, ale i náročné. Svou roli hostesek 

výborně zvládly naše laborantky pod vedením Ivany Kadlecové, která 

se velkou měrou podílela na úspěšnosti organizační stránky akce.  

Úvodním slovem zahájil konferenci předseda ČSKB prof. Jaroslav 

Racek, DrSc. a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc.  Tomáš 

Fiala, MBA  pod jehož záštitou se akce konala. Jako symbol pořádají-

cího města Strakonice nás přivítal v neděli 8. května odpoledne ma-

lým koncertem Prácheňský dudácký soubor a o svou lásku k Šumavě 

se s námi podělil ředitel a historik kašpersko-horského muzea PhDr. 

Vladimír Horpeniak v úvodní přednášce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný program obsahoval jak tradiční biochemická témata (jako 

je kvalita laboratorní práce, nové trendy v oboru, vzdělávání labora-

torních pracovníků, zánětlivé markery) tak i tématiku z dalších labo-

ratorních oborů-mikrobiologie, hematologie a imunologie. Velmi 

zaujal také nově zařazený blok, a to uplatnění laboratorních pracov-

níků na zahraničních misích. 

První večer nás v důstojných prostorech hotelu čekala společenská 

část - bohatý raut, módní přehlídka sportovního oblečení strakonické 

firmy Moira a losování o 10 cen tomboly. Příjemná hudba pana Fran-

tiška Havlíčka podtrhla dobrou atmosféru. 

Počasí bylo v tyto dny jako na objednávku nádherné, a tak mohlo 

dojít následující den  i na procházku Šumavou . Druhý večer kongresu 

strávený na hradu  Kašperk byl svou atmosférou mimořádný . Kromě 

středověké hudby proběhla netradiční prohlídka hradu s výkladem 

kastelána. A k chuti přišlo i hradní pohoštění. 

Z významných hostů bych jmenovala alespoň několik- prof. Palička, 

prof. Racek, prof. Průša, dr. Friedecký, doc. Dastych, doc. Štern, doc . 

Hrabák, pplk. Bohoněk z ÚVN, ředitel Lékařů bez hranic P. Gruber, 

dr. Verner, dr. Mikulenková z ÚHKT a další. 

Nebylo by smysluplné zde vypisovat všechny prezentace – včetně 

posterů. Veškerá abstrakta byla vydána tiskem v květnovém čísle 

časopisu ČSKB – Klinická biochemie a metabolismus. Je ale potěšují-

cí, že v programu byli zastoupeni zajímavými sděleními i pracovníci 

našich laboratoří. Poklonu nutno vyslovit všem účastníkům, kteří se v 

hojném počtu velmi disciplinovaně a se zájmem zúčastňovali nabité-

ho odborného programu do poslední přednášky. Další dny jsme do-

stávali řadu pozitivních reakcí a dodnes se s nimi setkáváme…. 

Na závěr ještě poděkování všem, kteří přispěli k úspěšnosti akce, a to 

zejména již zmíněné vedoucí laborantce Ivaně Kadlecové a předsed-

kyni biochemických laborantů Mgr. Martině Bunešové a za výborně 

zabezpečené kongresové a hotelové zázemí celé akce řediteli hotelu 

Srní Milanu Krajovanovi. 

Prim. PharmDr. Eva Šimečková 

Biolab 2016 
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Biolab 2016 

prof. Richard Průša, CSc. (FN Motol): Vážená paní primářko, sr-

dečně zdravím z Motola a velmi děkuji za vynikající, opravdu vynikající 

kongres BIOLAB. Moc k tomuto úspěchu a vysoce nasazené laťce 

blahopřeji. 

 

Prof. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. (FN Hradec Králové) 

Vážená paní primářko, v prvé řadě děkuji za pozvání a možnost vy-

stoupit a dokonce si uspořádat blok. Za druhé – opravdu to, co jste 

dokázala v přípravě, organisaci a celém zajištění akce bylo mimořád-

né. Dlouho jsem nezažil kongres, kde by se všichni cítili tak skvěle. Za 

třetí: moc mne potěšila Vaše přednáška o historii a vzpomínky na 

docenta Slonima. Je úžasné, jak si vážíte toho, co dokázali naši před-

chůdci, opravdu to mimořádně oceňuji – je to v dnešní době bohužel 

vzácné. Navíc jsem si zavzpomínal, mnohé z těch zmiňovaných metod 

jsem také dělal….  

 

pplk. prim. Miloš Bohoněk, PhD. (ÚVN): Vážená paní primářko, 

děkuji za pozvání na konferenci a musím konstatovat, že tak vydaře-

nou akci jsem již dlouho nenavštívil. K organizaci konference Vám 

upřímně blahopřeji.  

 

MUDr. Helena Brodská, PhD. (VFN): Vážená paní primářko, ještě 

jednou bych Vám chtěla poděkovat za možnost přednášet na letoš-

ním Biolabu. Byla jsem úplně nadšená místem a velice jsme s kolegy-

němi ocenily bezchybnou organizaci celého kongresu.  

Centrální laboratoře pořádaly specializační odbornou stáž pro 

klinické farmaceuty (Klinická mikrobiologie - interpretace mikro-

biolog. vyšetření, racionální antibiotická léčba, ATB politika). 

Pořádání odborných předatestačních stáží IPVZ v podmínkách 

okresní nemocnice je spíše výjimečné. Naše laboratoře byly takto 

osloveny již potřetí. Abychom se mohli účastníkům věnovat odpo-

vídajícím způsobem, vypisujeme stáž maximálně pro pět stážistů. 

Pokaždé to byli kliničtí farmaceuti z různých nemocnic, tentokrát z 

Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Příbram, Nemocnice Na 

Františku, Bohnické léčebny v Praze a Nemocnice Třebíč. Stážisté 

strávili v našich laboratořích tři dny nabitého programu, týkající se 

nejen mikrobiologie a ATB politiky, ale plně využili centralizace 

našich  laboratoří. Program připravili naši specialisté - infekční séro-

logie (Ing. Opluštilová), PCR diagnostika (Mgr. Hajná, PhD.), pří-

strojové vybavení biochemie a interpretace některých výsledků 

(Ing. Jandová), hematologická problematika (Dr. Tokár). Na závěr 

se pak zúčastnili s naší klinickou farmaceutkou Dr. Pechandovou 

vizity na interně. Živá diskuse probíhala až do pozdních hodin a byla 

přínosem pro všechny zúčastněné. 

"...přijetí bylo velice milé a úroveň pracoviště stran vybavení a erudice 

by těžko hledalo konkurenci. Stáž naprosto předčila moje očekávání a 

byla to jedna z nejlepších stáží, které jsem zatím absolvovala v rámci 

předatestační přípravy..." 

"... chtěla bych jménem všech kolegů moc poděkovat za velmi vstřícné 

přijetí, skvělou organizaci stáže a nabitý program, velmi mile nás pře-

kvapilo prostředí strakonické nemocnice a všichni zaměstnanci, s 

kterými jsme během stáže přišli do kontaktu, byli skvělí..." 
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Imunochemický analyzátor Advia Centaur XP 



 

 

Nemocniční lékárna 

Parametr 2015 2016 Index 16/15 

Recepty (ks) 67 644 77 655 1,15 

Poukazy (ks) 9 498 12 296 1,29 

Recepty (Kč) 44 942 903 49 280 265 1,10 

Poukazy (Kč) 5 724 379 6 749 781 1,18 

Volný prodej (Kč) 9 895 762 10 192 350 1,03 

Celkem (Kč) 60 563 044 66 222 396 1,09 

Produktivita veřej. lékárny a prodejny zdr. prostředků 
Ve strakonické nemocniční lékárně radí s léky 

V lékárně Nemocnice Strakonice, a. s., mohou klienti 

využívat novou službu, tzv. lékové poradenství. Odborní-

ci v rámci ní zájemcům radí například s tím, zda a jak lze 

různé medikamenty kombinovat, jakou stravou je dopl-

nit nebo čím nahradit lék, který vyvolává alergické reak-

ce pacientů. 

Odborné konzultace poskytuje Mgr. Jan Komrska, držitel 

Certifikátu o absolvování garantovaného kurzu České 

lékárnické komory.  

„Pacient může konzultovat přímo s magistrem své léko-

vé problémy v diskrétním prostoru – v nově vybudované 

konzultační místnosti. Získá informace o správném uží-

vání léčiv, možných interakcích při užívání více léků, o 

nesnášenlivosti medikamentů nebo vlivu potravy na 

účinnost přípravků,“ uvedl ředitel strakonické nemocni-

ce MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.  

Poradenství je poskytováno bezplatně.  

Osvěta v nemocniční lékárně 

Užívejte paracetamol s rozumem - celoroční kampaň 

České lékárnické komory a transplantačního centra 

IKEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Den lékáren (16.6.2016) - akce České lékárnické komo-

ry, téma: Ošetřování drobných poranění i větších ran. 

Světový den diabetu (listopad 2016) ve spolupráci s 

diabetologickou ordinací, měření glykémie a BMI. 

Poradenství pro pacienty trpící inkontinencí: pracovník 

výrobních firem podává informace o dostupném sorti-

mentu, použití, cenách a úhradách. 
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Odborná příprava 

cytostatik. 



 

  

Produkce, statistiky 

Pracoviště 2015 2016 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Interna 75 3 708 64,91 4,69 75 3 797 64,77 4,60 

Chirurgie 65 3 202 69,28 5,07 65 3 205 66,67 4,72 

Gynekologie 36 1 865 53,74 3,70 36 1 930 53,30 3,51 

Dětské 34 2 588 62,54 3,00 34 2 507 57,86 2,87 

Neurologie 25 1 208 73,69 5,36 25 1 262 72,63 5,19 

Plicní 25 996 67,31 6,05 25 870 64,84 6,59 

ARO 5 137 61,69 8,10 5 139 50,47 6,47 

Oddělení následné péče 36 349 92,67 32,55 36 342 93,48 33,11 

DIOP 5 17 82,84 68,72 5 8 99,40 148,46 

Nemocnice—celkem* 306 13 689 68,73 5,50 306 13 662 67,60 4,77 

Nemocnice—akutní lůžka 265 13 324 65,15 4,62 265 13 323 63,26 4,49 

Sociální lůžka 8 19 83,37 68,52 8 24 67,93 66,30 

Lůžkový fond a obložnost 

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

 2015 2016 

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 2015 (dle vah 2016) 2016 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Interna 1 980 0,57 1 958 0,55 

Chirurgie 2 488 0,82 2 470 0,81 

Gynekologie 1 513 0,83 1 567 0,83 

Dětské 716 0,38 690 0,37 

Neurologie 704 0,62 699 0,59 

Plicní 714 0,77 600 0,76 

ARO 388 5,18 457 5,71 

Celkem 8 505 0,69 8 443 0,68 

DRG indikátory 

Lůžkový fond Základní produkční ukazatele 

 2015 2016 16/15 

Ambulance    

Počet bodů 181 827 194 459 1,07 

Počet návštěv 125 055 127 739 1,02 

Počet unicitních pacientů 42 407 43 305 1,02 

    

Operace    

Chirurgie 2 012 2 035 1,01 

Gynekologie 1 270 1 345 1,06 

Centrum péče o zrak 1 280 1 374 1,07 

    

Hemodialýza    

Celkový počet 8 763 8 682 0,99 

Z toho peritoneální 481 168 0,35 

    

Porody    

Počet porodů 736 722 0,98 

Počet novorozenců 744 726 0,98 

    

Počet laboratorních analýz    

Hematologie 184 502 189 023 1,02 

Klinická biochemie 747 142 800 451 1,07 

Klinická mikrobiologie 221 530 225 318 1,02 

    

Zdravotní doprava—žádanky 17 624 14 827 0,84 
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MKN 10 Diagnóza n 

Z380 Jediné dítě‚ narozené v nemocnici 708 

O800 Spontánní porod záhlavím 505 

I500 Městnavé selhání srdce 208 

K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou 191 

J441 CHOPN s akutní exacerbací NS 185 

Z080 Násled. vyšetř. po operaci pro zhoubný novotvar 175 

N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace 153 

R104 Jiná a neurčená břišní bolest 152 

I839 Žilní městky dolních konč.  bez vředu nebo zánětu 142 

K805 Kámen žluč. cest bez zánětu 130 

R55 Mdloba 129 

K831 Neprůchodnost žlučovodu 126 

J159 Bakteriální zánět plic NS 117 

K409 Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 115 

O820 Plánovaný císařský řez 114 

Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 113 

M5447 Lumboischiadický syndrom 112 

I633 Mozkový infarkt 108 

I10 Esenciální (primární) hypertenze 100 

I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní 98 

K30 Funkční dyspepsie 95 

S0600 Otřes mozku 92 

J209 Akutní bronchitida 90 

E86 Snížení objemu plazmy nebo extracel. tekutiny 80 

O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 80 

O821 Neodkladný (krizový) císařský řez 79 

A46 Růže – erysipelas 75 

K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 72 

N840 Polyp těla děložního 70 

Z470 Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah... 69 

D251 Intramurální leiomyom dělohy 62 

H813 Jiná periferní závrať 62 

I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 62 

A099 Gastroenteritida a kolitida nespecif. původu 61 

J352 Hypertrofie adenoidní tkáně 61 

M511 Kořenové syndromy diskogenní etiologie 60 

D069 Carcinoma in situ hrdla děložního 58 

G409 Epilepsie NS 58 

S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 57 

K802 Kámen žlučníku bez cholecystitidy 54 

Top „40“ hospitalizačních diagnóz v roce 2016 

MKN 10 Diagnóza n 

H25 Senilní katarakta 993 

I83 Varixy dolních končetin 187 

K80 Žlučové kameny 178 

O82 Porod jediného plodu císařským řezem 167 

K40 Tříselná kýla 120 

D22 Melanocytové névy 118 

O04 Lékařský potrat 108 

O02 Jiné anomálie plodového vejce 102 

S72 Zlomenina kosti stehenní 95 

N88 Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního 94 

S82 Zlomenina bérce‚ včetně kotníku 79 

N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 78 

H00 Ječné zrno a chalazion – hordeolum 78 

D25 Leiomyom dělohy 78 

K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis 77 

N40 Zbytnění prostaty 76 

N81 Výhřez ženských pohlavních orgánů 74 

S52 Zlomenina lokte a předloktí 70 

J35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně 61 

H02 Jiné nemoci očního víčka 56 

N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy 56 

K35 Akutní apendicitida 54 

D27 Nezhoubný novotvar vaječníku 49 

E11 Diabetes mellitus 2. typu 49 

Z47 Jiná ortopedická následná péče 46 

C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 44 

H04 Nemoci slzného ústrojí 44 

N83 Nezánětlivá onemoc. vaječníku‚ vejcovodu 43 

N95 Menopauz. a jiné perimenopauzální poruchy 43 

N97 Ženská neplodnost 43 

K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza 42 

N39 Jiná onemocnění močové soustavy 42 

K43 Břišní kýla – hernia ventralis 39 

N92 Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace 39 

C67 Zhoubný novotvar močového měchýře 37 

N47 Hypertrofie předkožky‚ fimóza a parafimóza 34 

G56 Mononeuropatie horní končetiny 33 

R10 Břišní a pánevní bolest 32 

L03 Flegmóna – celulitida 32 

C44 Jiný zhoubný novotvar kůže 31 

Top „40“ operačních diagnóz v roce 2016 

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

111 72 058 23,7 % 46 436 905 9 643 5 226 740 1 376 

201 11 940 28,8 % 6 451 942 1 601 788 444 1 000 

205 3 327 24,0 % 1 861 821 504 208 363 825 

207 4 311 27,3 % 2 183 697 638 226 556 833 

209 21 42,9 % 15 139 4 685 1 130 

211 11 546 28,1 % 6 376 845 1 624 588 442 925 

213 18 11,1 % 14 159 9 4 228 836 

Celkem 103 221 24,9 % 63 340 507 14 023 7 043 458 1 218 

Preskripce dle plátce v roce 2016 
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Produkce, statistiky 
Produktivita ambulancí a komplementu 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

ARO   

Návštěva ambulance 135 333 

Konziliární vyšetření 2 992 3 348 

Anestezie 4 576 5 194 

Dětské oddělení   

Návštěva ambulance 2 758 4 7 49 

Sonografické vyšetření 1 045 1182 

EKG 212 243 

Gynekologie, porodnice   

Návštěva ambulance 1 651 2 869 

Konziliární vyšetření 197 209 

Sonografické vyšetření 1 757 2 625 

Chirurgie   

Návštěva ambulance 13 632 32 826 

Konziliární vyšetření 587 878 

Neurologie   

Návštěva ambulance 6 263 13 247 

Konziliární vyšetření 1 002 1 262 

Sonografické vyšetření 907 969 

EEG 1 024 2 612 

EMG 847 977 

Interna   

Návštěva ambulance 9 549 30 283 

Konziliární vyšetření 938 1 135 

Sonografické vyšetření 5 899 7 425 

Echokardiografie 1 554 1 808 

EKG 6 277 9 089 

Zátěžové EKG 87 88 

Holterovská monitorace 496 532 

Endoskopie 3 520 5 166 

Punkce 36 144 

Hemodialýza 100 8 682 

TRN   

Návštěva ambulance 2 318 6 255 

Konziliární vyšetření 73 78 

Spirometrie 1 548 1 917 

Endoskopie 152 173 

LSPP   

Návštěva ambulance 5 029 5 843 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

CPZ   

Návštěva ambulance 8 704 15 464 

Konziliární vyšetření 259 295 

Ostatní vyšetření 2 067 2 767 

Oční operace 1 280 1 374 

Infekce   

Návštěva ambulance 1 437 4 595 

Konziliární vyšetření 65 74 

ORL   

Návštěva ambulance 1 589 2 453 

Konziliární vyšetření 220 264 

Onkologie   

Návštěva ambulance 890 3 788 

Konziliární vyšetření 76 81 

Chemoterapie 159 1 532 

Psychiatrie   

Návštěva ambulance 998 4 179 

Konziliární vyšetření 127 145 

Rehabilitace   

Návštěva ambulance 2 377 3 103 

Konziliární vyšetření 443 616 

Fyzioterapie 3 092 30 037 

Elektroléčba 722 3 539 

Klinický psycholog   

Návštěva ambulance 35 228 

Konziliární vyšetření 31 34 

Radiodiagnostika   

RTG 18 502 30 265 

CT 5 443 6 915 

Sonografie 710 764 

ONM   

Izotopové vyšetření 1 043 1 165 

Zátěžová elektrokardiografie 88 88 

Centrální laboratoře   

Laboratorní vyšetření 30 215 189 586 

Mikrobiologická vyšetření 20 009 49 594 

Cytologická vyšetření 61 61 

Klinická pitva 36 36 
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Počet událostí — celkový počet vyšetření 



 

 

Produkce, statistiky 
Struktura pacientů dle zdr. pojišťoven 

Pojišťovna 2015 2016 2016 / 2015 

Počet RČ Počet RČ  

111 — VZP 36 535 36 684 1,00 

201 — VoZP 7 056 7 074 1,00 

205 — ČPZP 2 413 2 468 1,02 

207 — OZP 2 699 2 856 1,06 

209 — Škoda ZP 21 14 0,67 

211 — ZPMV 7 036 7 395 1,05 

213 — RBP ZP 18 20 1,11 

Celkem 55 778 56 511 1,01 

Hospitalizovaní pacienti dle okresů 

Pojišťovna 2015 2016 2016 / 2015 

Strakonice 7 182 7 238 1,01 

Prachatice 1 294 1 241 0,96 

Písek 363 395 1,09 

Příbram 32 45 1,41 

Klatovy 1 098 1 103 1,01 

Praha 184 192 1,04 

Plzeň 100 114 1,14 

Č. Budějovice 92 94 1,02 

Tábor 72 71 0,99 

Č. Krumlov 70 67 0,96 

Jindř. Hradec 16 11 0,69 

Celkem (mimo ST) 3 562 3 554 1,00 

Struktura pacientů dle věku 

 2013 2014 2015 2016 

Muži 72,22 73,82 73,58 73,62 

Ženy 76,75 78,66 78,09 77,86 

Průměrný věk zemřelých pacientů 

Trvalá bydliště 

našich pacientů 
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Rozvoj nemocnice, kvalita 

Indikátor kvality 2015 2016 

Průměrná délka hospitalizace (ak.lůžka) 4,62 4,49 

Obložnost (%) - akutní lůžka 65,2 63,3 

Rehospitalizace do 7 dnů (%) 2,3 2,3 

Reoperace do 7 dnů (%) 2,2 1,7 

Dekubity — nemocnice celkem (%) 0,9 0,9 

Dekubity — akutní lůžka (%) 0,7 0,7 

Pády bez zranění (%) 0,2 0,2 

Pády se zraněním (%) 0,2 0,2 

Nosokomiální infekce (%) 1,0 0,7 

Pochvaly 81 85 

Stížnosti — anonymní 0 0 

Stížnosti — neoprávněné 12 12 

Stížnosti — částečně oprávněné 2 3 

Stížnosti — oprávněné 0 3 

Stížnosti — postoupené 1 0 

Externí hodnocení kvality, akreditace, 

certifikace 

Certifikát kvality a bezpečí vydaný Spojenou 

akreditační komisí. Nemocnice obhájila v 

prosinci 2016 svou pozici jako akreditované 

zařízení na dobu dalších 3 let. 

 

 

Certifikát podle ČSN EN ISO 9001:2009 a 

mezinárodní IQNET podle ISO 9001:2008 

stanovující požadavky na systém řízení kvali-

ty CQS. V červnu 2016 proběhl úspěšně dozo-

rový audit. 

 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, 

a.s. mají akreditaci od Českého úřadu pro 

akreditaci, o.p.s. na základě splnění akredi-

tačních požadavků podle ČSN EN ISO 

15189:2013 pro laboratorní vyšetření v obo-

rech hematologie, klinická biochemie, lékař-

ská mikrobiologie a odběr primárních vzorků. V roce 2016 proběhl 

úspěšně audit na mikrobiologickém pracovišti. 

 

Certifikát CZECH Stability Award - ratingové 

hodnocení stupeň AAA – excelentní. 

 

 

Externím klinickým auditem (v souladu s legislativou) prošla úspěš-

ně  pracoviště: Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické 

oddělení. 

Instalace krizových tlačítek pro urgentní přivolání pořádkové 

služby a externí bezpečností agentury v případě ohrožení pacientů i 

personálu — rozšíření na pracoviště v pavilonu operačních oborů a v 

budově interny. 

Aktualizace krizových plánů nemocnice v kontextu aktuálních 

bezpečnostních hrozeb — Evakuační plán, Pandemický plán. Vytvo-

ření operačních plánů pro nejvýznamnější krizové situace (např. 

výpadek elektřiny, požár, nedostatek pitné vody a podobně). 

Naplnění pokynu ministerstva zdravotnictví ohledně bezpečného 

přístupu do všech prostor nemocnice (zamčené toalety atd.) 

Pořádání akcí prezentující nemocnici navenek — Medik roku 2016 

(soutěžní klání studentů všech českých lékařských fakult), Biolab 

2016, Prácheňský ošetřovatelský den (podrobněji se akcím věnuje-

me v jiné části Výroční zprávy). 

Modernizace areálu nemocnice — nové prostory hemodialýzy a 

oddělení následné péče, rozvoj nových medicínských specializací 

(hematologie, klinická farmacie).   

Přípravná fáze na rozsáhlou modernizaci přístrojového vybavení 

nemocnice v rámci projektu rozvoje návazné péče v Jihočeském 

kraji, díky kterému by mělo být zřízeno pracoviště magnetické re-

zonance, obnoveno skiaskopicko-skiagrafické vybavení nemocnice, 

zmodernizováno gastroenterologické a rehabilitační pracoviště. 

Plnění legislativou daných povinností na interní a externí hodnocení 

kvality poskytované péče (reakreditace SAK ČR, dozorový audit 

podle ČSN EN ISO 9001:2009, audit  mikrobiologického pracoviště 

podle ČSN EN ISO 15189:2013, externí klinické audity na  radiodia-

gnostickém oddělení a oddělení nukleární medicíny). 

Otevření dětského koutku, ve spolupráci s Dětským centrem 

Jihočeského kraje o.p.s., pro hlídání dětí pacientů absolvující ambu-

lantní vyšetření v nemocnici. 

Zjišťování spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných paci-

entů a zaměstnanců nemocnice. Nemocnice se opět zapojila do 

akce HealthCare Institutu. 

Rekonstrukce komunikací, rozšíření počtu parkovacích míst, 

zřízení relaxační zóny (aromatické zahrady) v centru areálu. 

Zavedení nového moderního způsobu evidence majetku a přístrojo-

vého vybavení s cílem zkvalitnění této činnosti a splnění přís-

ných legislativních požadavků.   

Aktualizace vnitřních předpisů nemocnice za účelem ujasnění a 

standardizace postupů — Etický kodex nemocnice, nakládání se 

zbraní v nemocnici. 

Aktivní zapojení zaměstnanců nemocnice do celostátního projektu 

DRG Restart, který slouží ke kultivaci DRG kódování v České 

republice. 

Předseda představenstva Dr. Tomáš Fiala byl členem hodnotící 

komise projektů Bezpečná nemocnice, kterou  vyhlašuje Kraj Vyso-

čina. Akce se zaměřuje na projekty zvyšující kvalitu a bezpečí ne-

mocničního prostředí. 

Postupy k stabilizaci personální situace, navyšování mezd, podpora 

vzdělávání zaměstnanců, stipendijní pobídky. 

Zvyšování kvality — souhrn roku 2016 
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Provozní informace 

Parametr jednotka 2015 2016 index 16/15 

Energie     

Elektrická energie — spotřeba kWh 2 701 246  2 699 590 1,00 

Pára — spotřeba GJ 20 300  20 289 1,00 

Voda — spotřeba m3 35 128 35 327 1,00 

     

Pohonné hmoty     

Ujeto (celkem) km 487 448 454 132 0,93 

Nafta — spotřebované PHM l 42 857 41 807 0,98 

Benzín — spotřebované PHM l 6 942 8 008 1,15 

     

Odpadové hospodářství     

Nebezpečný odpad kg 90 542  88 520  0,98 

Odpad komunální a ostatní kg 123 020  116 218  0,94 

     

Provoz prádelny     

Celkem vypráno kg 253 269 233 302 0,92 

- z toho pro cizí kg 36 749 37 773 1,03 

Průměr na den kg 1 007 928 0,92 

     

Pracovní oblečení, OOPP     

Náklady na spotřebu Kč 297 000 383 850 1,29 

Provozní údaje 
 

Odpadové hospodářství 

V roce 2016 začala nemocnice spolupracovat s 

novou firmou na výkup a likvidaci odpadu - 

Ekoka s.r.o. (skartace dokumentů, sběr papí-

rových obalů a papíru). Také se změnila firma 

na deratizaci a dezinsekci – Profi DERA Písek. 

 

Dopravní zdravotnická služba 

V roce 2016 zakoupila nemocnice dva nové 

sanitní vozy v hodnotě cca 1,9 mil. Kč, čímž 

zlepšila kvalitu transportu širokého spektra 

pacientů. V současné době nemocnice dispo-

nuje 9 sanitními vozy, z toho dva jsou na deta-

šovaném pracovišti ve Vodňanech. 

 

Informační technologie 

Upgrade laboratorní systém Envis LIMS.NET. 

Upgrade intranetového portálu SHAREPOINT 

2016 a KERIO mail serveru. 

Rozšíření e-Receptu na polikliniky Blatná a 

Vodňany. 

Kamerový systém budovy NORD. 
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Nejvýznamnější investice 

Strojní investice Umístění Investice (zaokr.) Dotace Jč kraj Dary (zaokr.) 

Monitor dialyzační 5008S CorDiax Hemodialýza 668 646   

Monitor BCM Hemodialýza 313 632   

Optika na endovarixy R. Wolf COS 85 341   

Myčka endoskopická mini ETD2 Plus GA Interna — amb. 435 600   

Kleště bipolární koagulační POWEREDGE COS 109 877   

Server k modulu zdravotnická technika IT správa 35 927   

Server Doména IT správa 471 915   

Centrifuga Eppendorf 5702 Mikrobiologie 42 888   

YAG Laser Optimis II CPZ — amb. 603 185   

Kamera digitální Leca EC4 Mikrobiologie 48 109   

Křeslo multifunkční dialyzační PURA (celkem 4 ks) Hemodialýza 291 047   

Informační systém — SW modul Zdravotnická technika IT správa 236 120   

Soustruh SN-40A_DAR Údržba 84 700   

Modernizace e-mailového systém KERIO IT správa 228 235   

Meditativní aromatická zahrada Areál 1 008 250 450 000  

Parkovací systém Vrátnice 499 918   

Myčka na endoskopy Interna gastro 435 600  435 600 

Flexibilní cystoskop Gynekolog. sál 183 163  183 163 

Bipolární resektoskop Chirurgický sál 531 959  531 959 

Synoptofor CPZ — amb. 422 266  422 266 

Analyzátor FeNO TRN 327 789  327 789 

Instalace SW, konf. serveru PACS Log vč. komun. podpory IT správa 105 536  99 223 

Stavební investice Investice (zaokr.) 

Rekonstrukce infrastruktury - bourání objek-

tu k bydlení č.p. 358 na p.č. st. 454 

2 143 973 

Komunikace — areál (úsek č. 7) 7 344 791 

Oddělení HDS (pavilon NORD) 3 498 912 

Oddělení ONP (pavilon NORD) 1 082 339 
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Ekonomika nemocnice 

Náklady (v tisících Kč) 2015 2016 16/15 

Náklady na léčiva 22 684 22 288 0,98 

Náklady na zdravotnické prostředky 62 928 65 572 1,04 

Náklady na krev a krevní deriváty 2 945 2 902 0,98 

Náklady na prodané zboží 48 827 53 233 1,09 

Náklady na spotřebu energií 19 488 19 285 0,99 

Náklady na služby celkem 49 592 45 897 0,92 

Osobní náklady celkem 278 511 295 598 1,06 

Náklady na odpisy 21 643 20 093 0,93 

Další náklady výše neuvedené 21 439 19 859 0,93 

Celkové náklady 528 057 544 727 1,03 

    

Výnosy (v tisících Kč) 2015 2016 16/15 

Tržby od všech zdr. pojišťoven celkem 440 336 448 833 1,02 

Tržby od státních orgánů 28 43 1,53 

Tržby mimo zdrav. pojištění – tuzemci 2 170 2 204 1,01 

Tržby mimo zdrav. pojištění – cizinci 493 394 0,80 

Tržby mimo zdrav. pojištění – ostatní 13 138 14 733 1,12 

Tržby mimo zdrav. pojištění – regul. poplatky 1 339 1 356 1,01 

Tržby za prodané zboží – lékárna 60 563 66 222 1,09 

Provozní dotace od zřizovatele 5 783 6 190 1,07 

Další výnosy výše neuvedené 3 812 8 544 1,91 

Celkové výnosy 528 319 548 519 1,04 

Náklady a výnosy Nejvýznamnější dárci 

Dárce Částka 

Nadace Agrofert 2 000 000 

Autodoprava Gaier, s.r.o. 316 294 

ČZ a.s. 284 700 

Kovo Kasejovice Mont s.r.o. 50 000 

Pekon ST s.r.o. 50 000 

Servier s.r.o. 42 483 

Technické služby města Blatné s.r.o. 40 000 

Johnson Controls International 23 726 

FbC Strakonice, z.s. 20 000 

Foxo s.r.o. 20 000 

Carl Zeiss spol. s.r.o. 15 000 

Nadace Křižovatka 14 850 

Radek Vondrášek 10 000 

Monika Šroubová 10 000 
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Tržby od zdravotních pojišťoven 
Tržby (v tisících Kč) 2015 2016 16/15 

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 322 907 325 034 1,01 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna 48 830 48 648 1,00 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 12 573 14 613 1,16 

207 Oborová zdravotní pojišťovna 14 257 15 129 1,06 

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 29 14 0,48 

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 41 699 45 359 1,09 

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 41 36 0,88 

Předání sponzorského daru od Technických služeb města 

Blatné s.r.o. se uskutečnilo 23. března 2016 v budově 

blatenské polikliniky. 

Fotografie z návštěvy zástupců společnosti Johnson Con-

trols International na oddělení následné péče v říjnu 

2016. 
Zastoupení zdravotních pojišťoven dle objemu tržeb (v procentech)  



 

  

Personalistika 

 2015 2016 
Index 

16/15 % 
PEP  

31.12.16 
Kategorie zaměstnanců 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2015  

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2016 

Lékaři 

 
83,84 83,60 83,25 85,50 1,02 

Farmaceuti 

 
7,01 7,00 6,87 6,80 0,97 

Všeobecné sestry, porodní asistent-
ky – ZPBD  

225,17 227,17 220,12 217,91 0,96 

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

47,19 49,00 47,16 46,25 0,94 

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

17,69 17,65 16,98 16,47 0,93 

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

ZPOD 
67,43 67,00 68,89 69,80 1,04 

Jiní odborní pracovníci nelékaři 
s odb. způsobilostí  

2,67 4,00 4,75 5,00 1,25 

Pedagogičtí pracovníci  

 
0 0 0 0 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  

 
36,89 38,75 37,68 37,00 0,95 

Dělníci a provozní pracovníci  

 
47,71 47,81 59,63 58,41 1,22 

Celkem 535,60 541,98 545,33 543,13 1,00 

Přehled o zaměstnancích 

Kategorie zaměstnanců (vč. DPČ) 2015 2016 16/15 2014 2013 2012 

Lékaři 64 876 67 558 1,04 58 705 55 297 55 809 

Farmaceuti 50 236 50 742 1,01 48 480 47 007 41 622 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 27 249 29 468 1,08 22 908 21 823 22 974 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 26 916 27 958 1,04 24 332 22 662 23 968 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 28 145 29 966 1,06 23 590 24 434 22 531 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 16 947 17 315 1,02 15 907 15 506 15 261 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí  23 960 25 518 1,08 24 883 24 384 25 804 

Technicko – hospodářští pracovníci  25 649 25 716 1,00 22 768 22 362 21 382 

Dělníci a provozní pracovníci  17 644 18 936 1,07 15 070 14 149 13 182 

Průměrná mzda v organizaci 31 160 32 455 1,04 27 590 26 360 26 563 

Průměrné mzdy 
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ZPBD: všeob. sestry, porodní asistentky 

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

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

ZPOD: zdr. asistent, ošetřovatel, sanitář, řidič dopravy nemocných 



 

 

Personalistika 

Vzdělání lékařů 

 2015 2016 16/15 

Bez specializace (L I) 16 15 0,94 

Po dosažení zákl. kmene (L II) 18 22 1,22 

Specializovaná způsobilost (L III) 59 59 1,00 

Celkem lékařů 93 96 1,03 

Vzdělání ošetřovatelského personálu 
 2015 2016 16/15 

SŠ — bez specializace 116 114 0,98 

SŠ — se specializací 111 106 0,95 

VOŠ — bez specializace 13 14 1,08 

VOŠ — se specializací 2 2 1,00 

VŠ — bez specializace 41 39 0,98 

VŠ — se specializací 17 17 1,00 

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

2015 2016 2015 2016 

Lékaři 6 8 9 5 

Farmaceuti 2 0 0 0 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 15 16 23 13 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 8 3 4 4 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 0 0 1 2 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 16 15 15 17 

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

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  4 2 1 3 

Dělníci a provozní pracovníci  9 26 10 15 

Celkem 63 70 63 59 

Vznik a rozvázání pracovních poměrů 
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NST—Nemocnice Strakonice (průměrná mzda), ČR  (průměrná mzda, 

zdroj: ČSÚ, rok 2016 obsahuje údaj za 3.Q), ZZ (průměrná mzda, zdravot-

nická zařízení s odměňováním dle předpisů o mzdě, zdroj: ÚZIS, údaje za 

rok 2016 nejsou k dispozici) 

NST—Nemocnice Strakonice, ZZ (průměrná mzda ve zdravotnických zaří-

zeních s odměňováním dle předpisů o mzdě, zdroj: ÚZIS, údaje za rok 2016 

nejsou k dispozici), vš. sestra = všeobecná sestra a porodní asistentka 



 

  

Personalistika 

Struktura zaměstnanců dle věku 

Lékaři 2016 

do 30 let 21 

31—40 let 32 

41—50 let 16 

51—60 let 16 

nad 60 let 11 

Farmaceuti 2016 

do 30 let 0 

31—40 let 2 

41—50 let 1 

51—60 let 4 

nad 60 let 1 

Všeobecné sestry, porodní asistentky (§5, 

§6) 

2016 

do 30 let 14 

31—40 let 60 

41—50 let 77 

51—60 let 66 

nad 60 let 10 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. 

způsobilostí (§7 –21a) 

2016 

do 30 let 10 

31—40 let 3 

41—50 let 19 

51—60 let 22 

nad 60 let 3 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. 

způsobilostí(§22 –28) 

2016 

do 30 let 0 

31—40 let 6 

41—50 let 6 

51—60 let 4 

nad 60 let 3 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohledem 

nebo přímým vedením 

2016 

do 30 let 9 

31—40 let 17 

41—50 let 22 

51—60 let 19 

nad 60 let 3 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způ-

sobilostí  

2016 

do 30 let 1 

31—40 let 3 

41—50 let 0 

51—60 let 1 

nad 60 let 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  2016 

do 30 let 3 

31—40 let 3 

41—50 let 9 

51—60 let 18 

nad 60 let 4 

Dělníci a provozní pracovníci  2016 

do 30 let 0 

31—40 let 11 

41—50 let 24 

51—60 let 17 

nad 60 let 7 

Slavnostní otevření zmodernizované hemodialýzy 

MUDr. Josef Moltaš, vedoucí hemodialyzačního stře-

diska, MUDr. Zuzana Nýdlová a MUDr. Bc. Tomáš 

Fiala, MBA, předseda představenstva 
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Vzdělávání 

Obor Uděleno Platnost 

(let) 

Aktuální po-

čet rezidentů 

(31.12.) 

Anesteziologie a intenzivní péče 10.8.2016 8 0 

Dětské lékařství 9.1.2015 8 1 

Gastroenterologie 10.2.2015 9 0 

Gynekologie a porodnictví 28.1.2016 8 1 

Chirurgie 22.10.2015 9 1 

Lékařská mikrobiologie 17.3.2008 7 0 

Nefrologie 22.11.2006 10 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 29.1.2015 8 1 

Veřejné lékárenství 25.3.2014 7 0 

Vnitřní lékařství 14.3.2016 8 1 

Nelékařské obory — intenz. péče 18.11.2016 3 1 

Praktické vyučování v akreditova-

ných zdrav. oborech pro přípravu 

porodních asistentek 

1.5.2015 6  

Akreditované obory 

Vážený pane řediteli, vážený pane primáři, 

absolvoval jsem praxi na dětském oddělení Vaší nemocnice. Vím, že to není 

standardní součástí odborné praxe, ale rád bych Vám poskytl zpětnou vazbu. 

Hned na úvod bych chtěl zmínit, že jsem byl s těmito 2 týdny nadmíru spokoje-

ný a právě proto jsem se rozhodl Vám napsat. Jsem si vědom toho, že v dnešní 

době je důležité také pochválit a ocenit dobré věci a ne si jen stěžovat na špat-

né a nedokonalé, oboje nás posouvá kupředu. 

V rámci 4. ročníku našeho studia máme povinnost absolvovat dvoutýdenní 

praxi z pediatrie a já jsem velice rád, že jsem dal přednost strakonické nemoc-

nici před Motolem, kde jinak probíhá naše výuka. Musím přiznat, že o pediatrii 

jako své možné budoucí odbornosti jsem nikdy nepřemýšlel a z našich dosa-

vadních stáží z Motola jsem neměl ani představu, co taková pediatrie okresní-

ho rázu obnáší.  

Vážím si vlídného přijetí a zapojení do kolektivu dětského oddělení. Velký dík 

patří především paním lékařkám z dětského oddělení, které se mne velice 

pěkně ujaly, vše odborně vysvětlovaly, ukazovaly a nechaly mě si i mnohé 

vyzkoušet. Jejich přístup byl velmi profesionální a i přes jejich vlastní vytíže-

nost a nezbytné "papírování" mě vždy zásobovaly podnětnými zkušenostmi a 

informacemi. Měl jsem také možnost navštívit dětské odborné ambulance, 

kde jsem byl vždy mile přijat a uveden do odborné problematiky, za což děkuji 

tamním lékařkám, panu primáři a sestřičkám. Velmi se mi líbila účast na poro-

dech a vyšetřování novorozenců na oddělení šestinedělí, kde mi mnoho věcí 

ochotně ukázaly milé paní sestřičky. 

V neposlední řadě bych rád vyzdvihl jeden, možná detail, ale velice přínosný v 

péči o dětské pacienty. V Motole jsem viděl veškerý personál na dětských 

odděleních jen v nemocničních barvách, ale u Vás nosili téměř všichni hezké, 

barevné, líbivé svršky, což děti určitě rozptýlí, zlepšuje to jejich vztah k perso-

nálu a usnadňuje péči o ně. Závěrem zjišťuji, že tyto 2 týdny mě přiměly o 

pediatrii uvažovat jako o své budoucí možnosti. Mám zároveň mnoho spoluža-

ček a spolužáků, kteří už se pro ni rozhodli, a těm vřele doporučím stáž ve Vaší 

nemocnici.                                                Petr Kala, 2. lékařská fakulta 

Mikulášská 2016 na dětském oddělení 

Stáž studentek zdravotnické školy z DePaul University ve strakonické 

nemocnici 
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Vzdělávání 

Přednášková a publikační činnost 

BIOLAB 2016—přednášky zaměstnanců nemocnice

J. Novák: Hyperproteinémie jako projev systémového lupusu ery-

themathodes 

Z. Tokár: Postavení cytologie v moderní laboratorní diagnostice 

M. Hajná: Zkušenosti z misí Lékařů bez hranic v Kyrgyzstánu, Již-

ním Súdánu a Malawi 

E. Šimečková, D. Slonim: Okénko do historie a současnosti strako-

nických Centrálních laboratoří 

ARO 4 Lékárna 4 

Centr. laboratoře 10 Neurologie 1 

Centr. oper. sály 2 Odd. nukl. med. 1 

Dětské 5 Radiodiagnostika 2 

Gyn/por 15 Rehabilitace 1 

Chirurgie 24 TRN 1 

Interna 15 Celkem 89 

Kuchyně 4   

Praxe v naší nemocnici — počet studentů  

MUDr. Pavel Kristen: Zajímavé kazuistiky (39. Strakonický seminář) 

MUDr. Ivo Horný: Naše první zkušenosti se Spy-Glassem (Setkání 
jihočeských gastroenterologů) 

MUDr. Ivo Horný: autor kapitoly Endoskopie v onkologii v monografii 
doc. MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D.  - Postižení dutiny ústní a trávi-
cího traktu onkologických pacientů 

MUDr. Pavel Houška: PKAN - sledování v čase (Oborová konference 
jihočeských neurologů) 

MUDr. Pavel Houška: Možnosti ovlivnění spasticity botulotoxinem 
(48. Neurofarmakologické sympozium) 

MUDr. Pavel Houška: Kdopak to mluví? (7. strakonický neurokazuis-
tický seminář) 

MUDr. Roman Zaremba: HIV — je nutná prevence? (XII. Prácheňské 
oš. dny) 

Bc. Martina Bláhová: Žena po perinatální ztrátě (Budějovice kazuis-
tické) - oceněna 1.místem v hodnocení kazuistik v sekci sester z 18 
příspěvků 

Mgr. Jan Komrska: Moderní přístupy ke galenické přípravě (seminář, 
Strakonice) 

MUDr. Jiří Novák publikoval v časopise FONS : 

1/2016 kazuistika — Hemolytická anémie jako projev karcinomu 

2/2016 kazuistika — Vaskulitida 

3/2016 kazuistika — Oportunní infekce 

4/2016 kazuistika — Familiární hyperkalcemická hypokalciurie 

PharmDr. Eva Šimečková: Mikrobiologické aspekty podávání ATB 
(Kurz – Racionální farmakoterapie antibiotiky pro klinické farmaceu-
ty IPVZ Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková: Nejčastější bakteriální původci nozokomi-
álních infekcí a jejich charakteristika (Kurz – Racionální farmakotera-
pie antibiotiky pro klinické farmaceuty IPVZ Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková: Problémy identifikace (Kurz lékařská bak-
teriologie pro mikrobiology, IPVZ Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková: Správná laboratorní práce (Kurz lékařská 
bakteriologie pro mikrobiology, IPVZ Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková: Mikrobiologická diagnostika 21.století, 
koncepce pracoviště malé nemocnice (Kurz vedoucích mikrobiologic-
kých pracovišť, 1.LF UK, Praha) 

PharmDr. Eva Šimečková: Někteří významní původci bakteriálních 
infekcí a jejich léky volby (Nemocnice Prachatice, seminář pro lékaře) 

PharmDr. Eva Šimečková, MUDr. A. Dvořáková, MUDr. J. Hlad, 
MUDr. M. Zbořil: Dva případy anaerobní sepse (Lékařský dům Praha, 
v rámci semináře Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP) 

MUDr. Martin Pavelka: Kýly včera, dnes a zítra (Prácheňský ošetřova-
telský den) 

Budějovice kazuistické 2016:  

O prionech a lidech (MUDr. Lucie Školníková) 

Jak se přes anafylaktickou reakci propracovat ke koronarografii 
(MUDr. Vladimíra Jandová) 

Žena po perinatální ztrátě (Bc. Martina Bláhová) 

Neakutní střevní invaginace (MUDr. Miriama Kovalíková) 

Netradiční příčina subileu (MUDr. Martina Odvodová) 

 

 

Přednášky ČLS JEP, Nemocnice Strakonice a ČLK v roce 2016:

14. ledna: Současný Blízký východ a migrace (Mgr. et Mgr. M. 

Murad, PhDr., Mgr. S. Murad, Ph.D.) 

18. února: Enterální a parenterální výživa v klinické praxi (MUDr. 

Petr Wohl) 

31.března: Diagnostika a screening karcinomu prsu (Prof. MUDr. 

J. Daneš, CSc.) 

28. dubna: Problémy se spánkem – jak si je rozdělíme (Prof. 

MUDr. K. Šonka, DrSc.) 

11. října: Fibrilace síní – tichý nepřítel (Prof. MUDr. J.  Kautzner, 

PhD, FESC) 

3. listopadu: Laboratorní diagnostika infarktu myokardu a sr-

dečního selhání (MUDr. P. Jarolím, DrSc.) 

6.prosince: 

O prionech a lidech (MUDr. L. Školníková) 

Jak se přes anafylaktickou reakci propracovat ke koronarografii 

(MUDr. V. Jandová) 

Žena po perinatální ztrátě (Bc. M. Bláhová) 

Neakutní střevní invaginace (MUDr. M. Kovalíková) 

Netradiční příčina subileu (MUDr. M. Odvodová) 
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Návrh na rozdělení zisku po zdanění 
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