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Chtěli bychom touto cestou poděkovat za profesionální přístup a
péči, která byla poskytnuta naší
dceři v době její hospitalizace na
dětském oddělení Vaší nemocnice.
Velký dík patří lékařům a sestřičkám za jejich odborné znalosti,
ochotu a trpělivost.
Rodiče pacientky dětského oddělení

V říjnu jsme byli s manželem na
koloskopickém a gastroskopickém
vyšetření ve vaší nemocnici. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat
ošetřujícímu personálu za ochotu,
vstřícnost a profesionální přístup a to vše s úsměvem na tváři. My
jako pacienti jsme se u vás cítili
jako lidé, příjemně a bez jakýchkoli
obav se vám svěřit.
pacient interního oddělení

V minulém týdnu jsem byl hospitalizován ve Vaší nemocnici na oddělení neurologie. Byl jsem mile překvapen technickým vybavením
oddělení. Velmi si vážím vysoké
profesionality Vašich lékařů i zdravotních sester na oddělení neurologie. Příjemná verbální komunikace,
empatie i smysl pro humor byly pro
mne cenným přívlastkem jejich
práce.
pacient neurologického oddělení
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Na sestavení Výroční zprávy 2017 se podíleli: MUDr. Bc. Tomáš
Fiala, MBA, Ing. Luboš Kvapil, MUDr. Michal Pelíšek, MBA, Ing.
Šárka Krabačová, JUDr. Alena Hanáčková, Ivana Kačírková, Ing.
Karel Matas, Ing. Jiří Švec, Mgr. Edita Klavíková, MBA, Renata Kovářová, Bc. Jana Francová, Bc. Milan Škrle, Roman Kačírek a vedoucí pracovišť nemocnice.
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Hejtmanka Jihočeského kraje
Pozornost nemocnice věnovala i poliklinice Blatná, kde provozuje
celkem šest ambulancí. Zde se uskutečnila výměna rentgenu za
necelé 2 miliony korun.

Nejenom modernizace přístrojů a areálu je ale důležitá. Nemocnice
aktivně podporovala i celoživotní a specializační vzdělávání svých
zaměstnanců – z uskutečněných akcí připomeňme Prácheňský
ošetřovatelský den, přednášky Spolku lékařů Strakonice či Českoamerické neurologicko/internistické sympozium. Zaměstnanci se
také zúčastnili vzdělávacích seminářů a odborných konferencí jednotlivých oddělení či legislativou určených povinných školení (KPR,
BOZP a PO, Nakládání s odpady, Hygiena rukou a tak dále).

A když zmiňuji personál, je třeba vyzdvihnout, že Nemocnice Strakonice v minulém roce kladla důraz na jeho stabilizaci, která se
podařila díky možnostem navýšení mezd zaměstnanců, zaměstnaneckými benefity, stipendijními pobídkami pro studenty či podporou vzdělávání.

Vážené dámy, vážení pánové,

Nemocnice se také detailně věnovala teoretickým i praktickým
aspektům krizové připravenosti, zejména problematice rozsáhlého
výpadku elektrického proudu, kdy absolvovala dvě cvičení, včetně
řízeného celoplošného výpadku elektrického proudu v areálu nemocnice.

jihočeské nemocnice se neustále rozvíjejí a zvyšují úroveň poskytované lékařské péče. Nemocnice Strakonice není výjimkou. Ostatně
v letošním roce chystá hned několik významných investic, z nichž za
zmínku stojí především rozsáhlá modernizace přístrojového vybavení nemocnice v rámci projektu rozvoje návazné péče v Jihočeském kraji, díky kterému by mělo být zřízeno pracoviště magnetické
rezonance, obnoveno skiaskopicko-skiagrafické vybavení nemocnice, zmodernizováno gastroenterologické a rehabilitační pracoviště
a centrální laboratoře.

Do důležitých investičních akcí se Nemocnice Strakonice pustila i v
roce 2017. Zmiňme rekonstrukci komunikací v nemocničním areálu
za více než 6 milionů korun a vybudování vstupního objektu do areálu (vchod pro pěší) za necelé 2 miliony korun. Celkově nemocnice
pokračovala v modernizaci celého areálu se snahou vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance. Na odděleních
se tak objevily například nové obrazy a malby, nová vybavení v podobě skříněk a televizí a také nové antidekubitní pomůcky.

Z aktivit za rok 2017 nesmím zapomenout ani na intenzivní přípravu
s pomocí dotačních titulů evropských fondů na prohlubující se elektronizaci zdravotnictví ve vazbě na legislativou dané povinnosti
(například e-preskripce, kybernetická bezpečnost, GDPR — nařízení
o ochraně osobních údajů, elektronizace zdravotnické dokumentace, on-line objednávání pacientů přes webové rozhraní). Nemocnice
uspěla v zisku dotačních titulů IROP 26 a 28.

Nemocnice Strakonice je moderní zdravotnické zařízení, které patří
k nejlepším v republice. Opět to potvrdila i akce HealthCare Institutu, ve které nemocnice dosáhla na prestižní 5. místo v republikovém
žebříčku celkového hodnocení v kategoriích finanční zdraví, spokojenost ambulantních a hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců.
Gratuluji a přeji, aby i rok 2018 byl pro Nemocnici Strakonice
úspěšný!
Mgr. Ivana Stráská
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Předseda představenstva

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

z hlediska vývoje akciové společnosti Nemocnice Strakonice byl rok
2017 rokem úspěšným. Hospodaření vykázalo zisk a společnost
neměla k 31.12.2017 závazky po lhůtě splatnosti. Současně patřil k
těm klidnějším, neprobíhaly větší stavební akce, došlo na rekonstrukci parkovacích ploch a opravu budovy interních oborů.



Neustále probíhající modernizace celého areálu, kdy vytváříme příjemné a bezpečné prostředí – výzdoby oddělení
(obrazy, malby), nová vybavení (skříňky, televize), pořizování antidekubitních pomůcek.



Směrem k veřejnosti jsme podpořili významné dny: Světový
den ledvin, Den hygieny rukou, Světový týden idiopatické
plicní fibrózy, Národní týden podpory kojení, Evropský antibiotický den i Mezinárodní den diabetu.



Podílíme se na celoživotním vzdělávání svých zaměstnanců,
pořádáme Prácheňský ošetřovatelský den, přednášky Spolku lékařů ČLS JEP, přednášková odpoledne, Semináře a
Konference jednotlivých oddělení (CPZ, Neurologie, Dětské
aj.) včetně povinných školení (KPR, BOZP a PO, Nakládání s
odpady, Hygiena rukou aj.)



Stran ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením EU k
ochraně osobních údajů (GDPR) probíhala zvýšená pozornost nad touto problematikou.



Uskutečnily se rovněž průběžné úpravy dokumentace –
lékařské i ošetřovatelské, papírové i elektronické verze dokumentace.



Stran prestižních ocenění je nemocnice akreditována dle
SAK, je držitelem certifikátu AAA a v hodnocení HCI
„Nemocnice roku 2017“ obsadila celkově 5.místo.



Aktivity cvičné – jihočeské cvičení BLACKOUT 2017 i vlastní
cvičný poplach s výpadkem dodávky el. energie.

Nemocnice poskytuje svou péči 8o-150.000 obyvatel, spád je modifikován podle zaměření jednotlivých nemocnic Jihočeského kraje,
pokračuje značný rozsah poskytování zdravotnické péče občanům
kraje Plzeňského.
Jako celek Nemocnice Strakonice, a.s. svou výkonnost udržela, byly
zavedeny nové přístroje, diagnostické metody a postupy, což přispělo k včasnější diagnostice i úspěšnosti léčby. Z větších investic
zdůrazňuji úplnou výměnu rentgenového přístroje na pracovišti v
Blatné, pořízení nové jícnové sondy pro kardiologii, fundus kamery
pro Centrum péče o zrak, hemodialyzačního monitoru, ultrazvuku
pro porodnici a vybavení Centrálních laboratoří.
Z kvalitativního hlediska průběžně probíhalo hodnocení nežádoucích událostí, sledování a měření indikátorů kvality a významnými
událostmi roku 2017 byly:

Největším bohatstvím úspěšného zdravotnického zařízení jsou
pozitivní a motivovaní zaměstnanci. V roce 2017 se podařilo počty
personálu stabilizovat. Rád sděluji, že v roce 2017 si strakonická
nemocnice vedla dobře, což je právě zásluhou našich spolupracovníků zdravotnických i nezdravotnických. Velmi důležitá je podpora
Jihočeského kraje, zejména jeho rady v pozici Valné hromady společnosti, nemocnice je pevnou součástí sítě jihočeských nemocnic.
Podpora servisní organizace Jihočeské nemocnice, a.s. ve složce
obchodní i ekonomické, zde především směrem ke zdravotním
pojišťovnám, je mimořádně důležitá.

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017
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Předseda představenstva

Proto představitelům Jihočeského kraje i členům Dozorčí rady,
která prošla personální obměnou, jménem představenstva i všech
spolupracovníků za konstruktivní přístup děkuji. K dobrým výsledkům přispěla těsná spolupráce s obchodními partnery, dárci, sponzory, odbornými společnostmi, Českou lékařskou komorou i oběma
odborovými organizacemi.

Do roku 2018 máme vizi udržet příznivý trend v průzkumu HCI.
Plánované investiční projekty směřují ke zvýšení úrovně poskytované péče a chceme se rovněž více zaměřit na komunikační dovednosti našich zaměstnanců, jako podstatného znaku pro navázání
kontaktu a spolupráce s pacientem a jeho rodinnými příslušníky.
Především však trvá naše ambice na špičkové úrovni poskytovat
medicínu okresního formátu.
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Pro české i jihočeské zdravotnictví byl rok 2017 rokem stabilním.
Výroční zpráva přináší detailní rozbory, zpráva auditora i stanovisko
dozorčí rady potvrzují, že naše nemocnice je zdravotnickým zařízením zdravým a stabilním. V medicíně často loajalita k oboru bývá
vyšší než loajalita k zaměstnavateli. Dlouhodobě sleduji opačný
pozitivní posun a děkuji spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, a.s. za jejich chování, vlídnost, schopnost vcítění se, za pozitivní vnímání naší nemocnice, za spolupráci mezi
sebou a za to, že nezapomínají a ctí naše motto: „…nemocnice,
které na Vás záleží!“

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.

Statutární orgány, vedení nemocnice
Představenstvo nemocnice, vedení nemocnice

MUDr. Bc. Tomáš FIALA,
MBA

Ing. Luboš KVAPIL

MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA

Ing. Michal ČARVAŠ, MBA

člen představenstva, náměstek pro řízení obslužných
činností

členka představenstva

člen představenstva

předseda představenstva

MUDr. Michal PELÍŠEK, MBA

Mgr. Edita KLAVÍKOVÁ, MBA

Ing. Karel MATAS

Mgr. Marie JANOUŠKOVÁ

náměstek pro kvalitu zdravotní péče

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

vedoucí technicko — provozního oddělení

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

(od 20.7.2017 )

(od 1.7.2017)

Ing. Martin BLÁHA, MBA

Petr NOVÁK

člen představenstva

člen představenstva

(do 30.6.2017)

(do 27.4.2017)

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

(do 30.6.2017 )
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Statutární orgány, vedení nemocnice
Dozorčí rada nemocnice

Eva RABOVÁ

PhDr. Robert
Huneš

předsedkyně (od 12.5.2017 )

(od 12.5.2017 )

MUDr. Pavlína
Maxová

Iva Zelinková

MUDr. Radek
Chalupa

Ing. Jiří Rod

Josef Eigner

(od 12.5.2017 )

(do 11.5.2017 )

Ing. Václav
Valhoda

členka DR (od 1.1.2017 )

Ing. Marcela VLČKOVÁ

Mgr. Vladimír
Hanáček

předsedkyně

(od 12.5.2017 )

Mgr. Břetislav
Hrdlička

Ing. Andrea
Nádravská
(do 11.5.2017 )

(do 11.5.2017)

Dozorčí rada Nemocnice Strakonice, a.s. byla konstituována k 1.1.2017, předsedkyní byla Ing. Marcela Vlčková. Všichni
členové Dozorčí rady zvolení do funkce valnou hromadou společnosti byli odvoláni k 11.5.2017, následně byla zvolena Dozorčí
rada nová, předsedkyní se stala paní Eva Rabová. Členové dozorčí rady z řad zaměstnanců byli zvoleni dne 15.12.2016.

Výbor pro audit Nemocnice Strakonice, a.s.
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Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. — předseda výboru

Primárně je činnost výboru pro audit zaměřena na sledování:

Ing. Lenka Dudová



účinnosti vnitřní kontroly a systému řízení rizik

Bc. Šimon Martinec



účinnosti vnitřního auditu a jeho nezávislosti, pokud je funkce vnitřního auditu zřízena

Výbor pro audit Nemocnice Strakonice, a.s. byl zřízen usnesením č. 220/2017/RK – 9 Rady Jihočeského
kraje vykonávající působnost valné hromady společnosti.



postupu sestavování účetní závěrky



činnosti statutárního auditora, především pak jeho nezávislosti.

Zpráva Dozorčí rady

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017
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úseků zdravotní péče
VedeníVedení
úseku
zdravotní péče
Chirurgické oddělení
primář

Interní oddělení
MUDr. Jan Hlad (do 30.6.2017)

primář

MUDr. Ivo Horný

MUDr. Radek Chalupa (od 1.7.2017)

zástupce primáře

MUDr. Marek Mika

MUDr. Jan Vaňata (do 30.6.2017)

vrchní sestra

Alena Zíková

MUDr. Antonín Jedlička (od 1.7.2017)

JIP — staniční lékař

MUDr. Marek Mika

vrchní sestra

Mgr. Edita Klavíková, MBA

JIP — staniční sestra

Helena Langerová

Ambulance—stan. lékař

MUDr. Antonín Jedlička

Muži — staniční lékařka

MUDr. Romana Zimmermannová

Ambulance —stan. sestra

Bc. Martina Jedličková

Muži — staniční sestra

Lea Stulíková

CH1 — staniční lékař

MUDr. Jan Kratochvíl

Ženy — staniční lékař

MUDr. Jan Vašíček

CH1 — staniční sestra

Veronika Tesárová

Ženy — staniční sestra

Marie Holoubková

CH2 — staniční lékař

MUDr. Jan Vaňata

HDS — staniční lékař

MUDr. Josef Moltaš

CH2 — staniční sestra

Jaroslava Marková

HDS — staniční sestra

Gabriela Jelínková

CH3 — staniční lékař

MUDr. Josef Holák

Gynekologicko—porodnické oddělení

CH3 — staniční sestra

Pavla Kovaříková

zástupce primáře

primář

MUDr. Václav Vlášek

Centrální operační sály, centrální sterilizace

zástupce primáře

MUDr. Ján Fialkovič

vedoucí lékař

MUDr. Radek Chalupa (do 30.6.2017)

vrchní sestra

Mgr. Miloslava Bláhová

MUDr. Josef Holák (od 1.7.2017)

Gynekologie — stan. lékař

MUDr. Ján Fialkovič

vrchní sestra

Bc. Dana Tomaškovičová

Gynekologie — stan. sestra

Bc. Daniela Valentová

centrální sterilizace

Pavla Bártová

Šestinedělí — stan. lékař

MUDr. Přemysl Chalupa

Šestinedělí — stan. sestra

Bc. Hana Hanzlíková

Porodnice — stan. lékař

MUDr. Přemysl Chalupa

Porodnice — stan. sestra

Miloslava Jurášová

ARO—JIP
primář

MUDr. Marek Zbořil

zástupce primáře

MUDr. Miloslav Sýkora

vrchní sestra

Hana Kubičková

Neurologické oddělení

Anestezie — vedoucí lékař

MUDr. Miloslav Sýkora

primář

MUDr. Pavel Houška

Anestezie — staniční sestra

Andrea Doležalová

zástupce primáře

MUDr. Michal Pelíšek, MBA

Lůžka — staniční lékařka

MUDr. Věra Svachová

vrchní sestra

Mgr. Ivana Machová

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí
primář

MUDr. Alena Dvořáková

zástupce primáře

MUDr. Radek Cafourek

vrchní sestra

Marie Vintrová

Centrum péče o zrak

primář

MUDr. Martin Gregora

zástupce primáře

MUDr. Petra Kinkorová

vrchní sestra

Mgr. Hana Furišová

staniční sestra

Marie Vačkářová

Oddělení následné péče

primář

MUDr. Pavel Kristen

zástupce primáře

MUDr. Pavlína Železná

vrchní sestra

Mgr. Jiřina Janochová

Rehabilitace
primář

MUDr. Zbyněk Hrdlička

vedoucí fyzioterapeut

Dana Švecová (do 15.4.2017)
Bc. Marcela Mrázová (od 16.4.2017)
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Dětské oddělení

primář

MUDr. Karel Kusche

vrchní sestra

Jiřina Pacáková

staniční sestra

Renata Schánělcová

úseková sestra DIOP

Bc. Lucie Cellerová

Sociální lůžka
vedoucí sestra

Renata Schánělcová

úseků zdravotní péče
VedeníVedení
úseku
zdravotní péče
Centrální laboratoře

Radiodiagnostické oddělení

primář

PharmDr. Eva Šimečková

primář

MUDr. Josef Harcuba

zástupce primáře, manažer
kvality

RNDr. Zdeněk Tokár

zástupce primáře

MUDr. Pavlína Maxová

vedoucí radiol. asistent

Petr Pavlík

zástupce primáře pro klinickou část

MUDr. Jiří Novák

vedoucí zdr. laborantka

Ivana Kadlecová

primář

MUDr. Martina Hlinková

Klin. biochemie — vedoucí

MUDr. Jiří Novák

vrchní sestra

Irena Fialová

Hematologie a krevní sklad — RNDr. Zdeněk Tokár
vedoucí

Mikrobiologie a ATB středisko PharmDr. Eva Šimečková
— vedoucí
Patologie — vedoucí

MUDr. Robert Slunečko

Centrum klinické onkologie
vedoucí lékař

MUDr. Pavel Švihálek

Psychiatrie
vedoucí lékařka

MUDr. Miluše Holáková

klinická psycholožka

Mgr. Gabriela Vršková

Oddělení nukleární medicíny

Lékárna
vedoucí lékárník

PharmDr. Ladislava Hoštičková

vedoucí farmaceut. asistent- Magdalena Plojharová
ka
vedoucí odb. pracovník výdejny zdrav. prostředků

PharmDr. Ladislava Hoštičková

Nutricionista, nutriční terapeutky, dietolog
nutricionista

MUDr. Jiří Novák

nutriční terapeutka

Monika Brabencová

nutriční terapeutka

Drahomíra Tylová

dietolog

MUDr. Josef Moltaš

Otorinolaryngologie

MUDr. Josef Hajzler

vedoucí lékařka

MUDr. Hana Vlachová

Epidemiologie

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu

nemocniční epidemiolog

MUDr. Iva Šípová

vedoucí lékařka

epidemiologická sestra

Anna Táborová

MUDr. Marie Kotišová

asistentka nemocniční epide- Mgr. Štěpánka Salátová
miologie

Dohlížející pracovník ONM
MUDr. Vladimír Hanáček

Sestra pro sociální službu
Anna Táborová

Pavilon operačních oborů
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Vedení úseků zdravotní péče
Vedení úseku
obslužných profesí
Oddělení ekonomické a informační soustavy

Oddělení technicko—provozní

vedoucí

Ing. Jiří Švec

vedoucí

Ing. Karel Matas

finanční účtárna

Ing. Jiřina Klimešová

IT odbor

Bc. Milan Škrle

vedoucí oddělení zdravotnických informací

Ing. Šárka Krabačová

Dopravní zdrav. služba

Ing. Irena Knetlová

Správce nemocnice, údržba

Roman Kačírek

obchodní oddělení

Jindra Jandová

Prádelna

Jana Břicháčková (pověř. vedením)

archiv

Dušan Heřmánek

Úklid

Eva Nováková (pověřena vedením)

Odpadové hospodářství

Bc. Jana Francová

Personální odbor
vedoucí

Ivana Kačírková

Středisko vědeckých informací
Renata Kovářová

Právnička

Vnitřní auditor
JUDr. Alena Hanáčková

Útvar krizového managementu
Věra Knetlová

Pavilon NORD
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Ing. František Kalaš

BOZP, požární ochrana
Dušan Heřmánek

Rada kvality

Etická komise

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality

MUDr. Pavel Švihálek, předseda, onkolog

JUDr. Alena Hanáčková, právnička

JUDr. Alena Hanáčková, laik (profesí právnička)

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně pro ošetřovat. (do 30.6.2017)

MUDr. Jan Hlad, chirurg

Mgr. Edita Klavíková, MBA, vrchní sestra chirurgie, náměstkyně
pro ošetřovat.

MUDr. Marta Jíňová, praktická lékařka

Ing. Šárka Krabačová, vedoucí OZI

Ing. Pavlína Kořánová, laik (profesí ekonomka)
MUDr. Anna Kubíncová, pediatr

Ing. Karel Matas, vedoucí technického odd.

Tým pro kontrolu nosokomiálních infekcí

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, neurolog
Helena Poláčková, laik (profesí všeobecná sestra, v penzi)
MUDr. Vilém Zoubek, praktický lékař

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centr. laboratoří
Mgr. Štěpánka Salátová, asistentka nemocniční epidemiologie

Nutriční tým

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka
Anna Táborová, epidemiologická sestra

MUDr. Jiří Novák, lékař — nutricionista, biochemik
Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení
Monika Brabencová, nutriční terapeutka

Stravovací komise

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně pro ošetřovat. (do

MUDr. Jiří Novák, lékař nutricionista, biochemik
Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení

30.6.2017)

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat. (od
1.7.2017)

Monika Brabencová, nutriční terapeutka

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva

Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně pro ošetřovat. (do 30.6.2017)

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat. (od

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka

1.7.2017)

Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva
MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality

Inventarizační komise
Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka

JUDr. Alena Hanáčková, právnička

Komise pro kontrolu infekcí
PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu
Ing. Jiří Švec, vedoucí odd. ekonomické informační soustavy
Ing. František Kalaš, auditor

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva
Mgr. Marie Janoušková, náměstkyně ředitele (do 30.6.2017)

Likvidační a škodní komise

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně ředitele (od 1.7.2017)

Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek ředitele

JUDr. Alena Hanáčková, právnička

PharmDr. Ladislava Hoštičková, vedoucí lékárny

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu

MUDr. Marie Kotišová, infekcionista

Ing. Jiří Švec, vedoucí odd. ekonomické informační soustavy

Mgr. Štěpánka Salátová, asistentka nemocniční epidemiologie

Ing. František Kalaš, auditor

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka
Anna Táborová, epidemiologická sestra

Odborné týmy
Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017
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3. ledna: Širokou odbornou veřejnost zasáhla smutná zpráva o
úmrtí docenta MUDr. Dimitrije Slonima (4. 8. 1925 - 3. 1. 2017),
významného virologa a imunologa, jehož odborná dráha byla ve
svých začátcích spojena se strakonickou nemocnicí, a to konkrétně
s laboratoří. Podrobněji se této smutné události věnujeme na jiném
místě této publikace.

9. března: Ke Světovému dni ledvin se tradičně připojila i
Nemocnice Strakonice, a.s. Zájemcům bylo provedeno vyšetření
ledvin na ambulanci hemodialyzačního střediska. Vyšetření
spočívalo v odběru krve a moči. „O výsledcích byli pacienti následně
informováni. V případě patologického nálezu byli pozváni k dalšímu
dovyšetření,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice
12. ledna: Z důvodu vysokého výskytu respiračních onemocnění Strakonice Tomáš Fiala. Světový den ledvin se letos uskutečnil již
byl v nemocnici vyhlášen zákaz návštěv, který nakonec trval až do pojedenácté. Vyhlašuje ho Mezinárodní federace pro nemoci ledvin
a Mezinárodní nefrologická společnost. Hlavním tématem letošního
19. února.
ročníku bylo "Onemocnění ledvin a obezita". Posláním akce je, aby
18. února: Nemocnice Strakonice, a.s. připravila ve spolupráci s
si lidé uvědomili, že je prevence proti onemocnění ledvin důležitá.
odborovou organizací pro děti svých zaměstnanců již 38. ročník
Dětské zimní olympiády. Celkem 22 závodníků soutěžilo ve slalomu
na lyžích a v bobování, děti si hodně užily a přály výborné sněhové
podmínky. Smyslem je podpora dětí zaměstnanců (podobně jako již
u 2 roky fungující Dětské skupiny), využití a propagace rekreačního
zařízení strakonické nemocnice a vůbec dobrá nálada.

15. března: Ve středu 15.3.2017 proběhla v nemocnici exkurze asi
30 studentů strakonického gymnázia. Studenty a pedagogy přivítali
v centrální recepci pavilonu operačních oborů MUDr. Michal Pelíšek
a mgr. Marie Janoušková, seznámili je se strukturou nemocnice a
spektrem poskytovaných zdravotnických služeb. Studenti se dále
rozdělili do tří skupin a vydali se na prohlídku nemocnice. Navštívili
ARO/JIP, chirurgickou ambulanci, neurologické a radiodiagnostické
27. února: Díky finanční podpoře společnosti Technické služby oddělení vč. CT, centrální laboratoře, centrum péče o zrak a
města Strakonice, a.s., pod vedením Ludvíka Němejce, budou hemodialyzační středisko.
hospitalizovaní pacienti na plicním oddělení trávit svůj pobyt 1. dubna: Předávání cen soutěže Sestra roku se konalo 28.
komfortněji. Za věnovanou částku 15 000 Kč byly zakoupeny tři března 2017 v Hudebním divadle Karlín v Praze. Účastnili se jej i
televizní přístroje do pokojů pacientů.
zástupci strakonické nemocnice v čele s ředitelem Dr. Tomášem
Fialou (na snímku společně s děkankou ZSF JČU prof. Valérií
Tóthovou, hlavní sestrou nemocnice Marií Janouškovou a vrchní
sestrou
gynekologicko-porodnického
oddělení
Miloslavou
Bláhovou).

7. března: Proběhla neformální oslava MDŽ na oddělení
následné péče, kterou pro naše pacientky zorganizoval Levicový
klub žen.
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1. dubna: Štafetu od strakonické nemocnice převzala letos
Nemocnice Tábor, a.s. a uspořádala třetí ročník soutěže Medik roku
2017. Za strakonickou nemocnici se akce účastnili předseda
představenstva Tomáš Fiala, vrchní sestry interního a chirurgického
oddělení Edita Klavíková a Alena Zíková a vedoucí personálního
odboru Ivana Kačírková.

5. května: Ke kampani konané při příležitosti Světového dne
hygieny rukou se připojila i Nemocnice Strakonice, a.s.

Den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen a který je
součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) „SAVE
Lives: Clean Your Hands“ (Zachraň život – umývej si ruce),
upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního
opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle
Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma
rukama. Cílem kampaně je zvýšení zdravotní gramotnosti dětí
předškolního a školního věku, jejich rodičů a pedagogů i všech
ostatních občanů primární prevencí infekčních onemocnění.
Správné hygienické chování a návyky si osvojujeme zejména v
dětském věku a přenášíme si je do dospělosti. Proto je velice
důležité učit už děti, jak postupovat při mytí rukou, seznamovat je s
následky nedostatečné hygieny a upevňovat v nich správné
zdravotní chování. Jako již každoročně, tak i letos zaměstnanci
nemocnice připravili osvětovou akci - instruktáž správného mytí
rukou, která se konala v prostorách vstupní haly pavilonu
chirurgických oborů dne 5. 5. 2017 od 9 do 12 hodin. Zájemci si
mohli vyzkoušet správnou techniku mytí a zároveň si ověřit jeho
11. dubna: Dětskému oddělení Nemocnice Strakonice byl kvalitu v tzv. blackboxu, který odhaluje neumytá místa na rukou.
věnován výtěžek ve výši 30 tisíc Kč z 1. reprezentačního zadovského
22. května: Zástupci vedení nemocnice se zúčastnili maturitní
plesu, který se uskutečnil v hotelu Churáňov. „Pořadatelem plesu
zkoušky konané na Střední průmyslové škole ve Strakonicích, kde
byla Eliška Labaštová ze zadovské cukrárny ELLA, které děkujeme
byl prezentován interaktivní model areálu nemocnice. Podrobněji
za podporu,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Strakonice
na straně č. 20.
Tomáš Fiala. „Peníze použijeme k nákupu nového lůžka pro děti
30. května: Primář gynekologicko-porodnického oddělení
hospitalizované na dětském oddělení.“
strakonické nemocnice MUDr. Václav Vlášek byl vybrán redakcí MF
24. dubna: Strakonickou nemocnici navštívili v rámci "Turné plné
Dnes do elitní skupiny 17 nejvýznamnějších českých gynekologů.
smíchu" Zdravotní klauni.

2. června: Herci divadelního spolku Kašpar zahráli krásné
pohádkové divadélko pro pacienty dětského oddělení i děti
Dětského centra Jihočeského kraje a Dětské skupiny Srdíčko při
strakonické nemocnici . Akci připravila firma BSJ Group s.r.o., dárky
pro děti věnovali sponzoři.

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017
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se nám tahle věc podaří, přijedu. Jsem ráda, že jsem mohla svůj slib
splnit a do Blatné přijet," uvedla Ivana Stráská.
Nový přístroj umožňuje snímek pacienta poslat na rentgenové pracoviště do strakonické nemocnice, kde ho lékař okamžitě vyhodnotí,
popíše a výsledek ihned pošle zpět na ambulanci do Blatné. Pacienti
se tedy žádného zdržování obávat nemusejí.
Loni byly nejčastějšími úkony rentgen kostí a kloubů končetin (1089
případů) a rentgen hrudníku (1129 případů).
Pracoviště je otevřené v pondělí od 7 do 11.30 hodin a od 12 do
15.30 hodin, úterý až pátek 7 až 11.30 hodin a 12 až 14 hodin. Nový
přístroj přišel na cca dva miliony korun. Nyní je ve zkušebním provozu.
9. června: Již třetí ročník fotbalového turnaje odehráli zaměstnanci
jihočeských nemocnic v pátek 9. června na hřišti v Katovicích. Organizace se letos ujala strakonická nemocnice za sponsoringu DYNEX
Laboratories, s.r.o. Kromě týmu Českých Budějovic přijeli hráči ze
všech velkých zdravotnických zařízení jižních Čech.
Semifinále: Český Krumlov – Písek 2:1, Strakonice – Tábor 1:0
Utkání o 3. místo: Tábor – Písek 5:3
Finále: Strakonice – Český Krumlov 3:2.

RTG BLATNÁ
POLIKLINIKA BLATNÁ

Konečné pořadí: 1. Nemocnice Strakonice, a.s., 2. Nemocnice Český
Krumlov, a.s., 3. Nemocnice Tábor, a.s., 4. Nemocnice Písek, a.s., 5.
Nemocnice Prachatice, a.s., 6. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Za účasti hejtmanky Jihočeského kraje mgr.
Ivany Stráské a dalších vzácných hostů byl 7.
června 2017 do provozu slavnostně
uveden nový RTG přístroj v blatenské
poliklinice.

Sestava vítězného strakonického týmu: Karel Matas, Vilém Zoubek,
Radek Chalupa, Pavel Houška, Milan Škrle, Martin Vodvářka, Jan Mareš, Přemysl Fiala, Roman Prokopius, Martin Zoubek, Marek Mika,
coach Tomáš Fiala st.

Strakonický deník: Větší pohodlí, rychlejší zpracování dat. To jsou
dva zásadní klady, které představuje nový rentgenový přístroj v blatenské poliklinice. Nový přístroj nahradil zařízení, které pracovalo od
roku 1988. "V Poliklinice Blatná provozujeme rentgenovou ambulanci
od 1. ledna 2015. Za přispění města Blatná jsme tehdejší přístroj zdigitalizovali, čím získal na rychlosti, ale přesto už nevyhovoval," řekl na
slavnostním uvedení do provozu ve středu 7. června ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Rentgen pracoval v Blatné od první světové války, do soukromé péče přešel v roce 2014.
Slavnostního představení se zúčastnila také jihočeská hejtmanka
Ivana Stráská. "Vzpomínám si, že před rokem jsme tady tak trochu
plakali, jak potřebné by bylo získat nový přístroj a slíbila jsem, že když
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24. června: Ve Strakonicích se 24. června 2017 konalo 17.
celostátní setkání odboček Přátel SK Slavia Praha, v rámci kterého
se konal turnaj v malé kopané. Během akce vybrali příznivci Slavie 8
tisíc korun pro strakonickou nemocnici. Šek převzal její ředitel
Tomáš Fiala.

jednotlivých nemocnic holdingu. Předpokládáme, že slíbená dotace
bude ministerstvem proplacena na podzim letošního roku,“ říká
mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková.
„Odbory vnímají rozhodnutí hradit v následujícím půlroce příspěvek
z vlastních finančních zdrojů nemocnice jako správný krok a
pozitivní signál směrem k zaměstnancům. Jsem rád, že nemocnice,
i když mohla, nešla cestou vyčkávání,“ přidává předseda jihočeské
krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
republiky Jan Šusta.

1. července: Chirurgické oddělení Nemocnice Strakonice má od
1. července letošního roku nového primáře. Stal se jím Radek
Chalupa, který nahradil Jana Hlada, jenž funkci primáře zastával od
1. září 2004. „Jan Hlad významně rozvinul chirurgickou operativu
břišní a cévní a výrazně se věnoval chirurgii štítné žlázy. Důležitá
11. září: Nemocnice Strakonice, a.s. získala další výraznou
byla také jeho úspěšná výchova další generace strakonických
pomoc v podobě speciálního vybavení. Dětské oddělení má k
chirurgů, které úspěšně dovedl k atestacím,“ připomíná předseda
dispozici nový spirometr, přístroj k měření dechových objemů. "Je
představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
určený především k diagnostice astmatu a chronických plicních
Doktor Hlad zůstává kmenovým lékařem nemocnice v pozici šéfa onemocnění u dětí," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala v pondělí
chirurgické ambulance, jeden den v týdnu povede cévní ambulanci 11.9.2017 na slavnostním předání šeku od společnosti Swiss Life
a poradnu na poliklinice v Blatné.
Select, která prostřednictvím nadace Naděje dětem podpořila
nákup tohoto přístroje. Primář dětského oddělení Martin Gregora
Nový primář strakonické chirurgie Radek Chalupa je zkušený
považuje pořízení nového přístroje za přínos také vzhledem k počtu
chirurg s nejvyšší kvalifikací.
vyšetření. "Ročně jich je s ohledem na velkou spádovou oblast
kolem 1300," řekl Martin Gregora. Spirometr vyšel na víc než 100
tisíc korun.

1. července: Od července byly v celém holdingu Jihočeské
nemocnice, a.s., navýšeny mzdy nelékařskému zdravotnickému
personálu pracujícímu bez odborného dohledu ve směnném
provozu. Téměř dva tisíce zaměstnanců holdingu si přilepšilo o
2000 korun hrubého. Vedení holdingu se rozhodlo vyplatit navýšení
mezd v celkové výši 32 milionů korun z vlastních zdrojů.

11. září: Strakonická nemocnice se opět stala držitelem
certifikátu AAA, který jí udělila na základě analýzy firmy za rok 2016
mezinárodně uznávaná společnost Bisnode. Tento certifikát Czech
Stability Award je dokladem o tom, že nemocnice splňuje
nejpřísnější kritéria kredibility a spolehlivosti.

K tomuto kroku holding přistoupil i přesto, že v současné době
reálně nedrží peníze z dotačního řízení od ministerstva
zdravotnictví. Navýšení mezd se týká například všeobecných sester,
porodních asistentek, ergoterapeutů, radiologických asistentů a
farmaceutických asistentů ve směnném provozu. Ve všech osmi
zařízeních holdingu, pod který spadají nemocnice v Českých
Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci,
Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře.
„Přistoupili jsme k tomu s ohledem na personál, který očekával
okamžité navýšení mezd. Abychom mohli slib splnit, jsou peníze
díky dobrému hospodaření vypláceny z vlastních zdrojů
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18. září: Porodnice a oddělení šestinedělí Nemocnice Strakonice
a.s, dlouhodobě podporuje kojení jako nejpřirozenější a nejlepší
způsob výživy narozených dětí. Proto v průběhu Národního týdne
podpory kojení nemocnice pozvala maminky, které aktuálně řeší
problém s výživou svých dětí, aby neváhaly a navštívily naše
erudované sestry na oddělení šestinedělí a výživovou poradnu prim.
MUDr. Martin Gregory na dětském oddělení.

5. října: Strakonická nemocnice hostila již 4. ročník českoamerického neurologicko/internistického sympozia. Podrobněji na
straně č. 23.

12. října: Čtyři nové monitory dechu Babysense II předala ve
čtvrtek 12. října Nadace Křižovatka Nemocnici Strakonice. Přístroje
v celkově hodnotě 11 880 korun byly pořízeny díky finančním darům
soukromých firem. Od zástupců Nadace Křižovatka je převzal
20. září: V rámci Světového týdne idiopatické plicní fibrózy primář gynekologicko – porodnického oddělení Václav Vlášek.
nabídla Nemocnice Strakonice, a.s. specializované pneumologické
„Monitory dechu jsou nesmírně důležité. Hlídají nově narozené děti,
vyšetření. Zájemcům bylo provedeno vyšetření plicních funkcí a
které jsou ohroženy syndromem náhlého úmrtí. Dochází k němu
skiagram hrudníku s následnou konzultací u lékaře. Idiopatická
náhle a neočekávaně, i když jsou naprosto zdravé. Monitor dechu
plicní fibróza je onemocnění nejasné příčiny, při kterém dochází k
jim může zachránit život,“ vysvětlil ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně na vazivo. Jde o
onemocnění převážně vyššího věku, které se nejčastěji projevuje 1. listopadu: V prádelně strakonické nemocnice byl proveden
námahovou dušností nebo kašlem. „Pacient se zadýchá při chůzi do cvičný požární poplach. „Cvičné poplachy děláme v nemocnici
kopce či schodů, při pokročilém onemocnění ale může mít pocit často, vždy jde o to zjistit, zda je vše v pořádku včetně únikových
nedostatku vzduchu také při běžných denních činnostech, chůzi po cest nebo jsou ještě někde rezervy,“ dodal ke středečnímu cvičení
rovině nebo i v klidu. Častá je únava, nevýkonnost a někdy též ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Co se týká konkrétně strakonické
hubnutí,“ doplňuje primářka Plicního oddělení Nemocnice nemocnice, nácvik lokalizace požáru a evakuaci lidí už zažila každá
Strakonice Alena Dvořáková. Včasné odhalení tohoto relativně z nemocničních budov.
vzácného onemocnění přispívá k lepší prognóze pacientů díky
možnosti zahájení terapie novými léčivými přípravky, které
zpomalují progresi onemocnění.
21. září: Dvířka strakonickéko babyboxu se otevřela ve čtvrtek
21. září 2017 v 1:45. Sestřička Helena Frömlová držela novorozenou
holčičku v náručí za tři minuty, ihned poté ji ještě s pupečníkem
ošetřil MUDr. Petr Lyer. Pupečník měla stisknutý žlutým kolíčkem
na prádlo, což tu ještě nebylo, zabalená ve dvou tlustých dekách,
ale jinak nahá. Jedná se o druhé strakonické děťátko z babyboxu. Ať
žije Melitta narozená 21. září 2017!
21. září: Charitativní běh „ Sportem proti rakovině“ odstartoval ze
třetího hradního nádvoří strakonického hradu. Letošní ročník
zaznamenal několik změn. Především tu, že hlavními organizátory
akce byly 25. protiletadlový raketový pluk společně s Armádním
sportovním klubem Strakonice, městem Strakonice, Muzeem
středního Pootaví a dalšími partnery. Dále výtěžek, který se vybere
v průběhu akce, bude předán strakonické nemocnici, kterou na
zahájení prezentoval její ředitel Tomáš Fiala.

13. listopadu: Ve dnech 13. - 16. listopadu se již poosmé uskutečnil
tzv. Antibiotický týden, který patří mezi každoroční kontaktní
kampaně lékárníků směrované na pacienty. V lékárně Nemocnice
Strakonice, a.s. dostanou klienti rozšířené informace, jak správně
ATB užívat, aby se předešlo vzniku rezistence. „Cílem
Antibiotického týdne je upozornit na nebezpečí takzvané
antibiotické rezistence, která by mohla vzhledem k nesprávnému
užívání antibiotik a nedostatečnému vývoji nových léků znamenat
problém nevyléčitelných infekcí pro budoucí generace,“ uvádí
předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr. Tomáš
Fiala.
14. listopadu: Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu
uspořádala strakonická nemocnice akci, která připomněla rizika
této nemoci. Zdravotníci měřili hladinu glykémie (koncentrace
cukru v krvi), krevní tlak, váhu a BMI (Body mass index, který udává
podíl tuku v těle člověka). Zájemcům bylo také k dispozici nutriční
poradenství a prezentace zdravé výživy.
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22. listopadu: Světový den CHOPN, tedy chronické obstrukční 5. prosince: Již tradičně navštívil Mikuláš se svými pomocníky
plicní nemoci, připadl na středu 22. listopadu. Právě v tento den se Dětské oddělení, kde nemocným dětem předal hodně sladkostí a
mohli zájemci nechat zdarma vyšetřit na plicním oddělení dárků s přáním brzkého uzdravení.
Nemocnice Strakonice. Součástí bylo vyšetření spirometrie a
plicních funkcí k vyloučení obstrukce. „Celosvětově je nejčastějším
rizikovým faktorem kouření tabáku. Právě kuřáci jsou rizikovou
skupinou, ve věku 65-70 let trpí CHOPN až polovina populace,“ řekl
MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Nemocnice Strakonice. „Diagnóza a klasifikace CHOPN jsou
postaveny na průkazu ne zcela zvratné a zhoršující se obstrukce
dýchacích cest takzvanou spirometrií, pomocí které vyšetříme plicní
funkce k vyloučení obstrukce,“ dodala MUDr. Alena Dvořáková,
primářka plicního oddělení.
7. prosince: Stonání dětským pacientům zpříjemnilo pohádkové
28. listopadu: Nemocnice Strakonice, a.s. obsadila 5. místo v divadelní představení péčí firmy BSJ Group, současně díky firmě
absolutním hodnocení prestižní soutěže Nemocnice roku 2017, PROMEDICA bylo předáno dětskému odd. Nemocnice Strakonice,
kterou pořádala organizace HealthCare Institute. Uspěly i další a.s. celkem 50 ks kompletního povlečení postýlek. Povlečení bylo
jihočeské nemocnice. Podrobněji na straně č. 21.
zhotoveno dle návrhů akademické malířky paní Romany Andělové,
což je shodou okolností v dětství vyléčená pacientka motolské
30. listopadu: Nemocnice uspořádala již tradiční setkání při
hematoonkologie.
příležitosti zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu v areálu
nemocnice. Přišli i vzácní hosté včetně hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské, zástupci města a církve.

30. listopadu: Pavilon operačních oborů hostil slavnostní předání
výzdoby chirurgického oddělení, o které se postarala Nadace
Zdeňky Žádníkové, čímž navázala na řadu let trvající skvělou
spolupráci ve zvelebování
pracovišť nemocnice originálními
kresbami.

31. prosince: Pod režijní taktovkou lékaře gynekologickoporodnického oddělení naší nemocnice MUDr. Romana Zaremby
popřáli zaměstnanci nemocnice prostřednictvím veselého videa
všem svým pacientům, jejich rodinám a široké veřejnosti vše
nejlepší v novém roce! Tato spontánní aktivita vzbudila široký
pozitivní mediální rozruch v celé České republice.
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Zemřel docent Slonim
Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (4. 8. 1925 - 3. 1. 2017)
Po krátké nemoci zemřel 3. ledna 2017
významný virolog a imunolog Doc. MUDr.
Dimitrij Slonim, osobnost, jejíž odborná
dráha byla ve svých začátcích spojena se
strakonickou nemocnicí, a to konkrétně s
laboratoří.

vání některých budov jim prý dalo zabrat. Kupodivu nejméně práce
měli, jak uvedli, s budovou ředitelství. Nemocnice je s konečným
výsledkem spokojena a po drobných úpravách hodlá tento orientační
systém ve 3D na své webové stránky umístit.
Nemocnice nebyla jedinou společností, která téma na ročníkovou
práci navrhla a maturantům byla po celou dobu i nápomocna. Ročníkovou práci na zakázky si objednala i strakonická společnost ČZ.
Studenti měli zpracovat návrh na robotizované pracoviště slévárny
hliníku.

Byl jedním ze zakladatelů české virologie a
imunologie. Věnoval se především výzkumu virů influenzy a parotitidy, ale zejména
klíšťové encefalitidy. Vybudoval Ústav sér
a očkovacích látek v Praze a byl jeho přednostou od založení v r. 1956 až do r. 1985.
Se svým týmem se věnoval výzkumu a
výrobě virových vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím. Působil jako vysokoškolský pedagog.

Jako odborník byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Až do r. 2008
byl více než 50 let aktivním spolupracovníkem WHO právě v oblasti
výzkumu vakcín a účastnil se prací při eradikaci poliomyelitidy.
Jak již uvedeno výše, začátky jeho laboratorní práce jsou spojeny se
strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde v době zavření vysokých škol
za nacistické okupace 1. 8. 1944 jako laborant a pracoval v laboratoři
strakonické interny pod vedením MUDr. Cvrčka a prof. Hloucala.
Obdivuhodně rychle zvládl nejen tehdy velmi pracné metody biochemické, hematologické a mikrobiologické, ale už tehdy se projevilo
jeho velké nadání k experimentální práci.
Jeho vzpomínky na toto období hovoří samy za sebe: „Laboratoř
strakonické interny, to byl můj ráj na zemi. Byl jsem ve svém živlu,
tíhu množství práce jsem necítil, ... práce mě úžasně bavila, přípravu
a barvení mikroskopických preparátů jsem ovládal už z domova,
jenom techniku jsem se snažil dále vylepšovat. Nepřeženu, když
řeknu, že si mě doktoři oblíbili, občas mě pochválili... a neformálně
jmenovali vedoucím laboratoře a primář Hloucal mi zvedl měsíční
plat o 100 korun!“
Ještě v roce 2016 měl pan docent živý zájem o strakonickou nemocnici a její laboratoře – rozvoj laboratorních metod a přístrojové vybavení sledoval s potěšením.

Nové diagnostické a terapeutické postupy na chirurgickém oddělení

V roce 2017 zavedlo chirurgické oddělení strakonické nemocnice do
Kromě píle a nadání měl pan docent vrchovatou měrou i to, čemu se běžné praxe dvě nové metody.
říká „kouzlo osobnosti“, byl široce vzdělán i v historii a umění. Tato
ClariVein — nová metoda ošetření kmenových varikozit dolních konrenesanční osobnost, svým způsobem nenahraditelná, bude chybět
četin. Jedná se o metodu, která je alternativou k jiným endovenózjak z hlediska odborného, tak i lidského.
ním výkonům a ke klasické operaci varixů dolních končetin se srovnatelnými výsledky. Princip spočívá v mechanicko - chemické ablaci s
Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří
účinkem na cévní stěnu striktně intraluminálně. Provádí se ambulantně, bez nutnosti jakékoliv anestézie včetně lokální. Je to metoda
rychlá, bezpečná a nebolestivá. Vhledem k jejímu principu s sebou
nese minimální riziko poranění okolních struktur. Významnou výhodou je i rychlost rekonvalescence, po krátkém šetřícím režimu (cca 3
dny po výkonu) je možný návrat k plné zátěži včetně sportovní.
Týdeník Strakonicko: Maturitní zkoušku si mnozí představují tak, že Flexicystoskopie — tato metoda významně zlepšuje péči o urologicstudent sedí na potítku, třímá tužku v upocené ruce a doluje v paměti ké pacienty, umožňuje šetrnější vyšetření močového měchýře bez
odpovědi na zadané téma. Kromě tohoto typického scénáře musí ale nutnosti podání celkové anestézie a hospitalizace.
studenti některých oborů na strakonické střední průmyslové škole
obhájit také svou ročníkovou práci.

Maturanti připravili interaktivní model
strakonické nemocnice

V pondělí 22. května takové prezentaci ročníkové práce přihlížel i
ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala, lékař Michal Pelíšek a
správce počítačové sítě Milan Škrle. Nemocnice sama zadala studentům téma, a to vytvořit 3D model areálu nemocnice pro webové
stránky tak, aby se návštěvníci a pacienti lépe a snadno orientovali.
Maturanti Tomáš Taranda a Jiří Stulík pracovali na zadání od loňského října a prezentaci zvládli skvěle. Přiznali, že vytvořit 3D model
nemocnice nebylo v některých fázích vůbec jednoduché. Museli celý
areál nafotografovat z výšky, na to použili dron, i ze země a modelo-
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Strakonická nemocnice uspěla v sou- Dětské oddělení spolupracuje na mezitěži Nemocnice roku 2017
národní studii
Nemocnice Strakonice, a.s. obsadila 5. místo v absolutním hodnoce- Jde o studii TEMPO- MAESTRO, která hodnotí protektivní vliv umělé
ní prestižní soutěže Nemocnice roku 2017, kterou pořádala organiza- výživy s probiotiky (bifidobacterium breve) před rozvojem alergií. Jde
ce HealthCare Institute. Uspěly i další jihočeské nemocnice.
o dvojitě zaslepenou randomizovanou studii probíhající v centrech ve
Spojených státech, Evropské unii a vybraných asijských zemích, do
Jihočeské nemocnice patří k celorepubkteré vstupují kohorty kojených dětí a dětí dokrmovaných nebo na
likové špičce. Opět to potvrdila prestižumělé výživě s pre a probiotiky. Cílem je získání objektivních dat o
ní soutěž Nemocnice roku pořádaná
prospěšnosti hydrolyzovaných formulí umělé výživy obohacených
neziskovou organizací HealthCare Inprobiotikem u dětí s rodinou alergickou zátěží v porovnání s dětmi
stitute. Absolutním vítězem celorepubplně kojenými. Strakonické dětské oddělení již zařadilo 15 kojenců.
likové soutěže se stala Nemocnice
Písek. Mezi absolutními vítězi se také
objevila na místě čtvrtém Nemocnice
Prachatice a na místě pátém Nemocnice Strakonice. Kategorii Finanční zdraví
v roce 2017 mezi akciovými společnostmi vyhrála Nemocnice České Budějovice, která byla druhá v kategorii
Finanční zdraví v absolutním pořadí. Jako druhá mezi akciovými spo- Strakonická nemocnice uspěla se žádostmi o podporu ve dvou výlečnostmi se umístila Nemocnice Český Krumlov, třetím výhercem je zvách integrovaného regionálního operačního programu (č. 26 a 28).
Nemocnice Písek. Táborská nemocnice byla šestá a Nemocnice Pra- Oba dotační programy významně v dalších letech podpoří rozvoj
chatice sedmá. Kategorii Nejlepší nemocnice z pohledu Zaměstnan- elektronizace zdravotnictví a zkvalitnění a zabezpečení dat.

Evropské dotační fondy podpoří elektronizaci zdravotnictví

ců vyhrála Nemocnice Písek, jako druhá se umístila Nemocnice Stra- Výstupem projektu z dotace IROP 26 bude nově rozšířený informační
konice.
systém o nové moduly, které umožní provádění odpovídajících čin„Velice mě těší, že se nejen v soutěžích, ale zejména v reálném životě ností a procesů v Nemocnici Strakonice, a.s. za použití moderních
pravidelně ukazuje, že může být jihočeské zdravotnictví vzorem pro technologií. O nové moduly rozšířený NIS umožní efektivnější práci
celou Českou republiku. Naše nemocnice nepřetržitě zlepšují zdra- zdravotnického personálu, umožní plnohodnotné vedení elektronicvotní péči, modernizují vybavení i zdokonalují služby pro pacienty. A ké zdravotní dokumentace, umožní objednávání pacientů plně elekzisk pak dále reinvestují zpět do svého rozvoje. Jedná se o výsledek tronickou cestou a umožní provedení řádné integrace na systém
skvělé práce vedení těchto zařízení i všech zaměstnanců, za což jim Elektronické evidence tržeb. Nové moduly: Objednávání pacientů,
patří velké poděkování. Zároveň se ale jedná i o skvělou vizitku kraje, Nový komunikační modul s rozšířením komunikace o B2B VZP a
který nemocnice spravuje,“ uvádí jihočeská hejtmanka Mgr. Ivana napojení na EET, Integrace subsystému Gastroskopie, Organizace a
plánování na operačních sálech, Vedení elektronické zdravotnické
Stráská.
dokumentace a Mobilní náhled na zdravotnickou dokumentaci.
„Výsledky soutěže, která má bezesporu velké renomé, nás samozřejmě nesmírně těší,“ říká předsedkyně holdingu MUDr. Zuzana Roitho- Projektový záměr výzvy IROP 28 řeší modernizaci provozního inforvá, MBA. Člen představenstva všech jihočeských nemocnic Ing. Mi- mačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. a to formu
chal Čarvaš, MBA k umístění nemocnic uvádí „Je to jasný důkaz toho, pořízení či doplnění nových funkcionalit. Nově budou pořízeny komže dokážeme obstát i mezi fakultními nemocnicemi. Zároveň je to ponenty (1) operační sály, centrální sterilizace, cytostatika, management nástrojů, skladová evidence, evidence majetku, (2) mikropotvrzení pacientům, že svou práci děláme dobře“.
biologie pro centrální laboratoř, (3) nástroj pro řízení interních požaZa zmínku stojí, že Nemocnice České Budějovice se letos účastnila davků zaměstnanců (servis desk), (4) nástroj pro plánování směn, (5)
pouze kategorie Finanční zdraví, a to kvůli restrukturalizací, která evidence smluv a (6) stravovací systém. Součástí projektového zásouvisí s přesunem medicíny z dolního areálu do horního. „Veškeré měru je pořízení nezbytné (7) informační infrastruktury, na které
práce se dějí za plného provozu. I přesto, že se veškerý personál čes- bude modernizovaný systém provozován a pořízení (8) koncových
kobudějovické nemocnice snaží o co nejmenší dopad na pacienty, zařízení. Předkládaný projektový záměr je koncipován tak, že jeho
jednoznačně dochází k určitému snížení komfortu. Z toho důvodu části jsou spolu provázány a tvoří logický, smysluplný a funkční celek.
jsme v ostatních kategoriích letos nesoutěžili,“ vysvětluje předseda
představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Břetislav Shon.
Projekt Nemocnice roku je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také na sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic. Hodnotí se přitom
finanční zdraví, spokojenost hospitalizovaných pacientů, spokojenost ambulantních pacientů a spokojenost zaměstnanců.

Otevřena nová cévně — chirurgická
ambulance v Blatné
Nemocnice Strakonice, a.s. otevřela v druhé polovině roku 2017 v
prostorách blatenské polikliniky novou ambulanci se zaměřením na
cévní chirurgii. Odbornou péči o nemocné z blatenského regionu
začal zajišťovat emeritní primář chirurgického oddělení MUDr. Jan
Hlad.

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017
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BLACKOUT 2017
Strakonická nemocnice se zapojila do cvičení Jihočeského kraje Blackout 2017 a již
během příprav si otestovala stupeň připravenosti na rozsáhlý výpadek proudu.
Hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská vyhlásila na prosinec 2017 celokrajské cvičení „Blackout 2017“, které mělo prověřit
připravenost klíčových krajských institucí na rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie.

Nemocnice Strakonice, a.s.
se během roku podrobně
zabývala přípravou na případný rozsáhlejší výpadek
elektrické energie, kdy by
byl provoz nemocnice odkázán na náhradní zdroj elektrické energie. Celý projekt
vyvrcholil ve dnech 4. a 5.
prosinec 2017 celokrajským
cvičením Blackout 2017.

Současně se pověření pracovníci nemocnice připravovali na ohlášené
krajské cvičení Blackout 2017. Proběhla řada schůzek s organizátory
akce. Samotné cvičení se pak konalo začátkem prosince roku 2017.
Simulován byl energetický krizový stav na velké části území kraje,
který byl způsoben katastrofickou vichřicí. Cvičení se zaměřilo
zejména na testování různých forem komunikace mezi krizovými
štáby zúčastněných institucí a vzájemná spolupráce. Hlavním zájmem Nemocnice Strakonice, a.s. bylo ověřit pružnost náhradních
dodávek nafty pro provoz dieselagregátu, elektrocentrál, tekutin,
jídla pro pacienty a zaměstnance a náhradního zdroje tepla. Součas-

Fáze teoretických příprav
spočívala zejména v identifikaci a aktualizaci Traumatologického
plánu a hlavně Plánu krizové připravenosti, které myslí na standardizaci postupů při havarijních situacích. V rámci této části projektu
byla například smluvně zajištěna dodávka většího množství nafty
nutné k provozu náhradního zdroje a dále byla uzavřena s městem
Strakonice dohoda o zajištění evakuačních prostor. V rámci bilaterálních schůzek byla ověřena možnost spolupráce s dalšími partnery,
např. Hasičským záchranným sborem a krizovým štábem města
Strakonice.

V odpoledních hodinách v pondělí 9. října byl ve spolupráci s firmou
E.ON proveden řízený cca 40 minut trvající výpadek elektrického
proudu v celém areálu nemocnice, který prověřil naši organizační a
provozní připravenost, zejména kapacitu náhradního zdroje a funkčnost záložních okruhů. Během ostrého testování bylo identifikováno
několik technických problémů, které byly v následujících týdnech
postupně odstraněny. V současné době tak máme detailně zmapovaný skutečný stav připravenosti na rozsáhlý déle trvající výpadek
elektrického proudu.
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ně byly testovány alternativní způsoby předávání informací při předpokládaném výpadku mobilních sítí a internetu. Dále byly prověřeny
provozní možnosti jednotlivých pracovišť při podobné katastrofě
včetně zásobování léky či akceschopnosti bezpečnostních agentur. V
tomto ohledu lze cvičení považovat za velký přínos pro přípravu na
krizové situace, které mohou celkem snadno a bez varování nastat.

ČESKO-AMERICKÉ NEUROLOGICKO/INTERNISTICKÉ SYMPOZIUM
Nemocnice Strakonice, a.s. uspořádala 5. října 2017 ve spolupráci s Lahey Hospital
and Medical Center (Boston, USA) již čtvrtý ročník prestižního sympozia.
Již tradiční odborné setkání…
Ve čtvrtek 5. října 2017 pořádala Nemocnice Strakonice, a.s. ve
spolupráci s Lahey Hospital and Medical Center (Boston, USA) v
reprezentačních prostorách strakonického hradu již čtvrtý ročník
česko — amerického neurologicko / internistického sympozia.

Odborný program:
D. Martin: Vývoj zdravotnictví v USA, srovnání s EU
J. Srinivasan: Perspektivy a budoucnost neurologických
onemocnění
D. Apetauerová: Novinky v Parkinsonově nemoci
M. Vytopil: Diabetická polyneuropatie, přehled
A. Popelka: Proč je zdravotnictví v USA tak drahé
R. Rusina: Alzheimerova nemoc — novinky
P. Houška / H. Nováková: Statiny a myopatie

„Pokračujeme v tradici, kterou jsme založili před sedmnácti lety a
ve které intenzivně pokračujeme několik posledních let. Již z minulých ročníků jsme zvyklí na vysokou odbornou úroveň všech prezentací, které nacházejí vynikající odezvu v řadách odborníků z velké
části převážně jihozápadních Čech. S bostonskou nemocnicí navazujeme kontakty zejména díky skvělé spolupráci s profesorkou Dianou Apetauerovou, která je strakonickou rodačkou,“ řekl k sympoziu předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Společenský večer s dudáckou kapelou a dobrou večeří v
Hradním sklípku již tradičně sympozium uzavřel.
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PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ
Cévní chirurg Josef Holák: Křečové žíly dokážeme odstranit i bez operace

Chirurg Nemocnice Strakonice MUDr. Josef
Holák se věnuje především cévní chirurgii.
Zdaleka nejvíce řeší onemocnění žilních
městků dolních končetin, které všichni
znají pod názvem křečové žíly. Proč se jim
tak říká? Jak se dají léčit a jaké možnosti
nabízí strakonická nemocnice? Na to nám
odpověděl v rozhovoru.

Pojďte se na začátek čtenářům trochu
představit.
Jsem chirurg nemocnice ve Strakonicích,
mám atestace z chirurgie a cévní chirurgie,
proto se nejvíce věnuji tématům z oblastí
cévní chirurgie. Některá z nich jsou poměrně
závažná, ale tím vůbec nejčastějším je onemocnění žilních městků dolních končetin,
lidově řečeno křečových žil.
Proč se tomu vlastně říká křečové žíly?
Je to podle jednoho z hlavních symptomů,
který pacient má, a sice nočních bolestí
v dolních končetinách, které jsou převážně
nepříjemného křečového charakteru a které
pacienta dříve nebo později přivedou k lékaři.
Jak časté je to onemocnění?

Druhy léčby jsou jaké?
Nejčastěji využívané jsou metody operační,
hrazené pojišťovnou a vyžadující krátkodobou hospitalizaci i pracovní neschopnost
zhruba 3 až 6 týdnů. Pak jsou i další metody,
které se rozvinuly postupem doby. U nich je
následná pracovní neschopnost kratší
a u některých není dokonce žádná, to je
případ třeba metod termických s použitím
laserového vlákna nebo radiofrekvenční ablace. Další metoda je chemicko-mechanická
ClariVein. Ta se vykonává bez umrtvení
a nevyžaduje ani pracovní neschopnost. Tyto
metody ale pojišťovna nehradí a platby jsou
poměrně vysoké. Operace stojí zhruba
25 tisíc. Po každém zákroku ale pacient musí
nosit elastické kompresní bandáže. Po operaci déle, po těch neoperačních metodách
zhruba dva týdny. Dá se to řešit i čistě chemickou metodou, takzvanou skleroterapií. Ta
se používá na drobné kosmetické vady i větší
žíly, jen ten roztok má vyšší koncentrace.
Poslední metodou je pěnová skleroterapie,
kterou se dají řešit velké křečové žíly. Všechny metody mají zhruba stejnou účinnost,
pacient si tak může vybrat, co mu nejvíce
vyhovuje.

Typickým příznakem je rozšíření žíly a její
vinutost. Jsou různé stupně a velmi často
ženy trápí především z kosmetického hlediska. I s tím ale jsme schopni pacientkám pomoci. Řekl bych, že tak polovinu případů
řešíme jako kosmetické zákroky.
Dají se křečové žíly léčit?
Vždycky je základem ošetření dobrá ultrazvuková diagnostika, která nám ukáže příčinu
problému. Podle toho se pak volí léčba.
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Jaké metody nabízíte ve strakonické nemocnici?
Klasické operační řešení, skleroterapii, pěnovou skleroterapii a ClariVein.

Je nějaká prevence, jak se křečovým žilám
vyhnout?

Nejlepší prevencí je vyhýbat se dlouhému
stání a dlouhému sezení, což je v dnešní době bohužel dost těžké. Ideální je dostatek
pohybu, sportu. Tím, jak se zatínají svaly, tak
tlačí na okolní žíly a snaží se vypudit krev
k srdci. Doporučuji i dodržovat pitný režim,
nekouřit. Těch rizik je mnoho, a když se
nasčítají, je z toho problém. Pomáhá také
sprchování střídavě teplou a studenou vodou.
Pokud někdo má problémy, nejlepší prevencí
jsou elastické kompresní bandáže, které minimalizují tlak a výrazně se zpomaluje rozvoj
Když za vámi přijde pacient, jakou metodu onemocnění.
mu doporučíte?
Existují i nějaké léky?

Poměrně dost. V rámci našeho somatotypu,
kdy chodíme po dolních končetinách, se na
nohy neúměrně zvýšil tlak. Trpí na to větši- Pacient často přijde s žádankou od obvodnínou ženy, ale ani muži tohoto onemocnění ho lékaře na operaci. Dnes nám ale dokáže
nejsou ušetřeni.
poradit ultrazvuk, kterou metodu je nejlepší
zvolit a která je nejvhodnější. Pokud je vhodDá se říct, proč víc ženy?
ná operace, v tom případě jsou vhodné
Jediným prokázaným faktorem je dědičnost. i ostatní metody a záleží na pacientovi, zda
Jinak jde o přidružené faktory, které na to
mají vliv. Ať už jde o těhotenství nebo hormonální změny. Právě těhotenstvím se nemoc
zhoršuje a po jeho ukončení se může zlepšovat, ale už se nemusí úplně vyléčit.
Jak vlastně poznám, že mám křečové žíly?

si ji může dovolit uhradit, či jak dlouho může
být v neschopnosti, je to o domluvě s ním.
Největší rozčarování je, když podstoupí zákrok například laserem nebo ClariVeinem,
a ta žíla se opět zprůchodní. Už nemusí být
tak postižená, ale je tam 30 procent riziko. To
u operace, kdy tu žílu odstraníme, vůbec
nehrozí.

Existují, ale jen velmi málo jich je s prokázanou účinností. Oblíbené jsou ale také doplňky
stravy a jako vhodnou prevenci doporučuji
konzumovat
potraviny
s
rutinem
a vitaminem C.

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ
Zhruba polovinu pacientů oddělení léčebné rehabilitace tvoří lidé s bolestmi zad

„Rehabilitace je pěkný, ucelený obor,“ říká
primář oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice Strakonice Zbyněk Hrdlička. Oddělení, které se nachází v pavilonu NORD,
slouží ambulantním pacientům, jejichž
věkové rozmezí je co nejširší. Jinými slovy –
na rehabilitaci přichází i maminky s nejmenšími dětmi. Rehabilitační péče je také
poskytována na lůžkových odděleních,
kam fyzioterapeuti docházejí. Na otázky
kromě Zbyňka Hrdličky odpovídala vedoucí
fyzioterapeutka Marcela Mrázová.

Rehabilitace musí být svým způsobem oddělení s pozitivním nábojem – ve valné
většině případů se zdravotní stav pacientů
zlepšuje alespoň minimálně… Je tomu tak?
Marcela Mrázová: „Ano, zlepšuje… Jenomže
například problémy se zády se často vrací,
takže se s některými pacienty vídáme takřka
pravidelně. Lidé pocítí po rehabilitaci úlevu,
jenomže aby problémům předcházeli, musí
se sami sobě věnovat i nadále, což je však
většinou problém.“
Zbyněk Hrdlička: „Jakmile je to přestane bolet, už cvičit nechtějí, to je samozřejmé.“ (úsměv) „Ohledně zad máme plno chronických pacientů…“

Roste počet pacientů s bolestmi zad?

Vadné držení těla, úrazy, neurologická onemocnění jako roztroušené sklerózy či lidé,
Zbyněk Hrdlička: „Samozřejmě, je taková
kteří prodělali CMP (cévní mozkovou příhodoba… Pozorujeme nárůst i u dětí, protože se
du).“
nehýbou, sedí u počítače a vozí se autem.“
Když zmiňujete cévní mozkovou příhodu,
Dokážou lidem výrazněji ulevit i masáže?
jaká je šance, že se pacient, který ji proděMarcela Mrázová: „Masáž pomůže na chvíli… lá, vrátí do běžného života?
Jde ale o to, jak se člověk snaží udržet si neMarcela Mrázová: „Velmi záleží na tom, jak
bolavá záda po návštěvě masážního salónu.
rychle dostane prvotní ošetření. Pokud není
Pokud sedí celý měsíc v kanceláři a za tu doprodleva, je šance výrazně vyšší. Čas v tomto
bu si jednou zajde na masáž, moc velký vliv to
případě hraje ohromnou roli.“
mít nebude.“
Vyvíjí se také oblast rehabilitace?
Pomáhá zádům plavání?
Zbyněk Hrdlička: „Rehabilitace je de facto
Zbyněk Hrdlička: „Ne… Je to spíš pověra.
stále stejná. Spíše je posun v tom, že k nám
Říkalo se, že voda nadnáší a je tam lehčí
třeba v případě CMP přicházejí pacienti
pohyb, avšak jestli někdo plave čubičku, plás menším postižením, protože celé zdravotcá sebou ve vodě, tak to příliš význam nenictví jde dopředu rychlým krokem…“
má… Prevencí bolesti zad je cvičení. Sám ale
vím, že v dnešní době člověk na sebe nemá Jsou pacienti skeptičtí na začátku procetolik času. Nemůže pořád jen cvičit. Žijeme dur? Nevěří, že dojde ke zlepšení?
v kulturním prostředí, ne v nějakém vakuu,
Marcela Mrázová: „Jsou tací, kteří nevěří
tudíž nemůžeme neustále meditovat.“
v pokrok. Nakonec odcházejí spokojení, že se
Dá se říct, kolik procent ze všech vašich jejich stav opravdu zlepšil. Někdo je spokojepacientů tvoří lidé s bolestmi zad?
ný více, někdo méně, ale vždy je zlepšení
evidentní. Lidé ale musí chtít, nejde jenom
Zbyněk Hrdlička: „Řekl bych, že to bude 50
vyvíjet naši iniciativu. Když nechce pacient,
procent, možná i víc…“
my ho k tomu nepřesvědčíme.“
Marcela Mrázová: „…souhlasím. Bude to tak
Zbyněk Hrdlička: „Limitem rehabilitace je
půl na půl.“
spolupráce… Pacient samozřejmě musí chtít
A jaká je další skupina pacientů?
spolupracovat, jinak jsme na to krátcí.“

Marcela Mrázová: „Najdou se ale samozřejmě
lidé, kteří na sobě chtějí pracovat… Kteří cvičí
i po rehabilitačních procedurách.“
Marcela Mrázová: „Je to velmi široká škála.
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PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ
MUDr. Pelíšek: Ultrazvuk je bohatě využíván také v neurologii

Nemalý význam má v oboru neurologie
ultrazvukové vyšetření. „Hraje především
úlohu v diagnostice příčin mozkových příhod,“ říká zástupce primáře neurologického oddělení strakonické nemocnice Michal
Pelíšek a dodává, že se tato neustále se
rozvíjející
metoda
využívá
hlavně
k vyšetření cév, které zásobují mozek.
„Vyšetření krčních tepen nám ukáže, jak je
na tom pacient stran rizika cévní mozkové
příhody. Současně tato metoda dokáže
vybrat pacienty, kteří by mohli profitovat
z operačního zákroku na cévách, což je její
velký přínos pro prevenci mozkových příhod. Své místo má i v managementu akutní
péče o pacienty s mrtvicí. Prokáže-li se při
vyšetření například uzávěr cévy, může pacientovi časný intervenční či neurochirurgický zákrok výrazně zlepšit jeho prognózu,“
vysvětluje Michal Pelíšek.
Další výhodou této metody je, že se jedná
o neinvazivní vyšetření. „U nás takto vyšetříme zhruba tisícovku pacientů ročně,“ dodává
Michal Pelíšek se slovy, že se většině lidí při
vyslovení slova „sono“ vybaví ultrazvuk břicha. „V neurologii používáme trošku jinou
sondu. Přístroj jako takový je stejný. Společně s vyšetřením krčních tepen můžeme zobrazit přiložením sondy na hlavu pacienta
i případné odchylky přímo na mozkových
tepnách.“
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Novinkou je využití ultrazvuku
i u dalších onemocnění mozku.
„Primárně k vyšetření mozku
sice používáme CT či magnetickou rezonanci, ale ultrazvuk
také dokáže vyšetřit některé
mozkové struktury a být tak
u některých diagnóz jakousi
minimálně zatěžující alternativou.“ dodává Michal Pelíšek.
Strakonická nemocnice ošetří
zhruba 200 pacientů ročně
s
mozkovými
příhodami.
„K většině došlo na základě uzavření některé z mozkových cév, což vede
k infarktu dané části mozku,“ doplňuje Michal Pelíšek. „Ultrazvuk pomáhá určit, jak
významné změny na cévách jsou, jaký je
přesně charakter sraženiny, zda jde spíše
o chronický, nebo akutně vzniklý cévní problém, nebo zda například nedošlo k natržení
krční cévy. Vyšetření také ukáže, zda se již
u pacienta s příznaky mozkové příhody dočasně ucpaná céva sama zprůchodnila, což
může ovlivnit další terapeutický postup.
Správně stanovit přesnou lokalizaci uzávěru
cévy a jeho charakter je hodně důležité
zejména v dnešní době velkého rozvoje intervenčních metod a akutní operativy pacientů
s mozkovou příhodou. Právě zde nám ultrazvuk hodně pomáhá.“

Momentálně se diskutuje o využití ultrazvuku
v diagnostice řady dalších neurologických
onemocnění, například postižení periferních
nervů, v neurooftalmologii, u mozkových
nádorů či u degenerativních onemocnění
mozku, jako je například Parkinsonova choroba. „V samotných začátcích tohoto onemocnění nejsou příznaky nijak výrazné. Právě
ultrazvuk může mít nějaký přínos, protože by
mohl zaznamenat malé změny v mozku,
které klasické zobrazovací metody neodhalí.
V neposlední řadě se v neurologii ultrazvuk
využívá také ke stanovení mozkové smrti,
což má velký význam v transplantační medicíně,“ uzavírá Michal Pelíšek.

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ
Romana Zimmermannová: Narůstá počet pacientů s onemocněním krve

Romana Zimmermannová pracuje ve strakonické nemocnici již 14 let. Nastoupila na
interní oddělení, ale v roce 2006 odešel
z nemocnice jediný hematolog, proto se
rozhodla, že se tomuto oboru bude věnovat. Začala se tedy připravovat na atestaci
z oboru hematologie a transfuzní lékařství. Bylo nutno absolvovat spoustu stáží
na vyšších hematologických pracovištích.
Celá příprava k atestaci má jistá pravidla
a podmínky, obor od oboru trvá pět až šest
let. Tuto přípravu ještě na pět let přerušila
mateřskou dovolenou, ale po návratu do
zaměstnání vše potřebné dokončila, úspěšně v červnu 2015 složila atestaci a získala
tak odpovídající erudici.
Jak jste se dostala do Nemocnice Strakonice?
Pracuji zde již od roku 2003. Lékařskou fakultu jsem vystudovala v Plzni, ještě za studií
jsem měla v plánu tam pracovat ve fakultní
nemocnici. Ale po dokončení vysoké školy
mne napadlo, jestli by nebylo zajímavější
pracovat v menší okresní nemocnici, kde je
medicína, jak bych tak řekla všeobecnější,
a tím pádem pro mne zajímavější, lékař pak
musí vyšetřovat a léčit pacienty s různými
diagnózami a nezabývá se jen úzkým specializovaným okru- hem nemocí. Bydlím v Blatné, takže mne strakonická nemocnice napadla hned, jak jsem se začala rozhodovat, kam
po medicíně.
A jak to tedy bylo s hematologií?
Popravdě mne nikdy hematologie jako obor,
kterému bych se chtěla věnovat, nenapadla.
Již na studiích nebyla mezi mediky moc oblíbená hlavně proto, že je hodně komplikovaná
a obsáhlá. Z naší nemocnice však odešel
hematolog, postupně jsem v tomto oboru
našla zalíbení a začala se mu věnovat. Příprava, tedy stáže a učení, byla velmi dlouhá
a dost obtížná, ale nakonec jsem atestaci
úspěšně složila.
Díky tomu mohla být otevřena hematologická ambulance?
Ano. Ambulance funguje již asi dva roky. Byla
zařízena za vydatného přispění vedení nemocnice, které mělo samozřejmě velký zájem na tom, aby nová ambulance vznikla
a mohli jsme tak poskytovat nově ambulantní
hematologickou péči. Též byly nutné jisté
administrativní kroky a jednání se zdravotní-

mi pojišťovnami. Pracuji na částečný úvazek
stále na interně, dopoledne přibližně do deseti hodin trávím tam a pak se přesouvám do
hematologické ambulance. Pacientům podle
mého názoru nevadí, že přicházím až kolem
desáté hodiny. Naopak to pro ně má i jistou
výhodu, protože když jdou do naší odběrové
místnosti na odběry krve, trvá asi hodinu, než
obdržím jejich výsledky. Takže jakmile přijdu,
může se náš objednaný program rozběhnout.
Kolik ošetříte pacientů a co vlastně vaše
ambulance nabízí?

V kartotéce máme kolem sedmi set karet,
denně ošetříme asi dvacet pacientů. Naše
ambulance se skládá ze sesterny, mé ordinace a sálku, kde máme polohovatelná křesla
a lůžko. Zde můžeme ambulantně podávat
transfuze krve a také provádět trepanobiopsie, tedy vyšetření kostní dřeně. Dříve, ještě
před mou atestací, jsme toto vyšetření provádět nemohli a museli jsme pacienty odesílat
na hematologii do Českých Budějovic. Nyní je
to již možné. Vzorky kostní dřeně částečně
cytologicky vyšetřujeme sami, na specializovaná vyšetření je musíme odesílat na jiná
odpovídající pracoviště.

macemi. V rámci svých stáží jsem navštívila
spoustu různých oddělení a klinik, jedním
z nich bylo i hematologicko-onkologické
oddělení ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde se
přímo tímto mimo jiné zabývají. Jistou dobu
jsem se snažila provádět osvětu i tady ve
Strakonicích, ale není to jednoduché. Nás
v nemocnici navštěvují spíše starší a nemocní lidé, kterých se dárcovství kostní dřeně
a případné zařazení do registru dárců dřeně
netýká. Pokud se mne na to někdo zeptá,
odkazuji je na jakékoli transfuzní pracoviště,
kde je možné krev darovat a do registru zařadit, pokud pacient splní jistá kritéria. Tady
v naší nemocnici odběrové centrum nemáme, krevní transfuze dovážíme odjinud
a skladujeme je ve velké krevní bance.
Nedostatek transfuzí některých krevních
skupin tedy nehrozí?
Samozřejmě že ne. To je legislativně zajištěno. V krevní bance máme mnoho transfuzí
ihned k použití a průběžně je důsledně doplňujeme, takže se to stát nemůže. Navíc máme k dispozici transfuzní přípravky, takzvané
univerzální krevní skupiny, což je krevní skupina 0 Rh negativní. Ty můžeme použít pro
kohokoli bez obavy z nějakých komplikací.

Připadá mi, že v poslední době narůstá
počet pacientů s krevním onemocněním... S jakým nejčastějším krevním onemocněním za vámi pacienti chodí?
Rapidně až mne to překvapuje. Když byla
ambulance otevřena, počet pacientů narůstal Těžko říci. Celou hematologii je možno rozpozvolně. Myslím si, že nějaký čas trvalo, než dělit
na
takzvanou
neonkologickou
se o nás dozvěděli obvodní lékaři a lidé (nezhoubná krevní onemocnění jako napříz okolí. Ale uteklo asi půl roku a přišel obrov- klad chudokrevnost či poruchy krevního sráský boom, skoro denně telefonoval nějaký žení a podobně) a onkologickou, která zahrpacient či lékař a objednávali se k hematolo- nuje mnoho leukémií a lymfomů. Když o tom
gickému vyšetření a do naší péče. Kartotéka tak přemýšlím, tak právě chudokrevnost je
se zaplnila během krátké doby. (úsměv) asi nejčastější. Mnoho pacientů se zjištěným
A tento trend trvá. Je pravdou, že někteří lymfomem či leukémií nevyžaduje léčbu,
pacienti přijdou k vyšetření a my hematolo- mnohdy se jedná o takzvané indolentní onegické stonání vyloučíme, jejich obtíže mají mocnění, které terapii nevyžaduje a pacienti
jinou příčinu. Tyto pacienty tedy již samozřej- docházejí jen na pravidelné kontroly.
mě ke kontrolám nezveme, vyřazujeme je
z evidence a předáváme je do péče jiných
odborníků. Takových pacientů je ale velmi
málo. Myslím, že počet pacientů bude nadále
narůstat, obracejí se na nás i pacienti z jiných
okresů.
Jak je to momentálně s dárci krve a kostní
dřeně?
Je pravda, že jsem se o to zpočátku velmi
zajímala. I u nás v ambulanci a v čekárně
máme k dispozici jisté letáky s těmito infor-
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Jan Komrska: Lékové poradenství v naší lékárně může zdarma využít kdokoliv

Takzvané lékové poradenství nabízí od
minulého roku lékárna Nemocnice Strakonice. Jak léky kombinovat? Jaké jsou alternativy? Proč užívat předepsaná léčiva? Na
to vše a mnohem více vám dá odpověď Jan
Komrska, držitel certifikátu o absolvování
garantovaného kurzu České lékárnické
komory, se kterým jsme podnikli následující rozhovor.

Takže stačí vepředu ohlásit, že chci navštívit lékové poradenství? Není třeba se
objednat?
Když jsem tady a nemám zrovna žádného
klienta, určitě nikoho neodmítnu. Většinou
se ale lidé objednávají, stačí zavolat, nebo
si termín domluvit na místě. Mimochodem
konzultace trvá zhruba hodinu a je dobré
se dostavit opakovaně. Je zdarma.

Pro koho je vhodná návštěva vaší konzulVyužívají lidé tuto službu?
tační místnosti, která se nachází přímo
Zatím příliš ne. Řekl bych, že je škoda, že
v lékárně strakonické nemocnice?
informace hledají spíše na internetu,
Zveme hlavně lidi, kteří mají pochybnosti,
mnohdy i v některých diskuzích... Inforpotíže, nebo nějaký intimnější problém, který
mace na internetu nemusí být úplně správnení vhodné řešit vepředu před ostatními
ná, může být zavádějící. Existuje literatura,
klienty lékárny. Přicházejí ke mně také lidé,
zahraniční zdroje, odkud se dá lépe čerpat.
kteří si prošli různými doktory specialisty, ale
Od toho jsme tu my.
stále nedosáhli z hlediska svého zdraví spokojenosti. Jsme tu zkrátka pro kohokoliv...
Každý je zván. Přijďte, budeme o potížích
Jsou lidé, kteří víc věří zmíněným diskuvést dialog, budeme společně řešit vaše lékozím, než názorům odborníka...
vé problémy, berte to jako další možnost
zlepšit vaši farmakoterapii, můžeme napsat U nás je podle mě hlavní problém, že ještě
lékové doporučení pro vašeho praktického nejsme tolik v povědomí. Neznají možnost,
lékaře, zkontrolujeme, zda nemají léčiva kterou nabízíme. Faktem je, že se maminky
interakce, zkonzultujeme ideální užívání na internetu přesvědčují navzájem, občas do
v souvislosti s potravou, vysvětlíme vám, toho dokonce vstoupí i některá doktorka,
proč máte užívat předepsaná léčiva a jaké která ale bohužel nepodá úplně přesnou informaci, čehož jsem byl svědkem, a už se to
mají v organismu účinky...
šíří.

něco předepíše... My jsme tady od toho, abychom vyhodnotili, jestli ty léky spolu mohou
fungovat. Mnohdy k nám lidé přijdou s celou
lékařskou zprávou.

Je lékové poradenství běžné i v jiných lékárnách?

Není... Myslím, že jsme jediní na okrese.
Je nebezpečné léky kombinovat? Pokud si Osobně mám na to certifikát, musel jsem
absolvovat dvoudenní seminář, který byl
nejsem jistý, poradíte mi?
podmínkou.
Když berete dva léky, vedlejší účinky se většinou neprojeví, ale při větším množství nebez- A jak lidé poznají lékárny, které tuto služpečí hrozí. Lékaři vědí, co není dobré brát bu nabízejí?
dohromady, třeba tady v nemocnici léky Na dveřích by měla být polepka, která na
předepisují dobře, ale leckdy se stane, že službu upozorní... My ji tady máme.
pacienti chodí k více specialistům. Každý
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Primář pediatrie Martin Gregora: Na naše odborné ambulance můžeme být pyšní

Šestadvacet let působí na dětském oddělení strakonické nemocnice, čtvrtým rokem
je primářem. MUDr. Martin Gregora si na
nedostatek kvalitních lékařů nemůže stěžovat. Právě mladí absolventi a absolventky přináší nové nápady a dětské oddělení
se i díky nim zapojuje do celosvětových
studií například s nemocnicemi z Paříže
nebo Londýna. I když jde o regionální zařízení, poskytovaná péče je zde na té nejvyšší úrovni.

Můžete nám na začátek představit vaše
oddělení?
Jsme regionálním typem zařízení a máme
mix pacientů s úrazy, respiračními onemocněními, ale jsou tu i pacienti, kteří by za jiných okolností leželi na infekčním oddělení,
a to jak s průjmy, tak neuroinfekcemi. A pak
máme dětské neurologické pacienty.

lizovat význam regionálních pracovišť. Je
fakt, že v některých okolních zemích je pediatrie více centralizována. Ale v současném
stavu je nepředstavitelné, že by zůstalo třeba
jen jedno velké krajské zařízení. Na to není
připravena ani veřejnost, ani to krajské zařízení. Někde může být problém s personálním
obsazením, ale to ani tak není problém jihočeského holdingu, ale spíš jiných krajů. Dětská oddělení s akreditací, jako je to naše,
mají z čeho vybírat a dětských lékařů je dostatek.

Hlavně to stojí hodně času. Údaje se zapisují
do centrálního systému. Lékařky pak provádějí pravidelné kontroly, sběr dat a biologických vzorků. Naší nemocnici takový výzkum
přináší prestiž.
Je těžké najít pacienta pro takovou studii?

V tomto případě ne. Jde o novorozence,
kteří mají rodinnou alergickou zátěž
a v dnešní době je ta zátěž alergiemi u minimálně poloviny populace. Určitý problém
může být komunikace s rodiči, protože mléko dostávají v neoznačené krabici a my je
Nemocnice se zapojuje i do celosvětových
musíme přesvědčit, že to mléko je opravdu
studií. Jak tato aktivita vznikla?
kvalitní. Rodiče ale mají jistotu, že jde o stuV posledních letech došlo ke generační ob- dii podporovanou renomovanou firmou
měně a povedlo se nám nabrat mladé absol- s vysoce kvalitními produkty mléčné výživy.
ventky, které jsou velmi šikovné a přinesly
Kdy bude studie hotová?
svěží vítr a nové nápady na oddělení. Jsou
i dobře jazykově vybavené, a tak jsme si Po roce je první zhodnocení, pak se přesune
troufli přihlásit se do dvou celosvětově probí- do druhého roku. Nyní máme deset pacientů,
hajících studií. Jedna se týká těžkých abnomi- ještě tři bychom chtěli.

Na dětském oddělení fungují i
ambulance. Co to znamená?

odborné nálních infekcí, kde jsme nalezli jednoho
pacienta, který kritéria splňoval a dobře to
s ním dopadlo. Teď máme deset kojenců
To je určité specifikum naší nemocnice, na
v rámci výživové studie. Týká se alergií
které můžeme být pyšní. Přímo u nás na
a srovnáváme v ní kojence na umělé výživě
budově jsou odborné ambulance, kromě

Jaký to pak má význam pro nemocnici?
Dozvíme se, jestli je nějaký benefit pro dítě
ve smyslu výživy, pokud nemůže být plně
kojeno. Důležité je pro nás také vzdělání nad
rámec toho povinného, co lékařky dělají.
Zjistili jsme, že to není tak složité a jde to i na
menším oddělení.
Vy jste také uznávaný autor knih pro nastávající rodiče a maminky.
Ano, knihy píšu už šestnáct let. Těch titulů je
za ty roky několik a postupně je aktualizuji
o nejnovější poznatky. Jde například o knihy
Péče o novorozence a kojence, Těhotenství
a mateřství, Vývoj dítěte v kojeneckém věku, Vývoj batolete, Čekáme děťátko a Jídelníček kojenců a malých dětí.
Proč jste se do psaní knih pustil?

jedné jsou vedeny dětským oddělením. Výhodou je blízkost, kdy jsou hned vedle lůžkové části a také fakt, že lékaři na ambulancích
jsou zaměstnanci dětského oddělení. Funguje tak mnohem lepší spolupráce, protože
i oni si mohou přijít například udělat konsiliární vyšetření.

s probiotiky a bez probiotik s plně kojenými
dětmi. Jsou tam nemocnice z Londýna, Paříže a dalších center.
Jak se povede strakonickému oddělení
zapojit do takové studie?

Vždycky je to trochu o náhodě a výzvách a
jestli se toho člověk nebojí a zda tu hozenou
Jak se posunul vývoj pediatrie během vaší rukavici zvedne. Naše mladé lékařky jsou pro
praxe?
to zapáleny a opravdu jim to jde.

Měl jsem pocit, že by bylo dobré dát rodičům
validní informace, které se týkají našich českých doporučení. V době, když jsem s knihami začínal, na trhu byly pouze cizojazyčné
překlady a tam se naráželo na nesrovnalosti
v doporučeních. Pak se ukázalo, že mi docela
jde převyprávět odborná ponaučení do populárně naučného jazyka tak, aby tomu rodiče
rozuměli. A líbilo se to, tak jsme v tom
s Milošem Velemínským, který je skvělým
gynekologem, pokračovali.

V současné době je tendence trošku bagate- Co zapojení do takové studie obnáší?
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Eva Šimečková: Vybavení Centrálních laboratoří je na krajské úrovni

Před jedenácti lety vznikly v Nemocnici
Strakonice Centrální laboratoře. Náročný
projekt, kdy bylo třeba sloučit čtyři samostatné úseky, tedy klinickou mikrobiologii
a
antibiotické středisko, hematologii
a krevní sklad, klinickou biochemii
a patologii, měla na starosti PharmDr. Eva
Šimečková, stávající primářka Centrálních
laboratoří a vedoucí úseku klinické mikrobiologie.

a připravila si koncept, jak by naše laboratoře pro kliniky servis, snažíme se jim poskytnout
mohly vypadat.
služby, které potřebují.
Bylo těžké jednotlivé jednotky sloučit?

Tehdy byly velké bariéry mezi laboratorními
obory, lidé nebyli zvyklí spolupracovat. Každý
se obával, co to bude obnášet, mysleli si, že
jejich práce je nejdůležitější, což bylo svým
způsobem pochopitelné. A najednou jsme je
dali do jedné budovy. Je třeba si uvědomit, že
tehdy byla centralizace laboratoří celostátně
spíše výjimečná. Dnes už to je relativně časté.
Jak jsem však mohla vidět na jiných pracovištích, není zcela běžné, aby jednotlivé složky
spolu dobře spolupracovaly. Záleží hodně na
personálním obsazení, což se tady postupně
podařilo. Lidé spolu komunikují, fungují… To
je důležité! Ale velmi nám zpočátku pomohli
odborníci ze sousedních nemocnic - Českých
Budějovic, Písku, Prachatic. Dneska se situace obrátila a k nám se jezdí z jiných pracovišť podívat, jak se u nás pracuje. Organizujeme již několik let po sobě i kurzy, které jsou
Můžete zavzpomínat na vaše začátky ve vyhledávané mladými odborníky z celé rezdravotnictví? Jak jste se dostala k vašemu publiky. Je to velmi náročné při rutinní práci,
dnešnímu oboru?
ale když slyšíte na závěr ta hodnocení, tak je
to i radost.
Jsem absolventkou klinické farmacie. Je potěšující, že dnes je to relativně moderní obor, Pracujete jenom pro Nemocnici Strakoniale v době, kdy jsem začínala, to bylo pod- ce?
statně složitější. Pro klinické farmaceuty
Vyšetřujeme polovinu vzorků pro spádovou
nebyla tabulková místa. Musela jsem proto
oblast Strakonicka, tedy nejenom pro naši
nastoupit do lékárny, ačkoliv jsem v ní běnemocnici. Máme tři odběrová střediska –
hem studií žádnou praxi neměla. Práce
v Blatné a dvě ve Strakonicích a výborně
v lékárně však nebyla ta oblast, ve které bych
fungující svoz vzorků, takže spolupracujeme
se chtěla realizovat. Těhotenství nakonec
s privátními lékaři našeho regionu.
vyřešilo tuto krátkou epizodu. (úsměv)
Na co jsou laboratoře primárně zaměřeny?
Poté jste se začala věnovat mikrobiologii.
Vychází to z oborů, které jsou v nemocnici.
Ano, udělala jsem si atestaci a v roce 1999 se
Především vycházíme vstříc klinikům, kteří
stala primářkou klinické mikrobiologie. V té
přicházejí s konkrétním požadavkem, nebo
době byly laboratorní obory rozčleněny na
se snažíme být krůček před nimi, kdy my
samostatné organizační jednotky a byly
jsme ti, co jim nabízí, že to a to je možné.
i fyzicky rozmístěny na různých místech
Podle amerických statistik 70 – 80 % lékařv naší nemocnici. Ředitel MUDr. Tomáš Fiala
ských rozhodnutí v nemocniční péči závisí na
chtěl laboratorní služby centralizovat. Byla
výsledcích laboratorních testů. Jsou to jednak
jsem pověřena tímto úkolem, když jsem se
samozřejmě analýzy hematologické a biopo konkurzu stala primářkou tehdy ještě
chemické, tj. obory, které pracují pod časorozčleněných Centrálních laboratoří. Nebyla
vým stresem, kdy lékař potřebuje znát výtady ale žádná budova, do které by se daly
sledky pacienta co nejdříve. A pak je to miumístit všechny laboratoře. Nakonec se ukákrobiologie, kdy je naším cílem vypátrat
zalo, že nejvhodnější zázemí bychom mohli
„pachatele“ onemocnění, či mu alespoň přijít
nalézt v objektu bývalé transfuzní služby,
na stopu a najít proti němu účinnou zbraň,
která byla už tehdy zrušena. Tak se nakonec
tj. vhodné antibiotikum. Je to práce vskutku
stalo. Mezitím jsem navštívila různá moderní
přímo detektivní. Obecně bych řekla, že jsme
laboratorní pracoviště v celé republice
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Dáváte jim odpovědi na otázky.
Ano, ale nejlépe je vést rozhovor tak, abychom nebyli pouze servis, černá skříňka, která vyhazuje odpovědi. Vzájemná komunikace
je zásadní.
A když je třeba vyšetření, na které zde
nemáte kapacitu, vybavení?
V našich podmínkách nemůžeme dělat
všechno, i když si myslím, že naše vybavení
by vyhovovalo i krajské úrovni. Ředitelství
nám v tomto vychází vstříc. Spolupracujeme
s laboratořemi v Českých Budějovicích nebo
v Praze, můžeme se obrátit na příslušné odborníky. Pro klinická pracoviště jsme místo,
kde vzorky a
požadavky shromáždíme
a pokud je to nutné, pošleme je na příslušné
vyšší specializované laboratorní pracoviště.
A co říci na závěr?
Během své odborné práce, kterou už dělám
bezmála třicet let, jsem měla trojnásobné
štěstí. Jednak jsem zažila přímo historický
přerod mikrobiologie díky převratným technologiím do moderního, stále se rozvíjejícího
oboru. Dále jsem potkala řadu výborných
kolegů a kolegyň, ať už na svém pracovišti,
anebo napříč republikou. A na závěr – to
kouzlo mikrobiologie v naší generaci nám
dokázala předat během odborných kurzů
a přednášek mimořádná osobnost, paní RNDr. Pavla Urbášková, CSc., která se svou
aktivní odbornou činností významně podílí na
metodickém vedení českých mikrobiologů.

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ
Michal Pelíšek: Léčebné konopí má široké terapeutické využití

Léčebné konopí. Téma, které někdo může
vnímat kontroverzně. Jak to ale doopravdy
je? Na otázky odpovídal zástupce primáře
neurologického oddělení strakonické nemocnice MUDr. Michal Pelíšek, MBA.

Odkud se léčebné konopí vozí?
Po několikaměsíčním období, kdy léčebné
konopí nebylo pro české pacienty k dispozici,
přijde na jaře 2018 do distribuce konopí, které na základě smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví vypěstuje česká firma a ministerstvo poté zajistí jeho distribuci. Přechodně se
také konopí dováželo z Nizozemska, bylo ale
dražší. V současné době nevím o nikom, kdo
by do České republiky konopí dovážel.
Ani nemocnice nemají zásoby?
Ne, to bohužel ne. Momentálně je stop stav.
Firma dodala na konci minulého roku dodávku, která vydržela do konce letošního ledna.
Jaký je vůbec rozdíl mezi léčebným konopím a nelegálním konopím? Je to léčebné o hodně dražší?
Právě, že to české konopí bylo relativně levné, zahraniční dovoz je o dost dražší. Hlavní
výhoda léčebného konopí je však v jeho kvalitě. Přesně víme, jaké je složení látek
a v jakém poměru. To na černém trhu nikdy
nemůžete vědět, nevíte to ani v případně po
domácku pěstovaného konopí.
Jaký je poměr THC v léčebném a nelegální
konopí?

centry v republice. Myslím si, že do budouc- Na internetu jsem zaznamenala i různé
na bude pacientů přibývat, protože spektrum koncentráty.
pacientů, kteří ho mohou užívat, je veliké.
Ve světe existují i další alternativy, například
Dá se tedy říci, že systém je velmi regulova- kapky nebo synteticky vyráběné konopí, ale
ný a těžko zneužitelný.
v České republice t.č. není nic dalšího dostupné. Všechno má svá pro a proti.
Ano, už jen z toho důvodu, že málokdo může
konopí předepsat. Další věc je, že všechny Jaké jsou odezvy na léčbu konopím?
dávky, které se pacientům předepíší, jsou
Musím říct, že byly veskrze kladné. Já osobně
v centrálním registru, takže je všechno snadjsem se nesetkal s nikým, kdo by léčbu vylono dohledatelné. Registr hlídá i maximální
ženě nesnášel. Je fakt, že pro někoho může
dávky, které má daný člověk předepsané
být limitující cena, pokud některému paciennapříklad za měsíc, takže lékárna mu nevydá
tovi vyhovuje vysoká dávka.
víc, než je legislativou daný limit.
Léčba není u žádné z chorob hrazena poNa jaké nemoci se smí v České republice
jišťovnami?
konopí předepisovat? S jakými případy jste
Ne, zatím bohužel ne.
se setkal ve Strakonicích?
Je celá řada indikací pro léčebné konopí. Častou indikací je těžká neutěšitelná bolest, jak
onkologická, což je u většiny pacientů, tak
i neonkologická. To jsou například pacienti
s těžce postiženou páteří nebo klouby. Ta
léčba je doplňková. Představuje určitou alternativu tam, kde běžné léky selhávají nebo
mají celou řadu vedlejších účinků. Kromě
bolesti se konopí používá na poruchy zažívání, a to opět hlavně u onkologických pacientů, tedy na nevolnosti nebo zvracení. Dále se
používá na léčbu dalších neurologických onemocnění, zejména třesu, zvýšeného svalového napětí a ztuhlosti. To se týká hlavně pacientů s roztroušenou sklerózou nebo Parkinsonovou nemocí. Všem těmto pacientům
jsem konopí předepisoval i já.

Viděla jsem na internetu video, kdy se člověk postižený Parkinsonovou chorobou
s nekontrolovatelným třesem po aplikaci
konopí uklidnil, a dokonce začal mluvit. Je
to opravdu tak efektivní?
Je to jako s jakoukoliv jinou léčbou. Na někoho to funguje lépe a na někoho hůře a vždy
záleží na dávce. Někdy může být snášenlivost
větších dávek horší. Moje zkušenost je taková, že snášenlivost byla dobrá. Samozřejmě
se udávají i vedlejší účinky, jako euforie,
zrychlený tep, výbuchy smíchu, změny nálady. Potom je samozřejmě třeba dávat pozor,
když by pacienti například chtěli řídit auto,
ale i na to legislativa myslí. Máme určitou

Jak se konopí užívá? Klasicky kouřením?
To se nedá říct, protože v takzvaném nelegálV zásadě jsou dvě možnosti. Lékárna je
ním konopí se to hrozně liší.
schopna připravit do kapslí přesnou dávku.
To je výhoda především pro nekuřáky a starší
pacienty. Další výhodou je přesné dávkování
chtěného množství. Občas je problém stanovit správnou dávku, takže se buďto přidá
nebo ubere. Lékárna potom naváží dané
množství. Další možnost je takzvaná vaporiKolik pacientů právě ve Strakonicích užíva- zace. K tomu je zapotřebí přístroje zvaný
lo léčebné konopí?
vaporizér, což je mašinka, která z konopí
V celé České republice smí léčebné konopí udělá takový aerosol, který potom pacienti
předepsat asi jen 16 lékařů, protože musí inhalují. Není to tedy klasické kouření, kdy se
splňovat určité vzdělání a praxi. Navíc se konopí ubalí do cigarety. V tomto přístroji se
musí zaregistrovat na Ministerstvu zdravot- kolem konopí prohání horký vzduch, který se
nictví, což nějaký čas trvá. Já konkrétně jsem potom inhaluje. Výhodou této metody je, že hladinu, která smí být v krvi. Při jejím překrokonopí předepisoval zhruba šest měsíců. Měl oproti klasickému kouření se zde nespalují čení je to stejné, jako kdybyste řídila
jsem přibližně patnáct pacientů, což podle žádné další látky, které mohou být pro paci- s alkoholem.
mě není úplně málo v porovnání s ostatními enta i škodlivé.
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PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ
Jaroslava Řehořová: Prevence tupozrakosti se velmi zlepšila

Centrum péče o zrak Nemocnice Strakonice je oddělení, které se neustále rozvíjí a to
jak po stránce odborné, tak i technické.
Skvěle se zde dokážou postarat i o dětské
pacienty. Více již v rozhovoru s ortoptickou
sestrou Jaroslavou Řehořovou, která do
strakonické nemocnice nastoupila vloni
v květnu, přičemž před tím pracovala 24 let
v soukromém sektoru. Na starosti má dětské pacienty.

Tupozrakost se dědí, nikoliv však z rodiče na
dítě, ale z prarodiče... Rodiče to dnes už ví
a děti sledují, což je dobře. Díky tomu pak
máme lepší výsledky.

že dítě nemaluje na řádce a tak dále. Dnes
děti ve školkách a podobných zařízeních tráví
skoro více času než doma. Dříve se říkalo, že
všechno musí zvládnout rodiče, ale dnes už je
důležitá i součinnost se školkou. Děti reagují
Úspěch léčby záleží na přístupu rodičů
různě...
a dětí. Jaký je?
Nejsou ve školkách problémy? Neposmívají
K léčbě přistupují svědomitě. Důležitý je
se třeba jedincům se zakrytým okem?
první pohovor, kdy k nám maminky přicházejí s tím, že se bojí, jak to zvládnou. Bojí se Vše záleží na učitelce... Ale když se ptám
rodičů, tak většinou žádný problém není.
Jaká je věková hranice, odkdy může dítě
brýle nosit?
Ideální je už kolem dvou let...
Je těžké takto malé dítě přinutit, aby brýle
skutečně nosilo?
Ani ne... Naučí se to. Když mi sem děti přijdou, hned poznám, zda brýle skutečně nosí.
(úsměv)
Jaké jsou další dětské problémy se zrakem?
Šilhání... Velké šilhání se operuje, ale menší
ne. Vždycky se říkalo, že co se dá zkorigovat
dioptriemi, tak se operovat nemusí. Lidé si
dnes myslí, že všechno jde operovat laserem,
ale není to tak.

Pracovala jste u soukromé lékařky. Jaký je
rozdíl oproti práci v nemocnici?
brýlí a tak dále. Při dalším setkání nás už informují, že děti nosí brýle bez problémů. My
Pětadvacet let praxe... Jak rychle se obor, je pochválíme, takže mají další motivaci.
ve kterém působíte, vyvíjí?
(úsměv) Já mám poté na starosti ortoptickopleoptické cvičení. Také rodiče a děti chváKdyž se zaměřím například na tupozrakost,
lím, je poznat, pokud se skutečně snaží...
tak ta se dříve neléčila... Pokud jedno oko
fungovalo dobře, prostě se to tak nechalo. Co léčba obnáší?
V tom je dnes velký rozdíl. Prevence se velmi
Jde o zakrývání zdravého oka. Ráno, když se
zlepšila, lékaři k nám posílají děti v raném
dítě umyje a obleče se, maminka očko zalepí,
věku. Ostatně čím dřív, tím líp...
dá brýle a jde se do školky. Spolupráce se
Zlepšilo se i povědomí o tupozrakosti dětí? školkou je také velmi důležitá. Rodiče učitelkám musí říct, aby nehodnotily například to,
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Rozdíl proti soukromé ambulanci je v lepších
následných diagnostických i léčebných metodách, kterých má nemocnice více. Jinak žádný. Dětičky jsou stejné. (úsměv)
Dnes je normální, že si i malé dítě hraje
s tabletem a tak dále... Má to nějaký vliv na
zrak?
Nemá. Pokud si hrají s tabletem, tak to nezavrhujeme. Mimochodem u starších lidí se
stává, že přijdou s tím, že špatně vidí na počítač. Jenomže ten počítač za to nemůže, zhoršený zrak souvisí s věkem.

Nemocniční lékárna
Produktivita veřejné části lékárny a prodejny zdr. prostředků

Osvětové aktivity nemocniční lékárny
15.6.2017 Den lékáren

Parametr

2016

2017

Index 17/16

Recepty (ks)

77 655

80 857

1,04

Poukazy (ks)

12 296

14 548

1,18

Recepty (Kč)

49 280 265

52 923 976

1,07

31.8.2017 Seniorské hrátky 2017

Poukazy (Kč)

6 749 781

6 439 074

0,95

Volný prodej (Kč)

10 192 350

11 815 915

1,16

Celkem (Kč)

66 222 396

71 188 965

1,07

V rámci akce, která se konala pod záštitou hejtmanky
Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, prezentovala
vedoucí lékárny PharmDr. Ladislava Hoštičková přednášku na téma Elektronické recepty.

Téma: Alergie – edukace klientů

14.11.2017 Mezinárodní den diabetu
Při příležitosti Mezinárodního dne diabetu uspořádala
strakonická nemocnice akci, která se konala v prostoru
nemocniční lékárny a připomněla rizika této závažné
nemoci.

13.- 19.11.2017 ATB týden v prostředí lékáren
Kontaktní kampaň lékárníků směrovaná na pacienty.
Cílem Antibiotického týdne je upozornit na nebezpečí
tzv. antibiotické rezistence.

Lékárna Nemocnice Strakonice, a.s. jako jediná v jižních Čechách byla v roce 2017 schopna připravit a vydat tzv. léčebné
konopí
Ve spolupráci s neurologickou ambulancí byla i v roce 2017 nemocniční lékárna zapojena do náročného programu přípravy a výdeje
léčebného konopí.
Léčebné konopí lze v České republice využít v léčbě řady onemocnění, nejčastěji je předepisováno k terapii chronické bolesti a některých neurologických onemocnění.

Příprava na povinnou elektronickou preskripci
První elektronický recept byl ve strakonické nemocnice vystaven již
v roce 2014. Od té doby počet touto formou předepsaných receptů
významně narůstal. V roce 2017 bylo v nemocnici předepsáno
téměř 41 000 receptů (cca 40% ze všech receptů). Z toho důvodu
neměli lékaři ani lékárna významné problémy při administrativní a
technologické přípravě na legislativou danou povinnost vystavovat
elektronické recepty všem pacientům od 1. ledna 2018.

Lékárna konopí nejčastěji pro klienty upravuje formou dekarboxylace a následným rozvážením do želatinových kapslí v přesně definovaném množství. Dekarboxylace je proces, při němž se mění
karboxylové kyseliny obsažené v konopí na účinné látky — THC a
CBD.
Výdej konopí pacientům byl v roce 2017 limitován déle trvajícím
výpadkem jeho distribuce.

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

33

Produkce, statistiky
Lůžkový fond a obložnost
Pracoviště

2016
Počet lůžek Počet hosp.
pacientů

2017

Obložnost
%

Prům. oš.
doba (dny)

Obložnost
%

Prům. oš.
doba (dny)

Interna

75

3 797

64,77

4,60

75

3 879

63,72

4,47

Chirurgie

65

3 205

66,67

4,72

65

3 204

68,32

4,75

Gynekologie

36

1 930

53,30

3,51

36

1 779

52,78

3,53

Dětské

34

2 507

57,86

2,87

34

2 601

62,56

2,99

Neurologie

25

1 262

72,63

5,19

25

1 274

71,37

5,11

Plicní

25

870

64,84

6,59

25

934

68,98

6,37

ARO

5

139

50,47

6,47

5

129

54,77

7,64

Oddělení následné péče

36

342

93,48

33,11

36

348

90,04

34,00

DIOP

5

8

99,40

148,46

5

16

100,00

114,06

Nemocnice—celkem*

306

13 662

67,60

4,77

306

13 699

68,37

5,40

Nemocnice—akutní lůžka

265

13 323

63,26

4,49

265

13 372

64,33

4,49

8

24

67,93

66,30

8

24

46,60

56,70

Sociální lůžka

Výpočty jsou zpracovány pro celá oddělení dle metodiky ÚZIS.

Lůžkový fond

* nejsou započítána sociální lůžka

Základní produkční ukazatele
2016

2017

Akutní lůžka (bez JIP)

245

245

Ambulance

JIP

15

15

ARO

5

Následná péče

36

2016

2017

17/16

Počet bodů v tis. **

196 080

196 938

1,00

5

Počet návštěv

127 739

130 422

1,02

36

Počet unicitních pacientů

43 305

44 306

1,02

DIOP

5

5

** přepočteno dle SV 2017

Sociální lůžka

8

8

Operace

314

314

Chirurgie

2 035

2 086

1,03

Gynekologie

1 345

1 132

0,84

Centrum péče o zrak

1 374

1 440

1,05

8 682

8 148

0,94

168

689

4,10

Celkem

DRG indikátory
Pracoviště

2016 (dle vah 2017)

Hemodialýza

2017

Součet
vah

Průměrná
váha

Součet
vah

Průměrná
váha

Interna

1 958

0,55

2 103

0,59

Chirurgie

2 470

0,81

2 492

0,83

Porody

Gynekologie

1 567

0,83

1 430

0,83

Počet porodů

722

750

1,04

Dětské

690

0,37

717

0,38

Počet novorozenců

726

754

1,04

Neurologie

699

0,59

729

0,61

Plicní

600

0,76

634

0,74

ARO

457

5,71

273

4,40

Hematologie

189 023

178 201

0,94

8 443

0,68

8 379

0,68

Klinická biochemie

800 451

814 060

1,02

Klinická mikrobiologie

225 318

238 631

1,06

Zdravotní doprava—žádanky

16 827

16 291

0,97

Celkem
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Počet lůžek Počet hosp.
pacientů

Celkový počet
Z toho peritoneální

Počet laboratorních analýz

Produkce, statistiky
Top „40“ hospitalizačních diagnóz v roce 2017

Top „40“ operačních diagnóz v roce 2017

MKN 10

MKN 10

Z380
O800
I500
K801
Z080
I839
I633
J441
N390
R104
K805
M5447
K409
Z034
J159
R55
O820
K831
I481
J209
K30
I10
K429
S0600
M511
Z470
N840
J208
O021
A46
G409
I214
S000
E115
E86
D251
O48
J352
Z518
N10

Diagnóza

n

Jediné dítě‚ narozené v nemocnici
Spontánní porod záhlavím
Městnavé selhání srdce
Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
Násled. vyšetř. po operaci pro zhoubný novotvar
Žilní městky dolních konč. bez vředu nebo zánětu
Cévní mozková příhoda ischemické etiologie
CHOPN s akutní exacerbací NS
Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
Jiná a neurčená břišní bolest
Kámen žluč. cest bez zánětu
Lumboischiadický syndrom
Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Pozorování pro podezření na infarkt myokardu
Bakteriální zánět plic NS
Mdloba
Plánovaný císařský řez
Neprůchodnost žlučovodu
Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
Akutní bronchitida
Funkční dyspepsie
Esenciální (primární) hypertenze
Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Otřes mozku
Kořenové syndromy diskogenní etiologie
Následná péče zahrnující vynětí kostních dlah...
Polyp těla děložního
Akutní bronchitida způs. jiným urč. organismem
Zamlklý (nevypuzený) potrat
Růže – erysipelas
Epilepsie NS
Akutní subendokardiální infarkt myokardu
Povrchní poranění vlasové části hlavy
DM II. typu s periferními oběhovými komplikacemi
Snížení objemu plazmy nebo extracel. tekutiny
Intramurální leiomyom dělohy
Prodloužené těhotenství
Hypertrofie adenoidní tkáně
Jiná určená lékařská péče
Akutní tubulo-intersticiální nefritida

715
334
216
171
167
164
164
161
148
142
137
136
132
131
128
122
116
115
107
94
90
89
87
83
79
74
70
70
69
68
65
63
62
62
59
58
57
57
56
53

H25
O82
K80
I83
K40
O02
H02
H00
K42
N84
D25
O04
S82
D22
H04
S72
N40
N81
I83
J35
S52
K35
D23
N87
D27
N88
K64
L03
N92
K43
N95
N97
Z47
C18
C67
G56
N85
I70
K80
E11

Diagnóza

n

Senilní katarakta
Porod jediného plodu císařským řezem
Žlučové kameny
Varixy dolních končetin
Tříselná kýla
Jiné anomálie plodového vejce
Jiné nemoci očního víčka
Ječné zrno a chalazion – hordeolum
Pupeční kýla – hernia umbilicalis
Polyp ženského pohlavního ústrojí
Leiomyom dělohy
Lékařský potrat
Zlomenina bérce‚ včetně kotníku
Melanocytové névy
Nemoci slzného ústrojí
Zlomenina kosti stehenní
Zbytnění prostaty
Výhřez ženských pohlavních orgánů
Žilní městky – varices – dolních končetin
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
Zlomenina lokte a předloktí
Akutní apendicitida
Jiné nezhoubné novotvary kůže
Dysplazie hrdla děložního
Nezhoubný novotvar vaječníku
Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Hemoroidy a perianální žilní trombóza
Flegmóna – celulitida (cellulitis)
Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace
Břišní kýla – hernia ventralis
Menopauz. a jiné perimenopauzální poruchy
Ženská neplodnost
Jiná ortopedická následná péče
Zhoubný novotvar tlustého střeva
Zhoubný novotvar močového měchýře
Mononeuropatie horní končetiny
Jiné nezánětlivé poruchy dělohy
Ateroskleróza
Žlučové kameny – cholelithiasis
Diabetes mellitus 2. typu

1006
176
138
134
116
96
90
80
78
76
74
74
71
66
65
65
60
55
55
55
51
47
46
42
41
41
39
38
37
37
36
36
36
35
35
35
34
34
33
33

Preskripce dle plátce v roce 2017
Pojišťovna

Počet léků na Rp

Z toho E-Rcp

Léky na recept (Kč)

Počet poukazů

Poukazy (Kč)

Průměrně na RČ

111

72 562

27 657

50 451 204,96

9 921

5 240 473,11

1 449,322

201

11 939

5 142

7 227 832,77

1 740

878 296,02

1 122,421

205

3 406

1 221

2 377 970,08

548

206 831,56

1 022,064

207

4 170

1 688

2 444 684,95

683

358 377,14

942,839

209

17

7

12 526,04

3

499,53

766,210

211

11 573

4 888

7 191 191,65

1 716

1 189 466,13

1 122,058

213

15

1

1 771,60

5

1 490,67

120,824

Celkem

103 682

40 604

69 707 182,05

14 616

7 875 434,16

1 322,51
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Produkce, statistiky
Produktivita ambulancí a komplementu
Pracoviště / událost

Pracoviště / událost

Počet pacientů

Počet událostí

ARO

Počet pacientů

CPZ
Návštěva ambulance

8 499

14 355

Konziliární vyšetření

276

313

Návštěva ambulance

166

479

Konziliární vyšetření

3 055

3 492

Ostatní vyšetření

1 972

2 525

Anestezie

4 348

4 943

Oční operace

1 156

1 483

Dětské oddělení

Infekce

Návštěva ambulance

3 126

5 582

Návštěva ambulance

1 427

4 489

Sonografické vyšetření

1 247

1 414

Konziliární vyšetření

50

57

EKG

204

224

ORL
Návštěva ambulance

1 572

2 483

Konziliární vyšetření

242

280

Návštěva ambulance

861

3 676

Konziliární vyšetření

49

51

Chemoterapie

147

1 323

Návštěva ambulance

994

4 069

156

186

Gynekologie, porodnice
Návštěva ambulance

1 544

2 671

Konziliární vyšetření

204

211

Sonografické vyšetření

1 671

2 601

Chirurgie
Návštěva ambulance

14 602

34 782

Konziliární vyšetření

655

960

Neurologie

Onkologie

Psychiatrie

Návštěva ambulance

6 330

13 181

Konziliární vyšetření

Konziliární vyšetření

1 038

1 310

Rehabilitace

Sonografické vyšetření

888

952

Návštěva ambulance

2 457

3 280

EEG

992

2 493

Konziliární vyšetření

428

613

EMG

785

864

Fyzioterapie

3 147

31 180

Elektroléčba

845

3 720

Interna
Návštěva ambulance

10 698

31 976

Klinický psycholog

Konziliární vyšetření

973

1 243

Návštěva ambulance

33

171

Sonografické vyšetření

6 196

7 803

Konziliární vyšetření

13

13

Echokardiografie

1 762

1965

Radiodiagnostika

EKG

6 118

8 668

RTG

19 174

31 901

Zátěžové EKG

91

91

CT

5 689

7 284

Holterovská monitorace

549

591

Sonografie

677

717

Endoskopie

3 581

5 280

Punkce

42

124

Izotopové vyšetření

975

1 088

Hemodialýza

95

8160

Zátěžová elektrokardiografie

90

90

Laboratorní vyšetření

30 830

192 936

Mikrobiologická vyšetření

20 102

49 752

Cytologická vyšetření

81

86

Klinická pitva

38

38

TRN

ONM

Centrální laboratoře

Návštěva ambulance

2 474

6 858

Konziliární vyšetření

107

126

Spirometrie

1 675

2 470

Endoskopie

199

217

4 543

5 322

LSPP
Návštěva ambulance

Počet pacientů — počet tzv. unicitních pacientů
Počet událostí — celkový počet vyšetření
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Počet událostí

Produkce, statistiky
Struktura pacientů dle zdr. pojišťoven
Pojišťovna

Struktura hospital. pacientů dle věku

2016

2017

Počet RČ

Počet RČ

111 — VZP

36 684

37 456

1,02

201 — VoZP

7 074

7 033

0,99

205 — ČPZP

2 468

2 480

1,00

207 — OZP

2 856

2 920

1,02

14

16

1,14

61 - 65

211 — ZPMV

7 395

7 298

0,99

56 - 60

213 — RBP ZP

20

27

1,35

51 - 55

56 511

57 227

1,01

46 - 50

209 — Škoda ZP

Celkem

2017 / 2016
90+
86 - 90
81 - 85
76 - 80
71 - 75
66 - 70

41 - 45
36 - 40
31 - 35
26 - 30

Hospitalizovaní pacienti dle okresů

21 - 25

Okres

2016

2017

2017 / 2016

Strakonice

7 238

7 245

1,00

Prachatice

1 241

1 210

0,98

395

334

0,85

Klatovy

1 103

1 114

1,01

Praha

192

211

1,10

Plzeň

114

132

1,16

Č. Budějovice

94

104

1,11

3 554

3 522

0,99

Písek

Celkem (mimo ST)

16 - 20
10 - 15
6-9
0-5

ženy

muži

Průměrný věk zemřelých pacientů
2014

2015

2016

2017

Muži

73,82

73,58

73,62

75,02

Ženy

78,66

78,09

77,86

78,82

Trvalá bydliště
našich pacientů
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Rozvoj nemocnice, kvalita
Zvyšování kvality — souhrn roku 2017

Indikátor kvality

2016

2017

Velká pozornost byla s ohledem na situaci v českém zdravotnictví
věnována stabilizaci zdravotnického personálu, která se podařila
díky možnostem navýšení mezd zaměstnanců, zaměstnaneckými
benefity, stipendijními pobídkami pro studenty či podporou vzdělávání.

Průměrná délka hospitalizace (ak.lůžka)

4,49

4,49

Obložnost (%) - akutní lůžka

63,3

64,3

Rehospitalizace do 7 dnů (%)

2,3

2,0

Reoperace do 3 dnů (%)

0,7

0,8

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 rezonance, obnoveno skiaskopicko-skiagrafické vybavení nemocnice,
zmodernizováno gastroenterologické a rehabilitační pracoviště a
centrální laboratoře

Dekubity — nemocnice celkem (%)

0,9

0,7

Dekubity — akutní lůžka (%)

0,7

0,5

Pády (%)

0,3

0,3

Nosokomiální infekce (%)

0,7

0,7

Pochvaly

85

81

Probíhala další modernizace celého areálu se snahou vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance – výzdoby
oddělení (obrazy, malby), nová vybavení (skříňky, televize), antidekubitní pomůcky...

Stížnosti — anonymní

0

0

Stížnosti — neoprávněné

12

15

Stížnosti — částečně oprávněné

3

2

Stížnosti — oprávněné

3

1

Stížnosti — postoupené

0

0

Nemocnice aktivně podporovala celoživotní a specializační vzdělávání svých zaměstnanců – Prácheňský ošetřovatelský den, přednášky Spolku lékařů Strakonice, Česko-americké neurologicko/
internistické sympozium, vzdělávací semináře a odborné konference jednotlivých oddělení, legislativou určená povinná školení (KPR,
BOZP a PO, Nakládání s odpady, Hygiena rukou aj.)
Zástupci nemocnice se aktivně podíleli na činnosti akreditačních
komisí a dalších pracovních týmů při ministerstvu zdravotnictví
(e-preskripce, DRG Restart a další).
Nemocnice plní legislativou stanovené povinností na interní a externí hodnocení kvality poskytované péče.
Zjišťování spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnice. Nemocnice se opět zapojila do
akce HealthCare Institutu, ve které dosáhla na prestižní 5. místo v
republikovém žebříčku celkového hodnocení v kategoriích finanční
zdraví, spokojenost ambulantních a hospitalizovaných pacientů a
zaměstnanců. Potvrdila se tím dlouhodobě stabilní pozice nemocnice mezi nejúspěšnějšími nemocnicemi České republiky.
Předseda představenstva Dr. Tomáš Fiala byl členem hodnotící
komise projektů Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina. Akce se zaměřuje na projekty zvyšující kvalitu a bezpečí nemocničního prostředí. Strakonická nemocnice se jej v roce 2017
aktivně účastnila.
Intenzivní příprava s pomocí dotačních titulů evropských fondů na
prohlubující se elektronizaci zdravotnictví ve vazbě na legislativou
dané povinnosti (např. e-preskripce, kybernetická bezpečnost,
GDPR—nařízení o ochraně osobních údajů, elektronizace zdravotnické dokumentace, on-line objednávání pacientů přes webové
rozhraní). Nemocnice uspěla v zisku dotačních titulů IROP 26 a 28.
Nemocnice se detailně věnovala teoretickým i praktickým aspektům krizové připravenosti, zejména problematice rozsáhlého výpadku elektrického proudu, kdy absolvovala dvě cvičení, včetně
řízeného celoplošného výpadku elektrického proudu v areálu nemocnice.
Zaváděním nových a terapeutických metod rozvíjíme spektrum
poskytované medicínské péče, což přispívá k včasnější diagnostice i
úspěšnosti léčby.
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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.

Nemocnice Strakonice, a.s. uspěla v prestižní
soutěži společnosti Health Care Institute,
která mapuje široké spektrum ukazatelů
ekonomické kondice nemocnice a spokojenosti pacientů a zaměstnanců.

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice,
a.s. mají akreditaci od Českého úřadu pro
akreditaci, o.p.s. na základě splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO
15189:2013 pro laboratorní vyšetření v oborech hematologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie a odběr primárních vzorků.

Certifikát CZECH Stability Award - ratingové
hodnocení stupeň AAA – excelentní.

Externím klinickým auditem (v souladu s legislativou) prošla úspěšně pracoviště: Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické
oddělení.

Provozní informace
Odpadové hospodářství

Provozní údaje
Parametr

Změna v barevném rozlišení shromažďovacích
prostředků na odpady.

jednotka

2016

2017

index 17/16

kWh

2 699 590

2 551 920

0,95

Pára — spotřeba

GJ

20 289

20 476

1,00

Voda — spotřeba

m3

35 327

31 950

0,90

DZS přepravila 16 321 pacientů. Celkem sanitní vozy najely za tento rok 350 200 km. Hospodářská vozidla v roce 2017 najela 161 666 km.

km

454 132

512 618

1,13

Informační technologie

Nafta — spotřebované PHM

l

41 807

41 449

0,99

Systém evidence majetku DoctIS.

Benzín — spotřebované PHM

l

8 008

8 044

1,00

Nebezpečný odpad

kg

88 520

83 877

0,95

Odpad komunální a ostatní

kg

116 218

122 075

1,05

Energie
Elektrická energie — spotřeba

Dopravní zdravotnická služba

Pohonné hmoty
Ujeto (celkem)

Odpadové hospodářství

MBIO server pro externí lékaře potvrzující
výsledky.

Příprava na rozšíření e-Receptů, registrace
lékařů na SUKL.

Údržba, správa budov
Provoz prádelny
Celkem vypráno

kg

233 302

261 255

1,12

- z toho pro cizí

kg

37 773

50 228

1,33

Parkovací systém GPP BCP - online systém placení v automatické platební stanici včetně
možnosti platby kartou.

Průměr na den

kg

928

1 039

1,12

Oprava střešní krytiny pavilonu interny.
Rekonstrukce garáží pro hospodářská vozidla.

Pracovní oblečení, OOPP
Náklady na spotřebu

Kč

383 850

509 465

1,33

Kompletní rekonstrukce bytového domu v ul.
Hradeckého č.p. 358.

Rekonstrukce několika bytových jader na ubytovně NS, a.s.

Instalace nového terminálu pro úhradu za parkování

Březen 2017

Rekonstrukce garáží

Prosinec 2017
Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017
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Nejvýznamnější investice
Strojní investice

Umístění

Automat barvící Poly Stainer

CL: mikrobiologie

212 355

Fundus kamera KOWA + stůl

CPZ

556 600

Osmomat 3000

CL: biochemie

224 758

PC All in One iMac 21,5" (k Fundus kameře)

CPZ

42 350

Sonda jícnová UST-5293-5

Interní odd.

Perfusor Space — dávkovač

Neurologické odd.

44 756

Spirometr Alpha Touch 6000

Dětské odd.

93 271

Optotyp LCD nepolarizovaný

CPZ (Vodňany)

49 997

Centrifuga 5702

CL: hematologie

72 745

SW Middleware Extended IPU

CL: biochemie

485 106

Ultrazvuk BTL-4710 Smart s aplikátorem

Rehabilitace

81 554

Ultrazvuk BTL-4710 Smart s aplikátorem

Rehabilitace

81 554

Centrifuga ID - Centrifuge 12 SII

CL: hematologie

99 538

Systém videolaryngoskopický GlideScope

ARO/JIP

215 380

Aloka SSD-3500_ultrazvuk

Gynek./porodn. odd.

497 000

RTG Q-RAD Systém Carestream

RDO (Blatná)

Centrální stanice CSCS2

Interní odd.

235 264

Monitor dialyzační

Interní odd.

496 584

Stavební investice
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Investice (Kč, zaokr.)

Tísňové systémy (NORD)

58 483

Nápis na objektu pěšího vstupu

44 655

Úpravy recepce, pavilon oper. oborů

22 067

Stavební úpravy objektu DC Jč kraje

47 850

Klimatizace na CT pracovišti

121 027

Klimatizace na RTG pracovišti

63 941

Opláštění budovy (interní pavilon)

624 696

Sekční garážová vrata

118 729

Posílení soustavy trafostanice

103 996

Komunikace (areál, úsek č. 14)

6 635 709

Vstupní objekt

1 929 889

Investice (Kč, zaokr.)

Dotace, dar (Kč)

845 949

1 921 480

Pavilon NORD

Vstup pro pěší do areálu nemocnice.

400 000 (Město Strakonice)

Ekonomika nemocnice
Náklady a výnosy

Nejvýznamnější dárci

Náklady (v tisících Kč)

2016

2017

17/16

Náklady na léčiva

22 288

30 109

1,35

Josef Frk, Strakonice

Náklady na zdravotnické prostředky

65 572

66 101

1,01

Město Strakonice

400 000

Náklady na krev a krevní deriváty

2 902

2 674

0,92

ČZ a.s.

200 000

Náklady na prodané zboží

53 233

57 367

1,08

Servier, s.r.o.

168 058

Náklady na spotřebu energií

19 285

17 814

0,92

Rideto s.r.o.

165 000

Náklady na služby celkem

45 897

51 636

1,13

Vincero s.r.o.

150 000

Osobní náklady celkem

295 598

325 747

1,10

Stiftung Zuversicht für Kinder, Swiss Life

100 000

Náklady na odpisy

20 093

22 532

1,12

Další náklady výše neuvedené

19 859

20 973

1,06

AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.

100 000

544 727

594 953

1,09

Technické služby města Blatné s.r.o.

100 000

Celkové náklady

Výnosy (v tisících Kč)

Dárce

Částka Kč
1 000 000

PEKON s.r.o.

50 000

Poliklinika Blatná s.r.o.

40 000

BioVendor-Laboratorní medicína a.s.

30 393

2016

2017

17/16

448 833

476 205

1,06

43

42

0,98

Labašta Jiří, Zadov

30 000

2 204

2 449

1,11

Boehringer Ingelheim,spol.s r.o.

28 040

Tržby mimo zdrav. pojištění – cizinci

394

105

0,27

Ortgroup Medical s.r.o.

26 902

Tržby mimo zdrav. pojištění – ostatní

14 733

14 678

1,00

Fbc Strakonice,z.s.

20 000

Tržby mimo zdrav. pojištění – regul. poplatky

1 356

1 431

1,06

Vichr Roman

19 997

Tržby za prodané zboží – lékárna

66 222

71 180

1,07

Carl Zeiss, spol.s r.o.

15 000

Provozní dotace od zřizovatele

6 190

7 872

1,27

Technické služby Strakonice s.r.o.

15 000

Další výnosy výše neuvedené

8 544

21 591

2,53

Armádní sportovní klub Strakonice

12 000

548 519

595 553

1,09

Nadace Křižovatka

11 880

Vintr František, Strakonice

11 050

Vondrášek Radek, Strakonice

10 000

Tržby od všech zdr. pojišťoven celkem
Tržby od státních orgánů
Tržby mimo zdrav. pojištění – tuzemci

Celkové výnosy

Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby (v tisících Kč)

2016

2017

17/16

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

325 034

343 221

1,06

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

48 648

52 762

1,08

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

14 613

16 830

1,15

207 Oborová zdravotní pojišťovna

15 129

16 579

1,10

14

23

1,64

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

45 359

46 686

1,03

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

36

104

2,89

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zastoupení zdravotních pojišťoven dle objemu tržeb
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Personalistika
Přehled o zaměstnancích
2016

2017

Index
17/16 %
PEP

průměrný přepočtený evidenční počet

přepočtený evidenční počet
(PEP)
k 31.12.2016

průměrný přepočtený evidenční počet

přepočtený evidenční počet
(PEP)
k 31.12.2017

Lékaři

83,25

85,50

88,85

98,43

1,15

Farmaceuti

6,87

6,80

7,18

7,30

1,07

Všeobecné sestry, porodní asistentky – ZPBD

220,12

217,91

216,57

218,34

1,00

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

47,16

46,25

48,34

56,75

1,23

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

16,98

16,47

17,00

17,37

1,05

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

68,89

69,80

76,15

67,60

0,97

Jiní odborní pracovníci nelékaři
s odb. způsobilostí

4,75

5,00

4,57

4,00

0,80

Pedagogičtí pracovníci

0

0

0

0

-

Technicko – hospodářští pracovníci

37,68

37,00

36,89

36,00

0,97

Dělníci a provozní pracovníci

59,63

58,41

56,47

56,21

0,96

Celkem

545,33

543,13

552,02

562,00

1,03

Kategorie zaměstnanců

31.12.17

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

Průměrné mzdy (v Kč)
2013

2014

2015

2016

2017

17/16

Lékaři

55 297

58 705

64 876

67 558

72 425

1,07

Farmaceuti

47 007

48 480

50 236

50 742

56 210

1,11

Všeobecné sestry, porodní asistentky

21 823

22 908

27 249

29 468

32 480

1,10

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

22 662

24 332

26 916

27 958

31 210

1,12

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí

24 434

23 590

28 145

29 966

31 730

1,06

Zdrav. prac. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením

15 506

15 907

16 947

17 315

18 238

1,05

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

24 384

24 883

23 960

25 518

26 658

1,04

Technicko – hospodářští pracovníci

22 362

22 768

25 649

25 716

28 280

1,10

Dělníci a provozní pracovníci

14 149

15 070

17 644

18 936

21 333

1,13

26 360

27 590

31 160

32 455

35 650

1,10

Kategorie zaměstnanců (vč. dohod)

Průměrná mzda v organizaci
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Personalistika, vzdělávání
Vzdělání lékařů

XIII. Prácheňský ošetřovatelský den
2016

2017

17/16

Bez specializace (L I)

15

22

1,46

Po dosažení zákl. kmene (L II)

22

23

1,05

Specializovaná způsobilost (L III)

59

65

1,10

Celkem lékařů

96

110

1,15

Program
Jak se žije s anémií (MUDr. Romana Zimmermannová, interní oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.)
2016

2017

17/16

SŠ — bez specializace

114

128

1,12

SŠ — se specializací

106

95

0,90

VOŠ — bez specializace

14

16

1,14

VOŠ — se specializací

2

2

1,00

VŠ — bez specializace

39

43

1,10

VŠ — se specializací

17

19

1,12

Spinální a epidurální anestezie (MUDr. Denisa Krejčová, ARO, Nemocnice Strakonice, a.s.)
Žilní městky dolních končetin (MUDr. Václav Hána, chirurgické oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.)
Neočkované dítě – riziko, které nesmíme podceňovat (Prim. MUDr.
Martin Gregora, Dětské oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.)
Střevní mikrobiota jako staronový lék (PharmDr. Eva Šimečková,
Centrální laboratoře, Nemocnice Strakonice, a.s.)
Trochu zdravotnického práva ... (JUDr. Alena Hanáčková, právník
Nemocnice Strakonice, a.s.)

Vznik a rozvázání pracovních poměrů

Naplňování duchovních potřeb pacientů (P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik – římskokatolický kněz)

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

Nástup

Výstup

2016

2017

2016

2017

Lékaři

8

16

5

2

Farmaceuti

0

1

0

0

Všeobecné sestry, porodní asistentky

16

17

13

13

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

3

18

4

13

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí

0

0

2

2

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením

15

19

17

15

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

0

2

0

2

Pedagogičtí pracovníci

0

0

0

0

Technicko – hospodářští pracovníci

2

1

3

2

Dělníci a provozní pracovníci

26

5

15

8

Celkem

70

79

59

57
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Personalistika
Struktura zaměstnanců dle věku
Lékaři

Farmaceuti

2017

do 30 let

28

do 30 let

0

31—40 let

36

31—40 let

2

41—50 let

19

41—50 let

2

51—60 let

17

51—60 let

4

nad 60 let

10

nad 60 let

1

Všeobecné sestry, porodní asistentky (§5,
§6)

2017

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb.
způsobilostí (§7 –21a)

2017

do 30 let

14

do 30 let

20

31—40 let

52

31—40 let

8

41—50 let

85

41—50 let

18

51—60 let

66

51—60 let

13

nad 60 let

14

nad 60 let

0

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special.
způsobilostí(§22 –28)

2017

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohledem

2017

do 30 let

1

do 30 let

8

31—40 let

7

31—40 let

14

41—50 let

6

41—50 let

23

51—60 let

3

51—60 let

18

nad 60 let

2

nad 60 let

5

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

2017

Technicko – hospodářští pracovníci

2017

do 30 let

1

do 30 let

3

31—40 let

2

31—40 let

4

41—50 let

0

41—50 let

9

51—60 let

1

51—60 let

16

nad 60 let

0

nad 60 let

5

Dělníci a provozní pracovníci

44

2017

2017

do 30 let

0

31—40 let

9

41—50 let

21

51—60 let

17

nad 60 let

10

Vzdělávání
Akreditované obory
Obor

Uděleno

Platnost Aktuální po(let)
čet rezidentů
(31.12.)

Anesteziologie a intenzivní péče

10.8.2016

8

0

Dětské lékařství

9.1.2015

8

3

Gastroenterologie

10.2.2015

9

0

Gynekologie a porodnictví

28.1.2016

8

1

Chirurgie

22.10.2015

9

1

Lékařská mikrobiologie

11.1.2017

8

0

Nefrologie

30.6.2017

8

0

Nemocniční lékárenství

10.1.2014

7

0

Neurologie

20.2.2015

8

3

Oftalmologie

19.2.2015

8

0

Pneumologie a ftizeologie

4.2.2015

7

0

Radiologie a zobrazovací metody

29.1.2015

8

2

Veřejné lékárenství

25.3.2014

7

0

Vnitřní lékařství

14.3.2016

8

4

Praktické vyučování v akreditovaných zdrav. oborech pro přípravu
porodních asistentek

1.5.2015

6

Členství v orgánech odborných společností a komisí v roce 2017
MUDr. Pavel Houška: člen výboru Neurofarmakologické sekce České neurologické společnosti, člen akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání neurologie (MZ ČR), člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru neurologie (MZ ČR)
MUDr. Ivo Horný: člen akreditační komise pro obor vnitřní lékařství
MUDr. Alena Dvořáková: členka akreditační komise pro obor pneumologie a ftizeologie
MUDr. Michal Pelíšek, MBA: člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru neurologie (MZ ČR), člen Správní rady SAK, o.p.s.
PharmDr. Eva Šimečková: členství v odborných společnostech: SLM, SEM, SIL, KF ČLS JEP, členka Pracovní skupiny pro monitorování rezistence při Národní referenční laboratoři pro ATB v SZÚ, členka Atestační komise pro obor Lékařská mikrobiologie, členka zkušební komise
pro zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro odbornost odborný pracovník v laboratorních metodách

Dopis předsedovi představenstva z DePaul University.
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Vzdělávání
Přednášková a publikační činnost
MUDr. Pavel Houška: Workshop Laboratorní metody, genetické MUDr. Ivo Horný: EUS navigované drenáže pankreatických pseudovyšetření a svalová biopsie při podezření na nervosvalová onemocně- cyst (6. mezinárodní chirurgické sympozium, 7.12.2017, Český
ní (IV. Konference neurologie pro praxi Plzeň a Školení primářů neu- Krumlov)
rologie I/2017 Liberec)
MUDr. Martina Odvodová: Neobvyklá příčina subileózního stavu
MUDr. Pavel Houška: „Jasná hysterka “ aneb senzitivní neuronopatie (XIII. celostátní symposium o morfologii a funkci střeva Forsapi Staré
Splavy a 8. podzimní setkání gastroenterologů, Hluboká nad Vltas anti Hu (8. Setkání pražských elektromyografistů ÚVN Praha)
vou)
MUDr. Michal Pelíšek: Léčebné konopí v neurologické praxi (Kurz
IPVZ)
MUDr. Pavel Kristen: Kazuistiky (Strakonický seminář)
MUDr. Eva Pozděnová: Příběh koktavého kovboje (Oborová neurolo- MUDr. Vilma Zarembová: Překvapivá lokalizace neuroendokrinního
gická konference 2017 České Budějovice)
tumoru v terénu Barrettova jícnu (Budějovice kazuistické 2017)
MUDr. Miroslav Mamiňák: Bolesti
(Neurofarmakologické sympozium Lísek)

zad

-

red

flags MUDr. Jiří Novák: SINAM, VIII. ročník setkání nejen mladých lékařů v
oboru klinická biochemie, přednáška

MUDr. Helena Nováková: Statinové myopatie (4. Česko - americké MUDr. Jiří Novák: Protrahovaný febrilní stav u pacientky po zaléčené
neurologicko- internistické sympozium Strakonice)
lymfoproliferaci, Immunia spol. s.r.o., přednáška

MUDr. Jiří Novák: kazuistiky v časopisu FONS č. 1/2017protrahovaný febrilní stav, č. 2/2017 histaminová intolerance, č. 3/2017 co se může skrývat za flegmónou ruky, č.
4/2017 temporální arteritida
PharmDr. Eva Šimečková: Přednášky: Mikrobiologická
diagnóza, Problémy identifikace, Správná laboratorní práce (Kurz lékařská bakteriologie pro mikrobiology, IPVZ
Praha
PharmDr. Eva Šimečková: Využití mražené stolice pro fekální bakterioterapii - první zkušenosti (III. ročník Klostridiového dne, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce)
PharmDr. Eva Šimečková: Střevní mikrobiota jako staronový lék (Prácheňský ošetřovatelský den Strakonice)
PharmDr. Eva Šimečková, J. Ptáčníková: Přístupy používání antibiotik v klinické praxi pro klinické farmaceuty v kazuistikách (XIX. Symposium klinické farmacie René Macha)
PharmDr. Eva Šimečková a další autoři: Microbiological
diagnostics of BLOODstream infections in Europe – an
ESGBIS surveY (BLOODY) (kongres 27th ECCMID, Vídeň)
MUDr. Martin Gregora: Těhotenství a mateřství (Grada)
RNDr. Zdeněk Tokár, P. Novotná, S. Veselá: Význam morfologie v
moderní laboratorní medicíně – kazuistiky (XXIX. Celostátní pracovní
MUDr. Martin Gregora: Lactobacillus species in breast milk - kapitola konference laborantů a sester)
v knize "Probiotics: Current Knowledge and Future Prospects", nakla- MUDr. Michal Pelíšek: Pravidla pro kódování diagnóz u onemocnění
datelství InTech-Open science (největší světový vědecký, technolo- nervové soustavy v systému CZ — DRG (Klasifikon 2017, Nemocnice
gický a lékařský vydavatel knih s otevřeným přístupem)
Na Homolce)
MUDr. Ivo Horný: EUS navigované terapeutické intervence (8. podzimní setkání gastroenterologů 9.9.2017 Hluboká nad Vltavou)

Přednášky ČLS JEP, Nemocnice Strakonice a ČLK

14. prosince:

19. ledna: Karcinom prostaty - současný stav diagnostiky a léčby

O Elišce, která přestala chodit (MUDr. M. Špátová)

(Prof. Tomáš Hanuš)

Gastroskopie s nečekaným koncem (MUDr. M. Mršťáková)

23. února: Od moderního ke klasickému porodnictví, možnosti
současné perinatální medicíny (Prof. Pavel Calda)

Neobvyklá lokalizace karcinoidu (MUDr. V. Zarembová)
Bolesti zad - red flags (MUDr. M. Mamiňák)

11. dubna: Karcinom pankreatu (Prof. Miroslav Ryska)
26. října: Akutní srdeční selhání (Doc. Jiří Kettner)
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Kazuistika hemoragické horečky ve Strakonicích (PharmDr. E. Šimečková)
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Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

47

Zpráva o podnikatelské činnosti

48

Zpráva o podnikatelské činnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

49

Zpráva o podnikatelské činnosti

50

Zpráva o podnikatelské činnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

51

Zpráva o vztazích společnosti

52

Zpráva o vztazích společnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

53

Zpráva o vztazích společnosti

54

Zpráva o vztazích společnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

55

Zpráva o vztazích společnosti

56

Zpráva o vztazích společnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

57

Zpráva o vztazích společnosti

58

Zpráva o vztazích společnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

59

Zpráva o vztazích společnosti

60

Zpráva o vztazích společnosti

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

61

Zpráva o vztazích společnosti

62

Návrh na rozdělení zisku po zdanění

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

63

Účetní závěrka

64

Účetní závěrka

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

65

Účetní závěrka

66

Účetní závěrka

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

67

Účetní závěrka

68

Účetní závěrka

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

69

Účetní závěrka

70

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

71

Příloha v účetní závěrce

72

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

73

Příloha v účetní závěrce

74

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

75

Příloha v účetní závěrce

76

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

77

Příloha v účetní závěrce

78

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

79

Příloha v účetní závěrce

80

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

81

Příloha v účetní závěrce

82

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

83

Příloha v účetní závěrce

84

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

85

Příloha v účetní závěrce

86

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

87

Příloha v účetní závěrce

88

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

89

Příloha v účetní závěrce

90

Příloha v účetní závěrce

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

91

Příloha v účetní závěrce

92

Zpráva nezávislého auditora

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

93

Zpráva nezávislého auditora

94

Zpráva nezávislého auditora

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

95

Zpráva nezávislého auditora

96

Zpráva nezávislého auditora

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2017

97

Nemocnice Strakonice, a.s.

Výroční zpráva
2017

