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Ráda bych poděkovala personálu chirurgického (t.č. 

covidového) oddělení, zvláště pak MUDr. Andrlíkové, 

za péči o naši maminku. Paní doktorko, moc děkuje-

me za Vaši péči, opravdový zájem na jejím uzdravení, 

za zajištění léku Veklury, který, jak vím, není až tak 

lehce dostupný. A také Vám děkuji za milý, ochotný a 

trpělivý přístup při sdělování informací o jejím zdra-

votním stavu.  Bohužel, není to všude běžné.  

Dcera pacientky  

 

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči, 

která mi byla poskytnuta po operaci - odstranění 

dělohy v květnu 2020. Všem moc děkuji za Váš vzor-

ný, příjemný a profesionální přístup a péči po všech 

stránkách. Lékařům a vždy příjemným a usměvavým  

sestřičkám. Moje dcera v současné době studuje SZŠ, 

doufám, že jednou bude stejná jako sestry na vašem 

oddělení. 

pacientka 

Ráda bych vyjádřila poděkování za péči v porodnici. 

Rodila jsem v době, kdy kvůli koronaviru platila 

nejpřísnější pravidla a zákaz návštěv i otců. Nicméně 

v této nelehké situaci musím vyzdvihnout péči a pro-

fesionalitu personálu. Na všech jsou patrné obavy, ale 

ne o sebe, nýbrž o své pacienty. Všechen personál se k 

nám choval báječně a s láskou o nás pečovali. Ještě 

jednou děkujeme a přejeme hodně sil! V.K. 

rodička 



 

 

Milí Strakoňáci! 

 

Rok 2020 byl pro nás všechny velmi těžký. Začátek nového roku se 

stal z epidemiologického pohledu nejnáročnějším obdobím od pro-

puknutí pandemie. I do našeho kraje začala velmi rychle postupovat 

britská mutace koronaviru a naše nemocnice se opravdu dostávaly 

na samou hranici svých kapacit. Lékaři i sestřičky každý den odvá-

děli neuvěřitelnou práci a s vypětím všech sil bojovali o životy na-

šich příbuzných a známých. Jejich nasazení bylo maximální i přesto, 

že trvalo téměř bez přestávky déle než rok. Jsem hrdý na to, že 

v našich nemocnicích máme opravdu špičkové, profesionální týmy 

zdravotníků a z mé strany jim patří obrovský obdiv a poděkování. 

Chtěl bych ale moc poděkovat i Vám všem Jihočechům za Vaši oh-

leduplnost a trpělivost. Myslím, že přes veškeré komplikace se nám 

společně pořád daří situaci zvládat. Jihočeský kraj v porovnání 

s ostatními regiony dokázal v boji s pandemií dlouhou dobu držet 

počty nakažených na nejnižších číslech. A za to patří dík hlavně 

Vám. Všem, kteří jste se snažili dodržovat nařízení a tím chránili 

sebe i ostatní. Zároveň se ukázalo, že Jihočeský kraj zvolil dobrou 

strategii pro očkování. V počtu naočkovaných se držíme na úplné 

špici. Velkokapacitní očkovací centra ve všech okresních městech 

fungují na vynikající úrovni a je za tím opět práce našich zdravotní-

ků, kteří jejich obsluhu dokázali zvládnout vedle své běžné práce, 

aniž by byl jakkoliv ohrožen chod jihočeských nemocnic. 

Hejtman Jihočeského kraje 
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Jestli pandemie přinesla něco pozitivního, tak je to podle mě fakt, 

že jako Jihočeši umíme táhnout za jeden provaz. Jsme prostě patri-

oti a když o něco jde, umíme se semknout a bojovat. To, co dělá 

kraj takovým, jakým je, jsou vždycky lidé. V tomto období jsme měli 

zároveň jedinečnou příležitost si ověřit, jak naše nemocnice fungují 

v krizovém režimu. Obrovskou výhodou jihočeského kraje 

v porovnání s ostatními je, že jihočeské nemocnice jakožto holding 

dohromady tvoří opravdu robustní zdravotnický systém, kdy mezi 

sebou jednotlivé okresy mohou v maximální míře spolupracovat. I 

díky tomu se nám v kraji nestalo, že bychom museli žádat o pomoc 

zdravotnická zařízení mimo náš kraj. Sami jste jistě v médiích za-

znamenali záběry z převozu pacientů z kraje do kraje a musím bo-

hužel konstatovat, že řadě z nich přes veškerou snahu lékařů nako-

nec nebylo pomoci. O Jihočechy se díky naší síti nemocnic dokáže-

me vždy i ve velmi krizových situacích postarat sami. Na to jsem 

jako hejtman skutečně pyšný. 

 

Vedení všech jihočeských nemocnic v době pandemie zároveň pro-

kázalo své manažerské schopnosti. I v období největší zdravotnické 

krize v zemi dokázalo pokračovat v rozdělaných projektech, které 

nemocnice neustále posouvají dopředu. O tom svědčí i fakt, že se 

stále objevují na předních příčkách celostátního hodnocení společ-

nosti HealthCare Institute a sbírají prestižní ocenění v rámci celé 

České republiky. 

Strakonická nemocnice pokračovala v investicích do zvyšování kva-

lity a komfortu poskytované péče. Mezi významné investiční akce 

patřilo dovybavení gastroenterologického pracoviště novou endo-

skopickou technikou či kardiologické ambulance moderním ultra-

zvukovým přístrojem. Protože se všechny nemocnice potýkají s 

nedostatkem parkovacích míst, tak jsem rád, že se v areálu té stra-

konické podařilo vybudovat další rozsáhlé parkoviště v blízkosti 

pavilonu NORD, které přispělo ke zklidnění dopravy v této části 

areálu.  

 

Martin Kuba, jihočeský hejtman 

 

 

 



 

  

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

čtenáři výroční zprávy,  

máme za sebou rok 2020. Z hlediska existence akciové společnosti 

Nemocnice Strakonice byl rokem úspěšným. Hospodaření vykázalo 

zisk a společnost neměla k 31.12.2020 závazky po lhůtě splatnosti. 

Současně nepatřil k těm klidnějším, byť neprobíhaly větší stavební 

akce. Došlo na další budování parkovacích ploch, opravu budovy 

interních oborů a obměnu diagnostické a zobrazovací techniky. 

Jenže české zdravotnictví dostihla virová pandemie SARS-CoV-2. 

Naše společnost v novodobé historii, zřejmě kromě válek, nečelila 

tak vážnému ohrožení. Instituce i občané si museli zvyknout na 

zásadní každodenní změny, nové způsoby komunikace, nové výzvy 

a nepoznané problémy. Měnily se priority, odborná zaměření jed-

notlivých oborů, zdravotničtí spolupracovníci si za pochodu 

„zvykali“ na péči o jinak stonající pacienty, než dosud byli zvyklí. 

Nemocnice v míře nebývalé převzala úkoly, které běžně nemá, tj. 

prevenci: testování, denní spolupráci s krizovými štáby různých 

úrovní, pomoc a těsnou spolupráci se sociálním sektorem. Koncem 

roku probíhala příprava na masivní očkování proti SARS-CoV-2. 

Nemocnice Strakonice, a.s. poskytuje svou péči 8o-150.000 obyva-

tel, spád je modifikován podle zaměření jednotlivých nemocnic 

Jihočeského kraje a preferovaných oborů, nicméně strakonická 

nemocnice ve vysokém počtu poskytovala svou péči Covid – nega-

tivním i Covid - pozitivním pacientům kraje Plzeňského. 

Jako celek Nemocnice Strakonice, a.s. svou výkonnost z hlediska 

naplňování úhrad ze zdravotního pojištění udržela. Z kvalitativního 

hlediska průběžně probíhalo hodnocení nežádoucích událostí, sle-

dování a měření indikátorů.  

Mimořádná pracovní zátěž v r. 2020 jistě otřásla mnoha zdravotní-

ky, pozitivitu a motivovanost spolupracovníků tím více oceňuji. 

Stabilizované počty personálu strakonické nemocnice výborně do-

plnili dobrovolníci a další spolupracující zdravotničtí i nezdravotničtí 

pomocníci. 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 důležitá. 

Proto představitelům Jihočeského kraje i členům Dozorčí rady, 

která prošla personální obměnou, jménem představenstva i všech 

spolupracovníků za konstruktivní přístup děkuji. K dobrým výsled-

kům přispěla těsná spolupráce s obchodními partnery, odbornými 

společnostmi, Českou lékařskou komorou i oběma odborovými 

organizacemi. Mimořádný vděk chci vyjádřit sponzorům a dárcům 

finančních i věcných darů v době epidemie – projevy sounáležitosti 

fyzických a právnických osob byly povzbudivé. 

Do roku 2021 cítíme všeobecnou snahu udržet COVID-19 pod kon-

trolou. Naše plánované investiční projekty směřují ke zvýšení úrov-

ně poskytované péče a přes všechny obtíže trváme na ambici po-

skytovat medicínu okresního formátu, ovšem na špičkové úrovni.  

Pro zdravotnictví byl rok 2020 rokem nestabilním, častokrát jsem 

slyšel sdělení, že byl „divný a že to bylo období, které můžeme 

„odepsat“. Pandemii ale nepovažujeme za výmluvu, že jsme pro-

blémy necovidové nechali bez povšimnutí a bez snahy o jejich řeše-

ní. Výroční zpráva přináší zpětnou vazbu i detailní rozbory, zpráva 

auditora i stanovisko dozorčí rady potvrzují, že naše nemocnice je 

zdravotnickým zařízením zdravým a stabilním. Věřím, že při četbě 

výroční zprávy najdete i inspiraci pro svoji práci. 

Děkuji spolupracovníkům – zaměstnancům Nemocnice Strakonice, 

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

pozitivní vnímání naší nemocnice, za spolupráci mezi sebou a za to, 

že nezapomínají a ctí naše motto: „…nemocnice, které na Vás zále-

ží!“ 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva  

Předseda představenstva 
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Dětská miniskupina pro děti zdravotníků v době epidemie. 



 

 

Statutární orgány, vedení nemocnice 

Představenstvo nemocnice, vedení nemocnice 

MUDr. Bc. Tomáš FIALA, 

MBA 

předseda představenstva 

Ing. Jiří ŠVEC 

člen představenstva,         

náměstek pro řízení           

obsluž. činností 

Ing. Michal ČARVAŠ, MBA 

člen představenstva 

MUDr. Michal PELÍŠEK, 
MBA 

náměstek pro kvalitu       

Mgr. Edita KLAVÍKOVÁ, 
MBA 

náměstkyně pro ošetřovatel-

skou péči, hlavní sestra 

Ing. Karel MATAS 

vedoucí technicko — provoz-

ního oddělení 
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Dozorčí rada nemocnice (dne 2.12.2020 došlo k obměně části Dozorčí rady) 

Eva RABOVÁ 

Předsedkyně (do 1.12.) 

PhDr. Robert Huneš, 

MBA 

MUDr. Pavlína         

Maxová 

Iva Zelinková MUDr. Radek     

Chalupa 

Ing. Václav Valhoda PhDr. Vladimír   

Hanáček, Ph.D. 

Mgr. Břetislav    

Hrdlička 

Ing. Jiří Rod 

Složení výboru pro audit 

Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. — 

předseda výboru 

Ing. Lenka Dudová 

Ing. Jaroslava Pechová 

MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, 

MBA 

členka představenstva 

Ing. Václav HOŠTIČKA 

Předseda (od 2.12.) 

MUDr. Martin            

Gregora 

Petr Sojka Bc. Kateřina       

Malečková 

Ing. Miroslava Zralá 



 

  

Zpráva Dozorčí rady 
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Interní oddělení 

primář MUDr. Ivo Horný 

zástupce primáře MUDr. Marek Mika 

vrchní sestra Petra Bartošová 

JIP — staniční lékař MUDr. Marek Mika 

Muži — staniční lékařka MUDr. Romana Zimmermannová 

Muži — staniční sestra Lea Stulíková 

Ženy — staniční lékař MUDr. Jan Vašíček 

Ženy — staniční sestra Marie Holoubková 

HDS — staniční lékař MUDr. Josef Moltaš 

HDS — staniční sestra Gabriela Jelínková 

Chirurgické oddělení 

primář MUDr. Radek Chalupa 

zástupce primáře MUDr. Antonín Jedlička 

vrchní sestra Mgr. Edita Klavíková, MBA 

Ambulance—stan. lékař MUDr. Antonín Jedlička 

Ambulance —stan. sestra Mgr. Martina Jedličková 

CH1 — staniční lékař MUDr. Jan Kratochvíl 

CH1 — staniční sestra Veronika Tesárová 

CH2 — staniční lékař MUDr. Antonín Jedlička 

CH2 — staniční sestra Jaroslava Marková 

CH3 — staniční lékař MUDr. Josef Holák 

CH3 — staniční sestra Pavla Kovaříková 

Centrální operační sály, centrální sterilizace 

vedoucí lékař MUDr. Josef Holák 

vrchní sestra Bc. Dana Tomaškovičová 

centrální sterilizace Pavla Bártová 

ARO—JIP 

primář MUDr. Marek Zbořil 

zástupce primáře MUDr. Miloslav Sýkora 

vrchní sestra Bc. Hana Polívková 

Anestezie — vedoucí lékař MUDr. Miloslav Sýkora 

Anestezie — staniční sestra Andrea Doležalová 

Lůžka — staniční lékařka MUDr. Věra Svachová 

Neurologické oddělení 

primář MUDr. Pavel Houška 

zástupce primáře MUDr. Michal Pelíšek, MBA 

vrchní sestra Mgr. Ivana Machová 

Dětské oddělení 

primář MUDr. Martin Gregora 

zástupce primáře MUDr. Petr Lyer 

vrchní sestra Mgr. Hana Furišová 

Gynekologicko—porodnické oddělení 

primář MUDr. Václav Vlášek 

zástupce primáře MUDr. Přemysl Chalupa 

vrchní sestra Mgr. Miloslava Bláhová 

Gynekologie — stan. lékař MUDr. Lýdie Sádlová 

Gynekologie — stan. sestra Bc. Daniela Valentová 

Šestinedělí — stan. lékař MUDr. Přemysl Chalupa 

Šestinedělí — stan. sestra Bc. Hana Hanzlíková 

Porodnice — stan. lékař MUDr. Přemysl Chalupa Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 

primář MUDr. Alena Dvořáková 

zástupce primáře MUDr. Radek Cafourek 

vrchní sestra Iva Zelinková 

Oddělení následné péče 

primář MUDr. Karel Kusche 

vrchní sestra Mgr. Hana Štěpánová 

úseková sestra DIOP Bc. Lucie Cellerová 

Sociální lůžka 

vedoucí sestra Mgr. Hana Štěpánová 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku zdravotní péče 

Rehabilitace 

primář MUDr. Zbyněk Hrdlička 

vedoucí fyzioterapeut Bc. Marcela Mrázová 

Centrum péče o zrak 

primář MUDr. Pavel Kristen 

zástupce primáře MUDr. Pavlína Železná 

vrchní sestra Mgr. Jiřina Janochová 
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Klinický farmaceut 

klinický farmaceut PharmDr. Kristina Pechandová, 

Ph.D. 



 

  

Radiodiagnostické oddělení 

primář MUDr. Josef Harcuba 

zástupce primáře MUDr. Pavlína Maxová 

vedoucí radiol. asistent Petr Pavlík 

Centrální laboratoře 

primář PharmDr. Eva Šimečková 

manažer kvality Mgr. Barbora Větrovcová  

zástupce primáře pro klinic-

kou část 

MUDr. Romana Zimmermannová 

vedoucí zdr. laborantka Ivana Kadlecová 

Klin. biochemie — vedoucí Ing. Klára Jandová 

Hematologie a krevní sklad — 

vedoucí 

RNDr. Zdeněk Tokár, od 1.12. 

MUDr. Romana Zimmermannová 

Mikrobiologie a ATB středisko 

— vedoucí 

PharmDr. Eva Šimečková 

Patologie — vedoucí MUDr. Robert Slunečko 

Centrum klinické onkologie 

vedoucí lékař MUDr. Pavel Švihálek 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku zdravotní péče 

Oddělení nukleární medicíny 

primář MUDr. Martina Hlinková 

vrchní sestra Irena Fialová 

Lékárna 

vedoucí lékárník PharmDr. Ladislava Hoštičková 

vedoucí farmac. asistentka Magdalena Plojharová 

vedoucí odb. pracovník vý-

dejny zdrav. prostředků 

PharmDr. Ladislava Hoštičková 

Psychiatrie 

vedoucí lékařka MUDr. Miluše Holáková 

klinická psycholožka Mgr. Gabriela Vršková 

Otorinolaryngologie 

vedoucí lékařka MUDr. Hana Vlachová 

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu 

vedoucí lékařka MUDr. Marie Kotišová 

Nutricionista, nutriční terapeutky, dietolog 

nutricionista MUDr. Josef Hajzler 

nutriční terapeutka Monika Brabencová 

nutriční terapeutka Drahomíra Tylová, Bc. Aneta 

Šubová 

dietolog MUDr. Josef Hajzler 

Epidemiologie 

nemocniční epidemiolog MUDr. Iva Šípová 

epidemiologická sestra Anna Táborová 

asistentka nemocniční epide-

miologie 

Mgr. Štěpánka Salátová 

Sestra pro sociální službu 

 Anna Táborová 

Dohlížející pracovník ONM 

 MUDr. Vladimír Hanáček 
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Zaměstnanecké oddělení 

vedoucí Ivana Kačírková 

Odbor vzdělávání, SVI Renata Kovářová 

Oddělení ekonomické a informační soustavy 

vedoucí Ing. Bc. Eliška Fialová 

Finanční účtárna Lucie Márová 

Obchodní oddělení Ing. Martina Kožíšková 

Mzdová účtárna Eva Petrovicová 

Právnička 

 JUDr. Alena Hanáčková 

Vedení úseků zdravotní péče Vedení úseku obslužných profesí 

Oddělení technicko—provozní 

vedoucí Ing. Karel Matas 

Dopravní zdrav. služba Ing. Irena Knetlová 

Údržba a správa  Roman Kačírek 

Prádelna Jana Břicháčková (pověř. vedením) 

Úklid Drahomíra Šašková (pověřena vede-

ním) 

Odpadové hospodářství Bc. Jana Francová 

Inventarizace a péče o maje-

tek 

Jana Lebedová 

Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti 

 Bc. František Toman 

BOZP, požární ochrana 

 Lubomír Dunovský 

Vnitřní auditor 

 Ing. František Kalaš 
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IT oddělení 

vedoucí Bc. Milan Škrle, MBA 

Odbor zdravotnických informací a controllingu 

vedoucí Ing. Šárka Krabačová 



 

  

Rada kvality 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička 

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

Ing. Šárka Krabačová, vedoucí OZI 

Ing. Karel Matas, vedoucí technického odd. 

Odborné týmy 

Etická komise 

MUDr. Pavel Švihálek, předseda, onkolog 

JUDr. Alena Hanáčková, laik (profesí právnička) 

MUDr. Jan Hlad, chirurg 

MUDr. Marta Jíňová, praktická lékařka 

Ing. Pavlína Kořánová, laik (profesí ekonomka) 

MUDr. Anna Kubíncová, pediatr 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, neurolog 

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

MUDr. Vilém Zoubek, praktický lékař 

Stravovací komise 

MUDr. Josef Hajzler, lékař 

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelství 

Ing. Jiří Švec, člen představenstva 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka 

Tým pro kontrolu nosokomiálních infekcí 

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centr. laboratoří 

Mgr. Štěpánka Salátová, asistentka nemocniční epidemiologie 

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka 

Anna Táborová, epidemiologická sestra 
Nutriční tým 

MUDr. Josef Hajzler, lékař  

Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení 

Monika Brabencová, nutriční terapeutka 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně pro ošetřovat.  

Ing. Jiří Švec, člen představenstva 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality 

Drahomíra Tylová, nutriční terapeutka 

 

Komise pro kontrolu infekcí 

PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centrálních laboratoří 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

Ing. Jiří Švec, člen představenstva 

Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně ředitele 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek ředitele 

PharmDr. Ladislava Hoštičková, vedoucí lékárny 

MUDr. Marie Kotišová, infekcionista 

Mgr. Štěpánka Salátová, asistentka nemocniční epidemiologie 

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka 

Anna Táborová, epidemiologická sestra 

 

Likvidační a škodní komise 

Ing. Jiří Švec, člen představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

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

Ing. František Kalaš, auditor 

Inventarizační komise 

Ing. Jiří Švec, člen  představenstva 

JUDr. Alena Hanáčková, právnička  

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu  

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

Ing. František Kalaš, auditor 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2020 

ROK 2020 V DATECH 

1. ledna: Již 27 minut po půlnoci se v Nemocnici Strakonice narodilo 

první jihočeské miminko roku 2020. Rodiče mu dali jméno Adam. 

„Miminko je zdravé a má se čile k světu. Rodičům gratulujeme a 

přejeme vše nejlepší,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice 

Strakonice, a.s. Tomáš Fiala. Porod proběhl přirozeně, bez 

komplikací, chlapeček vážil 2 680 g. Strakonickou porodnici v této 

souvislosti navštívili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a starosta 

města Břetislav Hrdlička. 

27. ledna: Nemocnice Strakonice, a.s. se stala absolutním vítězem 

v průzkumu projektu HealthCare Institutu Nemocnice České 

republiky 2019. Dnes se za účasti paní hejtmanky Jihočeského kraje 

Mgr. Ivany Stráské a zakladatele HealthCare Institutu Dana Vavřiny 

za velkého zájmu médií uskutečnilo slavnostní zasedání vedení 

nemocnice, v jehož průběhu bylo z rukou zástupce firmy Linet 

nemocnici jako ocenění předáno jedno z aktuálně nejmodernějších 

elektricky polohovatelných lůžek Eleganza 4 určené speciálně pro 

intenzivní péči.  

 

28. ledna: V souvislosti s nárůstem akutních respiračních 

onemocnění vyhlásila nemocnice zákaz návštěv od 30.1.2020. 

Plošně trval do 17.2., následně platil ještě na plicním oddělení. 

 

29. ledna: Zajímavou akci pořádalo Gymnázium Strakonice pro 

studenty 3. a 4. ročníků: V rámci "Dne pro kariéru" se prezentovaly 

průmyslové podniky, ale i např. okresní soud a podnikatelské 

subjekty. Strakonickou nemocnici zastupovali předseda 

představenstva MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, náměstek ředitele 

MUDr. Michal Pelíšek, MBA a vedoucí personálního oddělení Ivana 

Kačírková. "Jsme rádi, že jsme byli pozváni, myslím, že zájem o 

studium medicíny a práci ve zdravotnictví stoupá. Ze studentů a z 

workshopu s nimi máme radost," okomentoval akci Tomáš Fiala. 

20. února: V tento den začal fungovat v ústavní lékárně strakonické 

nemocnice volný přístupový bod k internetu Wi-Fi free. "Zákazníci 

se mohou volně přihlásit k internetu, načíst QR kód z úložiště SÚKL 

a výrazně usnadnit výdej léků," uvádí předseda představenstva 

strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Přístupové AP body jsou: 

Lekarna2G_Free a Lekarna5G_Free. Pacienti dostanou elektronický 

recept do svého mobilu a po otevření QR kódu lékárna hned načte 

číslo léku i dávkování, nemusí se diktovat žádná čísla, ve kterých 

může dojít k přepisu nebo chybě. Informaci o dávkování si pak 

může pacient také otevřít kdykoliv doma. I podle lékárníků jde o 

velké zrychlení, přestože zákazníci teprve začínají novou možnost 

využívat. 

 

 

 

12 

Pavilon operačních oborů 



 

  

Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2020 

ROK 2020 V DATECH 

4. března: V souvislosti s prvními výskyty onemocnění COVID-19 

přijala nemocnice řadu opatření, která měla za cíl zpomalit rozvoj 

epidemie. Opatření se týkala omezení návštěv na Plicním oddělení 

a na pracovištích ARO-JIP a JIP Interního a Dětského oddělení.       

Na ostatních lůžkových odděleních byl režim návštěv upraven:        

na návštěvy nemohou chodit děti do 15 let, došlo k omezení počtu 

návštěvníků u lůžka na maximálně 2 osoby na 15 minut, přístup není 

umožněn těm, kteří mají příznaky respiračního onemocnění (kašel, 

rýma, zvýšená teplota, bolest v krku nebo bolesti svalů).                    

Od 9. března se pak režim návštěv ještě zpřísnil.  

 

9. března: V tento den se měl konat Světový den ledvin 2020, s 

ohledem na epidemiologickou situaci však akci nebylo možno 

provést v plném rozsahu. Bylo však možné absolvovat individuální 

konzultaci s vedoucím lékařem nefrologické ambulance nemocnice, 

které využili pacienti s podezřením na onemocnění ledvin.  

16. března: Začaly fungovat dvě „Školní dětské miniskupiny při 

Nemocnici Strakonice, a.s.“. Jako své základny začaly využívat 

prostory přízemí Dětského centra a počítačovou učebnu v objektu 

vjezdové vrátnice. Do těchto skupinek mohli zaměstnanci 

nemocnice umístit své děti, pro které byly uzavřeny školy a školky.  

 

16. března: Začala se naplno projevovat spontánní solidarita firem 

a občanů vůči strakonické nemocnici v souvislosti se zhoršující         

se zdravotní situací kolem COVID-19. Mezi první firmy, které takto 

nabídly svou pomoc, patřily společnosti S-TOOLS s.r.o., NAFO 

Strakonice s.r.o. a TEXODO, spol. s r.o., které nemocnici poskytly 

respirátory a ochranné roušky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen - červen: V tomto období probíhala v České republice první 

vlna koronavirové pandemie, která s sebou přinesla řadu 

mimořádných opatření a aktivit, kterým se musela nemocnice 

intenzivně věnovat. Podrobnějšímu popisu těchto aktivit se 

věnujeme ve speciálních částech této výroční zprávy. 

22. května: Nemocnice po třech měsících částečně rozvolnila 

možnost návštěv. Bylo to možné díky příznivější epidemiologické 

situaci. Příbuzní mohli do nemocnice na návštěvu za dodržení 

přísných epidemiologických a hygienických opatření.  

18. června: V nemocniční lékárně bylo možné si bezplatně 

zkontrolovat mateřská znaménka. Pro zájemce byla  zároveň 

připravena speciální sleva na fotoprotekci pro citlivou pokožku 

Anthelios od La Roche-Posay.  
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2020 

ROK 2020 V DATECH 

7. srpna: Centrální laboratoře strakonické nemocnice získaly nový 

přístroj, který výrazně urychlí testy na COVID 19. Laboratoře denně 

zpracovávají kolem 100 vzorků a od března do konce července  již 

provedly zhruba 7500 testů. K novému přístroji primářka Eva 

Šimečková uvedla: Jde o tzv. izolátor, který je nezbytný v první fázi 

vyšetřování při izolaci viru způsobujícího COVID-19. Dosud jsme 

měli zapůjčený jiný typ přístroje, který měl kapacitu 24 vzorků 

izolovaných za hodinu a půl. Už nestačil a začal být velmi 

poruchový. Nový přístroj má kapacitu 48 vzorků izolovaných           

do dvacet minut." Díky novému přístroji došlo ke zkrácení času a 

zvětšení kapacity laboratoře. Nemocnice do pořízení přístroje 

jihokorejské výroby investovala zhruba půl milionu korun a byla      

na jihu Čech první nemocnicí, která jej vlastní. Žhavou premiéru 

zažil přístroj v pátek 7. srpna, kdy pomohl při testování vzorků            

z prachatického domu pro seniory. 

3. září: Ve čtvrtek 3.9.2020 se ve strakonické nemocnici uskutečnilo 

předání daru od nadačního fondu Kapka naděje, kterou při akci 

zastoupili zakladatelka fondu paní Vendula Pizingerová a jeho 

ředitel Jan Fischer, MLITT. Dar za nemocnici převzali ředitel MUDr. 

Bc. Tomáš Fiala, MBA a primář dětského oddělení MUDr. Martin 

Gregora. Příspěvek ve výši 250.000 Kč bude využit na pořízení 

nového EKG, monitorů intenzivní péče a infuzní pumpy. Vendula 

Pizingerová se současně stala kmotrou nového vydání knihy autorů 

Martina Gregory a Miloše Velemínského "Čekáme děťátko", kterou 

vydává nakladatelství Grada. Nadace Kapka naděje strakonické 

nemocnici pomáhá už třináct let. Vážíme si toho!! 

7. září: Zaměstnanci strakonické nemocnice pod vedením jejího 

ředitele MUDr. Tomáše Fialy sestavili Moribundus tým a prvně se     

v neděli 6. 9. 2020 zúčastnili závodů dračích lodí ve Strakonicích - 

Strakonický drak 2020. Protože se jednalo o první zkušenost, je 

třinácté místo milým výsledkem. Atmosféra byla výborná. Těšíme 

se na další ročník! 

14. září: Nemocnice ve Strakonicích provozuje v blatenské 

poliklinice šest odborných ambulancí i radiologické pracoviště.          

S pomocí města Blatná před čtyřmi lety došlo k pořízení nového 

rentgenového přístroje, mezitím Technické služby Města Blatná 

nemocnici nadále podporovaly. Ve čtvrtek 10. září v prostorách 

polikliniky za přítomnosti starostky Kateřiny Malečkové                         

a místostarosty Pavla Ounického proběhlo předání další podpory    

ve výši 50 000 Kč jakožto daru strakonické nemocnici. "Tento obnos 

bude využit k pořízení nových digitálních kazet pro rentgenové 

pracoviště. Blatné za tuto podporu moc děkujeme," uvedl ředitel 

strakonické nemocnice Tomáš Fiala. 

27. září: Nemocnice Strakonice, a.s. vybudovala další parkoviště, 

kterým se snaží řešit častý problém všech nemocnic, tzn. 

nedostatek parkovacích míst. Nemocnice Strakonice, a.s. je 

pavilonového typu, která se snaží v maximální míře umožnit vjezd 

pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, současně však ponechat 

volné průjezdy záchrance, sanitkám, zásobování a ostatním 

přijíždějícím. Proto bylo podle investičního plánu dokončeno dalších 

58 parkovacích míst za budovou NORD. Děkujeme zhotoviteli 

Znakon Sousedovice, a.s. za dodržení termínu realizace. 
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Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2020 

ROK 2020 V DATECH 

29. září: Výtvarný ateliér Domu dětí a mládeže věnoval strakonické 

nemocnici sérii obrazů, které nově zdobí dvě hlavní schodiště 

pavilonu operačních oborů. Slavnostní předání proběhlo v úterý    

29. září 2020 za účasti zástupců DDM, paní ředitelky Mgr. Ivy 

Šrámkové a paní Vlaďky Hradské. Děkujeme! 

 

2. října: S ohledem na opětovně nepříznivý vývoj epidemiologické 

situace vyhlásila nemocnice omezení návštěv na plicním a postupně 

i na dalších odděleních nemocnice, který v různých modifikacích 

trval až do jara roku 2021.  

Další vlny koronavirové epidemie postihly Českou republiku                

v období od října 2020 a trvaly až do roku 2021. Oproti jarním 

měsícům měla epidemie významně dramatičtější dopad do životů 

všech občanů České republiky a podstatně se odrazila i v činnosti 

českého zdravotnictví včetně strakonické nemocnice. Podrobněji     

o koronavirové epidemii informujeme v jiných částech Výroční 

zprávy.  

12. října: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva 

strakonické nemocnice, byl o víkendu zvolen senátorem 

Parlamentu České republiky. V prvním kole získal 27,84 % hlasů       

a porazil deset protikandidátů, ve druhém kole zvítězil                      

nad starostou Radomyšle Ing. Lubošem Peterkou.  Gratulujeme! 

 

 

12. listopad: Učitelé a žáci ZUŠ Strakonice připravili videokoncert    

a videovýstavu pro strakonickou nemocnici jako poděkování 

lékařům, zdravotním sestrám a ostatním zaměstnancům za jejich 

obětavou práci, která je v této těžké době velmi fyzicky i psychicky 

náročná. Zároveň chceme tímto projektem vyjádřit velkou podporu 

do dalších dnů těm, kteří se starají o zdraví a životy nás všech.         

Na projektu se podílelo 24 žáků hudebního oboru, kteří pořídili své 

nahrávky v domácích podmínkách v rámci distanční výuky. Spolu      

s nimi se zapojili do koncertu i jejich vyučující, či sourozenci. 

Videovýstava je sestavena z prací žáků výtvarného oboru, která je 

podbarvena doprovodnou hudbou orchestrů a souborů naší školy. 

Všichni Vám přejeme pevné zdraví a hodně sil v této těžké                   

a náročné době a pevně věříme, že to společnými silami bez velkých 

obtíží zvládneme. Učitelé a žáci ZUŠ Strakonic 

24. listopadu: Strakonická nemocnice je druhou nejlepší nemocnicí 

ČR. Jihočeské nemocnice zabodovaly v letošním celostátním 

průzkumu společnosti HealthCare Institute Nemocnice ČR, ve které 

bylo hodnoceno 154 zdravotnických zařízení z celé České republiky. 

Zvítězila Nemocnice České Budějovice, a.s. Na skvělém druhém 

místě se umístila Nemocnice Strakonice, a.s., která obhajovala 

prvenství z minulého roku. Projekt hodnotí kromě spokojenosti 

zaměstnanců, ambulantních a hospitalizovaných pacientů i kritéria 

finančního zdraví nemocnice. „Jihočeské nemocnice se v hodnocení 

HealthCare Institute dlouhodobě umisťují na nejvyšších příčkách.     

V roce 2019 byla absolutním vítězem Nemocnice Strakonice, a.s. a 

v roce 2017 Nemocnice Písek, a.s.,“ připomíná Mgr. Ivana Stráská, 

která zastávala post hejtmanky Jihočeského kraje v letech 2017-

2020. „Z úspěchu v projektu Nemocnice ČR 2020 máme upřímnou 

radost. Je to prestiž a zároveň závazek, abychom pokračovali v této 

úspěšné cestě dál,“ říká předsedkyně představenstva holdingu 

Jihočeských nemocnic MUDr. Zuzana Roithová, MBA. 

Hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba, který sám                   

v českobudějovické nemocnici pracoval jako anesteziolog, uvádí: 

„Jihočeské nemocnice v čele s tou českobudějovickou prokazují 

svoje kvality mimo jiné i v právě probíhající koronavirové krizi, 

kterou díky profesionálnímu vedení a maximálnímu nasazení 

zaměstnanců výborně zvládají. Na jihu Čech tak pacienti dostávají 

péči, kterou potřebují, a to i díky koordinovanému řízení                        

a spolupráci jednotlivých nemocnic.“ 

Předseda představenstva strakonické nemocnice Tomáš Fiala            

k úspěchu uvedl: "Umístění na druhé pozici absolutního pořadí naší 

strakonické nemocnice si nesmírně vážím – je to úspěch všech 

našich zdravotnických, ale i nezdravotnických spolupracovníků. 

Dobře se mi mezi nimi pracuje, spokojenost pacientů je na prvním 

místě a u mnohých zdravotníků cítím hrdost na akciovou společnost 

Nemocnice Strakonice. Ten tým se totiž umí rychle přizpůsobit          

a zabrat, prokázal to jak při přestavbách v minulých letech, tak letos 

v obou vlnách SARS-CoV-2. Za ocenění děkujeme!"  
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Nové analytické systémy Atellica Solu-
tion v Nemocnici Strakonice 
Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice získaly v roce 2020 vý-
raznou posilu pro svůj Úsek klinické biochemie. Pro biochemická a 
imunochemická vyšetření slouží nové analyzátory Atellica Solution 
od společnosti Siemens Healthineers. Nová technologie zefektivnila 
laboratoři práci a o třetinu ušetřila čas. 

Úsek klinické biochemie strakonické nemocnice zajišťuje biochemic-
ká a imunochemická vyšetření nejen pro hospitalizované pacienty a 
odborné ambulance v nemocnici, ale i pro 
externí praktické lékaře a ambulantní spe-
cialisty z oblasti bývalého prachatického a 
strakonického okresu. Denně zpracovávají 
přes 400 vzorků krve, moči, likvorů a dal-
ších tělesných tekutin. Jedna polovina 
všech vzorků je z terénu, druhá polovina je 
z nemocnice a mezi nimi se často vyskytují 
vzorky statimové. Ty mohou přijít v kte-
roukoliv denní i noční dobu, a proto labo-
ratoř pracuje v nepřetržitém provozu.  

Laboratoř klinické biochemie měla v Ne-
mocnici Strakonice velmi dobré přístrojo-
vé vybavení od společnosti Siemens již 
dříve. Fungovaly zde dva biochemické 
analyzátory Advia a jeden analyzátor imu-
nochemický, propojené přes společný 
modul VersaCell. Přístroje ale byly již na hraně životnosti a po téměř 
desetiletém každodenním provozu bylo nutné je vyměnit za nové. 
„Kromě hardwaru měly zastaralý i software a jejich čas zkrátka nade-
šel,“ říká vedoucí úseku klinické biochemie Ing. Klára Jandová.  

Na základě dobré a dlouholeté spolupráce s firmou BioVendor a Sie-
mens Healthcare se proto ve Strakonicích rozhodli pokračovat v této 
linii a pořídili si nejnovější systém Atellica Solution v jedné lince          
se vstupním modulem Atellica Sample Handler, biochemickým            
a imunochemickým analyzátorem. „K tomu máme navíc jako záložní 
systémy ještě samostatný biochemický a imunochemický analyzátor 
s přímým plněním (direct load). Jsme tedy pojištěni na případné po-
ruchy nebo odstávku systémů, abychom mohli být našim pacientům 
neustále k dispozici,“ upřesňuje Ing. Klára Jandová. 

Instalaci nových analytických systémů však značně zkomplikovala 
jarní vlna covidové pandemie. „Systémy jsme začali měnit již v úno-
ru, ale než jsme je stihli zprovoznit, byl vyhlášen nouzový stav              
a ze dne na den nesměl do laboratoře vstoupit nikdo jiný než pracov-
níci nemocnice,“ vysvětluje Ing. Jandová. Tento stav trval měsíc          
a půl. Hlavní linku Atellica Solution tedy mohli ve Strakonicích spustit 
až začátkem června. „Čtyři měsíce jsme fungovali jen s jedním pů-
vodním analyzátorem Advia, protože druhý byl již demontovaný          
a nová linka ještě nebyla oživená. Bylo to velmi náročné, ale naštěstí 
jsme to zvládli,“ vysvětluje Ing. Klára Jandová. 

Čekání na novou analytickou linku se však vyplatilo. Nový systém má 
oproti původním technologiím řadu výhod, které činí provoz analyzá-
torů jednodušší, rychlejší a pohodlnější. 

„Velmi oceňujeme automatickou údržbu, kalibraci a kontrolu systé-
mu, to nám šetří spoustu práce a času. Veškerou údržbu dělá systém 
sám v noci, kdy je provoz nejmenší, takže neblokuje pracovní kapaci-
tu stroje ve chvílích, kdy potřebujeme testovat a vydávat výsledky. 
Skvělá je i kratší doba imunochemických vyšetření, to je také velká 
výhoda,“ chválí systém Atellica Solution vedoucí úseku klinické bio-
chemie. 

Efektivitu práce v laboratoři zlepšila i možnost měnit reagencie          
za provozu a používat integrovanou tiskárnu a čtečku čárových kódů, 
kterou laboranti využívají i pro zadávání kalibračních a kontrolních 
materiálů. 

Pro moderní a efektivní údržbu používají ve strakonické biochemické 
laboratoři vzdálenou správu využívající principy umělé inteligence. 
„Je to velice praktické, využívají to při své práci servisní technici, kteří 
se o naše stroje starají, i aplikační specialisté. Výrazně to usnadňuje 
komunikaci mezi pracovníky naší laboratoře a servisním týmem,“ 
říká Ing. Jandová 

Na systému Atellica Solution provádějí v Nemocnici Strakonice veš-
kerá běžná biochemická a imunochemická vyšetření, která požadují 
lékaři v nemocnici nebo z ordinací v okolí. Vyšetřují také hormony, 
kardiální a tumorové markery, vitamíny a provádějí stanovení hladin 
léků. 

V porovnání s původní technologií jsou výsledky testů nyní z analyzá-
torů dostupné dříve, protože systém Atellica Solution používá zcela 
novou technologii citlivějších a kratších testovacích metod. Analyzá-
tory si navíc vystačí i s menším množstvím testovaného materiálu       
a díky testování z primární zkumavky nepotřebuje alikvotaci s dalšími 
nutnými mrtvými objemy vzorku. Pacientům tak není potřeba odebí-
rat tolik krve jako dříve. 

Mimořádnou vlastností systému Atellica Solution je ale způsob trans-
portu zkumavek se vzorky, které se díky unikátnímu elektromagne-
tickému dopravníku Magline umí pohybovat směrem dopředu i do-
zadu a každá je řízena samostatně. To žádný jiný analytický labora-
torní systém na trhu nedokáže. Toto unikátní patentované řešení je 
až desetkrát rychlejší než systémy jiných výrobců.  

Inteligentní software navíc umí rozpoznat statimové vzorky a předřa-
dit je v procesu testování před ostatní, které tolik nespěchají. Urgent-
ní vzorek tak nikdy nečeká ve frontě za rutinními vzorky a je vyřízen 
přednostně, i kdyby byl do systému vložen jako poslední. 

„Nový systém Atellica Solution nás příjemně překvapil svou rychlostí, 
flexibilitou, kvalitou a mírou automatizace. Díky tomu, že se o řadu 
procesů stará sám, umožnil obsluze věnovat se odborným činnos-
tem, a ne se neustále starat, zda je přístroj správně nastaven, zkalib-
rován atd. Stačí ho jen zkontrolovat a doplnit roztoky. Pořídit si sys-
tém Atellica Solution bylo dobré rozhodnutí. Jsme s ním po půl roce 
užívání velmi spokojeni,“ uzavírá Ing. Klára Jandová, vedoucí úseku 
klinické biochemie. 
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Slova uznání pro nemocnici zpoza At-
lantiku 
Přesto, že lékařka Diana Apetauerová žije již téměř třicet let v Bosto-
nu, ráda se vrací do svých rodných Strakonic, na které je pyšná. 

„Jako rodačka ze Strakonic se ráda vracím do známých míst, domů. 
Téměř 30 let žiji daleko za Atlantikem v krásném Bostonu ve státě 
Massachusetts, kde pracuji jako lékařka — neuroložka. Do Strakonic 
jezdím minimálně jednou do roka, navštívit mé rodiče, přátele, kole-
gy z nemocnice. Většina mých návštěv je spojena s věcmi velmi pří-
jemnými a krásnými, vzpomínkami na mládí a setkáváním s mými 
nejbližšími. Již několikrát jsem též přivezla slavné bostonské profeso-
ry, abych jim nejen ukázala krásu naší vlasti, ale abych se s nimi moh-
la podělit o úspěchy české medicíny. Jsem pyšná na to, že pocházím 
z tohoto města a chtěla bych vám občané tohoto města poděkovat 
za to, jací jste. 

Letošní návštěva Strakonic byla jedna z těch návštěv smutnějších, 
protkaná zdravotními komplikacemi mých nejbližších. V momentech 
bolesti a smutku se vždy snažíme nalézt něco, co nám dodá sílu          
a naději. A tou nadějí jste byli právě vy, občané tohoto města. Mno-
hočetné návštěvy na úřadech, v nemocnici, veterině, obchodech či 
cukrárně byly vždy doprovázeny ochotou, pochopením a snahou 
pomoci. Každé přívětivé přijetí bylo pohlazením na mém bolavém 
srdci. Speciální poděkování patří panu řediteli MUDr. Fialovi, MUDr. 
Pelíškovi a celému kolektivu neurologického oddělení. Strakonická 
nemocnice nám již mnohokráte poskytla špičkovou péči spojenou        
s vynikající odborností a lidskostí a ani letos nezklamala. 

A proto Vám pěji ódu, moji milí Strakoňáci. Děkuji Vám za vše, dali 
jste mi naději a buďte k sobě takoví, jako jsem vás poznala během 
mojí letní návštěvy!“ 

Prof. Diana Apetauerová, MD, Boston, MA, USA 

 

 

Nové gastroenterologické metody 
Dalším kamínkem do portofolia komplexní gastroenterologické péče 
je zavedení IDUS (intraduktální endosonografie) žlučových cest          
a pankreatického vývodu. Jedná se o výběrovou metodu k posouzení 
rozsahu nádorového postižení žlučových cest a pankreatického vývo-
du, ke stagingu tumorů těchto lokalizací, tzn. k posouzení extralumi-
nálního prorůstání tumoru. Na základě tohoto vyšetření můžeme 
dokonale posoudit resekabilitu tumoru a často tím ušetřit pacienty 
od zbytečné operace.   

Od podzimu roku 2020 máme k dispozici jako čtvrté pracoviště           
v republice motorovou spirální enteroskopii, bohužel coronavirová 
pandemie jeho užívání nyní zastavila. Jedná se o unikátní metodu        
k vyšetření sliznice tenkého střeva, která jednak ušetří čas vyšetření, 
jednak výrazně sníží možnost komplikací této metody. 

Prim. MUDr. Ivo Horný 

Jména osob, firem, obcí, kteří v koro-
navirové době přispěli dary                    
pro Nemocnici Strakonice, a.s. 
V roce 2020 jsme v naší nemocnici vnímali neuvěřitelný vzestup 
empatie a sounáležitosti ze strany veřejnosti. Výrazem toho byla 
podpora a dary od veřejnosti, firem a obcí. Nešlo  jen o zdravot-
nický materiál (roušky, pláště, štíty, respirátory, zástěry, desin-
fekci), ale i další  komodity, např.  kávu, občerstvení, kávovary či 
zápůjčku automobilu. Níže uvedený výčet dárců si nečiní nárok 
být stoprocentní. V řadě případů došlo k předání daru „face to 
face“ jednotlivým zdravotníkům bez vědomí vedení nemocnice. 
Vážení přátelé, klienti, pacienti, obchodní partneři, všem Vám 
velmi děkujeme a Vaší pozornosti si vážíme. 
 

TEXODO, firma Staněk, MgA. Kristýna Hodinová, Mgr. Daniela Sam-
cová, Mgr. AnneMaria Mikešová, Eva Turnerová, Michaela Matasová, 
Petra Zemenová, Klára Zemenová, Tereza Matasová, Marie Braťko-
vá, Dagmar Matějková, Spolek – „Střelské Hoštice pomáhají“ (Mgr. 
Nikola Vinická, Ondřej Kubový, Marie Zábranská, Jana Hrušková, 
Račákovi, Rejškovi, Kopelentovi, Janochovi, Kamila Němejcová, 
Magdaléna Kopáčková, Jana Bažatová, Lucie Kadlecová, Králová, 
Nováková, Pánková, Pauchová, Eva Borovičová), Ing. Lenka Manová, 
MUDr. Martin Kuba a společnost OIG Power, MŠ a ZŠ Plánkova Stra-
konice, MŠ Svojsíkova Strakonice, Karel Reindl, firma VAVI, firma 
PFEIFER Holz, s.r.o., firma IDEAL AUTOMOTIVE, firma LEIFHEIT 
Blatná, Evženie Bezpalcová, Lada Novotná, Alena Šrámková, Kateři-
na Sedlecká, Miroslava Sobolčíková, Petra Lišková, Ing. Lucie Matěj-
ková, Soňa Pavlíková, Jana Vršecká, Tým Stavbařů 209 (Libuše Kra-
tochvílová, Hana Opavová, Dana Brůhová), zaměstnanci ředitelství 
nemocnice, zaměstnanci z oddělení a ambulancí nemocnice, Dětské 
centrum Jihočeského kraje, Strakonice, firma Garantstav Strakonice, 
Café Monte Cintu Strakonice, p. Hanzlík – autodílna, pracovnice 
Městského úřadu Strakonice, Ing. Jitka Svobodová, MUDr. Alexandr 
Rypl, Alena Rampichová, „Nejlepší švadlenky z Blatné“ (Perntová 
Jiřina), Pavla Slavíková s rodiči, Tereza Kratochvílová s rodiči, paní 
Bálková, paní Pincová, MŠ Čtyřlístek Strakonice, Obec Mečíchov, 
Obec Dobev, Obec Osek, Helena Kadochová, Bc. Sýkorová Michaela, 
Hálová Kateřina, Niebauerová Eliška, maminky z nadačního fondu 
„Srdce pro Strakonice“, Eva Drančáková, Mgr. Květa Fišerová, firma 
NAFO, s.r.o. Strakonice, restarurace Sůl a Řepa Strakonice, Generali 
Česká Pojišťovna – Perfect Catering, Berlin-Chemie Menarini, Ladi-
slav Cabejšek, pan Kotrch, firma ADIENT, s.r.o., Strakonice, firma BP 
servis Blatná, Nářadí online.cz – ochranné štíty, Měšťanský pivovar 
Dudák, Strakonice, SKAUTI – Klatovy, Jaroslav Wágner, firma EL-
KOST Plus Strakonice, s.r.o., firma ZEMCHEBA Chelčice, Město Stra-
konice, Městské kulturní středisko Strakonice, Velíšková Miloslava, 
firma Angelini Pharma,s.r.o., Aneta Zborníková, Vladimíra Kunešo-
vá, Nadační fond Jihočeské naděje, Tomáš Vencl, Very Goodies, 
Stavmat Stavebniny Strakonice, Věra Mašková „Chill-me“, Olina 
Málková, Marie Pejřimovská, firma R+S Stickerea, s.r.o., Julie Chadi-
mová, Marie Mášková, Skautské středisko Volyně, Jiří Jedlička, Gab-
riela Sedláčková, Tetyana Svyshch, Jaroslav Kohout, ČVUT Praha, 
Petra Haratická, Martin Ševčík – Střední škola gastronomická a hote-
lová Praha, Zdeněk Šebák, NUTILY.cz, Stanislav Kuchta, 
TopHelpPlus, s.r.o., Domácí péče, ing. Jaromír Gajdáček, firma 
HARTMANN-RICO, a.s., Jan Chvosta, Josef Vonášek, Hyundai Cen-
trum Strakonice, PATERNA – REALITY, s.r.o., Volyně, firma Toms 
AG s.r.o.,  Pavel Toman, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Divadlo Čejetice, Petra Červíčková, DonGemini s.r.o. Horní Planá, 
manželé Pošvicovi, firma EKOHRON, s.r.o. Vodňany, Kapka Naděje, 
Bufet Hradský, Pražírna Drahonice – A MANO, s.r.o., ČESKÁ ŽULA, 
s.r.o., Strakonice, Elektro Hana Němcová, s.r.o., Firma MEDIN, a.s., 
ČSAD Jihotrans, a.s., Borůvka, o.p.s. Praha, skupina DYMYTRY, Zá-
jezdní hostinec U Jiskrů, Kbelnice, TETA drogerie, SHD Hodonice u 
Znojma, Coca Cola, Jaroslava Hulečová, pí. Buchvaldková, společ-
nost Shell Czech Republic, a.s., Mgr. Břetislav Turner, vedení spolku 
Lam Cha Me CZ, z.s., Kamila Kontríková. 
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Ještě před rokem bychom opravdu nevěřili, že se naše malá PCR 

laboratoř v rámci mikrobiologie pustí neohroženě do koronavirového 

maratonu laboratorního vyšetřování. A úspěšně!  

Dokonce se mikrobiologický personál podílel na všech fázích vyšet-

řování - jak při odběru vzorků, při přímé detekci viru (metoda RT 

PCR), tak i při stanovování protilátek (metoda ELISA). 

Alespoň tedy stručně v bodech, co se nám od března 2020 podařilo: 

1/ významně přispět k rychlé realizaci dodnes fungujícího odběrové-

ho místa pro pacienty v areálu nemocnice mj. i díky našim laborant-

kám Ivaně Kadlecové a Yvetě Vachtové (postupně se přidávaly další); 

2/ zapojit se do krajského PCR vyšetřování jako druzí hned po Čes-

kých Budějovicích; 

3/ díky vstřícnosti a pochopení vedení ne-

mocnice přístrojově vybavit PCR laboratoř 

podle současných možností adekvátně 

stupňujícím se nárokům na množství vzor-

ků a rychlost vyšetřování; 

4/ intenzivní a bleskové zaškolení dalšího 

personálu — 4 laborantek (Bc. M. Vojíková, 

Bc. A. Štěrbová, Bc. K. Ilovičná, Mgr. A. 

Turková) a 1 bioanalytičky RNDr. J. Levá 

(průměrný věk 27 roků); 

5/ nastavení celé organizace pracovního 

procesu — velkou zásluhu na úspěšné reali-

zaci má především Mgr. Markéta Hajná, 

PhD., která PCR úsek dlouhodobě vede; 

6/ včasné ukončování výsledků – většinou do 12 až 24 hodin (jen výji-

mečně, když se z technických důvodů opakovaly, tak následující den) 

– zvláště v prvním půl roce díky velkému pracovnímu nasazení celého 

kolektivu; 

7/ jako první v kraji zasílání výsledků vyšetření pacientovi formou 

SMS okamžitě ve chvíli ukončení vyšetření — díky výborné spoluprá-

ci s programátorem Dr. L. Janigou; 

8/ rychlé předávání pozitivních výsledků na epidemiologii (opět díky 

dr. Janigovi) formou automatického zasílání přehledů vyšetření ně-

kolikrát denně; 

9/ spolupráce na jarní séroprevalenční studii protilátek proti SARS-

CoV-2 v okresech Strakonice a Písek, tj. vyšetřit v krátké době něko-

lika dnů více než 1000 osob a systematicky zaznamenat informace      

z dotazníků (na něm se podílel celý mikrobiologický tým, konkrétní 

práci se séry pak zvládala laborantka Hana Jeřábková); 

10/ excelentní práci s Excelem při vyhodnocování výsledků pak prů-

běžně podávala kolegyně RNDr. Jana Fleischmannová, PhD. a ještě 

výsledky stihla osobně prezentovat v září na konferenci - Pečenkovy 

dny v Plzni; 

11/ zajistili jsme rychlé zasílání certifikátů pro samoplátce (pendlery   

a cestovatele)  e-mailem (opět díky podpoře programátora Dr. Jani-

gy); 

12/ podařilo se posílit náš tým o externisty (většinou VŠ studenty 

přírodovědných oborů ), dodávají  nám novou energii a pozitivní mysl 

v dosud nekončícím boji , jsou to Bc. Eliška Miková, Bc. Daniela Kota-

lová, Edita Lišková, Táňa Vivatenko a krátce nás podpořil též Dr. 

Martin Janda , PhD.; 

13/ náročnou administrativu ve stále se měnících podmínkách nám 

od září spolehlivě zabezpečuje naše nová administrativní pracovnice 

Vlaďka Šlechtová; 

14/ zřídit COVID informační linku, kterou nám pomáhají zvládnout 

kolegyně z biochemie- Ing. K. Jandová, Mgr. B. Větrovcová a RNDr. 

J. Levá. 

Co říci na závěr? Podařilo se nám zvládnout obrovský kus práce, a to 

ve velmi psychicky i prostorově náročných podmínkách. 

A co plánujeme? Převést naši dobře fungující PCR laboratoř do nově 

vybudovaných větších prostor. Uvidíme, jestli se plán podaří naplnit. 

 Na závěr děkuji celému mikrobiologickému týmu a všem, co nás 

podporovali a podporují. 

     PharmDr. Eva Šimečková 

         ve  strakonické mikrobiologické laboratoři 
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ARO v době koronavirové epidemie, rozhovor s vrchní sestrou H. Polívkovou 
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BĚŽNÝ DEN NA ODDĚLENÍ ARO 

Každý den s respirátorem na obličeji, v tom 

lepším případě, jinak s obličejovou maskou, 

oblečené do neprodyšných overalů, ochran-

ných štítů, dvou párů rukavic, pečuje třicítka 

„árových“ sester o nejtěžší případy na covido-

vé jednotce. Dvanáctihodinové směny, 

mnohdy šest hodin nepřetržité péče u lůžka, 

bez možnosti občerstvení, oddychu. Takový 

je současný každodenní život sester na stra-

konickém ARO. Přicházejí dramatické chvíle, 

ale i okamžiky, při kterých se dámy v mod-

rém dokáží od srdce zasmát. A to i přes vy-

pjatost současné situace. To proto, že bez 

nadhledu a špetky drsného humoru by se 

jejich práce dělat nedala. Jsou to právě ony, 

které se i za běžné situace setkávají tváří v 

tvář s nejtěžšími případy, kdy se člověk ocitá 

doslova mezi životem a smrtí. Jako první 

jsme oslovili Hanu Polívkovou.  

Původně mělo jít o povídání o její osobě, 

nakonec se hovor stočil na „její děvčata“, 

jak familiárně nazývá sestry „árovky“. Je 

těsně po Novém roce, a tak se nabízí otáz-

ka, jaké byly první covidové Vánoce?  

Vánoce na covidové jednotce… Obávali jsme 

se, že to bude horší, protože těsně před svát-

ky bylo plno. Nakonec nebylo nutné posilovat 

služby a samotné Vánoce byly klidnější. Ně-

kteří pacienti sledovali pohádky a my jsme se 

snažili jim alespoň trochu přiblížit vánoční 

atmosféru. Pro pacienty to byla těžká doba, 

nebyly povolené návštěvy a svátky, které jsou 

jindy zvyklí slavit s rodinou, najednou proží-

vali sami. 

Jaký je běžný den sestry na ARO? 

Kolem půl šesté ráno si děvčata předávají 

službu. Tři sestry se oblékají do covidového 

prostředí, které na krátký čas opouštějí 

mnohdy až kolem poledne. Nepijí, nejí. Dvě 

zůstávají „čisté“, protože tady máme i neco-

vidové pacienty. Rozdělí si pacienty, za které 

zodpovídají po celou službu. Následují odbě-

ry krve, zajištění hygienických potřeb, umytí, 

převáží rány, napolohují a připraví pacienty 

na vizitu. Poté plní nově naordinovanou léčbu 

na konkrétní den, to znamená příprava infuz-

ních roztoků, enterální a parenterální výživa, 

podávání léků a zajištění dalších vyšetření či 

invazivních výkonů. Každý z pacientů je na-

pojen na celou řadu přístrojů, které sestry 

obsluhují, včetně dávkovačů, infuzních pump, 

monitorů a často i plicních ventilátorů,       

které je třeba kontrolovat. Je-li hotovo, ko-

lem dvanácté odcházejí sestry z covid jednot-

ky. Nezbytností je kompletní převlečení, 

sprcha a následují zápisy do dokumentace, 

což se bere jako odpočinek, a vracejí se zpět 

na jednotky. Někdy jsou dny horší, když jsou 

časté příjmy, zajištění pacientů, nebo kardio-

pulmonální resuscitace. Třeba tento týden 

jsem ráda, že už končí. Nebyl to příjemný 

začátek.  

O kolik covid pacientů se staráte a kolik 

vám jich doposud prošlo rukama? 

Máme zde 13 lůžek, z toho je 6 až 8 covido-

vých. Celkem zde zatím bylo hospitalizováno 

cca 45 pozitivních pacientů v těžkém stavu. 

Jaký je rozdíl mezi prací sestry na ARO v 

době covidové a v době „předkovidové“? 

Rozdíl je především v nutnosti používání celé 

řady jiných ochranných pomůcek v průběhu 

nemoci. Vlastně už dopředu víme, jak budou 

pacienti vypadat za dva tři dny. A mnohdy 

jsou to smutné příběhy. Zpočátku se sestry        

i obávaly - měly doma například manžela po 

infarktu, bydlely s rodiči… Musela jsem pečli-

vě vybírat, koho budu kam posílat. Byla to 

neznámá situace pro nás všechny, ale i přes 

nejistotu žádná ze sester nepřišla a neřekla, 

že mezi covidové pacienty nepůjde. Ve druhé 

vlně si na režim už zvykly, věděly, že k žádné 

nákaze tady, díky maximálně bezpečnému 

prostředí, zatím nedošlo. Zjistily, že systém 

je dobře nastavený, a pokud se vše dodržuje, 

jak má, není se čeho obávat. Paradoxně mno-

hem větší riziko představoval návrat domů.     

I přes vysokou psychickou odolnost sester 

byla a je služba na ARO obrovskou zátěží. 

Především práce v ochranných oblecích, ští-

tu, nemůžete vyběhnout z jednotky, jak po-

třebujete, musíte úzkostlivě dbát na hygienu, 

kontrolu, bezpečnost pacientů, ale i bezpeč-

nost každé ze sester, to jsou skutečnosti, 

které běžnou denní rutinu obrovsky ztěžují.  

Dostala jste se za dobu covidu do situace, 

kdy jste byla na pokraji sil a měla jste pocit, 

že dál už to nepůjde? 

Bylo pár takových dnů, a přiznávám,  že jsem 

měla obavu o děvčata, zda to zvládnou. Ta-

kové příběhy byste nechtěla slyšet… 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 
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Dobrá, pohled z opačné strany. Nechají se 

na covid-jednotce naopak zažít i příjemné 

situace? 

Jistě. Je tady skvělý tým, který zvládá jak 

vyhrocené situace, tak dokáže i vtipkovat        

a udělat si pracovní pohodu a užít si radost         

z maličkostí a drobností. Včera si tady děvča-

ta s nadsázkou libovala, jak je fajn, že se 

vlastně ráno nemusí česat, dělat si mejkap 

pod masku, protože stejně pak vylezou celé 

propocené. Kdybychom vše braly příliš 

vážně, nezvládly bychom to. Co pomáhá a co 

vím, že velmi intenzivně vnímají, jsou oka-

mžiky, kdy se podaří pacienta zachránit, když 

je pacient pohladí po ruce a poděkuje. To je 

obrovský emoční náboj. V tu chvíli vědí,        

že jejich práce má smysl. 

Jaké byly vaše pocity při ošetřování prvního 

covid pozitivního pacienta? 

Nervozita. Bylo to něco jiného. Provázela mě 

obava, zda jsme všechno správně nastavili, 

jestli se sestry nenakazí, zda jsem udělala vše 

proto, abych nikoho neohrozila. Asi jsem 

zpočátku byla i dost otravná, protože jsem 

všechny sledovala, jak se oblékají, zda dělají, 

co mají, jestli se dobře zavírají dveře, těch 

věcí bylo tolik… Pak už se postupy zautoma-

tizovaly, sestry k sobě byly neuvěřitelně ohle-

duplné, navzájem se hlídaly. 

Jak vaši práci zvládá rodina? 

Uvědomuji si, že v samém začátku panoval 

velký chaos a chodila jsem domů obrovsky 

vyčerpaná. Velmi těžce, snad víc než kdy 

jindy jsem nesla lidské osudy, a to jsem             

si přenášela domů a valila to na své děti i 

manžela. Komunikace se mnou byla hodně 

špatná, většinu času jsem doma telefonicky 

řešila pracovní záležitosti anebo jsem spala. 

Nejintenzivněji to vnímala dcera, která byla 

zpočátku opravdu vyděšená. Byl to jiný 

strach. 

Pracujete ve speciálních overalech, zabale-

né od hlavy až po patu v neprodyšném ma-

teriálu. Máte nějaký zlepšovák, jak si práci 

v takovém outfitu zpříjemnit? 

Na jaře jsem sháněla každou informaci.          

Je pravda, že jsme oblékání a především 

správné svlékání s děvčaty před příchodem 

prvního pacienta nacvičovaly. Jedna druhé 

pomáhala. Dnes už máme rutinu oblékání 

vychytanou. Každé z nás sedí něco jiného. 

Důležité je, aby se nám v tom dobře pracova-

lo. Dnes už vidím, jak mají na zádech značky, 

protože je v overalech není ani poznat. Jsou 

to andělé bez tváře.  

Jaké je vaše přání do dalších 11 měsíců roku 

2021? 

Aby tohle všechno bylo za námi, aby se spo-

lečnost dala do pořádku a mohli všichni volně 

pracovat, abychom byli zdraví a nebáli              

se navštívit svou mámu a svého tátu. 

Myslíte si, že covid změní celospolečenské 

myšlení k lepšímu? 

Nevím, ale přála bych si to. Některých věcí       

si vážíte až ve chvíli, kdy je ztratíte. 

Markéta Bučoková 

Na výzvu Deníku zareagovala řada dětí, která namalovala a zaslala obrázky na podporu a poděkování 

zdravotníkům. Na stránkách této  Výroční zprávy najdete některé z nich.  

PODPORA OD DĚTÍ 
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Máme za sebou několik měsíců, ve kterých 

koronavirová pandemie prověřila funkčnost 

zdravotnických systémů prakticky na celém 

světě. Ačkoliv se snad zdá, že potenciál pan-

demie v České republice nedosáhl kritických 

hodnot, přesto byl vliv na provoz všech čes-

kých nemocnic zásadní. Následující text shr-

nuje nejdůležitější milníky uplynulého období 

ve strakonické nemocnici.  

Omezení vstupu do areálu nemocnice            

a omezení provozu některých pracovišť  

Obdobně jako všechna ostatní zdravotnická 

zařízení v zemi přistoupila i strakonická ne-

mocnice k nebývalým omezením vstupu       

do areálu nemocnice a současně i k přechod-

nému omezení provozu některých pracovišť 

nemocnice. Cílem těchto opatření bylo za-

mezit šíření koronavirové infekce mezi vážně 

nemocné pacienty a zdravotnický i nezdra-

votnický personál a současně vyčlenit kapaci-

ty spojené se zvládáním koronavirové pande-

mie jako takové. Od 15. března byl vyhlášen 

zákaz vstupu do areálu nemocnice jiným 

osobám, než pacientům vyžadujícím zdravot-

ní péči a jejich doprovodu, klientům nemoc-

niční lékárny a stravovacího provozu a sou-

časně zákaz návštěv s výjimkou nezletilých 

pacientů, pacientů s omezenou svéprávností 

a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitel-

ného onemocnění. Současně byla dle pokynů 

ministerstva zdravotnictví umožněna přítom-

nost třetí osoby u  porodu při splnění přede-

psaných podmínek. Provoz nemocnice byl 

samozřejmě také modifikován, zajištěna byla 

veškerá akutní a neodkladná péče včetně 

péče o onkologické pacienty. Některé pláno-

vané výkony byly v souladu s nařízením mi-

nisterstva zdravotnictví z 16. března a             

po vzájemné dohodě odkládány. K postupné-

mu restartu plánované zdravotní péče při-

stoupila nemocnice již v polovině dubna, aby 

maximálně eliminovala případné negativní 

dopady odložené péče.  

Ochranné pracovní prostředky  

Již v únorových dnech, kdy jsme sledovali 

postup epidemie v dalekém zahraničí,             

se nemocnice snažila zajistit co největší 

množství ochranných pomůcek pro své za-

městnance, šlo zejména o respirátory, rukavi-

ce, ústenky, ochranné obleky a desinfekci. 

Málokdo však asi v této době počítal s tako-

vou razancí, se kterou epidemie udeřila na 

evropský kontinent včetně České republiky. 

Nemocnice se snažila celou dobu aktivně 

komunikovat s různými dodavateli zejména 

respirátorů, štítů, ochranných plášťů a desin-

fekce, měla při tom střídavé úspěchy. Největ-

ší část ochranných prostředků nemocnice 

obdržela distribucí z Krajského úřadu a Kraj-

ské hygienické stanice Jihočeského kraje.  

Odběrové místo a laboratorní diagnostika 

koronavirové infekce  

Centrální laboratoře zvládly své odborné 

činnosti na jedničku, zde se pracovalo              

24 hodin denně 7 dní v týdnu. Velice rychle 

bylo ve strakonické nemocnici zřízeno odbě-

rové místo pro provedení nasofaryngeálního 

stěru pro účely PCR diagnostiky koronaviru. 

První pacienti mohli být ve Strakonicích vy-

šetřeni již 18. března, po českobudějovické 

nemocnici šlo o druhé stacionární stanoviště 

pro odběry. Vyšetření bylo provedeno           

na základě doporučení lékaře nebo krajské 

hygienická stanice. Děkujeme firmám GA-

RANTSTAV STAVEBNÍ, s.r.o. a ME-

TROSTAV, a.s. za zapůjčení mobilní kontej-

nerové buňky a obytného automobilu. Hlad-

ký provoz odběrového místa byl zajištěn 

nadstandardním nasazením personálu a také 

existencí promptně zprovozněného objed-

návkového systému na webových stránkách, 

díky kterému se všichni pacienti objednali      

na konkrétní čas a nemuseli čekat v dlouhé 

frontě. Provoz pracoviště zajišťoval tým slo-

žený z laborantek mikrobiologického úseku, 

sester a dobrovolníků. V Centrálních labora-

tořích strakonické nemocnice, vedených 

primářkou PharmDr. Evou Šimečkovou, bylo 

PCR vyšetřování zahájeno v úterý 24. března 

2020. Strakonická nemocnice se tak stala 

třetím jihočeským místem schopným toto 

vyšetření v plném rozsahu provádět. Kromě 

veškerých vzorků ze strakonického regionu 

zpracovávaly centrální laboratoře vzorky           

i z dalších odběrových míst, zejm. z Pracha-

tic. Zaměstnanci Centrálních laboratoří stra-

konické nemocnice mají s PCR diagnostikou 

virů v klinických vzorcích velkou zkušenost 

ověřenou externími autoritami včetně Národ-

ní referenční laboratoře. Laboranti s odebra-

nými vzorky pracovali za přísných bezpeč-

nostních opatření při použití biohazardního 

boxu. Servis vůči pacientům i odesílajícím 

lékařům byl doplněn schopností rychle sdělit 

výsledek prostřednictvím sms či emailu.          

V druhé části nouzového stavu byla diagnos-

tika pacientů ještě zlepšena dalším STATIM 

vyšetřením SARS – CoV-2 metodou rtPCR. 

Na tomto místě je potřeba podtrhnout, že 

bez maximálního nasazení zaměstnanců 

Centrálních laboratoří a odběrového místa, 

by bylo nemožné zvládnout nastalou situaci    

v takové kvalitě, které jsme byli ve Strakoni-

cích svědky. Centrální laboratoře zpracovaly 

přes 5500 vzorků, v nejvytíženějším období 

šlo i o 200 testů za den. V nemocnici bylo 

provedeno i několik stovek tzv. rychlotestů. 

Tento mimořádný stav si samozřejmě vyžá-

dal i výjimečné ekonomické náklady spojené 

s přístrojovým, softwarovým a materiálním 

vybavením a zvýšenými personálními nákla-

dy.  

Komunikace nemocnice vůči veřejnosti  

Nemocnice v této době velmi intenzivně 

informovala veřejnost prostřednictvím webo-

vých stránek, sociálních médií, regionálního 

tisku a plakátovacích ploch ve městě. Za-

městnanci nemocnice odpovídali na stovky 

dotazů prostřednictvím mailu či Facebooku. 

Za celou dobu jsme byli svědky vysoké míry 

pochopení pro kroky, které nemocnice činila. 

Na webu měla nemocnice řadu informací       

o klinických příznacích a prevenci nemoci 

COVID-19, aktuálním výskytu nemoci             

ve světě i v České republice, o vydaných mi-

mořádných opatřeních či pokyny, jak se cho-

vat v karanténě a další. Nechyběly ani někte-

ré klíčové informace pro lékaře a další zdra-

votníky. Po celou dobu běžel na webu banner 

s aktuálními informacemi z ministerstva 

zdravotnictví a zpravodajských serverů. 

Zejména v počátku epidemie poskytovaly 

naše webové stránky poměrně unikátní uce-

lený přehled o situaci v zemi. Později se při-

daly i specializované webové servery s po-

dobným obsahem.  

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 
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Expektační COVID stanice  

Ve snaze maximálně eliminovat riziko šíření 

koronavirové infekce v rámci naší nemocnice 

byl od 27. března zahájen provoz expektační 

COVID stanice, která byla vytvořena v pro-

storách jedné ze stanic na základě pandemic-

kého plánu částečně reprofilizovaného chi-

rurgického oddělení. Provoz zajišťovalo ně-

kolik všeobecných sester z chirurgického         

a plicního oddělení a centrálních operačních 

sálů a lékaři příslušných lůžkových oddělení 

dle hlavního charakteru potíží pacienta. Na 

této stanici byl v izolačním režimu a za dodr-

žení nejpřísnějších hygienických opatření 

hospitalizován každý pacient, jehož zdravotní 

stav lůžkovou péči vyžadoval a současně          

u něj bylo na základě klinického stavu či epi-

demiologické anamnézy vysloveno podezře-

ní na možnou koronavirovou infekci. Během 

provozu, který trval celkem 45 dní, bylo         

na oddělení hospitalizováno celkem 90 paci-

entů, z nichž nakonec pouze u dvou byla po-

tvrzena koronavirová infekce. Převážná větši-

na hospitalizovaných pacientů spadala pod 

interní (44), resp. plicní oddělení (16), chirur-

gických pacientů bylo 27, jeden pacient byl 

neurologický. Dva pacienti vyžadovali resus-

citační péči. Vytíženost expektační stanice 

byla vysoká zejména v prvním měsíci provo-

zu. Po ukončení provozu tohoto pracoviště 

byla vyčleněna izolační lůžka na každém lůž-

kovém oddělení.  

Třídící místo  

Od 2. dubna bylo v reakci na mimořádné 

opatření ministerstva zdravotnictví zřízeno 

centrální třídící místo pro triáž všech pacien-

tů, kteří vstupují do nemocnice za účelem 

poskytnutí zdravotních služeb. Pouze u paci-

entů dětského oddělení a centra péče o zrak 

probíhalo třídění přímo na daných pracoviš-

tích. Centrální třídící místo pracovalo v reži-

mu 24/7 celkem 46 dní, jeho provoz byl zajiš-

těn lékaři, všeobecnými a praktickými sestra-

mi, fyzioterapeutkami a dobrovolníky z řad 

studentů zdravotnických oborů. Pacienty ve 

vysokém riziku koronavirové infekce ošetřil 

lékař. Centrálním třídícím centrem prošlo 

8951 pacientů a další stovky doprovázejících 

osob. Na základě provedené triáže, která 

spočívala ve změření tělesné teploty a ode-

brání anamnestických údajů, byli pacienti 

rozdělení do jedné ze tří skupin, podle toho 

dostávali barevné pásky.  

Srovnávací průřezová studie séroprevalen-

ce protilátek proti SARS- -CoV-2 v okresech 

Strakonice a Písek  

Tato studie měla ambici být významným 

přínosem Jihočeského kraje ke stavu poznání 

koronavirové infekce. Tuto akci, o kterou byl 

u veřejnosti enormní zájem, zajistily společ-

nými silami Jihočeský kraj, Nemocnice Stra-

konice, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Krajská 

hygienická stanice a společnost OIG Power. 

Ve studii bylo otestováno celkem dva tisíce 

osob ve strakonickém a píseckém okrese, 

tedy v regionech s nejvyšším a nejnižším 

počtem potvrzených případů. Polovina účast-

níků studie byla vybrána mezi profesními 

skupinami, které i v době nouzového stavu 

byly v intenzivním přímém kontaktu s veřej-

ností (zdravotníci, řidiči veřejné dopravy, 

pokladní supermarketů a podobně), druhá 

tisícovka byla náhodně vybrána mezi dobro-

volníky při dodržení demografických parame-

trů populace (věk, pohlaví, místo bydliště). 

Ve strakonickém okrese proběhly odběry 

účastníků v přesně rezervovaných časech        

v areálu strakonické nemocnice a poliklinik      

v Blatné a ve Vodňanech. Vzorky následně       

v rekordním čase zpracovaly laboratoře stra-

konické a písecké nemocnice pod vedením 

primářek Dr. Evy Šimečkové a Dr. Věry Kůr-

kové. Použily přitom standardizované sérolo-

gické testy pro stanovení protilátek IgA a IgG 

proti koronaviru. Výsledky studie se aktuálně 

statisticky zpracovávají, nicméně již předběž-

né výsledky ukazují na promořenosti popula-

ce strakonického okresu v řádu procent a to v 

kontextu toho, že výskyt koronaviru v Jiho-

českém kraji byl v porovnání s celorepubliko-

vým průměrem nízký.  

Vyšetření samoplátců  

V souvislosti s nařízením Vlády ČR, které 

nabylo účinnosti dne 27. dubna, se na nemoc-

nici začaly okamžitě obracet stovky zejm. 

přeshraničních pracovníků, kteří pro možnost 

vycestování z České republiky za prací do 

sousedních zemí potřebovali lékařské potvr-

zení provedení test RT — PCR na přítomnost 

SARS—CoV-2 s negativním výsledkem. Ne-

mocnice se rozhodla těmto osobám, které 

vnímáme jako živitele rodin, vyjít vstříc              

i za cenu další enormní zátěže jak odběrové-

ho místa, tak mikrobiologického úseku na-

šich laboratoří. Všichni pendleři získali ještě    

v den odběru na svůj email zabezpečené lé-

kařské potvrzení. Po celou dobu trvání naří-

zení vlády nebyl u pendlerů zjištěn ani jeden 

pozitivní výsledek na přítomnost koronaviru.  

Lékárna  

Lékárna nemocnice i prodejna zdravotnic-

kých prostředků zabezpečila svůj provoz      

po celou dobu trvání epidemie při zajištění 

přísných hygienických opatřeních. Podobně 

jako na většině zdravotnických pracovišť 

nemocnice se i zaměstnanci lékárny rozdělily 

do dvou skupin, které se v práci vzájemně 

nepotkávaly, čímž bylo eliminováno riziko 

rozšíření případné nákazy na celý kolektiv.     

V první fázi zajišťovala lékárna i přípravu indi-

viduálně vyráběné virucidní desinfekce,           

o kterou byl u veřejnosti velký zájem. V této 

době se také velice osvědčila relativně nová 

služba naší lékárny spočívající v možnosti 

rezervovat si předepsané elektronické recep-

ty prostřednictvím elektronického formuláře 

na našem webu, klienti tak měli jistotu, že si 

při návštěvě lékárny mohli vyzvednout všech-

ny léky.  

Poděkování zaměstnancům  

Koronavirová pandemie byla samozřejmě 

velkou výzvou pro všechny zaměstnance 

nemocnice, kteří kromě svých běžných úkolů 

museli čelit i dalším mimořádným výzvám. 

Řada zaměstnanců přijala výjimečné pracov-

ní úkoly spojené s provozem odběrového 

místa a laboratorní diagnostiky či expektační-

ho oddělení. Současně bylo třeba plnit někte-

rá opatření vyplývající ze situace, například 

vytvoření navzájem se nepotkávajících pra-

covních týmů – zde perfektně fungoval epi-

demiologický tým pod vedením hlavní sestry 

Mgr. Edity Klavíkové, MBA. Pomocí v této 

době bylo i okamžité zprovoznění nemocnič-

ní školy a školky pro děti zaměstnanců.  
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Poděkování veřejnosti  

Během pandemických týdnů jsme ve strako-

nické nemocnici vnímali neuvěřitelný vzestup 

empatie, sounáležitosti a pozitivního vnímání 

zdravotníků ze strany veřejnosti. Výrazem 

toho byla i podpora a dary zaměstnancům 

nemocnice. Nešlo přitom jen o zdravotnický 

materiál (roušky, pláště, štíty, respirátory, 

zástěry, desinfekci), ale i jiné četné komodity 

jako kávu, občerstvení, svačinky, ovoce, po-

choutky, kávovary, ale dokonce i zápůjčku 

automobilu. Chtěli bychom využít této příle-

žitosti a všem našim přátelům, klientům, 

pacientům a obchodním partnerům poděko-

vat, Vaší pozornosti si moc vážíme.  

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 

Za rychlými výsledky PCR se do Strakonic sjížděli pacienti z více krajů — jaro 2020 

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ 

Tak tomu bychom na začátku opravdu nevě-

řili! Vždyť naše malá PCR laboratoř v rámci 

mikrobiologie dosud vyšetřovala cca 10 PCR 

vzorků týdně. K rozhodnutí pustit se do koro-

navirového maratonu nás přimělo vyhlášení 

nouzového stavu 12. března 2020 a nepřízni-

vá epidemiologická situace na Strakonicku. 

Dostali jsme se na hrozivé 1. místo nejposti-

ženějšího okresu na jihu Čech a spolu s námi 

sousední okres Prachatice 

Nejdříve se povedlo zorganizovat a otevřít     

v areálu nemocnice dodnes denně fungující 

odběrové místo pro pacienty. Významně      

se na rychlé realizaci podílely naše dvě mikro-

biologické laborantky – vrchní laborantka 

Ivana Kadlecová a Yveta Vachtová. Spolu s 

několika sestřičkami a studentkou medicíny 

tak umožnily lidem ze širokého okolí odběr 

vzorků přímo ve Strakonicích. Jejich lidský 

přístup pomohl mnoha pacientům překonat 

obavy. (Vyslechly často příběhy vystrašených 

lidí a snažily se je uklidňovat.) K úspěšnému 

startu, ale i dalšímu dlouhodobému fungová-

ní určitě významně přispěl objednávkový 

systém na webových stránkách, který se 

náměstkovi MUDr. Pelíškovi podařilo rychle 

vytvořit a díky kterému se všichni pacienti 

objednali na konkrétní čas a nemuseli čekat    

v dlouhé frontě.  

S realizací laboratorního vyšetřování to bylo 

složitější. Sice jsme byli kromě velké (a skvě-

lé) molekulárně biologické laboratoře v Ne-

mocnici České Budějovice jediní v kraji, kteří 

již před šesti roky získali akreditaci k vyšetřo-

vání PCR metodou, a dokonce i mezinárodní 

certifikát. Ale na velký počet vyšetření jsme 

nebyli zařízeni. Prvních deset dnů tedy probí-

halo usilovné shánění přístroje a k tomu od-

povídajících diagnostických souprav na dovy-

bavení laboratoře. Následovalo intenzivní a 

bleskové zaškolení dalšího personálu a nasta-

vení celé organizace procesu. Velkou zásluhu 

na úspěšné realizaci má především Mgr. Mar-

kéta Hajná, PhD., která úsek PCR diagnostiky 

dlouhodobě vede. V této náročné době, kdy 

jsme doslova do noci pracovali v laboratoři     

a snažili se postupně zaškolit další personál, 

určitě zúročila i své zkušenosti ze zahranič-

ních misí s Lékaři bez hranic. Udržet systém 

vyšetřování v tak hektické době v souladu        

s přesnými postupy, které za pochodu sepiso-

vala, je v týmové práci jejím velkým příno-

sem. A pak to byly samozřejmě ty, bez jejichž 

rukou a pečlivé práce by to nešlo. Naše nej-

mladší laborantky se skvěle osvědčily! Dvě 

měly na konci března skládat v Brně labo-

rantskou atestaci a další dvě měly naplánova-

ný předatestační kurz. Nouzový stav ale změ-

nil plány. Místo toho se pustily s odvahou     

do práce. Zkoušku teď budou dělat v náhrad-

ních termínech. Ale tu koronavirovou zkouš-

ku zvládly na výbornou a s pochvalou! Jsou to 

Bc. Andrea Kubičková, Bc. Michaela Vojíko-

vá, Bc. Kristýna Ilovičná, Mgr. Aneta Turková 

a od začátku nám pomáhala i kolegyně             

z biochemie RNDr. Jana Levá. Pracovaly        

ve 12hodinových směnách (a mnohdy i déle), 

a tak se podařilo takřka nemožné. Všechny 

vzorky, které ten den až do večera doputova-

ly k nám do laboratoře, byly týž den vyšetře-

ny (jen výjimečně v případě technických pro-

blémů následující den). A celý úspěšný proces 

byl završen co nejrychlejším předáním vý-

sledku mnohdy vynervovaným pacientům. 

Díky spolupráci s programátorem Dr. Janigou 

putoval výsledek vyšetření          k pacientovi 

formou SMS okamžitě ve chvíli ukončení 

vyšetření. Proto se k nám začali sjíždět paci-

enti i z dalších krajů, kde čekali    na výsledek 

vyšetření řadu dnů, dokonce           i několik 

týdnů. Rychlé předání pozitivních výsledků 

ocenily pak zejména epidemioložky Krajské 

hygienické stanice  MUDr. Žampachová           

a MUDr. Krabatschová. Mohly se tak ihned 

pustit do svého mnohdy detektivního pátrání 

po dalších kontaktech. Výborně fungovala      

i spolupráce s prachatickou nemocnicí.  
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Zejména prim. MUDr. L. Viličková, se kterou 

jsme si několikrát denně včetně víkendů tele-

fonicky vyměňovaly informace. Věděli jsme 

od ní, které pacienty potřebuje vyšetřit oka-

mžitě. S týmem stejně zapálených kolegů     

se pak spolupráce daří. 

V době velkého náporu práce pak přišla ještě 

další výzva. Spolupráce na séroprevalenční 

studii protilátek proti SARS -CoV-2 v okre-

sech Strakonice a Písek.  

Vyšetřit v krátké době několika dnů více než 

1000 osob a systematicky zaznamenat infor-

mace z dotazníků, tak aby se s nimi dalo dále 

pracovat, byl náročný úkol. Podílel se na něm 

celý mikrobiologický tým, konkrétní práci     

se séry pak zvládala laborantka Hana Jeřáb-

ková. Excelentní práci s Excelem při vyhodno-

cování výsledků průběžně podávala kolegyně 

RNDr. Jana Fleischmannová, PhD. Naše 

předběžné výpočty byly v souladu s výpočty 

renomovaných statistiků. 

A snad na závěr se přes naši laboratoř pře-

hnala vlna povinného vyšetřování pendlerů. 

Sjížděli se k nám opět za rychlou dostupností 

certifikátů, které jim díky podpoře programá-

tora Dr. Janigy a našeho IT technika Bc. Škr-

leho, byly zasílány na e -mail automaticky       

v okamžiku ukončení vyšetření. Naštěstí jsme 

zvládli i tuhle náročnou koronavirovou kapi-

tolu. Nakonec se tedy mikrobiologický perso-

nál podílel na všech fázích vyšetřování odbě-

ru vzorků, při přímé detekci viru (metoda 

PCR), i při stanovování protilátek (metoda 

ELISA). Co říci na závěr? 

Na mikrobiologii ve strakonické nemocnici 

pracuji již více než třicet let. Ledacos jsem     

už pracovně zažila (včetně stěhování a pře-

stavby oddělení, centralizaci a personální 

krize). Ale takovýto pracovní útok ještě ne!  

Podařilo se zvládnout obrovský kus práce. 

Kromě koronaviru jsme museli udržet i rutin-

ní práci mikrobiologické laboratoře, i když      

v omezené míře, což se podařilo díky zde 

nejmenovaným laborantkám. Na závěr děku-

ji celému mikrobiologickému týmu a všem, 

co nás podporovali a podporují.  

PharmDr. Eva Šimečková  

primářka Centrálních laboratoří 

Strakonická nemocnice investovala do modernizací přes 1,2 miliardy Kč  

PRO MAGAZÍN JIHOČESKÉ ZDRAVÍ 

Ve strakonické nemocnici se za posledních 

deset let, s významným přispěním Jihočeské-

ho kraje, masivně investovalo do moderniza-

ce areálu. Její výsledky pacienti pociťují každý 

den nejen díky lepšímu komfortu prostředí, 

ale i v dostupné kvalitní, bezpečné a v řadě 

případů svým významem i nadregionální a 

akreditované zdravotní péči. To vše za trvalé-

ho udržení kladného hospodářského výsled-

ku a absence závazků po lhůtě splatnosti.  

Nemocnice Strakonice, a.s., byla v letech 

2009 a 2019 oceněna jako nejlepší česká ne-

mocnice v nezávislém hodnocení HealthCare 

Institutu, které mapuje spokojenost pacientů, 

zaměstnanců a finanční zdraví. Vysoký stan-

dard nemocničních pokojů je dnes již samo-

zřejmostí. Většina našich standardních poko-

jů je dvou- a třílůžkových, některá oddělení 

disponují i nadstandardními jednolůžkovými 

pokoji. Lůžka jsou polohovací, většina pokojů 

má vlastní koupelnu a toaletu, signalizační 

zařízení, TV a wi-fi připojení k internetu. K 

dispozici jsou služby erudovaného nutričního 

týmu, který sestavuje jídelníček dle individu-

álních potřeb pacientů. Součástí zdravotnic-

kého týmu jsou i klinický farmaceut, klinický 

psycholog, logoped, epidemiolog, tým pro 

nosokomiální infekce či antibiotické středis-

ko. Nemocniční kaplan poskytuje služby du-

chovní.  

Jednou z priorit je i bezpečnost zdravotníků a 

pacientů. Ačkoliv nemocnice nemůže být 

zcela uzavřeným zařízením, zřídila v posled-

ních letech pořádkovou službu, která je úzce 

napojena na bezpečnostní agenturu a policej-

ní složky, a investovala do bezpečnostního 

vybavení, které zvyšuje odolnost nemocnice 

při případném útoku.  
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Doba přestaveb, stěhování a vzniku moder-

ních pracovišť  

Při dnešní prohlídce moderního nemocniční-

ho areálu si už asi málokdo vzpomene, jak 

náročným procesem si nemocnice kvůli re-

konstrukcím a nové výstavbě za posledních 

deset let prošla. V roce 2009 byla zahájena 

přístavba tzv. jižního křídla pavilonu operač-

ních oborů, která skončila o rok později.          

V novém pavilonu s kapacitou 65 lůžek v jed-

no, dvou- a maximálně třílůžkových pokojích 

je umístěna komfortní lůžková kapacita Od-

dělení chirurgie, gynekologie, šestinedělí a 

neurologie a řada ambulantních pracovišť 

včetně onkologického stacionáře. Výstavba, 

která trvala patnáct měsíců a náklady na ni se 

vyšplhaly na 112 milionů Kč, byla oceněna       

v architektonické soutěži PRESTA.  

Současně s přístavbou jižního křídla probíhaly 

i další stavební práce, které na první pohled 

nejsou tolik vidět, a přesto jsou pro fungování 

nemocnice zásadní. Šlo o modernizaci elek-

trorozvodů, centrální ohřev teplé vody, nové 

teplovodní rozvody a rekonstrukci rozvodů 

vody. V roce 2010 se dočkal obnoveného 

pláště pavilon Interního oddělení a na všech 

lůžkových pokojích nemocnice byly instalo-

vány požární hlásiče. V tomto roce se také 

navýšila kapacita sociálně—zdravotních lů-

žek. Díky nim pomáhá nemocnice po pře-

chodnou dobu klientům se sníženou soběs-

tačností překlenout složité období čekání      

na umístění v zařízení sociální péče. Vzniklo 

také nové pracoviště určené pro dlouhodo-

bou intenzivní ošetřovatelskou péči o pacien-

ty ve vegetativním stavu. Zrealizován byl 

projekt digitalizace zobrazovacích vyšetření.  

V dalších letech probíhala svým rozsahem       

a logistickou náročností zcela unikátní pře-

stavba pavilonu operačních oborů. Zatímco 

stavební firmy intenzivně pracovaly na vytvo-

ření nových centrálních operačních sálů, cen-

trální sterilizace, multioborové jednotky in-

tenzivní péče a Anesteziologicko-

resuscitačního oddělení a modernizaci pro-

stor pro Chirurgické a Gynekologicko-

porodnické oddělení, museli zaměstnanci 

pečovat o své pacienty v provizorních prosto-

rách. Vše ale dopadlo na jedničku, a tak se 

zmodernizovaný pavilon operačních oborů 

mohl slavnostně otevřít již v roce 2012.  

Tím ale aktivity podporující proměnu nemoc-

nice k lepšímu zdaleka neskončily. Díky spo-

lupráci s nadačním fondem herečky Dejvické-

ho divadla Zdeňky Žádníkové byla řada cho-

deb, čekáren a vestibulů v nemocnici zkrášle-

na obrazy a malovanými texty, které napří-

klad z prostor dětských ambulancí vykouzlily 

místo pro hru a rozvoj dětské fantazie.  

V letech 2015 a 2016 se do nových prostor      

v pavilonu NORD přestěhovalo Dětské oddě-

lení a Oddělení následné péče, které získalo 

klientsky přívětivější atmosféru díky dvojlůž-

kovým pokojům se sociálním zázemím, TV     

a novým mobiliářem. Výhodou nových pro-

stor je bezbariérový přístup do všech míst-

ností s možností využívání přístrojového vy-

bavení Rehabilitačního oddělení, které           

se nachází ve stejném patře.  

V roce 2016 se nemocnice dočkala význam-

ného posunu v péči o pacienty s nemocnými 

nebo nefunkčními ledvinami. Otevřela totiž 

nové hemodialyzační středisko, které má 

zhruba o třetinu vyšší kapacitu než původní 

pracoviště.  

Během roku 2019 se zlepšení dočkali i pacien-

ti s potřebou kompenzačních pomůcek. Pří-

mo v areálu nemocnice nedaleko nemocniční 

lékárny jsme totiž otevřeli moderní prodejnu 

zdravotnických potřeb.  

Nemocnice pečuje i o svůj rozlehlý areál.        

V roce 2016 byl zmodernizován zastřešený a 

osvětlený pěší vstup naproti Rennerovým 

sadům. Vstup byl vybaven krytou informační 

stěnou, kolostavem a lavičkami. Průběžně 

jsme také rozšířili parkovací zóny a provedli 

revitalizaci zeleně. V samém centru nemocni-

ce tak vznikla krásná aromatická zahrada 

sloužící k relaxaci pacientů a návštěvníků 

nemocnice. V roce 2019 byla navíc vyzdobe-

na dřevěnou skulpturou z dílny primáře Dět-

ského oddělení Martina Gregory.  

Zdravotnictví je dynamická oblast společnos-

ti, vyvíjí se nové metody, diagnostické a tera-

peutické postupy, objevuje se pochopitelný 

tlak veřejnosti na zkrácení doby léčení a roz-

šíření spektra péče do ambulantní sféry. Na 

tyto jevy postupně reaguje i strakonická ne-

mocnice. V roce 2013 došlo ke zrušení lůžko-

vé části Očního oddělení a vybudování mo-

derního ambulantního stacionáře s názvem 

Centrum péče o zrak. To dnes poskytuje am-

bulantní formou kvalitní oftalmologickou 

péči dospělým i dětským pacientům, a to 

včetně operativy předního očního segmentu, 

zejména šedého zákalu. Část kapacit původní 

lůžkové části Dermatovenerologického oddě-

lení byla přesunuta na Interní oddělení. I když 

se snížil počet lůžek Dětského a Novoroze-

neckého oddělení, nedošlo k výpadkům po-

skytované péče.  

Nejen ekologizace areálu, ale i masivní 

investice do základních prvků telemedicíny  

V letech 2011–2013 došlo v několika etapách 

k realizaci řady projektů zacílených na ekolo-

gizaci a úspornost provozu nemocnice. Ne-

chali jsme vyměnit okna, zmodernizovali 

vstupy a realizovali zateplení budov v areálu. 

Také jsme zavedli systém měření a regulace 

tepla. Díky tomu jsme docílili významných 

energetických úspor.  

Pomocí dotačních programů IROP realizovala 

nemocnice důležité kroky k modernizaci         

a kybernetické bezpečnosti IT infrastruktury 

nemocnice a rozšířila nemocniční informační 

systém o řadu nových funkcionalit včetně 

webového objednávání pro pacienty a exter-

ně spolupracující lékaře, což je moderní pr-

vek, který ocení především časově exponova-

nější pacienti s pozitivním vztahem k moder-

ním technologiím.  
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Strakonická nemocnice disponuje řadou lé-

kařských odborností s lůžkovou či ambulantní 

péčí. Zaměstnanci všech pracovišť sledují 

kontinuálně nové trendy a přizpůsobují jim 

své diagnostické a léčebné postupy. Význam-

ný posun v poskytované péči je vidět na 

všech pracovištích, zmínit je možné jen ně-

který z nich.  

Chirurgické oddělení zavedlo ve spolupráci     

s oddělením nukleární medicíny novou ope-

rační techniku nádorového onemocnění prsu 

využívající detekci tzv. sentinelové uzliny. Ta 

spočívá ve vyhledání, mikroskopickém vyšet-

ření a odstranění první spádové mízní uzliny 

prsu postiženého rakovinou. Pokud je nález 

negativní, není nutné odstraňovat další uzliny 

v podpažní jamce. Pacientka je tak ušetřena 

možných komplikací a rozsáhlejších zákroků. 

Za tento přínos byl primář oddělení MUDr. 

Radek Chalupa oceněn v rámci Večera pro 

záchranáře. Nově otevřené centrum pro řeše-

ní kýly také přilákalo mnoho pacientů z dale-

kého okolí. Kromě toho pracoviště rozvíjí své 

urologické a cévní programy o nové, šetrnější 

technologie.  

Anesteziologicko-resuscitační oddělení za-

vedlo novou, velice efektivní kontinuální očiš-

ťovací metodu (CCRT) pro léčbu pacientů        

s multiorgánovým selháním. Nemocnice 

zprovoznila vyhledávanou ambulanci pro 

léčbu chronické bolesti a ambulanci paliativní 

péče, která vznikla díky dostupnosti atesto-

vaného algeziologa MUDr. Miloslava Sýkory. 

V rámci pracoviště bylo také otevřeno nové 

centrum pro infuzní léčbu a cévní vstupy.     

To zajišťuje odbornou péči pro tisíce ambu-

lantních i hospitalizovaných pacientů s vel-

kým spektrem onemocnění.  

Gynekologicko-porodnické oddělení dispo-

nuje moderními porodními boxy s komfortní-

mi lůžky umožňujícími široký výběr porod-

ních i relaxačních poloh a zázemím pro rodič-

ku a její doprovod včetně relaxační vany. 

Porodnice respektuje všechny moderní po-

rodnické trendy. I maminkám po císařském 

řezu umožňujeme například bonding, který 

napomáhá k vytváření vazeb mezi maminkou 

a jejím děťátkem již v prvních vteřinách         

po porodu.  

Velkým krokem vpřed bylo zahájení provozu 

magnetické rezonance. Investiční náklady na 

přístroj SIGNA VOYAGER 1.5T výrobce GE 

Healthcare Company Ltd. včetně nutných 

stavebních úprav činily přes 33 milionů Kč        

a byly hrazeny z Integrovaného regionálního 

operačního programu a rozpočtu Jihočeské-

ho kraje. Metoda se v nemocnici brzy etablo-

vala, významně přispěla ke zvýšení kvality 

péče a obyvatelům Strakonicka a okolí při-

nesla lepší místní a časovou dostupnost této 

metody, která je u řady onemocnění napros-

to nezbytná. Souběžně s tím bylo Radiodia-

gnostické oddělení zmodernizováno kvalitní-

mi digitalizovanými skiagrafickými přístroji.  

Na přelomu let 2018 a 2019 otevřelo Interní 

oddělení zbrusu nové supermoderní gastro-

enterologické centrum. To vzniklo v suterénu 

interního pavilonu. Jednou z unikátních me-

tod používaných v tomto centru již od roku 

2015 je SpyGlass metoda, díky které                 

je gastroenterolog schopen endoskopicky 

ošetřit žlučovody a slinivkový vývod. Strako-

nická nemocnice tímto přístrojem disponuje 

jako jedna z mála pracovišť v Česku. Od roku 

2018 zde specialisté provádějí elastografii 

jater, což je neinvazivní a nebolestivé ultra-

zvukové vyšetření, díky kterému lze měřit 

navíc i stupeň tuhosti jaterní tkáně, a v urči-

tých případech dokonce nahradit biopsii ja-

ter, a dále laserovou litotrypsi ve žlučových 

cestách a pankreatickém vývodu. Od roku 

2020 má pracoviště k dispozici intraduktální 

sonografii ke stagingu tumorů žlučových 

cest. V rámci interního oddělení zahájila svůj 

provoz také hematologická ambulance, která 

pomáhá pacientům s nádorovými i nenádoro-

vými poruchami krvetvorby.  

Neurologické oddělení poskytuje konzerva-

tivní péči o neurologická onemocnění v pl-

ném rozsahu, současně více rozvinulo svůj 

elektrofyziologický program a péči o pacienty 

s chorobami parkinsonského spektra. Jako 

první v širokém okolí zařadilo Neurologické 

oddělení do spektra své péče i pacienty indi-

kované k terapii léčebným konopím. V roce 

2019 se stalo centrem pro léčbu bolestí hlavy 

nabízejícím pacientům některých zdravot-

ních pojišťoven ultramoderní biologickou 

léčbu migrény, což je jedno z nejčastějších 

onemocnění vůbec.  

Centrum péče o zrak je také vybaveno mo-

derními diagnosticko-terapeutickými meto-

dami, např. YAG laserem, kterým lékaři pro-

vádí např. laserovou kapsulotomii, což je 

elegantní a pro pacienta poměrně nenáročná 

metoda odstranění sekundární katarakty.    

Od roku 2016 poskytuje vyhledávané ortop-

tické zdravotní služby zaměřené na pacienty 

se šilháním či tupozrakostí.  

Rehabilitační pracoviště zase investovalo      

do řady prvků moderní fyzioterapie. Pacienti 

po úrazech a operacích nohou mohou napří-

klad rehabilitovat na zcela unikátním antigra-

vitačním rehabilitačním chodníku, který vyvi-

nuli v americkém středisku NASA.  

Oddělení nukleární medicíny, které disponuje 

zejména SPECT diagnostikou, zavedlo také 

diagnostiku osteoporózy díky modernímu 

celotělovému denzitometru umožňujícímu 

vyšetření hustoty kostní tkáně z obratlů be-

derní páteře, oblasti kyčelního kloubu i před-

loketních kostí.  
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První koronavirová vlna zvládnuta na jed-

ničku  

V roce 2020 čelila strakonická nemocnice 

obdobně jako jiná zdravotnická zařízení koro-

navirové pandemii. Jednotlivá pracoviště 

dokázala včas a důsledně zareagovat na do-

sud nevídané výzvy. Centrální laboratoře 

poskytovaly nepřetržitou diagnostickou služ-

bu, za rychlými výsledky PCR se do Strakonic 

sjížděli pacienti a zájemci z více krajů v re-

publice. V jarních měsících bylo vyšetřeno 

více než pět tisíc pacientů metodou Real¬ 

time PCR, tj. v průměru 78 vyšetření rtPCR 

denně, což je přibližně stejně jako za běžné-

ho provozu za jeden a půl měsíce. Převážná 

většina vzorků byla odebraná v nově zříze-

ném odběrovém místě, vyšetřovali jsme ale 

také vzorky z Prachatic a dalších (i vzdále-

ných) regionů. Aktivit centrálních laboratoří 

ale bylo víc, včetně účasti na jedné z prvních 

séroprevalenčních studií protilátek proti 

SARS-CoV-2 v okresech Strakonice a Písek. 

Další nemocniční pracoviště, zejména triážo-

vé místo a expektační koronavirová jednotka 

s 90 hospitalizovanými pacienty, ale také 

obstála na výbornou. Nepřetržitě fungovala 

všechna zdravotnická pracoviště včetně lé-

kárny. COVID-19 zasáhl celou nemocnici          

a nebylo oddělení, které by se k situaci posta-

vilo zády.  

Skvělí zaměstnanci  

Nemocnice by nemohla fungovat bez svých 

skvělých pracovníků, kteří v celé škále zdra-

votnických i nezdravotnických oborů tvoří z 

nemocnice živoucí organismus. Strakonická 

nemocnice patří mezi největší zaměstnavate-

le v regionu. Nabízí jim nejen dobré a stále se 

zlepšující finanční ohodnocení, ale také řadu 

benefitů. Základem je bezúplatná a bezzá-

vazková podpora jejich specializačnímu a 

celoživotnímu vzdělávání. V roce 2020 pracu-

je v nemocnici přes 100 lékařů, z nichž většina 

má maximální specializaci ve svých oborech. 

Mezi řadu zaměstnaneckých benefitů se za-

řadilo i dotované nepovinné očkování proti 

chřipce, spalničkám, meningokokovým náka-

zám či hepatitidě A. Zdravotnický personál se 

postupně převlékl do nových komfortnějších 

a elegantnějších uniforem.  

Organizací velkých akcí pro studenty lékař-

ských a zdravotnických škol – Medik roku a 

Jihočeská sestřička – se nemocnice snažila 

představit jihočeské zdravotnictví budoucím 

profesionálům.  

V roce 2019 byla v rámci projektu Přeshranič-

ní poskytování zdravotní péče Dolní Rakous-

ko – Jihočeský kraj – Healthacross for future 

navázána spolupráce s podobně strukturova-

nou nemocnicí Landesklinikum Amstetten v 

Dolním Rakousku.  

Spolupráce s dalšími institucemi s velkým 

důrazem na vzdělávání nemocnice v průběhu 

let postupně konsolidovala svá pracoviště do 

vybraných pavilonů. Tím se některé budovy 

uvolnily. Vznikl tak prostor pro některé další 

instituce, které v nich poskytují své zdravotně

-sociální služby. Jde zejména o Dětské cen-

trum Jihočeského kraje, o.p.s., založené za 

účelem poskytování pomoci a služeb dětem, 

matkám a rodinám v tíživé sociální situaci. 

Díky spolupráci mezi nemocnicí a centrem 

vznikla dětská skupina Srdíčko, jejíchž služeb 

mohou využívat zaměstnanci nemocnice, ale 

i široká veřejnost.  

V roce 2019 byl v bývalém pavilonu Infekční-

ho oddělení zahájen provoz další strategicky 

významné instituce Kotva při strakonické 

nemocnici, z.s. Ta poskytuje sociální péči 

osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

zdravotního postižení a osobám v krizové 

situaci, které jsou sociálně vyloučené pro 

dosavadní životní návyky nebo způsob živo-

ta.  

V listopadu 2018 jsme v areálu nemocnice 

slavnostně otevřeli Domácí hospic sv. Mar-

kéty. Ten své administrativní sídlo získal          

v budově lékárny strakonické nemocnice. Své 

využití našel dvakrát i babybox umístěný         

v blízkosti hlavní vrátnice nemocnice.  

V roce 2019 došlo ve Strakonicích po několika 

desítkách let k zahájení provozu prvního roč-

níku detašovaného pracoviště Střední zdra-

votnické školy a Vyšší odborné školy zdravot-

nické České Budějovice. Najdeme ho v budo-

vě bývalé biochemické laboratoře, kde dříve 

sídlila i knihovna. 

Strakonická nemocnice se svými investicemi 

nezapomíná ani na svá detašovaná pracoviš-

tě v blatenské a vodňanské poliklinice.             

V červnu 2017 byl například na blatenské 

poliklinice uveden, za účasti hejtmanky Jiho-

českého kraje Mgr. Ivany Stráské, slavnostně 

do provozu nový digitalizovaný RTG přístroj, 

který významně zlepšil kvalitu tohoto vyšet-

ření pro obyvatele Blatenska.  

Úspěšná nemocnice  

Strakonická nemocnice opakovaně uspěla      

v řadě žebříčků a externích hodnoceních kva-

lity. V letech 2009 a 2019 byla vyhlášena nej-

lepší nemocnicí České republiky. Pravidelně 

obhajovala náročnou nemocniční akreditaci 

potvrzující soulad postupů s platnou legislati-

vou a moderními medicínskými trendy i certi-

fikaci Centrálních laboratoří. Díky evropské-

mu certifikátu tak mohou strakonické Cen-

trální laboratoře poskytovat laboratorní vy-

šetření zájemcům z celé Evropské unie. Ne-

mocnice získala i certifikát bezpečnosti            

a kvality udělený společností B. Braun Medi-

cal s.r.o. Ekonomickou stabilitu a kvalitu opa-

kovaně ocenila certifikace CZECH Stability 

Award.  

Nemocnice pravidelně pořádá řadu vzděláva-

cích akcí. Každoročních Prácheňských ošetřo-

vatelských dnů se účastní velké množství 

posluchačů z řad nelékařského zdravotnické-

ho personálu. Na Strakonický oční seminář 

pořádaný v adventním čase se sjíždějí oftal-

mologové z celé republiky. Několik úspěš-

ných ročníků česko-amerických neurologic-

kých sympozií vzniklých ve spolupráci s pro-

fesorkou Dianou Apetauerovou z bostonské 

Lahey Hospital, která je strakonickou rodač-

kou, navštívili naši nemocnici přední američtí 

i čeští odborníci v oboru neurologie. Dlouhou 

tradici ve strakonické nemocnici má i vedení 

odborných studií, které pomáhají světovou 

medicínu posouvat dál. Prestižní konferenci 

Biolab pořádaly v roce 2016 Centrální labora-

toře Nemocnice Strakonice, a.s. 

Lékaři strakonické nemocnice opakovaně 

uspěli a získali první místa na kongresu Budě-

jovice kazuistické. Formou exkurzí, předná-

šek a pomocí s ročníkovými pracemi také 

nemocnice spolupracuje se strakonickými 

středními školami. Každý rok navíc nemocni-

ce pořádá tradiční předvánoční stáž americ-

kých studentů nelékařských zdravotnických 

oborů Univerzity De Paul, Chicago v USA.  

Nemocnice Strakonice, a.s., byla jako jediná 

jihočeská nemocnice aktivně zapojena do 

probíhajícího projektu DRG Restart. Ten si 

klade za cíl vybudovat dlouhodobě udržitel-

nou datovou, informační a personální základ-

nu pro optimalizaci a průběžnou kultivaci 

systému úhrad lůžkové péče v ČR.  

Budoucnost strakonické nemocnice 

Strakonická nemocnice má samozřejmě vel-

ké plány i do budoucna. Chceme vytvářet 

moderní a komfortní prostředí pro naše za-

městnance i pacienty. Z pohledu investic 

bychom rádi vybudovali například urgentní 

příjem, nadzemní koridor mezi jednotlivými 

pavilony s potrubní poštou či zásadně inves-

tovali do energetických úspor. 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 
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Letní měsíce roku 2020 prožila Česká republi-

ka  v relativní pohodě, jakoby se snad ani 

žádná epidemie nekonala. Počty pozitivních 

záchytů klesly a mnozí lidé na sociálních sí-

tích a jinde rozvíjeli úvahy o tom, že opatření 

přijatá v jarních měsících byla zcela zbytečná. 

Bohužel se již v září začala situace měnit, 

počet covid pozitivních pacientů narůstal, 

zpočátku dokonce exponenciálně. Společen-

ský život v České republice čekala striktní 

omezení a zdravotnický segment extrémní 

zátěž, která byla nesrovnatelně vyšší než na 

jaře. Postupně narůstaly počty prováděných 

stěrů  v odběrovém centru nemocnice a po-

čet PCR testů zpracovaných mikrobiologic-

kou laboratoří. K PCR testům se postupně 

přidaly i antigenní testy používané k rychlé 

diferenciálně diagnostické orientaci, sensiti-

vita antigenních testů byla nesrovnatelně 

nižší proti PCR diagnostice, specificita byla 

však relativně vysoká. Pracovní nasazení  

odběrového centra a Centrálních laboratoří 

bylo neskutečné, pracovalo se kromě běžné 

pracovní doby i do večera, o víkendu, o svát-

cích včetně Vánoc. Za rychlými a kvalitními 

výsledky se do Strakonic sjížděli obyvatelé 

řady okolních okresů. 

Velkou výhodou v této vlně epidemie, která 

bohužel trvala a sílila i v době přípravy této 

výroční zprávy  v březnu 2021, byl pohodlný 

dostatek všech ochranných pomůcek, které 

masivněji začala používat i veřejnost 

(chirurgické roušky, respirátory).  

Zásadní rozdíl proti jarní vlně epidemie byl     

v narůstající zátěži nemocnic vysokým po-

čtem hospitalizovaných pacientů s nutností 

přísného izolačního režimu. První pacient, 

kterého již nebylo schopno přijmout infekční 

oddělení českobudějovické nemocnice, byl 

přijat na plicní oddělení 1. října 2020. Aneste-

ziologicko-resuscitační oddělení svého první-

ho pacienta přijalo 13. října. A pak už byl ná-

růst pacientů dramatický. Dne 14. října byla 

pro covidové pacienty opět reprofilizována 3. 

lůžková stanice chirurgického oddělení. Ka-

pacita této stanice a plicního oddělení brzy 

přestala stačit, proto docházelo k dalším 

reprofilizacím (neurologické oddělení 20. 

října, stanice B oddělení následné péče 27. 

října, gynekologická stanice 3. listopadu). 

Během podzimních měsíců musela být čás-

tečně tlumena nemocnicí standardně posky-

tovaná elektivní  péče. Ambulance interního 

oddělení sloužila pro základní triáž pacientů. 

Řada covid pozitivních pacientů  měla těžký 

průběh s oboustrannou pneumonií a respirač-

ní insuficiencí s nutností intenzivní oxygeno-

terapie včetně tzv. high-flow nasal oxygen 

(HFNO), NIV či invazivní UPV. Objevovaly se 

nové terapeutické postupy, které byly apliko-

vány v souladu s moderními trendy i v naší 

nemocnici (např. remdesivir aplikovaný in-

fuzně při splnění striktních kritérií a v návaz-

nosti na schválení krajskými či národními 

koordinátory, rekonvalescentní plasma a 

postupně i další experimentální léčiva). Stá-

tem nařízená epidemiologická opatření vedla 

k předvánočnímu poklesu zátěže a uvolnění 

opatření, což se ale následně v kombinaci s 

výskytem mutantních variant viru (zejm. tzv. 

britské) projevilo opětovným nárůstem  po-

čtu nemocných v zimních a jarních měsících 

roku 2021, kterému se budeme pravděpo-

dobně věnovat i v další výroční zprávě. 

Podzimní vlna byla charakteristická ještě 

něčím. Již tak velkou zátěž zdravotnického 

systému komplikovala vysoká nemocnost 

zaměstnanců nemocnic napříč Českou repub-

likou. To se projevilo i ve strakonické nemoc-

nici, počet zaměstnanců v izolaci či karan-

ténně osciloval až k sedmi desítkám, někteří 

museli být i hospitalizováni, naštěstí ale ni-

kdo nezemřel. Provoz nemocnice by v té 

době nebylo možné zvládnout bez pomoci 

řady dobrovolníků a profesních skupin, je-

jichž nasazení bylo neuvěřitelné. Nechceme 

na nikoho zapomenout, ale je nutné zmínit 

zejména  hasiče, vojáky, studenty lékařských 

fakult a zdravotnických škol, ale také dobro-

volníky z řad veřejnosti. 

Jistá naděje svitla na přelomu let 2020/2021 s 

nástupem očkování. Zpočátku bylo tempo 

očkování brzděno malým počtem dodáva-

ných vakcín, které byly primárně určeny pro 

zdravotníky, klienty a zaměstnance pobyto-

vých sociálních zařízení. Efekt očkování byl 

jednoznačný a eliminoval výskyt onemocnění 

v těchto institucích na naprosté minimum. 

Očkování přišlo za minutu dvanáct,  protože 

jinak by zimní a jarní vlna britské mutace 

koronaviru měla mnohonásobně vyšší počet 

obětí. 

Počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19  



 

  

Nemocniční lékárna 

Parametr 2019 2020 Index 20/19 

Recepty (ks) 80 966 92 548 1,14 

Poukazy (ks) 15 273 13 747 0,90 

Recepty (Kč) 52 105 017 49 823 817 0,96 

Poukazy (Kč) 8 280 066 7 558 189  0,91 

Volný prodej (Kč) 12 595 845 13 980 832 1,11 

Celkem (Kč) 72 980 928 71 362 838 0,98 

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

Vedolizumab 4013 - Program rozšířeného přístupu pro přípravek Entyvio 

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

Vonoprazan-2001-  Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení 

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

přípravku vonoprazan podávaného perorálně jednou denně v dávce 20 mg 

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

se symptomatickým gastroezofageálním refluxem, kteří dosáhli částečné 

odezvy po léčbě vysokými dávkami inhibitoru protonové pumpy 

C13008 - Otevřené klinické hodnocení fáze III posuzující dlouhodobou bez-

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

kolitidou a Crohnovou nemocí. 

A3921095 – Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 

kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, pro perorální podá-

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

až těžkou ulcerózní kolitidou. 

A2921096 - Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 

kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami, pro perorální podá-

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

dou 

A3921139 - Multicentrické, odslepené klinické hodnocení přípravku CP- 

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

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

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

u subjektů s ulcerózní kolitidou ve stabilní remisi 

B7981005 – Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná stu-

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

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

u pacientů se středně závažnou až závažnou ulcerózní kolititidou 

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

né studie s paralelními skupinami hodnotící činnost a bezpečnost perorálního 

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

ním léčby u subjetků se střední až těžkou Crohnovou chorobou 

CNTO 1959UCO3001 - Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, 

placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 s paralelními skupinami 

hodnotící účinnost a bezpečnost guselkumabu u pacientů se středně těžkou 

až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou 

Zkoušející prim. MUDr. Martin Gregora, dětské oddělení: 

D4280C00015- Jednoduše zaslepené, randomizované, multicentrické klinické 

hodnocení s aktivní kontrolou hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakoki-

netiku a účinnost ceftazidimu a avibaktamu v kombinaci s metronidazolem, 

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

nitrobřišní infekcí (kNBI) 

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

lovaná, mezinárodní studie s paralelními skupinami ke zhodnocení účinku 

částečně hydrolyzované kojenecké výživy s přidanými synbiotiky na složení 

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

alergie 

studie EBB15BL89859 (MAESTRO) - Randomizovaná, dvojitě zaslepená, 

kontrolovaná, mezinárodní studie s paralelními skupinami sledující vliv čás-

tečně hydrolyzované umělé kojenecké výživy s přidanými symbiotiky               

na rozvoj alergických projevů u kojenců s vysokými rizikem rozvoje alergií 

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

zované proteinové složky na prevenci alergie u rizikové populace dětí do 

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

venční studie a Dlouhodobý účinek časné výživy podávané během prvních 120 

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

PADI) 
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Produkce, statistiky 

Pracoviště 2019 2020 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Počet lůžek Počet hosp. 

pacientů 

Obložnost 

% 

Prům. oš. 

doba (dny) 

Interna 75 4 029 67,45 4,43 75 3 988 63,81 4,45 

Chirurgie 65 3 156 65,35 4,66 65 2 753 63,25 5,02 

Gynekologie 36 1 539 44,79 3,46 36 1 558 51,30 3,37 

Dětské 34 2 224 51,06 2,85 34 1 883 44,62 2,95 

Neurologie 25 1 226 65,77 4,79 25 1 038 60,28 5,04 

Plicní 25 966 69,44 6,39 25 923 63,02 6,24 

ARO 5 151 64,00 7,73 5 144 59,07 7,5 

Oddělení následné péče 36 366 96,82 37,86 36 371 98,69 35,05 

DIOP 5 16 90,24 102,93 5 9 91,03 185,11 

Nemocnice—celkem* 306 13 012 66,55 5,44 306 12 049 64,59 5,74 

Nemocnice—akutní lůžka 265 12 888 61,82 4,45 265 11 744 59,19 4,64 

Sociální lůžka 8 29 80,17 80,72 8 19 49,96 77,00 

Lůžkový fond a obložnost 

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

 2019 2020 

Akutní lůžka (bez JIP) 245 245 

JIP 15 15 

ARO 5 5 

Následná péče 36 36 

DIOP 5 5 

Sociální lůžka 8 8 

Celkem 314 314 

Pracoviště 2019 (dle vah 2020) 2020 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Součet 

vah 

Průměrná 

váha 

Interna 2 248 0,60 2 173 0,60 

Chirurgie 2 489 0,83 2 305 0,90 

Gynekologie 1 259 0,84 1 249 0,84 

Dětské 622 0,38 552 0,39 

Neurologie 714 0,63 606 0,63 

Plicní 630 0,71 627 0,78 

ARO 390 4,64 494 5,31 

Celkem 8 351 0,70 8 007 0,73 

DRG indikátory 

Lůžkový fond 
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Výzdoba oddělení následné péče 



 

  

MKN 10 Diagnóza n 

Z380 Jediné dítě‚ narozené v nemocnici 629 

O800 Spontánní porod záhlavím 415 

I500 Městnavé selhání srdce 287 

J128 Jiná virová pneumonie 275 

N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace 184 

K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou 182 

K805 Kámen žluč. cest bez zánětu 175 

R55 Mdloba 123 

Z034 Pozorování pro podezření na infarkt myokardu 121 

J441 CHOPN s akutní exacerbací NS 111 

R104 Jiná a neurčená břišní bolest 106 

J159 Bakteriální zánět plic NS 105 

K409 Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 100 

I839 Žilní městky dolních konč.  bez vředu nebo zánětu 99 

I481 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní 98 

O820 Plánovaný císařský řez 97 

K831 Neprůchodnost žlučovodu 95 

N840 Polyp těla děložního 90 

O821 Neodkladný císařský řez 88 

I633 Cévní mozková příhoda ischemické etiologie 86 

S0600 Otřes mozku 79 

K30 Funkční dyspepsie 77 

J209 Akutní bronchitida 75 

O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 75 

Z470 Vynětí kostních dlah a jiných fixačních pomůcek 72 

I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 69 

N201 Kámen močovodu 64 

A46 Růže – erysipelas 63 

Z080 Násled. vyšetření po operaci pro zhoubný novotvar 58 

M511 Kořenový syndrom 56 

K648 Jiné určené hemoroidy 55 

M5447 Lumboischiadický syndrom 54 

S7210 Pertrochanterická zlomenina 54 

J068 Akutní infekce horních dýchacích cest 53 

K358 Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná 52 

K429 Pupeční kýla bez neprůchodnosti  52 

D251 Intramurální leiomyom dělohy 48 

A099 Gastroenteritida a kolitida neurčeného původu 47 

N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 47 

D069 Karcinom in situ hrdla děložního 46 

Top „40“ hospitalizačních diagnóz v roce 2020 

MKN 10 Diagnóza n 

H25 Senilní katarakta 989 

K80 Žlučové kameny 155 

O82 Porod jediného plodu císařským řezem 149 

I83 Varixy dolních končetin 129 

K40 Tříselná kýla 114 

S72 Zlomenina kosti stehenní 88 

O02 Jiné anomálie plodového vejce 86 

N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 77 

K35 Akutní apendicitida 76 

Z47 Jiná ortopedická následná péče 74 

D25 Leiomyom dělohy 74 

E11 Diabetes mellitus 2. typu 65 

N88 Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního 64 

O04 Lékařský potrat 62 

S52 Zlomenina lokte a předloktí 61 

H00 Ječné zrno a chalazion – hordeolum 57 

H02 Jiné nemoci očního víčka 56 

N83 Nezánětlivá onemocnění  vaječníku, vejcovodu .. 55 

K42 Pupeční kýla – hernia umbilicalis 55 

D22 Melanocytové névy 54 

N40 Zbytnění prostaty 50 

N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy 50 

S82 Zlomenina bérce‚ včetně kotníku 50 

N47 Hypertrofie předkožky, fimóza, parafimóza 46 

K64 Hemoroidy a perianální žilní trombóza 46 

D23 Jiné nezhoubné novotvary kůže 44 

I70 Ateroskleróza 41 

N95 Menopauzální poruchy 40 

G56 Mononeuropatie horní končetiny 39 

N81 Výhřez ženských pohlavních orgánů 39 

C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 37 

N93 Abnormální děložní a poševní krvácení 36 

C67 Zhoubný novotvar močového měchýře 35 

K43 Břišní kýla – hernia ventralis 32 

H04 Nemoci slzného ústrojí 31 

Z35 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím 29 

N43 Hydrokéla a spermatokéla 25 

D27 Nezhoubný novotvar vaječníku 22 

T81 Komplikace výkonů NJ 20 

Top „40“ operačních diagnóz v roce 2020 

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

111 72 445 71 487 53 760 448,15 8 825 5 228 710,64 1 367,99 

201 12 355 12 118 8 713 105,02 1 556 695 971,36 1 142,43 

205 3 499 3 448 2 585 895,34 527 352 289,94 1 003,82 

207 4 127 4 072 2 631 566,31 662 323 051,86 901,35 

209 21 21 12 058,89 3 799,15 584,46 

211 12 451 12 278 8 066 458,87 1 593 941 632,07 1 015,34 

213 43 43 20 610,54 2 276,36 1 392,46 

Celkem 104 941 103 467 75 790 143,12 13 168 7 542 731,38 1 253,67 

Preskripce dle plátce v roce 2020 
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Produkce, statistiky 
Produktivita ambulancí a komplementu 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

ARO   

Návštěva ambulance 266 657 

Konziliární vyšetření 2 126 2 481 

Anestezie 3 775 4 297 

Infuzní terapie 398 2 785 

Dětské oddělení   

Návštěva ambulance 2 339 4 026 

Sonografické vyšetření 978 1 117 

EKG 192 207 

Gynekologie, porodnice   

Návštěva ambulance 1 428 2 589 

Konziliární vyšetření 149 163 

Sonografické vyšetření 1 466 2 171 

Chirurgie   

Návštěva ambulance 13 939 33 835 

Konziliární vyšetření 656 1 091 

Neurologie   

Návštěva ambulance 6 203 11 616 

Konziliární vyšetření 1 024 1 284 

Sonografické vyšetření 652 731 

EEG 801 2 040 

EMG 761 850 

Interna   

Návštěva ambulance 10 883 31 924 

Konziliární vyšetření 979 1 165 

Sonografické vyšetření 6 308 8 014 

Echokardiografie 2 046 2 320 

EKG 5 272 7 395 

Holterovská monitorace 364 386 

Endoskopie 3 646 5 573 

Punkce 27 171 

Hemodialýza 77 7 248 

TRN   

Návštěva ambulance 4 658 9 702 

Konziliární vyšetření 68 76 

Spirometrie 1 631 2 412 

Endoskopie 147 163 

LSPP   

Návštěva ambulance 3 402 3 875 

Pracoviště / událost Počet pacientů Počet událostí 

CPZ   

Návštěva ambulance 7 888 12 271 

Ostatní vyšetření 1 821 2 231 

Oční operace 939 1 296 

Infekce   

Návštěva ambulance 3 768 7 216 

ORL   

Návštěva ambulance 918 1 302 

Konziliární vyšetření 104 122 

Onkologie   

Návštěva ambulance 821 3 937 

Chemoterapie 113 937 

Psychiatrie   

Návštěva ambulance 801 2 808 

Konziliární vyšetření 92 102 

Rehabilitace   

Návštěva ambulance 1 863 2 381 

Konziliární vyšetření 374 531 

Fyzioterapie 2 751 23 925 

Elektroléčba 585 3 286 

Klinický psycholog   

Návštěva ambulance 27 89 

Konziliární vyšetření 12 12 

Klinický farmaceut   

Návštěva ambulance 412 473 

Farmakologické konzilium 38 44 

Radiodiagnostika   

RTG 18 023 30 465 

CT 5 449 6 802 

MR 2 732 2 936 

Sonografie 415 434 

ONM   

Izotopové vyšetření 813 909 

Zátěžová elektrokardiografie 140 140 

Kostní denzitometrie 188 189 

Centrální laboratoře   

Laboratorní vyšetření 27 895 179 153 

Mikrobiologická vyšetření 16 780 43 438 

Virologické vyšetření 23 240 30 155 

Doprava   

Zdravotní transport 2 625 13 739 
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Počet pacientů — počet tzv. unicitních pacientů, Počet událostí — celkový počet vyšet-

ření 



 

  

Produkce, statistiky 
Struktura pacientů dle zdr. pojišťoven 

Pojišťovna 2019 2020 2020 / 2019 

Počet RČ Počet RČ  

111 — VZP 39 070 41 88 1,072 

201 — VoZP 7 234 7 7 915 1,094 

205 — ČPZP 2 541 2 831 1,114 

207 — OZP 2 928 3 195 1,091 

209 — Škoda ZP 17 21 1,235 

211 — ZPMV 7 604 8 604 1,132 

213 — RBP ZP 25 15 0,600 

Celkem 59 419 64 466 1,085 

Hospitalizovaní pacienti dle okresů 

Okres 2019 2020 2020 / 2019 

Strakonice 6 795 7 449 1,096 

Prachatice 1 121 1 145 1,021 

Písek 386 439 1,137 

Klatovy 1 372 1 250 0,911 

Praha 193 228 1,181 

Plzeň 133 148 1,113 

Č. Budějovice 127 131 1,031 

Celkem (mimo ST) 3 773 3 910 1,036 

Struktura hospital. pacientů dle věku 

 2017 2018 2019 2020 

Muži 75,02 74,67 73,83 75,22 

Ženy 78,82 79,01 79,21 80,22 

Průměrný věk zemřelých pacientů 

Trvalá bydliště 

našich pacientů 
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Rozvoj nemocnice, kvalita 
Indikátor kvality 2019 2020 

Průměrná délka hospitalizace (ak.lůžka) 4,45 4,64 

Obložnost (%) - akutní lůžka 61,82 59,19 

Rehospitalizace do 7 dnů (%) 1,7 1,7 

Reoperace do 3 dnů (%) 0,9 0,8 

Dekubity — nemocnice celkem (%) 0,6 0,5 

Dekubity — akutní lůžka (%) 0,4 0,4 

Pády (%) 0,3 0,3 

Nosokomiální nákazy (k pacientodnům) 1,02 1,60 

Počet ATB konzultací u hosp. pacientů 3 041 3 078 

Pochvaly 96 127 

Stížnosti — anonymní 0 1 

Stížnosti — neoprávněné 9 6 

Stížnosti — částečně oprávněné 3 3 

Stížnosti — oprávněné 0 3 

Stížnosti — postoupené 0 0 

Externí hodnocení kvality, akreditace, 

certifikace 

Certifikát kvality a bezpečí vydaný Spojenou ak-

reditační komisí. Nemocnice obhájila v prosinci 

2019 svou pozici jako akreditované zařízení na 

dobu dalších 3 let. 

 

Nemocnice Strakonice, a.s. obsadila druhé místo 

v prestižní soutěži společnosti Health Care Insti-

tute, která mapuje široké spektrum ukazatelů 

ekonomické kondice nemocnice a spokojenosti 

pacientů a zaměstnanců.  

 

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s. 

mají akreditaci od Českého úřadu pro akreditaci, 

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

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

ření v oborech hematologie, klinická biochemie, 

lék. mikrobiologie a odběr primár.  vzorků.  

 

 

Certifikát CZECH Stability Award 

- ratingové hodnocení stupeň 

AAA – excelentní. 

 

Covidový rok 2020 se samozřejmě projevil i v agendě řízení kvality 

a bezpečí poskytované péče. Jednotlivým aktivitám se věnujeme 

podrobněji v jiných částech této zprávy. Souhrnně lze říct, že zkuše-

nosti z řízení nemocnice v době epidemie (triáž pacientů, ochranné 

prostředky, personální agenda, dobrovolnictví, reprofilizace lůžko-

vého fondu včetně intenzivní péče) se projevily v aktualizacích Pan-

demického plánu. Bude jistě ještě čas na vyhodnocení všech zkuše-

ností, které covid-19 do (nejen) českého zdravotnictví vnesl, které 

se snad pozitivně projeví při přípravě na další podobné situace.  

Z necovidových oblastí je třeba zmínit dva projekty. Jedním byl 

celoroční projekt plně finančně pokrytý dotací Ministerstva zdra-

votnictví České republiky ve výši cca 200 tisíc Kč z dotačního Pro-

gramu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví. 

V rámci tohoto projektu došlo ke zpracování znaleckého posudku, 

který detailně zanalyzoval situaci v Nemocnici Strakonice, a.s. stran 

rizik ohroženosti měkkých cílů, a to jednak ve vztahu k popisu areá-

lu nemocnice, jeho jednotlivých objektů a rizikových komodit (např. 

medicinální plyny). V závěrečné části znalec přehledně shrnul zjiště-

ná rizika, popsal nejvíce ohrožená místa v nemocni a pravděpodob-

nost časové osy jednotlivých rizik. Znalec dále identifikoval poža-

davky na finanční a personální zdroje. V další fázi projektu znalec 

zpracoval návrhy konkrétních opatření, které mají potenciál zvýšit 

bezpečnost Nemocnice Strakonice, a.s., a to např. oplocení areálu, 

rozvoj kamerového systému, ochrana vjezdů do nemocnice, kon-

troly vstupu do budov, zabezpečení pracovišť zdravotnických poho-

tovostí a dalších rizikových prostor (koridory, operační sály), reali-

zace fyzické ostrahy areálu, dohledového centra, alarmů pro fyzic-

ký útok a dalších bezpečnostních varovných systémů. Tyto podkla-

dy jsou potřebné pro plánované investiční dotační příležitosti. 

Další projekt, který se začal postupně realizovat, spočívá v inovaci 

sběru dat o výskytu infekcí spojených s poskytováním zdravot-

ních služeb (tzv. nosokomiálních nákaz, HAI). Nemocnice využila 

nabídky společnosti HARTMANN – RICO a.s. na realizaci pilotního 

projektu, který má za cíl maximálně zautomatizovat vyhledávání 

výskytu HAI. Řešení se jmenuje Epidis a díky kontinuálnímu načítá-

ní dat z nemocničního informačního systému poskytuje v každém 

okamžiku aktuální vyhodnocení situace ve zdravotnickém zařízení. 

Během roku 2020 byly postupně získány akreditace pro vzdělávání 

v řadě oborů na vlastní specializovaný výcvik specializačního vzdě-

lávání lékařů. Nemocnice je připravena vzdělávat své lékaře v co 

nejširším rozsahu dle podmínek zákona a jednotlivých  vzdělávacích 

programů tak, aby nutnost  stáží na jiných pracovištích mimo ne-

mocnici byla co nejvíce minimalizovaná.  

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

Restart.   

Zvyšování kvality — souhrn roku 2020 
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Lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci nemocnice se starají nejen o 

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

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

na vás záleží…“. 

Nemocnice respektuje práva svých pacientů postupy popsanými ve 

vnitřních směrnicích, např. vnitřním řádu či směrnici o informování 

pacientů. Podle směrnice o odstraňování bariér eliminuje nemocnice 

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

(dětský pacient, mentálně postižený pacient, senior apod.). Od roku 

2018 nemocnice nabízí i služby nemocničního kaplana. Nemocnice 

striktně dodržuje zákonný postup při šetření stížností podaných pod-

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

jich poskytování (směrnice o vyřizování stížností je veřejně přístup-

ná).  

Klíčoví jsou pro nemocnici spokojení zaměstnanci a nemocnice usilo-

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

nání právě v nemocnici jako jedním z největších zaměstnavatelů 

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

městnaneckých benefitů (možnost ubytování, zvýhodněné stravová-

ní, možnost zvýhodněné rekreace ve vlastním rekreačním zařízení, 

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

pis Etický kodex a firemní kultura zaměstnanců. 

V nemocnici standardně probíhají jednotlivé nákupy drobnějších 

komodit až po mnohamilionové investice do staveb a zdravotnické-

ho přístrojového vybavení jako veřejné zakázky zajišťující trans-

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

vnitřní směrnice Zásady pro zadávání veřejných zakázek. Uzavřené 

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

smluv. Nemocnice také poskytuje informace podle zákona č. 

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

ce k této problematice lze najít na webu nemocnice). 

Informace zveřejněna v rámci povinného nefinančního reportingu dle 

směrnice Evropské unie 2014/95/EU. 

  

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

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti poskytová-

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

znění pozdějších předpisů 

Počet podaných žádostí o informace 1 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

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

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

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

0 

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

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

Rekonstrukce oken pavilonu interny 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Hlavním strategickým cílem Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2021 

je nadále udržet a rozvíjet poskytovanou zdravotní péči všem obča-

nům, kteří o ni projeví svůj zájem, a to na vysoce kvalitní úrovni. De-

mograficky je dané, že služeb nemocnice využívají především obyva-

telé strakonického okresu, v řadě oborů však nemocnice plní vý-

znamný nadregionální charakter. Vedení i zaměstnanci nemocnice 

budou nadále dbát na plnění náročných standardů kvality daných 

Spojenou akreditační komisí o.p.s., legislativními normami a dalšími 

autoritami v jednotlivých specializacích. V tomto směru nemocnice 

průběžně aktualizuje svůj Plán zdravotní péče, finanční a investiční 

plán. Nepodkročitelným minimem je poskytovat zdravotní péči lege 

artis v kontextu moderních trendů ve zdravotnictví. S ohledem          

na situaci ve světě bude jistě velký díl péče věnován pacientům 

s onemocnění COVID-19 včetně dlouhodobé dispenzární péče o paci-

enty s postcovidovou symptomatikou zasahující do širokého spektra 

medicínských oborů. Ve vztahu k pacientům budeme i nadále dbát 

na klientský přístup. Naším dlouhodobým cílem je poskytování vyso-

ce kvalitní ošetřovatelské péče se zajištěním pocitu lidské důstojnos-

ti, soukromí a bezpečí našich pacientů bez ohledu na jejich handicap, 

psychické či jazykové překážky.  

Personální stabilizace nemocnice a zvyšování odborné erudice lékařů 

i nelékařských pracovníků je dalším cílem nemocnice včetně podpory 

jejich specializačního a celoživotního vzdělávání, pořádání vzděláva-

cích akcí napříč obory a tématy. Budeme i nadále podporovat aktivní 

účast našich zdravotníků na celostátních odborných kongresech. 

Nemocnice se bude i nadále snažit snižovat administrativní zátěž 

zejména důrazem na rozvoj IT technologií a elektronizaci zdravotnic-

ké dokumentace, která přinese novou úroveň v efektivitě a kvalitě 

práce se zdravotnickými informacemi. Budeme nadále rozvíjet firem-

ní kulturu a naplňovat stanovený plán zdraví. 

Rozvoj a obnova přístrojového vybavení je další prioritou nemocnice. 

Nemocnice přijala aktualizaci investičního plán pro rok 2021                  

a ve střednědobém horizontu počítá s významnou investicí do pří-

strojového vybavení nemocnice, která by mohla být podpořena fi-

nanční dotací z evropských fondů. Pro úspěch žádostí o dotace dělá 

nemocnice maximum, přičemž jde o proces velice náročných příprav. 

Mezi akce, se kterými nemocnice již jistě v roce 2021 počítá, je mo-

dernizace centrálních operačních sálů a instalace nového dieselagre-

gátu. Nadále se vedení nemocnice věnuje koncepci energetických 

úspor.  

Z ekonomického hlediska je cílem udržet vyrovnané hospodaření      

při zajištění výkonnosti a kvality péče. Rozvoj společnosti plánujeme 

financovat z navýšení plateb od zdravotních pojišťoven i dalších zdro-

jů. 

Nemocnice si je vědoma významu své třetí role vůči veřejnosti a hod-

lá se i nadále podílet na zmírnění zdravotních dopadů koronavirové 

epidemie na obyvatelstvo všemi možnými způsoby, zejména masivní 

vakcinací, PCR a antigenním testováním včetně úzké spolupráci 

s významnými zaměstnavateli v regionu.  

Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2021 
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Činnost v roce 2021 

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

Nový ultrazvuk pro dětské odděle-

ní pořízený za přispění veřejnosti 

Nemocnice Strakonice, a.s. zaměřila podstatnou část své péče v roce 

2020 o pacienty s onemocněním COVID-19. Po začátku roku 2021 

došlo k další vlně epidemie s masivním nárůstem počtu pacientů, 

kteří onemocněli novými mutacemi virů s významně vyšší infekčností 

a zejména komplikovanějším průběhem. První měsíce roku tak byly 

ve znamení zatím nejvyššího počtu hospitalizovaných pacientů (s 

maximem 110 v jednom dni) a především významnou zátěží lůžek 

poskytujících resuscitační a intenzivní péči. Opět byl vyhlášen nouzo-

vý stav a ze strany vlády došlo k omezení plánované neakutní opera-

tivy, hospitalizací i ambulantní péče, s cílem soustředit personál            

i kapacity na boj s nemocí COVID-19. Nemocnicím díky tomuto stavu 

rostou náklady na ochranné pomůcky, organizační opatření i osobní 

náklady. K aktuálnímu datu není zatím znám způsob kompenzace      

ze strany státu ani případná změna požadovaného objemu zdravotní 

péče ze strany zdravotních pojišťoven s ohledem na paušální úhrady 

dle platné úhradové vyhlášky. Obojí bude předmětem jednání v ná-

sledujících měsících a promítne se do výsledku hospodaření roku 

2021. 

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své 

aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv      

na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu 

byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu,           

že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 



 

  

Provozní informace 

Parametr jednotka 2019 2020 index 20/19 

Energie     

Elektrická energie — spotřeba kWh 2 731 930 2 782 250 1,02 

Pára — spotřeba GJ 20 456 19 133 0,93 

Voda — spotřeba m3 35 042 32 863 0,94 

     

Pohonné hmoty     

Ujeto (celkem) km 504 444 472 271 0,94 

Nafta — spotřebované PHM l 40 096 37 762 0,94 

Benzín — spotřebované PHM l 10 236 8 542 0,84 

     

Odpadové hospodářství     

Nebezpečný odpad kg 80 225 94 531 1,18 

Odpad komunální a ostatní kg 64 510 64 480 0,99 

     

Provoz prádelny     

Celkem vypráno kg 270 555 270 647 1,00 

- z toho pro cizí kg 52 025 54 360 1,04 

Průměr na den kg 1 078 1 082 1,00 

     

Pracovní oblečení, OOPP     

Náklady na spotřebu Kč 593 888 1 104 101 1,86 

Provozní údaje 
Údržba a správa nemocnice 

V průběhu roku 2020 byla provedena v areálu 

nemocnice řada stavebních prací, některé 

vlastními silami (provoz údržby), jiné dodava-

telsky. Pracoviště údržby provedlo rekonstruk-

ci pěti pracovišť Centra péče o zrak, rekon-

strukci nového pracoviště Psychiatrické ambu-

lance, likvidaci montážní jámy a úpravu terénu 

u sídla Dopravní zdrav. služby, opravy a od-

vodnění chodníků v areálu nemocnice. Bylo 

vybudováno nové parkoviště za areálem 

N.O.R.D. a venkovní zábradlí před Prodejnou 

zdravotnických potřeb. U budovy ředitelství 

byl vybudován zámkový chodník a instalováno 

venkovní zábradlí. Došlo také k vybudování 

COVID odběrového centra. V areálu nemocni-

ce došlo dále na výměnu veřejného osvětlení 

za nové LED lampy, hliníkové opláštění oken 

interního pavilonu, výsadbu nového vánočního 

stromku (jedle stejnobarvá - Abies concolor), 

výměnu osvětlení v pavilonu N.O.R.D. a před 

interní ambulancí za LED panelové svítidla. 
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Informace o vlivu na životní prostředí 

Nový povrch parkoviště 

Zdravotnický odpad představuje specifickou skupinu odpadů. 

Obecně lze odpad z nemocnice rozdělit na specifický a nespecifický. 

Co se týče likvidace zdravotnického odpadu převládá spalování ve 

spalovně (oprávněná osoba). 

Důraz je kladen zejména na předcházení vzniku odpadu (zvláště 

nebezpečného), důslednější třídění odpadu na nebezpečný (a ten 

dále na infekční, ostrý, nepoužitelná léčiva atd.) a na ostatní (a ten 

dále na papír, sklo, plast, komunální odpad atd.) a využívaní nespa-

lovacích technologií u oprávněných osob. 

Nespecifický odpad je nerizikový, pochází zásadně z neinfekčních 

provozů, je nekontaminovaný a svým složením srovnatelný s odpa-

dem komunálním.  

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

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

dávají oprávněným osobám. Nemocnice je napojena na centrální 

zdroj tepla od Teplárny Strakonice, a.s.  

Z velké části je areál nemocnice osázen stromy a zelení. O zdravotní 

stav stromů i zeleně je řádně pečováno.  

Nemocnice neprodukuje žádné emise skleníkových plynů, nevyuží-

vá vodní zdroje, ani neznečišťuje ovzduší.  

V současnosti využívá nemocnice neobnovitelné zdroje energie. 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Nejvýznamnější investice 

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

Monitor životních funkcí CARESCAPE B450 – 2ks Int-JIP 917 703 0 

Přístroj anesteziologický CARESTATION 65 – 2ks ARO 2 404 265 0 

RTG mobilní C rameno ZIEHM 8000 RDO 1 544 928 0 

Stroj mycí HOBART na kuchyňské nádobí Kuchyně 2 312 082 0 

Izolátor SAMAG-12 LZ 243 CL 443 671 0 

MIC-4HRM LZ 242 CL 508 000 0 

Přístroj ultrazvukový oční COMPACT TOUCH CPZ 409 912 0 

NEXTRACTOR NX-48S CL 508 200 0 

Videoenteroskop spirální (motorový) Int-gastro 1 699 947 0 

Skříň sušící na flexibilní endoskopy EDC Int-gastro 789 825 0 

Jednotka kamerová Full HD sestava Int-gastro 1 961 805 0 

Přístroj ultrazvukový HITACHI PROLOG ARO 833 073  0 

Přístroj ultrazvukový HITACHI ARIETA 65 NEU 1 496 447 0 

Přístroj ultrazvukový diagnostický Int-kardio 2 315 651 0 

Lůžko polohovatelné el. ELEGANZA  - 20ks Int lůžka 843 485 0 

Cystoskop rigidní terapeutický HDTV Int-gastro 527 603 0 
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Stavební investice Investice (Kč, zaokr.) Dotace (Kč) 

Parkoviště N.O.R.D. 6 998 796 0 

Hospodářská budova Al opláštění_etapa II. 574 257 0 

Budova Interna Al opláštění_etapa II. 1 617 585 0 

Společnost nevlastní vlastní akcie. 

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

IT  investice Investice (Kč, zaokr.) Dotace (Kč) 

SW pro zvýšení kyberbezpečnosti 599 882 0 

Aplikace SW pro mikrobiologii 733 565 0 



 

  

Ekonomika nemocnice 

Náklady (v tisících Kč) 2019 2020 20/19 

Náklady na léčiva 34 912 37 963 1,09 

Náklady na zdravotnické prostředky 71 654 118 609 1,66 

Náklady na krev a krevní deriváty 3 683 4 002 1,09 

Náklady na prodané zboží 59 066 57 421 0,97 

Náklady na spotřebu energií 22 644 22 197 0,98 

Náklady na služby celkem 56 805 56835 1,00 

Osobní náklady celkem 414 486 498 659 1,20 

Náklady na odpisy 24 291 25 994 1,07 

Další náklady výše neuvedené 22 980 34 199 1,49 

Celkové náklady 710 521 855 879 1,20 

    

Výnosy (v tisících Kč) 2019 2020 20/19 

Tržby od všech zdr. pojišťoven celkem 594 933 689 700 1,16 

Tržby od státních orgánů 86 157 1,83 

Tržby mimo zdrav. pojištění – tuzemci 2 515 12 729 5,06 

Tržby mimo zdrav. pojištění – cizinci 408 413 1,01 

Tržby mimo zdrav. pojištění – ostatní 14 617 14 098 0,96 

Tržby mimo zdrav. pojištění – regul. poplatky 1 439 1 188 0,83 

Tržby za prodané zboží – lékárna 72 981 71 363 0,98 

Provozní dotace od zřizovatele 8 789 12 728 1,45 

Další výnosy výše neuvedené 24 915 75 287 3,02 

Celkové výnosy 720 683 877 663 1,22 

Náklady a výnosy Nejvýznamnější dárci 

Dárce — finanční dary Částka Kč 

ZNAKON a.s. 140 000 

Omnia Invest Group, spol. s r.o. 125 000 

E.ON Distribuce, a.s. 100 000 

TS Města Blatná 82 000 

Window servis s.r.o. 50 000 

Ing. Václav Hoštička 50 000 

FanClub Sparta 22 200 

Kovo Kasejovice Mont s.r.o. 20 000 

Fbc Strakonice 20 000 

Šípová Libuše 20 000 

Horný Ivo 16 000 

Boehringer Ingelheim s.r.o. 15 000 

AstenJohnson s.r.o. 15 000 

Kuldová Hana 13 000 

Vokatý Michal 10 000 

Ekohron s.r.o. 10 000 

Bernklauerová Jitka 10 000 

BK Strakonice z.s. 6 000 

Vondrášek Radek 5 500 
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Tržby od zdravotních pojišťoven 

Tržby (v tisících Kč) 2019 2020 20/19 

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 417 605 491 645 1,18 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna 72 928 75 869 1,04 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 17 337 23 938 1,38 

207 Oborová zdravotní pojišťovna 24 248 20 874 0,86 

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 65 129 1,98 

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 62 658 77 165 1,23 

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna 92 80 0,87 

Zastoupení zdravotních pojišťoven dle objemu tržeb 

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

výsledky společnosti. 

Dárce — věcné dary Částka Kč 

Jihočeský kraj 2 779 684 

Ministerstvo zdravotnictví 1 173 039 

BTL Medical Technology 595 000 

Nadační Fond Kapky Naděje 552 000 

LINET spol. s r.o. 115 000 

Výčet dárců, kteří nám v uplynulém roce pomohli       

a předali nám věcné dary, by zabral nejméně jednu 

stranu, proto jsou uvedeni na webových stránkách 

Nemocnice Strakonice, a.s. a na straně 17 této zprá-

vy.  

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 
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 2019 2020 
Index 

20/19 % 
PEP  

31.12. 
Kategorie zaměstnanců 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2019 

průměrný pře-
počtený evidenč-

ní počet  

přepočtený evi-
denční počet 

(PEP) 
k 31.12.2020 

Lékaři 95,66 92,05 94,29 91,25 0,99 

Farmaceuti 7,43 7,72 8,36 9,05 1,17 

Všeobecné sestry, porodní asistentky – 
ZPBD  

218,04 216,46 214,19 212,96 0,98 

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

65,68 65,67 67,52 70,60 1,08 

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

19,24 20,90 20,67 20,80 0,99 

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

68,84 68,80 72,62 72,50 1,05 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způ-
sobilostí  

2,67 3,00 2,85 2,00 0,67 

Pedagogičtí pracovníci  0 0 0 0 0 

Technicko – hospodářští pracovníci 39,12 40,55 41,96 44,97 1,11 

Dělníci a provozní pracovníci 57,79 56,18 58,39 64,90 1,16 

Celkem 574,47 571,33 580,85 589,03 1,03 

Přehled o zaměstnancích 

Kategorie zaměstnanců (vč. dohod) 2017 2018 2019 2020 20/19 

Lékaři 72 425 76 757 84 831 99 605 (93 377) 1,17 

Farmaceuti 56 210 59 841 65 071 72 470 (67 254) 1,11 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 32 480 35 675 40 607 49 304 (43 795) 1,21 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 31 210 32 378 35 373 43 348 (37 949) 1,23 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 31 730 32 065 35 835 40 998 (36 342) 1,14 

Zdrav. prac. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 18 238 21 055 23 391 30 876 (25 463) 1,32 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí  26 658 31 348 38 027 48 385 (43 785) 1,27 

Technicko – hospodářští pracovníci  28 280 31 501 34 764 38 608 (36 437) 1,11 

Dělníci a provozní pracovníci  21 333 23 218 25 142 32 482 (30 711) 1,29 

Průměrná mzda v organizaci 35 650 39 322 43 501 52 051 (47 104) 1,20 

Průměrné mzdy (v Kč) (částka kurzivou je bez započtení dotace MZ na mimoř. odměnu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID-19) 
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ZPBD: všeob. sestry, porodní asistentky 

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

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

ZPOD: ošetřovatel, sanitář, řidič dopravy nemocných 



 

  

Personalistika, vzdělávání 

Vzdělání lékařů 

Fyzický evidenční počet k 31.12. 2019 2020 20/19 

Bez specializace (L I) 18 19 1,05 

Po dosažení zákl. kmene (L II) 22 19 0,86 

Specializovaná způsobilost (L III) 70 72 1,02 

Celkem lékařů 110 110 1,00 

Vzdělání ošetřovatelského personálu 

Fyzický evidenční počet k 31.12. 2019 2020 20/19 

SŠ — bez specializace 110 108 0,98 

SŠ — se specializací 92 93 1,01 

VOŠ — bez specializace 21 16 0,76 

VOŠ — se specializací 2 2 1,00 

VŠ — bez specializace 56 58 1,03 

VŠ — se specializací 32 40 1,25 

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

2019 2020 2019 2020 

Lékaři 11 10 8 5 

Farmaceuti 2 1 0 1 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 10 11 20 14 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 9 10 5 4 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 2 4 1 1 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohl. nebo přímým vedením 12 22 9 18 

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

Pedagogičtí pracovníci 0 0 0 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  6 8 5 3 

Dělníci a provozní pracovníci  12 29 18 17 

Celkem 67 95 68 63 

Vznik a rozvázání pracovních poměrů 

41 

Nemocnice Strakonice a.s. v pracovněprávních vztazích nerozlišuje 

zaměstnance podle pohlaví, rasy nebo náboženství. Veškeré pra-

covní záležitosti týkající se zaměstnanců probíhají v souladu s plat-

nou legislativou. Udržení stabilního stavu personálu považuje ne-

mocnice trvale za jednu z hlavních priorit.  

Informace zveřejněna v rámci povinného nefinančního reportingu dle 

směrnice Evropské unie 2014/95/EU. 

M. Pelíšek, M. 

Grammetbauerová 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 
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Struktura zaměstnanců dle věku 

Lékaři 2020 

do 30 let 21 

31—40 let 30 

41—50 let 24 

51—60 let 18 

nad 60 let 17 

Farmaceuti 2020 

do 30 let 1 

31—40 let 5 

41—50 let 1 

51—60 let 2 

nad 60 let 2 

Všeobecné sestry, porodní asistentky (§5, 

§6) 

2020 

do 30 let 14 

31—40 let 54 

41—50 let 89 

51—60 let 64 

nad 60 let 17 

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. 

způsobilostí (§7 –21a) 

2020 

do 30 let 26 

31—40 let 12 

41—50 let 14 

51—60 let 19 

nad 60 let 1 

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. 

způsobilostí(§22 –28) 

2020 

do 30 let 3 

31—40 let 7 

41—50 let 8 

51—60 let 3 

nad 60 let 2 

Zdrav. pracov. nelékaři pod odb. dohledem 

nebo přímým vedením 

2020 

do 30 let 9 

31—40 let 16 

41—50 let 30 

51—60 let 16 

nad 60 let 3 

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způ-

sobilostí  

2020 

do 30 let 1 

31—40 let 1 

41—50 let 0 

51—60 let 0 

nad 60 let 0 

Technicko – hospodářští pracovníci  2020 

do 30 let 2 

31—40 let 8 

41—50 let 16 

51—60 let 19 

nad 60 let 2 

Dělníci a provozní pracovníci  2020 

do 30 let 1 

31—40 let 5 

41—50 let 23 

51—60 let 30 

nad 60 let 7 
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J. Švec a E. Rabová 
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Akreditované obory 

43 

Členství v orgánech odborných společností a komisí v roce 2020

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

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

PharmDr. Eva Šimečková: členství v odborných společnostech: SLM, SEM, SIL, KF ČLS JEP, členka Pracovní skupiny pro monitorování 
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 

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.: člen revizní komise České odborné společnosti klinické farmacie 

Obor, akreditace před novelou zákona v roce 

2017 

Uděleno Platnost 

(let) 

Anesteziologie a intenzivní péče 10.8.2016 8 

Dětské lékařství 9.1.2015 8 

Gastroenterologie 10.2.2015 9 

Gynekologie a porodnictví 28.1.2016 8 

Chirurgie 22.10.2015 9 

Lékařská mikrobiologie 11.1.2017 8 

Nefrologie 30.6.2017 8 

Nemocniční lékárenství 10.1.2014 7 

Neurologie 20.2.2015 8 

Oftalmologie 19.2.2015 8 

Pneumologie a ftizeologie 4.2.2015 7 

Radiologie a zobrazovací metody 3.6.2014 8 

Veřejné lékárenství 25.3.2014 7 

Vnitřní lékařství 14.3.2016 8 

Praktické vyučování v akreditovaných zdrav. 

oborech pro přípravu porodních asistentek 

1.5.2015 6 

Aktuální počet rezidentů Aktuální počet 

rezidentů  

Anesteziologie a intenzivní péče 1 

Dětské lékařství 4 

Gynekologie a porodnictví 1 

Chirurgie 1 

Neurologie 1 

Vnitřní lékařství 2 

Intenzivní péče (nelékaři) 1 

Akreditace po novelizaci zákona č. 

95/2004 z roku 2017  

Základní kmen 

Anesteziologický 

Gynekologicko-porodnický 

Chirurgický 

Interní 

Neurologický 

Oftalmologický 

Pediatrický 

Radiologický 

Akreditace pro zajištění odborné praxe 

v rámci praktické aprobační zkoušky 

uchazečů  o uznání způsobilosti k výko-

nu povolání lékaře 

Vlastní specializovaný výcvik 

Anesteziologie a intenzivní medicína 

Dětská neurologie 

Endokrinologie a diabetologie 

Gastroenterologie 

Gynekologie a porodnictví 

Chirurgie 

Nefrologie 

Neurologie 

Oftalmologie 

Pediatrie 

Pneumologie a ftizeologie 

Radiologie a zobrazovací metody 

Vnitřní lékařství 

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 
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Přednášková a publikační činnost 

Fleischmannová J., Šimečková E. (2020) Séroprevalence IgG protilátek 
proti spalničkám u zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. Epidemi-
ology Mikrobiology Imunology. 69, 121-126. 

Krátká Z., Fürst T., Vencálek O., Kůrková V., Šimečková E., Fleischman-
nová J., Strojil J., Kuba M. (2020) Průzkumný vrt: jak správně připravit, 
provést a vyhodnotit séroprevalenční studii Čas. Lék. čes. 2020; 159: 
217–225 

Kolářová L. et al. (Adámková V., Dolejská M., Dřevínek P., Haber J., 
Hamal P., Hrabák J., Hubáček P.,Kletenská B., Mallátová N., Nyč O., 
Petanová J., Posová H., Stejskal J., Stříž I., Šimečková E., Urbášková 
P.).: Obecná a klinická mikrobiologie. Galén, Praha 2020, 442 s., ISBN 
978-80-7492-477-4 

Šimečková E. : Nejčastější bakteriální původci infekcí spojených se 
zdravotní péčí a jejich charakteristika   30.1. 2020 IPVZ Praha 

Šimečková E. „Doba koronavirová“ na Strakonicku, Nemocnice Stra-
konice, a. s., 29.6. 2020 celonemocniční seminář , Strakonice 

Hajná M.: SARS-CoV-2 v reálném čase, Nemocnice Strakonice, a. s., 
29.6. 2020 celonemocniční seminář , Strakonice 

Fleischmannová J.: Kdo má protilátky proti SARS-CoV-2?  Nemocnice 
Strakonice, a. s., 29.6. 2020 celonemocniční seminář , Strakonice 

Šimečková E.: Laboratorně-diagnostický proces v mikrobiologické 

laboratoři.  AKK 1. LF UK 24.8. 2020, Praha 

Fleischmannová J., Šimečková E., Kůrková V., Krátká Z., Furst T., Kuba 
M. (2020) Srovnávací průřezová studie séroprevalence protilátek 
proti SARS-CoV-2 v okresech Strakonice a Písek., 29. Pečenkovy epi-
demiologické dny 15.9. 2020 Plzeň 

MUDr. Beroušková - Meningeomy pochev zrakového nervu 
(Budějovice Kazuistické) 

MUDr. Vilma Zarembová: Laserová litotripse zaklíněného biliárního 
konkrementu v tlustém střevě (vyšlo v časopise Česká gastroenterolo-
gie a hepatologie) 

MUDr. Ilona Špánová: EUS navigovaná drenáž pankreatické WON 
(Budějovice kasuistické) 

Dejmková Věra: kazuistika v časopise Léčba ran 4/2020 

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.  - spoluautor kazuistiky Psycho-
farmaka a prodloužený QT interval v knize Psychofarmaka v kazuisti-
kách  (Ivana Tašková, Věra Šantrůčková, Klára Knapková) 

PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D. - reviewer for Genetic Testing 
and Molecular Biomarkers, manuscript: Variants c.677 C>T, c.1298 
A>C in MTHFR and c.66 A>G in MTRR Affect the Occurrence of 
Recurrent Pregnancy Loss in Chinese Women," 

Přednášky ČLS JEP, Nemocnice Strakonice a ČLK 

20.2.2020 

Kožní změny při léčbě interních chorob (prof. MUDr. Petra Cetkov-

ská, Ph.D., Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň) 

 

 

Ostatní přednášky bylo nutné zrušit na základě mimořádných 

opatření MZČR v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situ-

ací. 
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Předcovidový Zdravotnický ples 2020 



 

  

Zpráva o podnikatelské činnosti 

45 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o podnikatelské činnosti 

46 



 

  

Zpráva o podnikatelské činnosti 

47 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o podnikatelské činnosti 

48 



 

  

Zpráva o vztazích společnosti 

49 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o vztazích společnosti 

50 



 

  

Zpráva o vztazích společnosti 

51 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o vztazích společnosti 

52 



 

  

Zpráva o vztazích společnosti 

53 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o vztazích společnosti 

54 



 

  

Zpráva o vztazích společnosti 

55 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o vztazích společnosti 

56 



 

  

Zpráva o vztazích společnosti 

57 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o vztazích společnosti 

58 



 

  

Zpráva o vztazích společnosti 

59 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva o vztazích společnosti 

60 



 

  

Návrh na rozdělení zisku po zdanění 

61 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Účetní závěrka 

62 



 

  

Účetní závěrka 

63 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Účetní závěrka 

64 



 

  

Účetní závěrka 

65 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Účetní závěrka 

66 



 

  

Účetní závěrka 

67 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Účetní závěrka 

68 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

69 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

70 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

71 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

72 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

73 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

74 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

75 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

76 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

77 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

78 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

79 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

80 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

81 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

82 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

83 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

84 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

85 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

86 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

87 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Příloha v účetní závěrce 

88 



 

  

Příloha v účetní závěrce 

89 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva nezávislého auditora 

90 



 

  

Zpráva nezávislého auditora 

91 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva nezávislého auditora 

92 



 

  

Zpráva nezávislého auditora 

93 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva nezávislého auditora 

94 



 

  

Zpráva Výboru pro audit 

95 Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2020 



 

 

Zpráva Výboru pro audit 

96 



 

  



 

 


