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Dobrovolníci v Očkovacím centru

Chtěla bych touto cestou pochválila MUDr. Vašíčka za
velmi profesionální a citlivý přístup při ošetření.
Na konci roku jsem byla na gastroskopii, v březnu jsem
absolvovala ultrazvuk. Vždy byla naprostá spokojenost
s panem doktorem i sestřičkou Stejskalovou, která je
také na svém místě. Vaše nemocnice je opravdu skvělá
a ráda k Vám jezdím, když potřebuji vyšetření, ačkoliv
jsem z Volar. Přeji Vám, ať nemocnice funguje tak
pěkně jako doposud.
pacientka
Rádi bychom Vám poděkovali za profesionální a zároveň lidskou péči, kterou jste naší rodině poskytli
v souvislosti s hospitalizacemi kvůli kovidu a s následnou kontrolou. Děkujeme všem týmům, které se o nás
staraly a přišli jsme s nimi do styku. Ať už to jsou lékaři,
sestřičky nebo sanitáři na plicním oddělení, na chirurgii
a na neurologii. Jmenovitě chceme poděkovat paní
primářce MUDr. Aleně Dvořákové, MUDr. Radkovi
Cafourkovi, panu primáři MUDr. Pavlu Houškovi,
MUDr. Michalovi Pelíškovi, MUDr. Václavu Bočkovi a
MUDr. Markovi Mužíkovi, ze sanitářů panu Pavlovi
Gerčákovi za profesionální a zároveň vlídný, ochotný,
lidský přístup, který je vlastní i ostatním, jen je neznáme
jménem… Jistě všichni mají své nesnáze, a i přesto
obdivuhodně naplňují svá poslání ve strakonické
nemocnici, i při ztížených podmínkách právě během
kovidové pandemie.
pacienti

Vážení pracovníci strakonické nemocnice, chceme vám
všem sdělit naše pocity po návštěvě očkovacího centra
ve Strakonicích. Především musíme zdůraznit, že se vám
podařilo najít vhodné prostory, dobře přístupné i pro
nás starší a zejména pak pro hůře se pohybující občany.
Velmi příjemně jsme byli překvapeni organizací vlastního očkování. Vše šlo "jako na drátku." U pracovníků
centra byl patrný vstřícný přístup, ochota, příjemné
vystupování a profesionalita - uvedené se týká opravdu
všech: zdravotníků, hasičů, studentů i pomáhajících
dobrovolníků. Všem, kteří organizačně či přímo očkování zajišťovali, patří náš obdiv, uznání a poděkování.
Děkujeme!
klienti Očkovacího centra
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Na sestavení Výroční zprávy 2021 se podíleli:
MUDr. Michal Pelíšek, MBA, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, Ing. Jiří
Švec, Ing. Šárka Krabačová, JUDr. Alena Hanáčková, Bc. Ivana
Kačírková, Ing. Karel Matas, Mgr. Edita Klavíková, MBA, Bc. Kateřina
Koželuhová, Renata Kovářová, Bc. Jana Francová, Bc. Milan
Škrle, MBA, Roman Kačírek, vedoucí pracovišť nemocnice a další!
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Hejtman Jihočeského kraje
Jihočeské nemocnice, a.s., jakožto holding dohromady tvoří kompaktní systém, ve kterém mezi sebou jednotlivé okresy v maximální
míře spolupracují. I díky tomu jsme zatím nikdy nemuseli žádat
o pomoc zdravotnická zařízení mimo náš kraj. O Jihočechy se díky
naší síti nemocnic dokážeme vždy i ve velmi krizových situacích postarat sami. Na to jsem jako hejtman skutečně pyšný.

Jestli pandemie přinesla něco pozitivního, tak skutečnost, že jsme v
tomto období měli jedinečnou příležitost si ověřit, jak naše nemocnice fungují v krizovém režimu. Vedení všech jihočeských nemocnic
v době pandemie zároveň prokázalo 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 i v minulém roce jihočeské nemocnice
obsadily všechny přední příčky celostátního hodnocení společnosti
HealthCare Institute. Nemocnice České Budějovice, a.s., se v roce
2021 v uvedeném hodnocení stala absolutním vítězem, druhá skončila Nemocnice Strakonice, a.s., třetí byla Nemocnice Písek, a.s. a
Českokrumlovská nemocnice pak zvítězila v kategorii Finanční kondice.
Milí Strakoňáci,

rok 2021 znamenal po obtížném roce 2020 naději. Naději, že očkování bude znamenat onu pověstnou „tečku“ za koronavirem. Tečku
za všemi omezeními, tečku za přeplněnými nemocnicemi, zavřenými
školami, divadly, kiny, restauracemi. „Pro návrat do normálu uděláme maximum“, řekli jsme si a hned začátkem ledna začali budovat
velkokapacitní vakcinační centra, která budou schopna proočkovat
až šest tisíc lidí denně. Od myšlenky k realizaci za necelé dva týdny.
A tak 19. ledna už stálo první očkovací centrum na českobudějovickém výstavišti. Brzy poté nabízela naše OČKOcentra své služby i v
dalších okresních městech.
Návštěva Očkovacího centra
Všem kolegyním a kolegům bych rád za tento výsledek ještě jednou
co nejsrdečněji poděkoval a pogratuloval a těším se, že v dalších
letech se budeme moci více zaměřit na další rozvoj našich nemocnic.
Zdravotníci v našich nemocnicích už mnohokrát dokázali, že patří k
nejlepším v republice. Zaslouží si to nejkvalitnější zázemí, stejně tak,
jako si vy, Jihočeši, zasloužíte špičkovou zdravotní péči.

Příprava realizace Očkovacího centra
Veliké poděkování a obdiv patří všem, kteří se na fungování OČKOcenter podíleli. Pracovali přesně, rychle a profesionálně. Nehledě na
dlouhé a únavné pracovní směny byli ke všem klientům vždy milí,
ochotní, pozorní a obětaví. Jen díky nim, našim jihočeským zdravotníkům a dobrovolníkům, dnes můžeme říci, že jsme v roce 2021
nemuseli řešit kolabující zdravotnictví. A nejen to. Dokonce jsme
pomáhali i ostatním krajům, které se dostaly za hranu svých kapacit.
Právě to je obrovská výhoda Jihočeského kraje v porovnání s kraji
ostatními.
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Martin Kuba, jihočeský hejtman

Předseda představenstva
Tlak na potřebu testování přítomnosti viru SARS-CoV-2 byl ohromný.
V odběrových místech rovněž spolupracovali nezdravotníci, především hasiči a vojáci. Laboratorní týmy provedly 55.308 PCR testů a
120.743 testů antigenních. Všem za to velmi děkuji!
Infrastruktura nemocnice byla pod velkým tlakem. Přesto se podařila řada investic, například obnova záložního dieselagregátu z prostředků Jihočeského kraje, došlo na další budování parkovacích
ploch, opravu pavilonu interních oborů či obměnu diagnostické a
zobrazovací techniky.
Nemocnice Strakonice, a.s. poskytuje svou péči 80 – 150.000 obyvatel, spád je modifikován podle zaměření jednotlivých nemocnic Jihočeského kraje, nicméně strakonická nemocnice ve vysokém počtu
poskytovala svou péči Covid- i Covid+ pacientům kraje Plzeňského.

Vážení klienti, pacienti, spolupracovníci, obchodní partneři, přátelé, čtenáři výroční zprávy,
atypický český zdravotnický rok má za sebou i akciová společnost
Nemocnice Strakonice. Hospodaření společnosti ovšem znovu vykázalo zisk a k 31.12.2021 žádné závazky po lhůtě splatnosti. Šlo o
období náhlých turbulentních změn díky přizpůsobování se aktivitám kolem boje s pandemií SARS-CoV-2. Zdravotníci napříč svými
odbornostmi diagnostikovali a léčili COVID pozitivní pacienty, v jednu chvíli muselo být až šest lůžkových stanic reprofilizováno pro
dokonce 110 současně hospitalizovaných (Plicní, Gynekologie, Neurologie, Chirurgie-III., Následná péče, Interní intenzivní a intermed.
péče). Celkem bylo hospitalizováno 961 nemocných. Velkou zátěží
prošlo celé Interní oddělení, které poskytovalo lůžkovou kapacitu a
zdravotní péči pro dospělé necovidové pacienty ve spolupráci s lékaři příslušných odborností. Lékaři, sestry a další spolupracovníci oddělení ARO – JIP zvládli nápor potřeb umělé plicní ventilace až u čtrnácti pacientů současně. Kolegové a zdravotníci operačních oborů
dokázali léčit a operovat tak, aby odklad elektivních výkonů v celkovém ročním programu byl minimální. Podmínkou byla konkrétní,
jasná a věcná logistika operativy a variabilní využití lůžek chirurgických oborů (Chirurgie a Gynekologie). Podstatným způsobem při
využívání lůžkového fondu pomáhali lékaři a sestry Dětského oddělení. Přesná čísla uvádí tato výroční zpráva. Jeden detail bych přesto
vyzdvihl: klidová běžná spotřeba odběru kyslíku naší nemocnice je
kolem 8 kg kapaliny za hodinu, ve špičkách byla spotřeba až osmkrát
vyšší!
Nemocnice v míře nebývalé převzala úkoly, které běžně nemá, tj.
prevenci: testování, častou spolupráci s krizovými štáby různých
úrovní, pomoc a těsný kontakt se sociálním sektorem. Masivní očkování proti koronaviru započalo 4. ledna, od února ve velkokapacitním OČKOcentru, vybudovaném v těsné spolupráci s Jihočeským
krajem a Městem Strakonice. Šlo o logisticky mimořádně složitou
akci, které se nemocnice zhostila výborně. Celkem bylo aplikováno
téměř 100 tisíc očkovacích dávek. Na organizaci a průběhu vakcinace se s úspěchem spolu se zdravotnickými spolupracovníky podílela
řada dobrovolníků z řad veřejnosti, úřadů, škol a dalších institucí.
Jako pomoc regionu vyjížděly očkovací týmy vakcinovat do obcí,
sociálních ústavů, firem a škol.

Jako celek naše zdravotnické zařízení svou výkonnost stran naplňování úhradové vyhlášky významně navýšilo. Spoluzaměstnanci dbali
na zvyšování kvality péče, kontinuálně probíhaly pro akreditovanou
nemocnici standardní procesy managementu kvality včetně průběžného hodnocení nežádoucích událostí a sledování indikátorů kvality.
Mimořádná pracovní zátěž v roce 2021 měnila profesní, osobní i
rodinný život mnoha zdravotníků, pozitivitu a motivovanost spolupracovníků tím více oceňuji. Stabilizované počty personálu strakonické nemocnice výborně doplnili dobrovolníci a další spolupracující
zdravotničtí i nezdravotničtí pomocníci. Velmi důležitá je podpora
Jihočeského kraje, zejména jeho Rady v pozici Valné hromady společnosti, protože strakonická nemocnice je pevnou součástí sítě
jihočeských nemocnic. Důležitá z pohledu obchodní politiky a spolupráce se zdravotními pojišťovnami je i podpora servisní organizace
Jihočeské nemocnice, a.s.
Představenstvo naší nemocnice bylo doplněno o kolegu MUDr. Jiřího Holana, MBA. V rámci sektorové spolupráce jednotlivých nemocnic Jihočeského kraje v tom vidím i možnost další těsnější spolupráce s nemocnicí píseckou. Představitelům Jihočeského kraje i členům
Dozorčí rady jménem představenstva i všech spolupracovníků za
konstruktivní přístup děkuji. K dobrým výsledkům přispěla věcná
spolupráce s obchodními partnery, Českou lékařskou komorou, odbornými společnostmi i oběma odborovými organizacemi. Speciální
vděk chci vyjádřit všem sponzorům a dárcům – projevy sounáležitosti fyzických a právnických osob v době epidemie byly mimořádné.
Do roku 2022 cítíme všeobecnou českou snahu udržet COVID-19
pod kontrolou. Naše plánované investiční projekty směřují ke zvýšení úrovně poskytované péče a k modernizaci velké zobrazovací techniky. Přes všechny obtíže trváme na ambici poskytovat medicínu
okresního formátu, ovšem na špičkové úrovni.
Pro zdravotnictví byl rok 2021 rokem nestabilním, výroční zpráva
přináší detailní rozbory. Zpráva auditora i stanovisko dozorčí rady
potvrzují, že naše nemocnice je zdravotnickým zařízením zdravým a
plně funkčním. 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 záleží!“

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2021

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva
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Statutární orgány, vedení nemocnice
Představenstvo nemocnice, vedení nemocnice

MUDr. Bc. Tomáš FIALA,
MBA

Ing. Jiří ŠVEC

MUDr. Zuzana ROITHOVÁ,
MBA

Ing. Michal ČARVAŠ, MBA

předseda představenstva

člen představenstva,
náměstek pro řízení
obsluž. činností

člen představenstva

MUDr. Jiří HOLAN, MBA

MUDr. Michal PELÍŠEK, MBA

Mgr. Edita KLAVÍKOVÁ, MBA

Ing. Karel MATAS

člen představenstva

náměstek pro kvalitu
zdravotní péče

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, hlavní sestra

vedoucí technicko — provozního oddělení

členka představenstva

Dozorčí rada nemocnice

Ing. Václav Valhoda

Ing. Václav HOŠTIČKA

MUDr. Pavlína
Maxová

Iva Zelinková

MUDr. Radek
Chalupa

Ing. Miroslava Zralá

MUDr. Martin
Gregora

Předseda

Složení výboru pro audit
Doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. — předseda výboru
Ing. Lenka Dudová
Ing. Jaroslava Pechová

Bc. Kateřina
Malečková
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Petr Sojka

Zpráva Dozorčí rady

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2021
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úseků zdravotní péče
VedeníVedení
úseku
zdravotní péče
Chirurgické oddělení

Interní oddělení

primář

MUDr. Radek Chalupa

primář

MUDr. Ivo Horný

zástupce primáře

MUDr. Antonín Jedlička

zástupce primáře

MUDr. Marek Mika

vrchní sestra

Mgr. Edita Klavíková, MBA

vrchní sestra

Petra Bartošová

Ambulance—stan. lékař

MUDr. Antonín Jedlička

JIP — staniční lékař

MUDr. Marek Mika

Ambulance —stan. sestra

Mgr. Martina Jedličková

JIP — staniční sestra

Jiřina Rožánková

CH1 — staniční lékař

MUDr. Jan Kratochvíl, MUDr. Václav
Hána (od 1.9.2021)

Muži — staniční lékařka

MUDr. Romana Zimmermannová

Muži — staniční sestra

Lea Stulíková

CH1 — staniční sestra

Veronika Tesárová

Ženy — staniční lékař

MUDr. Jan Vašíček

CH2 — staniční lékař

MUDr. Antonín Jedlička

Ženy — staniční sestra

Marie Holoubková

CH2 — staniční sestra

Jaroslava Marková

HDS — staniční lékař

MUDr. Josef Moltaš

CH3 — staniční lékař

MUDr. Josef Holák

HDS — staniční sestra

Gabriela Jelínková

CH3 — staniční sestra

Pavla Kovaříková

Gynekologicko—porodnické oddělení

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

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí
primář

MUDr. Alena Dvořáková

zástupce primáře

MUDr. Radek Cafourek

vrchní sestra

Iva Zelinková

Centrum péče o zrak
primář

MUDr. Pavel Kristen

zástupce primáře

MUDr. Pavlína Železná

vrchní sestra

Mgr. Jiřina Janochová

Oddělení následné péče
primář

MUDr. Karel Kusche

vrchní sestra

Mgr. Hana Štěpánová

úseková sestra DIOP

Bc. Lucie Cellerová

Sociální lůžka
vedoucí sestra

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

Centrální operační sály, centrální sterilizace
vedoucí lékař

MUDr. Josef Holák

vrchní sestra

Bc. Dana Tomaškovičová

centrální sterilizace

Pavla Bártová

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

Mgr. Hana Štěpánová

Rehabilitace
Klinický farmaceut
klinický farmaceut
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PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.

primář

MUDr. Zbyněk Hrdlička

vedoucí fyzioterapeut

Bc. Marcela Mrázová

úseků zdravotní péče
VedeníVedení
úseku
zdravotní péče
Centrální laboratoře

Radiodiagnostické oddělení

primář

PharmDr. Eva Šimečková

primář

MUDr. Josef Harcuba

manažer kvality

Mgr. Barbora Větrovcová

zástupce primáře

MUDr. Pavlína Maxová

zástupce primáře pro klinic-

MUDr. Romana Zimmermannová

vedoucí radiol. asistent

Petr Pavlík

vedoucí zdr. laborantka

Ivana Kadlecová

Klin. biochemie — vedoucí

Ing. Klára Jandová

Hematologie a krevní sklad —

MUDr. Romana Zimmermannová

Oddělení nukleární medicíny
primář

MUDr. Martina Hlinková

vrchní sestra

Irena Fialová

Lékárna
Mikrobiologie a ATB středisko
— vedoucí

PharmDr. Eva Šimečková

Patologie — vedoucí

MUDr. Robert Slunečko

vedoucí lékárník

PharmDr. Ladislava Hoštičková

vedoucí farmac. asistentka

Magdalena Plojharová

vedoucí odb. pracovník výdej- PharmDr. Ladislava Hoštičková
ny zdrav. prostředků

Centrum klinické onkologie
vedoucí lékař

MUDr. Pavel Švihálek

Psychiatrie

Nutricionista, nutriční terapeutky, dietolog
nutricionista

MUDr. Josef Hajzler

nutriční terapeutka

Monika Brabencová

vedoucí lékařka

MUDr. Miluše Holáková

nutriční terapeutka

Bc. Aneta Šubová

klinická psycholožka

Mgr. Gabriela Vršková

dietolog

MUDr. Josef Hajzler

Otorinolaryngologie
vedoucí lékařka

Epidemiologie
MUDr. Hana Vlachová

Ambulance pro infekční nemoci a cestovní medicínu
vedoucí lékařka

MUDr. Marie Kotišová

Dohlížející pracovník ONM

nemocniční epidemiolog

MUDr. Iva Šípová

epidemiologická sestra

Bc. Miloslava Šiková

asistentka nemocniční epide-

Mgr. Štěpánka Salátová

Pracovník pro sociální službu
MUDr. Vladimír Hanáček

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2021
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Vedení úseků zdravotní péče
Vedení úseku
obslužných profesí
Oddělení ekonomické a informační soustavy

Oddělení technicko—provozní

vedoucí

Ing. et Ing. Eliška Fialová

vedoucí

Ing. Karel Matas

Finanční účtárna

Lucie Márová

Dopravní zdrav. služba

Ing. Irena Knetlová

Obchodní oddělení

Ing. Martina Kožíšková

Údržba a správa

Roman Kačírek

Mzdová účtárna

Eva Petrovicová

Prádelna

Jana Břicháčková

Úklid

Drahomíra Šašková

Odpadové hospodářství

Bc. Jana Francová

Zaměstnanecké oddělení
vedoucí

Bc. Ivana Kačírková

Odbor vzdělávání, SVI

Renata Kovářová

Inventarizace a péče o maje- Jana Lebedová
tek

JUDr. Alena Hanáčková

BOZP, požární ochrana

Právnička

Lubomír Dunovský

Odbor zdravotnických informací a controllingu
vedoucí

Ing. Šárka Krabačová

Útvar bezpečnosti a krizové připravenosti
Bc. František Toman

IT oddělení
vedoucí

Bc. Milan Škrle, MBA

Vnitřní auditor
Ing. František Kalaš

Očkovací centrum
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Rada kvality

Etická komise

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek pro řízení kvality

MUDr. Pavel Švihálek, předseda, onkolog

JUDr. Alena Hanáčková, právnička

JUDr. Alena Hanáčková, laik (profesí právnička)

Mgr. Edita Klavíková, MBA, hlavní sestra, náměstkyně pro ošetřovatelství

MUDr. Jan Hlad, chirurg

Ing. Šárka Krabačová, vedoucí OZI

MUDr. Marta Jíňová, praktická lékařka
Ing. Pavlína Kořánová, laik (profesí ekonomka)

Ing. Karel Matas, vedoucí technického odd.

MUDr. Anna Kubíncová, pediatr
MUDr. Michal Pelíšek, MBA, neurolog

Tým pro kontrolu nosokomiálních infekcí
PharmDr. Eva Šimečková, primářka Centr. laboratoří

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

Mgr. Kateřina Větrovcová, asistentka nemocniční epidemiologie
MUDr. Iva Šípová, epidemioložka

Nutriční tým

Bc. Miloslava Šiková, epidemiologická sestra
MUDr. Josef Hajzler, lékař
Mgr. Miloslava Bláhová, zástupce oddělení

Stravovací komise

Monika Brabencová, nutriční terapeutka
Bc. Aneta Šubová, nutriční terapeutka

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

Bc. Aneta Šubová, 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

Inventarizační komise
Ing. Jiří Švec, člen představenstva
JUDr. Alena Hanáčková, právnička

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

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu
Ing. et Ing. Eliška Fialová, vedoucí odd. ekonom. a inf. soustavy
Ing. František Kalaš, auditor

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Jiří Švec, člen představenstva
Mgr. Edita Klavíková, MBA, náměstkyně ředitele

Likvidační a škodní komise

MUDr. Michal Pelíšek, MBA, náměstek ředitele
PharmDr. Ladislava Hoštičková, vedoucí lékárny

Ing. Jiří Švec, člen představenstva
JUDr. Alena Hanáčková, právnička

MUDr. Marie Kotišová, infekcionista
Mgr. Kateřina Větrovcová, asistentka nemocniční epidemiologie

Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu
Ing. et Ing. Eliška Fialová, vedoucí odd. ekonom. a inf. soustavy

MUDr. Iva Šípová, epidemioložka
Bc. Miloslava Šiková, epidemiologická sestra

Ing. František Kalaš, auditor

Odborné týmy
Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2021
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ROK 2021 V DATECH
Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2021
1. ledna: První miminko roku 2021 ve strakonické porodnici poprvé
zakřičelo osm minut po 2. hodině ranní. Na Tomáška, který
při narození vážil přes 3,4 kg, už se doma těší starší sourozenec. V
roce 2020 se ve Strakonické porodnici narodilo 644 miminek - 346
chlapců a 298 děvčat. Při jednom porodu přišla na svět dvojčata. Ani
některým nastávajícím maminkám se nevyhnul covid-19, ale jim i
zdravotníkům se situaci podařilo zvládnout.

8. ledna: Očkovací tým z Nemocnice Strakonice a.s. vyjel poprvé
očkovat klienty a zaměstnance Kotvy při strakonické nemocnici a
Domova pro seniory v Rybniční ulici na Jezárkách. Vakcína proti
nemoci covid-19 se dostala na celkem 102 zaměstnanců a klientů.

Silvestrovská noc na chirurgickém oddělení byla klidná.
Pravděpodobně vlivem situace, kdy jsou zavřené restaurace a lidé
nemají po 21. hodině vycházet z domu, letos ubylo úrazů, které jsou
jinak při silvestrovských oslavách běžné. Jen tři ošetření se týkala
drobných pořezání o sklo v opilosti a dva pacienti byli kvůli intoxikaci
alkoholem hospitalizováni na JIP.
4. ledna: Ve strakonické nemocnici začalo očkování proti Covid-19.
V pondělí 4. ledna vyzvedli vedoucí nemocniční lékárny Ladislava
Hoštičková a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala
v ústavní lékárně českobudějovické nemocnice 100 dávek vakcín od
firem Pfizer/BioNTech. Je to příděl z první tisícovky dávek, která
do Jihočeského kraje dorazila na konci roku 2020. Vlastní očkování
začalo v 12:00 hodin. Vakcínou byli jako první naočkovaní lékaři
a zdravotníci strakonické nemocnice, kteří pracují v první linii.
„Očkování je dobrovolné, ale velmi doporučené. Do první vlny se
nám přihlásilo okolo 150 zdravotníků a lékařů. Na všechny se z první
várky nedostane, ale další vakcíny bychom měli obdržet příští
týden,“ uvedl ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Do konce
prvního lednového týdne bylo aplikováno 480 vakcín.

19. ledna: Rozhodnuto, že velkokapacitní očkovací centrum vznikne
v tělocvičně v Lidické ulici, kde začaly první stavební úpravy.
Současně se naplno rozběhla asistence s registrací termínů
pro očkování seniorů prostřednictvím senátorské kanceláře Tomáše
Fialy.

Pavilon operačních oborů

5. ledna: Tři krále jsme v roce 2021 v ulicích potkat nemohli. Přispět
ale lidé mohli třeba do kasičky v nemocniční lékárně ve Strakonicích.
Za dvacet let konání sbírky přispěli dárci celkovou částkou téměř
1,5 miliardy korun. Díky sbírce je možné rozvíjet charitní služby,
které následně pomáhají tisícům klientů v nouzi.
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25. ledna: Únava a od dezinfekce neustále vysušená pokožka – to
jsou dva nejčastější nechtění společníci personálu Nemocnice
Strakonice, a.s., který pečuje o pacienty s covidem-19. O to větší
radost mají, když si na ně vzpomenou dobrovolní dárci. Tak jako v
těchto dnech zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří
mezi sebou udělali sbírku krémů na ruce a pleť. Plnou krabici převzal
od ředitelky odboru služeb klientům VZP Zdenky Huckové ředitel
nemocnice Tomáš Fiala. O kofeinové povzbuzení se zase postaral
Miroslav Lukeš z Café Monte Cintu, který personálu strakonické
nemocnice věnoval výbornou kávu z pražírny Radošovice.
Podobných darů obdržela strakonická nemocnice během roku více.
Děkujeme, že na naše zdravotníky nezapomínáte.

ROK 2021 V DATECH
Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2021
26. ledna: Nemocnice Strakonice vyšla vstříc pendlerům a testovat Podrobněji se očkování věnujeme v jiné části této výroční zprávy.
na covid-19 začala i v neděli. Negativní test byl potřeba pro vstup
11. února: Strakonická nemocnice přijala k hospitalizaci dva COVID
za prací do Německa. Dosud fungovalo testovací místo ve
pozitivní pacienty z Karlovarského kraje. Snažila se tak ulehčit
strakonické nemocnici od pondělí do soboty.
přetíženým nemocnicím a vyčerpanému personálu z oblasti, kde
1. února: Optika Lentiamo věnovala téměř čtyřiceti zdravotníkům byla momentálně situace velmi vážná.
strakonické nemocnice jednodenní kontaktní čočky na dva měsíce
16. února: Strakonická nemocnice dál pomáhala přetíženým
zdarma. „Dioptrické brýle v kombinaci s rouškou či respirátorem
nemocnicím na západě republiky. V úterý 16. února přijala tři COVID
se nepříjemně mlží. Navíc se špatně kombinují s ochrannými
pozitivní pacienty z Karlovarského kraje a jednoho z Plzeňského
brýlemi. Kontaktní čočky zdravotníkům výrazně usnadní práci,“ řekl
kraje. Celkem bylo v ten den v nemocnici 46 pacientů s covidem,
ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
z toho 6 vyžadovalo péči na ARO.
Optika Lentiamo věnovala několika nemocnicím celkem půl milionu
20. února: Byla vyhodnocena jihočeská studie stavu protilátek po
kontaktních čoček.
první dávce očkování proti covid-19. Podrobněji
o designu a
1. února: V prvním únorovém týdnu začala nemocnice očkovat další
výsledcích studie informujeme na jiném místě této výroční zprávy.
vakcínou proti Covidu od společnosti Moderna.
27. února: Během února proběhla série výjezdů mobilního
3. února: Jednatel společnosti OSAM TRADE Josef Škrleta předal
očkovacího týmu do zařízení sociální péče a k dalším
řediteli strakonické nemocnice Tomášovi Fialovi pro zdravotníky
poskytovatelům lůžkové zdravotní péče strakonického okresu.
vzpruhu v podobě čerstvého ovoce, kávy a kosmetických přípravků
na vysušenou pokožku. Děkujeme, že na naše zdravotníky „V pátek na Louckém Mlýně proběhlo očkování druhé dávky proti
onemocnění Covid 19. Atmosféra je zde vážně úžasná, pohodová
nezapomínáte.
a podpora tolik důležitá! Naše velké díky tímto patří Nemocnici
Strakonice, děkujeme za skvělou spolupráci a váš úžasný přístup.
Děkujeme rovněž i Krajskému úřadu Jihočeského kraje a vám
rodinám. Jménem celého týmu Louckého Mlýna Lucie Kučerová,
ředitelka.

11. února: Hladký rozjezd měl start očkování proti nemoci covid-19
v Očkovací centrum v tělocvičně v Lidické ulici ve Strakonicích.
Na druhou dávku vakcíny přicházely od 9 do 17 hodin senioři ve
věku nad 80 let. Ostrému startu očkovacího centra předcházely asi
tři týdny logistických příprav, stavebních úprav a školení personálu.

1. března: Na Strakonicku přibyla dvě testovací místa na nemoc
covid-19. Ve spolupráci Nemocnice Strakonice, a.s. a vedením obou
měst vznikla ve Vodňanech a v Blatné odběrová místa pro antigenní
testování. Odborné pracovníky, kteří prováděli odběr vzorků,
zajistila Nemocnice Strakonice, a.s., o administrativu spojenou
s objednáváním zájemců a evidencí vzorků se postarali zaměstnanci
Městského úřadu Vodňany a Blatná. „Děkujeme vedení obou měst –
blatenské paní starostce Kateřině Malečkové a vodňanskému panu
starostovi Milanu Němečkovi - za vstřícnost, s jakou se ke zřízení
testovacích míst postavili a zajistili administrativní pracovníky,“
dodal ředitel Tomáš Fiala.
.
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ROK 2021 V DATECH
Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2021
2. března: Očkovací centrum patřilo v souladu se schválenou 14. dubna: Při pohybu v areálu Nemocnice Strakonice si nelze
očkovací strategií učitelům i nepedagogickým pracovníkům škol.
nevšimnout stavebních prací. Ty jsou posledních několik týdnů velmi
intenzivní a týkají se trafostanice. Stavební úpravy jsou nutné kvůli
investiční akci s názvem „Zabezpečení krizového řízení a snížení
provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu“. Co to
znamená? Že současný záložní zdroj už kapacitně nevyhovuje
energetickým potřebám nemocnice v případě výpadku dodávek
elektrické energie. Nový záložní zdroj tento týden dorazil. I když
se jedná o náklad vážící téměř 9 tun, o rozměrech 6 x 1,5 x 2 metry,
jeho vykládka byla prací téměř hodinářskou. Jedná se o
dieselagregát GP 900, který je třikrát výkonnější než původního
motorgenerátor. I ten si ale nemocnice ponechá jako záložní.
18. března: V 18:14 se rozezvučela signalizace ve strakonickém
Stavební práce a připojování nového agregátu skončí do konce
babyboxu. Nalezen v něm byl zhruba tříměsíční chlapeček.
června.
Po prohlédnutí primářem MUDr. Martinem Gregorou byl umístěn
na dětské oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. Hoch. kterému 22. dubna: Moc nás to všechny mrzí, ale bohužel zase smutně.
říkáme Tomáš, je zdravý, váží 5,4 kg. Jedná se o 3. dítě, které bylo Dneska nás opustila spolupracovnice, radiologická laborantka Jana
do strakonického babyboxu odloženo.
Nedvědová. Bohužel se tedy s Janou na její Honda-Rebel už s naší
partou nemocničních bikers neprojedeme. Čest její památce!
25. března: Výročí jednoho roku PCR diagnostiky Covidu
ve Strakonicích. Za rok testování zpracovali laboranti celkem 41.905
testů, z toho bylo 10.607 pozitivních. V první den testování, tedy
25. března 2020, laboratoře vyhodnotily 23 vzorků. Strakonická
nemocnice byla po českobudějovické druhou v kraji, která PCR
diagnostiku prováděla. Několik měsíců vyhodnocovala testy i pro
pacienty z Prachaticka. Bylo jich skoro 6 tisíc. V průběhu roku se
k PCR testům přidaly také testy antigenní.
12. dubna: 1000 naočkovaných za jeden den - to bylo pondělí
12. dubna ve strakonickém očkovacím centru. Alespoň jednou
dávkou vakcíny byla dnes naočkovaná 10 000. pacientka, kterou se
stala 73letá Blažena Procházková. Jubilejní pacientce pogratulovali
hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a ředitel Nemocnice
.28. dubna: Po těžké nemoci nás opustila kolegyně, strakonická
Strakonice, a.s. Tomáš Fiala Od začátku vakcinace už bylo
dětská lékařka MUDr. Bohunka Kolenčíková. Vzpomínáme
ve Strakonicích naočkováno více než 17.000 dávek.
na společné působení na pediatrii i na společné pohotovostní služby.
12. dubna: Dne 12. dubna nás předčasně opustila naše milá Čest její památce.
energická spolupracovnice, vrchní sestra Plicního oddělení (OTRN)
paní Maruška Vintrová. V naší nemocnici pracovala od 1. června
1987, pozici vrchní sestry zastávala od 1. ledna 1995.
Maruško, za celé vedení NS: …..děkujeme za skvělou spolupráci !

30. dubna: Díky finančnímu přispění Města Vodňany a vstřícnému
přístupu Elektro - Expert Jankovský si mohli dobrovolníci a
zdravotníci zpříjemnit službu v očkovacím centru dobrou kávou
nově pořízeným kávovým automatem.
.
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ROK 2021 V DATECH
Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2021
6. května: Gynekologicko-porodnické oddělení strakonické
nemocnice dostalo od Nadace Křižovatka osm monitorů dechu
v celkové hodnotě 16 tisíc korun. Dar z rukou regionální manažerky
pro Čechy, Miloslavy Stibůrkové převzala ve středu 5. května vrchní
sestra Mgr. Miloslava Bláhová. Nadace i Nemocnice Strakonice, a.s.
velmi děkují společnostem LAMIVEX, Swietelsky a NAFO.
Na oddělení šestinedělí si mohou maminky monitor dechu
BABYSENSE od Nadace Křižovatka zapůjčit i domů.

kulturního střediska František Christelbauer. Ředitel Nemocnice
Strakonice a.s. Tomáš Fiala - senátor za obvod č. 12 poděkoval
přítomným dobrovolníkům za pomoc v Očku.
21. července: MUDr. Jan Kratochvíl, staniční lékař chirurgického
oddělení, zemřel ve věku 57 let. Čest jeho památce!

2. srpna: Emeritní primářka neurologického oddělení MUDr. Marta
Kučerová pracuje ve strakonické nemocnici neuvěřitelných 50 let.
Celou dobu pracovala na neurologii, v letech 2004 - 2006 byla
primářkou oddělení, v současnosti se o své ambulantní pacienty
stará ještě dva dny v týdnu ve Strakonicích a ve Vodňanech. Věnuje
se samozřejmě celému spektru neurologických onemocnění,
specializuje se však hlavně na diagnostiku a terapii pacientů
s epilepsií a bolestmi hlavy. Za svou profesní kariéru vychovala řadu
lékařů, kterým předávala cenné odborné zkušenosti. Za odpovědnou
práci pro nemocnici a strakonický region poděkovali MUDr.
Kučerové v pondělí 2.8. zástupci vedení nemocnice
a neurologického oddělení, popřáli jí pevné zdraví a mnoho
spokojenosti v osobním i rodinném životě. Jsme rádi, že naše
17. května: Díky příznivější epidemiologické situaci mohl být zrušen
spolupráce stále nekončí.
zákaz návštěv, které mohli pacienti začít přijímat při dodržení
některých protiepidemických opatření.
17. května: Konal se poslední krizový štáb města Strakonice v jarní
vlně covidu. Jednání, kde docházelo zejména k vzájemné výměně
informací, se pravidelně za nemocnici účastnili Tomáš Fiala a Michal
Pelíšek.

28. května: Nemocnice Strakonice a.s. se stala vítězem soutěže
„Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ v kategorii „Velká
firma“. Výsledky ve čtvrtek 27.5. vyhlásili na slavnostním online
přenosu organizátoři soutěže Jihočeská společnost pro rozvoj
lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

11. srpna: Rádi jsme zareagovali na nabídku spolupráce s Nadačním
Fondem La VIDA LOCA. Zástupkyně fondu nám do nemocnice
přivezly kufříky, které pomáhají odloženým dětem tvořit hezké
vzpomínky na jejich minulost i přes nelehký start do života. Kufříky
obsahují první hračku, pamětní kartičku, na kterou sestřičky
otisknou nožičku novorozence, do alba mohou vložit první fotky,
které v porodnici vyfotí a díky tiskárně od nadace La VIDA LOCA
vytisknou. Kufřík pak s odloženým dítětem putuje ať už
do kojeneckého ústavu, či do pěstounské nebo adoptivní rodiny.
Přidávají se do něj první oblečky, dudlíček, náramek se jménem
z porodnice, další fotografie a drobnosti…

27. června: Nemocnice Strakonice, a.s. se také zapojila do pomoci
tornádem poničené Moravě. Posíláme alespoň čistící prostředky a 7. září: 4. ročníku závodů dračích lodí na řece Otavě ve Strakonicích
hygienické potřeby.
se zúčastnily také dva týmy zaměstnanců Nemocnice Strakonice,
a.s.. Tým Fyzio byl složen ze zaměstnanců oddělení rehabilitace,
14. července: Zaměstnancům nemocnice a dobrovolníkům
v týmu Moribundus závodili lékaři, sestry, zaměstnanci lékárny i
z Očkovacího centra jako poděkování za zvládnutí pandemie nabídlo
administrativní pracovníci. V pátek měly všechny posádky trénink a
Městské kulturní středisko Strakonice lístky na dva koncerty—
v sobotu nastoupily k závodu. Gratulujeme všem posádkám, které
festival Jamboree a ABBA Word Revival. Lístky dobrovolníkům
na dračích lodích v sobotu zamakaly a ve zdraví závod dokončily.
předal starosta Strakonic Břetislav Hrdlička a ředitel Městského
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ROK 2021 V DATECH
Stručný přehled událostí od ledna do prosince roku 2021
17. září: Jihočeské nemocnice se utkaly v 7. ročníku turnaje
ve fotbale a 3. ročníku turnaje ve volejbalu. Sportovní klání
se uskutečnilo ve sportovním areálu v Putimi a strakonická
nemocnice v obou soutěžích skončila na bedně. Fotbalový tým
strakonické nemocnice ve finále vybojoval druhé místo
po napínavém souboji s družstvem Českých Budějovic. Třetí místo
ve fotbale obsadil tým písecké nemocnice. Brankář strakonické
nemocnice Ing. Karel Matas byl navíc vyhlášen nejlepším brankářem
soutěže. Nejstarším aktivním účastníkem byl už tradičně
MUDr. Vilém Zoubek ze strakonického týmu. Ve volejbalovém
turnaji si strakonický tým připsal celkové vítězství.

v Panské zahradě. Společnou tečku za Očkem připravila Nemocnice
Strakonice, a.s. ve spolupráci s městem Strakonice. Ve čtvrtek
21. října v Panské zahradě zahrála kapela Parkán a nechybělo ani
občerstvení.
25. října: V nemocnici našel zázemí Nadační fond Srdce
pro Strakonice. Nové kontaktní místo je ve vile v bývalé ordinaci
psychiatrické ambulance. Nadační fond založila Mgr. Petra
Kurschová k získávání finančních, popřípadě jiných hmotných
prostředků, aby mohl okamžitě poskytnout pomoc konkrétním
lidem ze Strakonicka, kteří ji potřebují. „Stále rostoucí nabídku
poskytovaných služeb a materiální pomoci už nešlo spravovat
bez zázemí. Hledala jsem volné prostory a jsem ráda, že v nemocnici
jsme se setkali s kladnou odezvou a vyslyšením naší prosby,“ uvedla
v pondělí 25. října při slavnostním otevření Petra Kurschová.
24. listopadu: Nemocnice Strakonice byla vyhodnocena jako druhá
nejlepší nemocnice v České republice v anketě společnosti HCI.

23. září: Naposledy bylo v provozu velkokapacitní očkovací centrum
a očkování proti nemoci COVID-19 se přesunulo do nových prostor
nad nemocniční lékárnou.
4. října: Lékařka strakonické nemocnice Lenka Karahutová pomáhá
dětem v Ugandě. Osobně je jezdí léčit a na jejich podporu založila
neziskovou organizaci Emoter - Medical Outreach in Uganda. Česká
14. prosince: Studenti strakonického gymnázia natočili video
televize s paní doktorkou o její dobrovolnické práci natočila
s poděkováním pro zaměstnance nemocnice.
zajímavou reportáž.
12. října: Obec Osek uspořádala sbírku pro dětské oddělení
strakonické nemocnice a pro Azylový dům. Dárky na dětské
oddělení přivezla starostka obce Jitka Brejchová. Děkujeme všem,
kteří se na sbírce podílely. Dárky udělají našim dětský pacientům
velkou radost, rozšíří nabídku v herně a pomohou dětem lépe snášet
případnou hospitalizaci.

22. prosince: Pět strakonických firem (ČSAD STTRANS, Garantstav,
ZNAKON, DURA Automotive Systems a Retail Strakonice) se složilo
a předalo řediteli nemocnice šek na nákup nové sanitky. Automobil,
který vozí pacienty do nemocnice a z nemocnice, stojí zhruba
1,1 milionu korun včetně potřebných úprav. Nová sanitka už je
objednaná a vozový park posílí v únoru 2022.
23. prosince: Trubači zahráli koledy a skauti přinesli Betlémské
21. října: Poděkovat dobrovolníkům, sestřičkám a lékařům za jejich
světlo. Tak vypadalo předvánoční odpoledne u stromečku v areálu
práci ve velkokapacitním očkovacím centru - to bylo cílem setkání
Nemocnice Strakonice.
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Blog — události roku 2021
Operační sály strakonické nemocnice Strakonická „zdrávka“ zahájila praxi
prošly modernizací vzduchotechniky v nemocnici
Operační sály strakonické nemocnice prošly modernizací vzduchotechniky. Ta je stěžejní pro vytvoření kvalitního operačního prostředí.
Vzduchotechnické zařízení zajišťuje na sálech přesně definované mikroklima s koncovou filtrací přiváděného vzduchu (HEPA filtry). Součástí modernizace byly i stavební úpravy, vytvoření nových prostupů
stěnami a stropy, vybudování nových rozvodů vzduchotechnického
potrubí a nová jednotka vzduchotechniky na střeše pavilonu operačních oborů Nemocnice Strakonice, a.s.

Šestnáct studentek a jeden student Střední zdravotnické školy zahájili
v říjnu 2021 praxi ve strakonické nemocnici. Každou středu a čtvrtek
dopoledne budou sbírat potřebné zkušenost a praktické dovednosti
na oddělení chirurgie, neurologie, interním a dětském oddělení. Na
praxi do nemocnice začínají chodit studenti ve třetím ročníku studia.
Areál nemocnice pro ně není úplně neznámý, do odborné učebny
sem docházejí od prvního ročníku. „Jsem rád, že se strakonická nemocnice podílí na výchově budoucích zdravotníků. Studentky hned
první den ukázaly, že z teorie jsou dobře připravené i do praxe,“ poNemocnice Strakonice, a.s. disponuje třemi aseptickými a jedním
chválil studentky ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala.
septickým sálem. Centrální rekuperační jednotka s přívodními komorami dokáže zajistit pro každý sál požadovanou teplotu, vlhkost i tla- V rámci praxe si studentky hned první den vyzkoušely stlaní lůžka,
kové poměry. „Operační sály jsou tak vybavené moderní vzducho- kompletní hygienu imobilního pacienta, přípravu léků a podávání
technikou. Stavební práce probíhaly ve dvou etapách, aby nedošlo k stravy. „Ráno měla děvčata trochu strach, ale už se rozkoukala a jsou
úplnému zastavení operativy. V první etapě se rekonstruovaly sály A a moc šikovná. Dokonce si vyzkoušely ošetřovatelskou anamnézu, jedB, v druhé sál C a D. Rekonstrukce probíhala za plného provozu i přes na studentka odebrala krev druhé a zvládly se sestřičkou i odvoz pacivánoční svátky,“ uvedl ředitel Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala. enta na sál,“ chválila své svěřenkyně vedoucí praktického vyučování
na chirurgickém oddělení Lenka Pechová.
Projekt je součástí energetické koncepce “Zabezpečení krizového
řízení a snížení provozních nákladů Nemocnice Strakonice, a.s.“. Mo- Některé praktické dovednosti se studenti učí už ve škole při prakticdernizace vzduchotechniky vyšla na více než 20 milionů korun a byla kých cvičeních. Přesto se shodují v tom, že dělat stejnou věc v učebně
spolufinancována z vlastních zdrojů Nemocnice Strakonice a.s., Jiho- a na oddělení je rozdílné. „Tady musíme zvládnout jak ten úkon, tak
českým krajem, z prostředků z Operačního programu Životní prostře- současně komunikaci s pacientem. Všechno zkombinovat dohromadí a Státního fondu životního prostředí ČR. Práce na modernizaci za- dy,“ uvedla Natálie Kahudová. I když mají za sebou studenti teprve
čaly 23. prosince 2020 a skončily kolaudací, která byla schválena v první den praxe, někteří už se rozkoukali a dokonce se těší na příští
školní rok. „Ve čtvrtém ročníku budeme mít praxi na gynekologickokvětnu.
porodnickém oddělení. Chtěla bych jít po maturitě dál studovat a být
porodní asistentkou,“ dodala Karolína Makovcová.
Střední zdravotnická škola ve Strakonicích začala fungovat 1. září
2019. Je detašovaným pracovištěm Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. Ve Strakonicích
má v současné době po jedné třídě od prvního, druhého a třetího
ročníku. „Příští rok vyjdou ze školy první maturantky v oboru Praktická sestra, na jejichž vzdělání se nemocnice praktickou výukou podílí.
Budeme rádi, když se z našich studentů stanou naši zaměstnanci,“
uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Edita Klavíková.

Virtuální prohlídka porodnice
Budoucí maminky si mohou prohlédnout strakonickou porodnici z
pohodlí domova. Díky spolupráci s Viznem se nám podařilo vytvořit
virtuální prohlídku porodnice včetně oddělení šestinedělí. Porodnice
nabízí vlídné, domácké prostředí. Respektujeme porodní plány klientek. Porod je veden za přítomnosti lékaře a porodní asistentky, s respektováním soukromí a individuálního přístupu k rodičce a jejímu
doprovodu. Při porodu používáme moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii, případně aromaterapii. Nabízíme možnost
tlumení porodních bolestí epidurální analgezií po konzultaci s anesteziologem, eventuálně na doporučení gynekologa inhalačním analgetikem ENTONOX. Po porodu preferujeme bonding, a to i u matek po
císařském řezu.

Jihočeská studie protilátek po první
dávce očkování proti covid-19
Počátkem roku se v médiích objevila diskuze o tom, zda by při nedostatku vakcín nebylo vhodné podávat seniorů jen jednu dávku vakcíny
Pfizer a tu druhou odložit. Hlavní argument byl, že bychom tím mohli
při nedostatku vakcín dosáhnout rychlejšího očkování seniorů. Protože se snažíme přemýšlet o všem, co by mohlo pomoct, požádal hejtman kolegy z jihočeských nemocnic, abychom si udělali v kraji malou
studii. Celkem 354 seniorům ve skupině 80+, kteří přišli po 21 dnech
na druhou dávku vakcíny Pfizer, odebraly sestřičky krev a v laboratoři
změřili hladinu protilátek. Bohužel protilátky IgG v relevantní hladině
byly zjištěny pouze u 63,3 % osmdesátníků a starších. Ve výsledcích je
vidět, že imunitní odpověď klesá s věkem, tedy že starší lidé tvoří
méně protilátek. Výsledky, které nám vyšly jsou v souladu s publikovanými daty o klesající imunogenicitě první dávky vakcíny v závislosti
na věku. Velké procento starších osob tedy nevykazuje dostatečnou
protilátkovou odpověď po první dávce vakcíny. Z téhle rychlé jihočeské studie se ukázalo, že strategie odsouvání druhé očkovací dávky
Pfizer se zrovna u této věkové skupiny prostě nejeví jako vhodná.
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Blog — události roku 2021
Jihočeské nemocnice ovládly stupně Vzduch v nemocnici filtrují zapůjčené
vítězů projektu Nejlepší nemocnice čističky
Na třech covidových stanicích strakonické nemocnice fungují nové
ČR
Organizace HealthCare Institute o.p.s. vyhlásila v úterý 23. listopadu
2021 výsledky 16. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR
2021“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna.
Do projektu bylo zapojeno 150 nemocnic s akutními lůžky z celé
České republiky. Absolutním vítězem projektu Nejlepší nemocnice ČR
2021 je Nemocnice České Budějovice, druhá příčka patří Nemocnici
Strakonice a třetí místo obsadila Nemocnice Písek.
Cílem ankety je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice,
míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky
strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced
Scorecard.

čističky vzduchu. Nemocnici je zapůjčila firma LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. „Zapůjčené zařízení jsme nainstalovali na covidových stanicích na neurologii, plicním oddělení a chirurgii-III,“ řekl
náměstek pro kvalitu péče MUDr. Michal Pelíšek. Zařízení Virus Cleaner VC 60 se používá pro výrazné snížení koncentrace virů, bakterií,
pylů a jiných choroboplodných zárodků. Běžně se používá ve vysoce
frekventovaných prostorech, jako jsou výrobní provozy, zasedací
místnosti, jídelny, fitness studia nebo open spacy. Na prostoru o velikosti 125 m2 je čistička schopná vyměnit vzduch až 12x za hodinu,
spolehlivě odfiltruje až 99,95 % virů a bakterií. „Chtěli jsme prostě
nemocnici, zdravotníkům i pacientům v této nelehké době aspoň
trochu pomoci,“ dodal k zapůjčeným čističek ředitel firmy LTA
Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. Mgr. Lukáš Frčka. Mockrát děkujeme.

„Ocenění v kategorii bezpečnost a spokojenost zaměstnanců si velmi
vážíme. Od roku 2019 naplňujeme personální politiku nově formulovanou na základě provedené rozsáhlé personální inventury s výhledem na pět let dopředu. Do inventury zapojení primáři a vrchní sestry, ale i všichni ostatní zaměstnanci vidí, jakým tempem narůstá počet
jejich spolupracovníků, jak klesá objem přesčasové práce a že se zlepšují pracovní podmínky v nemocnici. Jedná se o proces, který nikdy
nekončí. Budou-li spokojení zaměstnanci, mohou být spokojení i pacienti. Vítězství v celkové kategorii „Absolutní vítěz“ bych raději vyměnil za neexistenci již devíti covidových stanic, které jsme museli opět
zřídit. Toto ocenění je tedy oceněním práce našich zaměstnanců,
kterým velice děkuji,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice
České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
„Úspěch jihočeských nemocnic v anketě Nemocnice ČR 2021 je potvrzením zdravého a efektivně řízeného zdravotnictví na jihu Čech.
Letošních výsledků si vážíme ještě více, protože vychází z doby covidové, která byla pro celé zdravotnictví těžkou zkouškou, která bohužel stále neskončila. Můj osobní dík za tento úspěch patří všem
zaměstnancům a managementu našich nemocnic,“ sdělila předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pacienti plicního oddělení Nemocnice Strakonice a.s. si mohou domů
půjčit oxymetr. Jedná se o malý přístroj, který měří množství kyslíku
v krvi. „K dispozici máme deset oxymetrů, které půjčujeme ambulantním pacientům. Půjčit si ho může po konzultaci a vyšetření lékařem
každý, kdo má problémy s dechem a existuje podezření, že jeho plíce
neokysličují krev správně,“ vysvětluje primářka plicního oddělení
MUDr. Alena Dvořáková s tím, že některý pacient se při vyšetření
v nemocnici může jevit, že je v pořádku, ale doma se jeho potíže zhorší například při větší zátěži. Druhou skupinou, která může zapůjčení
oxymetru využít, jsou lidé po covidovém onemocnění. V pohodlí
domova si mohou kontrolovat, jestli je okysličení jejich krve v pořádku.

Oxymetr může pacienta uklidnit

Použití je velmi jednoduché. Oxymetr se nasadí na prst na ruce, zapne
se a zařízení změří puls a kvalitu okysličení krve. „Dostatečné okysličení krve je nad 93 %. U některých pacientů, podle toho, jakou trpí chorobou, lze tolerovat i nižší hodnotu,“ vysvětluje primářka Dvořáková
s tím, že se jedná pouze o orientační vyšetření. V případě, že oxymetr
„Velmi si vážím tohoto ocenění, o které se zasloužili všichni zdravot- naměří nízké hodnoty kyslíku v krvi pacienta, měl by absolvovat
ničtí i techničtí spolupracovníci z akciové společnosti Nemocnice Stra- vyšetření u lékaře.
konice. Hodně mě také těší úspěch tří jihočeských nemocnic, se kterými se v rámci holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. dobře a konkrétně Oxymetr nemocnice půjčuje pacientům zdarma. Jejich jedinou invesspolupracuje,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Strakonice, ticí jsou dvě tužkové baterie, na které přístroj funguje, říká primářka
Dvořáková. „Pacientovi ukážeme, jak přístroj funguje a mohou si ho
a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.
zdarma zapůjčit. Řada lidí má po prodělaném covidu pocit dechové
„Jedná se o unikátní úspěch jihočeských nemocnic, které v uplynulém tísně. Někteří jsou vyděšení, že nemají dost kyslíku. Oxymetr je může
roce navíc čelily nezměrné zátěži související s pandemií covid-19. uklidnit, mají přehled o svém aktuálním zdravotním stavu.“
Vnímám to jako veliké uznání práce jihočeských zdravotníků, kteří
odvádí maximálně profesionální práci,“ řekl hejtman Jihočeského
kraje MUDr. Martin Kuba.

18

PRO TÝDENÍK STRAKONICKO
Rozhovor s hlavní sestrou E. Klavíkovou: Měla jsem mnoho bezesných nocí

Publikováno v březnu 2021

které začíná obecnou opatrností a následuje
řadou doporučených postupů. Každý krok při
Uplynul už rok od doby, kdy byly v Česku zapéči o pacienty se musí dobře vyhodnotit,
znamenány první případy nákazy koronaviabychom zajistili nejen bezpečné prostředí
rem a nemoci covid-19. Pandemie v zemi od
pro pacienty, ale i bezpečí pro personál.
té doby výrazně zesílila a kvůli vysokému
počtu nemocných se začaly plnit nemocnice. Zpětně viděno – v jakém bodě se nyní ve
Některé přitom jsou už přetížené a pacienti vašem fungování nacházíte z pohledu vývoje
musejí být převáženi jinam. To však není pří- pandemie? Myslíte, že to nejhorší je už tady,
pad té strakonické. Jak prožívají několikamě- nebo teprve přijde?
síční boj s pandemií, den co den, zdravotní
Myslím, že asi zatím nejhorší byl říjen a listosestry, to přiblížila hlavní sestra nemocnice
pad loňského roku. Měla jsem mnoho bezeEdita Klavíková.
sných nocí, kdy jsme měli kolem osmdesáti
zaměstnanců v pracovní neschopnosti a obsazovaly se služby ze dne na den.
Jaký je rok s covidem z pohledu zdravotní
sestry, potažmo hlavní sestry nemocnice?
Jak vypadal běžný den sestry před pandemií,
jak v jejím průběhu a jak nyní, kdy je situace
Covid byl v loňském roce a stále ještě je všuuž několik měsíců výrazně špatná a čísla
dypřítomný kolem nás, a to už přes rok,
nakažených rostou?
je událostí číslo jedna. S nadějí vzhlížíme, že
po roce náročné a komplikované
doby přijde úleva a doba plná
naděje a optimismu. Doba, kdy se
budeme moci vrátit k běžným
radostem a starostem života.
Na to opravdu už všichni čekáme.
Dokázala jste si před rokem představit, v jaké situace se bude společnost nacházet a jak bude vypadat vaše práce? Neměla jste spíše
představu, že to nejhorší si všichni odbudou v roce 2020 a že postupně bude lépe?
Jen málokdo si dokázal loni na jaře představit,
co tato covidová doba může přinést, jaké
potenciální výzvy budeme řešit. Pořád jsem
vyhledávala to světélko na konci tunelu
a posouvala plány na lepší časy podzimu.
Měla jsem spoustu připravených plánů. Chtěly jsme si udělat již tradiční sesterskou konferenci Prácheňský ošetřovatelský den, připravovaly jsme elektronickou ošetřovatelskou
dokumentaci a spoustu jiných projektů.
A nakonec se opět s podzimem vrátila doba
covidu, a to ještě v horším dopadu, než co
jsme zažili na jaře.

Každý den, který sestra se svými pacienty
prožívá, je jiný. Pomáhají jim při léčbě různých onemocnění, zachraňují lidem životy,
pomáhají jim snášet bolest, strach, dávají jim
naději a stávají se oporou, ať je pacient
na covidovém, či necovidovém lůžku. Je to
povolání fyzicky i psychicky náročné, které
vyžaduje mnoho energie, trpělivosti, sebezapření ať jsme v době před pandemií nebo
v jejím průběhu.
Nakolik a jakým způsobem ovlivnila vaše
práce váš rodinný život?

Nakolik se změnila vaše práce během roku I když mám někdy pocit, že padám dolů, tak
trvání pandemie? Co konkrétně je teď jiné? vzápětí zjistím, že to opět stojí za to. Odrazím
Určitá změna je. Personál je pod větším fyzic- se a jdu ve své práci dál. Věnuji jí opravdu
kým i psychickým tlakem, je už unavený, vy- hodně času, neumím moc odpočívat a často
čerpaný. Jiné je to především ve způsobu mi nabíjí právě má práce. Nejvíce relaxuji se
používání různých ochranných pomůcek. Celý svojí rodinou, mám skvělé děti a rodina mi
tento proces je součástí celé řady opatření, vytváří podmínky, ve kterých se mi daří od-

bourávat stres a přicházet na jiné myšlenky.
Co vás už rok trvající situace naučila nového?
Tento covidový rok přinesl samá překvapení,
bohužel téměř všechna velmi nepříjemná
a vše se mění téměř ze dne na den. Je to doba, která nás zkouší, co zvládneme, co vydržíme. A proto je potřeba naučit se být v psychické pohodě, nepropadat depresím a zůstat
optimistou.
Co nejhoršího jste zatím během pandemie ve
své práci zažila, jaký byl nejsmutnější příběh? A jaký naopak patřil k těm se šťastným
koncem?
Současná situace, která se táhne od podzimu,
stále plně neumožňuje, aby pacienty bez
omezení navštívili jejich rodinní příslušníci
a blízcí. Uvědomuji si, jak moc jim chybí jejich
blízkost, jejich pohlazení, povzbuzující slova
od dětí, vnoučat. Zejména ti
pacienti, kteří se ve svých myšlenkách zabývají svou nemocí
a prožívají tak úzkost, někdy
propadají stresu a panice. To
jsou ty smutné příběhy, kdy
někdy v závěru života by rádi
měli více času kolem sebe své
nejbližší a mohli jim ještě říci, co
cítí, to, co pro ně mají oni
za krásná slova. A nebo by ta
slova rádi slyšeli od svých nejbližších, a to vše včetně doteků
pohlazení. Všechno se nedá říct
po telefonu, k některým slovům musí být ten
vzájemný dotek. Tím radostným příběhem
bude, jakmile uvidíme jarní sluníčko a s ním
bude i prosvítat světélko na konci tunelu.
Proto je potřeba ještě chvíli vydržet, protože
to světlo se už blíží.
Co byste řekla o vašich kolegyních za to, jak
zvládly fungovat?
Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem
zaměstnancům, kteří s plným nasazením
pečují o naše pacienty. Všichni se snaží vyrovnat se situaci, která je stále pro všechny nová,
nikdo se s ní nesetkal. Stále je zvyšující se tlak
na změny, které se rychle mění a kterým se
musí všichni přizpůsobovat. Poděkování patří
i rodinným příslušníkům našich zaměstnanců,
kteří jsou jejich oporou a pomáhají jim zvládnout tuto těžkou dobu.

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2021

19

Pracoviště magnetické rezonance

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH
Nemocnice Strakonice, a.s. spolupracovala na dvou projektech se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích, které se týkaly zvyšování kvality (nejen) ošetřovatelské péče

Projekt Fyzická manipulace s pacientem

Projekt Bezpečnost podávání léků sestrou

Nemocnice Strakonice a.s. již několik let úzce
spolupracuje a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakultou
na výzkumných projektech. Jedním z nich je
projekt „Fyzická manipulace s pacientem při
ošetřovatelské péči“.

Nemocnice se také zapojila do projektu
s názvem „Bezpečnost podávání léků sestrou
na vybraných lůžkových odděleních nemocnice“, který byl realizovaný Zdravotně sociální
fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ve spolupráci s Farmaceutickou
fakultou Univerzity Karlovy, pod vedením
prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. a prof.
RNDr. Jiřího Vlčka, CSc. Projekt mapuje ošetřovatelskou péči z pohledu bezpečnosti podávání léčiv sestrou na lůžkových odděleních
vybraných českých nemocnic a její důsledky
pro ošetřovatelský personál, pacienty a management nemocnic.

Společně jsme provedli sběr dat za použití
pozorování, videonatáčení, focus group
a dotazníkového šetření. Výsledky jsou publikovány v zahraničních i domácích odborných
časopisech. Podstatnou částí projektu byl
workshop, kterého se ošetřující personál naší
nemocnice zúčastnil. Ošetřující personál se
seznámil s novými manipulačními technikami
a manipulačními pomůckami a měl možnost
prakticky si techniky vyzkoušet. Nabyté zkušenosti a dovednosti předali na jednotlivých
odděleních s cílem, využívat nově získané
dovednosti v běžné praxi.

Hlavním cílem projektu je identifikovat rizikové oblasti ošetřovatelské péče při podávání
léků na lůžkových odděleních českých nemocnic, jak z pohledu sestry, tak klinického farmaceuta a jejich důsledky pro pacienty, ošetřovatelský personál a management nemocnic.
Nový přístup k fyzické manipulaci zkvalitní
Dalším cílem projektu je v rámci spolupráce
a zpříjemní péči pro pacienty a zvýší bezpečsester s klinickými farmaceuty navrhnout,
nost práce ošetřujícímu personálu.
zavést a vyhodnotit efektivní a dlouhodobě
udržitelné intervence, které povedou ke zkva-
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litnění ošetřovatelského procesu podávání
léků sestrou a snížení rizik chybného podání
léčiva. Z analýzy budou sestavena doporučení
vedoucí k preventivním a nápravným opatřením s důsledky do kvality poskytované ošetřovatelské péče a bude sledována jejich dlouhodobá udržitelnost a efektivita.

COVID — 19
Rok druhý ve strakonické nemocnici

Rok 2021 byl druhým rokem, kdy se na území
České republiky ve vysoké míře vyskytovalo
onemocnění COVID-19. Jarní vlnu covidu
zlomilo razantně začátkem dubna očkování
rizikových skupin, ukázalo se však, že základní dvoudávkové schéma není dostatečné
a proto došlo začátkem podzimu s nástupem
pro respirační viry příznivého období k další
covidové vlně. Během roku se vyskytovaly
různé mutace koronaviru, které se vša od
sebe příliš klinicky nelišily a zejména u starší
či imunitně oslabené populace vyvolávaly
těžké covidové pneumonie. Teprve varianta
omikron, která se začala vyskytovat koncem
roku 2021 přinesla určitý pozitivní zvrat, její
průběh býval klinicky méně závažný.

cí pacientů s COVID-19 dosáhl svého vrcholu
20. března, kdy bylo najednou hospitalizováno v nemocnici 110 pacientů, z toho deset na
ARO a 5 na JIP, šest pacientů vyžadovalo
umělou plicní ventilaci. Během jarní vlny byly
postupně na covidové izolační stanice
přetransformovány plicní oddělení, stanice
CH3 a CH2 chirurgického oddělení, neurologické oddělení, gynekologické oddělení, stanice ONP2 lůžek následné péče a z velké části
i stanice ARO/JIP a JIP interního oddělení.
Denní počty dosahovaly i 18 nově přijímaných
pacientů denně, denní průměr zemřelých se

na 2022. V tomto období byla nemocnice
opět nucena přistoupit k reprofilizaci části
lůžkového fondu na covidové stanice, šlo o
plicní oddělení a gynekologické oddělení.
V porovnání s přechozí podzimní 2020 a jarní
2021 vlnou nebyly počty hospitalizovaných již
tak vysoké, strop se pohyboval kolem 70
hospitalizovaných pacientů. Během jarní i
podzimní fáze epidemie se celá nemocnice
maximálně snažila zachovat v plném rozsahu
necovidovou péči.

Pojďme si připomenout některé střípky pohyboval kolem 2—3 osob. Obdivuhodné
z druhého covidového roku ve strakonické nasazení všech zaměstnanců nemocnice bylo
nemocnici.
korunováno i faktem, že nebylo nutné
přistoupit k překládání pacientů na jiná pracoviště v republice, dokonce strakonická neJarní vlna
mocnice byla schopna několik pacientů
Již od Vánoc 2020 bylo jasné, že dojde k opě- z jiných kapacitně vyčerpaných krajů přitovnému nárůstu počtu hospitalizovaných. jmout.

Strakonická nemocnice přijala ve čtvrtek 11. a
v úterý 16. února k hospitalizaci šest covid
pozitivních pacientů z Karlovarského a Plzeňského kraje. Snažila se tak ulehčit přetíženým
nemocnicím a vyčerpanému personálu z oblasti, kde byla momentálně situace velmi
vážná.

Covidové pacienty z Karlovarska a Plzeňska
přivezli do Strakonic

Díky vysoké proočkovanosti populace již podzimní vlna COVIDu neznamenala takovou
zátěž pro lůžková zdravotnické zařízení, navíc
se objevily nové terapeutické možnosti,
zejména různé monoklonální protilátky
a antivirotika, byť šlo o léčbu velice ekonomicky nákladnou

Stalo se tak již v průběhu ledna 2021, ale k
dramatickému nárůstu došlo v druhé polovině února a zahlcení nemocnice trvalo až do
začátku dubna, kdy naopak došlo k prudkému
propadu počtu nemocných. Počet hospitaliza-

Spotřeba kyslíku rapidně vzrostla

Podzimní vlna

Spotřeba kyslíku v Nemocnici Strakonice, a.s.
K dalšímu vzestupu počtu pacientů po relativ- při pandemii nemoci covid-19 strmě narostla.
ně klidném jaře a létě začalo docházet v dru- Zatímco před covidem se nádrž na kapalný
hé polovině října 2021 a trval do začátku led- kyslík v areálu nemocnice plnila jednou za
měsíc, během epidemie covidu k ní cisterna
přijížděla jednou za 4 dny. Spotřeba vzrostla
2020—2021
až šestinásobně. Průměrná spotřeba v běžném provozu je okolo 200 kg/den. S nárůstem
covid pozitivních pacientů byla spotřeba
okolo jedné tuny kyslíku za den. Na začátku
března to bylo 1125 kg/den.
Největší podíl na navýšené spotřebě byla
v pohotovostních 2 litrových lahvích, které se
nejčastěji používají při převozu pacientů
s dýchacími potížemi. V souvislosti s pandemií
nemocni covid-19 navyšovala nemocnice
počet lůžek, ke kterým je kyslík přiveden.
Velice si vážíme toho, že dodávky kyslíku
od společnosti Air Products CZ & SK byly plynulé.

Výroční zpráva Nemocnice Strakonice, a.s. 2021
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COVID — 19
Očkovací centrum Nemocnice Strakonice, a.s.

Očkování proti nemoci COVID-19 se stalo
jednou z klíčových aktivit ve zdravotnictví
roku 2021 a zejména jedním z hlavních nástrojů boje s pandemií, která celosvětově
stála život skoro 6 miliónů životů. Rok trvalo,
než byl svět schopen začít cíleně s nemocí
bojovat. Ve strakonické nemocnici se s očkování započalo hned, jak to bylo možné, tedy
v pondělí 4. ledna 2021. Očkování se postupně stalo celospolečenským tématem číslo
jedna, přineslo mnoho výzev – medicínských,
logistických, postupně ale také politických a
celospolečenských. Ačkoliv pro většinu veřejnosti představovalo očkování cestu z krize,
pro část veřejnosti to pak byl naopak symbol
boje s establishmentem, pro některé dokonce
důvodem k významné radikalizaci. Tak to ale
u velkých věcí bývá a teprve čas ukáže, jakým
milníkem zahájení vakcinace bylo. Každopád-

covid pozitivními pacienty a pacienty ochránit
před těžkým průběhem nemoci. Tento cíl byl
v roce 2021 – i přes ještě nedostatečnou proočkovanost – z podstatné části naplněn. Bylo
to dobře patrné při porovnání covidových let
2020 (bez očkování) a 2021 (s očkováním). Na
podzim roku 2021 panovaly ve společnosti
mnohem volnější poměry než rok předtím,
byly otevřené školy, obchody, divadla. A pravděpodobně i kvůli tomu bylo sice přibližně o
třetinu více pozitivně testovaných pacientů,
ale nemocnice zaznamenaly zhruba poloviční
zátěž v porovnání s podzimem 2020, co se
týká počtu hospitalizovaných včetně pacientů
na jednotkách intenzivní péče a počtu zemřelých. „V éře očkování jsme sice viděli během
podzimu více osob s pozitivním PCR testem,
ale o dost menší zátěž nemocnic. Což má
velký dopad nejen do péče o pacienty s covi-

dávek, která do Jihočeského kraje dorazila na
konci roku 2020. Vlastní očkování začalo v
12:00 hodin v prostoru infekční ambulance
primáři MUDr. Marie Kotišové. Koordinátorem očkování ve strakonické nemocnici byl
jmenován náměstek ředitele MUDr. Michal
Pelíšek, MBA.
Vakcínou byli jako první naočkovaní lékaři a
zdravotníci strakonické
nemocnice, kteří pracují v první linii. Záhy
začali být vakcinováni
další zdravotnické profese, lékaři a sestry
primární péče, klienti a
zaměstnanci pobytových sociálních zařízení
a další nejohroženější
skupiny lidí –senioři,
hasiči, policisté a chronicky nemocní. Základní očkovací schéma u
vakcíny
Comirnaty
(Pfizech/BionTech)
tvořily dvě dávky aplikované v odstupu 21
dnů.
8. ledna

ně pro strakonickou nemocnici to byl významný medicínský a logistický počin, který bez
větších problémů zvládla a vysloužila za tuto
aktivitu všeobecný respekt. Současně se ukázalo, že většinově žijeme ve společenství
skvělých lidí, kteří se pro dobrou věc dokážou
spojit a táhnout za jeden provaz. Provázanost
a vzájemná spolupráce mezi zdravotníky a
velkým množstvím dobrovolníků podílejících
se na činnosti očkovacího centra byla obdivuhodná a všem zúčastněným za to patří poděkování.
Očkování mělo zabránit zahlcení nemocnic
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dem, ale zejména do necovidové péče,“ vysvětluje výhody vakcinace Pelíšek.

Diář očkovacího centra ve Strakonicích
4. ledna
Tento den znamenal start očkování ve Strakonicích. Vedoucí nemocniční lékárny Ladislava Hoštičková a ředitel nemocnice Tomáš
Fiala vyzvedli v ústavní lékárně českobudějovické nemocnice 100 dávek vakcín od firem
Pfizer/BionTech. Šlo o příděl z první tisícovky

Očkovací
centrum
obdrželo další várku
vakcín, a tak mohl prvně vyrazit do terénu
mobilní očkovací tým. První cesty vedly do
sociálních zařízení Kotva při strakonické nemocnici a Domova pro seniory v Jezerní ulici
ve Strakonicích. V dalším týdnu pokračovalo
očkování v Alzheimercentru Loucký mlýn, v
Domově Petra Mačkov, Domově pro osoby se
zdravotním postižením Osek a v domovech
pro seniory ve Vodňanech, Blatné a Sousedovicích. Pokračovalo také očkování zaměstnanců nemocnice.

COVID — 19
Očkovací centrum Nemocnice Strakonice, a.s.

19. 1. 2021

8.2.2021

za den.

K tomuto datu bylo ve Strakonicích podáno
celkem 3067 očkovacích dávek. Z toho dvě
dávky vakcíny už dostalo 929 lidí. Mezi nefakultními nemocnicemi byla strakonická v počtu naočkovaných na 15. místě v rámci ČR.

Pěkně od podlahy začala stavba velkokapacitního očkovacího centra v tělocvičně Lidická.
Aby nedošlo k poškození palubovky, byla přes
ni položena podlaha dočasná. Na místě se
dnes o připojení centra k internetu a dalších
IT záležitostech a elektroinstalacích radili
zástupci Nemocnice Strakonice, a.s. a Městského úřadu Strakonice.

Průchod očkovacím centrem je jednoduchý,
ve vstupní části vyplní potřebný dotazník, s
tím pomohou dobrovolníci. Následně je na
řadě registrace v jednom ze čtyř vstupních
hotspotů. Poté a po případné detailnější konzultaci s lékařem projdou klienti jedním ze
10.2.2021
čtyř očkovacích boxů, kde sestřička provede
Organizační a administrativní chod Očkovací- aplikaci očkovací látky. Nakonec je připravena
ho centra budou zajišťovat dobrovolníci. Ve relaxační zóna, kde všichni očkovaní čekají
Strakonicích se rozhodli pomáhat studenti zhruba dvacet minut na výskyt případné nežádoucí reakce na očkování a také na vystavení
certifikátu o provedeném očkování. Potřebné
zázemí doplňují krom potřebných skladů farmaceutický box pro přípravu a ředění očkovacích látek a dále box se zázemím pro potřeby
poskytnutí lékařské péče.
27.2.2021

Mobilní očkovací tým strakonické nemocnice
opět očkoval proti nemoci covid-19. Vakcínu
v pátek 26. února dostalo více než 200 klientů
V okolí budoucího očkovacího centra v ulici
a zaměstnanců domovů s pečovatelskou služLidická ve Strakonicích začaly Technické služGymnázia Strakonice, zaměstnanci Městské- bou a ústavů sociálních služeb ve Volyni, Kunby Strakonice s realizací bezbariérového přího úřadu Strakonice, pracovníci plaveckého šově, Bavorově, Vodňanech, Louckém Mlýně,
stupu k bočnímu vstupu.
bazénu, městští strážníci a policisté. Ti dnes Oseku, Blatné a Strakonicích.
1.2.2021
absolvovali školení s MUDr. Michalem Pelíškem, který jim předem zaslal vysvětlující ma- 2.3.2021
Dne 1. února strakonická nemocnice obdržela
teriály a dnes jim názorně ukázal, jak budou Očkovací centrum patřilo prvně čtyřem stovprvní dodávku vakcíny Moderna.
při registraci pacientů a tisku dokumentů
2.2.2021
26.1.2021

Začalo očkování seniorů z věkové kategorie
80+, kteří se zapsali do centrálního registračního systému.
5.2.2021
V pátek na Louckém Mlýně proběhlo očkování druhé dávky proti onemocnění Covid 19. A
jak se můžete přesvědčit - atmosféra byla
vážně úžasná. Naše velké díky tímto patří
Nemocnici Strakonice, především panu
MUDr. Pelíškovi a sestřičce Máše. Jménem
postupovat. Následně si společně prohlédli
celého týmu Louckého Mlýna Lucie Kučerová,
kám učitelům. Čekala je první várka vakcíny
očkovací centrum v Lidické ulici.
ředitelka
proti koronaviru. Mezi úterními příjemci vak11.2.2021
cíny byl také učitel ZŠ Dukelská Strakonice
Velkokapacitní očkovací centrum proti nemo- Václav Křešnička. „Neváhali jsme s manželci covid-19 zahájilo ve Strakonicích provoz ve kou, která je také učitelka, ani vteřinu. Když
čtvrtek 11. února. Centrum vzniklo v tělocvič- chceme fungovat a pracovat, jiná možnost
ně Lidická. Lékaři, sestry a administrativní není. Kdo váhá nebo rozhlašuje nepravdy, ať
personál se do centra přesunuli z infekční si přečte rozhovor s pohřební službou
ambulance Nemocnice Strakonice, a.s., kde se z Chebu. Věty, že nejezdí jen pro seniory, ale i
očkovalo doposud. Množství naočkovaných pro lidi kolem 50 let, stačí. Pohřebák není
bude záviset na dodávkách vakcín. Maximální záchranka,“ vyjádřil se Václav Křešnička.
kapacita centra je zhruba 1000 naočkovaných
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12.4.2021

23.6.2021

Ve strakonickém očkovacím centru byla do Proti covidu je očkovaná více než polovina
tohoto dne aplikováno již 17 tisíc očkovacích obyvatel Strakonicka a k tomuto datu bylo
dávek. A aspoň jednu dávku dostalo již 10 vyočkováno ve Strakonicích 50 tisíc dávek.
29.7.2021
Strakonická nemocnice rozšířila očkování
osob bez nutnosti registrace, a to vakcínou
Comirnaty (Pfizer/Biontech).
11.8.2021

tisíc lidí. Tou jubilejní klientkou se stala 73letá
Blažena Procházková. K vakcinaci jí pogratuloval hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba
a ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
Hejtman Kuba poděkoval při té příležitosti
strakonickým zdravotníkům i dobrovolníkům
za plynulý a bezproblémový chod očkovacího
centra. Ředitel Fiala zároveň ocenil práci hlavní sestry Edity Klavíkové a náměstka pro kvalitu Michala Pelíška, kteří na vybudování OČKA
a jeho plynulém chodu mají největší zásluhu.

Mobilní očkovací tým Nemocnice Strakonice,
a.s. v úterý 10. srpna očkoval v Bezdědovicích
a Sedlici. Zájemci o očkování se nemuseli
objednávat. V Sedlici se mělo začít v 17:15,
ale už v 17:00 byl před budovou hlouček zájemců. „Takový zájem jsme nečekali, ale jsme
na něj připravení. Přicházejí jednotlivci i celé
rodiny. Očkovali jsme zájemce od 16 let. Byli
tu mladí, lidé středního věku i senioři. Zdaleka
nešlo jen o místní nebo obyvatele sousedních
obcí,“ uvedl Michal Pelíšek. Za pravdu mu dal
asi 60tiletý muž ze Strakonic. „Pořád jsem měl
na práci důležitější věci. Nestíhal jsem. Včera
jsem četl na internetu, že se bude očkovat v
Sedlici a dneska jsem jel kolem. Vzpomněl
jsem si na to, tak jsem tu.“ V tomto týdnu se
také očkovalo v budově městského úřadu v
Blatné.

bylo aplikováno přes 70 tisíc dávek vakcín
proti nemoci covid-19. Posledním klientem
očkovací centra byl 26tiletý Jan Staněk ze
Strakonic. Lehké dojetí a nostalgie byli poslední den provozu patrné na všech, kteří se
na fungování OČKA od února podíleli. „Sešli
jsme se skvělá parta. Všichni podobně naladění. Chodila jsem se sem dobíjet a na práci i lidi
se těšila,“ řekla dobrovolnice Milada Švihálková, která byla u provozu centra od prvního
dne vždy alespoň jednou týdně. Všem přítomným za jejich práci poděkoval MUDr. Michal
Pelíšek, MBA, který chod očkovacího centra
od samého začátku řídil.
30.9.2021
První zájemce o očkování přivítalo nové očkovací centrum. Centrum poskytuje zázemí pro
jeden až dva očkovací týmy ve složení lékař,
sestra a administrativní pracovník. Kapacita
centra je kolem 300 – 500 osob za den. Spuštěna byla také možnost registrace na 3. dávku
vakcíny.

2.9.20021

24.4.2021

Očkování bez registrace ve Vodňanech mobilním očkovacím týmem využilo 83 lidí. Současně se pokračovalo i v očkování ve firmách.
Výjezdy mobilního očkovacího týmu směřovaly například do společností Budvar, ČZ, a.s.,
Jihočeské drůbežárny, Vertiv, A. PÖTTINGER,
spol. s r.o.
23.9.2021

4.12.2021
Začal týdenní očkovací maratón, který nabídl
celodenní provoz rozšířený o další očkovací
místo v jižním křídle pavilonu operačních
oborů.
17.12.2021

Registrace na očkování začala fungovat i pro
Začalo očkování proti covidu-19 u dětí od 5
Velkokapacitní očkovací centrum v tělocvičně
osoby od 60 let.
let.
na Lidické ulici ve Strakonicích ukončilo svůj
3.6.2021
zapsal: MUDr. Michal Pelíšek, MBA
provoz. Fungovalo přesně 225 dnů a na jeho
Vakcínu s pořadovým číslem 40 000 aplikovali chodu se podílelo okolo 170 lidí, díky kterým
zdravotníci panu Aleši Volákovi. Dostal druhou dávku vakcíny proti nemoci covid-19 a už
se těší, že se jeho život vrátí k normálu.
„Nechal jsem se očkovat, protože jsem chronicky nemocný. Pracuji s lidmi, tak abych měl
jistotu,“ vysvětlil 39letý plavčík, který už se
těší na návrat k normálnímu životu, ale dovolenou zatím odloží na příští rok.
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aby v něm najednou
bylo 8 - 10 dobrovolníků, při 12tihodinovém
provozu se střídaly
služby po 6 hodinách.
To znamenalo potřebu
zajistit na některé dny
minimálně 16 dobrovolníků. Koordinátor
Milan Janda si pochvaloval, že dobrovolníci
přistupovali k práci v
centru zodpovědně.
Podíleli se na činnosti Očkovacího centra

Studenti a učitelé Gymnázia Strakonice

Koordinace dobrovolníků

K dobrovolnické pomoci v očkovacím centrum
vyzvalo své studenty už v únoru vedení Gymnázia Strakonice. Přihlásilo se jich osmnáct.
Více než polovina z nich od začátku provozu v
OČKU pomáhala velmi intenzivně. Někteří
odsloužili desítky hodin.

Skvělá organizace, milý personál, vše jde jak
na drátkách, za chvilku jsme byli naočkovaní a
šli domů – to jsou jen některé superlativy,
která jsme slýchali od klientů strakonického
očkovacího centra. Samozřejmě nás to moc
těší. Aby OČKO šlapalo tak dobře, byla za tím
dobrá organizace práce nejen zdravotníků,
ale i dobrovolníků. O to, který lékař bude mít
daný den a čas službu, se staral MUDr. Michal
Pelíšek. Rozpis služeb sestřiček měla na starosti hlavní sestra Mgr. Edita Klavíková. Velký
podíl na hladkém chodu OČKA však měli dobrovolníci. Ti byli především z řad studentů
Gymnázia Strakonice, zaměstnanců Městského úřadu Strakonice, Vodňany a Blatná,
Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení města, od
strakonické Městské policie a
Policie ČR. Postupně se připojili také zaměstnanci Městského
kulturního
střediska.
Šmidingerovy knihovny, Muzea středního Pootaví a několik dobrovolníků jednotlivců.
„Od začátku fungování Očkovacího centra, tedy od 11.
února, se v něm střídalo přes
100 dobrovolníků. Někteří
odsloužili jednu službu, která
trvala 4,5 hodiny, ale jsou tu i rekordmani se
skoro stovkami hodin dobrovolné práce v
OČKU," upřesnil pedagog strakonického gymnázia Mgr. Milan Janda, který pro strakonické
OČKO, také jako dobrovolník, zajišťoval koordinaci služeb dobrovolníků. Služby se sestavovaly vždy týden dopředu. Na zajištění hladkého chodu Očkovacího centra bylo potřeba,

různě staří, všichni jsou skvělí. Pomáháme si.
Někteří do toho šli třeba i na úkor svého pohodlí,“ říká Viktorie Bláhová a Linda Zralá
dodává, že ji práce v OČKU baví čím dál tím
víc. „Měla jsem asi 11 nebo 12 služeb. Přesně
si to nepamatuju, ale vždycky se sem těším.“
„Před Velikonocemi nám jedna paní přinesla
ozdobená vajíčka,“ poukazuje Linda Zralá na
fakt, že i většina klientů chodí do centra dobře naladěná a na očkování se těší. Někdy jsou
klienti trochu netrpěliví, někteří nechtějí po
očkování 15 - 20 minut čekat. „Všechno se ale
většinou dá domluvit a vyřešit,“ uzavírá dobrovolnice Viktorie Bláhová.

Městský úřad Strakonice, Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení města (STARZ)
Dalšími dobrovolníky, kteří se zapojili do chodu strakonického očkovacího centra, byli
zaměstnanci STARZ a Městského úřadu Strakonice. Vedení obou institucí zaměstnance o
možnosti pomoci v OČKU informovalo ještě
před jeho otevřením. Společně se studenty
Gymnázia byli prvními dobrovolníky, díky
kterým mohlo OČKO začít fungovat.

Dobrovolníci pomáhali v OČKU na třech místech – na vstupu při vyplňování informovaného souhlasu s očkováním, při registraci očkovaného a v čekárně při vydávání pozvánky na
přeočkování nebo certifikátu o dokončeném
očkování. „Chtěla jsem mezi lidi. Nebavilo mě
„Chtěly jsme být užitečné. V práci jsme neměsedět doma u počítače, absolvovat distanční
ly co dělat. Bazén byl zavřený. Pomoc v OČKU
výuku, napsat úkoly a dál nic,“ vysvětlila své
byla vítaná změna. Jdeme sem rády,“ shodly
se Michaela Boučková s kolegyní. Zaměstnancům městského úřadu v souvislosti s
covidem práce neubyla. Úřední hodiny zůstaly stále stejné,
pracovní doba také. Přesto se
někteří rozhodli jít do OČKA
pomáhat. Jednou z nich je
také vedoucí správního oddělení městského úřadu Milada
Švihálková, která má podle
svých slov ráda, když práce
odsýpá. „Nejraději jsem na
konci v čekárně, kde se vydávají pozvánky na druhou dávku očkování a očkovací certifikáty. Je tam frmol, ale jsme s kolegyněmi
důvody pro práci v OČKU studentka třetího dobře sehrané. Naučily jsme se razítkovat
ročníku Viktorie Bláhová. „Brala jsem to jako obouruč,“ dodává se smíchem komunikativní
příležitost naučit se něco nového, dostat se úřednice, které na práci v OČKU vyhovuje
mezi lidi,“ dodává další gymnazistka Linda kontakt s lidmi. „Domluvím se i s těmi, kteří
nejsou zrovna dobře naladění. Třeba se jim
Zralá.
nechce po očkování alespoň 15 minut čekat.“
Obě si pochvalovali i spolupráci s ostatními
dobrovolníky. „Jsou tu lidé různých profesí,
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Nemocniční lékárna

bylo venku horko. Nezažila jsem tu, že by
zdravotní obtíže přímo souvisely s očkováNa hladkém chodu strakonického očkovacího
ním,“ dodala záchranářka.
centra měla svůj zásadní podíl také nemocniční lékárna. Její zaměstnance v OČKU téměř Do OČKA místo Prácheňáku
nepostřehnete, přesto ale dělají velmi důležiV počátcích pandemie nemoci covid-19 potou práci. Lékárna provádí kompletně činnost
máhala Krajské hygienické stanici s trasováspojenou se zajištěním vakcín v požadované
ním osob, které mohly být v kontaktu s nakakvalitě – od objednávání, transportu, příjmu,
ženým. Od února pomáhá jako dobrovolník v
uchovávání za předepsaných podmínek, po
očkovacím centru. Sama prodělala covid.
vydávání do OČKA nebo praktickým lékařům.
Nevyhnula se jí hospitalizace. Řeč je o Petře
V OČKU pak zaměstnanci lékárny upravují Šmolíkové, pracovnici Městského úřadu Strapřevážně vakcínu firmy Pfizer/Biontech, která konice. Rozhodnutí jít pomáhat do OČKA pro
je potřeba před aplikací pacientům naředit na ni bylo jednoduché. „Chci, aby současná situpožadovaný objem. Příprava vakcíny Pfizer/ ace co nejdřív skončila. Prošla jsem si coviBiontech k očkování ale začíná
už několik hodin před jejím
očkováním zájemcům. Tehdy se
musí vyndat ze speciálního
mrazícího boxu, kde je uchovávána při teplotě -70 stupňů.
Rozmrazit se nechá v chladničce při teplotě 2 až 8 stupňů.
Zdravotnická záchranná služba
Útroby strakonického očkovacího centra ukrývaly i místnost
pro záchranáře. Sousedí s čekárnou. V ordinaci záchranářů
měl při každém provozu OČKA
službu člen Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje. „Jsou tam pro případ
náhle vzniklé poruchy zdraví
kohokoli z přítomných. Naši záchranáři jsou
na velmi akutní stavy trénovaní, takže jsou
takovou pojistkou. Zatím jsme však žádné
vážnější zdravotní potíže neřešili, a to ani v
souvislosti s očkováním,“ vysvětluje vedoucí
lékařka strakonické Zdravotnické záchranné
služby Zuzana Hornychová.

dem a nikomu bych to nepřála. Když můžu
pomoct, tak jdu.“

Dobrovolnickou službu v OČKA má jednou
týdně. Pochvaluje si, že všichni pracovníci si
vzájemně pomáhají a jsou dobrá parta. Svým
nadšením nakazila i svého syna, který se do
dobrovolnické práce v OČKU taky zapojil.
Na směnách v OČKU se záchranáři střídají „Chodím se sem nabít dobrou energií. Potkala
nepravidelně, ale vždy tam někdo z nich je. jsem nové lidi a troufnu si říct, že i přátele,“
„Do služby do OČKA chodíme dobrovolně, vysvětluje Petra Šmolíková.
nad rámec svých služeb,“ uvedla usměvavá
Díky práci v OČKU prý potkala svého anděla.
komunikativní záchranářka, která ale nechtěla
„Když jsem ležela ve Strakonicích v nemocnici
prozradit své jméno.
s covidem, staraly se o mě úžasné sestřičky.
Záchranáři mají v OČKU plně vybavenou míst- Zakuklené v ochranných oblecích. Pořádně
nost, se vším, co by mohli potřebovat, včetně jsem je neviděla, ale připadaly mi jak andělé.
defibrilátoru, léků a dalšího vybavení. „Zatím Jedna z nich mě hladila po ruce a povídala si
jsem ho nepotřebovala. Ošetřovala jsem pár se mnou. A tady v OČKU jsme se setkaly. Ona
lidí, kterým se udělalo nevolno. Většinou ale mě poznala, já jí ne. Mohla jsem jí poděkovat,
jejich problémy pramenily z psychického roz- protože to její pohlazení po ruce pro mě znarušení, případně se jim udělalo nevolno, když
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menalo strašně moc,“ dodává Petra Šmolíková.
Už teď má jasno, co bude dělat, až očkování
skončí. „Budu aktivně odpočívat. Zase budu
dvakrát týdně chodit na Prácheňák a na Hlasoň, jezdit na kole a těším se, až se sejdeme
s přáteli na předzahrádku na pivo a něco dobrého.“

Dobrovolní hasiči
Pravidelně se do služeb v OČKU zapojují
i Dobrovolní hasiči. Střídá se jich tam víc než
deset. Do centra chodí při každém očkovacím
dni jeden z nich. „Pomáháme,
kde je zrovna třeba. Nejvíc
lidem na vozíčku, který si tady
půjčí. Ale i při vyplňování souhlasů s očkováním nebo v čekárně, kde se vydávají pozvánky
na druhou dávku nebo certifikáty po skončení očkování,“
říká dobrovolný hasič Jaroslav
Šouc. Do očkovacího centra na
službu chodí jednou týdně ve
svém volném čase. „Nechtělo
se mi ležet doma na gauči. Počasí za nic nestojí, na kolo nemůžu, tak jdu pomáhat,“ dodává Šouc.
Dalším dobrovolníkem, který
pomáhá ve strakonickém OČKU, je vitální důchodce Pavel Štrobl. „Jsem
zvyklý pomáhat. Nabídl jsem se hned při otevření centra,“ vysvětluje Štrobl. Když není
v očkovacím centru, stará se o svou 92letou
matku. „V péči o mamku se střídám ob týden
se sestrou. Když nejsem u ní, beru si služby
taky v OČKU. Ve volném týdnu si beru služeb
víc, v týdnu, kdy se starám o mamku, se sem
dostanu tak jednou dvakrát. Baví mě práce
s lidmi,“ uzavírá Štrobl, který je nejaktivnějším dobrovolníkem s největším množství
odsloužených hodin v očkovacím centrum.
Na otázku, jestli práce s lidmi není spíš stres,
má jasnou odpověď. „Je, protože některý jsou
nevychovaný a sprostý, ale těch hodných je
víc. Opravdu. Třeba sem přišel pán a přinesl
dobrovolnici kytku. Jiná paní zase na Velikonoce přinesla obháčkovaná vajíčka. Těch naštvaných a nepříjemných je tak 1 %,“ uzavírá
Štrobl a jde radit klientům s vyplňováním
souhlasů s očkováním.

COVID — 19
Očkovací centrum Nemocnice Strakonice, a.s.

Strakonické OČKO klapalo na jedničku

průběhu nemoci COVID-19 vyhnuli. A s ohledem na prioritu starších věkových skupin se
Strakonická nemocnice naočkovala v roce
podařilo ty nezranitelnější skupiny obyvatel2021 téměř 100 tisíc osob. Patřila, podobně
stva ochránit. Například ohniskový výskyt
jako další jihočeské nemocnice, k těm cennemoci v domovech pro seniory byl malý.
trům, které proces očkování perfektně zvládaly. Koordinátorem očkování ve Strakonicích
byl náměstek ředitele nemocnice MUDr. MiJak se ve Strakonicích osvědčil koncept velchal Pelíšek, MBA, který poskytl rozhovor.
kokapacitního očkovacího centra?
Kdy byla ve Strakonicích provedena první
S myšlenkou rozjet co nejdříve velkokapacitní
vakcinace proti COVID-19?
očkovací centra přišel hejtman MUDr. Martin
V pondělí 4. ledna dopoledne vyzvedli ředitel Kuba už v lednu a musím říct, že to byl skvělý
nemocnice Tomáš Fiala a vedoucí nemocniční nápad, který se díky nasazení Ing. Marty Spálékárny Ladislava Hoštičková první dávku lenkové a Mgr. Petra Studenovského z Krajočkovací látky od společnosti Pfizer/Biontech ského úřadu Jihočeského kraje, pracovníků
a přivezli ji do nemocnice. Již
několik dní před tím vznikl seznam lékařů a sester, kteří dostali vakcínu mezi prvními.
Pamatuji si, že jsem byl tehdy
dost nervózní z toho, kolik dávek vlastně bude možné z jedné ampulky natáhnout. Měli
jsme k dispozici 20 ampulí.
Již od prvních týdnů jste se
účastnil mobilních výjezdů do
domovů pro seniory. Jaké z
toho máte dojmy?
Společně s kolegy jsme objeli
všechna pobytová sociální zařízení v okrese,
domovy pro seniory, ústavy sociální péče,
léčebny dlouhodobě nemocných, alzheimercentra, domovy s pečovatelskou službou
a všude jsme byli vlídně přijati. Spolupráce
s vedením těchto institucí byla perfektní
a nemůžu si na nic stěžovat. I pro ně je očkování jednoznačná cesta, jak vrátit život v těchto centrech do předcovidových dob.

českobudějovického Výstaviště, nemocnice a
jednoznačné podpoře města Strakonice a
jeho zřizovaných organizací podařilo rychle
zrealizovat. Po českobudějovické nemocnici
jsme byli společně s Jindřichovým Hradcem
druhou nemocnicí, kde se provoz Očka naplno rozjel už 11. února 2021. Sluší se zmínit
Ing. Petera Kurka z krizového řízení Strakonic,
který nám v začátku opravdu hodně pomohl.
Bylo to hektické období, ale díky entusiasmu
Ovlivnilo podle Vás očkování nějak průběh všech zúčastněných všechno klaplo na jedničkoronavirových vln v roce 2021?
ku. Volba padla na objekt tělocvičny STARZ v
Jednoznačně. Kvůli převažující britské a ná- Lidické ulici hned vedle nemocnice, ačkoliv v
sledně tzv. delta variantě viru jsme viděli hledáčku bylo objektů víc.
mnohem agresivnější průběhy nemoci COVID- Řídil jste očkovací centrum a tak je možná
19 než v roce 2020. Lze to i statisticky doká- zbytečné se ptát, zda pacientům radíte prezat, protože při podobném výskytu nemoci ferovat jihočeská Očka nebo ordinace prakv populaci jako na podzim, byl významně vyšší tických lékařů…?
výskyt závažnějších průběhů nemoci s nutností hospitalizace včetně lůžek intenzivních Z mého pohledu je dobré, má-li klient na výa resuscitačních. A jsem přesvědčen, že jedině běr, kam jít. Na druhou stranu – logistika
díky očkování, které přišlo za minutu dvanáct, celého procesu, zejména ve fázi, kdy je nedose podařilo zdravotnictví uchránit před kolap- statek vakcín a je žádoucí proočkovat populasem. Očkovaní se v převážné míře vážnému ci v co nejkratším čase - nahrává očkovacím

centrům. Velká část světa šla cestou očkovacích center a bylo to správně. Je třeba si uvědomit, že neočkujeme v dobách klidu, ale
v době vrcholící epidemie, kdy denně umíraly
stovky pacientů. V takové situaci je potřeba
očkovat rychle a efektivně. Také složitá logistika většiny očkovacích látek nahrává očkovacím centrům. Bezpečné očkování je podmíněno nejen dodržením chladového řetězce, ale
okamžitou spotřebou z důvodu rizika mikrobiologické kontaminace.
Velký objem občanů, kteří projdou očkovacím centrem, možná neumožňuje tolik se
věnovat jejich individuálním potřebám, nebo
se pletu?
Jsem rád, že i při výkonnosti
1100 očkovaných osob za den
jsme na individuální požadavky
našich klientů nerezignovali.
Předně – vždy přítomný lékař
poskytl jistě přes tisíc individuálních rozhovorů a u řady pacientů očkování zkontraindikoval.
Také se stalo, že během pohovoru s lékařem nebo přímo při
očkování byl odhalen nějaký
jiný zdravotní problém, jehož
řešení bylo pacientovi doporučeno. Radíme pacientům prostřednictvím mailu, vycházíme vstříc při potřebách změnit termín přeočkování, kde
dokážeme být velice flexibilní díky tomu, že
očkujeme prakticky denně. Nabídli jsme taky
možnost registrace přímo v očkovacím centru, což pomohlo stovkám osob, které si úplně nerozumí s počítačem.
Co Vás za dobu existence Očkovacího centra
potěšilo nejvíc?
Jednoznačně nadšení několika desítek dobrovolníků, kteří se na činnosti centra podílejí.
Odbornou činnost centra samozřejmě zajišťují
lékaři (kromě mě i především MUDr. Marie
Kotišová, MUDr. Vilém Zoubek a MUDr. Vladimír Hanáček), zdravotní sestry vedené hlavní
sestrou Mgr. Editou Klavíkovou, farmaceuti
koordinovaní Dr. Hoštičkovou. Pro případ
nouze, byl trvale přítomen i záchranář ze
Zdravotnické záchranné služby. Bez významné
administrativní a organizační pomoci dobrovolníků by to nešlo. Smekám před jejich nasazením klobouk!
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Do roku 2021 jsme v laboratořích vstupovali firem obracet, zda bychom jim nemohli pos mírným optimismem..
moci — vždyť zorganizovat to pro podniky
s třísměnným provozem pro několik set
Co se týče vyšetřování PCR COVID - jsme přeci
zaměstnanců každý týden, to byl opravdu
oproti předcházejícímu roku v úplně jiné pozioříšek.
ci!
Ani jsme netušili, co podniků strakonický
1) Máme rozšířenou PCR laboratoř (vedoucí
okres skrývá. Takže se do toho maratonu
Mgr. Markéta Hajná, Ph.D.) s již vytrénovanou
zapojily všechny mikrobiologické laborantky,
skupinou čtyř mladých mikrobiologických
pomáhaly i hematologické a biochemické
laborantek.
laborantky, a pod vedením hlavní sestry Mgr.
2) Průběžně nám pomáhá skupina 4 externis- Edity Klavíkové, MBA i několik sestřiček. Roztů podle svých časových možností.
jížděly se ve svém volnu podle každodenního
rozpisu do podniků po celém okrese. Ale to
3) A co hlavně – postupně se nám vylepšila
byla splněna jen polovina úkolu—ještě bylo
potřebná technika – rychlejší izolátory, 2 cyktřeba všechny provedené testy vyšetřených
lery MIC..
zaměstnanců přepisovat do nemocničního
Jen to závěrečné vyhodnocování výsledků pro systému, aby bylo možno vykázat příslušné
vysokoškolačky znamenalo stále několikero bodové ohodnocení. A tak každý den přistáručního přepisování řady čísel až do pozdních valy doslova stovky žádanek na zapsání u naší
nočních hodin. A pak telefonování pacientům, administrativní pracovnice Vlaďky Šlechtové,
kteří mají nejednoznačné výsledky. A to každý která se
umí opravdu v administrativě
den, včetně sobot a svátků..
ohánět, ale bylo třeba zapisovat též každý
V lednu 2021 byl počet vyšetření s příznivým den další stovky pacientů vyšetřené metodou
PCR, a to bylo i na ni moc.
poklesem..

nebylo snadné. Ale pod vedením Mgr. Hajné,
Ph.D., se to podařilo. Podíl na úspěchu má
samozřejmě i celý tým.
Začali jsme i vyšetřovat ze slin – což se osvědčilo třeba u dětských táborů.
Navíc od 1.7.2021 začalo platit mimořádné
opatření MZ ČR, které nařizovalo všem PCR
laboratořím schváleným jako laboratoře vyšetřující původce COVID-19 povinnost provádět diskriminační RT-PCR vyšetření (stanovení
sledovaných mutací) u všech pozitivních vzorků a také tyto výsledky hlásit do 48 hodin od
provedení do celostátního registru ISIN, tak
jako platilo pro standardní vyšetření RT-PCR
již od dubna 2020. To znamenalo v podstatě
opakované testování pozitivního vzorku (již
bez izolace) a pak opět zadávání výsledků
vyšetření do databáze ISIN.

Dále v rámci celogenomového sekvenování
SARS-CoV-2 bylo nutné i pravidelně zasílat do
spádové sekvenační laboratoře – pro naši
laboratoř-PARU (Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i) v Českých Budějovicích – relevantní pozitivní vzorky k sekvenaAle na zahálení opravdu čas nezbyl - od konce Proto po zaškolení nám se zápisem kromě ci.
února vyhlásila vláda povinné týdenní anti- všech laborantek pomáhala řada dobrovolníToto plošné „cvičení“ bylo po laboratořích
genní testování ve firmách.. Začali se na nás z ků a brigádníků.
požadováno až do 31.1.2022, kdy byla vzhleA tak se podařilo takřdem k aktuální epidemiologické situaci (více
Bc. Andrea Štěrbová u pipetoru Myra
ka nemožné:
než 90% vzorků převaha varianty omikron) a
Vydrželi jsme pomáhat platnost mimořádného opatření pro plošné
s antigenním testová- provádění diskriminačních PCR testů bylo
ním většině podniků od ukončeno. Vyšetřování diskriminační PCR
února až do konce zůstalo nástrojem diagnostické rozvahy při
června: což obnášelo v léčbě závažných průběhů nemoci, tedy na
1. pololetí 103 818 základě klinické indikace.
provedených a vykázaA od léta se naplno rozeběhla doba zahraničných antigenních testů.
ních dovolených všech lidiček ze Strakonicka i
A co jsme ještě stihli?
širokého okolí. Snažili jsme se plnit všechny
možné i nemožné požadavky na dobu ukonJako jedny z prvních
čování výsledků podle odletů letadel, zasílání
laboratoří jsme se v
certifikátů, odstraňování nejrůznějších admičervnu pustili do vyšetnistrativních zádrhelů, ve dne i doslova v noci,
řování tzv. poolovačasto v době víkendů a svátků, a to stále doných vzorků. Bylo to
kola až dosud…
možné vzhledem k
příznivé epidemiologic- Museli jsme doplnit a vyškolit nově tým exterké situaci vyšetřit na- nistů (někteří nám již vzhledem k vlastním
jednou 6 vzorků a v studijním či pracovním úkolům nemohli dále
případě pozitivity pak pomáhat). A tak nám dodali nově energii
zjistit jednotlivé přípa- Magda Landová, Eliška Sokolová, Ing. Irena
dy. Ale sestavit rychle Hoštičková, Ph.D., Bc. A. Hanušová, Bc. K.
metodiku
spolehlivě Koláčná, K. Přibylová, H. Vargová.
tak, aby byla validní,
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A kde se nám dále dařilo? Ve vzdělávání!
Fanfára patří RNDr, Janě Fleischmannové,
PhD., která v květnu úspěšně získala atestaci z
mikrobiologie a její atestační práce byla vyhodnocena jako nejlepší a vyšla v odborném
časopisu Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie ČLSJEP.
Během června a září stihly dokonce dvě PCR
vytížené laborantky zvládnout úspěšně mikrobiologickou laborantskou atestaci – Bc. Štěrbová a Bc. Ilovičná.
V červnu proběhla úspěšně dozorový audit
ČIA na hematologii a biochemiiOdborní auditoři prof. MUDr. Dalibor Valík,
Ph.D. a RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D. byli
s úrovní v obou oborech velmi spokojeni.
Ale to nás ještě čekalo podzimní finále, a to
stálo zato!

a to hned z několika důvodů. Čeští vědci z vě náročných podmínkách.
firmy DIANA Biotechnologies, kteří jsou autoStále doufáme, že se najde možnost, jak zajisry tohoto vyšetřování, jako druzí na světě
tit pro naši dobře fungující PCR laboratoř
vytvořili unikátní systém analýzy COVIDU bez
důstojnější prostory než je tomu dosud. Po 15
nutnosti izolace viru. V případě vzorků ze slin
létech rozvoje strakonických centrálních labopo celou dobu anaýzy v laboratoři již laboratoří je nám již dosavadní pavilon opravdu
rantky nepracují přímo s infekčním virem-tuto
těsný.
práci přebírají roboti. Laborantky ovládají
systém přes počítače a kontrolují jej. A ještě Na závěr děkuji celému laboratornímu týmu
navíc díky unikátním odběrovým zkumavkám a všem, co nás podporovali a podporují.
je identifikace vzorků zajištěna pomocí čároPharmDr. Eva Šimečková, primářka Centrálvých kódů, což redukuje písemnou adminisních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s.
trativu na úplné minimum pouze
při zadávání pacienta. Samotné Bc. Kristýna Ilovičná u robotické linky Diana technologies
vyhodnocování analýzy je pak
celý soubor pečlivě promyšlených kroků a výpočtů, kdy u pozitivních vzorků probíhá současně
zjišťování, zda se jedná o podezření na variantu omikron či ne. A
veškerou chemii syntetizují čeští
vědci, takže už žádná závislost na
Číně.

V říjnu začal počet požadavků na vyšetření
výrazně stoupat, proto jsme se rozhodli zapůjčit malý robotický pipetor Myra, s jehož
pomocí se snížil podíl ruční laborantské práce. Co říci na závěr?
Ale ani to nestačilo!
Ještě, že jsme netušili, že tento
Vzhledem k očekávané vlně varianty omikron rok budeme muset vyšetřit skoro
vydalo Ministerstvo zdravotnictví laboratořím o polovinu více PCR vzorků ( 55
pokyn k urychlenému navýšení vyšetřovacích 308 ) a k tomu ještě 120 743
kapacit až na tisíc vzorků na den. A to se bez antigenních testů…
zásadní změny laboratorní techniky nedalo již V uplynulém roce se podařilo
zvládnout. Po analýze dostupných možností zvládnout obrovský kus práce, a
jsme se společně s laboratořemi v rámci kraje to ve velmi psychicky i prostororozhodli pro robotický systém analýzy ze slin,
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Nemocniční lékárna
Produktivita veřejné části lékárny a prodejny zdr. prostředků
Parametr

2020

2021

Index 21/20

Recepty (ks)

92 548

97 425

1,05

Poukazy (ks)

13 747

14 490

1,05

Recepty (Kč)

49 823 817

52 951 096

1,06

Poukazy (Kč)

7 558 189

8 128 316

1,08

Volný prodej (Kč)

13 980 832

15 628 140

1,12

Celkem (Kč)

71 362 838

76 707 552

1,07

Klinická hodnocení léčiv a studie
Zkoušející prim. MUDr. Horný, interní oddělení:

těžkou aktivní ulcerózní kolitidou

Vedolizumab 4013 - Program rozšířeného přístupu pro přípravek Entyvio Zkoušející prim. MUDr. Martin Gregora, dětské oddělení:
(Vedolizumab IV) u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí
Studie 508917 - Účinek kojenecké výživy s nízkým obsahem vysoce hydrolyzoB7981007- Fáze 2A dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolova- vané proteinové složky na prevenci alergie u rizikové populace dětí do jednoné studie s paralelními skupinami hodnotící činnost a bezpečnost perorálního ho roku věku: randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná intervenční
PF-06651600 A PF-06700841 jako indukční léčby s nezaslepeným prodlouže- studie a Dlouhodobý účinek časné výživy podávané během prvních 120 dní
ním léčby u subjetků se střední až těžkou Crohnovou chorobou
života na prevenci alergie u rizikové populace dětí až do 6 let věku“ (studie
PADI)
CNTO 1959UCO3001 - Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené,
placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 s paralelními skupinami HASI 508917-02 - Bezpečnost a vhodnost počáteční kojenecké výživy vyrobené
hodnotící účinnost a bezpečnost guselkumabu u pacientů se středně těžkou až z vysoce hydrolyzované bílkovinné složky u zdravých kojenců

Onkologický stacionář pro aplikaci chemoterapie
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Produkce, statistiky
Lůžkový fond a obložnost
Pracoviště

2020
Počet lůžek

2021

Počet hosp. Obložnost % Prům. oš.
pacientů
doba (dny)

Počet lůžek

Počet hosp. Obložnost %
pacientů

Prům. oš.
doba (dny)

Interna

75

3 988

63,81

4,45

75

3 774

64,65

4,75

Chirurgie

65

2 753

63,25

5,02

65

2 969

63,70

5,09

Gynekologie

36

1 558

51,30

3,37

36

1 806

52,35

3,58

Dětské

34

1 883

44,62

2,95

34

2 128

51,85

3,02

Neurologie

25

1 038

60,28

5,04

25

1 016

61,49

5,47

Plicní

25

923

63,02

6,24

25

899

64,74

6,57

ARO

5

144

59,07

7,5

5

206

81,67

7,11

Oddělení následné péče

36

371

98,69

35,05

36

419

104,10

32,64

DIOP

5

9

91,03

185,11

5

7

89,20

232,57

Nemocnice—celkem*

306

12 049

64,59

5,74

306

12 323

66,16

6,12

Nemocnice—akutní lůžka

265

11 744

59,19

4,64

265

11 995

61,21

4,91

8

19

49,96

77,00

8

15

44,07

85,80

Sociální lůžka

Výpočty jsou zpracovány pro celá oddělení dle metodiky ÚZIS.

* nejsou započítána sociální lůžka

Lůžkový fond
2020

2021

Akutní lůžka (bez JIP)

245

245

JIP

15

15

ARO

5

5

Následná péče

36

36

DIOP

5

5

Sociální lůžka

8

8

314

314

Celkem

DRG indikátory
Pracoviště

2020 (dle vah 2021)
Součet vah Průměrná
váha

2021
Součet
vah

Průměrná
váha

Interna

1 999

0,68

2 551

0,76

Chirurgie

1 698

0,80

2 333

0,85

Gynekologie

780

0,60

987

0,61

Dětské

478

0,40

632

0,40

Neurologie

524

0,62

649

0,73

Plicní

549

0,88

909

1,14

ARO

285

4,45

725

5,94

6 313

0,69

8 785

0,79

Celkem
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Produkce, statistiky
Top „40“ hospitalizačních diagnóz v roce 2021
MKN 10
Z380
J128
O800
I500
N390
K801
R074
K409
I839
K30
R55
O820
N840
R104
J441
I481
J209
K805
S0600
I633
D251
A46
J159
S000
U6974
O021
Z470
O821
K429
G409
I214
M5447
J189
S7210
N47
K358
I269
N201
A415
N300

Diagnóza

n

Jediné dítě‚ narozené v nemocnici
Jiná virová pneumonie
Spontánní porod záhlavím
Městnavé selhání srdce
Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
Bolest na hrudi
Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
Žilní městky dolních konč. bez vředu nebo zánětu
Funkční dyspepsie
Mdloba
Plánovaný císařský řez
Polyp těla děložního
Jiná a neurčená břišní bolest
CHOPN s akutní exacerbací NS
Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
Akutní bronchitida
Kámen žluč. cest bez zánětu
Otřes mozku
Cévní mozková příhoda ischemické etiologie
Intramurální leiomyom dělohy
Růže – erysipelas
Bakteriální zánět plic NS
Povrchní poranění hlavy
Syndrom diabetické nohy
Zamlklý (nevypuzený) potrat
Vynětí kostních dlah a jiných fixačních pomůcek
Neodkladný císařský řez
Pupeční kýla bez neprůchodnosti
Epilepsie NS
Akutní subendokardiální infarkt myokardu
Lumboischiadický syndrom
Pneumonie NS
Pertrochanterická zlomenina
Hypertrofie předkožky‚ fimóza a parafimóza
Akutní apendicitida, jiná a nespecifikovaná
Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
Kámen močovodu
Gramnegativní sepse
Akutní cystitida

650
578
451
253
170
149
143
136
120
120
120
119
117
109
107
105
86
84
83
80
78
76
74
71
67
66
63
62
60
59
58
55
53
53
51
50
46
45
44
44

Top „40“ operačních diagnóz v roce 2021
MKN 10

Diagnóza

n

H25
O82
K40
I83
K80
D25
N84
S72
S82
H04
N88
E11
K42
H00
O02
S52
Z47
K35
N83
D22
N47
O04
N81
N95
H02
K43
N85
N40
K64
C67
C18
E04
N93
I70
N92
N43
R10
D23

Senilní katarakta
Porod jediného plodu císařským řezem
Tříselná kýla
Varixy dolních končetin
Žlučové kameny
Leiomyom dělohy
Polyp ženského pohlavního ústrojí
Zlomenina kosti stehenní
Zlomenina bérce‚ včetně kotníku
Nemoci slzného ústrojí
Jiná nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
Diabetes mellitus 2. typu
Pupeční kýla – hernia umbilicalis
Ječné zrno a chalazion – hordeolum
Jiné anomálie plodového vejce
Zlomenina lokte a předloktí
Jiná ortopedická následná péče
Akutní apendicitida
Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu ..
Melanocytové névy
Hypertrofie předkožky, fimóza, parafimóza
Lékařský potrat
Výhřez ženských pohlavních orgánů
Menopauzální poruchy
Jiné nemoci očního víčka
Břišní kýla – hernia ventralis
Jiné nezánětlivé poruchy dělohy
Zbytnění prostaty
Hemoroidy a perianální žilní trombóza
Zhoubný novotvar močového měchýře
Zhoubný novotvar tlustého střeva
Jiná netoxická struma
Abnormální děložní a poševní krvácení
Ateroskleróza
Nadměrná‚ častá a nepravidelná menstruace
Hydrokéla a spermatokéla
Břišní a pánevní bolest
Jiné nezhoubné novotvary kůže

1152
157
153
147
145
101
87
84
80
79
74
71
70
70
69
66
66
65
63
61
56
53
49
49
49
47
46
43
37
36
34
32
30
28
28
28
26
24

O23
T81

Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 23
Komplikace výkonů nezařazené jinde
21

Preskripce dle plátce v roce 2021
Pojišťovna

32

Počet léků na Rp

Z toho E-Rcp

Léky na recept (Kč)

Počet poukazů

Poukazy (Kč)

Průměrně na RČ

111

74 632

73 162

56 355 764,51

9 142

6 315 812,55

1 029,15

201

12 354

12 088

8 835 376,91

1 709

967 685,63

890,94

205

3 682

3 578

2 666 556,4

614

314 653,76

723,24

207

4 428

4 334

2 819 636,37

606

343 361,66

625,09

209

20

20

12 368,6

4

1 089,35

328,24

211

12 932

12 702

8 640 568,25

1 697

979 431,7

809,69

213

24

24

2 065,95

1

349,6

35,01

Celkem

108 072

105 908

79 332 336,99

13 773

8 922 384,25

948,92

Produkce, statistiky
Produktivita ambulancí a komplementu

Pracoviště / událost

Pracoviště / událost

CPZ

Počet pacientů

Počet událostí

ARO

Počet událostí

Návštěva ambulance

7 773

12 182

Ostatní vyšetření

1 898

2 302

1 012

1 512

1 526

3 781

Návštěva ambulance

350

846

Konziliární vyšetření

2 305

2 718

Oční operace

Anestezie

4 076

4 606

Infekce

799

3 748

Návštěva ambulance

Infuzní terapie

Počet pacientů

ORL

Dětské oddělení
Návštěva ambulance

2 286

3 864

Návštěva ambulance

1 105

1 652

Sonografické vyšetření

1 142

1 309

Konziliární vyšetření

105

128

171

190

Návštěva ambulance

802

4334

Chemoterapie

123

977

Návštěva ambulance

801

2736

Konziliární vyšetření

129

172

Návštěva ambulance

1 907

2 459

Konziliární vyšetření

442

604

Fyzioterapie

2 817

25 899

Elektroléčba

514

3 079

Návštěva ambulance

2

2

Konziliární vyšetření

9

9

Návštěva ambulance

595

690

Farmakologické konzilium

82

96

RTG

19 217

33 890

CT

6 099

7 876

MR

2 671

2 891

466

496

Izotopové vyšetření

749

847

Zátěžová elektrokardiografie

143

143

Kostní denzitometrie

222

225

Laboratorní vyšetření

29 641

194 330

Mikrobiologická vyšetření

17 514

46 664

Virologické vyšetření

37 938

59 973

2 678

11 989

EKG
Gynekologie, porodnice
Návštěva ambulance

1 434

2 572

Konziliární vyšetření

180

205

1 451

2 033

Sonografické vyšetření
Porod

674

Návštěva ambulance

13 852

34 406

Konziliární vyšetření

690

1 164

Neurologie
Návštěva ambulance

6 089

11 335

Konziliární vyšetření

1 172

1 528

Sonografické vyšetření

647

705

EEG

806

2 038

EMG

786

874

Interna
Návštěva ambulance

11 270

33 230

Konziliární vyšetření

1 176

1 501

Sonografické vyšetření

6 450

8 411

Echokardiografie

1 964

2 169

EKG

4 884

6 539

267

276

Endoskopie

3 753

5 808

Hemodialýza

85

6 752

Návštěva ambulance

2 873

7 402

Konziliární vyšetření

121

142

Spirometrie

2 032

3 206

Endoskopie

155

163

3 702

4 215

TRN

LSPP
Návštěva ambulance

Psychiatrie

Rehabilitace

Chirurgie

Holterovská monitorace

Onkologie

Klinický psycholog

Klinický farmaceut

Radiodiagnostika

Sonografie
ONM

Centrální laboratoře

Doprava
Zdravotní transport

Počet pacientů — počet tzv. unicitních pacientů, Počet událostí — celkový počet vyšetření
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Produkce, statistiky
Struktura pacientů dle zdr. pojišťoven
Pojišťovna

2020

2021

Počet RČ

Počet RČ

111 — VZP

41 88

42 625

1,02

201 — VoZP

7 915

8 065

1,02

205 — ČPZP

2 831

2 886

1,02

207 — OZP

3 195

3 463

1,08

21

26

1,24

211 — ZPMV

8 604

8 567

0,99

213 — RBP ZP

15

36

2,40

64 466

65 668

1,02

209 — Škoda ZP

Celkem

Struktura hospitalov. pacientů dle věku

2021 / 2020

Hospitalizovaní pacienti dle okresů
Okres

2020

2021

2021 / 2020

Strakonice

7 449

6 896

0,926

Prachatice

1 145

1 097

0,958

439

371

0,845

1 250

1 184

0,947

Praha

228

178

0,781

Plzeň

148

161

1,088

Č. Budějovice

131

113

0,863

3 910

3 512

0,898

Písek
Klatovy

Celkem (mimo ST)

Trvalá bydliště
našich pacientů
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Průměrný věk zemřelých pacientů
2018

2019

2020

2021

Muži

74,67

73,83

75,22

75,43

Ženy

79,01

79,21

80,22

79,21

Rozvoj nemocnice, kvalita
Zvyšování kvality — souhrn roku 2021

Indikátor kvality

2020

2021

Rok 2021 byl bohužel také značně ve znamení pokračující koronavirové pandemie, kdy nemocnice zažila největší nápor pacientů s
těžkým průběhem COVID-19 v jarních a podzimních měsících. Pro
všechny zaměstnance nemocnice bylo velkou výzvou zajistit kvalitní
péči jak o pacienty s covidovou symptomatikou, tak samozřejmě
také pacientům s jinými zdravotními problémy. Ačkoliv byl rok 2021
v tomto smyslu velice náročný, díky masivní vakcinační strategii se
podařilo neblahé následky jarní i podzimní vlny výrazně redukovat.
Pozitivní preventivní efekt očkování byl jasně patrný u všech variant
viru, které se v průběhu roku 2021 vyskytovaly. Nemocnice přispěla
ke zvládání následků pandemie provozem velkokapacitního očkovacího centra a mnoha mobilními očkovacími týmy. Samozřejmě
i nadále byla stěžejní problematika odběru vzorku a laboratorní
diagnostiky, počty provedených PCR vyšetření byly opět rekordní
a kvalita díky týmu Centrálních laboratoří vysoká. I zde fungovaly
mobilní odběrové týmy, zejména ve firmách a školách. V areálu
nemocnice panovala přísná protiepidemická opatření včetně testování hospitalizovaných pacientů. Zkušenosti nabyté v roce 2020 se
rozhodně hodily a tím efektivnější bylo poskytování zdravotní péče.
Poznatky byly včleněny do pandemických postupů. Doufejme jen, že
je řada dalších generací nebude muset aplikovat.

Průměrná délka hospitalizace (ak.lůžka)

4,64

4,91

Obložnost (%) - akutní lůžka

59,19

61,21

Rehospitalizace do 7 dnů (%)

1,7

1,8

Reoperace do 3 dnů (%)

0,8

0,8

Dekubity — nemocnice celkem (%)

0,5

0,5

Dekubity — akutní lůžka (%)

0,4

0,3

Pády (%)

0,3

0,3

Nosokomiální nákazy (k pacientodnům)

1,60

1,62

Počet ATB konzultací u hosp. pacientů

3 078

3 134

127

138

Stížnosti — anonymní

1

0

Stížnosti — neoprávněné

6

22

Stížnosti — částečně oprávněné

3

2

Stížnosti — oprávněné

3

3

Stížnosti — postoupené

0

0

Nemocnice pokračovala ve vzdělávacích aktivitách v rámci akreditovaných specializačních lékařských i nelékařských programů včetně
zajišťování odborných stáží pro lékaře v přípravě na aprobační
zkoušku. Nemocnice byla již několikátý rok klinickou základnou pro
výuku studentů šestého ročníků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a studentů studijního programu Praktická sestra strakonického detašovaného pracoviště Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. Lékaři i nelékařští pracovníci nepolevili ani ve svých přednáškových a publikačních
aktivitách, ačkoliv COVID-19 pole vzdělávacích aktivit významně
omezil.
Pokračovaly intenzivní přípravy na chystané projekty kybernetické
bezpečnosti a elektronizace ve zdravotnictví, kdy naše nemocnice
připravuje řadu projektů, které tuto agendu posunou zase o značný
kus dopředu a zkvalitní a zefektivní poskytovanou péči našim pacientům. Na začátek realizace těchto projektů, který očekáváme
v průběhu roku 2022 se již velmi těšíme.
Probíhala i řada dalších projektů, například monitorace případných
chyb při podávání léčivých přípravků, realizována byla řada investičních aktivit, díky kterým byla modernizována zdravotnická technika
na řadě pracovišť.
Nemocnice Strakonice, a.s. byla nadále zapojena do projektu DRG
Restart.

Pochvaly

Externí hodnocení kvality, akreditace,
certifikace
Certifikát kvality a bezpečí vydaný Spojenou akreditační 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 Institute,
která mapuje široké spektrum ukazatelů ekonomické kondice nemocnice a spokojenosti pacientů
a zaměstnanců.

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

Certifikát CZECH Stability Award ratingové hodnocení stupeň AAA
– excelentní.
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Nefinanční reporting
Boj proti korupci a úplatkářství, předcházení porušování lidských práv
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…“.

městnaneckých benefitů (možnost ubytování, zvýhodněné stravování,
možnost zvýhodněné rekreace ve vlastním rekreačním zařízení, příspěvky na životní pojištění apod.). Nemocnice vydala vnitřní předpis
Etický kodex a firemní kultura zaměstnanců.

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 podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (směrnice o vyřizování stížností je veřejně přístupná).

V nemocnici standardně probíhají jednotlivé nákupy drobnějších komodit až po mnohamilionové investice do staveb a zdravotnického
přístrojového vybavení jako veřejné zakázky zajišťující transparentní
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 informace k této problematice lze najít na webu nemocnice).

Klíčoví jsou pro nemocnici spokojení zaměstnanci a nemocnice usilo- Informace zveřejněna v rámci povinného nefinančního reportingu dle
vala a usiluje o to, aby pro její zaměstnance bylo prestižním zaměst- směrnice Evropské unie 2014/95/EU.
nání právě v nemocnici jako jedním z největších zaměstnavatelů
v regionu. Ke spokojenosti přispívá stálé zvyšování mezd a řada za-

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Počet podaných žádostí o informace

1

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti
se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

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

0

DIANA PCR diagnostika
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Činnost v roce 2022
Předpokládaný vývoj činnosti v roce 2022
Hlavním strategickým cílem Nemocnice Strakonice, a.s. pro rok 2022
je nadále udržet a rozvíjet poskytovanou zdravotní péči všem občanům, kteří o ni projeví svůj zájem, a to na vysoce kvalitní úrovni. Demograficky je dané, že služeb nemocnice využívají především obyvatelé strakonického okresu, v řadě oborů však nemocnice plní významný 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.

na důrazem na rozvoj IT technologií a elektronizaci zdravotnické dokumentace, která přinese novou úroveň v efektivitě a kvalitě práce se
zdravotnickými informacemi. Budeme nadále rozvíjet firemní kulturu
a naplňovat stanovený plán zdraví.

Rozvoj a obnova přístrojového vybavení je další prioritou nemocnice.
Nemocnice přijala aktualizaci investičního plán pro rok 2022 a ve
střednědobém horizontu počítá s významnou investicí do přístrojového vybavení nemocnice, kybernetické bezpečnosti, programů eHealth; nemocnice v tomto smysli očekává finanční podporu
z evropských fondů. Pro úspěch žádostí o dotace dělá nemocnice
Nepodkročitelným minimem je poskytovat zdravotní péči lege artis maximum, přičemž jde o proces velice náročných příprav. Nadále se
v kontextu moderních trendů ve zdravotnictví. S ohledem na situaci vedení nemocnice věnuje koncepci energetických úspor.
ve světě bude jistě i nadále velký díl péče věnován pacientům
Z ekonomického hlediska je cílem udržet vyrovnané hospodaření
s onemocnění COVID-19 včetně dlouhodobé dispenzární péče o pacipři zajištění výkonnosti a kvality péče. Rozvoj společnosti plánujeme
enty s postcovidovou symptomatikou zasahující do širokého spektra
financovat z plateb od zdravotních pojišťoven i dalších zdrojů.
medicínských oborů. Ve vztahu k pacientům budeme i nadále dbát na
Nemocnice si je vědoma významu své třetí role vůči veřejnosti a hodklientský přístup.
lá se i nadále podílet na zmírnění zdravotních dopadů ukrajinské krize
Naším dlouhodobým cílem je poskytování vysoce kvalitní ošetřovatela koronavirové epidemie na obyvatelstvo všemi možnými způsoby.
ské péče se zajištěním pocitu lidské důstojnosti, 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 vzdělávacích 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 zejmé-

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Velký vliv na provoz a ekonomiku Nemocnice Strakonice, a.s. bude mít
vývoj inflace a cen za energie, které dosahují extrémních hodnot a
jejich vývoj v roce 2022 nelze s určitostí predikovat.
Zcela zásadní se i v tomto ohledu jeví krize způsobená ruskou invazí,
na území Ukrajiny, která započala v únoru 2022 a s tím související mohutný geopolitický vývoj na mezinárodním poli. Vyvolaná uprchlická
vlna ovlivní poskytování zdravotních služeb v naší nemocnici, na kterou budou muset reagovat zdravotní pojišťovny. Tato krize má samozřejmě i významné ekonomické dopady na globálním trhu.
Obtížně lze predikovat i vývoj covidové pandemie v roce 2022, zejména její podzimní vlnu, lze očekávat zvýšené náklady spojené s protiepidemickými opatřeními, potřebou diagnostiky, očkování a nákladné
terapie covid pozitivních pacientů.
Všechny tyto okolnosti nemocnice dle stávajících znalostí zohlednila ve
svém finančních plánu na rok 2022, situace je však těžko predikovatelná. Nemocnice proto přistupuje s předběžnou opatrností k provozním
výdajům.
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady výše uvedeného na své
aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají vliv na předpoklad
neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka
k 31.12.2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.
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Provozní informace
Informace o vlivu na životní prostředí

Provozní údaje
Parametr

jednotka

2020

2021

index 21/20

kWh

2 782 250

2 881 330

1,04

GJ

19 133

18 292

0,96

3

32 863

33 107

1,01

km

472 271

477 394

1,01

Nafta — spotřebované PHM

l

37 762

37 380

0,99

Benzín — spotřebované PHM

l

8 542

9 731

1,14

Energie
Elektrická energie — spotřeba
Pára — spotřeba
Voda — spotřeba

m

Pohonné hmoty
Ujeto (celkem)

Odpadové hospodářství
Nebezpečný odpad

kg

94 531

116 747

1,24

Odpad komunální a ostatní

kg

64 480

59 640

0,92

Provoz prádelny
Celkem vypráno

kg

270 647

281 993

1,04

- z toho pro cizí

kg

54 360

60 500

1,11

Průměr na den

kg

1 082

1 128

1,04

Kč

1 104 101

1 428 337

1,29

Pracovní oblečení, OOPP
Náklady na spotřebu

Zdravotnický odpad představuje specifickou
skupinu odpadů. Stran likvidace zdravotnického odpadu převládá spalování ve spalovně.
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 nespalovacích
technologií u oprávněných osob. Nespecifický
odpad je nerizikový, pochází zásadně z neinfekčních provozů, je nekontaminovaný a svým
složením srovnatelný s odpadem komunálním.
Provoz Nemocnice Strakonice, a.s. nemá žádný
významný dopad na kvalitu životního prostředí. Veškeré odpady z nemocnice se předávají
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, nevyužívá vodní zdroje, ani neznečišťuje ovzduší. V současnosti využívá nemocnice neobnovitelné zdroje energie.

Nový povrch parkoviště
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Nejvýznamnější investice
Strojní investice

Umístění

Investice (Kč, zaokr.)

Dotace (Kč, zaokr.)

OCT-TOMOGRAF OPTICKÝ KOHERENTNÍ SPECTRA

CPZ

2 176 983

0

UROFLOWMETER FLOWSTAR

CHIR

127 050

0

CENTURION VISION SYSTEM AS

CPZ-OS

1 652 155

0

TERAPIE HIGH FLOW HUMID-BH – 5ks

ARO

406 560

0

MOTORGENERÁTOR GP900

TRAFO

5 058 804

0

OPLOCENÍ ODPAD.HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADY

640 880

0

BUŇKA KONTEJNEROVÁ ODP.HOSP.

ODPADY

387 663

0

ÚPRAVNA VODY AquaBplus 1000

HDS

1 094 082

0

MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ B450

INT-JIP

385 143

0

LÙŽKO NOVOROZENECKÉ VYHŘÍVANÉ RW-610

NOVOROZENCI

930 728

0

MONITOR DIALYZAČNÍ 5008SCorDiax

HDS

243 326

0

MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS DISCHER PICCOLO D3P 2-ks

ONP

335 254

0

PŘÍSTROJ UZ ARIETTA V60 — LINEÁRNÍ SONDA

DEO

263 015

0

MR SIGNA VOYARER — RAMENNÍ CÍVKA

RDO

229 295

0

TZ – Spectralis OCT

CPZ

728 855

0

BOX CHLADÍCÍ NA INF.ODPAD

ODPADY

301 617

0

Investice (Kč, zaokr.)

Dotace (Kč)

Budova ubytovny — rekonstrukce bytových jader

1 079 598

0

Budova Chirurgie – výměna VZT jednotek COS

21 503 029

0

Trafostanice – MTG1

9 539 256

0

Budova Interna – AL opláštění oken

2 442 870

0

Investice (Kč, zaokr.)

Dotace (Kč)

400 207

0

Stavební investice

IT investice
Aplikace SW pro mikrobiologii

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost nevlastní vlastní akcie.
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Ekonomika nemocnice
Náklady a výnosy

Nejvýznamnější dárci

Náklady (v tisících Kč)

2020

2021

21/20

Náklady na léčiva

37 963

64 932

1,71

DURA AUTOMOTIVE CZ, k. s.

250 000

Náklady na zdravotnické prostředky

118 609

133 493

1,13

ČZ a.s.

200 000

Náklady na krev a krevní deriváty

4 002

5 398

1,35

AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.

200 000

Náklady na prodané zboží

57 421

61 753

1,08

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

150 000

Náklady na spotřebu energií

22 197

22 901

1,03

Nadace rozvoje občanské společnosti

100 000

Náklady na služby celkem

56 835

68 818

1,21

ČSAD STTRANS a.s.

100 000

Osobní náklady celkem

498 659

579 073

1,16

ZNAKON a.s.

100 000

Náklady na odpisy

25 994

27 743

1,07

Další náklady výše neuvedené

34 199

44 613

1,30

KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.

100 000

855 879

1 008 724

1,18

ASTEN JOHNSON s.r.o.

100 000

Celkové náklady

Výnosy (v tisících Kč)

Dárce — finanční dary

Částka Kč

Technické služby města Blatné s.r.o.

80 000

Technické služby Strakonice s.r.o.

80 000

Hála Bohumil

50 000

2020

2021

21/20

689 700

877 377

1,27

157

191

1,22

PEKON ST s.r.o.

50 000

12 729

10 839

0,85

Retail Strakonice s.r.o.

50 000

Tržby mimo zdrav. pojištění – cizinci

413

405

0,98

A. Pöttinger, spol. s r.o.

50 000

Tržby mimo zdrav. pojištění – ostatní

14 098

14 354

1,02

Diana Apetauerová

20 000

Tržby mimo zdrav. pojištění – regul. poplatky

1 188

1 250

1,05

Fbc Strakonice

20 000

Tržby za prodané zboží – lékárna

71 363

76 698

1,07

Vondrášek Radek

15 000

Provozní dotace od zřizovatele

12 728

2 353

0,18

Město Vodňany

14 000

Další výnosy výše neuvedené

75 287

79 391

1,05

Kuldová Hana

13 000

877 663

1 062 858

1,21

Vokatý Michal

10 000

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

Celkové výnosy

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

Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby (v tisících Kč)

2020

2021

21/20

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

491 645

615 443

1,25

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

75 869

99 529

1,31

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

23 938

28 745

1,20

207 Oborová zdravotní pojišťovna

20 874

34 753

1,66

129

98

0,76

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

77 165

98 580

1,28

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

80

229

2,86

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zastoupení zdravotních pojišťoven dle objemu tržeb
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Dárce — věcné dary

Částka Kč

Jihočeské nemocnice, a.s.

1 175 590

Nadační fond Kapka naděje

351 855

AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.

95 564

Gornicky, s.r.o.

62 031

EKOHRON s.r.o.

28 017

Personalistika, vzdělávání
Přehled o zaměstnancích
2020

2021

Index
21/20 %
PEP

průměrný přepočtený evidenční
počet

přepočtený evidenční počet
(PEP)
k 31.12.2020

průměrný přepočtený evidenční
počet

přepočtený evidenční počet
(PEP)
k 31.12.2020

Lékaři

94,29

91,25

95,74

98,95

1,08

Farmaceuti

8,36

9,05

8,73

9,30

1,03

Všeobecné sestry, porodní asistentky – ZPBD

214,19

212,96

211,15

209,42

0,98

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

67,52

70,60

71,05

69,35

0,98

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

20,67

20,80

20,52

20,67

0,99

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

72,62

72,50

71,10

74,00

1,02

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

2,85

2,00

3,48

4,20

2,10

Pedagogičtí pracovníci

0

0

0

0

0

Technicko – hospodářští pracovníci

41,96

44,97

44,34

45,58

1,01

Dělníci a provozní pracovníci

58,39

64,90

64,94

65,40

1,00

Celkem

580,85

589,03

591,05

596,87

1,01

Kategorie zaměstnanců

31.12.

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

Průměrné mzdy (v Kč) (částka kurzivou je bez započtení dotace MZ na mimoř. odměnu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID-19)
2018

2019

2020

2021

21/20

Lékaři

76 757

84 831

99 605 (93 377)

109 464 (103 359)

1,10

Farmaceuti

59 841

65 071

72 470 (67 254)

79 372 (73 687)

1,10

Všeobecné sestry, porodní asistentky

35 675

40 607

49 304 (43 795)

55 450 (49 734)

1,12

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

32 378

35 373

43 348 (37 949)

48 257 (42 730)

1,11

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí

32 065

35 835

40 998 (36 342)

45 203 (40 176)

1,10

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

21 055

23 391

30 876 (25 463)

36 623 (30 728)

1,19

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

31 348

38 027

48 385 (43 785)

58 358 (53 497)

1,21

Technicko – hospodářští pracovníci

31 501

34 764

38 608 (36 437)

43 605 (41 420)

1,13

Dělníci a provozní pracovníci

23 218

25 142

32 482 (30 711)

37 110 (34 811)

1,14

Průměrná mzda v organizaci

39 322

43 501

52 051 (47 104)

58 181 (53 073)

1,12

Kategorie zaměstnanců (vč. dohod)
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Personalistika, vzdělávání
Vzdělání lékařů
Fyzický evidenční počet k 31.12.

2020

2021

21/20

Bez specializace (L I)

19

26

1,36

Po dosažení zákl. kmene (L II)

19

20

1,05

Specializovaná způsobilost (L III)

72

74

1,02

Celkem lékařů

110

120

1,09

Nemocnice Strakonice a.s. v pracovněprávních vztazích nerozlišuje
zaměstnance podle pohlaví, rasy nebo náboženství. Veškeré pracovní záležitosti týkající se zaměstnanců probíhají v souladu s platnou
legislativou. Udržení stabilního stavu personálu považuje nemocnice
trvale za jednu z hlavních priorit.
Informace zveřejněna v rámci povinného nefinančního reportingu dle
směrnice Evropské unie 2014/95/EU.

Vzdělání ošetřovatelského personálu
Fyzický evidenční počet k 31.12.

2020

2021

21/20

SŠ — bez specializace

108

102

0,94

SŠ — se specializací

93

96

1,03

VOŠ — bez specializace

16

20

1,25

VOŠ — se specializací

2

0

0

VŠ — bez specializace

58

56

0,96

VŠ — se specializací

40

41

1,02

Vznik a rozvázání pracovních poměrů
Kategorie zaměstnanců (údaje za 1.1.—31.12. daného roku)

Nástup

Výstup

2020

2021

2020

2021

Lékaři

10

15

5

10

Farmaceuti

1

0

1

0

Všeobecné sestry, porodní asistentky

11

13

14

21

Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

10

12

4

12

Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí

4

0

1

1

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

22

24

18

21

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

0

3

0

1

Pedagogičtí pracovníci

0

0

0

0

Technicko – hospodářští pracovníci

8

6

3

3

Dělníci a provozní pracovníci

29

11

17

9

Celkem

95

84

63

78

Neurologický kazuistický seminář

44

Personalistika, vzdělávání
Struktura zaměstnanců dle věku
Lékaři

2021

Farmaceuti

2021

do 30 let

27

do 30 let

1

31—40 let

38

31—40 let

5

41—50 let

20

41—50 let

2

51—60 let

18

51—60 let

2

nad 60 let

17

nad 60 let

2

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

2021

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

2021

do 30 let

12

do 30 let

25

31—40 let

50

31—40 let

15

41—50 let

88

41—50 let

12

51—60 let

60

51—60 let

18

nad 60 let

20

nad 60 let

1

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

2021

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

2021

do 30 let

2

do 30 let

9

31—40 let

9

31—40 let

12

41—50 let

4

41—50 let

30

51—60 let

6

51—60 let

20

nad 60 let

1

nad 60 let

4

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí

2021

Technicko – hospodářští pracovníci

2021

do 30 let

3

do 30 let

3

31—40 let

1

31—40 let

8

41—50 let

1

41—50 let

15

51—60 let

0

51—60 let

16

nad 60 let

0

nad 60 let

6

Dělníci a provozní pracovníci

2021

do 30 let

0

31—40 let

4

41—50 let

24

51—60 let

29

nad 60 let

10

Odběrové COVID místo
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Personalistika, vzdělávání
Akreditované obory
Obory s akreditace před novelou zákona v
roce 2017
Anesteziologie a intenzivní péče
Dětské lékařství
Gastroenterologie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
Lékařská mikrobiologie
Nefrologie
Nemocniční lékárenství
Neurologie
Oftalmologie
Pneumologie a ftizeologie
Radiologie a zobrazovací metody
Veřejné lékárenství
Vnitřní lékařství

46

Akreditace po novelizaci zákona č. 95/2004 z Vlastní specializovaný výcvik
roku 2017
Anesteziologie a intenzivní medicína
Základní kmen
Dětská neurologie
Anesteziologický
Endokrinologie a diabetologie
Gynekologicko-porodnický
Gastroenterologie
Chirurgický
Gynekologie a porodnictví
Interní
Chirurgie
Neurologický
Nefrologie
Oftalmologický
Neurologie
Pediatrický
Oftalmologie
Radiologický
Pediatrie
Pneumologie a ftizeologie
Akreditace pro zajištění odborné praxe v
Praktické lékárenství
rámci praktické aprobační zkoušky uchazečů
Radiologie a zobrazovací metody
o uznání způsobilosti k výkonu povolání
lékaře
Vnitřní lékařství
Praktické vyučování v akreditovaných zdrav.
oborech pro přípravu porodních asistentek

Personalistika, vzdělávání
Přednášková a publikační činnost
MUDr. Martin Gregora: Beckwith Wiedemannova syndrom u novoro- & ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Neurokardiologie. Maxdorf 2021, s. 112-117.
zence s hypoglykemií (5. Dny novorozeneckých kazuistik, Zbiroh)
Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-644-3
MUDr. Martin Gregora: Časné a vzácné komplikace gastroenteritid (Pediatrie pro praxi)

MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Evokované potenciály. Atestační kurs 3.
LF UK. Praha, SZŮ. 14. září 2021.

MUDr. Martin Gregora, Milena Dokoupilová: Co nás čeká v porodnici
a co doma (populárně naučná publikace, nakladatelství EEZY Publishing)

MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Neurologické manifestace interních chorob. Atestační kurs 3. LF UK. Praha, SZŮ. 14. září 2021.

MUDr. Pavel Houška: Susacův syndrom (Jihočeská oborová neurologická konference, 6/2021)

MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Autonomní nervový systém a jeho poruchy. Atestační kurs 3. LF UK. Praha, SZÚ. 30.9.2021

MUDr. Václav Boček, Ph.D. - Paréza brachiálního plexu u pacienta s
těžkým průběhem COVID19 (Jihočeská oborová neurologická konference, 6/2021)

PharmDr. Eva Šimečková: Laboratorně-diagnostický proces v mikrobi-

MUDr. Lenka Dudlíčková: Pneumokoková pneumonie (Budějovice
Kazuistické, září 2021)

Šimečková E.¹, Gregora M ², Retamoza R². ,Petráš P.³ Nemocnice
Strakonice, a.s. Cl-klinická mikrobiologie¹, dětské odd.², NRL pro stafylokoky SZÚ Praha³ : Kazuistika stafylokokové osteomyelitidy u kojence , 7.12. 2021 v rámci mikrobiologický seminář online Lékařský dům

MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Dystonie. Atestační kurs 3. LF UK. Praha,
Mgr. Hana Štěpánová: Diabetická gangréna (časopis Léčba ran 2/202) SZŮ. 14. září 2021.

MUDr. Pavol Šalata: Patogenní varianta v genu pro titin jako příčina
familiární formy dilatační kardiomyopatie (Budějovice Kazuistické,
září 2021)
PharmDr. Kristina Pechandová, Ph.D.: Polékové prodloužení QT intervalu (Budějovice Kazuistické, září 2021)
MUDr. Richard Retamoza: Osteomyelitida os cuboideum u kojence
způsobena toxikogenním zlatým stafylokokem (Budějovice Kazuistické, září 2021; publikováno v Pediatrii pro praxi)
MUDr. Pavel Neumitka: Bodné poranění břicha a střelné poranění
hlavy (Budějovice Kazuistické, září 2021)
Barbara Šumpelová: Když antibiotika nezabírají. Autoimunitní onemocnění? (Budějovice Kazuistické, září 2021)
M. Pilná: Nefrotický syndrom u dospělých a u dětí (Budějovice Kazuistické, září 2021)
MUDr. Pavel Houška a MUDr. Lucie Pokorná: Biologická léčba migrény (9. strakonický neurologický kazuistický seminář, 10/2021)

ologické laboratoři, AKK 1. LF UK 20.8. 2021, Praha

Členství v orgánech odborných společností a komisí v roce 2021
MUDr. Pavel Houška: člen výboru Neurofarmakologické sekce České neurologické společnosti, člen akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání neurologie (MZ ČR), člen zkušební komise
pro atestační zkoušky v oboru neurologie (MZ ČR)
MUDr. 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

MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Nervus suprascapularis (9. strakonický
neurologický kazuistický seminář, 10/2021)
MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Současná role evokovaných potenciálů v
diagnostice a monitoraci roztroušené sklerózy. Neurol. Praxi Neurol.
praxi 2021; 22(2): 132-138.
MUDr. Václav Boček, Ph.D., Štětkářová I, Kraus J, Ehler E. 17 Neurogenetické a metabolické poruchy. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol. Moderní farmakoterapie v neurologii. 3. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s.
380-399. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-706-8.
MUDr. Václav Boček, Ph.D., Štětkářová I. 20 Postižení autonomního
nervového systému u neurologických onemocnění. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ,
Ivana; a kol. Moderní farmakoterapie v neurologii. 3. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2021, s. 442-462. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345706-8.
MUDr. Václav Boček, Ph.D., Štětkářová I. Kardiologické projevy dědičných neurologických onemocnění. In: WIDIMSKÝ, Petr & ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Neurokardiologie. Maxdorf 2021, s. 99-108. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-644-3
MUDr. Václav Boček, Ph.D.: Autonomní poruchy u vybraných neurologických onemocnění. In: WIDIMSKÝ, Petr & ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana.
Neurokardiologie. Maxdorf 2021, 108-112. Edice: Jesenius. ISBN 97880-7345-644-3
MUDr. Václav Boček, Ph.D., Chýlová M, Čupáková J. Nežádoucí kardiovaskulární účinky neuropsychiatrických farmak. In: WIDIMSKÝ, Petr
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