NEMOCNIČNÍ NOVINY
Strakonice

Pavilon operačních oborů přinesl
většinu služeb na jedno místo
Osmnáct pavilonů na
deseti hektarech
plochy. Tak rozlehlá
byla v minulých letech
strakonická
nemocnice. Vedení se
však tomuto rozhodlo
říct před deseti lety
stop a přišlo s
myšlenkou vybudovat
pavilon operačních
oborů. Ten se povedlo
postavit ve třech
etapách mezi lety
2009 až 2013.
Strakonice – Během sedmi
let se strakonická nemocnice změnila k nepoznání. Ze
zařízení, které bylo roztříštěno na samostatná, v
mnoha případech téměř
hermeticky uzavřená oddělaní, se stalo jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v kraji.
To potvrzuje i ředitel nemocnice Tomáš Fiala. „Péče
byla roztříštěná. Měli jsme
dvě operační centra, jedno
menší na gynekologii, druhé

Tomáš
Fiala
ředitel
„Plánujeme v létě
úpravu páteřní
komunikace s
demolicí staré
patologie, úpravu
vstupního objektu u
pěší vrátnice a ve
spolupráci s
Jihočeským krajem
vylepšíme centrum
vytvořením relaxační
aromatické zahrady.“

Důležité mezníky
Rok 2009 –
začátek
rekonstrukce
strakonické nemocnice.
Rok 2011 – dostavba jižního křídla.
Rok 2013 – otevření
operačních pavilonů nemocnice.

OPERAČNÍ PAVILONY. K otevření došlo v roce 2013. Přestřižení pásky se zúčastnil také jihočeský hejtman Jiří Zimola. Pro něj je strakonická nemocnice vždy zárukou kvalitní péče a plánování do budoucnosti. Foto: archiv nemocnice

větší na chirurgii. Bylo třeba
péči v operačních oborech
centralizovat a konsolidovat,“ poznamenává ředitel
Tomáš Fiala.
Stavební práce, které měly vše změnit, se tak rozjely
v roce 2009, kdy se nejprve
během první etapy dostavěla lůžková část monobloku – tzv. jižní křídlo.
Daleko náročnější však
byly následující dvě etapy,
které probíhaly paralelně.
Například chirurgie byla
přestavována kompletně a
lékaři operovali na dvou
místo čtyřech sálech. „Speciální cenu za statečnost
získali od vedení nemocnice
zaměstnanci Radiodiagnostického oddělení. Protože
CT a rentgen tam musely
přežít po celou dobu stavby.

Všude byl prach, kolečka,
malta a do toho fungoval
pacientský provoz,“ popisuje
Tomáš Fiala.
Sjednotit výstavbu a běžnou činnost nemocnice nebylo jednoduché. Některá
oddělení se musela stěhovat
hned čtyřikrát. Benefit pro
pacienty je ale nyní v tom,
že je teď většina služeb v
jednom místě, technika se
může lépe využít a podobně
tak i lidské zdroje. „V souvislosti s tím se navíc přestavěly pokoje, většina teď
má vlastní sociální zařízení,“
pochvaluje si ředitel strakonické nemocnice.
První etapa výstavby pavilonu operačních oborů,
během které přibylo nových
65 lůžek a šest ambulancí,
vyšla na 113 milionů korun.

Necelá polovina vzešla z
dotací, zbytek pokryly navýšení základního kapitálu,

návratná výpomoc kraje a
vlastní zdroje nemocnice.
Náročnější byly další dvě

Ženy získaly v nemocnici své vlastní oddělení v roce 1948
Gynekologie je druhou části
odborného oddělení vzniklého v roce 1948 a nazvaného tehdy ženské a porodnické.

Co byste měli
vědět
1948 – vznik ženského a
porodnického oddělení.
1967 – vznik Centra pro
vyhledávání přednádorových stavů a cytologická
laboratoř.
1973 – první laparoskopické operace.
1987 – přestěhování oddělení společně s porodnicí do samostatného
gynekologicko – porodnického pavilonu.

Lůžková část gynekologie
sídlila ve třetím patře interního pavilonu, pacientky
byly k operačním zákrokům
převáženy do budovy chirurgie, kde byl operační sál
a pooperační péče. V ambulantní části vznikly nové
odborné ambulance (v roce
1967 Centrum pro vyhledávání přednádorových stavů
a cytologická laboratoř). Na
operačním sále bylo doplňováno přístrojové vybavení
pro operační výkony, aby
mohly být uplatněny nové
vědecké poznatky z oboru.
V roce 1973 se na operačním sále oddělení prováděly
první laparoskopické operace. V říjnu 1987 dochází k
přestěhování oddělení společně s porodnicí do samo-

statného gynekologicko –
porodnického
pavilonu, kde
byla lůžková
Václav Vlášek část, operační část a
ambulance.
Zlepšil se tím komfort pro
pacientky, vše se odehrávalo
již pod „jednou střechou.“
V prosinci 2013 je oddělení gynekologie přesunuto
do nově zrekonstruovaných
prostor pavilonu operačních
oborů ve III. patře. K operačním výkonům jsou využívány společné centrální
operační sály pro chirurgické obory. Výhodou společných sálu je možnost využití všech přístrojů operačních sálů a současně využití

operačních konzilií chirurgů
a urologů. Převážná část
pacientek gynekologického
oddělení přichází k operačnímu řešení gynekologických onemocnění. V operativě dominují laparoskopické a vaginální přístupy.
Při sestupu rodidel se využívají klasické operační
postupy i zavádění sítěk
cestou vaginální a laparoskopicko abdominální. Stresová inkontinence je řešena
ve většině případů zaváděním pásek.
Onkologické operace jsou
prováděny abdominálně, z
menší části laparoskopicko
vaginálně. Malé operační
zákroky provádí lékaři ambulantně, císařské řezy na
speciálním operačním sále

na porodnickém. Pacientky
po operacích jsou dle rozsahu operačního výkonu
ukládány na společné oddělení JIP a nebo na lůžkové oddělení gynekologie.
Ročně je na tomto oddělení
odoperováno 1200 – 1300
žen.
Pacientkám na gynekologii jsou nabízeny třílůžkové
pokoje se sprchou, sociálním zařízením, s elektricky
ovládanými polohovacími
postelemi, pro zkrácení
„dlouhé chvíle“ je na každém pokoji televize a možnost připojení WIFI sítě. Na
oddělení je k dispozici i
bezbariérový pokoj se stejným vybavením.
Primář MUDr.
Václav Vlášek

etapy, u kterých stavební
úpravy spolkly přes 272 milionů korun. I tady hrály
významnou roli dotace a
návratná výpomoc Jihočeského kraje. „Jsme nemocnicí
okresního formátu a máme
ambici dělat medicínu právě
této úrovně, nikoliv medicínu špičkovou – od jejího
poskytování jsou v České
republice jiná zdravotnická
zařízení. Ale okresní formát
mediciny chceme poskytovat ve vysoké kvalitě. Nyní
máme skvělé hotelové služby a mnohé fakultní nemocnice nám mohou závidět,“ říká Tomáš Fiala.
Další důležité kroky navíc
udělala strakonická nemocnice letos na jaře, kdy přesunula Oddělení následné
péče do většího pavilonu
NORD. Tamtéž se právě nastěhovala z kapacitních důvodů i hemodialyzační stanice.
Modernizace nemocnice
bude v tomto roce pokračovat i nadále, ačkoliv ne v
rozsahu minulých let. „Plánujeme v létě úpravu páteřní komunikace s demolicí
staré patologie, úpravu
vstupního objektu u pěší
vrátnice a ve spolupráci s
Jihočeským krajem vylepšíme centrum vytvořením
relaxační aromatické zahrady,“ zmiňuje ředitel Tomáš
Fiala aktivitu, která by v
budoucnu mohla pacientům
zpříjemnit pobyt ve strakonické nemocnici ještě více.

Vzniklo
Sluníčko
V únoru 2015 byla ve
spolupráci s Dětským
centrem Jihočeského
kraje otevřena Dětská
skupina Srdíčko. Ta zajišťuje péči pro děti zaměstnanců po dobu jejich pracovní činnosti.
Projekt vznikl v souvislosti s řešením personální situace na jednotlivých pracovištích nemocnice. Jde o úbytek
pracovních sil v důsledku
vysokého počtu žen na
mateřské dovolené.
Průzkum ukázal, že většina žen na mateřské
dovolené, by uvítaly
možnost předčasného
návratu do zaměstnání.

