STRAKONICKÁ NEMOCNICE VČERA A DNES

Vznik strakonické nemocnice
Nemocnice vznikla k 1. září
1892 jako Všeobecná veřejná nemocnice císaře Františka Josefa I. Srdcem areálu
tehdy byly dvě budovy, v
nichž dnes sídlí Dětské
centrum Jihočeského kraje s
psychiatrickou ambulancí
PL Lnáře a vedlejší budova,
kde působí Zdravotní ústav
a kde transfusní oddělení
českobudějovické nemocnice provádí odběry krve.
Ve Strakonicích založili
městští radní nejprve nadaci
pro stavbu nemocnice a ve
zcela konkrétním duchu se
neslo jednání městské rady
dne 22. března 1888:
Přítomni: Ludvík Thalberg, starosta, radní Josef
Votýpka, Vojtěch Kulhánek, Matěj Kus, František
Štětina. Omluvili se Jakub
Fürth a Petr Karta.
Bod V, čj. 453/1888
Porada ohledně zřízení
nemocnice, která se má k
cíli stavby její okresnímu
zastupitelství doporučiti.
Radní pan Matěj Kus
upozorňuje, že zástupcové
okresního zastupitelstva
záležitosti té moc přízniví
nebudou, činí tedy návrh,
aby obec více obětí nabízela, anto kdyby okres stavbu nemocnice na se vzíti se
zdráhal, by morálně přinucen byl značněj na
stavbu přispívati.
Starosta pan Ludvík
Thalberg činí návrh aby
se okresnímu zastupitelstvu následovní oběť obce
ku stavbě nemocnice nabídla:
1. v hotovosti
5458 zl. 34kr.
2. ve stavebních hmotách:
a. 200 000 kusů cihel v
ceně
2000 zl.
b. 500.metr.centů vápna
v ceně
560 zl.
3. písek k stavbě té po-

124 let
nemocnice

1888
22. března jednání městské rady, které se neslo v
duchu založení nadace
pro vznik nemocnice.

1889
Začaly stavební práce pro
vznik nemocnice.

1892
1. září byla strakonická
nemocnice slavnostně
otevřena.

1905

HISTORIE. Původní budova strakonické nemocnice.

třebný v ceně
2000 zl.
4. veškerý inventární
majetek městské nemocnice v ceně kolem
2000 zl.
Úhrnem tedy
12 018 zl. 34 kr.
Návrh tento byl svornohlasně přijat a má se
obecnímu výboru ku
schválení předložiti.
V roce 1889 začaly stavební práce a 1.září 1892
strakonickou nemocnici
slavnostně otevřeli. Do
hlavní budovy se vstupovalo
po kamenných schodech ze
Siebertovy třídy (dnešní Lidická ulice). Byly v ní čtyři
velké pokoje se čtyřiceti
lůžky, dvě koupelny, operační sál a další potřebné
místnosti. Krytá chodba ji
spojovala se sousedním objektem, v jehož přízemí byla
kuchyně a prádelna včetně
skladů. V patře měly kapli a
klauzuru (oddělené a veřejně nepřístupné ubytování)
ošetřovatelky, členky Kon-

gregace Milosrdných sester
sv. Františka Boromejského.
V areálu stál ještě dům,
tehdejší terminologií „barák
pro infekční nemoci“ s
dvaceti lůžky a v místech
zbořené staré vrátnice
umrlčí komora. Výsadba a
parková úprava areálu byly
dílem zahradníka Vojtěcha
Duška. Podle říšského zákona z července 1892 nesla
strakonická nemocnice název Všeobecná nemocnice
císaře Františka Josefa I.,
který se objevil v jejím průčelí. Panovník do areálu
nemocnice vstoupil 8. září
1905, kdy navštívil město a
vojenské manévry v okolí.
Za 124 let své existence si
nemocnice prošla mnoha
změnami, kdy ne všechny
pro ni znamenaly posun
vpřed. Nicméně měla štěstí
především na lidi jak odborně, tak i lidsky na výši. O
její jméno se zasloužily generace lékařů a jmenovat by
se dalo velmi dlouho. Při-

pomeňme alespoň opravdové velikány – primáře Fifku, primáře Hradeckého,
primáře Cvrčka a profesora
Hloucala.
V současnosti akciová
společnost poskytuje péči
na 335 lůžkách deseti oddělení, pracuje v ní 100 lékařů,
314 odborných – nelékařských pracovníků, celkem
má nemocnice 542 zaměstnanců. V nemocnici bylo v
roce 2011 hospitalizováno
13,5 tisíce pacientů, dalších
140 000 bylo ošetřeno ambulantně. Strakoničtí lékaři
v loňském roce provedli
4200 operací, 4450 hemodialýz a narodilo se 717 novorozenců. Průměrná méně
než pětidenní ošetřovací
doba (doba hospitalizace)
patří k nejnižším v celorepublikovém průměru. Laboratoře provedly více než
jeden milion analýz. Specifikem je pavilónový typ
staveb v areálu, který má
téměř 6 ha.

8. září navštívil nemocnici
císař František Josef I.,
který tady byl na manévrech.

1945
Ze Všeobecné veřejné
okresní nemocnice se
stala Všeobecná veřejná
okresní nemocnice MUDra Karla Hradeckého.
MUDR. Jiří Fifka

1951

MUDr. Karel Hradecký

Současnost aneb Nemocnice, které na vás záleží

1. prosince vzniklo sjednocené zdravotnické zařízení Okresní ústav národního zdraví (OÚNZ).
Součástí celku byly kromě nemocnice ještě poliklinika ve Strakonicích,
Léčebna kostní tbc ve
Volyni a nově vznikala
obvodní zdravotní střediska ve městech a obcích a závodní střediska
velkých závodů. Prvním
ředitelem OÚNZ se stal
MUDr. Eugen Plas.

1956
Po 60 letech práce v nemocnici končily ošetřovatelky, členky Kongregace Milosrdných sester
řádu sv. Františka Boromejského.

Co o ní řekly?

1991
Valérie Zawadská
herečka a dabérka
Ve strakonické nemocnici
už mi několikrát velmi odborně a rychle pomohli.
Lékaři i zdravotnický personál v této nemocnici jsou
lidé, kteří dělají svoji práci
velmi dobře a já jim moc
děkuji. Je dobré vědět, že
když máte problémy, taky
vám tady pomohou.

1. ledna skončil Okresní
ústav národního zdraví
Strakonice

1995
1. ledna 1995 vzniká název na Okresní nemocnici
Strakonice, která zůstávala státní příspěvkovou
organizací, jejímž zřizovatelem byl okresní úřad.

2003
Ivana Stráská
náměstkyně hejtmana
Strakonická nemocnice je
především velmi dobře
fungující mechanismus, což
ukázala především v uplynulých letech, když procházela náročnou přestavbou. Ve spojení s kvalitními
odborníky jde o vynikajíc
zdravotnické zařízení na jihu Čech.

PROSTŘEDÍ. Nástěnné malby jsou pilotním projektem Nadačního
fondu Zdeňky Žádníkové. Jedná se o malování v nemocnicích, dětských domovech, domovech pro seniory a podobně. Nástěnné
malby pokryjí libovolnou plochu veselými obrázky ze světa zvířátek,
která se představují v nejrůznějších rolích a ztvárňují neopakovatelné příběhy. Prostředí nemocnice se často stává “domovem”,
který si zejména u dětí lze jen těžko představit bez jejich světa her.
Ve strakonické nemocnici jsou takto „vyzdobeny“ dětské oddělení,
neurologie a gynekologicko porodnické oddělení.

NOVINKA. Nemocnice od listopadu 2015 vyšetřuje pacienty novým unikátním endoskopem SpyGlass. Jde o velice tenký endoskop, jenž se dostane do míst, do kterých se dříve lékaři nikdy nemohli dostat, a to jsou zejména žlučovody a slinivkový vývod. V
průměru vyšetří dva až tři pacienti měsíčně. Přibližně 35 pacientů
ročně přesně pokryje potřebu interního oddělení a spádové oblasti
u nejasných problémů ve žlučových cestách. Nový přístroj stál 1,1
milionu korun. „Tento přístroj je ale především velmi citlivý k pacientům,“ říká primář interního oddělaní Ivo Horný.

1. ledna se stává zřizovatelem nemocnice Jihočeský kraj, který v září
2005 založil akciovou
společnost Nemocnice
Strakonice. Ředitelem je
MUDr. Tomáš Fiala.

2012
1. září je nemocnici 120
let.

