„Život je krátký,
ale vždycky je dost času na dobré skutky.“
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším
záměrem bylo připomenout nejenom její historii, ale i informovat o současných trendech a rozsahu
poskytovaných služeb. Při sumarizaci materiálů jsem si znovu uvědomil obdiv a úctu ke všem, kteří
v podmínkách své doby začali lékařskou péči na Pelhřimovsku budovat a kteří ji dotvořili do současné
podoby. Byl bych rád, kdyby naši potomci za příštích 100 let na nás vzpomněli se stejným pocitem hrdosti
na předané dědictví.
Pavel H r a l a
27. června 2003
Historie nemocnice v letech 1903 – 1990
Nejstaršími zdravotnickými a pečovatelskými zařízeními ve středověké Evropě – tedy i u nás – byly
špitály a chudobince. První zpráva o špitálu v Pelhřimově pochází z roku 1431.
Špitál tehdy byl vlastně útulkem pro chudé a nešlo v něm tedy o nějakou léčebnou péči, spíše o jakousi
obecní lázeň s dochovanou lázeňskou taxou za mytí, pouštění žilou, sázení baněk a holení.
Až v roce 1708 působil v Pelhřimově první vystudovaný lékař Karel Josef Málek. Po něm roku 1742
měšťanský chirurg Augustin Fuchs. Na počátku vlády Marie Terezie v roce 1742 zakoupila obec ve slepé
uličce U Splavu dům pro raněné a nemocné vojáky. V roce 1751 byl tento vojenský špitál přeměněn na
měšťanský špitál pro chudé občany (později nemocnice chudých pelhřimovských). V roce 1839 se
nemocnice přestěhovala do větší budovy v Solní ulici. Zde již měla 16 lůžek.
16. června 1862 za působení ošetřujícího lékaře MUDr. Františka Kralerta byla prohlášena Všeobecnou
veřejnou nemocnicí. V roce 1875 byla pro nemocnici získána uvolněná budova chlapecké školy (stojící na

místě dnešní městské knihovny vedle gymnázia) a tato nemocnice o 34 lůžkách zde existovala až do roku
1903.
V roce 1893 zemský výbor navrhl jednání o stavbě nové nemocniční budovy. Byl vyhlédnut pozemek u
silnice vedoucí na Jihlavu. Po různých průtazích byl základní kámen položen na jaře roku 1901 a stavba
byla dokončena 27.6.1903. Celkový pořizovací náklad včetně vnitřního zařízení byl 250.000 korun.
Nemocnice měla 64 lůžek a dalších 16 lůžek v infekčním pavilonu.
Foto 1 – Hlavní „stoletá“ budova nemocnice v roce 1930.

Na primáře nové monoprimariátové nemocnice byl ze 6 uchazečů vybrán dne 11.5.1904 první asistent
chirurgického oddělení v Brně, rajhradský rodák MUDr. Ferdinand Ehler (1874-1934), který v Pelhřimově
působil plných 25 let. Byl vyhledávaným chirurgem a proslavil se na svou dobu ne zcela běžnými
operacemi žaludku. Ročně bylo hospitalizováno v průměru 1200 pacientů. V průběhu let nechal MUDr.
Ehler zrušit 10 lůžek, aby se uvolnilo místo pro rentgenový přístroj, operační sál, chirurgickou ambulanci,
sloužící personál, lékaře, správce, apod. Významně chybělo samostatné pracoviště pro interní pacienty,
oddělení žen a mužů, teplá voda a další.
Foto 2 – MUDr. Ferdinand Ehler – první primář pelhřimovské chirurgie (1904-1929).

Foto 3 – Cenný dokument o chodu nemocnice v letech 1904-1929.

Od 1.9.1929 začal v pelhřimovské nemocnici pracovat jako nástupce MUDr. Ehlera primář a ředitel
v jedné osobě, rodák z Vilémovic u Třebíče, MUDr. Jaroslav Pujman (1897-1970). Získal praxi i
v ostatních medicínských oborech, zejména v interně, porodnictví, pediatrii, krčním a očním lékařství.
Pelhřimovská nemocnice tak získala v jeho osobě význačného chirurga a organizátora, jehož věhlas přesáhl
daleko hranice okresu. Primář MUDr. Pujman směřoval veškerou svoji činnost k zajištění co nejlepší péče
o nemocné, neboť středem jeho zájmu byl především pacient.
Dokladem jeho organizačních schopností byla skutečnost, že za dobu jeho vedení nemocnice byl
přistaven trakt k chirurgickému oddělení, administrativní budova, stravovací provoz, prádelna a kotelna.
Nemocnice měla v té době již 300 lůžek.

Foto 4 – Hlavní budova po rekonstrukci v roce 1938.

Foto 5 – Administrativní budova v roce 1932.

Rozvoj medicíny, rostoucí počet nemocných s interními nemocemi, kteří byli léčeni v nemocnici, a
každoročně propukající infekční nemoci často s komplikacemi – to vše vedlo l.12.1937 k založení interního
oddělení. Od počátku až do roku 1971 jej vedl obdivuhodných 33 let primář MUDr. Karel Kalla st. (19001980).
Foto 6 – Primář MUDr. Jaroslav Pujman.

Foto 7 – Primář MUDr. Karel Kalla, st..

Ke dni 1.1.1952 byly všechny zdravotnické složky v okrese sloučeny, vznikl Okresní ústav národního
zdraví a byla zavedena bezplatnost všech zdravotních služeb. Postupně zahajovala svou činnost další
oddělení:
§ v roce 1952 dětské – primářka MUDr. Marie Woydinková,
§ v roce 1954 gynekologicko-porodnické – primář MUDr. Jaroslav Uchytil,
§ v roce 1960 otorinolaryngologické – primář MUDr. Jan Makovička,
§ v roce 1960 tuberkulózy a respiračních nemocí – primář MUDr. Vincenc Rous,
§ v roce 1969 neurologické – primář MUDr. Hynek Klemens,
§ v roce 1970 ortopedické – primář MUDr. Miloslav Dýšek,
§ v roce 1970 interní II – primářka MUDr. Marie Balíková,
§ v roce 1972 anesteziologicko-resuscitační oddělení – primář MUDr. Josef Kubík,
§ v roce 1975 léčebna pro dlouhodobě nemocné – primář MUDr. Jan Sedlák,
§ v roce 1981 radioterapeutické – primář MUDr. Jaromír Kořínek,
§ v roce 1990 urologické – primář MUDr. Jaromír Pangrác.
Zároveň vznikala společná vyšetřovací a léčebná oddělení, tzv. komplement:
§ v roce 1960 rentgenové pracoviště – primář MUDr. Karel Kupec,
§ v roce 1960 patologicko-anatomické oddělení – primář MUDr. Jan Studený,
§ v roce 1962 rehabilitační oddělení – primář MUDr. Ivo Balík,
§ v roce 1963 laboratorní oddělení – primář MUDr. Karel Kalla, ml.,
§ v roce 1977 oddělení nukleární medicíny – primářka MUDr. Věra Švejnohová,
§ v roce 1989 oddělení lékařské mikrobiologie – primářka MUDr. Ludmila Hillová.

V roce 1974 se stala pelhřimovská nemocnice nemocnicí II. typu a měla na tehdejších 8 lůžkových
odděleních průběžně 408 - 500 lůžek.
V 80. letech minulého století došlo v areálu nemocnice k další výstavbě. Byla postavena nová porodnice
(1982), oddělení hematologie a transfuzní služby (1984), byly přistaveny operační sály (1985), vybudován
dětský pavilon (1986), provedena přístavba hlavní budovy směrem k městu (1988) a do provozu byl
uveden pětipodlažní pavilon ambulantních služeb (1989).
Foto 8 - Pavilon ambulantních služeb, kde je v současné době soustředěna především rehabilitační a
ambulantní péče, včetně laboratoří.

Foto 9 - Pavilon gynekologicko-porodnického oddělení.

Foto 10 - Pavilon oddělení hematologie a transfuzní služby, v přízemí hemodialyzační pracoviště.

Nemocnice v letech 1991-2003
V průběhu druhého pololetí roku 1991 se v ČSFR začalo připravovat zrušení okresních ústavů
národního zdraví. OÚNZ Pelhřimov zanikl po kompletní delimitaci veškerého majetku k 31.12.1991 a
počínaje dnem 1.1.1992 byla zřízena Městská nemocnice Pelhřimov jako samostatná příspěvková
organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Pelhřimov. Měla 454 lůžek a její řízení převzal MUDr.
Jan Lisa, který byl do funkce ředitele jmenován na základě výsledků výběrového řízení v roce 1990.
Postupně byl zprivatizován celý komplex bývalé polikliniky. Od ledna 1993 začali postupně provozovat
soukromou praxi zubní lékaři, praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost a někteří
odborní lékaři. Od 1.1.2000 změnila pelhřimovská nemocnice název na „Okresní nemocnice
Pelhřimov“ (ON Pelhřimov).
Z významných investičních akcí této doby nutno připomenout dokončení výstavby prádelny v lednu
1992 nákladem 17 mil. Kč, která slouží potřebám nemocnice i komerčním účelům. V říjnu 1994 pak byla
dokončena výstavba nového stravovacího provozu s moderní technologií a výpočetní technikou
v celkových pořizovacích nákladech 71 mil. Kč a v roce 1995 rekonstrukce dětského pavilonu.

Foto 11 - Pavilon dětského oddělení. V přízemí je umístěno ORL oddělení, trakt odborných ambulancí,
lékařská služba první pomoci a zdravotnická záchranná služba.

Nejvýznamnějším úkolem současné doby je dostavba pavilonu akutní medicíny, kde bude soustředěna
akutní péče v odborných ambulancích, na jednotkách intenzivní péče a ARO, operačních sálech, centrální
sterilizaci a nukleární medicíně. Ve 2. etapě plánu stabilizace pelhřimovské nemocnice je rekonstrukce
jubilejní stoleté hlavní budovy s následnou koncentrací lůžkové péče.
V důsledku reorganizace státní správy se nemocnice stala od 1.1.2003 nestátním zdravotnickým
zařízením spravovaným Krajským úřadem Jihlava. Nese název Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace. Má 9 lůžkových oddělení s celkovou kapacitou 351 lůžek, 10 odborných nelůžkových a
komplementárních pracovišť, dále ústavní lékárnu, zdravotnickou záchrannou službu, pečovatelskou
službu, domácí ošetřovatelskou péči a 49 odborných ambulancí. V nemocnici pracuje k 30.6.2003 712
zaměstnanců, z toho 96 lékařů a 349 zdravotních sester. V roce 2002 bylo hospitalizováno 14.551 pacientů,
v odborných ambulancích a komplementu provedeno 368.601 ošetření – vyšetření. Na zajištění provozu
vynaložila Nemocnice Pelhřimov náklady ve výši 364.508 tis. Kč. Management nemocnice tvoří ředitel,
jeho zástupce – šéflékař a pětičlenné užší kolegium jako poradní sbor ředitele.
Odborná pracoviště:

Primář:

Zástupce primáře:

Vrchní sestra:

Oddělení:

Počet lékařů:

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Miroslav Zahálka
atestace: I. + II. stupeň z chirurgie
nástavbová atestace z traumatologie
MUDr. Karel Křikava ml.
atestace:
I. + II. stupeň z chirurgie
Ludmila Serbusová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o
dospělé
telefon:

565 355 205, 206, 217, 242

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 10 lékařů. Z toho:
bez atestace:
1 lékař
atestace I. stupeň
5 lékařů
atestace II. stupeň
4 lékaři

Počet SZP, PZP, NZP, THP: 61 zaměstnanců, z toho PSS - 22
Součástí chirurgického oddělení jsou centrální operační sály (COS).
Vrchní sestra COS: Věra Strnadová

nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru instrumentářka operačních
sálů
Lokalizace oddělení:

Chirurgické oddělení je umístěno ve 3. patře hlavní budovy,
JIP – přízemí hlavní budovy vpravo,
centrální operační sály – l., 2., a 3. patro hlavní budovy,
chirurgická ambulance a odborné ambulance – přízemí hlavní budovy.

denně
13,00 – 18,00 hodin
Chirurgická
tel. 565 355 210
Odborné
tel. 565 355 213
Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná www stránka nemocnice
Počet lůžek celkem:
67
Počet odborných ambulancí:
5
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
3 294
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2002:
18 011
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2002:
1 515
Návštěvy:
Ambulance:

Charakteristika oddělení:
Historicky prvním primářem pelhřimovské chirurgie se stal v roce 1904 všestranně vzdělaný muž a
dobrý chirurg MUDr. Ferdinand Ehler. Za jeho vedení se postupně zvyšoval počet ošetřených a
odoperovaných pacientů, bylo modernizováno vnitřní zařízení a byl instalován první rentgenový přístroj.
Po odchodu MUDr. Ehlera do penze v roce 1929 nastoupil na místo primáře a současně ředitele
nemocnice legendární MUDr. Jaroslav Pujman. Za jeho vedení se začala diferencovat péče mezi interními
a chirurgickými pacienty, medicínské znalosti se stále rozšiřovaly a postupně přicházeli odborní konziliáři
z jiných oborů – vznikala nová odborná pracoviště.
V roce 1963 vystřídal MUDr. Pujmana ve funkci jeho dlouholetý zástupce MUDr. Vratislav Tichý.
Převzal postupy svého předchůdce, ale školil se i na mnoha pražských klinikách v oboru chirurgie,
traumatologie a urologie. Byl si velmi dobře vědom rozvoje medicínských poznatků a umožnil tak svým
přístupem vznik dalších oddělení na půdě chirurgie. V roce 1978 se stal primářem jeho dlouholetý
spolupracovník MUDr. František Květoň. Také tento lékař se snažil uvádět do praxe nejnovější poznatky
především v oboru plastické chirurgie, cévní chirurgie a traumatologie. Za jeho vedení se ukázala nutnost
další rekonstrukce pavilonu, a proto byla zahájena přístavba nových operačních sálů.
Ta byla dokončena v roce 1985 již za působení nového primáře MUDr. Karla Křikavy, CSc., který
nastoupil do funkce v roce 1984. Díky přístavbě operačních sálů bylo možno provádět větší počet
náročnějších operací. Pílí a nadšením pro obor se primáři MUDr. Křikavovi podařilo vybudovat
chirurgické oddělení, na kterém se pokračovalo v tradici obecné a břišní chirurgie a navíc byla rozšířena
operační řešení úrazů pohybového aparátu, výkony z plastické a cévní chirurgie a endokrinochirurgie.
Zasadil se o zahájení provozu jednotky intenzivní péče chirurgických oborů a soustředěním techniky a
personálu se zkvalitnila péče o pacienty po větších chirurgických zákrocích.
Na jaře v roce 1994 se postupně začalo s laparoskopickými operacemi žlučníku, tříselné kýly, apendixu
a varikokély. Laparoskopická chirurgie představuje v současné době moderní trend operativy. Výhodou
laparoskopických operací je podstatné zkrácení pobytu pacienta v nemocnici i doby rekonvalescence.
Dobré jméno pelhřimovské chirurgie dokázal primář MUDr. Křikava prosazovat nejen na půdě
nemocnice, ale i mimo ni, především jako hlavní organizátor „Pelhřimovských chirurgických dnů“. Za jeho
působení došlo k další stavební úpravě budovy - přístavbě západního křídla.
V roce 2003 byl po částečném odchodu MUDr. Křikavy do důchodu jmenován do funkce primáře jeho
dosavadní zástupce MUDr. Miroslav Zahálka. Jak vyplývá z jeho slov, bude se snažit udržet dobré jméno
a vysoce nasazenou laťku úrovně pelhřimovské chirurgie.

Primář:

Zástupce primáře:

Vrchní sestra:

INTERNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Jan Lisa
atestace:
I. a II. stupeň z interny
MUDr. Roman David
atestace:
I. a II. stupeň z interny
Jana Dvořáková

nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o
dospělé
Oddělení:
telefon:
565 355 264, 268, 272
Počet lékařů:
Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 13 lékařů. Z toho:
bez atestace:
4 lékaři
atestace I. stupeň
6 lékařů
atestace II. stupeň
3 lékaři
Počet SZP, PZP, NZP, THP: 60 zaměstnanců, z toho PSS - 18
Lokalizace oddělení:

1. a 2. patro hlavní budovy

Návštěvy:
denně
13,00 – 18,00 hodin
Odborné ambulance:
Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná www stránka nemocnice
Počet lůžek celkem:
80
Počet odborných ambulancí:
14
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
2 982
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2002:
30 548

Charakteristika oddělení:
Od l.12.1937 se interna stala samostatným lůžkovým oddělením v čele s prvním primářem
MUDr.Karlem Kallou st.. V té době mělo interní oddělení 3 lůžkové skupiny, a to jednak ve stávajících
prostorách a jednak v přízemí dnešního radiodiagnostického oddělení. Za války se začal stavět infekční
pavilon (dnešní DRJ), který byl dokončen těsně před koncem války. Léčili se zde především nemocní
s tuberkulózou. Primář MUDr. Kalla byl rovněž u zrodu ambulance na „Kamenném mostě“ s rentgenovým
přístrojem pro nemocné s tuberkulózou. Ambulance se jmenovala „Masarykova liga proti TBC“.
Primář MUDr. Kalla st. byl ve funkci do roku 1971, kdy byl na jeho místo jmenován MUDr.Vladimír
Leman. Záhy po svém uvedení do funkce provedl 11.11.1971 první diagnostickou laparoskopii. V roce
1973 založil a až do roku 2002 řídil Spolek lékařů českých v Pelhřimově. Od roku 1974 začal provádět
první gastroskopie flexibilním gastroskopem. Tato metoda nebyla doposud používána v žádné jiné okolní
okresní nemocnici. Jeho zásluhou také pelhřimovská nemocnice jako první v Jihočeském kraji poprvé
provedla fibroskopickou kolonoskopii (endoskopická metoda vyšetření tlustého střeva).
V letech 1990 – 1994 byl primářem pelhřimovské interny MUDr. Václav Plášil. V roce 1993 byla
otevřena přístavba hlavní budovy nemocnice, kde se pacienti dočkali výrazně zlepšených podmínek
k hospitalizaci. V tomtéž roce byla provedena první kardioverze (metoda, při níž se pomocí elektrického
výboje upraví rytmus srdce) u pacienta s flutterem síní (typ závažné poruchy srdečního rytmu). Po
tragickém úmrtí primáře MUDr. Plášila přechodně řídil oddělení opět MUDr. Leman. V této době uvedl
do provozu hemodialyzační středisko při interním oddělení.
Od roku 1996 působí ve funkci primáře MUDr. Jan Lisa.
Interní oddělení je členěno na část lůžkovou a ambulantní:
O Lůžkovou část tvoří:
JIP – 6 lůžek,
standardní akutní lůžka – 74, jsou rozdělena do dvou ošetřovatelských skupin (VIII. a IX.).
Na lůžkách skupiny VIII. jsou léčeni i nemocní se solidními tumory a hematoonkologicky nemocní.
Na lůžkové skupině IX. je k dispozici nadstandardní pokoj pro pacienty.
O Ambulantní část se skládá z těchto odborných ambulancí:
·
interní příjmová ambulance (spojená s EKG pracovištěm) - volně přístupná i bez objednávání
v pracovní době (7,00 – 15,30 hod.).
Další odborné ambulance jsou přístupné po předchozím objednání nebo pozvání v rámci
dispenzarizace:
· diabetologická,
· interní odborná,
· endokrinologická,
· ambulance kostního metabolismu,
· revmatologická,
· nefrologická,

·
·
·

lipidová,
gastroenterologická,
pracoviště endoskopických metod v gastroenterologii (gastroskopie, rektoskopie, kolonoskopie,
ERCP),
·
laboratoř funkční diagnostiky (ERG, Holter monitorování TK, EKG, nakloněná rovina, ECHO
kardiografie).
O Pracoviště hemodialýzy disponuje 6 hemodialyzačními monitory a jsou na něm prováděny chronické i
akutní hemodialýzy.
Všechny kategorie pracovníků interního oddělení mají požadovanou erudici i praktické zkušenosti.
Lůžkové skupiny i ambulance jsou vedeny lékaři s II. atestací z vnitřního lékařství nebo s nástavbovými
atestacemi. Ústavní pohotovostní službu zajišťují současně dva lékaři a navíc je k dispozici nepřetržitě
příslužba v gastroenterologické endoskopii.
Podobně nadstandardní je i metoda mokrého hojení tkáňových defektů (trofické i jiné etiologie), která
je na interním oddělení prováděna na lůžkách i ambulantně.
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:
MUDr. Pavel Antonín
atestace:
I. a II. stupeň z gynekologie-porodnictví
Zástupce primáře:
MUDr. Roman Petřík
atestace:
I. stupeň z gynekologie-porodnictví
Vrchní sestra:

Jitka Plášilová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o ženu
Oddělení:
telefon:
565 355 525, 526
Počet lékařů:
Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 5 lékařů. Z toho:
bez atestace:
2 lékaři
atestace I. stupeň
2 lékaři
atestace II. stupeň
1 lékař
Počet SZP, PZP, NZP, THP: 34 zaměstnanců, z toho PSS - 17
Lokalizace oddělení: Samostatně stojící pavilon v horní části areálu nemocnice s vlastním přístupem
z parkoviště nemocnice.
denně
13,00 – 18,00 hodin
Po domluvě možno i v ostatní denní hodiny.
Odborné ambulance: Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná www stránka nemocnice.
Počet lůžek celkem:
41
Počet odborných ambulancí:
3
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
2 279
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2002:
11 342
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2002:
476
Charakteristika oddělení:
Do roku 1954 byly gynekologie a porodnictví součástí chirurgického oddělení. V roce 1954 se stal
prvním primářem samostatného gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jaroslav Uchytil.
Sekundárními lékaři byli MUDr. Josef Kubík a MUDr. František Linhart. Postupně narostl jak počet lůžek
(až na 107), tak i počet lékařů. Současně se odvíjela historie tří dalších zařízení na okrese – gynekologické
a porodnické oddělení v Humpolci, Počátkách a oddělení fyziologického těhotenství v Pacově.
V roce 1978 nastoupil do funkce primáře MUDr. František Linhart. Za jeho vedení zanikla postupně
všechna menší oddělení a veškerá péče byla soustředěna do nemocnice v Pelhřimově. Současná budova
gynekologicko-porodnického oddělení byla dokončena v roce 1982 a podle původního záměru v ní měla
být umístěna pouze porodnická část. Gynekologie zůstala v hlavní budově. I přes některé výhody
způsobovalo rozdělení pracoviště spíše komplikace. V roce 1988 odešel primář MUDr. Linhart do důchodu
a na jeho místě se vystřídali v poměrně krátkých intervalech jeho následníci. Na 2 roky se stal primářem
MUDr. Jaroslav Kestřánek, který pak odešel do Havlíčkova Brodu, a po jeho odchodu převzal funkci na
dalších 5 let MUDr. Bohuslav Wackershauser.
V roce 1996 byl jmenován primářem MUDr. Pavel Příborský. Rok po jeho nástupu se obě části
provozně i prostorově spojily v současné budově porodnice a gynekologie. Je to zároveň období rozvoje
přístrojové techniky v oboru a období nástupu endoskopické operativy, znovuzrození vaginální operativy.
V roce 2001 byl jmenován do funkce primáře MUDr. Pavel Antonín.
Návštěvy:

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje veškeré ambulantní a hospitalizační služby, snad jen
s výjimkou genetické diagnostiky a některých složitějších onkologických stavů. Porodnice má moderní
vybavení a příjemné prostředí. Jsou prováděny bezbolestné porody v epidurální analgezii, porody ve
vertikální poloze, ve vodě, indukované porody nebo po předchozí domluvě císařským řezem. Využitím
moderních přístrojů se zavádí nové minimálně-invazivní operační metody (bez řezání břicha) –
laparoskopie, hysteroskopie, vaginální operativa. Ve spolupráci s urologickým oddělením jsou řešeny
inkontinence moče u žen, včetně moderních metod pomocí tenzních pásků.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Primář:

MUDr. Zdeněk Rod
atestace:

Zástupce primáře:

Vrchní sestra:

I. a II. stupeň z pediatrie

MUDr. Stanislav Houštěk
atestace:
I. a II. stupeň z pediatrie
Helena Hrubešová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče dětská

telefon:
565 355 506, 508
Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 5 lékařů. Z toho:
bez atestace:
1 lékař
atestace I. stupeň
2 lékaři
atestace II. stupeň
2 lékaři
Počet SZP, PZP, NZP, THP: 22 zaměstnanců, z toho PSS - 20
Lokalizace oddělení:
Dětské oddělení je umístěno v novém dětském pavilonu.
Návštěvy:
denně
13,00 – 17,00 hodin
Na pokojích intenzivní péče je možnost návštěvy nemocných dětí po dohodě
s lékaři během celého dne tak, aby nebyl narušován léčebný režim nemocných dětí.
Odborné ambulance:
O odborná dětská,
O revmatologická,
O nefrologická,
O endokrinologická,
O diabetologická,
O gastroenterologická,
O ultrazvukové pracoviště.
Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná www stránka nemocnice.
Počet lůžek celkem:
44
Počet odborných ambulancí:
6
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
2 299
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2002:
1 406
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2002:
264
Charakteristika oddělení:
Dětské oddělení bylo založeno v roce 1952, v pořadí jako třetí primariát po oddělení chirurgickém a
interním. Začátky dětského oddělení byly velmi skromné. Bylo umístěno v malém přízemním pavilonu u
silnice na Humpolec a mělo 31 lůžek. Personálně bylo obsazeno primářkou a 1 lékařem, ranní a odpolední
směny zajišťovaly 2 sestry, noční směnu 1 sestra. Jedna větší místnost sloužila současně jako inspekční
místnost pro sestry i lékaře a zároveň jako ambulance a příjmová ambulance. Jeden pokoj byl vyčleněn pro
kojící matky. Oddělení mělo své samostatné skiaskopické pracoviště, ale jiné přístrojové vybavení
neexistovalo. I přes tyto problémy znamenalo založení oddělení zlom v péči o nemocné děti, o něž bylo
dosud pečováno na oddělení dospělých.
Od tohoto období začíná obrovský rozvoj pediatrie v celé republice, Pelhřimovsko nevyjímaje. Začíná
se vytvářet síť dětské léčebné a preventivní péče.
K dalšímu zásadnímu přelomu ve struktuře pediatrické péče na pelhřimovském okrese došlo v roce
1985, kdy byl otevřen nový dětský pavilon v nemocnici v Pelhřimově. Došlo k centralizaci pediatrie
v rámci okresu (byla ukončena činnost dětských oddělení v Humpolci a Počátkách). Tato centralizace
umožnila nové pracoviště vybavovat moderní přístrojovou technikou, ale i soustředění lékařů a sester do
Oddělení:
Počet lékařů:

většího kolektivu s možností dalšího odborného růstu. Problémem se přechodně stala kvalita stavby nového
dětského pavilonu.
Vše vyřešila rekonstrukce pavilonu ukončená v roce 1995, která umožnila provést stavební úpravy tak,
že prostory maximálně vyhovují, splňují veškerá kriteria Evropské unie a umožňují naplňovat Chartu práv
hospitalizovaných dětí. Kvalita personálu, technické vybavení i prostorové možnosti v současné době
umožňují pečovat o všechny dětské pacienty pelhřimovské nemocnice (včetně dětí operovaných, dětí po
úrazech atd.) jen na dětském oddělení ve spolupráci se specialisty ostatních oborů. Tento typ péče je
vysoce oceňován nejen odborníky v oboru pediatrie, ale zejména malými pacienty a jejich rodiči.
V závěru přehledu je nezbytné poděkovat týmům primářů MUDr. Woydinkové, MUDr. Woydinka,
MUDr. Hromádkové, jež se podílely na vzniku a začátcích činnosti oddělení, týmům primářů MUDr.
Verdána a MUDr. Zajíce, jež zahájily etapu rozvoje moderní pediatrie a tím umožnily svým následníkům
zvládnout v 90. letech obrovský rozvoj nemocniční pediatrie.
Oddělení je členěno na:
O stanici JIP (5 lůžek – 3 lůžka vyšší stupeň intenzívní péče a 2 lůžka intermediální péče),
O stanici kojenců a batolat s oddělením nemocných dětí s doprovodem (14 lůžek),
O stanici větších dětí (25 lůžek).
Pediatři zajišťují také odbornou péči na 10 novorozeneckých lůžkách. Pro průvodce menších dětí je
připraveno 16 lůžek (standardních i nadstandardních). Léčebná péče je poskytována všem pacientům do 19
let věku.
Oddělení spolupracuje s následujícími klinickými pracovišti:
Dětská klinika, onkologická klinika, ortopedická klinika, chirurgická klinika, ARO – FN Praha Motol,
Dětská klinika IPVZ Praha, Dětská klinika VFN Praha, Urologická klinika VFN Praha, Dětská klinika
včetně JIRP pro nedonošence České Budějovice.
ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
Primář:
MUDr. František Bárta
atestace:
I. a II. stupeň z anesteziologie-resuscitace
Zástupce primáře:

Vrchní sestra:

Oddělení:
Počet lékařů:

Počet SZP:

MUDr. Josef Suk
atestace:
I. a II. stupeň z anesteziologie-resuscitace
Květa Slámová
nástavbové pomaturitní specializační studium - ARIP
telefon:
565 355 315
Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 7 lékařů. Z toho:
bez atestace:
4 lékaři
atestace I. stupeň
1 lékař
atestace II. stupeň
2 lékaři
18 zaměstnanců, z toho PSS - 14

Lokalizace oddělení: ARO je umístěno v hlavní budově vlevo od hlavního vjezdu do areálu nemocnice.
Oddělení se nachází ve třetím patře se vstupem prvním chirurgickým vchodem.
Návštěvy:

denně

15,00 – 17,00 hodin

Počet lůžek celkem:
5
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
213
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
5 149
Charakteristika oddělení:
Rozvoj anestézie v pelhřimovské nemocnici je možno rozdělit do 4 období:
První období (1904-1929) spadalo do doby působení chirurga MUDr. Ferdinanda Ehlera, který k
anestézii používal éter přes Schimmelbuschovu masku a využíval lokální infiltrační anestézii kokainem a
později novokainem.
Roky 1929 až 1963 byly obdobím primáře MUDr. Jaroslava Pujmana a jeho manželky. Až do roku
1935, kdy nastoupila MUDr. Blanka Pujmanová, podávala anestézii řádová sestra Albiána. Anestézie měla
v té době již moderní úroveň, používala se směs chloroformu, éteru a alkoholu přes Schimmelbuschovu
masku.

MUDr. Pujmanová se od počátku věnovala anestézii. Používala nejvíce éter, v menší míře při úvodu
kombinaci chloroformu, éteru a alkoholu. Od roku 1935 se široce využívaly výhody lumbální anestézie,
používal se Novocain a Nupercain.
V roce 1946 byl zaveden pro úvod do narkózy Penthotal a dále bylo pokračováno éterem. K dispozici
byl jediný anesteziologický přístroj Roth-Dräger, kterým bylo možno provádět řízenou
ventilaci.
Třetí období (1963-1990) je obdobím primáře MUDr. Josefa Kubíka. V roce 1963 byl jmenován
ústavním anesteziologem, jako anesteziologická sestra pracovala Marie Březinová.
V roce 1972 bylo zřízeno lůžkové ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) se 4 lůžky. MUDr.
Kubík byl jmenován primářem tohoto oddělení a Marie Březinová vrchní sestrou. Oddělení bylo umístěno
v adaptovaných půdních lékařských bytech, kde sídlí dodnes.
Bylo prvním lůžkovým oddělením tohoto typu v Jihočeském kraji. Primář MUDr. Kubík byl
vynikajícím, všestranně nadaným lékařem, který celý svůj život plně zasvětil medicíně. Začínal jako
chirurg, později se věnoval gynekologii a nakonec položil základy moderní anesteziologii a
resuscitaci v pelhřimovské nemocnici. Díky významné finanční pomoci celé řady průmyslových
podniků v okrese byla na oddělení nakupována přístrojová technika.
Od 1. ledna 1976 se začala řešit problematika „rychlé lékařské pomoci“, která byla zajišťována v plném
rozsahu oddělením ARO. V roce 1981 bylo oddělení rozšířeno přístavbou o půdní prostor a tím bylo
vybudováno technické zázemí, které slouží dosud.
Čtvrté období od roku l99l je obdobím primáře MUDr. Františka Bárty. Nastoupil na oddělení v roce
1979 jako sekundární lékař a od roku 1991 je ve funkci primáře. Pokračuje v budování a modernizaci
oddělení. Začal jako první zavádět centrální žilní katetry, invazivní monitorování hemodynamiky jak na
oddělení, tak při operačních výkonech, nové metody regionální anestézie, parenterální a enterální výživy,
punkční tracheotomii, bronchoskopické vyšetření, péči o dárce orgánů pro transplantace a další.
Anesteziologie a resuscitace je oborem léčebně preventivní péče, který poskytuje anesteziologickou,
resuscitační a intenzivní péči, podílí se na činnosti služby rychlé lékařské pomoci a na řešení problematiky
chronické a nesnesitelné bolesti.
Oddělení se člení na anesteziologický a resuscitační úsek:
O Anesteziologická péče
Zajišťuje bezbolestné provádění diagnostických a léčebných výkonů operační povahy za použití
způsobů celkového či místního znecitlivění. Cílem je bezpečně a s nejmenším ovlivněním organismu
zabezpečit nemocného či raněného při výkonech a zabránit či snížit výskyt komplikací. To vše
zahrnuje předanestetické vyšetření, volbu nejvhodnějšího způsobu anestézie, vedení anestézie a
kompletní zajištění nemocného v jejím průběhu, bezpečné probuzení, dohled a předání pacienta na JIP
nebo standardní oddělení. V nemocnici je vybaveno celkem 12 pracovišť k podávání anestézie, z toho
7 na centrálních operačních sálech. Denně je zajištěna anesteziologická péče na 5 až 6 pracovištích.
O Resuscitační péče
Je péče o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (dýchání, krevní
oběh, vědomí), které je nutné podporovat nebo nahrazovat. Resuscitační péče je poskytována na 5
lůžkách ARO, je zde nutná trvalá dostupnost lékaře ARO po 24 hodin, trvalá a nepřetržitá spolupráce
společných vyšetřovacích a léčebných složek a trvalá dostupnost konsiliárních odborníků. Důvodem
přijetí na lůžka ARO je zdravotní stav nemocného - hledisko spádové příslušnosti se neuplatňuje.
Dále je zajišťována konziliární činnost a na vyžádání se provádí neodkladná resuscitace v rámci
nemocnice. Je řešena problematika chronické nesnesitelné bolesti zaváděním epidurálních katetrů s aplikací
opiátů, je pečováno o dárce orgánů pro transplantační účely.
NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:
MUDr. Jan Syrový
atestace:
I. a II. stupeň z neurologie
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:

MUDr. Marcela Švandová
atestace:
I. a II. stupeň z neurologie
Věra Krátká
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o
dospělé

Oddělení:
Počet lékařů:

telefon:
565 355 368
Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 5 lékařů. Z toho:

bez atestace:
2 lékaři
atestace I. stupeň
1 lékař
atestace II. stupeň
2 lékaři
Počet SZP, PZP, NZP,THP:
21 zaměstnanců, z toho PSS - 7
Lokalizace oddělení:
Pracoviště je umístěno v areálu nemocnice v pavilonu ambulantních služeb
(PAS) ve 2. a 3. patře a z části v budově bývalé polikliniky.
Návštěvy:

denně

13,00 – 18,00 hodin

Odborné ambulance:
O neurologická ambulance pro dospělé,
O neurologická ambulance pro děti,
O EEG, EMG laboratoř,
O UZV laboratoř.
Rozpis a ordinační hodiny – viz příslušná www stránka nemocnice.
Počet lůžek celkem:
24
Počet odborných ambulancí:
5
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
947
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2002:
7 539
Charakteristika oddělení:
Oddělení vzniklo v r. l969 vyčleněním části lůžek interního oddělení v prostorách staré polikliniky v 1.
patře. Ale už předtím na tuto část interny byli směrováni pacienti s chorobami nervovými či
s problematikou neurologicko-interního pomezí. Původní počet 30 lůžek byl po dlouhou dobu zachováván.
Paralelně s lůžkovou částí byl zahájen v suterénu budovy provoz neurologické ambulance.
Prvním primářem oddělení byl MUDr. Hynek Klemens, který zde působil do roku 1972. V tomto a
následujícím roce pak na oddělení dojížděl 2x týdně primář MUDr. Baš z Jindřichova Hradce. Začalo se na
dnes již historickém přístroji provádět první z paraklinických vyšetření – elektroencefalografie (EEG).
Za působení primáře MUDr. Moravce v letech 1973-1977 to byla taková vyšetření, která dnes patří
v oboru neurologie do oblasti vzpomínek - přímá mozková angiografie a pneumoencefalografie. Kromě
toho se začala provádět kontrastní vyšetření páteřního kanálu.
Od roku 1977 se začalo používat elektromyografické vyšetření (EMG). I zde kvalita a technické
vlastnosti prvních přístrojů byly poplatné době vzniku. V letech 1977-1982 byla pověřena řízením
oddělení MUDr. Marcela Švandová.
V období 1982-1994 byl primářem MUDr. Drahomír Jirásek, CSc..
Po dostavbě pavilonu ambulantních služeb, ve kterém je umístěno neurologické oddělení, se zlepšil
komfort pacientů. Nemocní jsou hospitalizováni v třílůžkových pokojích s dostatečným sociálním
zázemím. Náročnost oboru a závažnost neurologické klientely byly důvodem k vybudování JIP v počtu 4
lůžek, jejíž provoz byl zahájen v roce 1994. Začala pracovat laboratoř pro ultrazvukové vyšetření
mozkových tepen, která se pod vedením MUDr. Ondřeje Škody stala v posledních letech detašovaným
školicím zařízením IPVZ Praha.
V letech 1995-1999 vedla oddělení primářka MUDr. Marcela Švandová. V průběhu let docházelo
administrativními opatřeními ke snižování počtu lůžek na standardní části až na neúnosné minimum
v počtu 16 lůžek. Přitom je třeba mít na paměti, že oddělení pečuje o klientelu nejen Pelhřimovska, ale i
sousedících částí okolních okresů, zvláště nemalé části bývalého okresu Benešov.
Od r. 1999 nastoupil na místo primáře MUDr. Jan Syrový. Po mnoha stěhováních se podařilo vybudovat
ambulance v jednom traktu s lůžkovou částí s výjimkou UZV laboratoře, která je umístěna v hlavní
budově. Z důvodu zajištění neurologické péče pro obyvatelstvo celého okresu Pelhřimov byl od roku 2002
navýšen počet lůžek celkem na 24.
Neurologie se zabývá léčením onemocnění centrálního i periferního nervového systému, cévních
onemocnění mozku a míchy, postižením páteře, záchvatových onemocnění. Víc jak 50% klientely tvoří
cévní onemocnění mozku a onemocnění páteře. Rozvoj oboru, zavádění nových vyšetřovacích a léčebných
postupů a nezastupitelné místo moderních zobrazovacích metod (CT, MRI) vedou i nadále k nárůstu
klientely. Pro návštěvy nemocných i pro ambulantní pacienty je vstup na oddělení vchodem z parku (přes
budovu pavilonu ambulantních služeb).
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Primář:

MUDr. Jiří Běhounek
atestace:
I. a II. stupeň z ortopedie

Zástupce primáře:

MUDr. Oldřich Krumpl
atestace:
I. a II. stupeň z ortopedie

Vrchní sestra:

Milada Tůmová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská
péče o dospělé
Oddělení:
telefon:
565 355 305
Počet lékařů:
Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 4 lékaři. Z toho:
bez atestace:
1 lékař
atestace I. stupeň
1 lékař
atestace II. stupeň
2 lékaři
Počet SZP, PZP, NZP, THP: 13 zaměstnanců, z toho PSS - 1
Součástí ortopedického oddělení je centrální sterilizace.
Vrchní sestra:
Věra Karlíčková
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská péče o
dospělé
telefon:
565 355 245

Lokalizace oddělení: Lůžková část ortopedického oddělení je umístěna v hlavní budově vlevo od hlavního
vjezdu do areálu nemocnice. Oddělení se nachází ve 2. patře budovy se vstupem
prvním chirurgickým vchodem.
Návštěvy:

denně

13,00 – 18,00 hodin

První poschodí hlavní budovy, tel: 565 355 306
Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná www stránka nemocnice.
Počet lůžek celkem:
24
Počet odborných ambulancí:
5
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
1 224
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2002:
10 495
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2002:
891
Charakteristika oddělení:
Ortopedické oddělení bylo otevřeno 1.10.1970 díky spolupráci a pochopení vedení nemocnice a primáře
chirurgického oddělení MUDr. Vratislava Tichého, který uvolnil ošetřovatelskou jednotku o 30 lůžkách.
Prvním primářem byl MUDr. Miloslav Dýšek, který přišel ze Zlína.
Operativa se rozvíjela postupně od meniskektomií přes osteotomie až k totálním náhradám kyčle.
Ta
první byla provedena v roce 1976. V té době pracoval na oddělení primář a dva lékaři, kteří se starali o celý
okres. Počet operací se ročně pohyboval okolo 150. Na přelomu 80. let pracovali na oddělení již 4 lékaři
(včetně primáře). Narůstal i počet výkonů. Oddělení se od svého založení podílelo ve spolupráci
s chirurgickým oddělením na traumatologii pohybového aparátu.
Primář MUDr. Dýšek vedl oddělení 16 let a to do května 1986. Po odchodu do důchodu jej ve funkci
vystřídal MUDr. Jiří Běhounek, který vede oddělení dodnes. Současný počet operací i ambulantních
výkonů za rok ukazuje, jak se ortopedie rozvinula i v okresních podmínkách, a to zejména v posledních 10
letech. V současné době se počet operačních výkonů ročně pohybuje okolo 1000 i po snížení počtu lůžek.
Ten byl na základě výběrových řízení ministerstva zdravotnictví redukován až na 24.
Největší počet operací tvoří artroskopie (300), totální náhrady kyčelního (130) a kolenního kloubu (70)
a traumata pohybového ústrojí (200). Pokračuje i spolupráce s chirurgickým oddělením v rámci
traumatologie pohybového aparátu (ortopedie má dva příjmové dny včetně zajištění úrazové ambulance).
JIP je pro chirurgické obory společná. Lékaři ortopedického oddělení zajišťují i odbornou ambulantní péči
v Pelhřimově, Humpolci, Kamenici nad Lipou, Pacově a Počátkách.
Prim. MUDr. Jiří Běhounek je členem výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii, a to již
ve čtvrtém volebním období. Potěšitelná je v poslední době i přednášková a publikační aktivita oddělení.
Odborné ambulance:

Oddělení nemá nadstandardní lůžka, ale v rámci prostorových možností nabízí péči na lůžkách s
vysokým standardem. Pacientům je umožněno při přípravě plánovaných operací zvolit nejvhodnější časový
a organizační způsob řešení jejich potíží.
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:
MUDr. Jaromír Pangrác
atestace:
I. stupeň z chirurgie, I. a II. stupeň z urologie
Zástupce primáře:

Vrchní sestra:

Oddělení:
Počet lékařů:

MUDr. Viktor Vítů
atestace:
I. a II. stupeň z urologie
Eva Vanišová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská
péče o dospělé
telefon:
565 355 330
Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 2 lékaři s atestací I. stupně.

Počet SZP, PZP, NZP, THP: 17 zaměstnanců, z toho PSS - 2
Lokalizace oddělení: Lůžková část urologického oddělení je umístěna v hlavní budově vlevo od hlavního
vjezdu do areálu nemocnice. Oddělení se nachází v 1. patře se vstupem prvním
chirurgickým vchodem.
Návštěvy:

denně

13,00 – 18,00 hodin

Odborné ambulance:
Rozpis a ordinační hodiny – viz příslušná www stránka nemocnice.
Počet lůžek celkem:
20
Počet odborných ambulancí:
1
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
805
Počet ošetření vykázaných ZP v odborné ambulanci za rok 2002:
6 894
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2002:
302
Charakteristika oddělení:
V pelhřimovské nemocnici byla prováděna základní urologická operativa na chirurgickém oddělení.
Urologie se zde pozvolna formovala od roku 1980, kdy po atestaci I. stupně z chirurgie se tomuto oboru
začal věnovat MUDr. Jaromír Pangrác. Zpočátku byli urologicky nemocní hospitalizováni na všech 3
jednotkách chirurgického oddělení, později - po dohodě s tehdejším primářem chirurgického oddělení
MUDr. Květoněm - došlo k vyčlenění 16 lůžek na oddělení II. chirurgie. Zkušenosti z urologie a zejména
poznatky z operační techniky v tomto oboru získal MUDr. Pangrác během pravidelných stáží na
pracovištích v Č. Budějovicích, J. Hradci, Táboře a Praze.
Na oddělení chirurgie II se začala také provozovat urologická ambulantní činnost. Byla vyčleněna malá
ambulance v traktu ambulance chirurgie. Postupně se zlepšovala diagnostika urologických onemocnění,
nastoupila včasná indikace k operačním výkonům, pacienti byli sledováni i po operačních výkonech.
Postupně byly měněny operační postupy, byla zaváděna nová endoskopická operační technika. 1.9.1990 se
definitivně oddělila urologie od chirurgie a vzniklo samostatné oddělení s 24 lůžky, které bylo umístěno
v pavilonu současné následné péče.
Do funkce primáře oddělení byl jmenován MUDr. Jaromír Pangrác a vrchní sestrou Eva Vanišová. Oba
tyto funkce vykonávají i v současné době.
S významnou finanční podporou Ministerstva zdravotnictví se v roce 1995 naskytla možnost získat
přístroj pro drcení močových kamenů (extrakorporální litotryptor). V budově bývalého dětského oddělení
byl proto vybudován ambulantní trakt se 2 vyšetřovnami a endoskopickou vyšetřovnou. Byl zde umístěn
litotryptor a ze sponzorských darů byl zakoupen přístroj uromic 5 – k diagnostice funkčních poruch dolních
močových cest.
V roce 1997 došlo na základě jednání MZ ČR a VZP k redukci akutních lůžek. Toto opatření postihlo i
pelhřimovskou nemocnici. Urologie snížila počet lůžek na 20 a přestěhovala se do hlavní budovy namísto
oddělení gynekologie. Umístění urologie do hlavní budovy zjednodušilo transport nemocných na operační
sály. Počet operačních výkonů se stabilizuje ročně na 250 otevřených, 150 výkonech endoskopických a
okolo 120 urotrypsí. V ambulantní činnosti je vedle včasné a kompletní diagnostiky kladen důraz na

dispenzární péči (pravidelné sledování vybraných skupin onemocnění), která přináší pozitivní výsledky.
Činnost oddělení lze hodnotit jako stabilizovanou s dobrými perspektivami dalšího rozvoje.
Urologické oddělení se dělí na ambulantní a lůžkovou část.
Ambulantní část s provozem 7,30 – 15,00 hodin.
Lůžková část s 20 standardními lůžky a možností využití lůžek JIP chirurgických oborů.
Pracoviště je vybaveno:
O litotryptorem pro extrakorporální litotrypsi,
O vlastním ultrazvukovým přístrojem,
O urodynamickou laboratoří.
Operační výkony
Vedle klasických operačních výkonů se minimalizuje invazivita operačních výkonů:
O velký podíl operativy tvoří endoskopické operační výkony,
O zavedení nového operačního výkonu (IVS páska) při řešení ženské inkontinence.
DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ JEDNOTKA
Vedoucí lékař:
MUDr. Vladimír Leman
atestace:
II. stupeň z interny + nástavbová atestace z dorostového lékařství
Vrchní sestra:

Oddělení:

Iva Procházková
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelské péče o
dospělé
telefon:
565 355 563, 660, 661

Počet SZP, PZP, NZP:
28 zaměstnanců, z toho PSS - 4
Lokalizace oddělení: DRJ I. – budova č. 5
DRJ II. – budova bývalé polikliniky - bývalé ORL oddělení
Návštěvy:
13,00 – 18,00 hodin
Po domluvě s vedoucím lékařem individuálně kdykoliv.
Počet lůžek celkem:
46
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2002:
374
Charakteristika oddělení:
Od května 1998 bylo postupně budováno oddělení následné a rehabilitační péče, zpočátku ve spolupráci
se všemi odděleními akutní péče Okresní nemocnice Pelhřimov. V červnu 1999 byla vyčleněna jako
samostatná jednotka - doléčovací a rehabilitační jednotka (DRJ) - při interním oddělení a měla 28 lůžek.
V květnu 2002 došlo k otevření další stanice s 18 lůžky, takže od tohoto data je DRJ samostatným
oddělením s celkovými 46 lůžky ve dvou až pětilůžkových pokojích. Oddělení přijímá pacienty převážně
překladem z ostatních oddělení nemocnice k doléčení nebo rehabilitaci po předběžné domluvě a zařazení
do pořadníku. Zcela výjimečně jsou přijímáni pacienti z domova, kteří byli nedávno komplexně vyšetřeni a
potřebují doléčení nebo rehabilitaci. Odbornou péči zajišťuje lékař s II. atestací, SZP, 2 sociální
pracovnice, 2 fyzioterapeutické pracovnice a PZP, kteří dle stavu nemocných pracují zastupitelně na obou
stanicích. Rehabilitační pracovnice jsou na oddělení stále přítomné, zajišťují individuálně rehabilitaci i
několikrát denně. Vlastním multifunkčním přístrojem provádějí několik druhů elektroléčby.
Sociální pracovnice, kromě činnosti na DRJ, navštěvují denně jednotlivá oddělení nemocnice a
poskytují nemocným a jejich příbuzným ucelené informace o možnostech dalšího řešení (domácí
ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, DD, denní stacionáře, Charita). Hospitalizace na oddělení je dle
potřeby pacientů možná několik týdnů a ve zcela závažných případech až 3 měsíce. Pobyt ze sociálních
důvodů není hrazen pojišťovnou. Dotazy na zdravotní stav pacientů zodpovídá v pracovní době vedoucí
lékař.
Priority lékařské a ošetřovatelské péče na lůžkách následné péče:
· Stabilizace nemocných s oběhovými, metabolickými a jinými chronickými nemocemi.
·
Nácvik soběstačnosti u nemocných po cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích a u
pacientů s čerstvou amputací končetin.
·
Zajištění důstojné paliativní péče u nemocných v terminálním stádiu onkologického nebo jiného
chronického onemocnění.
· Hojení chronických ran individuálním způsobem dle všech současně dostupných metod.

·

Pomoc při řešení sociální situace pacientů, včetně spolupráce s patřičnými odbory sociálního
zabezpečení, s přihlédnutím k individuálním potřebám pacientů ke zlepšení kvality jejich dalšího
života.
Z praktických důvodů je dělena na:
O DRJ I.
· vedoucí lékař
· pracovna sester
· sociální pracovnice
· místnost pro fyzioterapii
O DRJ II.
· vedoucí lékař a sekretářka
· pracovna sester
OTORINOLARYNGOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:
MUDr. Jan Horníček
atestace:
I. a II. stupeň z ORL
Zástupce primáře:

Vrchní sestra:

MUDr. Miriam Veselá
atestace:
I. a II. stupeň z ORL
Marie Hadravová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru instrumentářka oper. sálů

Oddělení:

telefon:

565 355 484

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 4 lékaři. Z toho:
atestace I. stupeň
2 lékaři
atestace II. stupeň
2 lékaři

Počet SZP:

4 zaměstnanci, z toho PSS - 3

ORL je v budově dětského oddělení, příchod hlavním vchodem z jihlavské ulice,
přízemí proti vchodu.
Počet odborných ambulancí:
2
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
12 418
Charakteristika oddělení:
Do roku 1960 měla pelhřimovská nemocnice jen čtyři základní medicínské obory. V tomto roce bylo
otevřeno oddělení ušní, nosní a krční (ORL), jako první z odborných oddělení nemocnice. Do té doby byly
některé výkony z oblasti ORL řešeny na chirurgii, tehdy ještě vedené legendárním primářem MUDr.
Jaroslavem Pujmanem.
Prvním primářem byl jmenován MUDr. Jan Makovička, který do té doby pracoval v Pardubicích.
Oddělení mělo 29 lůžek a bylo umístěno v bývalé budově polikliniky. Pracovní podmínky na novém
oddělení byly v prvních letech velmi skromné, v mnohém až provizorní. V prostorách lůžkového oddělení
byla prováděna i převážná část operativy a také veškerá ambulance. Na oddělení pracovali jen dva lékaři
včetně primáře, kteří přitom zastávali veškerou práci ambulantní i lůžkovou, včetně operativy pro celý
okres. Vrchní sestrou byla Jarmila Doskočilová, původně chirurgická sestra, která v této funkci zůstala až
do odchodu do důchodu v roce 1992.
Práce lékařů na oddělení byla výrazně zkomplikována v letech l967 až l970, kdy pracoval primář
MUDr. Makovička jako expert v Maroku. V té době vykonával funkci zastupujícího primáře MUDr. Jan
Horníček, který nastoupil na oddělení po promoci v roce l962 a byl dlouhodobě jediným stálým lékařem
na oddělení. Jako sekundáři se střídali lékaři z jiných oborů. S velkým nedostatkem lékařů se potýkalo
oddělení vlastně po větší část svojí existence.
Důležitým mezníkem ve vývoji oddělení bylo vybudování vlastního operačního sálu s vlastní sterilizací
v roce l974, což znamenalo velký obrat v růstu operativy i v možnostech zavádění nové operační
vyšetřovací techniky.
V roce 1983 bylo oddělení vybaveno kvalitnějším operačním mikroskopem a endoskopickým
instrumentáriem se studeným světlem a tryskovou anesteziologickou ventilací.
Lokalizace oddělení:

V lednu 1983, po odchodu prim. MUDr. Makovičky do důchodu, se stal primářem oddělení MUDr.
Horníček, který tuto funkci zastává dosud. V dalších letech se dále posiluje převážně chirurgické zaměření
pracoviště. Významnou událostí je zavedení techniky funkční endoskopické mikrochirurgie nosu,
vedlejších dutin nosních a nosohltanu v r. 1995, v té době na okresních pracovištích ještě málo používané.
V rámci celostátního snižování lůžek došlo v roce 1997 ke zrušení lůžkové části oddělení. Od té doby
jsou hospitalizováni ORL pacienti na jiných odděleních nemocnice. Rozsah činností na oddělení, včetně
operativy se tím nezměnil.
V lednu r. 2002 bylo oddělení přemístěno do pavilonu dětského oddělení v důsledku budování další
stanice doléčovací a rehabilitační jednotky v dosavadních prostorách ORL oddělení. Tím přišlo oddělení o
svůj operační sál, takže větší operace v narkóze jsou nyní prováděny na centrálních operačních sálech a
menší zákroky (včetně ambulantních) na nově zřízeném ambulantním pracovišti v dětském pavilonu. Zde
má oddělení dvě samostatné ambulance vybavené moderními vyšetřovacími jednotkami, dále audiologické
pracoviště a zákrokový sálek. Lékaři zastávají kromě operativy a práce ve dvou ambulancích v Pelhřimově
též ambulantní činnost v dalších městech okresu pro zajištění patřičné dostupnosti odborné ORL péče
pacientům celé spádové oblasti bývalého okresu Pelhřimov.
Nad obvyklý okresní standard se dále provádí funkční endoskopická operativa v oblasti nosu a
vedlejších dutin nosních, operace nosních mandlí s endoskopickou optickou kontrolou v celkové narkóze
a jako nadstandard plastické operace ušních boltců.
Z vyšetřovacích metod, ne zcela běžných v ORL oboru, je zavedena metoda vyšetřování průdušek jak
ohebnou – fibroskopickou technikou ambulantně, tak i pevnou technikou v celkové narkóze s tryskovou
ventilací, včetně veškerých souvisejících zákroků (při hospitalizaci).
ODDĚLENÍ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ
Vedoucí lékař:
MUDr. Eva Dosedělová
atestace:
I. stupeň z interny
nástavbová atestace z TRN a resp. nemocí
Oddělení:
telefon:
565 355 498
Počet lékařů:

Kromě vedoucí lékařky nepracuje na oddělení žádný jiný lékař.

Počet SZP:
2 zaměstnanci, z toho PSS - 2
Lokalizace oddělení: Oddělení je umístěno v přízemí dětského pavilonu, vchod z ulice Slovanského
bratrství.
Odborná ambulance: Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná www stránka nemocnice.
Počet odborných ambulancí:
1
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
9 410
Charakteristika oddělení:
Ambulantní část vznikla po zrušení lůžkového oddělení, které bylo zaměřeno především na léčbu
tuberkulózy. V souvislosti s ústupem tohoto nakažlivého onemocnění se obor pneumoftizeologie vyhranil
více na léčbu pacientů s nespecifickým onemocněním plic a průdušek. Obor TRN je nástavbový obor
vnitřního lékařství. U jeho zrodu stál primář MUDr. Vincenc Rous, který vedl lůžkové oddělení a pak
pracoval několik roků v ambulantní složce.
V roce 1985 primář MUDr. Rous zemřel a na jeho místo nastoupila MUDr. Eva Dosedělová, která zde
pracuje jako vedoucí lékařka dodnes. Nemocnice Pelhřimov má plicní ambulanci v Pelhřimově a
detašované ambulantní pracoviště v Pacově. Obě tyto ambulance nyní zajišťují komplexní ambulantní péči
asi pro 3/4 pacientů pelhřimovského okresu, převážně s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí –
průduškové astma, chronická obstrukční nemoc plicní, plicní fibrózy, záněty plic. Provádí se klinické,
funkční a rentgenologické vyšetření. Pro potřeby funkčního vyšetřování je k dispozici spirometr Spirovit,
dále pulsní oxymetr. Pomocí těchto přístrojů je oddělení schopno zajistit i případná vyšetření sportovců.
Kromě základního vyšetření je možno provádět bronchodilatační testy.
Je zajišťována dispenzární péče pro pacienty s plicní tuberkulózou, nádory plic, stavy po plicních
operacích a kalmetizační práce – provádění tuberkulínových testů, očkování proti tuberkulóze,
vyhledávání kontaktů v populaci při onemocnění tuberkulózou. Pelhřimovská ambulance TRN je
umístěna v přízemí dětského oddělení, pacovská ambulance v budově lékárny. Ambulance TRN úzce
spolupracuje s Léčebnou tuberkulózy a respiračních nemocí v Humpolci, interním oddělení Nemocnice
Pelhřimov a klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ

Primář:

MUDr. Jaromir Kořínek
atestace:
I. a II. stupeň z radioterapie
nástavbová atestace z klinické onkologie

Zástupce primáře:

MUDr. Václav Abrahám
atestace:
I. stupeň z interny, I. a II. stupeň z radioterapie

Oddělení:

telefon:

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce nepracuje na oddělení žádný jiný lékař.

565 355 573

Počet SZP:
4 zaměstnanci, z toho PSS - 1
Lokalizace oddělení: RTO je umístěno v budově č. 5. (budova DRJ). Člení se na radioterapeutickou
ambulanci, onkologickou ambulanci, ozařovnu a denní stacionář pro aplikaci
chemoterapie nemocným zhoubnými nádory.
Počet odborných ambulancí:
2
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
6 637
Charakteristika oddělení:
Radioterapeutické oddělení (RTO) bylo založeno v roce 1976. U jeho zrodu stál kromě tehdejšího
hlavního odborníka pro radioterapii primáře MUDr. Rudolfa Rubeše i MUDr. František Trnka, který práci
na oddělení zahajoval a až do konce roku 1978 zde jako lékař působil. Dojížděl pouze ve čtvrtek a v
pátek z Č. Budějovic a zajišťoval paliativní radioterapii zhoubných nádorů a radioterapii nezhoubných
onemocnění, dále konziliární činnost u onkologicky nemocných a dispenzární kontroly těchto nemocných
po léčbě.
Na začátku r. 1979 převzal oddělení MUDr. Jaromír Kořínek a pokračoval v činnosti ve stejném
rozsahu jako jeho předchůdce. Od léta 1981 začal pracovat na plný úvazek a byl jmenován
primářem.
V roce 1990 vzniklo lůžkové oddělení s 10 lůžky. Na oddělení se při hospitalizaci
prováděla léčba zářením a dále chemoterapie. Vzhledem k vyšší ztrátovosti při ekonomickém hodnocení
byla lůžková část v květnu 1997 zrušena a nahrazena denním stacionářem pro aplikaci chemoterapie.
V roce 2000 bylo oddělení posíleno MUDr. Václavem Abrahámem, dlouholetým lékařem onkologického
oddělení v Jihlavě.
Denní stacionář má v současné době 4 lůžka s přípravnou pro ředění léků. Byl vybudován sálek pro
provádění punkcí tělních dutin (pleurálních i peritoneálních). Od roku 1976 byl k dispozici na ozařovně
přístroj Cesiotorax III, v roce 1995 byl instalován modernější přístroj Cesiotorax 3n.
Radioterapeutická ambulance se soustřeďuje na léčbu zářením u pacientů s nezhoubnými onemocněními
nebo se zhoubnými nádory, které se léčí pouze paliativně. Kromě toho jsou zde sledováni pacienti
podléhající dispenzárním kontrolám. Převážně se jedná o nemocné s nádory či podezřením na ně. Oddělení
spolupracuje na screeningu v rámci zjišťování časných stádií zhoubných nádorů prsu.
Onkologická ambulance – zde jsou pacienti indikováni k léčbě nádorů cytostatiky, jsou sledováni
v průběhu léčby i po jejím ukončení.
Denní stacionář – přípravna léků pro aplikaci chemoterapie, dále pak ambulantní lůžka pro vlastní
aplikaci.
Ozařovna – pacienti jsou léčeni ve výše uvedených indikacích.
Oba lékaři RTO pracují v odborných týmech:
O pro choroby prsního nádoru,
O pro choroby zažívacího traktu,
O pro choroby urologické,
O pro choroby gynekologické,
O pro choroby ORL a TRN.
ODDĚLENÍ REHABILITAČNÍ
Primář:
MUDr. Josef Chudoba
atestace:
I. stupeň z ortopedie
nástavbová atestace z FBLR
Zástupce primáře:

MUDr. Drahomíra Škodová
atestace:
I. stupeň z ortopedie

Vedoucí fyzioterapeut:

Jana Kocourková
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru LTV
telefon:
565 355 403

Oddělení:

telefon:

565 355 411, 414

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce nepracuje na oddělení žádný jiný lékař.

Počet SZP:

17 zaměstnanců, z toho PSS - 12

Lokalizace oddělení: l. a 2. podlaží pravého křídla pavilonu ambulantních služeb (PAS).
Počet odborných ambulancí:
2
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
15 218
Charakteristika oddělení:
Historie rehabilitačního oddělení dle pamětníků sahá až do roku 1957, kdy první „vlaštovkou“, která
zajišťovala pouze fyzikální terapii, byla zdravotní sestra Vlasta Matoušková. Léčebnou rehabilitaci
v plném slova smyslu „odstartovala“ v roce 1959 pro obor plně erudovaná Jarmila Fojtová. Zajišťovala
tehdy aplikaci elektroléčebných procedur, které převládaly, ale současně poskytovala již i léčebnou
tělesnou výchovu.
V první polovině šedesátých let se rehabilitace přestěhovala na dnes již bývalou polikliniku (dnešní
ONM), kde jí byly vyhrazeny 2 místnosti. V průběhu dvou let se oddělení prostorově i personálně
rozšířilo. Důležitost poskytovat a zajišťovat rehabilitační péči byla potvrzena tím, že byl zřízen primariát
pro obor.
V roce 1964 se stal primářem oddělení MUDr. Ivo Balík. Pod jeho vedení spadaly i ostatní rehabilitační
oddělení v rámci OÚNZ. V roce 1969 byla oficiálně stanovena funkce - vedoucí rehabilitační pracovnice.
Stala se jí Jarmila Fojtová, která v této funkci setrvala až do roku 1995, kdy odešla do důchodu. Na její
místo nastoupila Jana Kocourková. V suterénu polikliniky byl zajišťován provoz do srpna roku 1989, kdy
se celé oddělení přestěhovalo do nově postaveného pavilonu ambulantních služeb v areálu nemocnice, a to
do jeho dvou podlaží – přízemí a I. patro. Tím získali pacienti i personál kvalitní a příjemné prostředí.
V přízemí se nachází kompletní úsek fyzikální terapie – elektroléčba a vodoléčba. Elektroléčba je již
vybavena novými moderními přístroji, na kterých se dá poskytovat celá škála procedur: magnetoterapie,
UZ, dvoupól. + čtyřpólová interference, izoplanární vektor. pole, TENS, klidová galvanizace, různé druhy
stimulačních proudů, solux, atd. Disponuje také dvěma biostimulačními lasery. Vodoléčebný úsek je
velice dobře vybavený a může pacientům zajistit „malé lázně“.
Poskytuje:
O cvičení v bazénu (teplota vody 32-33°C – rozměr 5x2,75m),
O perličkovou lázeň,
O podvodní masáž,
O vířivé koupele horních i dolních končetin,
O střídavé šlapací koupele,
O skotské střiky,
O parafínové zábaly,
O rašelinové zábaly,
O přísadové koupele.
Do 1. patra je situován úsek pro pohybovou léčbu s prostornou tělocvičnou s příslušenstvím.
V současné době zajišťují pracovnice oddělení rehabilitační péči jak v ambulantní části, tak i na
lůžkových odděleních.
Nedílnou součástí práce oddělení je pořádání různých seminářů na odborné téma, poradenská činnost,
zhotovování informačních „letáků“, zajišťování stáží z ostatních zařízení (domovy důchodců, atd.).
Pro pacienty je zajišťována léčba na obvyklé úrovni spektra rehabilitačního pracoviště, nově jsou
prováděny i speciální činnosti, a to například:
O manuální techniky
· mobilizační techniky dle Mojžíšové,
· Vojtova reflexní metodika,
· segmentální masáže,
· lymfatické masáže,

O na úseku LTV
· funkční léčba úrazů pohybového aparátu,
· metodika dle Mojžíšové při problémech s početím u žen,
· cvičení v těhotenství,
O na úseku vodoléčby
· bazén,
· podvodní tlakové masáže ve vysoce účinné vaně se sedmi motory umožňující působení celotělově
i místně v různým intenzitách,
O laser – červený i infračervený,
O tepelné procedury – mimo základní postupy jsou poskytovány místní léčebné rašelinové obklady,
O rekondiční – rekondice pohybového aparátu zaměstnanců podniků a organizací, které musí být
indikováno lékaři se speciálním zaměřením ke konkrétním problémům. Je za úplatu.
Pracovní doba je 3x v týdnu do 18,00 hodin, sobotní služby jsou vyhrazené pouze hospitalizovaným
pacientům v akutním stadiu nemoci či úrazu.
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Vedoucí lékař:
MUDr. Jana Koubková
atestace:
I. a II. stupeň z anesteziologie a resuscitace

Vrchní sestra:

Oddělení:
Počet lékařů:

Jitka Macháčková
nástavbové pomaturitní specializační studium - ARIP
telefon:
565 355 391, 393
Kromě vedoucí lékařky jsou do služeb v mimopracovní době zapojeni ostatní lékaři
nemocnice s potřebnou odbornou erudicí.

Počet SZP, PZP, NZP: 24 zaměstnanců, z toho PSS - 6
Lokalizace oddělení: Oddělení je umístěno v přízemí dětského pavilonu, vchod z ulice Slovanského
bratrství.
Počet ošetření RZP + LSPP dětská i dospělá vykázaných ZP za rok 2002:
9 266
Charakteristika oddělení:
Počátky zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Pelhřimově spadají do roku 1976. Do té doby byla
přednemocniční neodkladná péče (PNP) na Pelhřimovsku zajišťována obvodními lékaři, popřípadě lékaři
lékařské služby první pomoci. Od roku 1976 pak byla součástí činnosti oddělení ARO při pelhřimovské
nemocnici, jehož primářem byl tehdy MUDr. Josef Kubík. K tomu účelu byl vyčleněn a vybaven první
sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci – Škoda 1203.
ZZS jako samostatné oddělení vznikla v roce 1988. Jejím vedoucím lékařem se stal MUDr. Vladimír
Kalina, který vedl záchrannou službu do roku 1993. Od roku 1993 do roku 1996 byl vystřídán MUDr.
Miroslavem Havlasem a od roku 1996 do roku 1999 se znovu vrátil k vedení ZZS MUDr. Vladimír
Kalina.
V roce 1999 byla jmenována vedoucí lékařkou MUDr. Jana Koubková, která vede ZZS dosud.
Vybavení sanitních vozů i dispečinku je na úrovni odpovídající vyhlášce o zdravotnické záchranné službě
a technickým požadavkům dnešní doby. Máme 4 sanitní vozy s RLP výbavou – jeden Mercedes, dva VW
LT, jeden VW T4 Syncro.
Okresní operační středisko (OOS) je vybaveno třemi tísňovými linkami, záznamovým zařízením,
počítačem. Vzhledem k nutnosti příjmu tísňového volání z TCTV (telefonních center tísňového volání 112)
bude nutná v nejbližší době modernizace.
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Pelhřimov, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad kraje Vysočina, je
organizační součástí Nemocnice Pelhřimov.
V Pelhřimově jsou zajišťovány 2 posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) v plném 24 hodinovém
provozu a v Pacově 1 posádka rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve 24 hodinovém provozu.
ZZS Pelhřimov poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Přednemocniční neodkladná
péče je péče o postižené na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy
k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení při stavech, které:
O bezprostředně ohrožují život postiženého,
O mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
O způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,

O působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
O působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.
Okresní operační středisko přijímá nepřetržitě tísňové výzvy k poskytnutí přednemocniční péče, ty
vyhodnocuje a podle stupně naléhavosti a závažnosti stavu rozhoduje o nejvhodnějším způsobu poskytnutí
neodkladné péče.
Nepřetržitě a bezprostředně řídí činnost výjezdových skupin ZZS a integruje činnost všech článků
přednemocniční neodkladné péče v určené spádové oblasti v nepřetržitém provozu. Činnost okresního
operačního střediska zajišťují zdravotničtí pracovníci.
Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Součástí střediska ZZS Pelhřimov jsou i pohotovostní ordinace dětské a dospělé LSPP. Za organizační a
materiální zajištění nevýjezdové dětské a dospělé LSPP zodpovídá vedoucí lékař ZZS spolu s vrchní
sestrou.
Obě ordinace LSPP - dětská i dospělá - jsou umístěny v přízemí budovy dětského oddělení Nemocnice
Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství 710, vchod z ul. Slovanského bratrství.
Nevýjezdová LSPP pro dospělé je vykonávána pro správní oblast města Pelhřimov.
Nevýjezdová LSPP pro děti a dorost je vykonávána pro správní oblast měst Pelhřimova, Humpolce a
Pacova.

Primář:

Zástupce primáře:

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
MUDr. Martin Novák
atestace:
I. a II. stupeň z radiologie
MUDr. Renata Poláčková
atestace:
I. stupeň z radiologie

Vrchní laborant:

Oddělení:
Počet lékařů:

Petr Sláma
nástavbové pomaturitní specializační studium – radiologická diagnostika
telefon:
565 355 347, 353
Kromě primáře a jeho zástupce nepracuje na oddělení jiný lékař.

Počet SZP, PZP, NZP:

9 zaměstnanců, z toho PSS - 7

Lokalizace oddělení: Celé pracoviště je situováno do přízemí hlavní budovy do nové přístavby, kde je
umístěno CT a UZ pracoviště. V budoucnu by zde mělo být víceúčelové zařízení s
možností provádění AG vyšetření.
Počet odborných ambulancí:
3
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
33 388
Charakteristika oddělení:
První zmínka o rentgenovém přístroji v pelhřimovské nemocnici pochází z roku 1904, kdy byl
zakoupen malý rentgen Agfa-Werke. Obsluhu tehdy prováděly sestry, později mužská část SZP. Lékaři si
přicházeli provést potřebná vyšetření a sami si popisovali snímky. Oddělení sloužilo všem bez zvláštního
vedení.
V roce 1960 se stal prvním primářem nově vzniklého oddělení MUDr. Karel Kupec, který předtím
pracoval na rentgenologickém oddělení v Jihlavě. Dal oddělení již běžný směr diagnostického pracoviště.
Prováděly se popisy snímků a vyšetření na skiaskopickém přístroji (vyšetření žaludku, střev, plic apod.) a
zároveň i radioterapie. Prvními rentgenologickými laboranty byli Otto Smíšovský (později obvodní lékař)
a Drahomír Jirásek (pozdější primář neurologie v Jihlavě a v Pelhřimově), dále Jana Kliková a Jaroslava
Pípalová.
Už v polovině 80. let prováděl primář MUDr. Kupec první translumbální angiografii břicha a dolních
končetin a ve spolupráci s neurology se uskutečnily první mozkové angiografie. V roce 1979 nastoupil na
oddělení MUDr. Martin Novák. V tomto období dochází k rozšíření škály skiaskopických výkonů. Kromě
bazálních vyšetření se zde začíná provádět v té době zcela ojedinělé vyšetření tenkého střeva –
enteroklýza, dále pak angiografie mozku, břicha a dolních končetin Seldingerovou metodou z třísla.

V roce 1983 byl zakoupen ultrazvukový přístroj, který v té době vlastnilo jen několik málo
zdravotnických zařízení v republice. Později se prováděly již i intervenční výkony – perkutánní biligrafie
PTC, perkutánní biopsie pod UZ.
V roce 1986 tehdy 64-letý primář MUDr. Kupec odešel do důchodu a primářem se stal dosavadní
zástupce primáře MUDr. Martin Novák. Ke konci 90. let začal provádět primář MUDr. Novák první
angioplastiky v Jihočeském kraji.
V roce 1991 dostalo oddělení počítačový tomograf a došlo k mohutnému rozvoji CT vyšetření. V té
době bylo plně využíváno ultrazvukové vyšetření, nastal však útlum angiografického vyšetření, protože
z technických důvodů bylo nutné na stávajícím přístrojovém vybavení ukončit provoz.
V současné době na oddělení pracují 2 nově vybavené snímkovny, další snímkovna se skiaskopickou
stěnou, vyšetřovna UZ s novým přístrojem Toshiba a CT pracoviště, vybavené klasickým tomografickým
přístrojem, který bude doplněn spirálním CT přístrojem. K dispozici jsou 2 pojízdné rentgenové přístroje a
jedno pojízdné C rameno.
Zatímco v roce 1929 bylo provedeno 170 rtg vyšetření, v roce 1954 již přes 10 000, v roce 1988 již 40
173 a v roce 2002 – 46 000 vyšetření. Skladba výkonů se samozřejmě změnila v závislosti na požadavcích
klinických oborů. Klasický snímek, hlavní představitel radiodiagnostického oddělení, však zůstává a
zůstane i nadále.
Charakter oddělení je spíše intervenční s dlouhou zkušeností s angiografickým vyšetřením. Provádí se
biopsie (odběr tkání z patologických ložisek) všech orgánů pod ultrazvukem a CT zaměřením,
dopplerovské vyšetřování cév, mamární diagnostika i některé léčebné výkony, sloužící k zprůchodnění
uzavřených a zúžených tepen převážně dolních končetin.
Budoucnost oddělení je spatřována v angiografickém vyšetření (po zakoupení příslušného přístroje) a
v převedení oddělení na digitální formu.
ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Primář:
MUDr. ing. Milan Šimánek
atestace:
I. stupeň z interny + nástavbová atestace z nukleární medicíny
Zástupce primáře:
Vrchní sestra:

Ing. Hana Spěváčková
Jaroslava Tomšů
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru nukleární medicína

Oddělení:

telefon:

565 355 493, 496

Počet lékařů:

Kromě primáře pracuje na oddělení 1 lékař s I. atestací z interny.

Počet SZP:

5 zaměstnanců, z toho PSS - 4

Lokalizace oddělení: Oddělení je umístěno v suterénu bývalé polikliniky.
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
13 426
Charakteristika oddělení:
1.6.1977 zahájilo svoji činnost po několika letech příprav oddělení nukleární medicíny (ONM) a to
jako druhé pracoviště tohoto typu v Jihočeském kraji. Při jeho zakládání vydatně metodicky přispělo
vedení ONM v Českých Budějovicích, jmenovitě tehdejší primář MUDr. Brož a MUDr. Šabata.
Primářkou oddělení se stala MUDr. Věra Švejnohová, která jej vedla až do roku 1998. U vzniku
oddělení stály sestry Marie Zlámalová a Marie Jonášová, v laboratoři laborant Josef Pešek. Po fyzikálně
technické stránce zajišťoval provoz ing. Josef Brož.
Oddělení bylo umístěno v suterénu bývalé polikliniky a zpočátku bylo vybaveno pouze základními
přístroji k vyšetření ledvin (tzv. dvoukanálový detektor) a k vyšetřování biologických vzorků (tzv.
studnový detektor). Ve své době přesto představovalo toto vybavení významné zlepšení diagnostiky
chorob ledvin a močových cest, onemocnění jater a anémie. V laboratoři byly zavedeny unikátní metody
stanovování funkce štítné žlázy (T4) a těhotenství ( HCG).
Na počátku práce ONM se diagnostické látky připravovaly přímo v laboratoři ONM, s vývojem
oboru pak byly postupně nahrazovány hromadně vyráběnými diagnostickými kity. V následujících letech
pokračoval vývoj oddělení ve dvou základních směrech – laboratorní diagnostika a zobrazovací a funkční
diagnostika. Obě hlavní specializace se prolínaly a nadále prolínají při potřebě přípravy radiofarmak,
zpracování a přípravě biologických vzorků, atd.

V laboratoři oddělení bylo od roku 1977 zaváděno stanovování látek, vyskytujících se v těle ve velmi
malých koncentracích. Jednalo se hlavně o hormony, nádorové markery, z léků digoxin. Tak, jak
docházelo k vývoji medicíny, rostl zájem o laboratorní testy. Postupně ověřované jednodušší postupy
s využitím izotopů, byly nahrazovány automatizovaným stanovováním, zejména biochemickými
metodami.
V současné době je ročně v laboratoři provedeno 35 000 vyšetření. Těžiště práce laboratoře je
v oblasti diagnostiky onemocnění štítné žlázy, nádorových onemocněních, průběhu těhotenství a
screeningu vrozených vývojových vad.
V diagnosticko – zobrazovací části bylo v roce 1979 oddělení vybaveno scintigrafem, což umožnilo
první morfologické studie (štítná žláza, skelet, ledviny, játra, perfuze plic, mozek).
V lednu 1991 byla uvedena do provozu gamakamera, výrazně posouvající zobrazovací možnosti
nukleární medicíny. Digitalizací v roce 1997 byla životnost kamery prodloužena.
V roce 1998 převzal vedení oddělení MUDr. ing. Milan Šimánek, do té doby pracující v Okresní
nemocnici Havlíčkův Brod.
V době po přijetí tzv. „Atomového zákona“ proběhla standardizace práce na celém ONM s důrazem na
kvalitu vyšetření a bylo přistoupeno k zlepšení přístrojového vybavení oddělení.
V roce 2000 bylo oddělení vybaveno laminárními boxy zaručující nejvyšší kvalitu připravovaných
diagnostik.
Počátkem roku 2001 byla instalována jednohlavá tomografická gamakamera, zásadním způsobem
zlepšující možnosti diagnostiky v kardiologii, onkologii, neurologii a dalších medicínských oborech.
Během několika let došlo ve shodě s vývojem celého oboru nukleární medicíny ke zdvojnásobení počtu
vyšetření a zvýšení jejich náročnosti (zejména vyšetření srdce a cév a onkologických onemocnění).
Vývoj diagnosticko – zobrazovací části ONM v následujících letech bude ve znamení fúze informací
z dalších zobrazovacích modalit (CT, MR) a z minoritních činností, např. asistence u radiačně
navigované chirurgie. K dalšímu zlepšení kvality a dostupnosti vyšetření i komfortu pacientů přispěje
přestěhování ONM - po čtvrt století existence - do nových prostor pavilonu akutní medicíny.
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
Primář:
MUDr. Karel Kalla
atestace:
I. stupeň z interny + nástavbová atestace z klinické biochemie
Zástupce primáře:

Vedoucí laborantka:

Ing. Miroslava Sířišťová
specializace v klinické biochemii
Hana Harudová
nástavbové pomaturitní specializační studium – vyšetřovací metody v biochemii

Oddělení:

telefon:

565 355 425

Počet lékařů:

Kromě primáře pracuje na oddělení l lékař s I. atestací z klinické biochemie.

Počet SZP:

9 zaměstnanců, z toho PSS - 6

Pracoviště je umístěno ve 2. poschodí pavilonu ambulantních služeb (PAS) v horní
části areálu Nemocnice Pelhřimov.
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
85 258
Charakteristika oddělení:
Jako samostatné oddělení vzniklo dne 1.11.1963, kdy byl souběžně jmenován primářem MUDr. Karel
Kalla ml.. Do té doby byla laboratoř pod dohledem primáře interního oddělení MUDr. Karla Kally st..
Vedoucím laborantem byl Vladimír Drbal, který však po zřízení samostatného pracoviště odešel mimo
zdravotnictví.
Pracovalo se ve 2 místnostech v přízemí hlavní budovy ve spojovací chodbě mezi chirurgickým a
radiodiagnostickým traktem. Na polovině centrálního stolu se prováděla biochemická vyšetření, na druhé
polovině hematologická vyšetření. Na pracovišti pracoval primář na poloviční úvazek a 4 laboranti. Měřilo
se na Pulfrichově fotometru a jednoduchém fotometru z NDR. Veškeré reagenční roztoky se připravovaly
v laboratoři, jenom některé byly dodávány z lékárny. Oddělení se postupně začalo vybavovat přístroji a
rozšiřovala se paleta vyšetření.
Lokalizace oddělení:

Ke kvalitativní změně došlo kolem roku 1970, kdy nastoupil na pracoviště erudovaný analytik ing. Jan
Kalina a pracoviště bylo vybaveno řadou nových přístrojů z dovozu. Oddělení se přejmenovalo na
oddělení klinické biochemie (OKB). Začalo výrazně rozšiřovat rozsah svých vyšetření a rozvíjela se
spolupráce s lůžkovými odděleními (hlavně ARO a interním oddělením). OKB stálo u zrodu kompletní
parenterální výživy na ARO, byly zavedeny biochemické vizity. Začalo se s léčbou a dispenzarizací
chronických renálních insuficiencí na OKB, byla zavedena a několikrát provedena peritoneální dialýza na
ARO a začalo se s nutričně definovanou tekutou výživou.
Od 1. února 1984 bylo zřízeno samostatné transfuzní oddělení a hematologický úsek (včetně
pracovníků) přešel z OKB na toto nové pracoviště.
Počínající automatizace pracoviště spadá do 80. let minulého století. Pracoviště se prostorově rozšířilo
a začala se ve spolupráci s pracovníky výpočetního střediska uplatňovat výpočetní technika, nejprve jako
terminál velkého sálového počítače ve výpočetním středisku. V únoru 1988 byl na oddělení dodán nový
analyzátor Hitachi 704.
Další období na konci a přelomu století je charakterizováno rozvojem imunochemie, zdokonalováním a
standardizací rutinní analýzy a rozvojem výpočetní techniky. V roce 1993 se součástí oddělení stává
ambulance pro diagnostiku a léčbu poruch metabolismu tuků.
V roce 1994 dostává oddělení nový ABR analyzátor, v roce 1995 denzitometr Sebie, imunochemický
analyzátor a nový, výkonnější analyzátor Hitachi na rutinní vyšetření.
Od roku 1997 má oddělení svoji počítačovou síť s laboratorním informačním systémem od firmy
Stapro, která je propojena se sítí nemocnice. V roce 1999 došlo k částečné automatizaci práce na močové
laboratoři a k její standardizaci. Začaly se vyšetřovat i glykemie na glukózovém analyzátoru.
V roce 2001 došlo k poloautomatizaci imunochemických vyšetření na destičkách a v roce 2002 se začal
vyšetřovat glykovaný hemoglobin nízkotlakou kapalinovou chromatografií. V roce 1998 nastoupila na
oddělení MUDr. Martina Slavětínská s atestací I. stupně z interny a od roku 2002 zajišťovala ambulanci
pro kostní poruchy (osteoporózu).
Oddělení se člení na úsek rutinní a automatizované analýzy, kontroly jakosti a úsek speciálních metod.
Rutinní a speciální biochemická vyšetření (170 druhů) z biologického materiálu provádí jak pro Nemocnici
Pelhřimov, tak pro soukromé ordinace praktických a odborných lékařů v Pelhřimově i okolí, Humpolci,
Pacově, LDN v Humpolci, některá speciální vyšetření pro LTRN Humpolec. Zajišťuje ústavní
pohotovostní službu v době od 15,30 – 07,00 hodin ve všední dny a po dobu 24 hodin v sobotu, neděli a ve
svátek.
OKB uspořádalo řadu odborných akcí celostátního významu. V roce 1984 Mezikrajské dny klinické
biochemie, v roce 1985 X. postgraduální seminář sekce biochemické a toxikologické analytiky a mnoho
dalších akcí.
ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
Primářka:
MUDr. Jana Černá
atestace:
I. a II. stupeň z lékařské mikrobiologie
Zástupce primářky:
Vrchní laborantka:

Ing. Stanislava Čechová
specializace v lékařské mikrobiologii
Marie Šípková
nástavbové pomaturitní specializační studium – laboratorní metody v lékařské
mikrobiologii

Oddělení:

telefon:

Počet lékařů:

Kromě primářky nepracuje na oddělení žádný jiný lékař.

Počet SZP, PZP, NZP:

565 355 447

7 zaměstnanců. Z toho: PSS - 3

Lokalizace oddělení: Pracoviště je umístěno v areálu nemocnice v pavilonu ambulantních služeb (PAS) ve
4. patře.
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
21 724
Charakteristika oddělení:
Oddělení lékařské mikrobiologie zahájilo svou činnost v nově otevřeném pavilonu ambulantních služeb
v létě roku 1989. Tehdy bylo součástí laboratorních oborů OHS Pelhřimov. Postupné zavádění
mikrobiologických vyšetřovacích metod probíhalo pod vedením primářky oddělení MUDr. Ludmily

Hillové. Nedílnou součástí komplementárních oborů tehdejší Městské nemocnice Pelhřimov se stává
oddělení lékařské mikrobiologie od 1. července 1991.
Jako laboratorní obor provádí základní bakteriologickou a parazitologickou diagnostiku, včetně
stanovení citlivosti mikroorganismů k antibiotikům pro lůžkovou i ambulantní část Nemocnice Pelhřimov a
pro ostatní zdravotnická zařízení a praktické lékaře spádové oblasti. Součástí oddělení je antibiotické
středisko.
Od 1. července 1994 pracuje oddělení lékařské mikrobiologie pod vedením primářky MUDr. Jany
Černé. Jeho činnost zajišťují v současné době dva VŠ pracovníci, šest laborantek a dvě sanitářky.
Jsou prováděna vyšetření:
O bakteriologická – kultivační vyšetření biologického materiálu, identifikace patogenů a stanovení
citlivosti na antibiotika,
O parazitologická – diagnostika běžných střevních parazitárních onemocnění (diagnostika tropických
parazitóz se neprovádí),
O latex-aglutinační testy pro diagnostiku adenovirových a rotavirových průjmových onemocnění,
O rychlé latex-aglutinační testy pro diagnostiku nejběžnějších patogenů bakteriálních infekcí CNS,
O diagnostiku TBC – kultivační vyšetření biologického materiálu včetně identifikace a stanovení
citlivosti na antituberkulotika,
O
vyšetřování stěrů nemocničního prostředí, kontroly účinnosti dezinfekčních prostředků,
vyhodnocování biologických indikátorů při kontrolách účinnosti sterilizačních zařízení, kontroly sterilit
pro transfuzní oddělení.
V rámci antibiotického střediska se poskytují konzultace antimikrobní terapie včetně vyhodnocování a
interpretace bakteriologických nálezů.
ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY
Primář:
MUDr. Petr Kessler
atestace:
I. a II. stupeň z interny + nástavbová atestace z hematologie a
transfuzní služby
Zástupce primáře:
MUDr. Hynek Poul
atestace:
I. stupeň z interny
Vedoucí laborantka:

Iva Vaněčková
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru hematologie a transfuzní
služby

Staniční sestra: Věra Šilerová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru zdravotní sestra pro úsek
krevní transfuze
Oddělení:

telefon:

565 355 462, 469

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení jedna lékařka s I. atestací.

Počet SZP, PZP, NZP: 17 zaměstnanců, z toho PSS – 9
Lokalizace oddělení: Samostatná budova v horní části areálu nemocnice.
Počet odborných ambulancí:
1
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
54 488
Charakteristika oddělení:
Hematologické laboratorní vyšetřovací metody byly v pelhřimovské nemocnici zpočátku zaváděny na
oddělení klinické biochemie, současně byl budován krevní sklad. Teprve v roce 1984 bylo v souladu
s potřebami tehdejší medicíny otevřeno v nové budově samostatné transfuzní oddělení, jehož hlavní náplní
práce byly odběry plné krve a výroba transfuzních přípravků.
První odběr krve se uskutečnil pod metodickým vedením krajského transfuzního oddělení dne 8.5.1984,
od 1.6.1984 byl zahájen provoz hematologické laboratoře a krevního skladu. Vedením nového oddělení
byla pověřena prim. MUDr. Eva Valentová, která se svého úkolu ujala s velkou osobní angažovaností.
Brzy se podařilo vybudovat moderní oddělení, vyrábějící transfuzní přípravky, splňující všechny
kvalitativní normy. Významným přelomem bylo v červnu 1987 zavedení vyšetřování protilátek proti HIV.
Zásadní změna provozu nastala v roce 1992, kdy byly zavedeny odběry krve do plastových vaků. Tím
bylo umožněno další zvýšení bezpečnosti transfuzních přípravků a prodloužení doby jejich expirace.

Koncem 90. let začala další etapa rozvoje oddělení. Byla zavedena řada nových laboratorních metod,
zahájeny léčebné a dárcovské aferézy na separátoru, podstatně byla rozšířena ambulantní činnost, byl
otevřen denní stacionář. Ve spolupráci s interním oddělením byla rozšířena péče o pacienty s nádorovými
chorobami krvetvorby. Byly vypracovány standardní postupy v transfuzním úseku. Po odchodu primářky
MUDr. Evy Valentové do důchodu byl v červnu 2000 jmenován primářem MUDr. Petr Kessler. Tým
pracovníků byl postupně doplněn dalšími lékaři. V prosinci roku 2001 oddělení úspěšně absolvovalo
kontrolu SÚKL, v únoru 2003 byla po drobných stavebních úpravách otevřena 2. ambulance.
Oddělení hematologie a transfuzní služby sestává ze 3 provozů:
O hematologické ambulance,
O hematologické laboratoře,
O transfuzního úseku.
V ambulantní části se stacionářem (3 lůžka) jsou léčeni pacienti s krevními chorobami, včetně
nádorových onemocnění (chronická a akutní leukémie, Hodgkinova choroba, non-hodgkinské lymfomy,
mnohočetný myelom). Případná hospitalizace těchto nemocných je zajištěna na interním oddělení. Pro
případ nutnosti konzultací při řešení náhlých komplikací funguje nepřetržitá telefonická příslužba
hematologa. Byla navázána úzká spolupráce s fakultními centry, vhodní pacienti jsou indikováni a
připravováni k transplantaci krvetvorných buněk. Součástí ambulantní činnosti je antikoagulační poradna,
kde jsou dispenzarizovaní pacienti léčeni medikamenty snižujícími krevní srážení. Ve spolupráci
s gynekologicko-porodnickým oddělením jsou sledovány těhotné ženy s těmito poruchami s cílem zabránit
trombotickým komplikacím. Na stacionáři jsou prováděny drobné výkony (sternální punkce,
trepanobiopsie kostní dřeně, převazy centrální žilní kanyly), podávány transfuze a infuze. Na separátoru
jsou prováděny léčebné aferézy u nemocných z Pelhřimovska i vzdáleného okolí.
Hematologická laboratoř zajišťuje všechna běžná laboratorní vyšetření pro nemocné z pelhřimovské
nemocnice, zpracovává i vzorky odebrané praktickými lékaři. Velmi dobře je vybavena hemokoagulační
laboratoř, provádějící statimově 24 hodin denně komplexní vyšetření poruch krevního srážení u nemocných
v kritickém stavu. Plánovaně jsou zde prováděna i specializovaná vyšetření poruch krevního srážení
v návaznosti na ambulantní péči o nemocné.
Transfuzní úsek zásobuje pelhřimovskou nemocnici a v případě potřeby i jiná zdravotnická zařízení
transfuzními přípravky, vyrobenými z plné krve, včetně deleukotizovaných přípravků. Na separátoru Cobe
Spectra jsou připravovány trombocytární koncentráty, zejména pro pacienty s dřeňovými útlumy po
chemoterapii. Tyto koncentráty jsou poskytovány i jiným nemocnicím. Dále se provádějí
imunohematologická vyšetření, včetně vyšetření prenatálních. Funguje program autotransfuzí.
Lékaři oddělení hematologie a transfuzní služby se aktivně účastní multicentrických výzkumných
projektů, publikují v odborných časopisech, na oddělení vznikla monografie o antikoagulační léčbě.
Snahou bude i nadále budování hematologického centra, schopného zabezpečit pro občany
Pelhřimovska i okolních okresů komplexní péči jak v případě nádorových onemocnění krvetvorby, tak
v případě poruch krevního srážení. Tato péče by měla být srovnatelná s péčí, která se dostává občanům
velkých měst, kde sídlí fakultní pracoviště.
ODDĚLENÍ PATOLOGIE
Vedoucí lékař:
Doc. MUDr. Alena Chlumská, CSc.
atestace:
I. a II. stupeň z patologické anatomie
Vedoucí laborant:

Dana Kašparová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru histologie

Oddělení:

telefon:

565 355 584

Počet lékařů:

Kromě vedoucí lékařky pracuje na oddělení 1 lékař bez atestace.

Počet PZP:
1 zaměstnanec
Lokalizace oddělení: Oddělení je umístěno v zadní části areálu nemocnice (u Humpolecké ulice).
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2002:
106
Charakteristika oddělení:
Oddělení bylo uvedeno do provozu v roce 1961 a to v části bývalého infekčního pavilonu, později LDN.
První primář MUDr. Jan Studený, který přišel do Pelhřimova z Jihlavy, měl k dispozici 3 místnosti, ze

kterých vznikla laboratoř, kancelář a pracovna primáře. V přístavku budovy byla pitevna s provozními
místnostmi. K oddělení patologie patřily i 2 prosektury v nemocnici v Počátkách a Humpolci.
Prim. MUDr. Studený začal pracovat na oddělení, kde bylo jen velmi skromné laboratorní i pitevní
vybavení. Přesto oddělení zajišťovalo veškerá bioptická a cytologická vyšetření z celého okresu. Podařilo
se zařídit i fotolaboratoř a u všech zajímavých případů byla pořizována fotodokumentace. S přibývajícím
počtem bioptických vyšetření a pitev bylo potřeba oddělení rozšířit.
Vzhledem k tomu, že pitevna byla v havarijním stavu a laboratorní část byla již prostorově zcela
nedostačující, bylo v roce 1981 rozhodnuto o přístavbě a rekonstrukci celého oddělení. Práce byly
prováděny brigádnicky v akci „Z“ a podíleli se na nich zaměstnanci celé nemocnice. Po celou dobu
rekonstrukce byl zachován chod laboratoří a tím i vyšetřování bioptického materiálu. Pouze v době
přestavby pitevny byl zastaven pitevní provoz a nutné pitvy byly prováděny na prosektuře v Humpolci.
V roce 1985 byla přístavba dokončena. Za celou dobu existence oddělení zde působili pouze dva
primáři. Prim. MUDr. Studený pracoval na oddělení sám téměř celou dobu až do svého odchodu do
důchodu v roce 1983. Pouze krátkou dobu zde působil jako sekundární lékař MUDr. M. Voňavka. Od roku
1980 zastupoval prim. MUDr. Studeného bývalý primář patologie v táborské nemocnici MUDr.Radim
Vacek, který odešel s příchodem nového primáře MUDr. Michala Khecka v roce 1983. Kolektiv laborantů
se v podstatě neměnil, ale pitevních sanitářů se na oddělení vystřídalo několik.
S nástupem nového
primáře se zlepšilo přístrojové i personální vybavení oddělení, zaváděly se nové vyšetřovací metody.
V roce 1996 přibyla na oddělení nová síla MUDr. Hana Houdková, ale po necelých dvou letech odešla a
dnes se věnuje jinému klinickému oboru.
V roce 1999, po 16 letech působení v pelhřimovské nemocnici, se prim. MUDr. Kheck rozhodl odejít na
primariát do Jihlavy. Vzhledem k tomu, že obor patologie nikdy nebyl a není pro lékaře atraktivní, zůstalo
oddělení bez primáře. V současnosti je na oddělení omezený pitevní provoz a bioptická vyšetření zajišťuje
v plném rozsahu Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň.
ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA
Vedoucí:
Mgr. Marie Nováková
atestace:
I. a II. stupeň z lékárenství
Zástupce:

Mgr. Jitka Švecová
atestace:
I. stupeň z lékárenství

Ústavní lékárna:
Sklad zdravot. materiálu:

telefon: 565 355 591, 593
telefon: 565 355 596, 565 323 017

Počet farmaceutů: Kromě vedoucí a její zástupkyně zde pracuje 1 farmaceut.
Počet SZP, PZP, NZP: 7 zaměstnanců, z toho PSS - 2
Lokalizace úst. lékárny a skladu zdrav. materiálu:
Lékárna, sklad zdravotnických pomůcek i jejich prodejna jsou umístěny v budově
bývalé polikliniky.
Charakteristika:
Do roku 1973 byly dodávány nemocnici léky a zdravotnický materiál z lékárny ve městě. V roce 1973
byla lékárna přestěhována do opraveného domu pod nemocnicí a v těchto prostorách byla až do roku 1998.
Zvýšeným obratem lékárny a také výdejem léků na recepty přestaly tyto prostory vyhovovat. Proto se v
roce 1987 začalo uvažovat o přestavbě objektu lékárny, ale ze záměru sešlo. Po rozpadu OÚNZ a
lékárenské služby přešla lékárna organizačně pod nemocnici.
V červnu 1998 po rekonstrukci polikliniky byla lékárna přestěhována do současných prostor.
V roce 2000 byl připojen k lékárně sklad zdravotnického materiálu. V současné době lékárna vyhovuje
prostorovým i technickým vybavením podmínkám SÚKL.
Lékárna zásobuje léky a zdravotnickým materiálem jednotlivá oddělení nemocnice. Pro pacienty jsou
vydávány léky na recepty a PZT (prostředky zdravotnické techniky) na poukaz. Jsou prodávány volně
prodejné léky, zdravotnický materiál a potravinové doplňky.
DOSANKA
Vedoucí:
Bc. Jitka Dejmková
Vrchní sestra:
Jindřiška Ondráčková
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská
péče o dospělé

Kancelář:
telefon: 565 355 598
Počet zaměstnanců:
8 SZP
Lokalizace:
budova bývalé HTS
Charakteristika:
Domácí péče – Home care je péče poskytovaná kvalifikovanými sestrami přímo v domácím prostředí
pacienta. Je to systém zdravotní péče, který:
O udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci,
O zlepšuje psychický stav nemocných,
O umožňuje trvalou podporu rodiny,
O snižuje náklady na zdravotní péči.
Cílem domácí péče je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, které pacient
dobře zná a kde se cítí v bezpečí. Je obklopen rodinou, která je motivována a edukována k péči o svého
blízkého. Pacient je podporován v sebepéči a sebeobsluze. Základním principem je humanizace zdravotní
péče.
Domácí péče je určena následujícím kategoriím pacientů:
O Domácí hospitalizace
Navazuje na hospitalizaci skutečnou. Je určena pacientům, kteří jsou propuštěni
z nemocnice. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí
domova, o pacienta pečuje zkušená zdravotní sestra. Tento druh péče ordinuje
lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Takový předpis má platnost 14 dnů.
Trvá-li doléčování déle, platí pro něj pravidlo jako u chronicky nemocných
pacientů. Jako příklad je možno uvést poúrazovou péči. Je prováděna zejména
léčba bolesti, polohování, zajištění dietního, pitného a hygienického režimu,
odborné ošetření ran a poranění, průběžná rehabilitace.
O Dlouhodobá péče o chronicky nemocné
Je určena pacientům, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav
vyžaduje dlouhodobou pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Takovou
péči může ordinovat pacientův praktický lékař. Příkladem jsou pacienti
s nehojícími se proleženinami, diabetici, pacienti po cévních mozkových
příhodách, pacienti s plicním, metabolickým, neurologickým, onkologickým
onemocněním apod.
Podmínky domácí péče:
O Péče požadovaná lékařem
Je poskytovaná na základě ordinace lékaře v rozsahu, který stanoví lékař. Je
zahájena i ukončena podle instrukcí lékaře. Taková péče je za určených podmínek
hrazena ze zdravotního pojištění až do rozsahu 3 hodin denně.
O Péče požadovaná pacientem
Péče je zahájena podle požadavku pacienta. Sestra, vykonávající první návštěvu,
zjistí všechny potřebné údaje o pacientovi a domluví rozsah péče. Péče je ukončena
podle rozhodnutí pacienta. Takovou péči si hradí sám pacient.
Historie a současný stav
Domácí ošetřovatelská péče DOSANKA byla zavedena při Nemocnici Pelhřimov před 10ti lety
1.prosince 1993.
V roce 1993 poskytovaly péči 3 sestry. Dnes má DOSANKA 5 sester na plný úvazek a 3 sestry na část
úvazku. Změnil se i počet pacientů ošetřených za den. Zatímco v začátcích to bylo 3-5 pacientů za den,
dnes je to 10-16 pacientů denně, podle náročnosti péče. Zpočátku byla péče poskytována pouze
pelhřimovským pacientům. Dnes jsou ošetřováni pacienti z celého okresu. Za pacienty sestry dojíždí
osobními auty.
Pacientům je poskytována komplexní péče dle potřeby a to 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Je plně
hrazena pojišťovnou. Sestry se starají o pacienty s částečnou či plnou závislostí na druhé osobě. Ošetřují
těžce nemocné pacienty, podávají léky a injekce, provádějí převazy ran, léčbu a prevenci proleženin,
kontrolují fyziologické funkce, odebírají biologický materiál za účelem vyšetření, provádí ošetřovatelskou
rehabilitaci a řadu dalších odborných výkonů. Psychickou podporu věnují sestry nejen pacientům, ale i
jejich rodinám.
Domácí péči navrhuje buď praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Během poskytování
péče je pacient neustále sledován a jakákoliv změna zdravotního stavu je okamžitě konzultována
s praktickým lékařem.

Domácí péče úzce spolupracuje s pečovatelskou službou. Pacientům jsou podávány informace o
možnostech pomoci či sestry přímo pečovatelskou službu kontaktují.
V roce 2003 je v kartotéce domácí péče DOSANKA průměrně 180 pacientů. Některé navštěvuje sestra
2x denně, jiné 3x týdně, další třeba 1x za tři měsíce. To souvisí s péčí, kterou lékař pro pacienta požaduje.
Pro mnohé pacienty se sestry stávají jediným pojítkem s okolním světem.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí:
Bc. Jitka Dejmková
Vrchní sestra:
Jitka Šeredová
nástavbové pomaturitní specializační studium v oboru ošetřovatelská
péče o dospělé
telefon:
565 355 628
Počet zaměstnanců:
23 pečovatelek, 3 okrskové sestry, 4 dobrovolné pečovatelky
Lokalizace:
bývalá budova HTS
Charakteristika:
Pečovatelská služba je poskytována těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří
nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý
zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou
obstarat rodinní příslušníci. Jedná se o sociální péči, nikoli zdravotní.
Pečovatelská služba je zavedena v okrese Pelhřimov již několik let. Pod nemocnicí zahájila svoji
činnost 1.7.1996. Je zajišťována pomocí pečovatelek z povolání a dobrovolných pracovníků pečovatelské
služby. Služby pokryjí veškeré potřeby klienta v péči o domácnost, zajištění stravy, včetně hygienických
potřeb klienta. Nejžádanějšími úkony pečovatelské služby jsou dovážka oběda, nákupy, pochůzky, úklid
domácnosti, koupel ve středisku osobní hygieny a domácnosti a jednoduché ošetřovatelské úkony.
Cílem pečovatelské služby je přiblížit terénní sociální služby i do odlehlých obcí regionu, kde
především chybí sociální a veřejné služby. Kvalita práce je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí 386
klientů k 30.4.2003.
ŘEDITELSTVÍ
Ředitel:
Ing. Pavel Hrala
telefon: 565 355 100, 565 323 107
e-mail: phrala@hospital-pe.cz
Zástupce ředitele-šéflékař:
MUDr. Jaromír Pangrác
telefon:
565 355 101
e-mail: jpangrac@hospital-pe.cz
Hlavní sestra:
Bc. Jitka Dejmková
telefon:
565 355 105, 565 323 671
e-mail: jdejmk@hospital-pe.cz
Vedoucí kanceláře:
Jana Horáková
telefon: 565 355 104
e-mail: jhorak@hospital-pe.cz
Sekretářky:
Lenka Hadravová
telefon: 565 355 102
e-mail: lhadrav@hospital-pe.cz
Marie Koutníková
telefon: 565 355 103
e-mail: mkoutnik@hospital-pe.cz
Knihovna:

Mgr. Eva Nemeškalová
telefon: 565 355 120
e-mail: knihovna.onp@worldonline.cz
565 32 46 45
Samostatná budova u vstupu do nemocnice (proti vrátnici).

FAX:
Lokalizace:
Charakteristika:
Kancelář ředitele zajišťuje servis, administrativní podporu a provozní podmínky pro činnost
managementu nemocnice, přijímá a vyřizuje stížnosti pacientů, petice, ztráty, vede veškerou právní agendu,
organizuje vzdělávací aktivity zaměstnanců i laické veřejnosti, vede odbornou knihovnu.
EKONOMICKÝ ODBOR
Vedoucí:
Ing. Oldřich Městka

Zástupce vedoucího:

telefon: 565 355 131
e-mail: omestka@hospital-pe.cz
Iveta Linhartová
telefon: 565 355 136
e-mail: ilinhart@hospital-pe.cz
celkem 9
Samostatná budova u vstupu do nemocnice (proti vrátnici).

Počet zaměstnanců:
Lokalizace:
Charakteristika:
Ekonomický odbor se dělí na :
O oddělení účetnictví - telefon 565 355 136, 134
·
zabezpečuje oběh a zpracování účetních dokladů, sestavování výkazů o hospodaření a účetních
výkazů,
O obchodní oddělení - telefon 565 355 128, 129
· zabezpečuje vystavování faktur zdravotním pojišťovnám a ostatním odběratelům,
vystavuje a eviduje darovací smlouvy, vede osobní účty zaměstnanců FKSP,
O operativní evidence - telefon 565 355 130
· zabezpečuje evidenci majetku a jeho inventarizaci,
O pokladna – telefon 565 355 146
· zabezpečuje oběh peněz v hotovosti v příjmových i výdajových položkách.
PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ ODBOR
Vedoucí:
Ing. Josef Plát
telefon:
565 355 121
e-mail: jplat@hospital-pe.cz
Zástupce vedoucího:
Libuše Straková
telefon: 565 355 122
e-mail: lstrak@hospital-pe.cz
Počet zaměstnanců:
celkem 4
Lokalizace:
Samostatná budova u vstupu do nemocnice (proti vrátnici).
Charakteristika:
Personální a mzdový odbor odpovídá za personální a mzdovou politiku ve smyslu ustanovení zákoníku
práce a ostatních pracovněprávních a mzdových předpisů.
Dělí se na :
O personální pracoviště
· vede evidenci o stavech pracovníků dle kategorií,
· zhotovuje zápočtové listy – potvrzení o délce zaměstnání,
· likviduje cestovní účty zaměstnanců,
· připravuje podklady a zpracovává statistické výkazy,
·
aktualizuje seznam zaměstnanců v programu periodických prohlídek zaměstnanců a databázi
pracovních náplní.
Agendu zajišťuje:
Libuše Straková
telefon: 565 355 122
e-mail: lstrak@hospital-pe.cz
O mzdová účtárna
· zpracovává výplaty mezd a provádí odvody pojistných dávek a daně z příjmů fyzických osob,
· vede evidenci nároků na dovolenou,
· zpracovává podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění,
· provádí výpočty náhrad pracovních úrazů a nemocí z povolání,
·
vyřizuje a sepisuje žádosti pracovníků o přiznání důchodů (mimořádný, starobní, částečný
invalidní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí),
· vede přehledy o pojištěné osobě a jejich výdělcích pro účely sociálního zabezpečení,
· vede evidenční listy.
Agendu zajišťuje:
Miroslava Dvořáková
telefon: 565 355 123
e-mail: mdvorakova@hospital-pe.cz

Aranka Mihulková
telefon: 565 355 124
e-mail: amihulkova@hospital-pe.cz
PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ODBOR
Vedoucí:
Ing. Tomáš Koubek
telefon: 565 323 628, 565 355 151
e-mail: tkoubek@hospital-pe.cz
Zástupce:
Jaroslav Jezbera
telefon: 565 355 155
Počet zaměstnanců:
celkem 119
Charakteristika:
Provozně-technický odbor komplexně zajišťuje správu, provoz a údržbu objektů spravovaných
Nemocnicí Pelhřimov, včetně jejich technologických zařízení.
Prádelna, MTZ:
vedoucí:
Jaroslav Jezbera
telefon:
565 355 155
počet zaměstnanců:
28
Prádelna slouží k praní, žehlení a opravám prádla pro provoz nemocnice. Volné kapacity prádelny jsou
využívány pro komerční praní a žehlení prádla pro zákazníky.
MTZ zajišťuje komplexní dodávky a skladování jednotlivých druhů materiálů, zboží a předmětů pro
potřeby Nemocnice Pelhřimov s výjimkou spotřebního zdravotnického materiálu a léků.
Technické oddělení:
vedoucí technik: Zdeňka Lišková
telefon:
565 355 141
e-mail:
zliskova@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců:
17
Technické oddělení provádí technické zajištění provozu Nemocnice Pelhřimov, včetně provádění
základní údržby objektů a techniky. Zajišťuje požární ochranu.
Provozní oddělení:
provozářka:
Marie Římalová
telefon:
565 355 150
e-mail:
mrimal@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců:
20
Provozní oddělení zajišťuje provoz vrátnice, telefonní ústředny, údržbu venkovních ploch a
administrativní činnosti. Řídí dodavatelský úklid vnitřních prostor.
Stravovací provoz:
vedoucí:
Eva Vlčková
telefon:
565 355 161
počet zaměstnanců:
40
Stravovací provoz organizuje, kontroluje a zajišťuje léčebnou výživu nemocných a stravování jiných
strávníků v ústavní jídelně Nemocnice Pelhřimov, včetně komerčního stravování zákazníků. V rámci
celého stravovacího provozu je využívána výpočetní technika. Pro podávání stravy pacientům se používá
tzv. tablet systém s jmenovitým uvedením konkrétního pacienta. Stravování zaměstnanců je prováděno
bezobjednávkovým systémem s použitím magnetických karet.
Energetika:
Jiří Liška
telefon:
565 355 180
e-mail:
jirliska@quick.cz
Technik zajišťuje dodávky tepelné a elektrické energie, vody, plynu a provádí jejich měření a regulaci.
V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce centrálního zdroje tepla, rozvodů tepla (parní rozvody změněny
na teplovodní s výjimkou parovodu do hlavní budovy) a plynofikace kotelny.V roce 2000 byly
nainstalovány do kotelny 2 ks kogeneračních jednotek (náhradní zdroje elektrické energie). Teplovod do
hlavní budovy a s tím spojená rekonstrukce výměníkové stanice pro hlavní budovu je součástí výstavby
pavilonu akutní medicíny.
Dopravní zdrav. služba:
vedoucí:
Petr Novák
telefon:
565 355 385
počet zaměstnanců:
12
Dopravní zdravotní služba organizuje a zajišťuje veškerou přepravu pacientů a dalších osob sanitními
vozidly. Provádí a řídí veškerou přepravu osob a materiálu v rámci Nemocnice Pelhřimov.
BOZP:
Vladislava Nováčková
telefon:
565 355 143

e-mail:

vnovackova@hospital-pe.cz

Technik BOZP řídí, zajišťuje a kontroluje veškerá opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

Vedoucí:

Zástupce:

ODBOR INFORMATIKY
Ing. František Novák
telefon: 565 323 115
e-mail: fnovak@hospital-pe.cz
Karel Kužel
telefon: 565 355 116
e-mail: kk@hospital-pe.cz
celkem 7
Samostatná budova u hlavního vstupu do nemocnice (proti vrátnici).

Počet zaměstnanců:
Lokalizace:
Charakteristika:
Vznik odboru informatiky se datuje do roku 1984, kdy pod názvem výpočetní středisko vzniklo
oddělení zabývající se informatikou, jako záložní pracoviště Ústavu zdravotnických informací a statistiky
v Praze. Jeho úkolem bylo zpracování údajů pro zdravotní registry obyvatelstva, evidence pracovních
neschopností a tvorba programového vybavení pro zpracování dat některých oddělení OÚNZ, jmenovitě
dopravní zdravotní služby, příjmové kanceláře nemocnice a oddělení klinické biochemie. Technické
vybavení bylo tvořeno dvěma střediskovými minipočítači řady SM 4 s terminálovým provozem.
Po zrušení OÚNZ a změně financování zdravotnictví v roce 1992 se hlavní náplní činnosti výpočetního
střediska stalo pořizování a zpracování vykázaných zdravotních výkonů pro zdravotní pojišťovny.
V oblasti tvorby software to byl vývoj a implementace programů pro ekonomickou agendu, výkaznictví a
vedení zdravotní dokumentace na lůžkových odděleních nemocnice.
V letech 1997/1998 byly implementovány dílčí (laboratorní) informační systémy na odděleních klinické
biochemie, hematologie a radiodiagnostiky.
Teprve v roce 1999 byl pomocí modulu „Pojišťovna“ informačního systému AKORD položen základ
k budování nemocničního informačního systému (NIS). Zásadním krokem k realizaci uceleného NISu bylo
vybudování optické páteřní sítě na přelomu let 2000/2001 a následná implementace modulu Hospitalizace
NISu AKORD na všech lůžkových odděleních nemocnice v roce 2002.
Odbor informatiky :
O odpovídá za koncepci, rozvoj, implementaci a údržbu informačních systémů nemocnice,
O zajišťuje zpracování vykázané zdravotní péče a vytváří podklady pro její vyúčtování zdravotním
pojišťovnám,
O projednává smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.
Člení se na:
O odbor informatiky
telefon:
565 355 116
e-mail:
vypocetka@hospital-pe.cz
O oddělení zdravotních pojišťoven
telefon:
565 355 107
e-mail:
odzp@hospital-pe.cz

Vedení Nemocnice Pelhřimov děkuje všem právnickým a fyzickým osobám za poskytnuté sponzorské
dary, které v období od ledna 2000 do října 2003 dosáhly částky téměř 4 mil. Kč a významně tak přispěly
na činnost nemocnice. Za všechny sponzory bych alespoň rád jmenoval:
Spojené kartáčovny, a. s. Pelhřimov
Jihočeskou energetiku, a. s. České Budějovice
Pekárnu Adélku, a.s.
SPV, spol. s r. o., Plevnice
SPACE-COM, spol. s r. o., Humpolec
Tedom, s.r.o. Třebíč
Restauraci u Vlasáků Pelhřimov

ELPE, s.r.o. Pelhřimov
APS Ateliér Humpolec
KUKS, a.s. Humpolec
Stavební bytové družstvo Pelhřimov
Agrostroj a.s. Pelhřimov
Firmu Miroslav Pelíšek
Liwu Pelhřimov
DUP-družstvo Pelhřimov
Škrobárny, a.s. Pelhřimov
Truhlářství Profil, s.r.o. Humpolec
Elektro Burian, Pelhřimov
Bačinu, stavební firmu a.s. Pelhřimov
Uniclean, s.r.o. Pelhřimov
Proteam spol. s.r.o. Pelhřimov
Český telecom České Budějovice
Českou pojišťovnu České Budějovice
Dřevozpracující družstvo Lukavec
Základní organizaci odborového svazu zdravotnictví při Nemocnici Pelhřimov
Paní Judovou z České Bělé
Paní Bukovanovou z Jihlavy
Paní Houskovou z Pelhřimova
Paní Kubátovou z Pelhřimova
Pana Václava Dvořáčka z Humpolce

Chirurgie JIP s deseti lůžky - přízemí hlavní budovy.

Hemodialyzační pracoviště s pěti místy (lůžka a polohovací křesla) pro pacienty.

Dětské oddělení malými pacienty.

Pokoj gynekologicko-porodnického oddělení.

ARO - ošetřovatelský tým v čeles primářem oddělení MUDr. Františkem Bártou.

Neurologie - EMG: Pacienta vyšetřují primář oddělení MUDr. Jan Syrový a sestra Věra
Hodačová.

Ortopedie - operační tým na operačním sále.

Urologie - pracoviště litotrypse.

Doléčovací a rehabilitační jednotka - pohled na chodbu s šesti pokoji a 18 lůžky, včetně
recepčního obslužného pultu pro personál a "televizním" koutem pro pacienty.

ORL - pacientku ošetřuje primář oddělení MUDr. Jan Horníček.

RHB - léčebná rehabilitace pod dohledem fyzioterapeutky.

OKB - laborantka Blanka Šikulová v odborné laboratoři oddělení klinické biochemie.

Oddělení hematologie a transfuzní služby - dobrá nálada dárců krve i sestřičky Jitky Vackové a
staniční sestry Věry Šilerové.

Oddělení nukleární medicíny - sestra Jana Sochorová při vyšetřování pacienta na gamakameře.

RDO - vyšetření pacienta na počítačovém tomografu (CT). Na snímku primář oddělení MUDr.
Martin Novák a radiologická laborantka Marie Kubátová.

Pavilon akutní medicíny - objekt, ke kterému byl základní kámen položen 23. dubna 2002 a který
bude slavnostně otevřen v prosinci 2003.
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