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Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu „Hlavní lůžková budova
v Nemocnici Pelhřimov“. Projekt byl realizován za 30% podpory ROP Jihovýchod.
Celkové náklady na modernizaci hlavní lůžkové budovy dosáhly 476 miliónů korun.

Helen Kellerová: Sami toho zvládneme tak málo,
ale když se spojíme, zvládneme cokoli.

Vážení čtenáři tohoto almanachu,
některá rozhodnutí ovlivňují velmi významně kvalitu našeho života a mnohdy i organizací.
Za každým rozhodnutím stojí konkrétní potřeby lidí, jejich názory a zájmy.
Při hodnocení současného dokončení rozsáhlé rekonstrukce, a tím i prostorové a stavební
záchrany Nemocnice Pelhřimov, je nutno vzpomenout začátků v letech 1996 a 1997. Tam byly
položeny základy i současného úspěchu. Například největší novodobé investiční akci – stavbě
Pavilonu akutní medicíny a modernizaci lůžkové části Nemocnice Pelhřimov, p. o. – předcházelo
shromažďování objektivních informací a čísel tak, abychom mohli učinit rozhodnutí s největší
mírou jistoty. Jistoty, která se ale v průběhu let a vývoje ekonomiky a zdravotnictví velmi proměnila. Jistoty, jež je hodnotou stále se vyvíjející a i dnes je a bude jen v rukou pacientů a personálu
Nemocnice Pelhřimov. Po letech složitého manévrování s prostory, stěhováním provozů, komplikací dopravních i přístupových se zaskví Nemocnice Pelhřimov a její hlavní budovy v plné
kráse. Obyvatelé okresu Pelhřimov a okolí si to přece zaslouží.
Jim především patří obrovské poděkování za trpělivost a zájem. Jsem přesvědčen, že budou
v nemocnici velmi spokojeni. Nesmím zapomenout na všechny projektanty, architekty, stavbaře,
od prvního po posledního. Samozřejmě zásadní podíl na úspěchu mají všichni ti, kdož rozhodnutí o této akci a jejím ﬁnancování přijali a postup podporovali. Bez toho by nebylo co oceňovat
a otevírat. Je velmi těžké vyjádřit slovy díky za to, co zaměstnanci Nemocnice Pelhřimov v době
rekonstrukce dokázali. Uznání jim patří za trpělivost, s jakou udrželi vysoký standard poskytované zdravotnické péče ve složitých technických podmínkách a za velmi komplikovaného a zhoršeného pracovního komfortu.
Proto z citátu v záhlaví čerpejme sílu k zvládnutí dalšího rozvoje péče v naší nemocnici a ze
zkušeností posledních let přesvědčení, že jen společně na to v Pelhřimově máme.
V úctě
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny
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OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ PELHŘIMOVSKÉ NEMOCNICE
V roce 1893 zemský výbor
navrhl jednání o stavbě nové nemocnice. 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.

Na pozici primáře nové monoprimariátové nemocnice byl 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. Proslavil se na svou
dobu ne zcela běžnými operacemi
žaludku. Ročně bylo hospitalizováno v průměru 1200 pacientů.
Nemocnice Pelhřimov v roce 1904

Od 1. 9. 1929 začal v pelhřimovské nemocnici pracovat
jako nástupce MUDr. Ehlera primář a ředitel v jedné osobě,
rodák z Horních Vilémovic u Třebíče, MUDr. Jaroslav Pujman
(1897 – 1970). Získal praxi i v ostatních lékařských oborech,
zejména v interně, porodnictví, pediatrii, krčním a očním
lékařství. Pelhřimovská nemocnice tak získala významného
chirurga a organizátora, který směřoval veškerou svoji činnost k zajištění co nejlepší péče o nemocné.

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.
Primář MUDr. Jaroslav Pujman
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Nemocnice v roce 1932

1. 12. 1937 bylo založeno interní oddělení, které od počátku až do roku 1971 vedl obdivuhodných 33 let primář MUDr. Karel Kalla st. (1900 – 1980).
Ke dni 1. 1. 1952 byly všechny zdravotnické složky v okrese sloučeny, vznikl Okresní ústav
národního zdraví v Pelhřimově a byla zavedena bezplatnost všech zdravotních služeb.
V dalších letech postupně vznikala další oddělení:
• dětské
rok
1952,
• gynekologicko-porodnické
1954,
• otorinolaryngologické
1960,
• tuberkulózy a respiračních nemocí
1960,
• neurologické
1969,
• ortopedické
1970,
• interní II
1970,
• anesteziologicko-resuscitační
1972,
• léčebna pro dlouhodobě nemocné
1975,
• radioterapeutické
1981,
• urologické
1990.
Současně vznikala společná vyšetřovací a léčebná oddělení, tzv. komplement:
• rentgenové pracoviště
1960,
• patologicko-anatomické oddělení
1960,
• rehabilitační oddělení
1962,
• laboratorní oddělení
1963,
• oddělení nukleární medicíny
1977,
• oddělení lékařské mikrobiologie
1989.
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V roce 1974 se pelhřimovská nemocnice stala nemocnicí II. typu a měla na tehdejších 8 odděleních průběžně 408 – 500 lůžek.
K 31. 12. 1991 zanikl po kompletní delimitaci veškerého majetku OÚNZ Pelhřimov a počínaje dnem 1. 1. 1992 byla zřízena Městská nemocnice Pelhřimov, jako samostatná příspěvková
organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Pelhřimov. Nemocnice měla k tomuto datu 454
lůžek.
V důsledku reorganizace státní správy se nemocnice stala od 1. 1. 2003 – a je dosud – nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajským úřadem Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Nese název Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace.
2. 3. 2002 byl položen základní kámen k výstavbě pavilonu akutní medicíny. Ta byla zahájena v dubnu 2002. Slavnostní otevření se konalo 18. 12. 2003. Pavilon má 4 nadzemní podlaží.
V prvním jsou umístěny centrální šatny a oddělení nukleární medicíny, ve druhém chirurgické
a ortopedické ambulance, urgentní příjem, dva sálky pro menší zákroky a detašované pracoviště
radiodiagnostického oddělení. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází anesteziologicko-resuscitační oddělení s jednotkami intenzivní péče chirurgických i interních oborů, ve čtvrtém jsou
umístěny 4 operační sály a centrální sterilizace. Součástí budovy jsou i technické provozy, nutné
pro provoz objektu.

Pavilon akutní medicíny a východní křídlo rekonstruované hlavní lůžkové budovy
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Celkové náklady na výstavbu, zařízení a zdravotnickou technologii činily 357.644 tis. Kč,
z toho vlastní prostředky 11.601 tis. Kč a státní dotace 346.043 tis. Kč.
Prostor mezi lůžkovou budovou a pavilonem akutní medicíny tvoří uzavřené atrium s odpočinkovou zónou pro pacienty a jejich blízké. Prostor je doplněn prodejnou potravin s otevírací
dobou do 17,00 hodin.

Dějiny nemocnice v datech
• 27. 6. 1903 – otevření nemocnice
• 1904 – 1929 – monoprimariátová nemocnice (chirurgie) primář MUDr. Ferdinand Ehler
• 1929 – 1963 – primář MUDr. Jaroslav Pujman
• 1937 – založení interního oddělení – primář MUDr. Karel Kalla st.
• 1952 – 1990 – vznik dalších oddělení a komplementu

Výstavba na přelomu tisíciletí
• 1982 – porodnice
• 1984 – oddělení hematologie a transfúziologie
• 1985 – přístavba operačních sálů
• 1986 – dětský pavilon
• 1988 – přístavba hlavní budovy směrem k městu
• 1989 – pavilon ambulantních služeb
• 2003 – pavilon akutní medicíny
• 2010 – rekonstrukce hlavní lůžkové budovy

Další investiční akce
• 1992 – prádelna
• 1994 – stravovací provoz
• 1995 – rekonstrukce dětského pavilonu

Významná data
• 1. 1. 1992 – Městská nemocnice Pelhřimov
• 1. 1. 2000 – Okresní nemocnice Pelhřimov
• 1. 1. 2003 – nestátní zdravotnické zařízení Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace

Ředitelé nemocnice v novodobé historii:
• 1990 – 1995:
MUDr. Jan Lisa
• 1996 – 2000:
MUDr. Zdeněk Hejduk
• 2000 – 2010:
Ing. Pavel Hrala
• 2010 – dosud:
Ing. Jan Mlčák, MBA
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Nemocnice v letech 2004 – 2010
Období je charakterizováno modernizací zdravotnické techniky, rekonstrukcí hlavní lůžkové
budovy a získáním akreditace nemocnice podle národních akreditačních standardů.
Potřeba modernějšího a dokonalejšího zařízení vedla v roce 2005 ke koupi spirálního CT
přístroje v ceně téměř 23 milionů Kč, který byl uveden do provozu 15. 9. 2005. Jsou na něm vyšetřováni pacienti ze všech oddělení a ambulantní pacienti z celé spádové oblasti.
Další velkou investicí do přístrojového vybavení bylo pořízení dvouhlavé gamakamery SPECT
za 17 mil. Kč, kterou bylo dovybaveno oddělení nukleární medicíny. Nová gamakamera byla zprovozněna 15. 3. 2006. Tato diagnostická jednotka slouží k vyšetření funkce tělesných orgánů, zejména pak při prevenci a léčbě nádorových onemocnění a ischemické choroby srdeční.
V letech 2007 – 2009 činily náklady na zdravotnickou technologii a ostatní investice
43.093.472 Kč.
Rekonstrukce hlavní lůžkové budovy
Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí za celou dobu existence nemocnice se stala rekonstrukce hlavní lůžkové budovy. Jednalo se o velmi technicky a organizačně náročnou
přestavbu s cílem vytvořit prostředí, které by po všech stránkách vyhovovalo soudobým požadavkům a zlepšilo hotelový komfort pro pacienty i sociální zázemí pro zaměstnance. Na základě projektu bylo v prosinci 2006 schváleno stavební povolení. V roce 2007 byla zpracována
projektová dokumentace pro provedení stavby. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo postup
k zajištění ﬁnancování a k zahájení stavby v průběhu roku 2008. Základní kámen byl položen
23. 7. 2008 a celkové náklady dosáhly výše 476 mil. Kč. 30% nákladů je z dotace EU a 70% hradí
Kraj Vysočina. Pořízení zdravotnické technologie stálo 128 mil. Kč.
V první etapě bylo přistoupeno k rekonstrukci objektu směrem do města, k rozsáhlým terénním úpravám a přístavbě kotelny.
Během ní došlo za provozu k rekonstrukci
části radiodiagnostického oddělení a vybudování tří podlaží lůžkových jednotek, včetně
potřebného zázemí.

Lůžkové oddělení po rekonstrukci
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Bylo vybudováno celkem 24 třílůžkových
pokojů, které mají samostatné hygienické
buňky s WC a sprchou. Jsou vybaveny novými postelemi a nočními stolky. Každý pacient
má na pokoji vlastní uzamykatelnou skříňku
na osobní věci, na každém pokoji je lednička a televizor. Na každé lůžkové stanici je
vybudována vyšetřovna a zázemí pro sestry.
Na všech stanicích jsou místnosti pro očistu
pacienta, vybavené sprchovacím lůžkem pro
imobilní pacienty. V 5. nadzemním podlaží
bylo vybudováno zázemí pro personál nemocnice, šatny, inspekční pokoje a technické
zázemí budovy. První etapa byla dokončena
31. 5. 2009 a slavnostně otevřena 17. 6. 2009.

Nemocnice – říjen 2010

Vyšetřovna lůžkového oddělení
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Poté pokračovala 2. etapa, tj. část směrem do areálu nemocnice. Součástí této etapy byla
i digitalizace radiodiagnostického oddělení, včetně detašovaného pracoviště v pavilonu akutní
medicíny. Rekonstrukce této části byla dokončena 19. 4. 2010.
Časově bezprostředně navázala rekonstrukce poslední části budovy – té nejmenší s termínem dokončení k 31. říjnu 2010. Dokončení celé rekonstrukce přineslo i deﬁnitivní umístění
jednotlivých oddělení, včetně komplexního zázemí.
V nemocnici zůstává zachován celkový počet 350 lůžek. Navíc je přistaveno 5. nadzemní
podlaží, které bude sloužit pro provozní zázemí, tj. šatny, inspekční pokoje, technické a provozní
zajištění budovy.
Využití objektu:
• v 1. nadzemním podlaží je radiodiagnostické oddělení, blok příjmu pacienta, interní ambulance, provozní a technické zázemí, infocentrum,
• ve 2. nadzemním podlaží septická chirurgie, urologie a interní oddělení,
• ve 3. nadzemním podlaží kompletně interní oddělení,
• ve 4. nadzemním podlaží aseptická chirurgie a ortopedie,
• v 5. nadzemním podlaží inspekční pokoje, šatny, technické a provozní zázemí budovy,
velká zasedací místnost.

Zahájení provozu babyboxu – 21. 12. 2007
21. 12. 2007 byl zahájen provoz babyboxu, který je umístěn na budově dětského pavilonu
pelhřimovské nemocnice a je přístupný z Jihlavské ulice bez vstupu do areálu nemocnice. Signál o jeho aktivaci je veden na jednotku intenzivní péče dětského oddělení, kde je standardní
provoz 24 hodin denně. Jde o první schránku pro nechtěné novorozence na Vysočině. Bezprostředním impulsem pro jeho instalaci byl nález holčičky na sociálním zařízení nemocnice. Otcem myšlenky na záchranu odložených dětí a zakladatelem babyboxů je Ludvík Hess. Finanční
částku 250.000 Kč na zprovoznění šestého babyboxu v České republice věnovala Nadace Jistota
Komerční banky.
Ocenění a vzdělávání
Dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov převzalo dne 2. 10. 2006 mezinárodně uznávané
ocenění Světové zdravotnické organizace UNICEF – BABY FRIENDLY HOSPITAL INICIATIVE – nemocnice přátelská dětem. Oddělení se zapojilo do projektu na počátku r. 2005, splnilo postupně
všech 10 hlavních zásad projektu a úspěšně prošlo hodnocením koordinátorky národního zdravotního výboru UNICEF.
Další velmi významnou událostí pro nemocnici bylo získání certiﬁkátu kvality podle národních akreditačních standardů České republiky (SAK ČR) dne 16. 12. 2008. Nemocnice Pelhřimov
byla akreditována na dobu 3 let. Pro pacienty pelhřimovské nemocnice to znamená větší záruku, že dostávají důvěryhodnou a bezpečnou péči. Obvyklý akreditační postup trvá 3 roky, ale
zaměstnanci pelhřimovské nemocnice museli vše stihnout za poloviční dobu v obtížných podmínkách rekonstrukce. Při tvorbě standardních postupů vyplynuly praktické úkoly pro zdravotnické i nezdravotnické profese, pro řadové i vedoucí zaměstnance. Komise Kontinuálního zvyšování kvality péče vydala postupně vnitřní normy vztahující se k 50 akreditačním standardům.
Komisaři Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR) při jejich prověřování neodhalili
jediný nedostatek. Takto bez výhrad obstály pouze 4 nemocnice v republice asi z třicítky do
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té doby oceněných zdravotnických zařízení. V roce 2009 a 2010 se nemocnice připravovala na
reakreditaci. Ta má proběhnout na konci roku 2011. Při ní musí nemocnice prokázat splnění 74
akreditačních standardů. Pod pojmem ukazatelů kvality si lze představit veškeré kroky vedoucí
k bezpečné a co nejúčinnější léčbě pacienta.
Kromě počtu ošetřených pacientů v ambulancích i v lůžkové části se sledují:
• pooperační komplikace a reoperace,
• nozokomiální nákazy,
• úplnost a správnost vedení zdravotnické dokumentace,
• dekubity,
• pády pacientů,
• nežádoucí události,
• spokojenost pacientů s péčí a službami, stížnosti pacientů,
• spokojenost zaměstnanců.

Do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví jsou zapojeny všechny laboratorní provozy nemocnice: klinická biochemie, oddělení hematologie a transfúziologie, laboratoř nukleární
medicíny a lékařské mikrobiologie. Všechny získaly v průběhu roku od NASKL při ČLS JEP osvědčení o splnění podmínek Auditu I, v říjnu 2010 splnila laboratoř klinické biochemie i podmínky
Auditu II.
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V druhém ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice skončila pelhřimovská nemocnice třetí. Soutěž vyhlásily
již druhým rokem kraj Vysočina a Spojená
akreditační komise ČR. Nemocnice Pelhřimov předložila projekt, který měl za cíl
zaškolit každého pracovníka, včetně nelékařů, v poskytnutí kvalitní první pomoci. Celý projekt už je aplikován v praxi. Byl
sestaven resuscitační tým s potřebným
vybavením. Léčiva byla účelně rozmístěna
po objektech nemocnice a zaveden také
systém kontroly jejich exspirace. Byly nakoupeny ﬁguríny pro nácvik resuscitace.
Každý pracovník musí být do třech měsíců
po svém nástupu proškolen v teorii i praxi. U zdravotníků pak následují dvouleté
cykly průběžného doškolování. Nezdravotnický personál je od vstupního školení
proškolován jednou za pět let.
Sedmičlenná odborná porota složená
ze zástupců vyhlašovatele, České lékařské
komory, Spojené akreditační komise ČR,
Ministerstva zdravotnictví ČR a loňské
vítězné nemocnice hodnotila jednotlivé
projekty a zaměřila se na možnost jejich
praktického využití i v jiných zdravotnických zařízeních. Výsledky druhého ročníku byly slavnostně vyhlášeny 24. ledna 2010 v Horáckém divadle v Jihlavě.
Nemocnice Pelhřimov získala akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro specializační
vzdělávání lékařů v těchto oborech:
• anesteziologie a resuscitace II. typu,
• dětské lékařství II. typu,
• diabetologie,
• gastroenterologie,
• gynekologie a porodnictví,
• hematologie a transfuzní lékařství,
• chirurgie,
• nefrologie,
• neurologie,
• ortopedie,
• otorinolaryngologie,
• radiologie a zobrazovací metody,
• rehabilitační a fyzikální medicína,
• urologie,
• vnitřní lékařství.
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Pro vzdělávání zdravotnických pracovníků-nelékařů byly uděleny Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditace:
• pro praktickou výuku bakalářského studia porodní asistentka,
• pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu v oboru Organizace a řízení
ve zdravotnictví,
• pro praktickou část vzdělávacího programu certiﬁkovaného kurzu Zajištění průchodnosti dýchacích cest,
• pro pořádání akreditovaných kvaliﬁkačních kurzů:
 všeobecný sanitář,
 sanitář pro operační sály,
 sanitář pro zařízení lékárenské péče,
 sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci,
 sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení,
 řidič vozidla dopravy nemocných a raněných,
 sanitář pro pitevnu nebo sanitář pro autoptické oddělení.
Akreditované kvaliﬁkační kurzy pořádá nemocnice pro zaměstnance, zaměstnance jiných
zdravotnických zařízení i širokou veřejnost.
V srpnu 2005 bylo v Nemocnici Pelhřimov zřízeno Krajské edukační centrum při Profesní
odborové unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska pod vedením vrchní sestry
chirurgického oddělení L. Serbusové. Posláním centra je organizovat a zajišťovat celoživotní
vzdělávání zdravotnických pracovníků – nelékařů. V roce 2009 nahradila Ludmilu Serbusovou
nová vrchní sestra chirurgického oddělení Hana Pelíšková. Po dobu své existence zorganizovalo
centrum 16 školících akcí s více než 400 účastníky a 26 celodenních konferencí s účastí 4200
zdravotnických pracovníků.
Každoročně jsou pořádány již tradiční Pelhřimovské chirurgické dny garantované Chirurgickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Profesní odborovou unií ZP ČMS
– Krajským edukačním centrem Pelhřimov. V roce 2009 se kongres konal již po patnácté a byl
zaměřen na aktuální problémy chirurgie. Neoddělitelnou součástí bývají sekce sester věnované
problematice ošetřovatelské péče, především v chirurgických oborech.
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2007 se konala 1. celostátní konference následné péče s mezinárodní účastí, kterou organizovala Doléčovací a rehabilitační jednotka Nemocnice Pelhřimov.
Jedním z témat byla Canisterapie v ošetřovatelství, Hojení ran a Bazální stimulace.
Druhá celostátní konference následné péče Doléčovací a rehabilitační jednotky Nemocnice
Pelhřimov byla uspořádána 16. 10. 2009 na téma „Jak dále v následné péči v nemocničním prostředí“. Obě konference se konaly pod záštitou Krajského edukačního centra – Profesní odborové unie ZP ČMS a starosty města Pelhřimov.
Nemocnice Pelhřimov ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Pelhřimov pořádá každý měsíc odborné semináře, které jsou zařazeny do systému kontinuálního
vzdělávání a hodnoceny kredity za aktivní i pasivní účast.
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

do roku 2008:

od roku 2009:

MUDr. Miroslav Zahálka
atestace: I. a II. stupeň z chirurgie
atestace: traumatologie
MUDr. Karel Křikava ml.
atestace: I. a II. stupeň z chirurgie

Zástupce primáře:

MUDr. Miroslav Zahálka
atestace: I. a II. stupeň z chirurgie
atestace: traumatologie

Vrchní sestra:

do května 2009:
od června 2009:

Ludmila Serbusová
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé
Hana Pelíšková
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé

Počet lékařů

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 12 lékařů.
Z toho:
bez atestace:
– 2 lékaři
specializovaná způsobilost z chirurgie: – 4 lékaři
atestace:
– 6 lékařů

Počet NLZP, THP

49 zaměstnanců, z toho specializace – 10

Lokalizace oddělení:

Chirurgické oddělení I (aseptická chirurgie) je umístěno ve 4. nadzemním
podlaží hlavní lůžkové budovy, chirurgické oddělení II (septická chirurgie) se
nachází ve 2. nadzemním podlaží hlavní lůžkové budovy, JIP chirurgických
oborů pak ve 2. nadzemním podlaží pavilonu akutní medicíny.

Návštěvy:

denně 13.00 – 18.00 hodin

Ambulance:

chirurgická – tel. 565 355 721, 722
nepřetržitý provoz
odborné – tel. 565 355 726
Rozpis ordinačních hodin: www.hospital-pe.cz

Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
(z toho JIP chirurgických oborů 694, lůžko standard 2321)
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2009:
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2009:

3015
23219
1920

Charakteristika oddělení:
Ambulantní provoz tvoří všeobecná chirurgická ambulance (dvě souběžné ambulance se sádrovnou a příslušenstvím) a odborné chirurgické ambulance, které jsou umístěny v pavilonu akutní
medicíny. Péče je poskytována v těchto specializovaných oborech:
• cévní chirurgie,
• mammární chirurgie,
• miniinvazivní chirurgie,
• chirurgie ruky,
• koloproktologie,
• traumatologie.
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Do stejných prostor se soustředila i práce multidisciplinárních onkotýmů – mammárního a koloproktologického – starajících se o onkologické pacienty.
Součástí ambulantního provozu je i operační sál pro méně náročné výkony. Do praxe byla zavedena bezbolestná ambulantní metoda léčby hemoroidů pomocí přístroje Hemoron.
V prostorách PAM je devítilůžková jednotka intenzivní péče chirurgických oborů v gesci chirurgického oddělení, která umožňuje výrazně zlepšit komfort pro pacienty ve vážném zdravotním stavu
a vytvořit podmínky pro poskytování náročné péče.
Operační sály svým moderním vybavením umožňují rozvoj operativy dle soudobých odborných
trendů – laparoskopické operace zažívacího traktu, využití harmonického skalpelu, argonové koagulace, atd.
V oblasti traumatologie se podařilo ve spolupráci s ortopedickým oddělením zavést do praxe řadu
nových implantátů (LCP, titanové materiály) umožňující lepší stabilizaci zlomenin a výbornou snášenlivost implantovaných prostředků. Lékařský tým má dva atestované a erudované traumatology.
V cévní chirurgii došlo k rozvoji operativy výdutí aorty a operací krkavic, od roku 2009 byla zavedena metoda operačního řešení varixů radiofrekvenčním proudem (RFITT). Garantem týmu je lékař
s nástavbovou atestací z cévní chirurgie.
Další oblastí, která se úspěšně na pracovišti rozvíjí, je chirurgie nádorů prsu. V posledních letech
dochází v souladu s novými poznatky k nárůstu počtu prs zachovávajících výkonů s nástupem radiačně-navigovaných operačních postupů za pomoci gamasondy.
Lékaři chirurgického oddělení se podílejí i na práci endoskopického a UZV pracoviště s nárůstem
počtu prováděných ERCP a zavedením nové metody PEG do běžné praxe.
Dokončení rekonstrukce hlavní lůžkové budovy a přestěhování provozu do nových prostor znamená zásadní změnu pro fungování pracoviště, a to jak ve smyslu hotelového komfortu pro pacienty,
tak pro vlastní poskytování zdravotnických služeb na úrovni 21. století.

Ošetření na chirurgické ambulanci
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. Jan Lisa
atestace: I. a II. stupeň z interny

Zástupce primáře:

MUDr. Roman David
atestace: I. a II. stupeň z interny

Vrchní sestra:

do června 2009:

Oddělení:

Jana Dvořáková
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé
od července 2009: Mgr. Hana Dandová, DiS.
LF MU Brno – obor ošetřovatelství
1. LF UK Praha – učitelství zdravot. předmětů na SŠ
telefon: 565 355 264, 268, 761

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 16 lékařů.
Z toho:
bez atestace:
– 6 lékařů
atestace I. stupeň + nástavbová atestace:
– 5 lékařů
specializovaná způsobilost:
– 5 lékařů

Počet NLZP, THP:

87 zaměstnanců, z toho specializace – 17

Lokalizace oddělení:

2. a 3. nadzemní podlaží hlavní lůžkové budovy

Návštěvy:

denně 13.00 – 18.00 hodin

Odborné ambulance:

Rozpis a ordinační hodiny – viz www.hospital-pe.cz

Počet lůžek celkem:
Počet odborných ambulancí:
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2009:

84
14
3696
40567

Charakteristika oddělení:
Interní oddělení je členěno na část lůžkovou a ambulantní:
Lůžkovou část tvoří:

8 lůžek – JIP
76 lůžek – akutní standardní lůžka

Ambulantní část se skládá z těchto odborných ambulancí:
• interní příjmová ambulance,
• EKG pracoviště,
• interní odborná,
• endokrinologická,
• angiologická,
• gastroenterologická,
• pracoviště endoskopických metod v gastroenterologii (gastroskopie – příslužba 24 hodin,
rektoskopie, kolonoskopie, ERCP),
• UZ pracoviště,
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•
•
•
•
•
•
•

laboratoř funkční diagnostiky (ergometrie, Holter monitorování TK, EKG, ECHO kardiograﬁe),
ambulance kostního metabolismu,
diabetologická ambulance I. a II.,
revmatologická,
nefrologická,
predialýza,
lipidová.

Součástí interního oddělení je i pracoviště hemodialýzy a akutního příjmu (emergency).
Pracoviště hemodialýzy disponuje 7 hemodialyzačními monitory a jsou zde prováděny chronické
i akutní hemodialýzy a hemoﬁltrace. Někteří pacienti jsou zavedeni na peritoneální dialýzu.
Práci na pracovišti akutního příjmu (emergency) zajišťují sestry interních oborů, které svolávají
příslušný tým, přebírají spolu s lékařem pacienty od ZZS, plní ordinace lékaře a předávají pacienta na
příslušné oddělení nebo zajišťují jeho odbavení po odborném ambulantním vyšetření a poskytnuté
terapii v době pohotovostní služby.

Emergency – akutní příjem pacientů
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

do června 2010:

MUDr. Roman Petřík
specializovaná způsobilost z gynekologie a porodnictví
od července 2010: MUDr. Tomáš Svoboda
specializace z gynekologie-porodnictví

Zástupce primáře:

MUDr. Roman Petřík
specializovaná způsobilost z gynekologie-porodnictví

Vrchní sestra:

Bc. Jitka Plášilová
JUČB – obor ošetřovatelství
specializace: 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 specializace:
– 2 lékaři
specializace a specializovaná
způsobilost z gynekologie-porodnictví – 3 lékaři

Počet NLZP, THP:

26 zaměstnanců, z toho specializace – 10

Lokalizace oddělení:

Samostatně stojící pavilon v horní části areálu nemocnice s vlastním přístupem z parkoviště nemocnice.

Návštěvy:

gynekologické oddělení denně 13.00 – 18.00 hodin
porodnické oddělení denně 10.00 – 18.00 hodin
Po domluvě možno i v ostatní denní hodiny.

Odborné ambulance:

Rozpis a ordinační hodiny – viz www.hospital-pe.cz

Počet lůžek celkem:
Počet odborných ambulancí:
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2009:
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2009:
Počet porodů za rok 2009:

31
2
1522
14560
901
625

Charakteristika oddělení:
Rozsáhlá modernizace porodního sálu byla provedena v letech 2001 – 2005. Jejím cílem bylo vytvořit příjemné prostředí malé porodnice s individuálním přístupem ke každé rodičce v souladu s moderními trendy v porodnictví.
Spektrum péče poskytované pacientkám na gynekologicko-porodnickém oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje veškeré ambulantní a hospitalizační služby s výjimkou genetické diagnostiky a některých složitějších onkologických operací.
Ambulance
Je poskytována preventivní péče ženám každého věku, léčba gynekologicky nemocným ženám
a prenatální péče fyziologicky a rizikově těhotným ženám.
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Do spektra služeb patří dětská gynekologie, antikoncepční poradna, poruchy klimakteria, předoperační konzultace a samozřejmě preventivní péče u nerizikových žen.
V ambulanci jsou sledovány rodičky předané do péče spolupracujícími gynekology v období kolem termínu porodu.
Gynekologické oddělení
Na oddělení se provádějí všechny typy operací – kromě složitějších onkogynekologických. Je
preferována miniinvazivní a vaginální operativa na úkor klasické „abdominální“ operativy. Důležitá je
menší zátěž klientek a tím i kratší rekonvalescence po operacích.
Na oddělení se provádějí:
• hysteroskopie – diagnostické i operační (kromě resekcí větších sept u VVV dělohy a termoablace endometria),
• laparoskopie – diagnostické i operační,
• hysterektomie – preference vaginálního způsobu operací a laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie,
• možné i operace stresové inkontinence (pásky TOT, TVT) ve spolupráci s urologickým oddělením.
Porodní sál a šestinedělí
Je nabízeno příjemné prostředí malé porodnice s individuálním přístupem ke každé rodičce, je
respektováno jejich přání, event. předložené porodní plány. O ženu pečuje ve většině případů jedna
porodní asistentka a lékař porodního sálu. Snahou je zachovat maximální soukromí rodičky. Přístup
zdravotnického personálu je spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh
porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci. Oddělení porodnice samozřejmě umožňuje přítomnost partnera či jiné blízké osoby, popř. osob po celou dobu porodu. Bezplatně
je nabízena možnost epidurální analgezie s 24 hodinovou dostupností.
Na oddělení šestinedělí funguje rooming – in. K dispozici jsou dva nadstandardně vybavené pokoje, ostatní pokoje jsou dvoulůžkové.
V prenatální diagnostice a UZ vyšetřeních pomáhá od roku 2009 nový moderní UZ přístroj – Voluson 730 GE, který umožňuje i 3D a 4D zobrazení plodu.

Nadstandardní pokoj na porodním sále
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. Stanislav Houštěk
atestace: I. a II. stupeň z pediatrie

Zástupce primáře:

MUDr. Michael Richter
atestace: I. a II. stupeň z pediatrie

Vrchní sestra:

do roku 2006:
od roku 2007:

Helena Hrubešová
ošetřovatelská péče o děti
Mgr. Lenka Rokosová
JUČB – ošetřovatelství v klinických oborech,
specializace: ošetřovatelská péče o děti a dorost

Oddělení:

telefon: 565 355 506, 508, 503

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 6 lékařů.
Z toho:
bez atestace:
– 3 lékaři
specializovaná způsobilost:
– 2 lékaři
atestace II. stupeň
– 1 lékař

Počet NLZP, THP:

počet zaměstnanců 35, z toho specializace – 11

Lokalizace oddělení:

Dětské oddělení je umístěno v I. – III. patře dětského pavilonu.
Novorozenecké oddělení je situováno do pavilonu gynekologie a porodnice.

Návštěvy:

Doporučená doba návštěv denně 13.00 – 18.00, po individuální dohodě
neomezeně.

Odborné ambulance:
• příjmová dětská,
• odborná dětská,
• nefrologická,
• endokrinologická a diabetologická,
• gastroenterologická ambulance,
• ultrazvuková ambulance,
• echokardiograﬁcká ambulance,
• prenatální echokardiograﬁe.

Počet lůžek celkem:
54
(39 standardních lůžek, 10 novorozeneckých lůžek, 5 lůžek intermediální péče)
Počet odborných ambulancí:
8
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
2807
Počet hospitalizovaných průvodců dítěte za rok 2009:
983
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2009: 3056
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2009:
396
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Charakteristika oddělení:
Prostorové možnosti, kvalita ošetřovatelského personálu
a přístrojové vybavení položily základ možnosti pečovat o veškeré
dětské pacienty hospitalizované
v pelhřimovské nemocnici. Jsou
splněna kritéria Evropské unie
a naplnění Charty práv hospitalizovaných dětí.
V kultivovaném prostředí
o nemocné děti pečuje zkušený
kolektiv lékařů i sester dětského
oddělení ve spolupráci se specialisty ostatních oborů.
Dětská jednotka intenzivní péče
Oddělení je členěno na:
• stanici JIP – 5 lůžek,
• stanici kojenců a batolat 14 lůžek, z toho 12 s doprovodem dítěte,
• stanici větších dětí 25 lůžek, z toho 2 s doprovodem dítěte,
• novorozenecké oddělení 10 lůžek.
Novorozenecké oddělení je od roku 2006 držitelem ocenění Baby friendly hospital, tj. nemocnice
přátelská dětem.
Na novorozeneckém oddělení je všem narozeným dětem prováděno bezplatně nadstandardní
screeningové vyšetření sluchových vad pomocí vyšetření otoakustických emisí (v ostatních porodnicích je toto vyšetření většinou prováděno pouze u vybraných skupin novorozenců).
V ambulantní části se lékaři zabývají diagnostikou a léčbou nemocí ledvin a močového traktu,
endokrinologickými chorobami, diabetem, v gastroenterologické ambulanci jsou řešeny problémy
výživy a onemocnění GIT traktu. Na vlastním sonograﬁckém pracovišti se provádí prakticky kompletní
sonograﬁcká diagnostika v dětském věku, včetně ambulantních vyšetření.
Nad rámec činnosti běžného oddělení srovnatelné úrovně jsou prováděna prenatální echokardiograﬁcká vyšetření těhotných žen s cílem vyhledávat vrozené srdeční vady ještě před narozením.
Nabízíme možnost vyšetření 24 hodinové pH metrie jícnu k diagnostice gastroezofageálního reﬂuxu.
Snahou všech pracovníků oddělení je vytvořit pacientům takové podmínky, aby se cítili jako doma.
Opomenout nelze ani pedagogické aktivity mateřské školy a školní družiny, které v nemocnici
aktivně pracují.
Oddělení poskytuje léčebnou péči v lůžkové i ambulantní části všem pacientům do 19 let věku.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce s praktickými lékaři pro děti a dorost.
Oddělení má udělenou akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru dětské lékařství, takže se
podílí na předatestační přípravě dětských i praktických dětských lékařů.
Oddělení úzce spolupracuje s celou řadou krajských a klinických pracovišť, především:
• Nemocnice České Budějovice: Neonatologické oddělení a dětská klinika,
• FN Motol: Dětská klinika, Klinika hematologie a onkologie, Chirurgická klinika, Ortopedická klinika, ARK,
• VFN Praha: Dětská klinika, Urologická klinika,
• Dětská nemocnice FN Brno,
• FTN Praha: Dětská klinika, Dětská chirurgická klinika, Dětská neurologická klinika.
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. František Bárta
atestace: I. a II. stupeň z anesteziologie-resuscitace

Zástupce primáře:

MUDr. Josef Suk
atestace: I. a II. stupeň z anesteziologie-resuscitace

Vrchní sestra:

do roku 2006:
od roku 2007:

Květa Slámová
specializace: ARIP
Bc. Vladimíra Macháčková
JUČB – obor ošetřovatelství
specializace: ARIP

Oddělení:

telefon: 565 355 771-2

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 7 lékařů.
Z toho:
bez atestace:
3
specializace, specializovaná způsobilost:
3
atestace II. stupeň:
1

Počet NLZP:

26 zaměstnanců, z toho specializace – 18

Lokalizace oddělení:

ARO je umístěno ve 3. nadzemním podlaží pavilonu akutní medicíny.

Návštěvy:

denně 15.00 – 17.00 hodin

Počet lůžek celkem:
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009:

5
294
7643

Charakteristika oddělení:
V roce 2004 bylo otevřeno v pavilonu akutní medicíny zcela nové oddělení s moderním přístrojovým vybavením, s boxovým systémem péče, akutním příjmem (emergency) a novými anesteziologickými pracovišti.
Anesteziologie a resuscitace je oborem léčebně preventivní péče, který poskytuje anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči a podílí se na řešení problematiky chronické bolesti.

Oddělení se člení na anesteziologický a resuscitační úsek:
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 10 pracovišť k podávání anestézie, z toho 7 na
centrálních operačních sálech. Denně je zajištěna anesteziologická péče na 5 až 6 pracovištích.
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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, trvalá a nepřetržitá spolupráce společných vyšetřovacích a léčebných složek a trvalá dostupnost konziliárních odborníků. Důvodem přijetí na lůžka
ARO je zdravotní stav nemocného – hledisko spádové příslušnosti se neuplatňuje.
Ambulantní péče
Zajišťuje péči o nemocné s chronickou a nesnesitelnou bolestí v rámci ambulance bolesti.

Tým v denní činnosti
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NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. Jan Syrový
atestace: I. a II. stupeň z neurologie

Zástupce primáře:

MUDr. Marcela Švandová
atestace: I. a II. stupeň z neurologie

Vrchní sestra:

do roku 2005:
od roku 2006:

Věra Krátká
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé
Miluše Nováková
specializace: ošetřovatelská péče interních oborů

Oddělení:

telefon: 565 355 368

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 4 lékaři.
Z toho:
bez atestace:
– 2 lékaři
specializovaná způsobilost
– 1 lékař
specializace dětská neurologie:
– 1 lékař

Počet NLZP, THP:

14, z toho specializace – 4

Lokalizace oddělení:

Ambulantní část je umístěna v 1. patře pavilonu ambulantních služeb, lůžková část v 1. patře pavilonu dětského oddělení.

Návštěvy:

denně 13.00 – 18.00 hodin

Odborné ambulance:
• neurologická ambulance pro dospělé,
• neurologická ambulance pro děti,
• EEG, EMG laboratoř,
• UZV laboratoř,
• evokované potenciály,
• ambulance bolesti hlavy.
Počet lůžek celkem:
Počet odborných ambulancí:
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
Počet ošetření vykázaných ZP v odborných ambulancích za rok 2009:

20
5
733
7080

Charakteristika oddělení:
Neurologie se zabývá léčením onemocnění centrálního i periferního nervového systému, cévních
onemocnění mozku a míchy, postižením páteře, záchvatových onemocnění. Více 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 růstu klientely.
V červenci r. 2009 byla zrušena neurologická JIP a byla zřízena společná JIP interních oborů.
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ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

do 17. 11. 2008:
od 18. 11. 2008:

MUDr. Jiří Běhounek
atestace: I. a II. stupeň z ortopedie
MUDr. Miroslav Skoták, pověřený vedením
atestace: I. a II. stupeň z ortopedie

Zástupce primáře:

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

Vrchní sestra:

Milada Tůmová
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé

Oddělení:

telefon: 565 355 305

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení 6 lékařů.
Z toho:
bez atestace:
– 2 lékaři
specializace z ortopedie:
– 2 lékaři
atestace II. stupeň:
– 2 lékaři

Počet NLZP, THP:

16 zaměstnanců, z toho specializace – 1

Lokalizace oddělení:

4. nadzemní podlaží hlavní lůžkové budovy.

Charakteristika oddělení:
Ortopedické oddělení má 24 lůžek akutní péče, pokoje jsou 2 a 3 lůžkové s vlastním sociálním
zařízením, na oddělení je současně rehabilitační pracovník. Oddělení využívá 9 lůžek multioborové
JIP. Ročně je operováno přes 1100 pacientů, z toho kolem 130 TEP kolenních kloubů, 150 TEP kyčelních kloubů, dále se provádí náhrady ramenních kloubů, hlezenních kloubů, drobných ručních kloubů
a základního kloubu palce u nohy.
Vysoce kvalitní je práce arthroskopické skupiny. Ročně je prováděno přes 300 arthroskopií kolen,
včetně náhrad zkřížených vazů, mozaikové plastiky, 50 arthroskopií ramene, včetně stabilizací a sutury
rotátorové manžety. Sporadicky je prováděna i arthroskopie hlezna a lokte.
Od roku 2003 se výrazně rozvinula oblast chirurgie nohy za použití speciálního instrumentaria
prakticky s kompletní operativou, včetně náhrad kloubů.
Nedílnou součástí je traumatologie pohybového aparátu se zaměřením na traumata proximálního femoru. V úzké spolupráci s chirurgickým oddělením je zajišťována kompletní traumatologická
péče v nemocnici.
Do budoucna chce oddělení rozvíjet především endoprotetiku, ke které má vytvořeny ideální
podmínky v podobě 2 klimatizovaných sálů, chirurgii ruky a nohy, arthroskopii dalších kloubů a pokračovat v traumatologické péči.
Ambulantní péče: v současné době je ambulantní provoz 5 dnů v týdnu, jednou za dva týdny
se provádějí ambulantní operace. Jsou zavedeny specializované ambulance pro endoprotetiku, dětská ambulance, ambulance pro vyšetřování kyčelních kloubů. Do budoucna připravujeme otevření
ambulance pro chirurgii ruky a nohy a sportovní traumatologii. Ortopedické oddělení je oddělení se
stabilizovaným lékařským a ošetřovatelským týmem s předpoklady dalšího rozvoje.
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Pokoj ortopedického oddělení

Vyšetření na urologické ambulanci
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UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. Jaromír Pangrác
atestace: I. stupeň z chirurgie, I. a II. stupeň z urologie

Zástupce primáře:

MUDr. Viktor Vítů
atestace: I. a II. stupeň z urologie

Vrchní sestra:

Eva Vanišová
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé

Oddělení:

telefon: 565 355 330

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 2 lékaři
Z toho:
bez atestace:
1 lékař
specializovaná způsobilost: 1 lékař

Počet NLZP, THP:

15 zaměstnanců, z toho specializace – 4

Lokalizace oddělení:

Lůžková část urologického oddělení je umístěna v hlavní lůžkové budově ve
2. nadzemním podlaží, ambulantní část s litotrypsí v samostatné budově za
akutním příjmem.

Návštěvy:

denně 13.00 – 18.00 hod.

Odborné ambulance:

Rozpis a ordinační hodiny – viz příslušná www.hospital-pe.cz

Počet lůžek celkem:
20
Počet odborných ambulancí:
1
Počet hospitalizací vykázaných ZP za rok 2009:
774
Počet ošetření vykázaných ZP v odborné ambulanci za rok 2009: 7466
Celkový počet operací vykázaných ZP za rok 2009:
602
(222 otevřených, 380 endoskopických)
Charakteristika oddělení:
Urologické oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku, včetně ultrazvukového vyšetření močového měchýře a prostaty. Byl pořízen video-endoskopický systém včetně bipolárního endoresektoru,
urodynamický přístroj Uromic Samba. Plně je rozvinuta miniinvazivní operativa ženské stresové inkontinence s dobrými operačními výsledky. Ve spolupráci s chirurgickým oddělením se provádějí laparoskopické operace varikokély.
Výhledově se připravuje rozšíření laparoskopické operativy na operace ledvin. Složitější operační
výkony jsou řešeny ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Praha – Motol a s centrem robotické chirugie Urologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích. Velmi dobrá spolupráce je
také zavedena s oddělením radiační onkologie ÚVN Praha při onemocnění močové trubice a močového měchýře, stejně jako s radiologickým oddělením naší nemocnice na pracovišti spirálního CT.
Z operačních výkonů převažují endoskopické metody nad metodami otevřených operací.
Oddělení má část lůžkovou a ambulantní.
Pracoviště je vybaveno:
• litotryptorem pro extrakorporální litotrypsi,
• ultrazvukovým přístrojem,
• urodynamickou laboratoří.
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DOLÉČOVACÍ A REHABILITAČNÍ JEDNOTKA
Primář:

do února 2010:
od března 2010:

MUDr. Vladimír Leman
atestace: II. stupeň z interny
MUDr. Josef Rada
atestace: II. stupeň z interny

Zástupce primáře:

MUDr. Vladimír Leman
atestace: II. stupeň z interny
atestace: dorostové lékařství

Vrchní sestra:

Bc. Iva Procházková
JUČB – obor ošetřovatelství
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé

Oddělení:

telefon: 565 355 563, 660, 661

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 2 lékaři.
Z toho:
bez atestace: 2 lékaři

Počet NLZP:

28 zaměstnanců, z toho 2 VŠ a 2 absolventky VOŠ

Návštěvy:

13.00 – 18.00 hod.
Po domluvě se zdravotnickým personálem individuálně kdykoliv.

Počet lůžek celkem:
Počet hospitalizací:

46
495

Doléčovací a rehabilitační jednotka (DRJ) je oddělení následné péče určené k doléčování a rekonvalescenci pacientů vyšetřených a léčených na odděleních akutní péče nemocnice. Slouží pacientům,
jejichž zdravotní stav již nevyžaduje péči akutní a ambulantní péče by pro ně byla zatím ještě nedostačující nebo neefektivní. Současně pomáhá uvolňovat kapacity oddělení akutní péče pro příjem
a ošetření akutně nemocných pacientů. K péči o nemocné jsou využívány všechny vyšetřovací metody
a konziliární služby, které má nemocnice k dispozici.
DRJ disponuje 46 lůžky na dvou samostatných stanicích ve dvou budovách.
Priority lékařské a ošetřovatelské péče na lůžkách následné péče v Nemocnici Pelhřimov, p.o. jsou:
• 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 stadiu onkologického nebo
jiného chronického onemocnění.
• Hojení chronických ran individuálním způsobem dle dostupných metod.
• Na obou odděleních je díky proškolení sester kurzem Mgr. Karolíny Friedlové zaveden koncept bazální stimulace.
Nový směr ošetřovatelské péče přispívá k holistickému pojetí ošetřovatelské péče o pacienty především v oblasti komunikace, zklidnění nemocných bez farmaceutických prostředků, uvědomění si
identity osobnosti nemocného a užší spolupráce s rodinnými příslušníky.
S přihlédnutím k individuálním potřebám pacientů a jejich dalšímu zlepšení kvality života je řešena sociální situace pacientů, včetně spolupráce s patřičnými odbory sociálního zabezpečení.
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Souběžně s uvedenou péčí probíhá i péče rehabilitační, a to rehabilitační ošetřovatelství, kdy vyškolený ošetřovatelský personál pracuje pod vedením odborného fyzioterapeuta. Odborná rehabilitační péče je dle indikace ošetřujícího či rehabilitačního lékaře prováděna fyzioterapeutem. Využití
zde nachází i multifunkční fyzioterapeutický přístroj s možností několika druhů elektroléčby.
DRJ dobře spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v Pelhřimově. Dobrovolníci pomáhají zpříjemnit pacientům pobyt v nemocnici a spoluorganizovat společenské akce pro pacienty přímo na
oddělení.

Doléčovací a rehabilitační jednotka –
slavnostní příležitost

Doléčovací a rehabilitační jednotka
– rodinný pokoj pro pacienty a jejich
doprovod
Délka hospitalizace na DRJ se řídí výhradně zdravotním stavem pacienta a může trvat až několik
měsíců. Převážně se však pohybuje v řádech týdnů.
Dvě lůžka z kapacity oddělení je možno využít jako tzv. sociální lůžka se speciálním platebním
režimem vycházejícím ze zákonných norem.
Součástí DRJ je i „rodinný pokoj“. Zde může být s nemocným ubytován i jeho rodinný příslušník.
Cena je stanovena dle platného ceníku.
Vzhledem k tomu, že v blízkém okolí není dosud zřízen hospic, zaměstnanci oddělení by chtěli
v budoucnu poskytovat hospitalizační péči na několika vybraných lůžkách pacientům, kterým již medicína není schopna nabídnout jinou smysluplnou léčbu. Jedná se o komplexní péči ošetřovatelskou,
léčbu bolesti a dalších subjektivních potíží, kterou ne vždy je možno zvládnout v domácím prostředí.
Nelze nahradit hospic v plném rozsahu, ale lze poskytnout alespoň část z jeho péče a pomoci pacientům překonávat psychické i fyzické potíže často provázející umírání.
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OTORINOLARYNGOLOGICKÉ ODĚLENÍ
Primář:

do března 2009:
od dubna 2009:

MUDr. Jan Horníček
atestace: I. a II. atestace z ORL
MUDr. Martina Hájková
atestace: I. a II. atestace z ORL

Zástupce primáře:

MUDr. Miriam Veselá
atestace: I. a II. stupeň z ORL

Vrchní sestra:

Marie Hadravová
specializace: instrumentování na operačním sále

Oddělení:

telefon: 565 355 487

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracují na oddělení 2 lékaři.
Z toho:
atestace II. stupeň:
1 lékař
atestace z audiologie a foniatrie: 1 lékař

Počet NLZP:

4 zaměstnanci, z toho specializace – 3

Lokalizace oddělení:

ORL je v budově dětského oddělení, příchod hlavním vchodem z ulice Slovanského bratrství, přízemí proti vchodu.

Počet odborných ambulancí:
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009:

4
13377

Charakteristika oddělení:
Otorinolaryngologické oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí ušních, nosních a krčních.
Ambulantní část tvoří:
• 2 ambulance všeobecné,
• ambulance audiologická a foniatrická,
• ambulance sluchadlová,
• denní stacionář,
• zákrokový sálek.
Na ORL oddělení jsou léčeni pacienti s onemocněním horních cest dýchacích: nosu, vedlejších nosních dutin, hrtanu, dále nemoci mandlí, akutní a chronické záněty ucha, úrazy a vývojové vady ORL oblasti. Je vyšetřován sluch a závrativé stavy. Je prováděno vyšetřování sluchových evokovaných potenciálů – vyšetření BERA, dále ve foniatrické ambulanci preventivní audiometrické vyšetření zaměstnanců
pracujících na pracovišti s rizikem postižení hlukem. Sluchové vady jsou kompenzovány sluchadly.
Na zákrokovém sálku jsou prováděny plastické operace boltců, drobné chirurgické výkony na kůži
hlavy a krku ze zdravotní či kosmetické indikace, chirurgie podjazykové uzdičky a uzdičky horního rtu,
ﬁbrolaryngoskopie a ﬁbrobronchoskopie. Vyšetřování se provádí pomocí nosních optik, zvětšovacího
laryngoskopu a mikroskopu. Od r. 2009 je k dispozici ﬂexibilní laryngoskop.
K hospitalizovaným pacientům je využíván lůžkový fond chirurgických oborů, nejčastěji urologického oddělení. Dětští pacienti jsou hospitalizováni na dětském oddělení s možností rodičovského
doprovodu.
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Výkony v celkové anestézii jsou prováděny v moderních centrálních operačních sálech. Jsou to
endoskopické operace nosních mandlí, operace krčních mandlí, plastické operace nosní přepážky,
operace vedlejších nosních dutin technikou funkční endoskopické endonasální operace, zavedení
ventilačních trubiček do bubínku při chronických či recidivujících zánětech středouší, plastiky bubínku, endoskopické vyšetření hrtanu, průdušek a jícnu, mikrochirurgie hrtanu, operace patologických
útvarů na krku.
Při operacích je používáno moderní přístrojové vybavení: kvalitní operační mikroskop, harmonický skalpel. Operaci vedlejších nosních dutin usnadňuje nová kamera s televizním řetězcem a shaver.

ODDĚLENÍ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ
Vedoucí lékař::

MUDr. Eva Dosedělová
atestace: I. stupeň z interny,
nástavbová atestace z tuberkulózy a respiračních nemocí

Oddělení:

telefon: 565 355 498

Počet NLZP:

2, z toho 1 se specializací

Lokalizace oddělení:

Oddělení je umístěno v přízemí dětského pavilonu

Odborné ambulance:

Rozpis a ordinační hodiny – viz www.hospital-pe.cz

Počet odborných ambulancí:
2
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 5663
Charakteristika oddělení:
Nemocnice Pelhřimov má plicní ambulanci v Pelhřimově a detašované ambulantní pracoviště
v Pacově. Obě tyto ambulance nyní zajišťují komplexní ambulantní péči asi pro ¾ pacientů pelhřimovského okresu, převážně s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí – průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc, 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 a vyhledávání kontaktů v populaci při onemocnění tuberkulózou.
Ambulance TRN úzce spolupracuje s Léčebnou tuberkulózy a respiračních nemocí v Humpolci,
interním oddělením Nemocnice Pelhřimov a Klinikou tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze.
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RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. Jaromír 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

Vrchní sestra:

Mgr. Marcela Babická
Filosoﬁcká fakulta UK Praha, obor pedagogika – ošetřovatelství

Oddělení:

telefon: 565 355 573

Počet NLZP:

5, z toho VŠ – 1, specializace – 1

Lokalizace oddělení:
Radioterapeutické oddělení je umístěno v budově společné s doléčovací
a rehabilitační jednotkou. Je rozčleněno na radioterapeutickou ambulanci s ozařovnou a pracovištěm
Národního onkologického registru a onkologickou ambulanci s denním stacionářem pro onkologicky
nemocné.
Počet odborných ambulancí:
2
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 5928
Charakteristika oddělení:
Radioterapeutické oddělení poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči ve dvou ambulantních
částech. Na každém pracovišti je zaměstnán 1 lékař. Z celkového počtu 5 zdravotníků nelékařských
profesí je 1 radiologická asistentka a 4 všeobecné sestry.
Radioterapeutická ambulance
Zajišťuje péči o nemocné s nenádorovou a paliativní radioterapií a dispenzární péčí o nemocné
s adjuvantní hormonální, imunomodulační, bifosfonátovou nebo symptomatickou terapií.
Oddělení spolupracuje na screeningu v rámci zjišťování časných stádií zhoubných nádorů prsu.
Na pracovišti je radioterapií analgeticky ovlivňován stav pacientů s degenerativními a zánětlivými
onemocněními pohybového aparátu. Nízkým procentem jsou zastoupeny paliativní postupy.
Radiologický asistent zajišťuje aplikaci radioterapie a administrativní činnost pro Národní onkologický registr. Všeobecná sestra poskytuje základní ošetřovatelskou péči nemocným radioterapeutické
ambulance.
Onkologická ambulance
Lékař zajišťuje péči o nemocné v chemoterapii a dále hormonální, imunomodulační a bifosfonátovou nebo symptomatickou terapii. Ošetřovatelskou péči nemocným stacionáře pro chemoterapii
poskytují všeobecné sestry. Pracují na úsecích onkologické ambulance, přípravy a aplikace cytostatik.
Onkologická ambulance poskytuje léčebnou a dispenzární péči. Stacionář pro chemoterapii soustřeďuje ambulantní nemocné k lékařské a ošetřovatelské péči při intravenózní aplikaci cytostatik. V oblasti léčení nemocných s karcinomy prsní žlázy, gastrointestinálního traktu, zejména tlustého střeva
a rekta, se oddělení – jako členské pracoviště Kooperativní skupiny Vysočina – podílí na protinádorové
terapii aplikací biologické léčby v Komplexním onkologickém centru Jihlava.
Ambulance a stacionář jsou zaměřeny na léčbu ambulantních onkologických a hematoonkologických pacientů. Organizace práce onkologické ambulance se odvíjí od potřeb péče, při které se před
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podáním cytostatik provádí klinické a laboratorní vyšetření nemocného. Při aplikaci chemoterapie
u hospitalizovaných pacientů spolupracuje radioterapeutické oddělení s interním oddělením.
Klinický onkolog je členem mammárního, kolorektálního, onkogynekologického a onkourologického týmu specialistů, kteří se v týdenním intervalu scházejí k řešení dalšího postupu léčby pacientů
s malignitami jednotlivých orgánových systémů.
Stacionář pro onkologicky nemocné
Na pracovišti je prováděna aplikace chemoterapie. Těžiště ošetřování onkologicky nemocných
leží ve vztahu pomoci a profesionální komunikaci. Poskytování péče probíhá za individuálních podmínek prožívání nemoci a reakcí na léčbu, v přímém kontaktu s osobami ze sociálního okolí pacienta.
Ošetřovatelskou péči o nemocné provádějí všeobecné sestry.
Očekávaným trendem je zvýšení potřeby onkologické péče v dlouhodobém výhledu způsobené
rostoucím počtem maligních onemocnění v populaci. Vzájemná komunikace lékaře a sestry s pacientem o nežádoucích účincích cytostatik, v oblasti léčby bolesti a nutriční péče je samozřejmou součástí
odbornosti.

ODDĚLENÍ REHABILITAČNÍ
Primář:

MUDr. Josef Chudoba
atestace: I. stupeň z ortopedie,
nástavbová atestace z rehabilitační a fyzikální medicíny

Vedoucí fyzioterapeut: Jana Kocourková
specializace: LTV
Oddělení:

telefon: 565 355 406, 415

Počet NLZP:

15, z toho 10 fyzioterapeutů (9 fyzioterapeutů s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 1 fyzioterapeutka zařazena do
specializačního vzdělávání), 2 zdravotní sestry, 1 ošetřovatelka, 2 sanitářky.

Počet odborných ambulancí:
1
Počet vyšetření lékařem vykázaných ZP za rok 2009: 3062
Charakteristika oddělení:
Oddělení se nachází v pavilonu ambulantních služeb, a to v jeho dvou podlažích – v přízemí a v 1. patře.
V přízemí je umístěn kompletní úsek fyzikální terapie – elektroléčba a vodoléčba. Elektroléčba je
již vybavena moderními přístroji, na kterých se dá poskytovat celá škála procedur: magnetoterapie,
UZ, dvoupólová + čtyřpólová interference, izoplanární vektor. pole, TENS, klidová galvanizace, různé
druhy stimulačních proudů, solux, atd. Disponuje také dvěma biostimulačními lasery a přístrojem pro
rázovou vlnu. Vodoléčebný úsek je velice dobře vybavený a může pacientům zajistit „malé lázně“.
Poskytuje:
• cvičení v bazénu (teplota vody 32-33 °C – rozměr 5 x 2,75 m),
• perličkovou lázeň,
• podvodní masáž,
• vířivé koupele horních i dolních končetin,
• střídavé šlapací koupele,
• parafínové zábaly,
• rašelinové zábaly.
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Do 1. patra je situován úsek pro pohybovou léčbu s prostornou tělocvičnou s příslušenstvím.
Fyzioterapeutky zajišťují rehabilitační péči jak v ambulantní části, tak především na lůžkových odděleních nemocnice.
Pro pacienty je zajišťována léčba na obvyklé úrovni spektra rehabilitačního pracoviště, a to:
• měkké a mobilizační techniky,
• Vojtova reﬂexní metodika,
• segmentální masáže,
• lymfatické masáže,
• funkční léčba úrazů pohybového aparátu,
• metoda Mojžíšové,
• cvičení v těhotenství.
V nově zrekonstruované hlavní lůžkové budově je zřízena cvičebna, určená k rehabilitaci pacientů
na lůžkových oddělení nemocnice.
Nedílnou součástí práce oddělení je pořádání seminářů a přednášek, poradenská činnost, zhotovování informačních „letáků“, zajišťování stáží z ostatních zdravotnických zařízení a poskytování praxe
studentům oboru fyzioterapie. Oddělení je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Vedoucí lékař:

MUDr. Jaromír Pangrác
atestace: I. stupeň chirurgie
I. a II. stupeň z urologie

Vrchní sestra:

do roku 2009:
od roku 2010:

Věra Strnadová
specializace: instrumentování na operačním sále
Viktor Nevšímal
specializace: instrumentování na operačním sále

Počet NLZP:

26 zaměstnanců, z toho specializace – 11

Lokalizace oddělení:

Centrální operační sály a centrální sterilizace se nacházejí ve 4. nadzemním
podlaží pavilonu akutní medicíny.
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
Primář:

MUDr. Martin Novák
atestace: I. a II. stupeň z radiologie

Zástupce primáře:

MUDr. Renata Poláčková
specializovaná způsobilost z radiologie

Ved. radiolog. asistent: do července 2010: Olga Kořínková
specializace: radiodiagnostika
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé
od srpna 2010:
Bc. Helena Kroupová
JUČB – obor radiologický asistent
Oddělení:

telefon: 565 355 347, 353

Počet NLZP, THP:

9 zaměstnanců, z toho specializace – 5

Lokalizace oddělení:

Radiodiagnostické oddělení se nachází v 1. nadzemním podlaží hlavní lůžkové budovy.

Počet pracovišť:

4

Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 34897
Charakteristika oddělení:
Oddělení je lokalizováno v zrekonstruovaných prostorách hlavní lůžkové budovy a částečně
v pavilonu akutní medicíny. Je vybaveno novým skiagraﬁckým kompletem – rentgenem ﬁrmy Siemens, včetně nového vyvolávacího automatu zn. Agfa. Pro operační sály slouží 2 pojízdné rtg přístroje
s C ramenem zn. Siemens, které umožňují rtg kontrolu při operacích končetin, kloubů a urologických
případů.
Pro snímkování pacientů hospitalizovaných na odděleních ARO a chirurgické JIP je k dispozici
nový pojízdný přístroj zn. Siemens, který se osvědčuje především ke kontrole operovaných pacientů.
Radiodiagnostické oddělení má UZ přístroj zn. Toshiba, dále nový digitální rtg přístroj zn. Siemens, na kterém je možno provádět všechna vyšetření zažívacího traktu, gynekologická a ORL vyšetření, tzv. skiaskopickosgiagraﬁckou stěnu. Jedná se o přístroj s vynikající rozlišovací schopností, možností sklopení a přímého nahrávání fyziologických dějů vyšetřovaných orgánů. Přístroj má schopnost
dokumentovat vyšetření klasicky na ﬁlm, ale i digitálně do paměti.
V r. 2005 byl zakoupen šestnácti řadový CT spirální přístroj zn. Toshiba. Přístroj umožňuje rychlé
vyšetření celého člověka, speciální vyšetření mozku, mozkových angiograﬁí, tělových angiograﬁí. Systémem PACS je možno vyšetření sledovat, upravovat a dokumentovat. Všechna vyšetření jsou nahrávána na CD disky k archivaci.
V současné době je oddělení zrekonstruováno, má 3 snímkovny vybavené digitální technikou
snímkování.
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Oddělení radiologie a zobrazovacích metod – vyšetření pacienta počítačovým tomografem

Oddělení nukleární medicíny – vstupní část na oddělení
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ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Primář:

MUDr. Ing. Milan Šimánek
atestace: I. stupeň z interního lékařství,
nástavbová atestace z nukleární medicíny,
technická spolupráce v nukleární medicíně, radiodiagnostice
a radioterapii – fyzika a přístrojová technika v nukleární medicíně

Zástupce primáře:

Ing. Hana Spěváčková
specializace: příprava radiofarmak

Vrchní sestra:

Jaroslava Tomšů
specializace: nukleární medicína

Oddělení:

telefon: 565 355 493

Počet lékařů:

Kromě primáře pracují na oddělení 2 lékaři.
Z toho: bez atestace: 1 lékař
atestace:
1 lékař

Počet techniků:

2

Počet SZP, PZP:

6 zaměstnanců, z toho – specializace 5

Lokalizace oddělení:

Oddělení je umístěno v přízemí pavilonu akutní medicíny.

Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 15188
Charakteristika oddělení:
Oddělení je lokalizováno v pavilonu akutní medicíny, má technickou a laboratorní část s přípravnou radiofarmak, přijímací, vyšetřovací a aplikační část, propojené vyšetřovny s vyhodnocovací místností a sociální zázemí pro zaměstnance.
V roce 2006 bylo oddělení vybaveno novou dvouhlavou SPECT gamakamerou SPIRIT DHV a dedikovaným pracovištěm pro nukleární kardiologii s gamakamerou CardioDesk a ergometrem Ergoline. Byla
zakoupena sonda pro radiačně navigovanou chirurgii C – trak a přístroj pro ventilační vyšetření plic APE.
Z původního pracoviště byla přestěhována jednohlavá gamakamera Sopha DSXi a planární gamakamera Nucline AP. Přípravna radiofarmak byla vybavena podle aktuálních požadavků SÚKL.
V technickém zázemí byl instalován automatický dozimetrický systém.
Byl položen základ vnitřní informační sítě ONM, do které byly postupně zapojeny všechny SPECT
gamakamery s možností vstupu obrazových dat i z radiodiagnostického oddělení a samostatné archivace získaných dat. Zároveň se ONM připojilo do NIS nemocnice.
V roce 2010 se ONM připojuje i k centrálnímu PACS. Je připravováno deﬁnitivní řešení informačního systému ONM s využitím NISu i PACSu pro potřeby intra- i extramurální komunikace.
Po zřízení pracoviště nukleární kardiologie, upgradu expertních programů s možností porovnání
získaných nálezů s normálovými databázemi a po přímém zapojení kardiologů do práce ONM byl
patrný výrazný nárůst počtu perfúzních scintigraﬁí srdce, jako neinvazivní varianty diagnostiky a sledování pacientů s ICHS, a to i při zřízení centra intervenční kardiologie v Jihlavě. Dnes toto vyšetření
vykazuje stabilní počty výkonů v průběhu roku.
S ohledem na vyšší bezpečnost a efektivitu testu byla modiﬁkována metodika zátěží podle protokolů
Leeds Teaching Hospital v anglickém Leedsu, kde MUDr. Šimánek absolvoval v roce 2007 dvouměsíční stáž.
Zkušenosti z téže stáže přispěly i ke zvýšení kvality detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu
a melanomu a následné radiačně navigované chirurgie, jejíž prvotní zavedení v roce 2000 významně
podpořil tehdejší primář chirurgického oddělení MUDr. Křikava, st.
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Velmi dobré výsledky metodiky sentinelové uzliny umožnily její přenesení i do nemocnice v Jindřichově Hradci v roce 2007.
Posun funkčních zobrazovacích metod směrem k molekulárnímu zobrazení se projevil na ONM
zavedením vyšetření somatostatinových receptorů u nádorů plic preparátem Neospect. Následně byl
nahrazen PET vyšetřením vzhledem k jeho zvýšené dostupnosti.
Další relativně často indikovanou metodou molekulárního zobrazení adaptovanou pro ONM se
v roce 2007 stal DaTscan pro časný záchyt a sledování Parkinsonovy choroby.
Laboratoř RIA
Laboratoř RIA obstála v konkurenci biochemických metod pro svou vysokou kvalitu a stejně tak
i pro příznivou cenu u mnoha vyšetření. Pozornost je zaměřena na kompletní diagnostiku štítné žlázy.
Spektrum vyšetření je doplněno hlavně o stanovení protilátek, u dětských pacientů se stanovují i další
důležité hormony, dále je k dispozici stanovení proﬁlu růstového hormonu při zátěžových testech.
V oblasti gynekologie se pro těhotné ženy provádí stanovení hormonů štítné žlázy, včetně protilátek anti TPO v prvním trimestru. V nabídce jsou i další hormonální vyšetření důležitá pro gynekologickou diagnostiku.
V oblasti diabetologie je stanovován C-peptid a příslušné protilátky. Mezi početná vyšetření patří
i zjišťování nádorových markerů. Počty vyšetření v RIA laboratoři se stabilizovaly kolem 30000 ročně.
Vedle lůžkových oddělení a ambulantních specialistů z nemocnice i regionu Pelhřimovska spolupracuje oddělení zejména s nemocnicí v Jindřichově Hradci a Táboře.
ONM je po všech stránkách připraveno na další vývojovou etapu – hybridní zobrazení, které bude
zahrnovat on-line propojení morfologických, funkčních a molekulárních metod v jeden celek a umožní fungování zobrazovací diagnostiky.

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
Primář:

do roku 2009:

od roku 2010:

MUDr. Karel Kalla
atestace: I. stupeň z interny
atestace: klinická biochemie
atestace: sociální lékařství a organizace zdravotnictví
MUDr. Martina Slavětínská
atestace: I. stupeň z interny
atestace: I. a. II. stupeň z klinické biochemie

Zástupce primáře:

Ing. Miroslava Siříšťová
specializace: klinická biochemie

Vedoucí laborantka:

Hana Harudová
specializace: vyšetřovací metody v biochemii

Počet lékařů:

Kromě primáře pracuje na oddělení 1 lékař.

Počet NLZP:

10, z toho specializace – 7

Charakteristika oddělení:
Pracoviště je akreditováno dle ISSO 15189. Od října 2010 je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II dle požadavků NASKL ČLS JEP.
Oddělení klinické biochemie (OKB) nabízí širokou paletu vyšetření používaných v běžné praxi
v rutinním či statimovém modu, včetně specializovaných vyšetření kardiomarkerů, tumormarkerů,
markerů kostního metabolismu, sledování funkce ledvin dle výpočtu glomerulární ﬁltrace z MDRD
i ze stanovení cystatinu, vyšetření glykovaného hemoglobinu referenční metodou i z kapilárního od-
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běru, stanovení CDT k vyloučení chronického abusu alkoholu. S oddělením klinické hematologie spolupracuje při diagnostice a monitorování léčby anémií a monoklonálních gamapatií, včetně stanovení
volných lehkých řetězců v séru. Dále je možné stanovení hladin některých antiepileptik, antibiotik,
imunosupresiv, digoxinu a teofylinu.
Na OKB jsou prováděna i vyšetření pro veterinární účely.
Pro širokou veřejnost oddělení může nabídnout např. orientační toxikologické vyšetření k vyloučení užívání drog (vyšetření prováděno po předchozí úhradě).
Plný výčet prováděných vyšetření je k dispozici v Laboratorní příručce, která je aktualizována
v elektronické formě, uživatelé z ní mohou čerpat na webových stránkách Nemocnice Pelhřimov.
O případných změnách či zavedení nových metod jsou klienti pravidelně informováni.

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
Primář:

MUDr. Jana Černá
atestace: I. a II. stupeň z lékařské mikrobiologie

Zástupce primáře:

Ing. Stanislava Čechová
specializace: lékařská mikrobiologie

Vrchní laborantka:

do roku 2005:
od roku 2006:

Marie Šípková
specializace: laboratorní metody v lékařské mikrobiologii
Iva Fučíková
specializace: laboratorní metody v lékařské mikrobiologii

Oddělení:

telefon: 565 355 447

Počet NLZP:

6, z toho specializace – 4

Lokalizace oddělení:

Pracoviště je umístěno v areálu nemocnice v pavilonu ambulantních služeb
(PAS) ve 4. patře.

Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 18021
Oddělení lékařské mikrobiologie je součástí laboratorního komplementu.
Laboratoř je zaměřena na provádění základních bakteriologických a parazitologických vyšetření
a na diagnostiku TBC. Kromě toho má laboratoř zaveden úsek sanitární mikrobiologie, kde se vyšetřují
stěry z nemocničního prostředí, provádí se kontroly účinnosti sterilizačních zařízení a kontroly sterilit
a stěrů prostředí pro transfuzní oddělení a pro tkáňovou banku.
Bakteriologická vyšetření jsou zaměřena na kultivační vyšetření biologického materiálu, identiﬁkaci patogena a stanovení jeho citlivosti k antibiotikům. Diagnostika běžných střevních parazitárních
onemocnění je prováděna standardními mikroskopickými metodami.
Provádí se i některé rychlé latex-aglutinační testy, a to např. pro diagnostiku adenovirových a rotavirových průjmových onemocnění, pro diagnostiku nejběžnějších patogenů bakteriálních infekcí
CNS, rychlý imunochromatograﬁcký test pro stanovení antigenu Streptococus pneumoniae v moči, atd.
V rámci antibiotického střediska jsou poskytovány konzultace antimikrobní terapie, včetně vyhodnocování a interpretace bakteriologických nálezů.
Vyšetření se provádějí pro potřeby Nemocnice Pelhřimov i ostatní zdravotnické subjekty ve spádové oblasti.
Oddělení lékařské mikrobiologie se v současné době připravuje na akreditaci v rámci Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví a je evidováno v Registru klinických laboratoří pro
odbornosti 802 a 804. V rámci systému Externího hodnocení kvality (EHK) splnilo podmínky správné
diagnostiky a obdrželo Certiﬁkát správné diagnostiky v systému EHK.
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ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFUZIOLOGIE
Primář:

MUDr. Petr Kessler
atestace: I. a II. stupeň z interny
atestace: hematologie a transfuzní lékařství

Zástupce primáře:

MUDr. Hynek Poul
atestace: I. stupeň z interny
atestace: hematologie a transfuzní lékařství

Vedoucí laborantka:

do 31. 10. 2008:

Ivana Vaněčková
specializace: hematologie a transfuzní služba

Vedoucí laboratoře:

od 1. 11. 2008:

RNDr. Mária Kušnierová
Trnavská Univerzita, fakulta zdravotnictví a sociální práce,
obor laboratorní vyšetřovací metody
specializace: specializovaná morfologie v hematologii

Manažer systému kontroly kvality:

Ing. Alena Knížová

Staniční sestra:

Věra Šilerová
specializace: ARIP
specializace: hematologie a transfuzní služba

Oddělení:

telefon: 565 355 462, 469

Počet lékařů:

Kromě primáře a jeho zástupce pracuje na oddělení další lékařka v přípravě
na atestaci z hematologie a transfuzního lékařství

Počet VŠ nelékařů:

3

Počet NLZP:

19 z toho specializace – 7

Lokalizace oddělení:

Samostatná budova v horní části areálu nemocnice.

Počet lůžek na stacionáři:
3
Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 75293
Charakteristika oddělení:
V roce 2008 bylo pracoviště na základě výsledků auditu České hematologické společnosti jmenováno centrem s rozšířenou hematoonkologickou péčí, což umožnilo ﬁnancování náročné péče o pacienty s nádorovými chorobami krvetvorby. V laboratoři je vytvořen systém kontroly kvality, v roce 2009
laboratoř úspěšně absolvovala 1. audit NASKL.
V současné době je oddělení členěno na úseky:
• transfuzní,
• ambulantní,
• laboratorní.
Transfúzní úsek zásobuje pelhřimovskou nemocnici 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 jsou zde prováděna imunohematologická vyšetření, včetně
vyšetření prenatálních.
V ambulanci se stacionářem jsou léčeni pacienti s krevními chorobami, včetně nádorových onemocnění (leukémie, lymfomy, plazmocytóm, myeloproliferativní onemocnění a myelodysplastický
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syndrom). Těmto nemocným je poskytována komplexní péče, kromě transplantací, ke kterým jsou
odesíláni do Fakultní nemocnice Brno. Pro případné konzultace při řešení náhlých komplikací je zajištěna nepřetržitá telefonická příslužba hematologa. Součástí ambulantní činnosti je antikoagulační
poradna, kde jsou dispenzarizovaní pacienti léčeni léky snižujícími krevní srážlivost. Je zajišťována
komplexní hematologická péče o ženy s rizikem trombózy během těhotenství nebo s poruchami
plodnosti způsobenými poruchami krevního srážení. Jsou prováděny léčebné aferézy na separátoru
pro pacienty nad rámec spádového území.
Laboratoř provádí kromě běžných laboratorních vyšetření řadu speciálních testů, zejména v oblasti krevního srážení. K dispozici je celá škála statimových vyšetření dostupných 24 hodin denně nutných k řešení závažných stavů, zejména krvácení nebo diseminované intravaskulární koagulace. Trvale
jsou dostupné léky pro zvládání těchto situací.
Pracovníci oddělení se aktivně podílejí na vědecké, publikační a přednáškové činnosti, v letech
2007-2009 mají autorský podíl na 1 monograﬁi, 9 článcích publikovaných v odborných časopisech, 44
přednáškách či posterech prezentovaných na sjezdech odborných společností (z toho 5x v zahraničí).
Dalších 40 edukačních přednášek přednesli na lokálních odborných akcích.

ODDĚLENÍ PATOLOGIE
Vedoucí lékař:

Doc. MUDr. Chlumská Alena, CSc.
atestace: I. a II. stupeň z patologické anatomie

Vedoucí laborantka:

Danuše Kašparová
specializace: histologie

Oddělení:

telefon: 565 355 584

Počet lékařů:

Kromě primářky pracuje na oddělení 1 lékařka s atestací I. a II. stupně z patologické anatomie

Počet NLZP:

2 zaměstnanci

Lokalizace oddělení:

Oddělení je umístěno v zadní části areálu nemocnice (u brány z Humpolecké ulice).

Počet vyšetření vykázaných ZP za rok 2009: 123
Charakteristika oddělení:
Vyšetření veškerého bioptického a cytologického materiálu zajišťuje pro nemocnici akreditované
pracoviště Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň, které se především rozsahem zavedených imunohistochemických metod a genetických vyšetření řadí mezi přední pracoviště v republice.
Na oddělení patologie je materiál z operačních sálů a odborných ambulancí shromažďován, evidován a 2x týdně expedován do Plzně.
Lékař je na oddělení přítomen 2 dny v týdnu, kdy provádí pitvy a vyšetření peroperačních biopsií.
V posledních letech došlo v Bioptické laboratoři s. r. o. Plzeň k významnému rozšíření vyšetřovacích
imunohistochemických metod, zejména v onkologické patologii a k zavedení genetického vyšetření některých infekčních, metabolických a nádorových onemocnění. Pro cílenou onkologickou léčbu jsou tato
vyšetření nezbytná. Je to především u kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu a u stromálních nádorů
zažívacího traktu. U dysplazií a karcinomu děložního čípku je vyšetření doplněno o imunohistochemii,
včetně genetického průkazu viru HPV16. Imunohistochemicky a geneticky jsou vyšetřovány i celiakie.
Dále byla vypracována a zavedena imunohistochemická metoda na vyšetření sentinelových lymfatických uzlin.
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ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA
Vedoucí:

do června 2006:

Mgr. Marie Nováková
atestace: II. stupeň lékárenství
od července 2006: PharmDr. Radka Vachová
atestace: I. stupeň lékárenství
nemocniční lékárenství

Zástupce:

PharmDr. Jana Rychetská

Vedoucí farmaceutická
asistentka:
Naděžda Jirsová
Ústavní lékárna:

telefon: 565 355 591, 593

Sklad zdravotnického
materiálu:

telefon: 565 355 596, 565 323 017

Počet farmaceutů:

Kromě vedoucí a její zástupkyně zde pracuje 1 farmaceut.

Počet NLZP, THP:

6

Lokalizace:

Lékárna, sklad zdravotnických pomůcek i jejich prodejna jsou umístěny
v budově bývalé polikliniky.

Charakteristika:
Lékárna zajišťuje komplexní lékárenskou péči pro potřeby nemocnice i ostatních klientů:
• výdejní činnost pro veřejnost,
• výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení,
• výdej na žádanky pro vlastní lůžková oddělení,
• přípravu léčivých přípravků,
• přípravu léčivých přípravků skupiny cytostatik,
• vstupní kontrolu léčivých látek a pomocných látek,
• kontrolu léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku.
V prostorách lékárny se nachází i výdejna zdravotnického materiálu, která pacientům nabízí: pomůcky pro diabetiky, pomůcky ortopedicko-protetické, pomůcky pro domácí ošetření, pomůcky pro
zajištění inkontinence u dětí i dospělých, zdravotnický materiál, lékařské nástroje a přístroje, rehabilitační pomůcky, invalidní vozíky, náhradní pláště a duše, baterky do naslouchadel, čistící tablety pro
naslouchadla.
Veškerý zdravotnický materiál je vydáván na poukazy dle platného ceníku VZP a je také volně
prodejný. Lékárna nabízí poradenskou službu o sortimentu zdravotních prostředků.
Úkolem lékárny je i sběr, uchovávání a odevzdání k deﬁnitivní likvidaci neupotřebených léčiv vrácených do lékárny pacienty.
Pracovníci lékárny se také věnují praktické výuce studentů farmaceutických fakult a studentů
středních zdravotnických škol.
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DOSANKA
Vedoucí:

Mgr. Bc. Jitka Dejmková
LF UK – zdravotní vědy (ošetřovatelství)
FHS UK – řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
specializace: organizace a řízení
ARIP

Vrchní sestra:

Jindřiška Ondráčková
specializace: ošetřovatelská péče o dospělé
řízení a organizace domácí péče – Home care

Kancelář:

telefon: 565 355 598

Počet NLZP:

7 SZP

Lokalizace:

budova bývalé HTS

Charakteristika:
DOmus SANatio KAptatio usiluje o uzdravení pacientů v domácím prostředí. Odbornou ošetřovatelskou péči poskytují sestry svým klientům v celém pelhřimovském regionu.
Obecná charakteristika domácí zdravotní péče se legislativně od svého založení nezměnila. I nadále je poskytována 7 dnů v týdnu 24 hodin denně.
Jedná se o zvláštní druh ambulantní péče, kterou indikuje ošetřující lékař po propuštění pacienta
z hospitalizační péče na dobu maximálně 14 dnů. Praktický lékař může indikovat tuto péče na dobu
1 dne – 3 měsíců, a to i opakovaně.
Ošetřovatelská péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta.
DOSANKA nabízí také služby nehrazené zdravotními pojišťovnami, které si musí klient hradit sám.
Této služby je však minimálně využíváno.
Sestry navštíví a odborně ošetří v průměru 36 pacientů za den a za svými pacienty projezdí osobními auty asi 240 km denně.
Nejčastějšími výkony jsou např. převazy ran, aplikace analgetik i.m., ošetřovatelská rehabilitace,
odběry biologického materiálu k dalšímu vyšetření.
Mezi nejnáročnější výkony patří hospicová péče.
V roce 2009 uzavřela Nemocnice Pelhřimov, p.o. smlouvu o spolupráci s Farní charitou Pelhřimov
na poskytování hospicové domácí péče. Služby využilo 5 pacientů. Velká náročnost této péče by měla
být zařazena do činností alespoň částečně hrazených ze zdravotního pojištění.
Rok:
Počet pacientů/klientů:
Počet návštěv:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

352

378

376

383

395

435

455

11600

10139

9828

9332

8933

9255

9110
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ŘEDITELSTVÍ
Ředitel:

do 16. 7. 2010:

Zástupce
ředitele-šéﬂékař:

do roku 2009:

Hlavní sestra,
manažer kvality:

Ing. Pavel Hrala
VŠZ Praha
do 12. 9. 2010:
MUDr. Jaroslav Houser
LF UK Praha
od 13. 9. 2010:
Ing. Jan Mlčák, MBA
VŠZ Praha
VŠE Praha
telefon: 565 355 100, 565 323 107

MUDr. Jaromír Pangrác
atestace: I. stupeň z chirurgie
atestace: I. a II. stupeň z urologie
od roku 2010:
MUDr. Jaroslav Houser
atestace: I. a II. stupeň z AR
telefon: 565 355 101

Mgr., Bc. Jitka Dejmková
telefon: 565 355 105, 565 323 671

Vedoucí kanceláře:

Jana Horáková
telefon: 565 355 104

Sekretářky:

Lenka Hadravová
telefon: 565 355 102
Marie Koutníková
telefon: 565 355 103

Personální oddělení:

Hana Koubková
telefon: 565 355 121
Mgr. Vladislava Nováčková
telefon: 565 355 122

Knihovna:

Mgr. Eva Nemeškalová
telefon: 565 355 120

Fax:

565 32 46 45

Internetové stránky
nemocnice:

www.hospital-pe.cz

Lokalizace:

Samostatná budova u vstupu do nemocnice (proti vrátnici)

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. Zajišťuje kompletní personální práci, včetně poptávky a výběru nových zaměstnanců.
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EKONOMICKÝ ODBOR
Vedoucí:

Ing. Oldřich Městka
telefon: 565 355 131

Zástupce vedoucího:

Iveta Linhartová
telefon: 565 355 136

Počet zaměstnanců:

celkem 11

Lokalizace:

Samostatná budova u vstupu do nemocnice (proti vrátnici)

Charakteristika:
Ekonomický odbor zajišťuje a odpovídá za ekonomiku Nemocnice Pelhřimov, p.o., určuje zásady
ﬁnanční, ekonomické a daňové politiky, tvorby rozpočtů a plánů, jejich zpracování a vyhodnocení,
odpovídá za vedení účetnictví a výkaznictví a zpracování mezd dle platných právních předpisů.
Ekonomický odbor se dělí na:
Oddělení účetnictví a operativní evidence
Zabezpečuje vedení účetnictví, oběh a zpracování účetních dokladů, sestavování výkazů o hospodaření, evidenci majetku a jeho inventarizaci, styk s bankami.
Obchodní oddělení
Zabezpečuje vystavování faktur zdravotním pojišťovnám a ostatním odběratelům, vede agendu
darů a agendu FKSP.
Oddělení mzdové účtárny
Zabezpečuje zpracovávání výplaty mezd, provádí odvody daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojistného, vede evidenční listy, zodpovídá za zpracování podkladů pro sociální
a důchodové zabezpečení zaměstnanců.
Pokladna
Zajišťuje veškeré hotovostní operace pro vnitřní potřebu nemocnice, úschovu cenností a ﬁnanční
hotovosti hospitalizovaných pacientů, včetně příjmu jejich důchodů. Zajišťuje servis pro výběrčí
pokladní místa na zdravotnických pracovištích.
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PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ODBOR
Vedoucí:

Ing. Tomáš Koubek
telefon: 565 323 628, 565 355 151

Zástupce:

Jaroslav Jezbera

Počet zaměstnanců:

celkem 120

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: 26

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: Milan Pachman
telefon: 565 355 141
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
počet zaměstnanců: 19

Provozní oddělení zajišťuje provoz vrátnice, telefonní ústředny, údržbu venkovních ploch a administrativní činnosti. Řídí dodavatelský úklid vnitřních prostor.

Stravovací provoz:

vedoucí: Eva Kuzmiaková
telefon: 565 355 161
počet zaměstnanců: 40

Stravovací provoz organizuje, kontroluje a zajišťuje léčebnou výživu nemocných a stravování jiných strávníků v ústavní jídelně, včetně komerčního stravování zákazníků. V rámci celého stravovacího
provozu je využívána výpočetní technika. Pro podávání stravy pacientům se používá tzv. tablet systém
s jmenovitým označením konkrétního pacienta.
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Energetika:

vedoucí: Jiří Liška
telefon: 565 355 180

Technik zajišťuje dodávky tepelné a elektrické energie, vody, plynu a provádí jejich měření
a regulaci.

Dopravní zdravotní služba:

vedoucí: Petr Novák
telefon: 565 355 385
počet zaměstnanců: 16

Dopravní zdravotní služba organizuje a zajišťuje přepravu pacientů a dalších osob sanitními vozidly. Provádí a řídí přepravu osob a materiálu v rámci Nemocnice Pelhřimov.

BOZP:

Mgr. Vladislava Nováčková
telefon: 565 355 122

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

ODBOR INFORMATIKY
Vedoucí:

Ing. František Novák
telefon: 565 323 115

Zástupce:

Karel Kužel

Počet zaměstnanců:

celkem 8

Lokalizace:

Samostatná budova u hlavního vstupu do nemocnice (proti vrátnici)

Charakteristika:
Odbor informatiky je pracoviště, které odpovídá za koncepci, rozvoj, implementaci a údržbu
informačních systémů nemocnice, zajišťuje zpracování vykázané zdravotní péče pro její vyúčtování
zdravotním pojišťovnám, projednává smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a zajišťuje centrální
evidenci hospitalizovaných pacientů.
Zásadním krokem k realizaci uceleného NISu bylo vybudování optické páteřní sítě v roce 2000. Ta
umožnila v následujících letech implementaci NISu AKORD na všech odděleních nemocnice, realizaci
ekonomického informačního systému, vnitřních webových stránek nemocnice, elektronického objednávkového systému léčiv a informačního systému operačních sálů.
V roce 2010 pak došlo k zprovoznění systému pro pořizování, prohlížení, výměnu a archivaci digitální obrazové dokumentace PACS.
Odbor informatiky se člení na:
• odbor informatiky – telefon: 565 355 116
• oddělení zdravotních pojišťoven – telefon: 565 355 107
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ZKRATKY
ARIP
ARO
BOZP
Canisterapie
CT
ČR
DRJ
EEG
ECHO
EKG
Emergency
ERCP
FN
FTN
GIT
JEP
JIP
LTV
NLZP

NASKL při ČLS JEP
OKB
ONM
PAM
SAK ČR
SPECT
SŠ
st.
TK
ÚVN
UZV
VFN
ZP
ZZS
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anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče – atestační obor pro zdravotnické pracovníky nelékaře
anesteziologicko-resuscitační oddělení
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
léčba za pomoci psů
computerová tomograﬁe – nebolestivá vyšetřovací metoda vnitřních
orgánů
Česká republika
doléčovací a rehabilitační jednotka
neurofyziologické vyšetření mozku nebo jeho částí
ultrazvukové vyšetření srdce
elektrokardiograﬁe – vyšetřovací metoda v kardiologii
akutní příjem pacientů se závažným zdravotním stavem
endoskopická retrográdní cholangiopankreatograﬁe – vyšetření zažívacího traktu
fakultní nemocnice
Fakultní Thomayerova nemocnice
gastrointestinální trakt (zažívací trakt)
Jan Evangelista Purkyně, lékař – český fyziolog, anatom, biolog, básník
a ﬁlozof
jednotka inzenzivní péče
léčebná tělesná výchova
nelékařský zdravotnický pracovník. Vznikem zákona 96/2004 (o nelékařských zdravotnických povoláních) a prováděcích vyhlášek došlo k změně
terminologie. Termín NLZP nahradil dříve používané SZP (střední zdravotnický personál), NZP (nižší zdrav. personál), PZP (pomocný zdrav.
personál).
Národní autorizační středisko klinických laboratoří při České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně
oddělení klinické biochemie
oddělení nukleární medicíny
pavilon akutní medicíny
Spojená akreditační komise České republiky
computerová scintigraﬁe – zobrazovací metoda v oboru nukleární medicína
střední škola
starší
tlak krevní
Ústřední vojenská nemocnice
ultrazvukové vyšetření
Všeobecná fakultní nemocnice
zdravotní pojišťovna
zdravotnická záchranná služba
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