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Obsah Slovo předsedy 
představenstva

V
ážení spolupracovníci, vážení občané,

naše táborská nemocnice so dostává do další poměrně 

rozsáhlé části modernizace po velmi náročném období velkých 

rekonstrukcí, které trvaly od roku 2008 až do loňského roku 2014.

Co nás všechno čeká. Jednak se znovu otevírá možnost požádat 

o dotace z evropských strukturálních fondů a jednak máme v plánu 

realizovat i projekty fi nancované z vlastních či krajských peněz.

Z evropských fondů bychom se chtěli ucházet o projekty týkající se 

tzv. návazné péče. Podle zveřejněné „Koncepce návazné péče v ČR“ je Nemocnice Tábor, a.s. 

jedna ze třech nemocnic v Jihočeském kraji, která splňuje všechny požadované podmínky 

návazné péče. Tato problematika se dotýká zejména oborů – rehabilitace, kardiologie, 

dětského, ortopedie, urgentních příjmů a laboratoří (část transfúzí a hematologie). Budou 

podporovány projekty, které se vyznačují spoluprací s „centry“ ať ve své diagnostické fázi 

léčby onemocnění, či návazné péči po hlavní léčbě. Připravujeme projekty spočívající 

v pořízení moderního přístrojového vybavení do všech výše uvedených pracovišť 

v odhadované výši 35–40 mil.Kč. Projekty by se měly podávat zhruba od září roku 2015, 

dotace by měla činit cca 85 % a o zbylých 15 % by se pravděpodobně dělil Jihočeský kraj 

a nemocnice tak, jak tomu bylo i v minulých letech.

Další oblastí podporovanou z evropských fondů by měla být psychiatrická péče. V jejím 

případě bychom postupovali v souladu s „Koncepcí psychiatrické péče v ČR“ a „Koncepcí 

psychiatrické péče v Jihočeském kraji“, které reagují na požadavky „deinstitucionalizace“ 

současné psychiatrické péče. Pro nás po vyhodnocení několika variant, jak se s požadavky 

koncepcí vypořádat, bylo rozhodnutí připravit stavbu nové budovy „na zelené louce“. 

Výsledkem bude rozšíření lůžkové části o „uzavřenou“ 15ti lůžkovou stanici a zvětšení 

ambulantního provozu o stacionární služby. Na projektu se intenzivně pracuje 

a předpokládáme, že do poloviny roku bychom měli mít stavební povolení a budeme čekat 

na zveřejnění data pro podání žádosti o evropské dotace. Předpokládáme, že by k tomu 

mělo dojít v průběhu roku 2016.

Z vlastních prostředků s podporou krajských peněz bychom měli do konce letošního 

roku vybudovat nové pracoviště hemodialýzy v 1. podzemním podlaží budovy interních 

oborů. Dále máme letos v plánu rozšířit potrubní poštu na zbytek chirurgického pavilonu 

a pavilonu akutní medicíny, Vybudovat šatny pro uklízečky a provozní pracovníky, 

vybudovat parkoviště za „Zelenou hvězdou“. Bude pokračovat i běžná obnova přístrojů.

V polovině ledna 2015 jsme zažili mediální kampaň na základě tiskové zprávy NKÚ 

ohledně čerpání evropských prostředků ROP Jihozápad. Sice jsme bezprostředně odmítali 

nařčení o chybách, kterých se naše nemocnice měla dopustit, ale až teprve nyní máme 

k dispozici dostatek informací z projektů jiných nemocnic, se kterými jsme byli porovnáváni 

a podáváme žádost na NKÚ o omluvu a zjednání nápravy i v médiích, neboť skutečnosti, 

které NKÚ uvedlo ve své tiskové zprávě a následně je média mnohdy i nesprávně 

interpretovala, jsou nesprávné 

až zavádějící.

Přejeme úspěšný rok 2015.

Ing. Ivo Houška, MBA
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E
vakuovanými pacientkami se staly 
studentky třetího ročníku táborské 
zdravotnické školy. Akce byla zahá-

jena ve  14 hodin, kdy dostávají místní 
hasiči hlášku o požáru na oddělení uro-
logie. Reakce jsou okamžité, postupuje 
se podle evakuačního plánu.

K nemocnici přijíždějí během několika 
minut hasičské a policejní vozy. Je nut-
né zabránit panice a  urychleně evaku-
ovat devatenáct pacientů, šest ležících 
a  třináct schopných pohybu. „Pacienty 
jsme o  připravovaném cvičení předem 
informovali. Abychom neomezili jejich 
pohodlí, pomohly nám se simulací eva-
kuace studentky místní zdravotnické 
školy,“ říká k průběhu akce lékařka Vero-
nika Pecháčková, která měla na starosti 
nemocniční personál. Budoucí sestřičky 
koordinuje učitelka Marie Kmínková. 
„Ve zdejší nemocnici absolvují praxi naši 
studenti, proto jsme zapojeni i do toho-
to nácviku evakuace. Získané zkušenosti 
mohou být pro budoucí zdravotnický 
personál velmi zajímavé a cenné.“

V roli ležících pacientek, které musely 
být evakuovány na  nosítkách, se ocitly 
Aneta Dohnalová a  Anna Kohoutová. 
„Podobná akce je pro nás úplně novou 
zkušeností a doufáme, že ji naživo nikdy 
nezažijeme,“ shodují se obě studentky 
táborské střední zdravotnické školy.

Podle slov profesionálního táborské-
ho hasiče Martina Škuliny se při záchran-
ných akcích postupuje přesně podle 
nastavených evakuačních předpisů. 
„V první fázi personál nemocnice dosta-

ne ven mobilní pacienty. My se věnuje-
me těm imobilním, kteří potřebují trans-
port do bezpečí na lůžku nebo pomocí 
nosítek. Souběžně samozřejmě probíhá 
uhašení požáru.“

Martin Škulina dodává, že podobné 
cvičné akce integrovaného záchranné-
ho systému se ve zdejší nemocnici opa-
kují pravidelně každý rok. Chod nemoc-
nice byl tomuto cvičení přizpůsobený, 
pro pacienty z oddělění se nic neměnilo. 
Jak zdůraznila lékařka Veronika Pecháč-
ková, pacienti byli včas informováni, aby 
neměli obavy.

Po  skončení nácviku se všichni sešli 
ke  společnému zhodnocení. Velitel zá-
sahu ujistil, že kdyby šlo o skutečný po-
žár, pacienti by přežili. 

Pacienti prožili cvičný poplach

Lucie Vobořilová
Táborský deník

V táborské nemocnici hořelo. Naštěstí šlo jen o cvičnou akci, která prověřila rychlost 

a připravenost hasičů, policie a zdravotníků při nečekané krizové situaci. 

Při simulovaném požáru zachraňovali dvě desítky lidí.

„

“

V první fázi personál 

nemocnice dostane 

ven mobilní pacienty. 

My se věnujeme 

těm imobilním, kteří 

potřebují transport 

do bezpečí na lůžku 

nebo pomocí nosítek. 

Souběžně samozřejmě 

probíhá uhašení požáru.
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„

“
Zpracoval: MUDr. Roman Volf

O
d  této doby byl v  našem kar-
diostimulačním centru im-
plantován pacemaker tisícům 

pacientů. Toto významné výročí mne 
vedlo k hlubšímu zamyšlení nad historií 
implantace kardiostimulátorů a  aryt-
mologií jako podoboru kardiologie. 
Uvědomil jsem si, jaký obrovský pokrok 
zaznamenala arytmologie za  posled-
ních 100 let nejen po  stránce rozvoje 
přístrojové techniky, ale jaký obrovský 
vliv na  zlepšení prognózy kardiologic-
kých pacientů mělo řešení některých 
arytmií. Na  počátku arytmologie jako 
oboru byl bezesporu v  r. 1902 vynález 
EKG přístroje holandským fyziologem 
Willemem Einthovenem. První EKG však 
nebylo elektronickým přístrojem veli-
kosti krabice od bot , jak je známe dnes. 
Byl to přístroj, který zabíral 2 místnosti, 
spotřeboval spoustu vody na  chlazení 
cívky a  obsluhovalo jej 5 asistentů. Pa-
cient, který na něm byl vyšetřován měl 
všechny končetiny ponořené v elektro-
lytu. Jistě si všichni dovedeme předsta-

vit, že takový přístroj si místo v klinické 
praxi hledal jen velmi pomalu, pro pa-
cienta to nebylo příliš komfortní vyšet-
ření a taktéž interpretovat EKG záznam 
se lékaři teprve učili. Stejně i první kar-
diostimulátory měly generátor mimo 
tělo, protože zdroj byl velký a  jeho ži-
votnost krátká..Implantaci prvního ba-
terií poháněného pacemakeru do  těla 
nemocného (do oblasti nadbřišku) pro-
vedl americký chirurg William Chardack 
z Universitní nemocnice v Buff alo v roce 
1960 a  současně i  švědští lékaři. První 
pacient s úplnou síňokomorovou bloká-
dou žil déle než 43 let a za tuto dobu mu 
bylo implantováno 22 přístrojů. V  pr-
vopočátcích kardiostiumulace totiž ba-
terie generátoru měla jen krátkou život-
nost, ale díky zavedení lithiové baterie 
koncem sedmdesátých let se životnost 
kardiostimulátorů začala prodlužovat. 
Implantací prvního kardiostimulačního 
systému do lidského těla počátkem še-
desátých let opravdu odstartovala nová 
éra v léčbě pacientů se symptomatickou 
srdeční blokádou a bradykardií. Do této 
doby byla prognóza těchto pacientů 
velmi nepříznivá. Do 1 roku od stanove-
ní diagnózy zemřelo přibližně 50 % pa-
cientů se symptomatickou AV blokádou 
a do 5 let více než 80 % pacientů. V dneš-
ní době se přežívání pacientů s AV blo-
kádou vyššího stupně a implantovaným 
kardiostimulátorem blíží srovnatelné 
skupině populace bez pacemakeru. 

Považuji v  tomto článku za  důležité 

Čtvrtstoletí od implantace 
v Nemocnici Tábor, a. s.
První implantabilní kardiostimulátor v táborské nemocnici 

byl implantován dne 26. 1. 1989. Operační výkon tehdy 

provedl primář MUDr. Cypro, CSc. z chirurgického oddělení 

Nemocnice České Budějovice spolu s MUDr. Milanem Pilařem 

z interního odd. naší nemocnice, asistoval MUDr. Ilja Kott 

a sestra Zátopková z chirurgického oddělení.

MUDr. Rostislav Král
primář interního oddělení 2 – kardiologie

Historie
kardiostimulačního
centra v číslech

V současné době na kardiostimulačním sále 

provádíme kolem 150–180 výkonů ročně. 

Pacienti k nám přicházejí nejen z Tábora a okolí, 

ale i z Písku a Pelhřimova.

1989
26.1. – první primoimplantace 
kardiostimulátoru
7. 9. – první výměna 
kardiostimulátoru

1990
1. 3. – první programovatelný 
kardiostimulátor
7. 6. – první rate responsiv 
kardiostimulátor
6. 9. – operace č. 100

1991
28. 3. – první síňový 
kardiostimulátor

1993
od ledna provoz bez 
spolupráce s chirurgy
16. 9. – první dvoudutinový 
kardiostimulátor
23. 9. – první bipolární 
stimulační elektroda

1994
17. 6. – operace č. 500

1997
4. 9. – operace č. 1000

2000
implantován první žilní portkatetr

2003
3. 7. – operace č. 2000

2005
22. 9. – implantován první EKG 
podkožní záznamník

2007
20. 2. – implantovány 
2 biventrikulární 
kardiostimulátory

2008
25. 8. – operace č. 3000

2013
7. 5. – operace č. 4000
k 31. 12. – provedeno celkem 
4159 operací, z toho 
2589 primoimplantací, 
985 reimplantací a 585 ostatních 
výkonů

MUDr. Roman Volf
lékař
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připomenout nadšení a  entuziasmus 
lidí, kteří se podíleli na  vzniku kardios-
timulačního centra v táborské nemocni-
ci a posunuli arytmologii jako obor dál 
i v okresní nemocnici. Byli to naši starší 
kolegové a učitelé, bývalý primář interny 
kardio MUDr.  Jindřich Charouzek a kar-
diolog MUDr.  Karel Šesták, kteří svým 
úsilím, houževnatostí a  v  neposlední 
řadě i  diplomatickými schopnostmi 
dokázali prosadit a  obhájit rozhodnutí 
otevřit jako druhé kardiostimulační cen-
trum v Jihočeském kraji právě v Táboře. 
První kardiostimulace byly v  naší ne-
mocnici prováděny na chirurgických sá-
lech díky vstřícnosti tehdejšího primáře 
chirurgického oddělení MUDr. Antoníč-
ka. Chirurgickou část výkonu prováděl 
většinou MUDr.  Kott a  MUDr.  Burian, 
občas MUDr.  Valášek. Na  kardiologic-
ké části operačních výkonů se podíleli 
MUDr. Pilař, MUDr. Nagel , MUDr. Šesták 
a MUDr. Volf.

Od dubna 1989 se začaly kardiostimu-
látory implantovat na  zákrokovém sále 
vedle koronární JIP a  první výkon zde 
byl proveden 27. 4. 1989. Po  otevření 
kardiostimulačního sálu začaly asistovat 
u operačních výkonů sestry z koronární 

JIP (Jana Cihelnová, Jana Bárová a sestra 
Fáčková), které absolvovaly stáž v  kraj-
ské nemocnici. Postupně (stejně jako 
ve  světě) si kardiologové od  chirurgů 
osvojili operační techniku a  začali sti-
mulační elektrody zavádět punkční me-
todou sami pod skiaskopickou kontro-
lou (punkce podklíčkové žíly a zavedení 
elektrod pod kontrolou RTG přístroje).
Nicméně je třeba přiznat, že bez pomo-
ci chirurgů v počátcích kardiostimulace 
bychom se jen těžkou posunuli dále. Po-
čátky kardiostimulace v naší nemocnici 
jsou příkladem dobré mezioborové spo-
lupráce nadšeného týmu lékařů a sester 
(chirurgů a  kardiologů). Důležitá byla 
i  podpora a  vstřícnost tehdejšího kraj-
ského internisty prof. MUDr. Karla Dvo-
řáka, CSc. a prim. MUDr. Vambery, CSc. 
Kardiostimulační centrum prošlo i  těž-
kým obdobím ekonomické krize naší 

nemocnice na přelomu tisíciletí, kdy se 
ozývaly hlasy na jeho uzavření pro eko-
nomickou náročnost. Nicméně přežilo 
a  dál slouží pacientům nejen z  Tábora 
a  okolí, ale i  z  Písku a  Pelhřimova. Do-
voluji si tvrdit, že je i chloubou naší ne-
mocnice mezi ostatními nemocnicemi 
okresního typu v kraji.

V  současné době na  kardiostimu-
lačním sále provádíme kolem 150–180 
výkonů ročně, pacienti k  nám přichá-
zejí z  výše uvedených okresů. Pacien-
ty ke  kardiostimulaci referují většinou 
ambulantní kardiologové a  internisté 
nebo kardiologové okolních nemocnic. 
Bez spolupráce s  nimi by plynulý chod 
kardiostimulačního centra nebyl možný. 
Zavadíme nejmodernější jedno a dvou-
dutinové kardiostimulátory, jejichž ži-
votnost je kolem 10–15 let.

Vedoucím kardiostimulačního cen-
tra je MUDr.  Roman Volf, Dalšími ope-
ratéry jsou MUDr.  Marta Kaislerová 
a  MUDr.  Rostislav Král. Všichni 3 ope-
ratéři jsou plně erudovaní kardiologo-
vé s  licencí kardiologické společnos-
ti pro kardiologickou i  chirurgickou 
část výkonu. V  současnosti se střídají 

prvního kardiostimulátoru 

Sál
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u  operačních výkonů čtyři sestry (Jana 
Bárová, Romana Sládková, Marie Dvo-
řáková a  Blanka Bendová). V  roce 2013 
proběhla rekonstrukce kardiostimu-
lačního sálu, při které bylo instalováno 
nové operační světlo a  rampa pro EKG 
monitor, koagulaci a  oxygenoterapii. 
Díky vybavenému kardiostimulačnímu 
sálu a  jeho poloze vedle koronární JIP 
jsme schopni provést urgentní kardios-
timulaci prakticky kdykoli. Na  urgentní 
kardiostimulaci svolávají stimulační tým 
sestry KJIP nebo nejstarší lékař v interní 
službě. Implantace trvalých kardiosti-
mulátorů se stala v Nemocnici Tábor, a.s. 
naprosto rutinní metodou. 

Kardiostimulační terapie zazname-
nala zejména od  sedmdesátých let mi-
nulého století obrovský rozvoj. První 
kardiostimulátory byly pouze jednodu-
tinové, velké, postupně se prosazovala 
fyziologická dvoudutinová stimulace 
(stimulace síně a komory) , zavedení fre-
kvenčně přízpůsobivých systémů (rate 
responsiv systém), které reagují na  fy-
zickou zátěž pacienta a  zvyšují jeho 
tepovou frekvenci úměrně se vzrůstající 
fyzickou zátěží, postupně dochází k mi-
niaturizaci přístrojů a  k  prodlužování 
doby životnosti zdroje . Nejnovější kar-
diostimulační systémy mají již životnost 
kolem 15 let. V posledních 10–20 létech 
se rozvíjí implantace tzv. biventrikulár-
ních (dvoukomorových) systémů, které 
se implantují indikovaným pacientům 
se srdečním selháním a zlepšují zejmé-
na prognózu a kva1itu života těchto pa-
cientů, umožňují lepší tolerancí zátěže. 
Před 30 léty byl v IKEM Praha implanto-
ván též první implantabilní defi brilátor,. 
Implantabilní kardiovertry – defi briláto-
ry (ICD) výrazně zlepšují životní prognó-
zu pacientů se špatnou systolickou 
funkcí levé komory srdeční. Tito paci-
enti jsou ohroženi náhlou arytmickou 
srdeční smrtí. Implantabilní defi briláto-
ry jsou schopny detekovat nebezpeč-
nou komorovou arytmii a  tuto arytmii 
ukončit buďto antitachykardickou sti-
mulací nebo výbojem. V  současnosti 
díky rozvoji telemedicíny a  možnosti 
tzv. home monitoringu je možno sledo-
vat funkci kardiostimulátoru u pacienta 
i  na  dálku, kdy pacient má vedle lůžka 
vysílač, který v určitých intervalech na-
čítá data z kardiostimulačního systému, 
která pak odesílá do  centra, které data 

třídí a závažné příhody referuje ošetřu-
jícímu lékaři nebo kardiologovi. I  tyto 
systémy používáme u  našich pacientů. 
Díky zavádění nejmodernějších techno-
logií do  klinické praxe se arytmologie 
jako obor posunula již do  oblasti hitec 

péče, kdy lékař po  zavedení katetrů 
do  těla pacienta sedí u  počítače a  tyto 
katetry již posunuje od  počítače joys-
tickem pomocí magnetické navigace 
do  jednotlivých srdečních oddílů, jsou 
to diagnostické a  terapeutické metody, 
které laikovi připomínají spíše virtuální 
počítačovou hru než medicínu. V  po-
rovnání s  prvním EKG přístrojem vypa-
dají tyto přístroje jako z  říše sci-fi . Jistě 
bychom rádi nabídli tyto nejnovější ro-
botické technologie pacientům i v naší 
nemocnici, ale jsme realisty. V současné 
době jsou tyto nejmodernější léčebné 
metody dostupné v našem kraji v kom-
plexním kardiocentru Nemocnice České 
Budějovice, a. s. S arytmology z tohoto 
kardiocentra velmi úzce spolupracuje-
me, stejně jako s arytmology Nemocni-
ce Na Homolce nebo IKEM Praha a naše 
pacienty k  těmto technologicky nároč-
ným výkonům často referujeme.

Jaké jsou naše další plány 

a perspektivy? 

Chceme nadále rutinně a s minimem 
komplikací provádět implantace a  am-
bulantní kontroly kardiostimulačních 
systémů u našich pacientů k jejich plné 
spokojenosti. Tímto jim i  jejich blízkým 
nabízíme komfort a  šetříme čas, který 
by ztratili dojížděním do  vzdáleného 
kardiocentra. Velká výhoda je pro nás 
poloha kardiostimulačního sálku vedle 
KJIP a  IMP. V  případě oběhové nesta-
bility pacientů, resuscitace nebo poo-
peračních komplikací je ihned nablízku 
monitorované lůžko a školený personál 
JIP. Pokud by se uvolnila koncepce aryt-
mologické společnosti, byli bychom 
perspektivně schopni implantovat ICD 
a  po  zaškolení event. BIV-ICD (2 tyto 
systémy již byly na  našem pracovišti 
dr.  Kaislerovou v  roce 2007 implanto-
vány). Postupně musíme zaškolit další 
mladší kolegy na  ambulantní kontroly 
pacientů s kardiostimulátorem a na im-
plantace pacemakerů. Týdně projde naší 
kardiostimulační ambulancí minimálně 
50–70 pacientů.

Věřím, že kardiostimulační centrum 
naší nemocnice díky nadregionální pů-
sobnosti a  dobré práci stimulačního 
týmu, ale i  lékařů a  sester lůžkové čas-
ti oddělení, bude nadále zachraňovat 
život pacientů a  zlepšovat jeho kvalitu 
a tím budovat a šířit dobré jméno tábor-
ské nemocnice mezi našimi pacienty. 

Čtvrtstoletí od implantace prvního kardiostimulátoru

„

“

Postupně musíme 

zaškolit další mladší 

kolegy na ambulantní 

kontroly pacientů 

s kardiostimulátorem 

a na implantace 

pacemakerů.
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LŮŽEK

D
ne 6. října 2014 naše nemoc-
nice otevřela nové centrum 
zaměřené na  infuzní terapii 

ambulantním pacientům. Dosud 
tato léčba probíhala na různých am-
bulancích.

Nové pracoviště je vybudováno 
ve  zrekonstruovaných prostorách 
nemocnice ve  druhém patře zá-
padního křídla B mezi monitorova-
cím pokojem ARO a JIP operačních 
oborů.

Organizačně bude patřit pod 
vrchní sestru Společného ošetřova-
telského lůžkového fondu operač-
ních oborů. O pacienty bude pečo-
vat jedna sestřička na  ranní směnu 
s pružným začátkem pracovní doby, 
abychom mohli vyhovět těm paci-
entům, kteří potřebují z  nějakého 
důvodu aplikaci infuze brzy ráno 
např. z  důvodu zaměstnání. Denně 
by mělo projít centrem infuzní tera-
pie v průměru 20 pacientů. Místnost 
je vybavena polohovacími křesly, 
lůžkem, televizí, sociálním zaříze-
ním a  dalším vybavením, poskytu-
jící komfort pacientům a  příjemné 
prostředí i pro personál.

Doufáme, že pacientům zpříjem-
níme pobyt při této mnohdy i  pro 
něj nepříjemné a  bolestivé léčbě, 
když tato bude probíhat v klidném 
a příjemném prostředí.  

S
talo se již letitou milou tradicí, že 
před velikonočními svátky, na Mi-
kuláše a  před vánočními svátky 

docházejí studenti ze SZŠ Tábor potě-
šit dlouhodobě nemocné na  oddělení 
následné péče Nemocnice Tábor, a.s. 
Pod vlídným vedením profesorek SZŠ 
studenti připraví a  rozdají pacientům 
drobné dárky. Za  doprovodu kytary 
zazpívají tématické písničky nebo ko-
ledy. Někteří pacienti jen s  úsměvem 
poslouchají, někteří se ke zpěvu přidají. 

Studenti jednotlivě obejdou všechny 
pacienty a  osobně jim popřejí. Našim 
pacientům tak zpříjemní pobyt a  na-
vodí slavnostní jarní nebo předvánoční 
atmosféru.

Na fotografi ích z předvánoční návště-
vy v  roce 2014 jsou za  čerty, Mikuláše 
a anděle převlečeni žáci 4. B SZŠ Tábor 
pod vedením učitelek Mgr. Jany Marešo-
vé a Mgr. Táni Srpové. 

Také na  ostatní oddělení táborské 
nemocnice přišli v  předvánočním čase 
rozdávat radost studenti ze 4. A  pod 
vedením učitelek Bc.  Marie Kmínkové 
a Mgr. Jany Ondřejové.

Srdečně děkujeme všem studentům 
i  jejich profesorkám za  veškeré sváteč-
ní akce, za  vlídný a  přátelský přístup 
k  pacientům i  personálu a  doufáme 
v  oboustranně prospěšnou spolupráci 
i v dalších letech.  

Dobrovolníci potěšili 
dlouhodobě nemocné

Centrum 
infuzní terapie

Mgr. Helena Plocková
hlavní sestra
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ZAMĚSTNANCŮ

NAROZENÝCH

19 607 899H
OSPITALIZOVANÝCH

Velmi milou a rodinnou předvánoční atmosféru vytvořili na ONP žáci ZŠ Mikuláše z Husi z 

I. oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Milady Stehlíkové. Děti měly připravené 

pásmo vánočních písniček a říkanek, zahrály také na fl étnu. Překvapily také velmi vtipným 

kvízem, kdy aktivně zapojily naše pacienty a ti za správné odpovědi dostávali malé dárečky 

- lodičku ze skořápky se svíčkou. Na závěr děti obdarovaly každého pacienta vlastnoručně 

vyrobeným vánočním stromečkem z ubrousku.

Bc. Alena Bidmonová
vrchní sestra ONP
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K
linický farmaceut je specializován 
k  práci spojené s  jištěním farma-
koterapie, zabývá se racionalizací 

a  usnadňováním rozhodovacích proce-
sů ve farmakoterapii, garantuje léčebné 
postupy.

Přináší a  třídí poznatky z  oblasti far-
makologie pro lékaře, v podmínkách ne-
přehledného množství informací. Lékár-
na dlouho hledala vhodného kandidáta. 
Od 1.8.2014 se v naší lékárně připravuje 
Mgr.Jan Hruška na atestaci z klinické far-
macie. Pan kolega pracoval v Bořivojově 
lékárně u nádraží v Táboře jako lékárník 
asistent a odborný zástupce.

V letech 2012-2014 pracoval ve farma-
ceutických fi rmách (Stada pharma.CZ 
a Rougier) jako farmaceutický reprezen-
tant.

Atestace z  klinické farmacie je tříle-
tý nadstavbový obor k  základní léká-
renské atestaci. Farmaceut absolvuje 
základní školení na  oddělení klinické 
farmacie v  nemocnici, kde jsou již vy-
školení farmaceuti, kteří chodí po  od-
děleních nemocnice a  účastní se vizit 
a léčebných programů. Zde farmaceut 
získá základní náhled na  studovaný 
obor. Během specializační přípravy 
musí absolvovat další školení pořáda-
ná ILFem a  zpracovat předepsané ka-
zuistiky. 

Základní informace o  práci klinic-
kého farmaceuta získal Mgr.Hruška 

na  oddělení klinické farmacie nemoc-
niční lékárny v  nemocnici Na  Bulovce 
u  Mgr.Jany Gregorové. Začátkem led-
na zde absolvoval 14 denní odbornou 
stáž. Seznámení se s  problematikou 
léčby pacientů v  naší nemocnici pro-
bíhá na chirurgickém oddělení, kde se 
kolega účastní ranních hlášení, pravi-
delných vizit a zatím jen přihlíží léčbě 
pacientů.

Po ukončení atestačního studia bude 
klinický farmaceut schopen spolupra-
covat s  odděleními při léčbě pacientů. 
Tato činnost je přínosem pro nemocnici, 
neboť se očekává racionální a bezpečná 
terapie,snížení množství léků a  z  toho 
vyplývající úspory.

Po složení atestace si Mgr.Hruška svo-
ji činnost v nemocnici představuje jako 
možnost konziliární konzultace riziko-
vých pacientů i z ostatních oddělení.  

SRPEN

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Iva Krausová SOLF OO AMB všeobecná sestra

Lenka Drastichová SOLF IO AMB G všeobecná sestra

Martina Zápachová DEO všeobecný sanitář

Pavlína Hejná SOLF OO JIP všeobecná sestra

Romana Zemanová STR provozní pracovník

Hana Šítová SOLF IO B všeobecný sanitář

MUDr. Iveta Primasová ORL lékařka, zást. prim.

Olga Zdařilová CL zdravotní laborant

MUDr. Michal Žížala ARO lékař

Marie Syrová DEO NZP – ošetřovatelka

ZÁŘÍ

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Jaroslava Boháčová GYN AMB všeobecná sestra 

MUDr. Monika Karlíková OČNÍ ODD lékař

Lenka Boháčková SOLF OO A všeobecný sanitář 

Hana Škrdletová SOLF OO AMB všeobecná sestra 

Ing. Jozef Koky SOLF OO AMB všeobecný sanitář 

ŘÍJEN

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Eva Kalinová SOLF IO PŘ AMB všeobecná sestra 

Jitka Andělová RDG radiolog. asistent 

Michaela Brázdová OPS všeobecná sestra 

Bc. Jaroslava Rypáčková SOLF IO ONK AMB všeobecná sestra 

Danuška Votrubová SOLF IO D staniční sestra 

Věra Šimáková SOLF IO JIP G všeobecná sestra 

LISTOPAD

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Helena Bílá OPS - CS všeobecná sestra

Romana Ježková ARO všeobecná sestra

Jana Kostečková IO SOLF - D (PN) všeobecná sestra

Jana Kuchařová ONP (PN) všeobecná sanitářka

Jaroslav Prášek STR provozní pracovník

MUDr. Katarína Lukáčová PATOL lék., zástup. prim.

Lenka Michalová RDG radiolog. asistent 

Mgr. Veronika Chytilová PSY JOVŠ - klin. psych. 

Dana Indrová PSY všeobecná sestra

Milena Habánková IO SOLF - C ošetřovatelka

Jana Nutilová GYN všeob. sest., vrchní

Vladislava Štěpková GYN všeob. sest., staniční

PROSINEC

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Jaroslava Dončenková STR provoz. pracovník IV

MUDr Jana Tůmová GYN lékařka

Bc. Michaela Králová SOLF OO - D všeobecná sestra

Mgr. Andrea Šafaříková PSY JOVŠ - klin. psych.

Martina Švecová PSY všeobecná sestra

Bc. Lenka Voláková SOLF IO - C všeobecná sestra

Petr Vošta ONP všeobecný sanitář

Vladimíra Spálenková SOLF OO - AMB všeobecná sestra

Vladimíra Hnojnová SOLF IO - AMB G všeobecná sestra

Marta Mládková SOLF IO - B všeobecná sestra

Pavla Benďáková GYN porodní asistentka

Marie Turková HMD všeobecná sestra

Ing. Věra Havlanová CL JOVŠ

Eliška Kleinová OPS - CS všeobecná sestra

Životní jubilea

Ústavní lékárna – klinický farmaceut

PharmDr.  Jaroslava Chalupská
vedoucí farmaceut

Nemocnice Tábor, a.s. se zařadila mezi nemocnice, 

které budou využívat spolupráce klinického farmaceuta 

a lékařů oddělení při léčbě hospitalizovaných pacientů.

srpen–prosinec 2014

Mgr. Jan Hruška
farmaceut
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Životní jubilea leden–únor 2015
LEDEN

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Radka Veselá RHB fyzioterapeut 

Mgr. Eva Rašková SOLF IO AMB všeobecná sestra 

Eva Šiková OČNÍ ODD vrchní sestra 

Mgr. Ivona Pikešová DP TEREZA vrchní sestra 

Mgr. Radka Plachá BIOCH zdravotní laborant 

Kateřina Pechánková COS OPS ošetřovatelka 

Ivana Sedloňová DEO všeobecná sestra 

MUDr. Eva Křížová HMD lékař

Hana Kůrková COS OPS všeobecná sestra 

Beata Srbová PATOL THP 

Irena Kniezková RHB fyzioterapeut

Jaroslava Pilíková SOLF OO A všeobecný sanitář 

Milada Brumovská CL všeobecný sanitář 

Marie Čejková ONP všeobecná sestra 

ÚNOR

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE

Jana Máchová ARO všeobecný sanitář 

Bc. Irena Hanzalová SOLF IO JIP G všeobecná sestra 

Milena Nováková CL zdravotní laborant 

MUDr. Pavel Pazdírek ORT primář odd, lékař

Bc. Radka Šimotová COS OPS všeobecná sestra 

Jaroslava Hrdinová DEO NOV všeobecná sestra 

MUDr. Alexandr Orel NEUROL primář odd, lékař

Eva Králová RDG radiolog. asistent 

Marie Adamová DEO všeobecná sestra 

Josef Schleiss DZS všeob. sanitář, řidič 

Výročí vzniku pracovního poměru
ČERVENEC 2014

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

MUDr. Bechná Blanka OČNÍ lékařka 1.7.2004

Kyliánková Květoslava STR vedoucí 1.7.2004

Pavlíková Jitka IO SOLF - C všeobecná sestra 1.7.2004

Pechová Petra DPT všeobecná sestra 1.7.2004

Šika Josef OO SOLF - AMB všeobecný sanitář 7.7.2004

MUDr. Kubínková Kateřina TRN - MD lékařka 19.7.2004

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

Krejčová Petra OPS+CS všeobecná sestra 1.7.1999

Šílová Jana IO SOLF - AMB G samostatný referent 1.7.1999

Dušková Petra OO SOLF - B všeobecná sestra 19.7.1999

Štěpánová Lucie IO SOLF - JIP G - RD všeobecná sestra 26.7.1999

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Lhotáková Jitka IO SOLF - C všeobecná sestra 1.7.1994

Hubáčková Šárka IO SOLF - AMB všeobecná sestra 1.7.1994

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 30 LET

Vinšová Irena IO SOLF - JIP K všeobecná sestra 1.7.1984

Šimková Marie OO SOLF - JIP všeobecná sestra 16.7.1984

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 35 LET

Křivánková Jarosla IO SOLF - AMB TRN všeobecná sestra staniční 1.7.1979

Pavlišová Lenka IO SOLF - A všeobecná sestra 1.7.1979

Brumovská Milada CL všeobecný sanitář 16.7.1979

Hrdinová Jaroslava DEO všeobecná sestra 16.7.1979

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 40 LET

Češpivová Helena INF všeobecná sestra 15.7.1974

SRPEN 2014

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

Bc. Balogová Renata SOLF IO D všeobecná sestra 12.8.2004

Tenkl Lukáš GYN všeobecný sanitář 24.8.2004

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

Nováková Jana SOLF IO D všeobecná sestra 24.8.1999

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

MUDr. Karlíková Monika OČNÍ lékařka, zást. prim. 15.8.1994

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 25 LET

Váchová Eva SOLF IO B všeobecná sestra 1.8.1989

Černá Gabriela SOLF OO AMB všeobecná sestra 1.8.1989

Kavanová Alena SOLF IO JIP K všeobecná sestra 1.8.1989

Dvořáková Hana STR nutriční terapeut 1.8.1989

Švábová Hana OPS+COS všeobecná sestra 1.8.1989

Fišerová Jitka SOLF IO JIP G všeobecná sestra 1.8.1989

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 30 LET

Hnojnová Vladimíra SOLF IO AMB G všeobecná sestra 1.8.1984

Kuklová Dana RDG radiologický asistent 20.8.1984

Přibylová Drahomíra CL zdravotní laborant, vrchní 1.8.1984

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 35 LET

Švecová Jana RHBO všeobecná sestra 1.8.1979

Myšková Marie CL zdravotní laborant 1.8.1979

Nutilová Jana GYN porodní asistentka, vrchní 1.8.1979

Tichá Miloslava DEO všeobecná sestra 1.8.1979

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 40 LET

Kleinová Eliška OPS+CS všeobecná sestra 1.8.1974

Jenšíková Ilona SOLF OO B všeobecná sestra, staniční 1.8.1974

Uhlířová Zdeňka GYN všeobecná sestra 1.8.1974

ZÁŘÍ 2014

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

Marešová Magda GYN všeobecná sestra 1.9.2004

Bendová Blanka SOLF IO K AMB všeobecná sestra 6.9.2004

Moláčková Michaela SOLF OO JIP všeobecná sestra 6.9.2004

Pouzarová Eva, DiS. GYN POR porodní asistentka 20.9.2004

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

Hortová Hana PSY všeobecná sestra 1.9.1999

Frohlichová Jana STR provozní pracovník 6.9.1999

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Mgr. Přibylová Eva ÚL farmaceut 1.9.1994

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 25 LET

MUDr. Slabá Dana DEO lékař 1.9.1989

Vochozková Zdeňka SOLF IO K všeobecná sestra 1.9.1989

MUDr. Křížová Eva HMD lékař 4.9.1989

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 30 LET

Krůfová Jitka COS OPS všeobecná sestra 1.9.1984

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 35 LET

Kůrková Hana COS OPS všeobecná sestra 1.9.1979

ŘÍJEN 2014

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

Berwid Eugen PATOL všeobecný sanitář 25.10.2004

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Novotná Marie STR provozní pracovník 1.10.1994

Jandová Pavlína SOLF OO AMB THP 1.10.1994
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14. 5. 2014 – Chýnov
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto 

cestou poděkovat paní Ivoně Pikešové 
a  celému kolektivu „Domácí péče Tere-
za“. Oceňuji velmi lidský a  profesionální 
přístup sestřiček a  jejich vstřícné jednání. 
Je mi 74 let a  jsem po  velmi těžké opera-
ci v dutině břišní. Díky této péči mohu být 
doléčen v domácím prostředí. Poděkování 
patří též mé ošetřující lékařce MUDr. Jitce 
Vovsové, která mi tuto péči doporučila 
a úzce s celým kolektivem spolupracuje.

Přeji Vám hodně úspěchů v tak důležité 
a zodpovědné práci.

S Úctou Josef Pták, Chýnov

5. 6. 2014 Bechyně
Dobrý den. S přibývajícím věkem se ob-

jevují nemoci, tak je tomu i u mě. Byl jsem 
objednán na  vyšetření Interna-Kolosko-
pie. Výkon prováděl pan Dr. Barták a ses-
tra pí Pazderová. Jejich přístup by mohl 
být příkladem pro mnohá zdravotnická 
zařízení. Pan Dr. Barták se mnou rozebral 
následující výkon, zodpověděl fundovaně 

i  mé otázky, sestřička se mnou jednala 
jako s příbuzným. Takto si představuji péči 
o  pacienta. Prosím, je-li to možné, o  vy-
slovení pochvaly z  Vašeho stupně výše 
uvedeným. Zaslouží si ji. Předem děkuji 
za vyřízení.

Jan Šenfeld, Bechyně

8. 6. 2014 – Bechyně
Dobrý den, pane řediteli,
Chci touto cestou poděkovat paní 

primářce Voldánové a  celému jejímu 
týmu od  lékařek, sestřiček až po  nižší 
personál na  tomto oddělení (ORL). Leže-
la jsem na  tomto oddělení od  26.5.2014 
do  30.5.2014 – (operace krční cysty) 
a shledala jsem se s maximální pečlivostí, 
úsměvem, čistotou a pocitem, že je o Vás 
dobře postaráno po  všem stránkách. Co 
více psát. Připadala jsem si jako v  seriálu 
„Nemocnice“. Velké díky za  péči, úsměvy, 
neboť to u nás není tak obvyklý jev. Vyřiďte 
prosím celému týmu VELKÉ DÍKY. A  co se 
týká stravy – velice, velice dobrá. 

Děkuji.

21. 4. 2014
Zlomila jsem si nohu i  ruku a  tak jsem 

se dostala do  táborské nemocnice. Tím-
to bych chtěla poděkovat za  prvé panu 
primáři Valáškovi, který mi výborně odo-
peroval moji zlomeninu. Dále i  ostatním 
pracovníkům chirurgie i ortopedie, kteří se 
o mne svědomitě starali do konce května. 
Od června jsem byla přemístěna na oddě-
lení ONP, kde se o  mne starali svědomitě 
pí primářka Růžičková, Dr. Volfová, fyzio-
terapeutka a  sestřičky, sanitáři i  ostatní 
pracující a  všichni si zaslouží velkou po-
chvalu!!! Na  táborskou nemocnici budu 
vždy vzpomínat jen v dobrém. 

Pacientka R. Hnoupková

16. 7. 2014 
Vážený pane řediteli, dne 7. července 

v pondělí ve 20.00 hod. večer jsme přivezli 
maminku do  táborské nemocnice s  bo-
lestí na  hrudníku. Nevěděli jsme, kam se 
obrátit a úsměv a rada kudy kam Vaší os-
trahy na recepci nás opravdu mile překva-
pila. Proto chci touto cestou poděkovat 

Mgr. Horčičková Marie SOLF OO JIP všeobecná sestra 1.10.1994

Vrtišková Eva CL HMT zdravotní laborant 1.10.1994

Bc. Šedivá Ilona INF všeobecná sestra 10.10.1994

Pokorná Dagmar RHB všeobecná sestra 24.10.1994

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 25 LET

Hušková Růžena STR provozní pracovník 17.10.1989

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 35 LET

Myška Jaroslav DZS řidič DZS 4.10.1979

LISTOPAD 2014

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

Bendlová Zuzana RHBO fyzioterapeutka 1.11.2004

Vozniaková Eva DEO všeobecná sestra 1.11.2004

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

Koliha Jan ONP všeobecný sanitář 18.11.1999

Kozelková Lucie IO SOLF - C všeobecná sestra 15.11.1999

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Passlerová Monika OO  SOLF - C všeobecná sestra 10.11.1994

Srbová Beata PATOL THP 1.11.1994

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 25 LET

Bc. Máchová Alena OO SOLF - D všeobecná sestra 1.11.1989

PROSINEC 2014

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

Indrová Dana PSY všeobecná sestra 1.12.1999

Mikulová Jana INT - K lékařka 6.12.1999

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Bartoňová Hana vedoucí FÚ THP 1.12.1994

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 25 LET

Přívozníková Jitka STR provozní pracovník I 8.12.1989

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 30 LET

Ptáčková Marie OPS - CS všeobecná sestra 1.12.1984

PROSINEC 2015

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

Vápeník  Pavel ONP všeobecný sanitář 1.1.2005

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

MUDr. Adam  Jiří ARO lékař,zástupce primáře 1.1.2000

Hejná  Pavlína SOLF OO JIP všeobecná sestra 1.1.2000

Klášterková  Ilona RHB fyzioterapeut 1.1.2000

Janouchová  Martina COS OPS všeobecná sestra 1.1.2000

Frýzková  Dana LÉKÁRNA THP 3.1.2000

Kloudová  Lada DEO NOV staniční sestra 17.1.2000

Pokorná  Radka SOLF IO E všeobecný sanitář 19.1.2000

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Michková  Pavla SOLF OO JIP všeobecná sestra 1.1.1995

Felber  Václav ONP všeobecný sanitář 18.1.1995

LEDEN 2015

JMÉNO PRACOVIŠTĚ PROFESE VZNIK PP

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 10 LET

Němec Michal, DiS. RDG vedoucí radiolog asistent 1.2.2005

Žilka Jan SOLF IO INT PŘ AMB všeobecný sanitář 2.2.2005

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 15 LET

Novák Miroslav DZS všeobecný sanitář,řidič 1.2.2000

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - 20 LET

Majerovičová Monika ARO všeobecná sestra 1.2.1995

Tatoušková Lenka STR THP 6.2.1995

Kubešová Petra ÚDR THP 6.2.1995

Poděkování od pacientů
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za  opravdu milé přijetí v  tak nepříjemné 
situaci a  věřte, že dobré slovo a  úsměv je 
víc než cokoli jiného. S pozdravem a přá-
ním krásných dní  

Cábová

22. 7. 2014
Dobrý den, o  víkendu jsme navští-

vily Vaši nemocnici. Mému otci, který 
má tracheotomii nebylo dobře z  důvo-
du zahlenění. Dostala se nám skvělá 
péče, jak od  sestřiček na  chirurgii, tak 
i  od  mladé paní doktorky, která kvůli 
nám přijela po  zavolání za  pár minut. 
Jsme z Prahy a na Táborsku máme cha-
loupku. Není to poprvé, co jsme byli 
nuceni k Vám jet a vždy se nám dostalo 
českého přijetí, a hlavně odborné péče. 
Bohužel jméno mladé paní doktorky 
již nevím, zprávu jsem odevzdali v Pra-
ze. Prosím poděkujte jí, i  sestřičkám 
za  mého tatínka pana Kolečka a  také 
velké díky panu doktorovi Šebkovi 
z  neurologie, který mi na  jaře pomohl 
odblokovat záda. Pracuji každý pátek 
v  Palcátu v  kadeřnictví a  všude Vás 
chválím. Držím palce a  přeji všemu 
personálu i  vedení nemocnice hodně 
zdraví. Moc děkuji, vážím si Vaší práce 
a jsem ráda, že jste tak skvělí. 

Kateřina Papoušková

7. 8. 2014 (přinesl pan Glatz – DZS)

Mockrát děkuji za  vše co jste pro mě 
udělali. Zasílá Váš pacient z Černýšovic.

 Zdeněk Smetana

12. 8. 2014 – Tábor
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto 

cestou poděkovat za  mé léčení. Zejmé-
na srdečně poděkovat panu ex primá-
ři MUDr.  Antoníčkovi a  MUDr.  Musilovi 
za  péči a  trpělivost, při řešení mých růz-
ných problémů. Rovněž poděkování patří 
celému zdravotnickému personálu chirur-
gického oddělení C v jejich nelehké práci.

S pozdravem Jaroslav Hospr Tábor

20. 8. 2014 – Milevsko
Dobrý den, dne 20.8.2013 se nám v  tá-

borské nemocnici narodila dcera Kristýna 
Šonková. Porod probíhal císařským řezem 
a  byl velmi dramatický a  komplikovaný. 
Dcera vážila pouhých 1400 g. Všechno do-
padlo dobře a dnes naše dcera oslaví své 
první narozeniny. Tímto dopisem, bychom 
chtěli ještě jednou vyjádřit velké poděko-
vání celému kolektivu lékařů a  sestřiček 
za  poskytnutí kvalitní a  profesionální 
péče. Velké díky patří lékařům, sestřičkám 
a sanitářům na operačních sálech, na an-

esteziologicko-resuscitačním oddělení 
a  na  gynekologicko-porodnickém od-
dělení. Dále bychom touto cestou chtěli 
moc poděkovat kolektivu zdravotnické 
záchranné služby, která převážela ihned 
po narození naši dceru na neonatologické 
oddělení do Českých Budějovic. Celá situ-
ace byla pro nás velmi psychicky náročná, 
všem moc děkujeme za přívětivý a laskavý 
přístup. Nesmírně si vážíme jejich práce 
a  jsme jim velmi vděční. Všem přejeme 
hodně úspěchů jak v  osobním tak v  pra-
covním životě.

Pavla a Martin Šonkovi 

(a celá naše rodina )

27. 8. 2014 – Planá nad Lužnicí
Vážený pane řediteli, chtěl bych jmé-

nem svým , i jménem mé matky, paní Ire-
ny Študlarové, poděkovat pracovníkům 
Vaší nemocnice, lékařům i  sestrám z  chi-
rurgického oddělené, kde byla má matka 
hospitalizována v  období 13. – 22.8.2014 
za péči, kterou jí věnovali. Současně bych 
chtěla poděkovat těm, kteří byli ve službě 
na  interní ambulanci a  chirurgické am-
bulanci dne 13.8.2014 po 14. hodině a byli 
schopni poskytnout nejen rychlou odbor-
nou lékařskou pomoc, ale projevili i lidský 
přístup nejen vůči mé matce, ale i  vůči 
mně. Děkuji

27. 8. 2014 – Tábor
Vážená paní primářko, rádi bychom 

Vám osobně i celému personálu Odděle-
ní následné péče Nemocnice Tábor, a.s. 
poděkovali za  Vaši péči o  naši babičku, 
paní MUDr.  Zdeňku Vychodilovou, která 
v  těchto dnech a  týdnech Vašich služeb 
využívá. Velmi oceňujeme Váš profesio-
nální i osobní přístup nejen k pacientům, 
ale i  k  jejich příbuzným. Jsme si plně vě-
domi toho, jak je práce na  tomto od-
dělení pro personál psychicky i  fyzicky 
náročná a  že uspokojit všechny potřeby 
těchto pacientů není snadné. Velice Vám 
děkujeme za  péči, kterou naší babičce 
poskytujete, jak léčebnou, hygienickou, 
tak ji psychologickou. Pokaždé, když 
jsme za  babičkou na  návštěvě, vidíme 
ochotu personálu, jejich trpělivost, vstříc-
né a milé jednání, a to vše při zachování 
lidské důstojnosti pacientů v okamžicích, 
kdy jsou upoutáni na  lůžko a  odkázáni 
na  pomoc druhých i  ve  velmi intimních 
situacích. Ještě jednou Vám děkujeme 
a  věříme, že najdeme způsob, jak se Va-
šemu oddělení za tuto profesionální péči 
alespoň částečně odvděčit. 

S poděkováním a pozdravy 
Vlasta a Tomáš Vychodilovi

9. 9. 2014
Vážený pane řediteli, minulý týden jsem 

byla hospitalizovaná ve Vaší nemocnice – 
byly mi odstraněny mandle. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat za prvé za poskyt-
nutí skvělé lékařské péče Vašim lékařům 
z  ORL oddělení v  čele s  paní primářkou 
MUDr.  Voldánovou a  za  druhé a  to ne-
méně sestrám a  personálu na  lůžkovém 
oddělení ORL + urologie. Ve  chvíli, kdy je 
člověk po  nějakém zákroku – je rozbo-
lavělý, nervózní, unavený a  tedy vnímá 
přístup svého okolí o něco přecitlivěji, než 
za normálním okolností. Přístup Vašich se-
ster, ale i  ostatního personálu byl skuteč-
ně skvělý – byly milé, usměvavé, trpělivé, 
ochotné – no prostě přesně takové, jaké 
člověk za  dané situace potřebuje. Byl to 
pro mě po lidské stránce velký zážitek. Dě-
kuji tedy všem a přeji Vám, ať se Vám daří 
udržovat kolektiv Vaší nemocnice na stej-
ně skvělé úrovni. 

S pozdravem Lucie Foukalová.

12. 9. 2014
Vážený pane řediteli... ! Dovoluji si tímto 

poděkovat za  péči, která byla věnována 
mé manželce Marii Zátopkové. Zemřela 
21.8.2014 na oddělení následné péče. Dě-
kuji lékařům sestrám a všem dalším, kteří 
na  tomto oddělení pracují. Obdivuji paní 
primářku, která je za  svůj tým schopna 
tvrdě bojovat a hájit ho. Nerad bych opo-
mněl i  práci týmu ARA a  Koronární jed-
notky, kterými Maruška také prošla. Přeji 
celému kolektivu Vaší nemocnice hodně 
zdraví, štěstí a pevných nervů do nelehké 
práce zdravotníku. 

Zdravím Zátopek Vladimír.

12. 9. 2014
Dobrý den, nejspíše si tento mail ani 

nikdo nepřečte, ale chtěla bych pochválit 
plicní oddělení za  vzornou péči. Všichni 
byli ochotní a vzorně se o mě starali – jen 
si dovolím jednu výtku a  ta je směřována 
na  ošetřovatele Vlastu (příjmení neznám), 
který nejenom že byl na  mě velice nepří-
jemný, ale nepříjemný byl i na svou nadří-
zenou staniční Křivánkovou a to hodně až 
sprostě. Bylo to slyšet až na pokoj a jen jsem 
poslouchala a kroutila hlavou jak si to vů-
bec může dovolit. Jinak pochvala...          I.N.

26. 9. 2014 – Petrovice
Pěkný den z  Petrovic u  Sedlčan . Při-

jměte, prosím, mé poděkování za  skvě-
lou zdravotní péči, která mi byla po-
skytnuta v  minulých dnech. Byl jsem 
operován a  hospitalizován ve  dnech 
19.–23.9. ve Vaší nemocnici a velice oceňuji 



14 www.nemta.cz

BŘEZEN  I  TÁBORSKÉ NEMOCNIČNÍ LISTY taneli

naprosto profesionální a odborný přístup 
celého zdravotnického personálu chirur-
gického oddělení. Děkuji a  jsem s  přátel-
ským pozdravem.                   Petr Štěpánek

8. 10. 2014 – Tábor 
(zapsala: Voborská Pavla, asistentka ředitele)

Dne 8.10.2014 se dostavil na  ředitelství 
pan Zdeněk Kalina, který vyjádřil ústní 
pochvalu na stravování, kuchyni a na od-
dělení ORL, kde je nyní hospitalizován. 
Pochvala bude na  oddělení stravování 
a na oddělení ORL předána.

13. 10. 2014
k rukám p. primáře MUDr. Pavla Pazdírka
Vážený pane primáři, dovolte mi, abych 

alespoň touto cestou poděkoval Vám, 
p. MUDr. Jírovi, který mne operoval a všem 
lékařům, sestřičkám, sanitářům a  vůbec 
veškerému personálu oddělení za  bez-
vadnou péči, přátelský a profesionální pří-
stup, který přispěl k tomu, že po dobu mé 
pooperační hospitalizace jsem se u  Vás 
cítil velmi dobře, takřka v „domácím“ pro-
středí. Přeji Vám všem jen samé úspěchy 
v  práci a  jsem se srdečných pozdravem 
JUDr. Petr Hasík.

15. 10. 2014 – Turnov
Určeno p.  MUDr.  J. Lutovskému – orto-

pedické oddělení Nemocnice Tábor, a.s.
Vážený pane doktore, dnes je to 2 roky, 

co jste mě operoval /TEP levé kyčle/. Rád 
bych touto cestou poděkoval za  Vaši – 
zřejmě dobrou – práci. Následný týden 
rehabilitace v nem. v Turnově a 3 týdenní 
pobyt v Lázních Bělehrad mi pak ještě po-
mohl vrátit se do  prakticky normálního 
života. Cítím se dobře, jezdím na kole, nor-
málně bez potíží chodím, jezdím autem. 
Hlídám si pády a přetěžování. Rád a často 
vzpomínám na  výbornou péči všech za-
městnanců oddělení ortopedie. Zdravím 
a přeji hodně zdaru ve Vaší práci!

Mgr. Karel Štrincl

3. 11. 2014 – Klenovice
Vážený pane řediteli, dne 9.10.2014 mi 

byla na ortopedickém oddělení nemocni-
ce v Táboře provedena implantace totální 
endoprotézy kyčle. Chtěl bych touto ces-
tou poděkovat celému kolektivu ortopedie 
pod vedením pana primáře MUDr.  Pavla 
Pazdírka. Oceňuji profesionalitu celého 
týmu lékařů nejen při operaci, ale i při ná-
sledné péči po ní. Stejně tak je nutné z mé 
strany ocenit práci všech sester a  další-
ho personálu, včetně rehabilitační sestry 
a paní doktorky Darji Vebrové z ARO. Pod-
stoupení jakékoliv operace je pro pacienta 

vždy nepříjemná věc a  o  to víc je potom 
důležitý přístup zdravotnického personá-
lu. A  to je právě z  mého pohledu případ 
ortopedického oddělení. Proto děkuji ještě 
jednou všem za  poskytnutou péči a  přeji 
mnoho dalších úspěchů při náročné práci.

S pozdravem Ing. Jaroslav Lenker

2. 11. 2014
Vážená paní doktorko Švecová, dovolte 

mi, abych Vám poděkovala za  všechno, 
co jste pro zdraví a záchranu života mého 
manžela Ing.  Antonína Hrušky uděla-
la. Velmi si toho vážím, vážím si nejen 
Vaší odbornosti, ale také velmi lidského 
a  skvělého přístupu k  pacientům a  jejich 
příbuzným, byť to není vždy jednoduché. 
Manžel v  úterý 28.10.2014 v  podvečer se 
západem slunce zemřel, spolu s  dcerou 
jsme ho drželi za ruku a byly s ním do po-
sledního okamžiku. Velmi nám pomohly 
sestřičky z domácího hospice Jordán a ze-
jména paní MUDr.  Staňková, neskutečně 
skvělý a  obětavý člověk. Z  jejich přístupu 
a pomoci jsme byly velmi překvapeny, pří-
jemně samozřejmě. Prosím, vyřiďte naše 
velké poděkování i  celému Vašemu týmu 
sestřiček. Přejeme všem mnoho zdra-
ví a  více úspěchů ve  vaší nelehké práci. 
JUDr. Anna Hrušková, Aneta Hrušková

5. 11. 2014
Dobré ráno, pane primáři Valášku, 

chtěla bych Vám poděkovat za  Váš bez-
vadný přístup k  mé mamce, která si při-
jela se sestřenkou pro ortézu na  bedra. 
Měla z ní velkou radost a hlavně jí potěšil 
pěkný přístup jak Váš, tak Vaší sestřičky 
i paní ze zdravotních potřeb. Profesionali-
ta a  lidskost je opravdu věc, která potěší. 
A teď už jen doufám, že se mamka nebude 
vymlouvat a  začne se víc hýbat a  chodit 
na procházky :o). 

Pěkný den a s pozdravem Zd. Šebková

10. 11. 2014 – Tábor
Dovoluji si prostřednictvím tohoto 

mailu upřímně poděkovat panu primá-
ři MUDr.  Valáškovi, MUDr.  Antoníčkovi, 
MUDr.  Eremiášovi a  všemu ošetřujícímu 
personálu odd. JIP chirurgie Nemocnice 
Tábor, a.s. za  vzornou a  obětavou péči, 
která mi byla poskytnuta při mé operaci 
a  mém léčení na  tomto oddělení v  říjnu 
2014. Jejich práce je náročná a  mnohdy 
s  některými pacienty nelehká. Moje po-
děkování patří i  MUDr.  Žížalovi, který je 
též lékařem na  svém místě. Všichni lékaři 
a personál JIP chirurgického oddělení Tá-
bor mají můj obdiv. 

S pozdravem Blažková Vladislava.

10. 11. 2014
Vážená Nemocnice Tábor, a.s., velice 

bych chtěla poděkovat za  práci, jednání, 
ochotu Vašeho pracoviště – chirurgická 
ambulance. V  září jsem si způsobila úraz 
– mnohočetnou zlomeninu vřetenní kos-
ti. Nikdy jsem nic zlomeného neměla, tak 
jsem nevěděla ani co mě čeká. S  bolestí 
a strachem jsem čekala v čekárně. Všech-
ny obavy se rozplynuly, když mne přijaly 
příjemné sestřičky, vše co mě čeká mi vy-
světlily, takže „srovnání kosti“ vynikajícím 
Dr.  POLÁKEM mne opravdu ani nebolelo 
. I  při dalších kontrolách můžu jedině 
psát jedničky všem sestřičkám a  lékařům 
za jejich LIDSKÝ přístup k pacientům. Mají 
cit odhadnout, jak se mají ke  kterému 
pacientovi chovat. Věřte mi, že kdyby mi 
v  mém případě sestřičky vyprávěly vtipy, 
nebo se na mě smály od ucha k uchu, asi 
by mi to nepomohlo, naopak by to člověk 
mohl brát jako neúctu k  jeho problému. 
Tuto pochvalu jsem měla napsat již dříve, 
omlouvám se, protože chir. ambulanci 
jsme s dětmi navštěvovali poměrně často, 
když byly malé nebo s  nemocnou babič-
kou, když jsem jí dělala doprovod. Vždy 
jsme byli spokojeni. Velice mě ale mrzí 
jedna věc a to jsou vaše anonymní anke-
ty, které v  čekárně vyplňují pacienti, ale 
i jejich doprovod, JEN TAK, prostě se nudí, 
a tak tam něco napíší. Rozčilují se nad če-
káním, ale čeká se všude, I  NA  ROHLÍKY, 
ale vůbec si nedokáží představit, NEBO 
NECHTĚJÍ, že za dveřmi ordinace je nějaký 
vážnější případ nebo déletrvající ošetření 
než mají oni. Možná by tomu pomohlo, 
kdyby pracovníci z  recepce tyto netrpě-
livé pacienty uklidňovali a  předávali jim 
aktuální informace o dění na ambulanci. 
S pozdravem a přáním ať je na všech od-
děleních tak vynikající personál. 

Jana Kliková

18. 11. 2014 – Milevsko
Děkuji tímto kolektivu lékařek a  ostat-

ních zdravotnických pracovníků ONP 
I  vaší nemocnice, vedenému primářkou 
MUDr.  Růžičkovou za  jejich profesionální 
a lidský přístup při mém pobytu na tomto 
oddělení. Zasloužili se tak o  mé úspěšné 
doléčení po náročné operaci páteře. 

František Kašpar

12/2014, Tábor – Větrovy
V prosinci roku 2013 mě poslal můj prak-

tický lékař MUDr. Voženílek do chirurgické 
ambulance v  táborské nemocnici. Důvo-
dem bylo nedostatečné prokrvení prstů 
na dolní končetině. Závěr sloužícího lékaře 
zněl, že není nutný chirurgický zákrok ani 
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hospitalizace a  odeslat mě zpět k  Dr.  Vo-
ženílkovi. S doporučením, abych se objed-
nal do cévní poradny. MUDr. Voženílek se 
okamžitě spojil s primářem MUDr. Králem 
a ten mi zajistil hospitalizaci v nemocnici 
Praha Motol. Tam mi provedli operaci dol-
ní končetiny, tou obnovili prokrvení nohy 
a díky tomuto zákroku mi nohu zachránili. 
3. a  4. prst na  dolní končetině se však už 
zachránit nepodařilo a tyto prsty mi mu-
sely být amputovány. Rána po  amputaci 
se špatně hojila, trvalo to nekonečných 9 
měsíců. Urychlit se to pokoušel MUDr. Mu-
sila, lékař z chirurgického oddělní táborské 
nemocnice a to častým čištěním tzv. mok-
rou cestou. I  přes tuto perfektní péči byl 
efekt hojení velmi pomalý. Léčbu znovu 
podpořil Dr. Voženílek, doporučil vytvoře-
ní autovakcíny v Českých Budějovicích. To 
následně přispělo k tomu, že se rána zača-
la rychleji hojit a uzavírat. Velkou zásluhu 
na zlepšení mého zdravotního stavu měla 
i Domácí péče Tereza, která je při nemoc-
nici v Táboře. Po celou dobu ke mně pravi-
delně jezdila paní Janů, ránu čistila a pře-
vazovala a hlavně přemýšlela nad tím, jak 
mne ošetřovat co nejlépe. Byla mi zároveň 
i  psychickou podporou. Nyní už mám 
nohu úplně v pořádku a opět se mi vráti-
la dřívější kvalita života, spokojenost, klid 
a také jsem bez bolestí, které mne dlouho-
době sužovaly. Velmi mne potěšilo, jak lé-
kaři dokáží takto skvěle v zájmu pacienta 
spolupracovat, jejich lékařská péče je ještě 
podpořena ošetřovatelskou péčí (Tereza). 
Všem těm, kterým jsem nebyl jako pacient 
senior lhostejný, velmi děkuji a přeji hodně 
zdaru v osobním a profesním životě a také 
další pacienty, stejně spokojené, jako jsem 
byl já.

Miloslav Hron

5. 12. 2014 – Miličín
Vážený pane předsedo,
chtěla bych velice poděkovat za  laska-

vost-pochopení-příjemné profesionální 
vystupování lékařů-sester z  gastro oddě-
lení. Náročné práce lékařů a sester si velice 
vážím. Velké děkuji a pochvalu všem!!!
- primář MUDr. Douda – profík
- MUDr. Štrincl – dobrý citlivý lékař
- MUDr.  Doudová – velmi milá, pozorná 

lékařka
- Staniční sestra: dokonalá PhDr. Holubová
- Sestřičky: příjemné-milé
- Renata Krejčířová – sluníčko
- Radka Hanousková, Lenka Pavlišová,
 Hana Černá, Jana Hrušková, 
 Bc. Veronika Domínová
 děkuji Vám

Jana Strmisková

10. 12. 2014 
Ráda bych touto cestou poděkovala 

ošetřujícím lékařům i  celému personálu 
za profesionální péči před i po mé opera-
ci, za  vstřícnost, empatii a  obdivuhodný 
lidský přístup. Vážím si Vaší práce a vzhle-
dem k  tomu, že jsou tu brzy Vánoce, ten 
krásný čas rodinných setkání, radosti i čas 
porozumění, slibů a  předsevzetí... přeji 
Vám všem , aby čarovná atmosféra Vánoc 
přetrvala a úspěchy příštího roku předstih-
ly roky minulé. 

Děkuji a s pozdravem Eva Podubská

23. 12. 2014 – Jindřichův Hradec
Novoroční přání Váženému lékařskému 

a  zdravotnickému personálu na  gyneko-
logickém oddělení v Táboře.

Přeji vám všem příjemné a klidné prožití 
vánočních svátků, do nového roku hlavně 
pevné zdraví, které nám pacientkám na-
vracíte a pomáháte udržovat.

Ráda bych vám ještě chtěla poděkovat 
za  velice příjemné a  přátelské prostředí 
na  vašem gynekologickém oddělení, ne-
boť jsem vám dostatečně nepoděkovala 
při propuštění po  operaci. Obdivuji, jak 
oddělení bezproblémově, spolehlivě, obě-
tavě a  ochotně pracuje. Jsem moc ráda, 
že jsem si vybrala zrovna vaši nemocnici, 
protože jsem z Jindřichova Hradce. 

Do  budoucna vám přeje hodně spoko-
jených pacientek Vladimíra Nováková

29. 12. 2014
Vážený pane řediteli,
Běh života a nemoc způsobily, že je naše 

maminka paní Věra Kubíková hospitalizo-
vaná na oddělení následné péče I. Vaší ne-
mocnice. Při našich každodenních návště-
vách máme příležitost pozorovat velmi 
náročnou práci zaměstnanců oddělení jak 
po fyzické stránce tak i psychické. Hluboce 
se jim klaníme, patří jim naše poděkování 
a obdiv. Přejeme jim pevné zdraví, železné 
nervy a srdce na pravém místě.

Vám a paní primářce Růžičkové přejeme 
to samé a  k  tomu úspěšnou spolupráci, 
aby jste dokázali, že i  oddělení neakutní 
medicíny může patřit mezi nejlepší.

S úctou a srdečným přáním všeho 
dobrého. Ing. Václav Kubík

11. 1. 2015
Vážený pane řediteli, přestože je toto 

poděkování určené celému týmu re-
habilitačního oddělení, směřujeme ho 
nejprve k  Vám, aby i  Vy jste si ho mohl 
přečíst. A  prosíme Vás, abyste ho pře-
dal primářce rehabilitačního oddělení 
MUDr. Míkové.

Vážená paní primářko, lékaři, zdravotní 
sestřičky, velice Vám děkuji za  veškerou 
péči, kterou jste věnovali mému manželovi 
Karlu Kolářovi. Když jste ho přijali na vaše 
oddělení, jako by se najednou vše zlé ob-
rátilo v  dobré. Díky vaší profesionalitě, 
odbornosti, vstřícnosti, uznání a lidskému 
přístupu jsem po dlouhé době viděla své-
ho muže se smát. Váš otevřený a přátelský 
přístup v něm vzbudil touhu a sílu bojovat 
s  nemocí a  nevzdat se. Každý den, který 
strávil ve vaší péči, přinášel nové úspěchy 
a  navrácení se k  pohybu i  v  samotném 
uzdravování. Já i celá moje rodina jsem se 
ocitly v  nelehké životní situaci. Velmi jste 
nám pomohli vašimi radami, konzultace-
mi, názory. A  přestože nebyla dobrá vy-
hlídka na manželův ozdravný pobyt v re-
habilitačním zařízení, díky vaší usilovné 
snaze již rehabilitaci v Kladrubech zahájil. 
Váš přátelský přístup k pacientům už sám 
o sobě působí léčivě a člověka doslova sta-
ví na nohy. Ještě jednou vám všem děkuji 
a do budoucna přeji vaší nemocnici mno-
ho úspěchů i spokojených pacientů. 

Alena Kolářová s rodinou

3. 2. 2015
Dne 3.2.2015 přijala hlavní sestra ne-

mocnice Mgr.  Helena Plocková telefonic-
ké poděkování od  MUDr.  Jany Pilařové 
za  péči, které se jí dostalo na  ortopedic-
kém oddělení. Paní Pilařová zde podstou-
pila operaci kyčle a jak sama sdělila, byla 
velmi spokojená s péčí veškerého personá-
lu a s velmi pěkným prostředím a vybave-
ním pokoje.

Sepsala: Voborská Pavla, 
asistentka ředitele Nemocnice Tábor, a.s.

11. 2. 2015
Dobrý den,
dovolte mi, abych vyjádřila velké po-

děkování pracovníkům gynekologicko-
-porodnického oddělení a  stanice no-
vorozenců jednak za  profesionální péči 
a  lidský přístup během porodu, ale také 
za trpělivou péči po dobu mé hospitaliza-
ce na odd. šestinedělí. 

V úctě Adéla Parkanová
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A Pavilon akutní medicíny a porodnice

Přízemí: Lékárna, Prodejna, Recepce
 ARO (Anesteziologicko-resuscitační 

oddělení)
 Chirurgická a ortopedická 

ambulance vč. zákrokových sálků
1. patro: Porodní sály, Stanice RT (rizikového 

těhotenství) a šestinedělí,
 Stanice novorozenců

B Pavilon operačních oborů

Suterén: Centrální sterilizace
Přízemí: Rentgen, CT, Magnetická rezonance
 Toalety pro veřejnost
 Oční, UNK, UROL ambulance
1. patro: Operační sály, stanice CHIR. C
 Gynekologické odd. – ambulance 

a lůžka
2.patro: Operační sály   
 JIP operačních oborů     
 Stanice D UROL + UNK
3. patro: Operační sály
 Stanice A – Ortopedie, 

Stanice B – Chirurgie        
4. patro: Vrchní sestra  SOLF OO, zasedací 

místnost, 
 lékařské pokoje oční a chirurgie, 

primář: očního, UNK, 
 urologie, ortopedie, chirurgie, urologie
 administrativní referentky SOLF OO

C Pavilon interních oborů

Suterén: Centrální laboratoř 
(klinická biochemie a hematologie)

Přízemí: Závodní lékař a LSPP pro dospělé
 Interní ambulance, EKG
 Ergometrie 
 Kardiologická, 

angiologická,kardiostimulační 
ambulance

 Hemodialyzační odd.
1. patro: Rehabilitační odd. – ambulance 

a lůžka 
2. patro: Zasedací místnost
 Kardio ambulance, kardio – ECHO
 Kardiologická JIP
 Stanice B – INTERNA kardio
3. patro: Stanice C – INTERNA gastro, kardio
 Stanice A – INTERNA gastro
4. patro: Metabolická JIP
 ECHO, revmatologická, 

diabetologická, hematologická
 a nutriční ambulance, gastro 

ambulance, spirituální péče
 fyzioterapeutická ambulance
5. patro: Dětské odd. – ambulance, lůžka, 

LSPP dětská 
6. patro: Neurologie, EEG, EMG, neurologická 

ambulance
7. patro: Plicní a onkologická ambulance, 

lůžka

E Infekční – ambulance a lůžka

F Oddělení následné péče, psychiatrie

Přízemí: Psychiatrie – ambulance a lůžka, 
1. patro: Následná péče 1
2. patro: Následná péče 2

G Patologie, mikrobiologie

Přízemí, 1. patro:  Patologie
2. patro: Mikrobiologie

I Provozní budova

Přízemí: Jídelna, Sklad SZM a MTZ, 
 Sklad prádla 
1. patro: ČLK, Domácí péče Tereza 
2. patro: Dopravní zdravotní služba, učitelky 

ZŠ a SZŠ, Knihovna

J Ředitelství

Přízemí:  Hlavní sestra, Personální oddělení, 
Mzdová účtárna, Oddělení 
zdravotních pojišťoven, Finanční 
oddělení, Provozní oddělení, 
Referent BOZP, Podatelna, Pokladna 

1. patro: Vedení společnosti, Zasedací 
místnost, Obchodní oddělení

L Zelená hvězda – zdravotnické potřeby
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