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Slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři,
dostává se Vám do ruky almanach, který je vydán u příležitos 160. výročí založení Nemoc7
nice Jihlava. 160 let je jistě úctyhodný věk a člověk by řekl, že tahle dáma bude trpět sešlos
věkem. Pravý opak je pravdou! Dá se říci, že čím starší, m lepší. Ostatně, ať laskavý čtenář
prolistuje almanach a udělá si představu sám.
Jsem si vědom toho, že dělat reklamu nemocnici je velmi ošidné. Zdraví lidé ji nepotřebují a nemocným není co závidět. Chtěl bych Vás ubezpečit, že pokud budete muset naši
Nemocnici vyhledat, bude Vám poskytnuta zdravotní péče na vynikající úrovni na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky.
Doufám, že Vám tento almanach bude dobrým průvodcem naší nemocnicí. Přeji Vám,
abyste v Nemocnici Jihlava byli vždy jen milými hosty a nikoliv jejími pacienty.
Závěrem mi dovolte, abych využil této příležitos a poděkoval všem, kteří se zasloužili
o rozvoj a dobré jméno Nemocnice Jihlava. Rovněž bych rád poděkoval všem jejím zaměstnancům za jejich každodenní nelehkou práci ve velmi složitých ekonomických podmínkách.
Ing. Josef Čekal, ředitel Nemocnice Jihlava

Úvodem
8

V letošním roce slaví jihlavská nemocnice 160 let od položení základního kamene, kdy se začaly psát její novodobé dějiny. Za tu dobu zaznamenala společnost i medicína neuvěřitelný
pokrok a ten ovlivnil i rychlý rozvoj nemocnice v Jihlavě. Z původně „všeobecné“ nemocnice
v centru města se postupem času stalo moderní zdravotnické zařízení špičkové úrovně, které
dnes v novém areálu poskytuje v mnoha oborech i vysoce specializovanou péči.
Nemocnice Jihlava je jednou z pě nemocnic v regionu, jejímž zřizovatelem je kraj
Vysočina. Dalšími jsou nemocnice v Havlíčkově Brodě, Novém Městě na Moravě, Pelhřimově
a Třebíči. Považuji za velký úspěch, že se všem krajským zdravotnickým zařízením podařilo
v roce 2008 a 2009 úspěšně projít náročným akreditačním procesem, který pacientům zaru- 9
čuje kvalitní péči poskytovanou našimi nemocnicemi, navíc v příjemném prostředí. Pro lékaře,
sestry a ostatní zdravotní personál zase znamená ocenění jejich práce, profesionality a každodenního úsilí, se kterým se o pacienty starají. Za to je nutné nejen jihlavským zdravotníkům
upřímně poděkovat.
Nemocnice Jihlava má za sebou bohatou historii, dynamický vývoj, úspěchy v každodenní péči o pacienty a má jednoznačné předpoklady stát se lídrem v týmu našich krajských
nemocnic. To by se však nepodařilo bez sehraného týmu lidí, jejich nasazení, pochopení pro
potřeby pacientů, ale i kolegů, bez jejich práce mnohdy nad rámec svých povinnos . Zvláště
v této ekonomicky těžké době záleží na všech zdravotnících, jak se s krizí zasahující také zdravotnictví vyrovnají.
Za sebe i Radu kraje Vysočina přeji jihlavské nemocnici a jejímu týmu pevné zdraví.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Jako místa pomoci,
tedy velmi pozi vně, vnímám zdravotnická zařízení. Pokud je vyhledávám, pak s důvěrou
v profesionalitu a s nadějí úlevy od boles své nebo trápení mých blízkých. Obdobná očekávání zřejmě mají i síce dalších pacientů i návštěvníků, i v době sílícího materialismu jistě řadíme
zdraví k nejcennějším životním hodnotám. Nemocnice Jihlava se snaží naplňovat zmíněná očekávání už neuvěřitelných 160 let.
Do krajského města kraje Vysočina přijíždí denně síce lidí za prací, vzděláním a zábavou, zrovna tak ale cesty mnoha příchozích vedou právě do nemocnice. Jakkoliv není město
organizačně s nemocnicí spjato, jde o vztah přirovnatelný ke spojeným nádobám. Jako se rozvoj města musí odrážet v rozvoji nemocnice, také zvyšující se kvalita a servis nemocnice se
projevuje na vnímání úrovně života ve městě.
Jihlavě záleží na kvalitě poskytované zdravotní péče pro občany města i jeho okolí. Podporuji zřizovatele v trvající vůli vylepšovat prostředí, vybavení a servis nemocnice. Vedení ins tuce přeji stabilní ekonomické zázemí, spolehlivé partnery a profesionální personál. Lidem
pracujícím v nemocnici pak přeji vyhovující a mo vující atmosféru a zázemí pro výkon odpovědných a námi laiky tolik obdivovaných profesí. Pacientům se tak nepochybně i nadále bude
dostávat odborné a účinné péče v přívě vém prostředí.
Ing. Jaroslav Vymazal, primátor statutárního města Jihlavy

Nemocnice
Jihlava
1849–2009

Historie Nemocnice Jihlava
I.
Středověké nemocnice plnily nejen funkci nemocnice jako takové, ale i funkci chorobince
a starobince, někdy dokonce i leprosaria. Jakýmsi mezistupněm mezi středověkými špitály
a novověkými nemocnicemi byly lazarety, které měly charakter záchytné stanice pro nemocné
s nebezpečím šíření nákazy. V Jihlavě takový lazaret vznikl v roce 1754. Ten však sloužil spíše
11
vojenským potřebám.
Proto se město rozhodlo zřídit první vlastní městskou nemocnici. Nový ústav, jehož název zněl „Městská nemocnice u sv. Lazara“, byl otevřen 19. 12. 1802. Na počátku 19. stole se
lůžková kapacita ukázala jako nedostačující. Další rozšiřování stávající nemocnice však nebylo
možné, neboť budova byla limitována starým hradebním systémem. Jediným řešením situace
tehdy byla výstavba nemocnice nové. Problémy s nedostatkem financí byly překlenuty prodejem tehdejšího sídla krajského úřadu a odkazem většího finančního obnosu Pavla Anknera.
Otázka umístění byla vyřešena velkorysým darem Václava Dobřenského, který městu daroval
pole vedle vojenské nemocnice. 29. září 1848 schválila městská rada na návrh starosty Petra
Arnošta Leopolda výstavbu. Dne 15. srpna 1849 byl položen základní kámen. Výstavba rychle
pokračovala, takže už 26. listopadu 1850 bylo nové zařízení slavně vysvěceno farářem J. Möschlem od sv. Jakuba. V roce 1856 dostala nemocnice statut „všeobecné“ nemocnice.
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podle PhDr. Zdeňka Jaroše

Jihlava, ul. Legionářů, 1914–1916

II.
Vybudováním nové „všeobecné“ nemocnice získala Jihlava ústav, který již neměl charita vní
poslání. Poskytoval předpoklady k léčení chorob, které vyžadují ošetřování a hospitalizaci. Pojenemocnice bylo na tehdejší dobu velmi pokrokové. Po stránce administra vní nemocnici vedl
správce, vedením ústavu byl pověřen primář. Prvním primářem byl Dr. Franz Julius Grüner a prvním správcem byl Anton Polzer. Po odchodu Dr. F. J. Grünera roku 1869 se stal primářem jeho
syn Dr. Julius Grüner. Postupem času vzrůstala kapacita lůžek, bylo zavedeno plynové osvětlení
a roku 1887 byla nemocnice napojena na městský vodovod. Dalším primářem a ředitelem nemocnice byl od roku 1887 Dr. Julius Pollatschek, který jako stoupenec radikálních chirurgických
metod prosadil přije chirurga Dr. Viktora Klotze, jenž v Jihlavě zavedl řadu nových operací.
Roku 1906 byla uzavřena smlouva mezi nemocnicí a III. řádem sv. Fran ška v Brně, dle
které do jihlavské nemocnice nastoupilo 16 řádových sester v rolích ošetřovatelek a 3 sestry
pro služby v kuchyni a v prádelně.
Vývoj nemocnice byl přerušen 1. světovou válkou. Vznik Československé republiky dne
28. října 1918 znamenal vyjádření tužeb českého a slovenského lidu. Vývoj zdraví národa odrážel hospodářské a společenské poměry. Celkový postup medicíny vedl ke snížení výskytu
některých nemocí i úmrtnos , avšak tyto výsledky neodpovídaly možnostem ani potřebám
lidu. Mezníkem ve vývoji nemocnice byl příchod MUDr. Vítězslava Horna na post primáře chirurgického oddělení a zároveň i na post ředitele nemocnice. MUDr. Horn si vytyčil tři hlavní
cíle: zkvalitnit péči o pacienta, rozšířit lůžkovou kapacitu nemocnice a zmodernizovat staré nemocniční vybavení. Plány začal uskutečňovat zřízením dvou samostatných oddělení: interního
oddělení a kožního oddělení. Roku 1928 byl dán do provozu nový chirurgický pavilon, čímž se
rozvoj nemocnice posunul o velký krok vpřed.
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Všeobecná nemocnice, 1870

Organizačními úpravami byl v roce 1935 zvýšen počet lůžek v nemocnici na 470. Také
byly zahájeny adaptační práce administra vní budovy a začala se projednávat výstavba hospodářské budovy s centrální kotelnou, kuchyní a prádelnou. Vlastní výstavba budovy začala
v roce 1937 a slavnostní otevření proběhlo v roce 1942. V témže roce bylo zřízeno samostatné
oddělení chorob ušních, nosních a krčních.
Další rozvoj nemocnice byl přerván poli ckými událostmi roku 1938. Ani nemocnice
neunikla řádění nacistů. Ve snaze germanizovat nemocnici pověřil vládní komisař Dr. Engelmann funkcí ředitele MUDr. Hansmanna namísto deportovaného MUDr. Horna. Od 8. září pak
zastával tento post sudetský Němec MUDr. He leisch, funkcionář SdP, jehož odborná erudice
zdaleka nedosahovala úrovně jeho předchůdců. Na konci války k 30. 12. 1944 měla nemocnice
550 lůžek, rozdělených do pě oddělení: chirurgicko-gynekologické oddělení, oddělení chorob
vnitřních a nervových s pododdělením chorob infekčních, oddělení pro choroby oční, oddělení pro choroby ušní, nosní, krční a oddělení pro choroby kožní. Lékaři, z velké čás německé
národnos , byli povoláni k vojsku a nemocnice začala trpět nedostatkem personálu. Koncem
roku 1944 začali nemocnici zaplavovat němeč uprchlíci, stahující se před Rudou armádou na
Západ. Prostory nemocnice nestačily pojmout ohromný nápor nemocných.
Osvobození naší republiky v květnu 1945 a s ním spojené hospodářské a poli cké změny
znamenaly začátek nové epochy v dějinách československého zdravotnictví. Zdravotní stav
obyvatelstva byl velmi špatný. Okupace, válečné událos , germanizace, duševní i tělesné strádání a nedostatečná výživa zanechaly těžké šoky na zdraví obyvatelstva. Město pociťovalo
nedostatek lékařů. Ve městě zůstalo pouze šest prak ckých a pět odborných lékařů a pět sekundářů nemocnice. Na post ředitele se vrá l MUDr. Vítězslav Horn.
V roce 1945 bylo zřízeno dětské oddělení v čele s primářem MUDr. Pavlem Ševčíkem
a v roce oddělení stomatologické vedené MUDr. Vojtěchem Novákem. Ošetřovatelské služby
i nadále zajišťovaly milosrdné sestry. V roce 1948 v jihlavské nemocnici vznikla i další oddělení:
infekční (Prim. MUDr. Marie Havlásková), tuberkulozní (Prim. MUDr. Jan Hromek) a patologicko-anatomické oddělení (Prim. MUDr. Fran šek Pavlica). Z poli ckých důvodů byly rozděleny
funkce ředitele nemocnice a primáře oddělení a MUDr. Horn byl zproštěn funkce ředitele. Na
jeho místo byl přechodně jmenován MUDr. Rudolf Michl, přednosta ORL oddělení.
V roce 1949 bylo dosavadní zemské zřízení nahrazeno krajským a město Jihlava se stalo
sídlem nově vzniklého Jihlavského kraje. Základními orgány zdravotnické správy v krajích se
staly zdravotnické referáty. Nemocnice Jihlava se stala krajskou. V letech 1949–52 byl jejím
ředitelem MUDr. Fran šek Bradáček. Aby jihlavská nemocnice vyhovovala požadavkům kladeným na nemocnici krajského typu, bylo rozhodnuto o otevření řady dalších úzce specializova-

Vlevo vojenská nemocnice z roku 1786
a vpravo Všeobecná nemocnice
z roku 1850 v dnešní Tolstého ulici
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Vybavení bývalé kuchyně

ných oddělení: ortopedického (Prim. MUDr. Miloš Janeček), radiologického (Prim. MUDr. Vladimír Malý) a urologického (Prim. MUDr. Miloš Jeřábek). V roce 1952 bylo otevřeno oddělení
neurologické (Prim. MUDr. O o Dostál). V lednu 1953 byla uvedena v činnost biochemická
laboratoř a transfuzní stanice (Prim. MUDr. Jaromír Svojítka).
V 50. letech přednosta zdravotního odboru KNV MUDr. Jindřich Hromádka upozorňoval
na to, že výhledově bude nutné opus t malý a nevhodně umístěný areál a přenést celé zařízení do nového ústavu. Po provedení průzkumu a zvážení všech eventualit rozhodla rada KNV
vystavět novou nemocnici o kapacitě 982 lůžek v areálu Domu zdraví. Stavba byla zahájena
v roce 1956.
V roce 1952 byly ve všech okresních městech zřízeny Okresní ústavy národního zdraví,
které soustřeďovaly zdravotní obvody a ostatní ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení.
V Jihlavě byly obvody soustředěny v Domě uzdraví. Ředitelem OÚNZ byl MUDr. Milan Roch,
který se později stal ředitelem jihlavské nemocnice a zástupcem ředitele KÚNZ pro léčebněpreven vní péči. Ředitelem KÚNZ byl k 1. 11. 1959 MUDr. Fran šek Bradáček.
V roce 1960 došlo k zásadní změně v postavení nemocnice. Byl zrušen KÚNZ v Jihlavě
a byl vytvořen nový Ústav národního zdraví, jehož součás se stala i nemocnice a v jehož čele
stál MUDr. Milan Roch. V roce 1961 byla vytvořena samostatná funkce ředitele nemocnice
s poliklinikou, kterým se stal MUDr. Josef Večeřa. V červenci roku 1964 funkci ředitele OÚNZ
převzal MUDr. Fran šek Bradáček.
Územní změna nijak nezlepšila prostorové nedostatky nemocnice. Snaha o realizaci výstavby nové nemocnice pokračovala. Šlo již o tře pokus vybudovat novou nemocnici.
V roce 1970 byl schválen projektový úkol I. etapy výstavby interního bloku. Stavba byla zahájena
v roce 1973.
V letech 1970–80 pokračoval rozvoj nemocnice v rámci možnos daných nemocničními
prostory. Pokračovalo však zkvalitňování péče o nemocné. Bylo pořízeno několik nových přístrojů a v 80. letech i první výpočetní technika. V roce 1972 se osamostatnilo radioterapeu cké
oddělení (Prim. MUDr. Jan Štěpánek), v následujícím roce bylo otevřeno oddělení nukleární medicíny (Prim. MUDr. Vladimír Malý). Významnou událos pro zdravotnictví kraje se stalo otevření hemodialyzační stanice v roce 1979, na čemž měl největší zásluhu tehdejší primář interního
oddělení MUDr. Julius Vachtenheim. Zásluhou prim. MUDr. Zdeňka Drobného byla v roce 1980
otevřena lůžková část ARO. V roce 1981 byl otevřen diagnos cký pavilon, kam se nastěhovalo
oddělení klinické biochemie, transfuzní stanice a rentgenologické oddělení. V roce 1983 byla
dokončena budova interních oborů, kam byla nastěhována oddělení: radioterapeu cké, interní,
kožní, neurologické a plicní oddělení. Do budovy infekčního oddělení se přestěhovalo odděle-
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Stavba nové nemocnice
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ní nukleární medicíny. Mezi interním a diagnos ckým pavilonem byl postaven pavilon těžkých
zářičů, vybavený nejmodernějšími přístroji. V roce 1988 bylo otevřeno oddělení dlouhodobě
nemocných, jehož přednostou byl MUDr. Zdeněk Novák. Poli cké a hospodářské změny v ČSFR
v roce 1989 byly následovány i změnami organizačními v jihlavské nemocnici. Jednak došlo
k několika změnám ve funkcích ředitelů, přednostů, ale i v dalších funkcích.
Mgr. Marie Ďásková

III.
Novodobá historie jihlavské nemocnice se začala psát v roce 1992, kdy se zrušením Okresního ústavu národního zdraví vzniklo několik samostatných organizací, mezi nimi i Poliklinika
Jihlava a Nemocnice Jihlava. Některá oddělení byla přemístěna z budovy Polikliniky Jihlava
do budov Nemocnice Jihlava. Došlo také ke zvýšení počtu ambulancí, kam byly přesunuty některé lékařské úkony. V roce 1994 byla otevřena nová budova Nemocnice Jihlava, do níž byla
nastěhována oddělení: gynekologicko-porodnické, dětské a oční. V roce 1995 se přistěhovalo
ortopedické oddělení.
Historickým okamžikem byl rok 2000 – nejen z důvodu změny sícile , ale také z důvodu
změn v územně-správním uspořádání České republiky. V roce 2000 vznikl Jihlavský kraj, jenž se
v květnu 2001 přejmenoval na kraj Vysočina. Zřizovatelem Nemocnice Jihlava již tedy od této
doby není Okresní úřad Jihlava, ale kraj Vysočina.
Rozdělení nemocnice do dvou objektů působilo řadu problémů. Řešením těchto problémů a zásadním zlomem v rozvoji nemocnice bylo dokončení dostavby a sestěhování dvou
objektů Nemocnice Jihlava do jedné lokality nové nemocnice v návaznos na polikliniku „Dům
zdraví“, největší ambulantní provoz v Jihlavě, sídlo Krajské hygienické stanice a Zdravotního
ústavu v Jihlavě. Slavnostní otevření dostavby se uskutečnilo 12. 12. 2002. Následně probíhaly
přesuny jednotlivých oddělení do nových prostor v areálu nové nemocnice.
Realizace dostavby nemocnice znamenala výrazný krok kupředu ve zkvalitňování péče
o pacienty. V prostorách dostavby je umístěno Anesteziologicko-resuscitační oddělení s pě
lůžky včetně akutního příjmu, dále jsou zde centrální operační sály se šes sály pro velkou
opera vu a třemi pro jednodenní opera vu a ambulantní výkony, zotavovací pokoj, mul oborová chirurgická jednotka intenzivní péče se čtrnác lůžky, centrální sterilizace, ambulantní
trakt se dvěma ambulancemi chirurgickými, jednou traumatologickou a dvěma ortopedickými. Rovněž se zde nachází detašované pracoviště radiodiagnos ckého oddělení, patologickoanatomické oddělení a nemocniční lékárna. Do původně zamýšlených pracoven a inspekčních

pokojů pro zdravotnický personál byl umístěn administra vní úsek, vedení nemocnice a provozně-technické oddělení.
Dne 5. 2. 2004 bylo do provozu uvedeno pracoviště lineárního urychlovače, toho času
nejmodernějšího přístroje v České republice. Tato skutečnost znamenala kvalita vní i kvanta vní zlepšení péče o onkologické pacienty a byla předpokladem pro ustanovení jihlavské
nemocnice jako Komplexního onkologického centra kraje Vysočina. K tomuto ustanovení konečně došlo dne 1. 1. 2006. V součinnos s mto pracovištěm a s ostatními obory pracuje
sedm onkologických mezioborových komisí (chirurgická, gynekologická, urologická, ortopedická, neurologická, pneumologická, otorhinolaryngologická).
Celý rok 2004 znamenal přelom ve spolupráci státního a privátního zdravotnického
sektoru na Vysočině. V nevyužívaných prostorech bývalých operačních sálů gynekologickoporodnického oddělení bylo ve spolupráci s Prvním privátním chirurgickým centrem v Hradci
Králové vytvořeno Centrum asistované reprodukce SANUS Jihlava. Tento počin znamenal zlom
v péči o neplodné páry kraje, které byly do té doby nuceny vyhledávat pomoc v mimokrajských pracoviš ch.
V roce 2007 byla Nemocnice Jihlava cer fikována dle normy ISO 9001:2000 cer fikační
firmou URS Praha. Cer fikace se vztahuje na poskytování základní a specializované zdravotní
lůžkové i ambulantní péče, diagnos cké, léčebné a ošetřovatelské péče, nezbytné preven vní
péče, lékárenské a knihovnické činnos , vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a poskytování
léčebné výživy a stravování.
Postupem času byla navázána spolupráce s Kardiocentrem Hluboká nad Vltavou a následně bylo v roce 2008 v prostorách nemocnice otevřeno privátní pracoviště miniinvazivní
kardiologie Kardiocentrum Vysočina a. s., poskytující akutní kardiologickou péči pacientům
z kraje Vysočina. V úzké součinnos s Kardiocentrem pracuje nově vzniklé kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava, které disponuje 44 standardními lůžky a kardiologickou jednotkou
intenzivní péče o šes lůžkách.
V prosinci 2008 byl Nemocnici Jihlava Spojenou akreditační komisí České republiky udělen další cer fikát kvality – „Akreditované zdravotnické zařízení“. V současné době má Nemocnice Jihlava 29 akreditací pro postgraduální vzdělávání lékařů.
Rok 2009 bude pro nemocnici z hlediska jejího dalšího rozvoje po dese letech opět zlomovým. Ve fázi příprav se nachází projekt pavilonu urgentní medicíny. Ale o tom až příště…
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Bc. Zuzana Mezerová

V. Komunikace
Přenos informací odpovídá potřebám všech zúčastněných – potřebám pacientů, zaměstnanců, veřejnos , orgánů státní správy i samosprávy, zdravotních pojišťoven i dalších spolupracujících zařízení.

Cesta ke kvalitě
Mo o nemocnice: „ Spokojenost je standardem“
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Vedení nemocnice
zleva: manažerka kvality Bc. Zuzana Mezerová; hlavní sestra Jarmila Cmuntová; sekretářka
Hana Musilová; předseda Vědecké rady a náměstek pro vědu, výzkum, školství Prof. MUDr.
Aleš Roztočil, CSc.; sková mluvčí Ing. Veronika Novotná; náměstek léčebné péče MUDr.
Lukáš Velev; ředitel Ing. Josef Čekal; provozně-technický náměstek Ing. Alexander Filip a ekonomická náměstkyně Ing. Eva Semrádová

Vize Nemocnice Jihlava
„Prosperující krajská univerzitní nemocnice
poskytující špičkové služby kvalitními odborníky.“

Hlavní strategické cíle:
I. Péče
Poskytování a rozvoj kvalitní a kvalifikované ambulantní a lůžkové základní i specializované
diagnos cké a léčebné péče při dlouhodobě udržitelné ekonomické stabilitě.
II. Lidé
Rozvoj nového přístupu k vedení lidí včetně manažerského vzdělávání. Preferujeme týmovou
práci a projektové řízení s větší autonomií útvarů a par cipací zaměstnanců na chodu. Podíl na
vzdělávání odborníků v kraji Vysočina.
III. Organizace
Rozvoj moderního způsobu řízení nemocnice s jasně definovanými úkoly, pracovní a ekonomickou odpovědnos a na druhé straně s diferencovaným odměňováním a důslednými pos hy při porušení pracovních povinnos .
IV. Technologie
Rozvoj a využívání moderních technologií v procesu hlavním i v procesech podpůrných. Rozvoj
v oblas informačních a komunikačních technologií se zaměřením na vlastní databáze a jejich
využi pro řízení chodu celé nemocnice.

Hlavní prioritou Nemocnice Jihlava je poskytování kvalitní péče o klienty. Personál nemocnice
se snaží, aby poskytovaná zdravotní péče i nezdravotnické služby byly komplexní, co nejvíce
efek vní, profesionálně poskytované a z hlediska pacientů bezpečné. K naplnění těchto hodnot byl zaveden systém řízení kvality péče ve shodě s normou EN ISO 9001:2000.
Po provedení vstupní analýzy v roce 2004 byly stanoveny priority k řešení a byl sestaven
harmonogram postupu při přípravě k cer fikaci. Cílem bylo zavést v nemocnici pořádek, zlepšit její činnost a hospodaření a celkově přispět k naplnění zásad managementu kvality.
Veškeré činnos v rámci nemocnice byly rozčleněny do pě základních procesů s jasným
rozdělením kompetencí a odpovědnos tak, aby činnos probíhaly plánovaně a systema cky.
Byla stanovena poli ka jakos a vyřčena vize nemocnice. Hlavní strategické cíle byly rozpracovány podle procesů do dílčích cílů včetně termínů splnění a stanovení odpovědnos .
Do plnění stanovených cílů a úkolů byli zapojeni všichni zaměstnanci. Byly vytvořeny
týmy, které se podílely na zpracování návrhů a vzniku nových vnitřních předpisů a dokumentů.
Během náročné dvouleté přípravy k cer fikaci proběhlo i nezbytné školení a příprava vy povaných zaměstnanců pro zajištění auditorské činnos v nemocnici.
Na základě posouzení systému kvality a splnění požadavků normy v březnu 2007 nemocnice úspěšně prošla cer fikačním auditem. Jihlavská nemocnice získala cer fikát kvality
dle mezinárodně platných norem EN ISO 9001:2000 od českého zástupce anglické cer fikační
autority firmy United Registrar of Systems Ltd. Cer fikace se vztahuje na poskytování základní
a specializované zdravotní lůžkové i ambulantní péče, diagnos cké, léčebné a ošetřovatelské
péče, nezbytné preven vní péče, lékárenské činnos , knihovní činnos , vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a poskytování léčebné výživy a stravování.
Dalším významným krokem v cestě ke zkvalitňování péče o klienty byla příprava nemocnice ke splnění požadavků akreditačních standardů Spojené akreditační komise (SAK) ČR.
Nastavené procesy i nadále pokračovaly s cílem zlepšovat nejen samotný systém kvality, ale
přímo i kvalitu péče o klienty. První konzultace s komisařem SAK proběhla v listopadu 2007.
Poté byla stanovena strategie postupu plnění stanovených úkolů s cílem dokončit přípravu
nejpozději do konce listopadu 2008. Akreditační šetření se uskutečnilo 2.–4. 12. 2008. Nemocnice Jihlava jako celek získala tul „Akreditované zdravotnické zařízení“.
Získání obou cer fikátů kvality není jen symbolickou „peče kvality“, ale je i oceněním
práce a úsilí všech zaměstnanců nemocnice, kteří se na implementaci požadavků normy EN
ISO 9001:2000 a národních akreditačních standardů SAK ČR v praxi podíleli. Tímto aktem byla
završena etapa budování systému kvality. V dalším období Nemocnici Jihlava čeká nelehká
cesta k trvalému zlepšování a kon nuálnímu zvyšování úrovně kvality a bezpečí poskytované
péče.
Bc. Zuzana Mezerová, manažerka kvality

Oddělení
Nemocnice
Jihlava

Ambulance lékařské genetiky
Ambulance lékařské gene ky v Nemocnici Jihlava otevřela dveře svým pacientům v květnu
roku 2002. Cílem při jejím budování bylo zajis t komplexní gene ckou péči obyvatelům regionu Vysočina. Dalším počinem pro zvýšení kvality zdravotní péče o pacienty z kraje Vysočina byl
vznik Centra prenatální diagnos ky, jež se podařilo vytvořit zejména díky úzké spolupráci s gy- 19
nekologicko-porodnickým oddělením. Velká výhoda informačních technologií a laboratorního
zázemí dnešní doby spočívá v možnos zasílat materiál na vyšetření po celé ČR i do zahraničí.
Pro pacienty je tak gene cká péče dostupná i bez nutnos dojíždění.
Hlavním skupinou klientů gene cké ambulance jsou těhotné ženy, které mají zvýšené
riziko pro pos žení plodu. Pro ně má ambulance ve spolupráci s laboratoří Ledia vybudovaný
systém screeningového vyšetření již od 10. týdne těhotenství, tedy tzv. sekvenční screening,
na který dohlíží gene k.
Dále ambulance lékařské gene ky úzce spolupracuje s Centrem asistovené reprodukce SANUS, kdy v souvislos s léčbou poruch plodnos zajišťuje gene cké vyšetření pro páry,
které mají problémy otěhotnět, nebo trpí opakovanými samovolnými potraty. V součinnos
s brněnským Sanatoriem Helios prak kujeme v rámci asistované reprodukce i nejnovější metodu vyšetření embrya – tzv. preimplantační gene ckou diagnos ku.
V neposlední řadě přicházejí do gene cké ambulance také rodiče s dětmi, které trpí
různými vrozenými vadami či duševním opožděním. Svoji pozornost soustřeďujeme rovněž
na rodiny s gene ckou zátěží, rizikovými příbuzenskými vztahy anebo na pacienty s rizikovým
zaměstnáním. V poslední době narůstá také počet onkologických pacientů a rodin, u kterých
existuje podezření na dědičný sklon ke zvýšenému nádorovému riziku. Ve spolupráci s onkologickým oddělením v Nemocnici Jihlava se rovněž podařilo vytvořit velice užitečné Centrum
nádorové prevence.
Gene cké vyšetření spočívá v pohovoru s odborníkem a v následném nákresu rodokmenu, dále představuje klinické vyšetření, odběr krve eventuelně další speciální vyšetření. Vzorky
pro laboratorní vyšetření jsou pak dle diagnózy zasílány do laboratoří v rámci ČR a stejně tak
do zahraničí.
Vedoucí Ambulance lékařské gene ky je zkušená klinická gene čka MUDr. Věra Hořínová, která působí v oboru již po mnoho let a dalo by se říci, že se do značné míry přičinila
o gene ckou osvětu a rozvoj oboru na území ČR. MUDr. Hořínová kromě jiného pracovala jako
primářka Oddělení lékařské gene ky Dětské nemocnice v Brně. Nyní vedle Jihlavy působí také
v Brně, a to v Sanatoriu Helios, a coby konzultantka pro onkogene ku v Medcentru v Novém
Jičíně a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Do Ambulance lékařské gene ky přicházejí klien zpravidla na doporučení svého prakckého lékaře, gynekologa nebo specialisty. To však není nutným předpokladem. Lze se tam
objednat i bez takového doporučení. Užitečnou informací pro pacienty je, že ambulance má
smlouvu se všemi pojišťovnami a veškerá vyšetření tedy hradí zdravotní pojišťovny.
Gene ka je v současné době oborem biologie a medicíny, který prodělává obrovský
rozvoj. Problémů, které je možné řešit, je m pádem stále více. Pracovníci gene cké ambulance se snaží neustále držet krok s vývojem tak, aby zajišťovali svým klientům péči na solidní
středoevropské úrovni.
MUDr. Věra Hořínová
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Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Obor anesteziologie a resuscitace poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči a účastní se
na řešení problema ky léčby akutní i chronické boles . Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Jihlava poskytuje standardní anesteziologickou, resuscitační a algeziologickou
péči pacientům oblas bývalého jihlavského okresu, eventuelně přilehlých čás okolních okresů, a výběrově nadstandardní péči v rámci kraje Vysočina.
Ohlédneme-li se zpět do doby od posledního vydání almanachu jihlavské nemocnice z roku
1999 až do dneška, nelze pominout další rozvoj anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
Hlavním milníkem se stal rok 2003, kdy se do dostavby nové nemocnice přestěhovala všechna
zbývající oddělení staré nemocnice včetně ARO.
V prostorách nového pavilonu dostavby nemocnice byl zahájen provoz Centrálních operačních sálů (COS), kde podáváme anestezie pacientům, podstupujícím výkony operační i neoperační povahy. Na zotavovacím pokoji se 6 lůžky, umístěném v sousedství JIP operačních
oborů a centrálních operačních sálů, pak pečujeme o pacienty v bezprostředním pooperačním
období až do doby odeznění účinků aneste k. V květnu roku 2003 byl zahájen provoz resuscitační stanice ARO s pě lůžky v boxovém systému s poskytováním péče o kri cky nemocné,
u kterých selhávají nebo selhaly základní životní funkce, tj. vědomí, dýchání a krevní oběh.
Konečně na nově zřízené Ambulanci léčby boles , umístěné v těsné návaznos na resuscitační
stanici, je péče poskytována nemocným s chronickou boles .
Anesteziologická péče je součás bezprostřední perioperační péče o nemocného a zahrnuje předaneste cké vyšetření se spoluúčas na předoperační přípravě pacienta včetně
premedikace, dále podání anestezie s průběžným sledováním a péčí o základní životní funkce
při operačních či diagnos ckých výkonech a péči o základní životní funkce v bezprostředním
pooperačním období až do odeznění účinku aneste k. Anesteziologové se též spolupodílí na
léčbě akutní (pooperační) boles u nemocných. V současnos ARO poskytuje anesteziologickou péči na 19 pracoviš ch a 2 zotavovacích pokojích.
Na anesteziologických pracoviš ch disponujeme anesteziologickou technikou, umožňující bezpečné podávání anestezie. V pavilonu centrálních operačních sálů podáváme anestezii
sofis kovanými anesteziologickými přístroji, které navíc umožňují podání tzv. „low-flow“ anestezie, kdy je celková anestezie udržována nízkými průtoky nosné plynné směsi s významným snížením spotřeby prchavých aneste k, což má pozi vní ekologický i ekonomický dopad.
Celkový počet anestezií měl v průběhu uplynulého dese le vzestupný trend, v posledních

čtyřech letech přesahuje hranici 8.000 výkonů za rok. Asi 20 % podaných anestezií tvoří tzv.
regionální (místní) anestezie bez navození ztráty vědomí.
Poaneste cká péče o nemocné v bezprostředním pooperačním období až do odeznění
účinku aneste k je zajišťována na zotavovacím pokoji COS se 6 lůžky a od roku 2008 i na zotavovacím pokoji oddělení šes nedělí se dvěma lůžky pro pacientky po císařském řezu. Ročně je
zde ošetřeno kolem 6.000 pacientů po lehkých a středně závažných nekomplikovaných operačních výkonech.
Z anesteziologických subspecializací bylo zahájeno v roce 2003 podání anestezie v hrudní chirurgii v souvislos se zahájením opera vy hrudní chirurgie, jež je nadstandardní péčí
v kraji Vysočina. S rozvojem cévní chirurgie se zvyšuje také počet podaných anestezií pro výkony na břišní aortě a pro endarterektomie krčních tepen.
V roce 2003 byla také zavedena jako možná metoda volby porodní epidurální analgezie, která v indikovaných případech činí vlastní porod pro rodičky snesitelný a je poskytována
nepřetržitě 24 hodin denně. V posledních čtyřech letech se počet zavedení této analgezie
pohybuje kolem 100 výkonů za rok.
Pro plynulou a bezchybnou organizaci předoperační přípravy pacientů plánujeme obnovit činnost anesteziologické ambulance, jejíž provoz byl zrušen v roce 2002 pro nedostatek
lékařů ARO.
Forma anesteziologické péče bude záviset na rozsahu a složení opera vy jednotlivých
operačních oborů. Lze předpokládat rozvoj některých operačních podoborů, jako například onkochirurgie, onko-uro-gynekologie, které poskytují operační řešení nádorových onemocnění
u pacientů v návaznos na činnost Komplexního onkologického centra v Jihlavě. V pavilonu
centrálních operačních sálů (centrální operační sály, ARO, zotavovací pokoj, JIP operačních oborů) jsou dány podmínky stavební, přístrojové i personální pro rozvoj i dalších operačních oborů
a m současně i pro rozvoj možných anesteziologických subspecializací (neuroanestezie apod.).
V rámci zlepšení poskytované anesteziologické péče chceme také zvýšit podíl svodné
místní anestezie na celkovém počtu anestezií dle současného evropského trendu (až 30 %),
a také se více podílet na léčbě akutní (pooperační) boles u nemocných ve spolupráci s operačními odděleními, zejména formou pokračující epidurální analgezie.
Předpokládáme postupné rozšiřování provozu sálů jednodenní chirurgie se spoluúčas
anesteziologického týmu s podáním ambulantní, příp. semiambulantní anestezie. Jedná se
zejména o výkony gynekologické, ortopedické, ale i výkony ORL, chirurgické a traumatologické. Tento trend péče zajišťuje minimální pobyt pacienta v nemocnici a zkrácenou pracovní
neschopnost.

Resuscitační péče zahrnuje péči o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběhu), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo
uměle nahrazovat. Je poskytována nemocným s různou e ologií onemocnění či poranění.
V současnos poskytujeme resuscitační péči na 5 lůžkách resuscitační stanice ARO.
Stavební uspořádání resuscitační stanice (RS) umožňuje boxový systém ošetřování. Boxy
jsou vybaveny nejnovějším přístrojovým vybavením, jež spolu s dostatečným a erudovaným
personálním zajištěním poskytují ty nejlepší podmínky pro kvalitní péči o kri cky nemocné.
Na resuscitační stanici poskytujeme péči o kri cky nemocné podle tzv. léčebných proto22 kolů, které standardizují tuto péči na vysoké úrovni. Jejich průběžnou inovací podle nejnovějších poznatků a doporučení v oblas intenzivní medicíny zlepšujeme péči o kri cky nemocné,
k čemuž je zapotřebí nejen soustavné vzdělávání lékařů a sester ARO, ale i systema cké doplňování a inovace přístrojového vybavení resuscitační stanice. Celkový počet hospitalizovaných
nemocných se od roku 2003 pohybuje mezi 150 a 200 pacienty za rok. Řada dalších kri cky
nemocných, kteří vyžadují resuscitační péči, je však hospitalizována na JIP chirurgických či
interních oborů, nebo je po resuscitačním zajištění převezena na jiná ARO k přije . Důvodem
je nedostatečný počet otevřených lůžek na RS ARO v Nemocnici Jihlava.
Od roku 2008, kdy bylo otevřeno nové kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava a byl
zahájen nepřetržitý provoz Kardiocentra Vysočina CZ s intervenční léčbou akutního koronárního
syndromu u nemocných přivážených z kraje Vysočina, stoupá i počet pacientů se srdečním onemocněním, kteří jsou primárně či následně hospitalizováni na ARO. Jejich podíl na celkovém počtu hospitalizovaných na RS činil v roce 2008 21 % a tvořil tak nejčastější příjmovou diagnózu.
Nadstandardně je na našem oddělení poskytována péče o dárce orgánů do jejich odběru v rámci odběrového centra, které bylo zřízeno v Nemocnici Jihlava v roce 1993.
V dohledné době bude nezbytné rozšířit lůžkový fond oddělení ze stávajících 5 lůžek na
6 až 7 resuscitačních lůžek. To však vyžaduje nejen zakoupení nezbytné přístrojové techniky,
ale také rozšíření personálního zajištění – viz níže.
Předpokladem dalšího zkvalitnění poskytované péče bude zlepšení dostupnos a rozšíření řady paraklinických vyšetření, např. zobrazovacích metod (nukleární magne cká rezonance, echokardiografie, transkraniální dopplerovská sonografie), biochemických, hematologických, toxikologických, imunologických a mikrobiologických vyšetření.
Ke zkvalitnění resuscitační péče bude třeba i zakoupení nové přístrojové techniky, jako
například hyper-hypotermického vodního systému k řízené kontrole tělesné teploty kri cky
nemocného, či monitoru k semiinvazivnímu monitorování krevního oběhu.
Algeziologická péče je součás mul disciplinární klinické péče o nemocné s chronickou
boles , pos žené boles vými syndromy, které jsou ob žně řešitelné kauzální léčbou, ať už
se jedná o bolest benigního či maligního původu. Algeziologická péče je poskytována jak pacientům hospitalizovaným, tak i pacientům ambulantním, odeslaným příslušným odborným
či prak ckým lékařem.
V současnos je algeziologická péče poskytována 3 dny v týdnu na ambulanci léčby boles . Léčbu chronické boles provádí tým anesteziologů (algeziologů) se speciálním proškolením a cer fikátem pro léčbu chronické boles . Vedoucí lékař ambulance má navíc atestaci
v oboru Palia vní medicína a léčba boles a je také proškolen v prak kách manuální medicíny, které uplatňuje v léčbě boles pohybové soustavy. Sesterskou péči zajišťuje jedna zaškolená sestra
ARO. Celkový počet výkonů meziročně stoupá, v posledních dvou letech přesahuje 1.100 za rok.
V rámci růstu kvality poskytované péče se výhledově budou zavádět některé nové léčebné výkony, jako např. blokády sympa ku při řešení chronických boles vých syndromů, zavedení
léčebných metod manuální (myoskeletální) medicíny v terapii boles pohybové soustavy aj.
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Výhledově je třeba algeziologickou péči poskytovanou na ambulanci léčby boles rozšířit
na 4 až 5 ordinačních dnů v týdnu, aby byla zajištěna návaznost léčby boles vých syndromů.
V oblas vzdělávání a výuky ARO od roku 2000 pořádá každý druhý rok Anesteziologické
dny Vysočiny s tématy oborů anesteziologie a resuscitace, intenzivní medicíny a algeziologie.
Jedná se o celostátní vědeckou akci pod odbornou záš tou ČSARIM s účas celé řady našich
špičkových expertů ve výše uvedených oborech. Tato akce je určena jednak pro postgraduální
vzdělávání, ale i pro ak vní účast lékařů a sester kraje Vysočina. V roce 2008 se uskutečnily již
jubilejní V. anesteziologické dny Vysočiny s celkovým počtem 405 registrovaných účastníků,
z toho bylo 142 lékařů a 210 sester.
V současnos pracuje na ARO 17 lékařů, z tohoto počtu jsou 4 externí lékaři. Celkový počet
sester je 41. Řídící složkou oddělení jsou primář a vrchní sestra ARO. Na anesteziologickém
úseku pracuje 13 lékařů a 14 anesteziologických sester, z toho 1 staniční sestra. Na zotavovacím pokoji jsou 3 sestry a 1 sanitářka. Na resuscitační stanici pracují 4 lékaři, z toho 1 vedoucí
lékař resuscitační stanice, a 23 sester, z toho 1 vrchní sestra a 1 staniční sestra. Dále zde pracují
3 sanitářky. Na ambulanci léčby boles pracují 3 lékaři, z toho 1 ordinář pro léčbu boles ,
a dále 1 sestra. Je nutné přije 1 anesteziologa a 2 sester na resuscitační stanici ARO k personálnímu zajištění péče na potřebném 6. resuscitačním lůžku.
Anesteziologie a resuscitace je dynamicky se rozvíjejícím klinickým oborem, takže lze
očekávat, že aplikace vědeckých poznatků do klinické praxe se také promítne do dalšího zlepšení péče o kri cky nemocné i anesteziologické péče na našem oddělení.
Ke zvýšení počtu nemocných vyžadujících anesteziologickou a resuscitační péči přispějí
i další klinické obory, jako např. onkologie v rámci Komplexního onkologického centra, neurologie s iktovým centrem apod. Také plánovaný pavilon urgentní a intenzivní péče svou organizační strukturou a návaznos významně ovlivní provoz našeho oddělení.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení nadále zůstane páteřním oddělením pro operavu i pro intenzivní medicínu v Nemocnici Jihlava.
Prim. MUDr. Pavel Jiránek

akutní příjem

centrální sterilizace
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Centrální operační sály (COS)
Centrální operační sály Nemocnice Jihlava, p.o., poskytují komplexní operační léčbu pacientům z okresu Jihlava, kraje Vysočina i všem ostatním pacientům, a to nejen z území České
republiky. Od uvedení do provozu v roce 2003 představují COS svým nejmodernějším vybavením zcela novou kvalitu nejenom pro zdravotnický personál, ale hlavně pro všechny klienty
nemocnice.
COS disponují 8 moderními operačními sály, na které navazuje mul oborová JIP, ARO
a také ambulantní trakt, kde je umístěno oddělení jednodenní chirurgie se 2 operačními sály
a 7 lůžky, 1 operační sál pro urologickou endoskopii a v rámci ambulantního traktu jeden
zákrokový sál. K COS dále náleží sál plas cké chirurgie, který je umístěn v provozu plas cké
chirurgie. Pro opera vní vedení porodu je vybaven operační sál gynekologicko-porodnického
oddělení. Na COS bezprostředně navazuje oddělení centrální sterilizace.
Na COS se provádí operační výkony chirurgie, ortopedie, traumatologie, urologie, gynekologicko-porodnické, ORL a plas cké chirurgie. Celkem tedy pod COS spadá 12 operačních
sálů, na kterých personál tohoto oddělení zajišťuje operační servis pro výše uvedené odbornos. Pracuje zde kvalifikovaný tým sálových sester, které jsou specializovány v oboru „Instrumentování na operačním sále“ a „Perioperační péče“, a tým sanitářů proškolených v práci na COS.

Centrální sterilizace (CS)
Centrální sterilizace je umístěna v komplexu diagnos cko-operačního traktu jako uzavřené oddělení, které přímo navazuje na COS. Stejně tak jako COS byla i CS zprovozněna v roce 2003,
je vybavena moderní technikou a pro zaměstnance představuje plně klima zované příjemné
pracovní prostředí. Oddělení se společně s COS a mul oborovou JIP nachází v prvním poschodí dostavby nemocnice.
Centrální sterilizace je specializované pracoviště, které zajišťuje předsterilizační přípravu,
balení materiálu, jeho sterilizaci, výdej vysterilizovaného materiálu pro oddělení nemocnice,
operační sály a externí subjekty. Znamená to tedy, že sterilizace všeho materiálu v nemocnici
je prováděna právě zde.
Na oddělení pracuje v nepřetržitém provozu kolek v sester a sanitářů.
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Ambulantní trakt
– Centrální příjem (AT – CP)
AT – CP se nachází v přízemí dostavby nemocnice stejně jako zákrokový trakt a jednodenní
chirurgie.
K dispozici je 6 odborných ambulancí pro obory chirurgie, traumatologie a ortopedie
a další pracoviště pro urgentní příjem pro převze pacientů od RZP.
Zcentralizování ambulancí v době pohotovostní služby je velkým přínosem pro pacienty
i personál nemocnice, což je v době ÚPS možné díky zajištění provozu všech odborných ambulancí (kromě gynekologické, oční a pediatrické ambulance) zkušenými pracovníky AT – CP,
včetně zdravotních sester specializovaných na jednotlivé obory a proškolených pro práci při
urgentních stavech, ale i v odborných poradnách. Součás týmu jsou též zaškolení sanitáři,
kteří stejně jako zaměstnanci AT – CP pracují v nepřetržitém provozu.
V ambulantním traktu se pracuje
v těchto ambulancích a poradnách:
– chirurgická ambulance (včetně ÚPS)
– traumatologická ambulance I.
– traumatologická ambulance II. (vč. dětské)
– cévní chirurgická ambulance
– dětská chirurgická ambulance
– ortopedická ambulance
– ortopedická dětská ambulance
– onkochirurgická ambulance
– proktologická ambulance
– interní ambulance v ÚPS
– kardiologická ambulance v ÚPS
– neurologická ambulance v ÚPS
– urologická ambulance v ÚPS
– ORL ambulance v ÚPS
Prim. MUDr. Jan Procházka

sádrovna

Možnost mimotělního oplodnění vajíčka přinesla pomoc sícům neplodných párů, kterým medicína nebyla do té doby schopna zajis t narození dítěte. V České republice nyní působí více než 25 center asistované reprodukce, která jsou akreditována k provádění této činnos
Ministerstvem zdravotnictví a odbornou společnos . Jihlavské pracoviště je jedním z nich.
Ihned od samého počátku navázalo na dobrou tradici mateřského pracoviště a svými výsledky
se zařadilo minimálně na úroveň ostatních center v České republice.
Dnes již stovky vyléčených párů a narozených dě jsou nejlepším a přesvědčivým důkazem toho, že vybudování Centra asistované reprodukce bylo správným krokem, který občanům krajského města a celého kraje přiblížil cestu ke špičkovým metodám léčby neplodnos , 27
které ještě v nedávné minulos patřily do oblas snů a přání.
Tým pracovníků Centra asistované reprodukce v Jihlavě je připraven pomáhat všem,
kteří tuto péči potřebují, a bude se vždy těšit z každého narozeného dítěte.
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Centrum asistované reprodukce
SANUS Jihlava
V roce 2004 začala v Nemocnici Jihlava první jednání o vybudování specializovaného pracoviště pro léčbu neplodnos . Vzhledem k náročnos celého projektu bylo rozhodnuto o pronájmu uvolněných prostor v čás gynekologického oddělení zdravotnickému subjektu, který má
s touto vysoce specializovanou činnos zkušenos . Díky výsledkům práce a pověs padla volba na společnost První privátní chirurgické centrum, s.r.o. v Hradci Králové. Tato společnost
se okamžitě ujala realizace záměru vybudovat v Jihlavě samostatné a plnohodnotné Centrum
asistované reprodukce, které by zajis lo občanům a pacientům v Kraji Vysočina dostupnost
této vysoce specializované péče. Centrum asistované reprodukce SANUS Jihlava zahájilo svoji
činnost v druhé polovině roku 2005 a stalo se provozně integrální součás gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Jihlavě.
Město Jihlava tak přestalo být jedním z mála krajských měst, kde tento typ zdravotní
péče nebyl dosud zajištěn. Došlo k rozšíření zdravotnických služeb v kraji, vytvořila se nezávislost na sousedních pracoviš ch v Praze nebo Brně a posílila se pres ž celého zdravotnického
systému kraje.
Centrum asistované reprodukce v Jihlavě navázalo na úspěšnou jedenác letou práci mateřského pracoviště v Hradci Králové, kde tým lékařů, laborantek a dalších pracovníků pomohl přijít na svět již více než 1300 dětem, které by bez pomoci těchto nejmodernějších metod
terapie nebyly nikdy počaty. Centrum bylo zařízeno tak, aby vyjadřovalo přívě vost vůči svým
klientům. Vznikly zde zcela nové prostory recepce, ambulance, operační jednotky s dospávacími lůžky a samozřejmě moderně vybavené laboratoře s posledními typy přístrojů a zařízení.
Velkými výhodami jihlavského centra je jednak možnost provádění vlastních hormonálních vyšetření a dále úzká návaznost na gynekologické oddělení nemocnice. Skutečnost, že
zde pracují lékaři, kteří jsou současně zaměstnanci gynekologického oddělení umožňuje zajištění veškeré škály diagnos ckých i léčebných operačních metod jedním týmem a pod jedním
vedením. Lékaři, pečující o pacientku, jsou tak dokonale seznámeni s jejím zdravotním stavem.
Podobně je tomu i v případě mužské sterility, kdy jsou operace směřující k odběru spermií
přímo z pohlavních žláz muže prováděny rovněž v centru specialistou z urologického oddělení.
Stejným způsobem je zajištěna i péče anestesiologa. Pracuje zde tedy vysoce erudovaný tým
zdravotnických pracovníků, který je schopen provádět komplexní diagnos ku a terapii všech
typů lidské neplodnos .

Prim. MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Dermatovenerologické oddělení
Samostatné kožní oddělení jihlavské nemocnice vzniklo v letech 1932-33 vyčleněním asi 30 lůžek v rámci interního pavilonu. Primářem byl Mudr. Pikner, lékař německé národnos . V letech
1944-51 na postu primáře působil MUDr. Janovský. V roce 1945 došlo k přestěhování kožního
oddělení do samostatného pavilonu, který za války sloužil jako provizorní německá porodnice,
a bylo rozšířeno na 60 lůžek.
Po odchodu MUDr. Janovského v roce 1951 přišel na primariát MUDr. Vítězslav Sedláček, asistent kožní kliniky profesora Trýba v Brně. Pod jeho vedením v letech 1951–80 se jihlavská dermatologie dostala na velmi dobrou úroveň. Obor šel ruku v ruce s novými vědeckými
poznatky, měl velmi dobrý diagnos cký cit a zaváděl s úspěchem nové léčebné postupy: léčba
erythema chron. migrans penicilinem (toto onemocnění je dnes považováno za I. stadium
lymské boreliozy), léčba těžkého kožního onemocnění pemphigus vulgarit kor koidy a zlatem
aj. V roce 1980 získalo kožní oddělení UVA zářič (typ Waldmann), který znamenal další pokrok
v léčbě kožních chorob světloléčbou.
Od roku 1981 stál v čele kožního oddělení MUDr. Karel Linhart. Za jeho vedení se v roce
1983 přestěhovalo kožní oddělení do nové nemocnice, počet lůžek se zvýšil na 64. V průběhu
let působila na oddělení řada lékařů, kteří postupně získávali dermatovenerologickou odbornost. Na kožní ambulanci polikliniky působil v letech 1953–80 MUDr. Zdeněk Doležil. V roce
1991 byl konkurzem obsazen primariát MUDr. Dagmar Ulrichovou.
Od roku 1993 bylo oddělení zmenšeno na jednu stanici s 32 lůžky a následně v roce
1994 byl zaznamenán odchod velkého počtu atestovaných lékařů do privátních praxí. S úbytkem lůžek se rozšířil počet kožních ambulancí ve městě Jihlava a okolí. Od listopadu 1995 mělo
kožní oddělení 28 lůžek, na oddělení pracovaly vedle primáře tři lékařky. Na oddělení jsou
hospitalizováni hlavně závažné dermatózy vyžadující náročnou místní i celkovou léčbu, diagnos cky nejasná onemocnění, choroby, u kterých lze využít i nových léčebných metod jako je
léčba bio-beam lampou, UVA zařízením aj.
V současné době se dermatovenrologické oddělení nachází ve 4. patře interního pavilonu. Lůžková část kožního oddělení má 20 lůžek standardních a jedno lůžko nadstandardní.
Zde se zabezpečuje hospitalizační péče pacientů z celé republiky především však pacientů
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kraje Vysočina. Při oddělení je veřejnos přístupná ambulance, kde se soustřeďují také chronič pacien pokračující v léčbě po proběhlé hospitalizaci. Ambulantní provoz v rámci kraje
nabízí nejširší škálu. Kromě všeobecné ambulance oddělení poskytuje i odborné poradenství –
– bércová poradna, akné poradna, poradna pro pigmentové névy, lymfologie, dětská dermatologie, světloléčba, korek vní dermatologie. Akné poradna (založena v roce 1999) je druhou
největší v ČR, v evidenci je více než síc pacientů. Nedílnou součás ambulantní činnos jsou
placené služby zaměřené na kosme cké výkony.
Od roku 1998 je primářem oddělení MUDr. Štefan Dubáň. Jeho zástupkyní je MUDr.
Zuzana Nevoralová a působí zde ještě další dvě lékařky – MUDr. Marie Policarová, MUDr. Ivana
Vybíralová, vrchní sestra Ludmila Bakusová, dále „šest a půl úvazku“ sester pracujících na tři
směny, jedna sestra na ambulanci, jedna pracovnice THP a sanitářka.
Veškerý personál splňuje všechny požadavky pro poskytování kvalitní a odborné péče
o pacienty. Všichni lékaři mají splněnu specializovanou způsobilost v oboru dermatovenerologie a pravidelně doplňují svoje odborné znalos . Všechny sestry se zúčastňují dalšího celoživotního vzdělávání. Primář MUDr. Dubáň je krajským odborníkem v oboru dermatovenerologie, s MUDr. Nevoralovou jsou členy pracovní skupiny „Osobnos české dermatologie“.
V roce 2008 kožní oddělení usilovalo o získání „statutu biologického centra pro léčbu psoriázy“. To se také povedlo začátkem roku 2009. V současné době na kožním oddělení probíhá
studie Etanercept (biologikum) v léčbě psoriázy. Oddělení každoročně pořádá tři odborné semináře pro dermatovenerology a jeden seminář pro dermatovenerologické sestry kraje Vysočina.
Tyto semináře jsou zaměřené na různé oblas oboru a jsou ohodnoceny kreditními body.
MUDr. Nevoralová studuje doktorandské studium. Je místopředsedkyní tzv. Pracovní
skupiny pro akné České dermatologické společnos . V rámci přednáškové a publikační činnospatří ona a vůbec celé oddělení k nejak vnějším v celé nemocnici.
Kožní oddělení je akreditovaným pracovištěm v oboru. Je konsolidované a na vysoké
odborné úrovni. Dává záruku vysokého stupně odborné péče v příjemném prostředí. Cílem
všech zaměstnanců je co nejlepší a nejkvalitnější péče o pacienty.
Prim. MUDr. Štefan Dubáň

Dětské oddělení
Dětské oddělení jihlavské nemocnice náleželo k nejdříve založeným, a to po 2. světové válce.
V roce 1945 byla upravena budova, ve které bylo v letech 1944–1945 přechodně umístěno ušní oddělení. To se přestěhovalo zpět do ušního pavilonu. Primářem dětského oddělení
se stal MUDr. Pavel Ševčík – žák slavného Prof. Otakara Teychla. Otevření tohoto oddělení bylo
významným mezníkem v péči o dítě ve městě i v celém jihlavském okrese. MUDr. Ševčík se ujal
řízení péče o dítě nejen v ústavu, ale i v terénu, což se projevilo poklesem dětské a hlavně kojenecké úmrtnos . Významnou roli sehrály dětské poradny, postupně zřizované a vydržované
Okresní péčí o dě a mládež.
V roce 1953 bylo dáno do provozu nové dětské oddělení postavené z bývalé skárny
o kapacitě 80 lůžek. Budova byla dvouposchoďová, v přízemí byla umístěna ambulance, pokoje lékařů, zdravotních sester a dále tři pokoje, sloužící jako dětské ušní oddělení. V 1. poschodí
byli umístěni kojenci a batolata. Ve 2. poschodí byly větší dě a matky s kojenci. Poje celého
pavilonu bylo velmi moderní. Budova byla řešena boxovým způsobem a vyhovovala tak tehdejším poznatkům v péči o dítě. Velký význam v péči o nedonošené a patologické novorozence
měly obě čás kojeneckého ústavu. Jak dětské oddělení, tak kojenecký ústav spolupracoval
s krajským lékařem v péči o dítě MUDr. Alexem Noskem. Prim. MUDr. Pavel Ševčík pokračoval
v Brně v započaté vědecké práci a s Prof. Lhotákem a prim. Malbohanem napsal v roce 1956
monografii Náhlé příhody v pediatrii, která vyšla ještě třikrát v inovované podobě. Prim. Ševčík
stál v čele oddělení do roku 1979. Přes 70 lékařů, kteří prošli oddělením, posílilo terénní služby. Pracují nejen na Jihlavsku, ale po celé ČR.
Od roku 1979 se stal přednostou oddělení MUDr. Alois Hofštetr. Poc vě dbal na pokračování dobré péče o dítě a výchovu lékařů. Velkou oporu měl v MUDr. Aleně Chejnovské,
zástupkyni již prim. Ševčíka, která pracovala v této funkci od roku 1957 až do roku 1991.
V uvolněné čás kojeneckého ústavu na tř. Legionářů byla v roce 1988 otevřena jednotka diferencované péče pod vedením MUDr. Josefa Nováčka. Tím došlo k výraznému zlepšení
poskytované neodkladné nemocniční péče na příslušných lůžkových dobře přístrojově vybavených stanicích.
Od roku 1991 je zástupcem primáře MUDr. Hana Bartošová. Po odchodu MUDr. Hofštetra do privátní praxe roku 1993 je primářem MUDr. Milan Svojsík.
Na jaře 1994 se oddělení po částech přestěhovalo do nové nemocnice. V roce 1999
prošlo dětské oddělení NJ rozsáhlou rekonstrukcí a slavnostně jsme otevřeli dvě nové jednotky intenzivní péče – v přízemí pro velké dě a v 1. patře pro novorozence. V přízemí gyne-
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kologicko-porodnického pavilonu byla vybudována standardní lůžková jednotka s kapacitou
20 lůžek pro větší dě a jejich rodiče, dále dvě příjmové ambulance a jedna odborná ambulance se samostatným vchodem. V 1. patře, na oddělení dě do 6- let, byly vybudovány
dva zcela nové pokoje se sociálním zařízením a čtyřlůžkový pokoj intermediární péče. Střední
umělecká škola grafická na všech nových ambulancích a lůžkových částech zrealizovala nový
orientační systém včetně výzdoby oddělení. Na všech lůžkových stanicích byl zaveden systém
„rooming-in“ – matka pečující o své dítě společně se zdravotnickým personálem.
V letech 2000–2002 se pokračovalo s dovybavováním a výzdobou oddělení a se zlepšováním informačního systému, byla vydána edukační videokazeta pro mateřské školy „Pojďte
s námi“ a probíhal program žáků jihlavských škol. Primář oddělení MUDr. M. Svojsík garantoval
spolupráci na pilotní studii „Gene cká rizika dětského diabetu“ II. dětské kliniky FN Motol.
Oddělení se účastnilo studie dětských vaskuli d s Klinikou dě a dorostu (Ke Karlovu 2,
Praha) a studie laryngi dy u dě s Dětskou klinikou Královské Vinohrady (Praha). Samo oddělení organizovalo studii „léčba antagonisty leukotrienových receptorů u dě s chronickým
astmatem“. V roce 2003 byl dětskému oddělení Nemocnice Jihlava udělen tul „Nemocnice
přátelská dětem – Baby friendly hospital“.
V roce 2004 Nemocnici Jihlava ředitelka Odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Stanislava Pánová udělila Statut perinatálního intermediárního centra
a doporučila v tomto smyslu jednat s pojišťovnami ohledně proplácení příslušných kódů int.
péče včetně vyššího stupně.
V červenci roku 2006 byly díky daru 500.000,– Kč od DM-Drogerie Markt, s.r.o. zakoupeny dva inkubátory Atom pro JIP novorozenců a díky 100.000,– Kč od firmy BOSCH Jihlava
se podařilo dovybavit kardiomonitory JIP pro starší dě .
4. září 2006 Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo dětskému odd. akreditaci z dětského
lékařství (na 10 let). V roce 2007 vyhověla Česká diabetologická společnost ČLS JEP žádos
a přidělila licenci pro DĚTSKÉ DIA centrum Nemocnice Jihlava.

V září roku 2008 dětské oddělení NJ úspěšně uspořádalo VIII. pediatrický kongres
s mezinárodní účas . Od roku 2008 se NELZP pravidelně účastní pediatrických a neontologických kongresů včetně ak vních příspěvků.
V roce 2008 se za pomoci sponzorů podařilo zlepšit a zútulnit prostředí dětského oddělení pro malé pacienty i jejich doprovod. Všechny pokoje na oddělení dě do šes let byly vybaveny televizemi a DVD přehrávači, pořídili jsme barevné povlečení a spoustu nových hraček
pro nemocné dě . V roce 2008 nadace Život dětem darovala nemocnici jeden plicní ven látor
Fabian a v dubnu roku 2009 druhý plicní ven látor Fabian pro JIP novorozenců. Nadace Kapka
naděje na základě spolupráce se ZŠ Demlova Jihlava zajis la dar 400.000,– Kč na zakoupení
přístrojové techniky pro dětské oddělení NJ.
V roce 2009 dětské oddělení NJ s velkým úspěchem obnovilo edukační program pro
mateřské školy „Nebojte se nemocnice“ – program je plně obsazen až do konce roku 2009.
Každoročně je Dětským DIA KLUBEM ve spolupráci s dětským oddělením NJ pořádán týdenní
edukační pobyt pro dětské diabe ky.
Díky vzdělávání sester s pomaturitním specializačním studiem a díky průběžně složeným
atestacím lékařů oddělení od roku 2003 splňuje příslušné personální a specializační požadavky
LK a pojišťoven. Primáři oddělení byla ČLK udělena licence pro vedoucí funkci na 10 let.
Prim. MUDr. Milan Svojsík

ultrazvukové vyšetření
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Gynekologicko-porodnické oddělení
Péče o pacientky našeho oddělení je v současnos zajišťována deví lékaři na plný úvazek
a šes lékaři na úvazek částečný, třice sedmi porodními asistentkami, třemi zdravotními sestrami a třemi sanitárkami.
Oddělení je situováno ve 4., 5. a 6. patře gynekologicko-pediatrického pavilonu. Disponuje 30 gynekologickými a 30 porodnickými lůžky, z toho 2 lůžka zotavovacího pokoje
slouží pacientkám po císařském řezu. Pro pacientky jsou připraveny 4 nadstandardní pokoje, 3 na porodním oddělení a jeden na gynekologii. Porodní sál zahrnuje 4 porodní pokoje,
3 lůžka jednotky intermediární porodnické péče a operační sál pro císařské řezy. Oddělení
disponuje vlastním operačním sálem pro velkou gynekologickou chirurgii v rámci centrálních
operačních sálů, oddělením jednodenní chirurgie, mul oborovou chirurgickou jednotkou
intenzivní péče.
V oblas porodnické je pro klientky zabezpečena jak prenatální diagnos ka vrozených
vývojových vad s návaznos na cytogene ckou laboratoř, tak veškerá porodnická péče s výjimkou ošetření předčasných porodů novorozenců ve váhových kategoriích pod 1 500g. Pro tyto
pacientky je navázán smluvní vztah mezi Nemocnicí Jihlava a Ústavem péče o matku a dítě
v Praze Podolí. Pacientkám a jejich partnerům je zajištěno celé spektrum prenatální edukace
jako jsou kurzy předporodní přípravy, cvičení a plavání těhotných. Porodní sál je připraven
i na porody veškerými alterna vními metodami, včetně porodu do vody. Přítomnost otců
u porodu je samozřejmos . Pokud situace dovolí, je umožněna přítomnost otců i při opera vních porodech (císařský řez, klešťový porod nebo vakuumextrakce). Snahou oddělení je převést maximum gynekologické opera vy na minimálně invazivní metody jako jsou laparoskopie
a hysteroskopie.
Oddělení velmi intenzivně spolupracuje s Centrem asistované reprodukce SANUS Jihlava, ambulancí klinické gene ky a psychologie jakož i s ostatnímu hraničními obory (pediatrie,
chirurgie, urologie, interní lékařství a další).
Ambulance oddělení v 5. patře provozuje příjmové a konziliární služby a stejně tak
zabezpečuje specializované ambulance: patologické těhotenství, urogynekologie, dětská gynekologie (jediná v kraji Vysočina), onkogynekologie a plánované rodičovství. V odpoledních
hodinách probíhají individuální ambulance přednosty oddělení a jeho zástupce. Součás ambulance je i onkogynekologická komise. V 6. patře se nachází i pracoviště prenatální diagnosky a klinické gene ky, disponující nejmodernější ultrazvukovou technikou. Zde spolupracují
gynekologové s klinickým gene kem.

V repertoáru oddělení jsou veškeré onkogynekologické operační výkony, v některých
případech ve spolupráci s lékaři chirurgického oddělení. Další léčba onkogynekologických
pacientek probíhá ve spolupráci s oddělením radiační onkologie v rámci onkogynekologické
komise. Oddělení zajišťuje jak ambulantní, tak téměř veškeré spektrum operační léčby dětské
gynekologie.
Čtyři lékaři oddělení se podílejí na výuce gynekologie a porodnictví v bakalářském studiu
porodních asistentek na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Téměř všichni lékaři se podílejí
na přednáškové a publikační činnos oddělení. Ročně pořádáme osm seminářů gynekologů
a porodníků kraje Vysočina a dvě celostátní konference: „Jihlavskou konferenci poruch pánevní sta ky a urogynekologie“ a „Jihlavskou konferenci porodních asistentek“.
Oddělení zabezpečuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči o pacientky z Jihlavska (cca 100 000 obyvatel) a v rámci Komplexního onkologického centra a Perinatologického
centra intermediární péče o další pacientky z ostatních okresů kraje Vysočina. Zcela vzácnými
hosty nejsou ani gynekologicko-porodnické pacientky z jiných krajů České republiky a ciziny.
Prim. Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.,
Mgr. Alena Valová, vrchní sestra

Hematologické a transfúzní oddělení
Transfuzní oddělení bylo v jihlavské nemocnici otevřeno v roce 1953. Až do této doby byla krev
odebírána na chirurgickém oddělení a po odběru odvážena do nemocnice v Třebíči. Zde byla
vyšetřena a zpracována. Třebíčská nemocnice pak zpětně zásobovala jihlavskou nemocnici
krevními konzervami, které byly uchovávány v chladícím boxu na chirurgické ambulanci.
Transfuzní oddělení bylo po svém vzniku zpočátku umístěno v přízemí chirurgického
pavilonu. V roce 1961 bylo spojeno s hematologií, která až do této doby byla součás klinické
biochemie. V roce 1967 došlo k přestěhování již hematologicko-transfuzního oddělení do budovy bývalé interny a posléze do budovy bývalého dětského oddělení. Současně byla v roce
1967 zahájena výstavba nové přízemní budovy pro hematologicko-transfuzní oddělení. Stavba
byla dokončena a k přestěhování došlo v roce 1971. Zde poprvé oddělení získalo vhodné prostory pro svoji postupně se rozrůstající činnost. V roce 1981 pak došlo k poslednímu stěhování
a to do nových prostor diagnos ckého pavilonu nové nemocnice, kde působí dodnes.

provádění koagulace
na přístroji Ceveron
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Od roku 1953 transfuzní oddělení, později hematologicko-transfuzní oddělení, zásobuje
transfúzními přípravky jihlavskou nemocnici i ostatní zdravotnická zařízení – na požádání, dle
stavu zásob. Od roku 1972 je krev získávána pouze od bezpříspěvkových dárců. Oddělení dále
provádí laboratorní vyšetřování nejen pro nemocnici, ale i pro ambulantní a prak cké lékaře
v Jihlavě a okolí. Poskytuje své služby nepřetržitě, 24 hodin denně. Při oddělení pracuje hematologická poradna poskytující péči pacientům s onemocněním krvetvorby.
Významným obdobím byl rok 1990, kdy skončily odběry krve od dárců do skleněných
lahví a k odběrům se začaly používat plas kové vaky. V souvislos s mto přechodem proběhly
na oddělení stavební úpravy odběrového boxu a čekárny pro dárce krve. Pobyt pro dárce se
stal příjemnější a časově méně náročný.
Další přestavba se pak uskutečnila v roce 2002 a provoz byl zahájen v červnu 2003.
Nově vzniklé prostory vyhovují požadavkům správné výrobní praxe pro výrobu transfuzních
přípravků. V souvislos s přestavbou došlo i k reorganizaci činnos . Na oddělení je provozováno odběrové středisko. Zpracování a vyšetřování krve je smluvně zajištěno ve VFN Praha.
Reorganizace umožnila zvýšit počet odběrů dárců z 4 000 na 10 000 dárců za rok. Odběrové
dny jsou 4 dny v týdnu. Díky spolupráci s FTO VFN Praha má nemocnice dostatek transfuzních
přípravků a jejich nulovou expiraci.
V posledních letech zaznamenal obor hematologie a transfuzní služba významný pozivní vzestup, týkající se možnos laboratorní diagnos ky, léčby krevních onemocnění, kvality a sor mentu transfuzních přípravků, včetně jejich bezpečnos . Oddělení je vybaveno
standardní přístrojovou technikou. Postupně byly zakoupeny dva koagulační analyzátory
a tři analyzátory na vyšetřování krevních obrazů. Byly postupně zavedeny nové techniky
pro imunohematologické vyšetřování, které zkvalitnily a urychlily přípravu kompa bilních
transfuzních přípravků pro pacienty. Postupně byly všechny úseky oddělení vybaveny personálními počítači, byl instalován kvalitní so ware. Došlo k propojení laboratorní počítačové
sítě s nemocničním informačním systémem, což umožňuje oboustrannou komunikaci a online přenos výsledků z analyzátorů na odborná oddělení nemocnice. Oddělení má možnost
pracovat s kvalitními diagnos ky. Vše výše vyjmenované pak v souhrnu umožňuje provádět testy kvalitně a v krátkém časovém odstupu od dodání vzorků. Kvalitu dále jis zapojení oddělení do externí kontroly kvality a dodržování podmínek stanovených správnou
výrobní praxí.
Došlo k rozšíření hematologické ambulance postupně na pět dnů v týdnu, čekací doby
na vyšetření jsou minimální, převážná většina pacientů je vyšetřena komplexně ambulantně bez nutnos hospitalizace, včetně podávání transfuzí. Je zajištěna návaznost na péči

v superspecializovaných hematologických a hematoonkologických zařízeních – II. interní hemato-onkologická klinika FN Brno, OKH FN Brno a ÚHKT Praha.
První primariát na transfuzním oddělení byl spojený s primariátem na oddělení klinické
biochemie, primářem byl MUDr. Jaromír Svojítka. V roce 1954 došlo k rozdělení primariátu
a primářem samostatného transfuzního oddělení byl jmenován MUDr. Vojtěch Pola. Po odchodu prim. MUDr. V. Poly z Jihlavy v roce 1957 se stal primářem MUDr. Svatopluk Valníček, který na oddělení působil až do svého odchodu do Brna v roce 1961. Po jeho odchodu
vedl oddělení po řadu let prim. MUDr. Miloš Paul a to až do roku 1991. Od roku 1991 doposud vede oddělení prim. MUDr. Jiřina Gáliková, zástupcem je MUDr. Miroslava Leinertová. 35
Všichni zde jmenovaní postupně rozšiřovali činnost oddělení v souladu s novými poznatky
a trendy v laboratorní diagnos ce, v léčbě pacientů s onemocněním krvetvorby, výrobě krve
a krevních derivátů. O rozvoj oddělení a jeho dobrou odbornou úroveň se neméně zasloužily
i vedoucí laborantky. V letech 1953 až 1981 jí byla paní Marie Javůrková, od roku 1981 do roku
1999 paní Věra Benišková. Od roku 2000 je vedoucí laborantkou paní Marie Šanderová.
Prim. MUDr. Jiřina Gáliková

Chirurgické oddělení
Péče o chirurgicky nemocné má v našem městě velmi dlouhou tradici. Město Jihlava bylo již
v tereziánských dobách místem vojenské posádky. Vojenský špitál byl v takovém městě nutnos
a tereziánské vojenské úřady zřídily v roce 1754 lazaret, kde byli ošetřováni převážně chirurgicky
nemocní pacien . Nedostatečná kapacita tohoto zařízení v roce 1786 vedla armádu k otevření
moderní vojenské nemocnice v dnešní Tolstého ulici, kterou později v roce 1802 předala jako
městskou nemocnici městu Jihlava. Její součás bylo i původní první chirurgické oddělení.
Moderní historie chirurgie začíná v roce 1924 nástupem chirurga prim. MUDr. Vítězslava
Horna, který se stal rovněž ředitelem nemocnice. Na jeho popud se v roce 1924 začal stavět
nový pavilon pro chirurgii, který byl o čtyři roky později otevřen a měl 150 lůžek. V budově byla umístěna též porodnice, gynekologické oddělení, v suterénu rentgeny a byly zřízeny
3 operační sály. Tento pavilon prak cky v původním stavu a koncepci sloužil až do doby, kdy
byla gynekologie, urologie a velká část RTG pracoviště přestěhována do nových budov v areálu
„nové nemocnice“.
V roce 1948 se stal přednostou chirurgického oddělení MUDr. Jan Vojta. Zasloužil se
o výrazné zlepšení ošetřování úrazů, prováděly se zde všechny běžné operace břišní chirurgie,
později i gastrektomie a jiné složité operace (např. na žlučových cestách, resekce hlavy pankreatu).
V roce 1957 byl zásluhou primáře Vojty ustanoven v jihlavské nemocnici první anesteziolog MUDr. Drobný, v roce 1958 traumatologický ordinariát a o rok později byl pak zřízen
ordinariát pro plas ckou chirurgii a dětskou chirurgii.
V roce 1960 odešel MUDr. Jan Vojta do Brna jako krajský chirurg a na místo přednosty
oddělení nastoupil jeho žák MUDr. Vladimír Juříček, který byl primářem plných 28 roků. Primář
Juříček odešel z funkce v roce 1988, po něm byl krátce přednostou MUDr. Petr Qui a a od roku
1991 do roku 1996 MUDr. Jaroslav Šilhan. Od roku 1997 do roku 2002 byl přednostou oddělení
MUDr. Jaromír Havel a od roku 2002 dosud je přednostou oddělení MUDr. Jaromír Meduna.
V roce 2001 se původní chirurgické oddělení rozdělilo na chirurgické oddělení a traumatologické oddělení. První se specializuje na všeobecnou chirurgii spolu se specializovanými
nadstavbovými odbory, druhé výhradně na úrazovou chirurgii.
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V roce 2003 se obě chirurgická oddělení přestěhovala do prostor „nové nemocnice“
v návaznos na dokončení a dovybavení bloku centrálních operačních sálů, ambulancí, jednotky intenzivní péče a ARO. Toto sestěhování všech nemocničních oddělení do jednoho
komplexu umožnilo výrazné zvýšení komfortu pacientů (sociální zázemí pokojů, nadstandartní
pokoje) i pracovních podmínek personálu a hlavně umožnilo úzkou spolupráci s dalšími odděleními nemocnice, neboť péče o pacienty se s rozvojem medicíny stává stále více interdisciplinární záležitos .
Současně byla otevřena mul oborová jednotka intenzivní péče (JIP), zajišťující intenzivní před- i pooperační péči pro pacienty chirurgického oddělení i pacienty ostatních operačních
oborů jihlavské nemocnice (traumatologie, gynekologie, urologie, ortopedie, ORL). Její špičkové přístrojové vybavení a kvalitně vyškolený personál umožňují komplexní zajištění a léčbu
všech pacientů s chirurgickým onemocněním v pooperační péči a v kri ckých stavech.
Chirurgické oddělení tak v současnos disponuje 68 lůžky standardními na dvou lůžkových jednotkách a 14 lůžky na JIP.
Nový ambulantní trakt umožnil centralizaci ambulantní péče o chirurgické pacienty
v přímé návaznos na RTG, ARO a JIP. Vlastní chirurgická ambulance poskytuje své služby
v nepřetržitém provozu a v návaznos na ni jsou zajištěny specializované služby v následujících oborech – ambulance pro pacientky s onemocněním prsní žlázy vyžadujícím chirurgickou
léčbu, cévní ambulance pro pacienty s pos žením cévního systému, onkochirurgická komise
pro nemocné s nádorovými onemocněními, dětská ambulance, proktologická ambulance pro
pacienty s onemocněním konečníku a dále ambulance chronických ran, která je i školicím centrem s mezinárodní působnos .
Hlavní činnos chirurgického oddělení je ovšem opera va pacientů s chirurgickými onemocněními. Zabýváme se velmi širokou škálou operačních výkonů, zahrnujících prak cky celé
spektrum chirurgie krom výkonů, které jsou náplní práce specializovaných center jako je např.
kardiochirurgie nebo neurochirurgie. Jedná se o téměř všechny typy břišních operací, operací
kýl, varixů, š tné žlázy atd. Dostavba centrálních operačních sálů v roce 2003 s jejich vybavením špičkovými technologiemi dovolila spektrum operací dále rozšířit.
V návaznos na vznik Krajského onkologického centra se téměř o polovinu zvýšila operava onkologicky nemocných. Onkochirurgie u nás zahrnuje celou škálu operací zažívacího traktu, pankreatu včetně duodenopankreatektomií, jaterní resekční chirurgie, rozsáhlé resekční
výkony včetně gastrektomií a kolektomií a dále i některé výkony plicní chirurgie. Výkony, které
jsou vhodné pro laparoskopickou metodiku, operujeme laparoskopicky. Vyšetření a léčba jsou
vedeny komplexně ve spolupráci s onkologickým centrem prostřednictvím onkochirurgické

komise, kde tým specialistů rozhodne o nejvhodnějším způsobu léčby a jejím načasování
a zajis návaznost jednotlivých etap. O tyto pacienty je postaráno i v pooperačním období, kdy
například vyškolená stomická sestra učí pacienty zacházet se stomickými pomůckami a školí je
v jejich dalším používání.
Téměř třice letou historii má na našem oddělení cévní chirurgie. Je na velmi vysoké
úrovni a poskytuje péči všem pacientům s onemocněním cév od operací aneurysmat aorty,
krčních tepen, konče nových tepen, přístupů pro dialýzu až po některé raritní bypasové operace na periferních tepnách dolních konče n. Jedná se tedy o kompletní opera vu na cévním
systému s výsledky plně srovnatelnými se specializovanými centry. Ve spolupráci s RTG pracovištěm oddělení provádí i angioplas ky, eventuálně kombinované výkony. V opera vě krčních
tepen ve spolupráci s neurologickým oddělením pečujeme o nemocné s nadregionálním spádem. Samozřejmos je i opera va křečových žil.
Od roku 1959 poskytuje své služby i specializovaná ambulance plas cké chirurgie,
v nynější době zaměřená na ambulantní péči i operace jak ze zdravotních indikací, tak i některé placené výkony kosme cké chirurgie, jako jsou např. operace boltců, očních víček, prsů,
úpravy břišní stěny atd.
Ve stejném roce byl zřízen dětský ordinariát a chirurgické oddělení zajišťuje péči o dětské pacienty včetně jejich operací. Dě jsou hospitalizovány na dětském oddělení nemocnice
a péče o ně je zajištěna cestou dětské chirurgické ambulance a konziliárními službami atestovaného specialisty pro dětskou chirurgii. Jsme také akreditovaným pracovištěm pro výuku
dětské chirurgie.
Ambulance chronických ran byla zřízena po přestěhování do nových prostor a v návaznos na lůžkovou péči a cévní chirurgii pečuje o pacienty s dříve prak cky nezhojitelnými
kožními defekty. Speciálně vyškolení lékaři pomocí moderních materiálů dosahují v této léčbě pozoruhodných výsledků a díky tomu se naše pracoviště stalo výukovým centrem, kde se
školí lékaři a sestry z celé republiky i některých okolních států. Díky této kvalitní péči se jedná
o pracoviště s nadregionální působnos s mnoha pacienty přijíždějícími i z okolních krajů.
Proktologická poradna poskytuje vyšetření a jednodušší zákroky při onemocněních konečníku, složitější stavy jsou operovány na sálech s použi m nejmodernějších operačních postupů, jako je například tzv. Longova metoda.
V posledních letech došlo také k nárůstu publikační činnos jak lékařů, tak i sester
v rámci přednáškové činnos na regionálních, celostátních kongresech i kongresech v zahraničí spolu s publikacemi prací v celostátních lékařských časopisech. Podílíme se i na několika
klinických studiích nových farmak.

Pracovní kolek v chirurgického oddělení (kromě ambulantního traktu a sálů) v současnos tvoří 62 zdravotních sester, 3 ošetřovatelky a 7 sanitářů. Lékařů zde pracuje 15 na plný
úvazek a 2 na úvazek částečný. Zvláště u lékařů se jedná v posledních pě letech o jeden
z nejstabilnějších kolek vů nemocnice tvořící v současnos sehraný tým. Chirurgie je výrazně
týmová práce a nejdůležitější pro mladého lékaře i sestru je mít se od koho učit. Záměrně
jsem neuváděl u jednotlivých odbornos žádná jména, protože za léta činnos oddělení bych
musel vyjmenovat desítky výrazných osobnos , pro které se práce stala životní náplní a svým
zauje m se zasloužily o rozvoj oddělení i jeho jednotlivých specializací a umožnily m stávající
38 generaci chirurgů a sester vykonávat svoji náročnou práci, nebo spíše poslání, na takové úrovni, na jaké ji vykonávají dnes.
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Prim. MUDr. Jaromír Meduna

Infekční oddělení
Infekční oddělení je umístěno v samostatném pavilonu, v jehož přízemí se nachází také oddělení nukleární medicíny. Infekční oddělení Nemocnice Jihlava ve srovnání s infekčními
odděleními ostatních nemocnic kraje Vysočina disponuje největším lůžkovým fondem. Hospitalizovaným pacientům jsou k dispozici jednolůžkové pokoje se samostatným sociálním
zařízením (sprcha a záchod) a dále i třílůžkové pokoje, z nichž vždy dva mají společné sociální
zařízení.
V prvním patře pavilonu se nachází oddělení historicky zaměřené spíše na alimentární
nákazy, ve druhém patře je situováno oddělení, které je zaměřeno na nákazy přenášené vzduchem. V přízemí infekčního pavilonu je ambulantní část, která poskytuje ambulantní služby
pacientům přicházejícím z terénu a pacientům docházejícím na kontroly. Součás ambulantního traktu jsou i příjmové ambulance pro pacienty přicházející k hospitalizaci. V této čás pavilonu se dále nachází i tzv. MRSA ambulance, která byla ustavena pro ambulantní ošetřování
pacientů kolonizovaných polyrezistentními kmeny bakterií (me cilin rezistentním stafylokokem, polyrezistentními kmeny Klebsiela pneumonie – tzv. ESBL apod.). Úspěch činnos této
ambulance se projevuje ve snižujícím se počtu nových výskytů MRSA kolonizovaných pacientů
v Nemocnici Jihlava, ale bohužel se stále objevují pacien , kteří si tuto nebezpečnou bakterii
přinášejí z jiných zdravotnických zařízení.
Infekční oddělení se obecně zabývá diagnos kou, léčbou a dispensarizací přenosných
onemocnění, za mco infekční ambulance se zabývá diagnos kou, léčbou a konsiliární činnos pacientů odeslaných jak prak ckými lékaři z terénu, tak lékaři z jiných oddělení naší
nemocnice či jiných zdravotnických zařízení. Rovněž se výrazně rozrůstá poradenská činnost.
Infekční lékařství je interdisciplinární obor, který se v různých rovinách dotýká téměř všech
oborů působících v naší nemocnici. Probíhá také intenzívní spolupráce s ostatními zařízeními a organizacemi, a to včetně spolupráce s krajskou hygienickou stanicí. Zde jde především
o preven vní program (očkování pro klíšťové encefali dě, meningokokovým onemocněním,
infekčním hepa dám, an rabická vakcinace apod.).
Ministerstvo zdravotnictví ČR v minulém roce infekčnímu oddělení Nemocnice Jihlava
udělilo akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru infekčního lékařství. Ambulance infekčního oddělení NJ získala od výboru Společnos infekčního lékařství ČLS JEP cer fikát garanto-

vaného pracoviště pro léčbu virových hepa d. Ambulance drží trend v prudce se rozvíjející
oblas diagnos ky a léčby především chronických hepa d B a C.
Na oddělení pracují 4 lékaři, l3 sester, l ošetřovatelka a l sanitářka. Jejich vedení má na
staros prim. MUDr. Josef Škárek a vrchní sestra Drahomíra Vrbová. Celý personál infekčního
oddělení se snaží poskytovat pacientům procházejícím přes ambulanci i lůžkové oddělení stále
odborně lepší a komplexnější služby.
Prim. MUDr. Josef Škárek

Interní oddělení
Vnitřní lékařství (interna) se zabývá nemocemi vnitřních orgánů. Její součás jsou specializované oblas jako je alergologie a imunologie, angiologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, nefrologie, osteologie, revmatologie a některé další obory.
V původní nemocnici v centru města bylo oddělení interních chorob umístěno do budovy postavené v roce 1850, odkud bylo v roce 1983 přestěhováno do nově vznikající nemocnice
navazující na Dům zdraví (polikliniku) na Vrchlického ulici.
První interní ordinariát byl zřízen v roce 1924 a první primariát v roce 1926. Primářem
interny byl v letech 1926–1949 MUDr. Bohumil Veselý, asistent profesora Vanýska z interní kliniky v Brně. V letech 1950–1958 následoval primář MUDr. Miloš Štursa a v letech 1958–1969
MUDr. Vladimír Šmíd.
Od roku 1969 byla v jihlavské nemocnici psána historie dvou interních oddělení. Interní
oddělení bylo rozděleno na interní oddělení I profilované kardiologicky a gastroenterologicky a interní oddělení II, zaměřené nejprve na revmatologii a po roce 1990 i na diabetologii
a nefrologii.
Přednostou interny I byl v letech 1969–1981 MUDr. Vladimír Šmíd, v letech 1981–1991
MUDr. Julius Vachtenheim, CSc. a v letech 1991–2004 MUDr. Pavel Sví l. Jako zástupci primáře
pracovali na interním oddělení MUDr. Vladimír Šmíd, MUDr. Miloš Faltus, MUDr. Josef Skála,
MUDr. Jarmila Brožová, MUDr. Eva Humlová a MUDr. Marie Tomanová. Ve funkci vrchních sester se vystřídaly paní Anna Paseková, Anna Pospíchalová, Marie Šmahelová, Evženie Hrudková
a Marta Brožová.
Na interním oddělení II byl v letech 1969–1981 prvním primářem MUDr. Julius Vachtenheim, CSc., v letech 1981–1984 MUDr. Vladimír Šmíd, dále v letech 1984–1990 MUDr. Josef
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Skála a v letech 1990–2004 MUDr. Jaroslav Točík. Funkci zástupce primáře vykonávali MUDr.
Josef Skála, MUDr. Vladimír Šmíd, MUDr. Vra slav Kaniok, MUDr. Marie Tomanová, MUDr.
Julius Vachtenheim, CSc., MUDr. Petr Kessler a MUDr. Petr Knetl. Jako vrchní sestry pracovaly
na interně II paní Evženie Hrudková, Marie Šmahelová a Hana Musilová.
Obě interní oddělení se v roce 1983 přestěhovala do nově postavených budov současné nemocnice. Měla v té době 4 + 2 standardní lůžkové jednotky o celkovém počtu 112
+ 64 lůžek a jednu společnou jednotku intenzivní péče s 8 lůžky (celkem 184 lůžek). Postupem
času byla lůžková kapacita po roce 1990 redukována na 88 + 29 standardních lůžek a 8 lůžek
JIP (celkem 124 lůžek).
K 1. 5. 2004 byla obě interní oddělení sloučena pod jeden primariát pod vedením MUDr.
Jaroslava Točíka. Zástupci primáře byli MUDr. Zdeněk Klimsa a MUDr. Marie Tomanová, vrchní
sestrou paní Marta Brožová a od roku 2005 Petr Číhal, Dis.
K 1. 2. 2008 se z interního oddělení vyčlenilo samostatné kardiologické oddělení, jednotka intenzivní péče byla stavebně upravena a rozdělena na kardiologickou a interní část
a za finanční podpory zřizovatele nemocnice vybavena novou přístrojovou technikou. Nově
byla vybudována příjmová a konziliární interní ambulance a upraveno uspořádání ostatních
odborných ambulancí. Lůžková kapacita interního oddělení se od 1. 2. 2008 redukovala na
68 standardních lůžek (z technických důvodů je provozováno 61) a 6 lůžek intenzivní péče.
Zástupcem primáře se stává MUDr. Richar Stoupenec a vrchní sestrou Mgr. Milena Žáková.
Interní oddělení je tak v současnos umístěno v 1. a 2. podlaží interního pavilonu nemocnice,
v 2. podlaží gynekologicko-porodnického pavilonu se nalézá gastroenterologické pracoviště
a v 3. podlaží budovy oddělení dlouhodobě nemocných hemodialyzační středisko.
Jedna z oblas , která se po vyčlenění samostatné kardiologie rozvíjela nejvýrazněji, je
intenzivní medicína – jednotka intenzivní péče, která umožnila zkvalitnit péči o závažné metabolické stavy včetně dostupnos metod náhrady funkce ledvin na JIP a ve spolupráci s anesteziology i umělé plicní ven lace a péče o pacienty plicního oddělení.
Za léta existence interního oddělení jím prošly desítky sester a lékařů, kteří dnes pracují
na různých pracoviš ch v České republice i v zahraničí.
Z hlediska možnos jejich postgraduálního vzdělávání byl pro oddělení důležitý zisk
akreditace pro vzdělávání lékařů ve vnitřním lékařství, diabetologii, gastroenterologii a nefrologii, udělený příslušnými odbornými společnostmi v roce 2006.
Z odborných ak vit jednotlivých oborů oddělení je nutno představit především následující skutečnos :

1) Alergologie a imunologie je od roku 2000 součás interního oddělení – byla zřízena specializovaná ambulance, která úzce navazuje na laboratorní imunologickou diagnos ku
a slouží ke konzultacím alergických onemocnění a poruch imunitního systému hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Vedoucí lékařkou tohoto oboru je MUDr. Šárka Vojáčková.
2) Angiologie se zabývá diagnos kou a léčbou onemocnění cév. Zakoupení nového
moderního angiografického přístroje pro radiodiagnos cké oddělení umožnilo ve spolupráci
s cévními chirurgy zkvalitnit péči o tyto nemocné. Vedoucí lékařkou ambulance je MUDr. Hana
Mischková. Spolupracuje s ní i primář kardiologie MUDr. Zdeněk Klimsa.
3) Diabetologie má v jihlavské nemocnici dlouhou tradici. Vyvrcholením kvalitní péče
lékařů byl rok 2007, kdy bylo zřízeno diabetologické centrum. Toto centrum, které je jediné
v kraji Vysočina, se zabývá komplexní péčí o diabe ky a pacienty s jinými poruchami metabolismu. Vedoucím centra je MUDr. Michal Policar.
4) Endokrinologie má v rámci interního oddělení tradičně zastoupení. Po letech garantování tohoto oboru MUDr. Ivanou Kovaříkovou, která v současné době pracuje v soukromé praxi, se stala v roce 2008 vedoucí lékařkou tohoto oboru MUDr. Kateřina Venhodová.
Obor úzce spolupracuje s chirurgickým oddělením v oblas operačního řešení onemocnění
š tné žlázy.
5) Gastroenterologické pracoviště je od roku 2003 situováno ve velmi hezkých prostorách bývalého operačního sálu ORL oddělení a poskytuje celou šířku gastroenterologické diagnos ky a léčby. Od roku 2006 je centrem biologické léčby zánětlivých střevních onemocnění
a od roku 2008 je centrem screeningové kolonoskopie. Pracoviště ve spolupráci s externími
gastroenterology zajišťuje nepřetržitou dostupnost gastroenterologické péče. Vedoucí lékařkou pracoviště je MUDr. Marie Tomanová.
6) Kardiologie je stěžejním interním oborem. Po odchodu primáře MUDr. Pavla Sví la
do soukromé praxe se stal vedoucím kardiologie jihlavské interny MUDr. Zdeněk Klimsa, který je od února 2008 prvním primářem samostatného kardiologického oddělení nemocnice.
V rámci kardiologie má mimo jiné vysokou úroveň kardios mulační centrum, které patřilo
v době svého vzniku mezi první pracoviště v Československu zabývající se touto problema kou. Novou kapitolou ve vývoji kardiologie se stala od září 2007 katetrizační laboratoř.
7) Nefrologicko-dialyzační pracoviště poskytuje ve spolupráci se specializovanými
pracoviš (IKEM, VFN Praha) komplexní diagnos ku a léčbu nemocí ledvin. Hemodialyzační
středisko v Jihlavě vzniklo zásluhou prim. MUDr. J. Vachtenheima, CSc. v roce 1979 jako jedno
z prvních v Československu. Vedoucím lékařem byl po řadu let MUDr. Petr Knetl. Po jeho odchodu do zahraničí je od května 2009 vedoucím lékařem MUDr. Mar n Winkler.
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8) Revmatologie byla po celá léta tradičně silným oborem ve kterém MUDr. Vachtenheim postupně vychoval další 3 revmatology. V současnos je vedoucí lékařkou oboru MUDr.
Andrea Houzarová, pod jejímž vedením bylo v roce 2006 zřízeno centrum pro biologickou
léčbu v revmatologii a rozvinula se i péče o pacienty s metabolickými onemocněními skeletu
– osteologie.
Obory vnitřního lékařství jsou úzce navázány na osobní angažovanost všech pracovníků interního oddělení, na možnos prostorového a technického zázemí a velmi úzce na ostatní klinická
42 a paraklinická oddělení Nemocnice Jihlava, jejichž zázemí se nemalou měrou podílí i na úrovni
služeb interních oborů.
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Prim. MUDr. Jaroslav Točík

Kardiocentrum Vysočina CZ a.s.
Oddělení invazivní a intervenční kardiologie
Po dokončení kardiointervenčních pracovišť v severních a západních Čechách zůstal kraj Vysočina až donedávna posledním krajem, ve kterém byli pacien s akutním koronárním syndromem převáženi k ošetření mimo jeho hranice, i když Česká kardiologická společnost již v roce
2001 doporučila v Jihlavě zřízení oddělení intervenční kardiologie. To se podařilo uskutečnit
až 19. září 2007, kdy toto pracoviště otevřela v prostorách jihlavské nemocnice společnost
Kardiocentrum Vysočina CZ a.s. Personální obsazení tvoří 3 druhoatestovaní lékaři s licencí
pro invazivní a intervenční kardiologii (prim. MUDr. I. Horňáček, MUDr. M. Tejc – oba z FN u sv.
Anny Brno – a MUDr. E. Petrikovits z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
a kolek v pě sálových sester v čele se staniční sestrou A. Cibulkovou.
Do konce roku 2007 pokrylo oddělení postupně všechny okresy kraje Vysočina a elekvní potřeby pacientů a od nového roku 2008 zahájilo nepřetržitý 24hodinový provoz i pro
všechny pacienty s akutními koronárními syndromy, včetně infarktu myokardu s ST elevacemi,
léčeného v nejčasnější možné době pomocí direktní angioplas ky.
Oddělení nyní poskytuje invazivní diagnos ku v rámci vyšetřování boles na hrudi, při
stanovování e ologie srdečního selhání a u řady dalších chronických i akutních stavů. K tomu
slouží moderní přístrojové vybavení – angiografický RTG přístroj Phillips Integris Allura 9F, monitorovací pacientský systém Mennen Medical, intrakoronární ultrazvuk od firmy Volcano vybavený i funkcí virtuální histologie, přístroj pro měření frakční průtokové rezervy koronárních
tepen (FFR). Nezbytnou součás vybavení oddělení jsou přístroje pro akutní stavy – dočasná
kardios mulace, defibrilátor a ven látor.
V době od zahájení do konce roku 2007 bylo provedeno 320 koronarografických vyšetření, za rok 2008 pak 2 272 koronarografických vyšetření. Méně invazivním radiálním
přístupem proběhlo 5,5 % vyšetření a intrakoronární ultrazvuk jsme provedli u 81 pacientů.
U symptoma ckých pacientů se zjištěným významným zúžením koronární tepny provádíme
její rozšíření pomocí koronární angioplas ky, zakončené v naprosté většině případů implantací
koronárního stentu. Kolem 20 % těchto stentů je potaženo farmakem zásadně redukujícím
riziko opakovaného zúžení v místě intervence. Nejvyšší benefit této metody se uplatňuje u
aktuních koronárních syndromů, kdy včasné a úspěšné otevření uzavřené věnčité tepny u
akutního infarktu myokardu snižuje mortalitu o polovinu pro trombolýze. Mortalita u akut-

ního infarktu moykardu léčeného direktní perkutánní koronární intervencí (dPCI) v jihlavské
nemocnici v roce 2008 byla pod 3 %. Počet PCI provedených v roce 2008 byl 1 078. Z tohoto
počtu bylo 278 direktních PCI u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST léčených do 12 hodin od vzniku akutního infarktu myokardu.
Z dalších terapeu ckých výkonů provádíme zavádění intrakoronární balonkové kontrapulzace (IABP) jako mechanické podpory oběhu u pacientů v kardiogenním šoku. Do budoucna se uvažuje o rozšíření spektra terapeu ckých výkonů o alkoholovou ablaci komorového
septa u pacientů s hypertrofickou kardiomyopa í a intervenční uzávěr defektu septa síní.
Oddělení invazivní a intervenční kardiologie od počátku svého vzniku velmi úzce spolupracuje s kardiologickým oddělením nemocnice Jihlava vedeným prim. Klimsou.
MUDr. Ivan Horňáček

Kardiologické oddělení
Dne 18. 9. 2001 bylo na žádost nemocnice v Jihlavě projednáno Českou kardiologickou společnos zřízení pracoviště invazivní kardiologie. Výbor České kardiologické společnos v souladu
s koncepcí Národního kardiovaskulárního programu v České republice vznik tohoto pracoviště
doporučil. Pracoviště invazivní diagnos cké a intervenční kardiologie bylo vybudováno v areálu
jihlavské nemocnice v prvním polole 2007 a pod názvem Kardiocentrum Vysočina a.s. zahájilo
svoji činnost 18. 9. 2007. V návaznos na otevření Kardiocentra dochází k 1. 2. 2008 ke vzniku samostatného kardiologického oddělení. Vybudováním těchto dvou pracovišť byla splněna
podmínka pro zavedení včasné a dostupné moderní kardiologické péče v kraji Vysočina. Hlavní
náplní činnos je péče o pacienty s akutním koronárním syndromem pro spádovou oblast kraje
Vysočina – 520 000 obyvatel. Před vznikem těchto pracovišť byla kardiologická péče zajišťována
interním oddělením. Pacien s akutním srdečním infarktem nebo s podezřením na tuto diagnozu
museli být odesíláni k ošetření na klinická, zéjména brněnská pracoviště, která byla schopna provést invazivní koronarografické vyšetření s angioplas kou - otevření uzavřené infarktové tepny.
Kardiologické oddělení je umístěno v l. poschodí interního pavilonu jihlavské nemocnice.
Disponuje celkem 50 lůžky, která byla vyčleněna ze stávajícího interního oddělení. Koronární
jednotku tvoří 6 lůžek, 44 lůžek připadá na standardní lůžkové oddělení. Koronární jednotka
zajišťuje péči pro nejtěžší pacienty. Jedná se o pacienty, kteří jsou v bezprostředním ohrožení
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života, zejména pacienty s akutním srdečním infarktem, závažnými poruchami srdečního rytmu,
šokovými stavy, vysokým krevním tlakem, projevy selhávání srdce, závažnou plicní embolií.
Koronární jednotka je vybavena moderními přístroji zahrnujícími monitorovací systém
s možnos invazivního měření tlaku, přístroje pro umělou plicní ven laci, defibrilátory, kontrapulzaci (přístroj pro oběhovou podporu pacienta s akutním srdečním infarktem a nízkým
tlakem), transportními monitory a ven lačními přístroji umožňujícími trvalé sledování a zajištění pacientů při převozu do katetrizační laboratoře. Všechna lůžka jsou automa cky polohovatelná, umožňují variabilní polohování pacientů a m i jejich snadnější ošetřování. Nedílnou
součás koronární jednotky je rozvod medicinálních plynů.
Akutní péče je zajišťována dvěma erudovanými lékaři a sesterským týmem, který je specializován v akutní kardiologické péči. Standardní lůžkové oddělení tvoří 2 jednotky – oddělení
A a oddělení B. Všechna lůžka jsou monitorována telemetrickým systémem, zajišťujícím trvalé
sledování pacientů nejen na lůžku, ale i během jejich volného pohybu po oddělení. Na těchto
lůžkách probíhá diagnos cká a léčebná péče pacientů s kardiologickými problémy. 18 standardních lůžek je vybaveno centrálním rozvodem kyslíku. Personální lékařské zajištění tvoří
vedoucí lékař a 3 lékaři s odbornou specializací nebo zařazením do přípravy k získání odborné
specializace – kardiologické atestace. Historicky prvním primářem kardiologického oddělení
se stal MUDr. Zdeněk Klimsa, jeho zástupcem je MUDr. Miloš Holub. Na kardiologickém oddělení pracuje 62 zaměstnanců, z toho je 13 lékařů, ostatní tvoří zdravotní sestry, PZP, NZP
a 1 dokumentační pracovnice.
Ambulantní část tvoří příjmová a konziliární ambulance a odborné ambulance, zajišťující
dispenzární péči pro pacienty se základními kardiologickými chorobami (ICHS stavy po infarktu
myokardu, chlopenní vady, těžší stupně hypertenze, chronické srdeční selhání). Ambulance
preven vní kardiologie dispenzarizuje pacienty s kumulací rizikových faktorů, kteří mají vysoké riziko vzniku akutní kardiovaskulární příhody. Jsou to pacien trpící vysokým krevním
tlakem, obezitou, cukrovkou, vysokou hladinou krevních tuků a kuřáci.
Pacien s poruchami srdečního rytmu a implantovanými kardios mulátory jsou dispenzarizováni v arytmologické a kardios mulační ambulanci. V rámci kardiologického oddělení pra-

cuje kardios mulačnmí centrum, které bylo založeno v r. 1986. Kardios mulační ambulance dispenzarizuje kolem 1 000 pacientů, ročně se implantuje kolem 140 kardios mulátorů. Tato služba
je poskytována nejen pacientům spádové oblas Nemocnice Jihlava – přibližně pro 100 000
obyvatel, ale i pacientům z regionů nemocnice Třebíč, Nového Města na Moravě a Dačicka.
Odborná pracoviště kardiologického oddělení tvoří laboratoř funkční diagnos ky, echo
laboratoř a kardios mulační sál. Laboratoř funkční diagnos ky se zabývá prováděním zátěžových testů formou bicyklové ergometrie, dubutaminového stres testu, testu na nakloněné
rovině, dále její činnost zahrnuje holterovské monitorování arytmií a ambulantní monitorování krevního tlaku. ECHO kardio laboratoř provádí jak transtorakální, tak transezofageální echo
vyšetření. Hlavním úkolem kardiologického oddělení – ve spolupráci s Kardiocentrem Vysočina a.s. – je péče o pacienty s akutním koronárním syndromem. Pro naplnění tohoto úkolu je
velmi důležitá spolupráce se Zdravotnickou záchranou službou kraje Vysočina a interními odděleními spádových nemocnic. Lze konstatovat, že tato spolupráce probíhá na vysoké úrovni.
V roce 2008 bylo na kardiologickém oddělení hospitalizováno 3 161 pacientů, u 2 272
pacientů bylo provedeno koronarografické vyšetření, angioplas ka byla provedena u 1 078
pacientů.
V rámci diagnos ckého procesu v kardiologii oddělení spolupracuje s ostatními obory,
zejména s oddělením klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, hematologickým oddělením, s oddělením nukleární medicíny a radiodiagnos ckým oddělením. Pacien , kteří jsou
indikováni ke kardiochirurgické operaci (aortokoronární bypass, chlopení náhrada), jsou odesíláni jak do Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, tak do českobudějovického kardiocentra. V roce 2008 bylo k těmto operacím odesláno téměř 200 pacientů.
K úspěchům kardiologického oddělení patří personální stabilizace a dosažení akreditace
pro obor specializačniho vzdělávání v oboru kardiologie na dobu 8 let. Kolek v pracovníků
kardiologického oddělení se trvale snaží zvyšovat úroveň ošetřovatelské a lékařské péče pod
vedením přednosty prim. MUDr. Zdeňka Klimsy.
Prim. MUDr. Zdeněk Klimsa
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Nemocniční lékárna
Jihlavská nemocnice byla do roku 1950 zásobovaná léky z veřejných lékáren v pololetních intervalech. Od roku 1950 převzala zásobování nemocnice Vonešova lékárna u Tabákové továrny.
Pro rychlejší zásobování zřídila správa nemocnice výdejnu v přízemí chirurgického pavilonu.
Jak se rozrůstala nemocnice, zvyšovaly se i požadavky vůči lékárně. Začala se budovat
nemocniční lékárna v prostorách archivu nemocnice. 25. 5. 1952 byla otevřena nemocniční
lékárna a jejím prvním zaměstnancem byl PhMr. Jiří Fišer.
V roce 1956 vzniká Krajská správa lékáren. V té době se začalo jednat o dalším rozšíření
lékárny. Lékárna byla vybavena novým nábytkem a přístroji. 1. 7. 1960 byl zrušen Jihlavský kraj,
vznikl OÚNZ a lékárna v nemocnici byla pověřena funkcí okresní lékárny pod číslem 06 07 01.
Vedoucím lékárníkem se stal PhMr. Fran šek Landsmann. V roce 1961 vzniklo nové oddělení
komplexního zásobování zdravotnickým materiálem.
V roce 1962 se na Ministerstvu zdravotnictví podařilo prosadit výstavbu oddělení přípravy sterilních léků, tj. výroba infuzních roztoků. Toto oddělení vzniklo v prostorách zrušeného
vězeňského oddělení. 5. května 1966 byla výroba spuštěna, vedoucím tohoto oddělení se stal
RNDr. Lev Válek, který pracoval v Krajské galenické laboratoři. VIR zásobovala infuzními roztoky jihlavskou nemocnici, ale také nemocnice v Třebíči, Novém Městě na Moravě, Znojmě,
Vyškově, občas Fakultní nemocnici v Brně. Kvalitářské zkoušky prováděli pracovníci lékárny,
biologické zkoušky na králíkách zajišťoval OHS.
V roce 1969 pracovalo v lékárně 5 lékárníků, 4 farmaceu cké laborantky a 4 uklízečky.
Jihlavská nemocnice s nadokresními službami zvyšovala požadavky vůči lékárně a proto
začala jednání o nových prostorách pro lékárnu. Adaptací bývalého interního pavilonu získala
lékárna vyhovující prostory. Nová lékárna byla otevřena 14.5.1990, oddělení VIR však zůstalo ve starých prostorách pod očním oddělením. Po rozpadu Lékárenské služby v roce 1992
se lékárna stala jedním z oddělení nemocnice. 1. října 1993 bylo zrušeno oddělení přípravy
sterilních léků. Rekonstrukce by byla příliš nákladná a výroba infuzních roztoků v republice se
natolik zlepšila, že bylo možné nakupovat celý sor ment. Výroba infuzních roztoků ve velkých
šaržích je i ekonomičtější. Začátkem roku 1997 byla po stavebních úpravách v lékárně spuštěna asep cká příprava vaků ,,all in one“ (příprava kompletní parenterální výživy pro pacienty na
jednotkách intenzivní péče a na ARO). Příprava parenterální výživy byla ukončena v roce 2001
v důsledku dostatečné nabídky kompletní výživy od výrobců léčiv.
V prosinci 2001 se pracoviště lékárny přestěhovalo do nových prostor nově vybudovaného pavilonu Nemocnice Jihlava na Vrchlického ulici.

V červnu 2007 byl v nemocniční lékárně v souladu s požadavky legisla vy zahájen provoz pracoviště centrální přípravy cytosta k, kde probíhá příprava všech injekčních cytosta k
(tj. ředění a příprava dávky pro konkrétního pacienta) pro oddělení onkologie, TRN, internu,
neurologii. Pracoviště, které je kontrolovaným pásmem, má charakter čistých prostor, mezi
místnostmi jsou tlakové rozdíly, které vytvářejí ochranu před mikrobiální kontaminací z nekontrolovaných prostor lékárny a zároveň zabraňují, aby případná cytosta cká kontaminace pronikala ven. Vlastní přípravu provádějí zaškolení pracovníci lékárny (3 lékárníci a 3 farmaceu cké asistentky) v podtlakovém asep ckém izolátoru Pharmagard. Pracoviště i izolátor podléhají
přísným pravidelným kontrolám. Přínosem centralizované přípravy je jednak zabezpečení
kvality připravených cytosta k pro pacienta (zajištění sterility), jednak ochrana pracovníků
a snížení jejich expozice potenciálně nebezpečným látkám. Odborným garantem je PharmDr.
Helena Kubínová.
Nemocniční lékárna – jako jedno z oddělení nemocnice – je otevřena i pro veřejnost. Tím
je zajištěna návaznost léčby u pacientů, kteří opouštějí nemocnici po hospitalizaci i u pacientů,
kteří docházejí do nemocničních ambulancí. Vazba lékař-lékárník-pacient zajišťuje racionální
farmakoterapii a napomáhá správnému užívání léků pacientovi na lůžku i pacientům ambulantním. Lékárna zajišťuje zásobování léky a zdravotnickým materiálem pro celou nemocnici,
připravuje individuálně vyráběná léčiva, zajišťuje kontrolu jakos léků v lékárně i v celé nemocnici, poskytuje informace o léčivech. Provoz lékárny zajišťuje 7 lékárníků, 11 farmaceu ckých
asistentek a 3 sanitářky. Od roku 1986 je vedoucím lékárníkem PharmDr. Marie Svobodová.
PharmDr. Marie Svobodová

Neurologické oddělení
Z historického hlediska je nutno připomenout, že samostatný obor neurologie vznikl až po
2. světové válce. Za první republiky existovala pouze neurologicko-psychiatrická oddělení. Za
války byly české vysoké školy zavřené a byla přerušena činnost lékařských fakult. V poválečném období vznikla neurologická klinika profesora Hennera v Praze, klinika profesora Popka
v Brně a v zápě další neurologické kliniky.
V Jihlavě bylo neurologické oddělení oficiálně otevřeno 4. února 1952 a primářem byl
jmenován MUDr. O o Dostál, který do té doby pracoval jako asistent na neurologické klinice

48

ultrazvukové
vyšetření

v Brně. Oddělení se nacházelo v prostorách bývalé nemocnice a mělo celkem 25 lůžek. Již
v těchto letech byla při oddělení zřízena kvalitní likvorologická laboratoř, ve které se hodno ly
nálezy v moku mozkomíšním. V roce 1960 zahájila činost první EEG laboratoř, která pracovala
pro celý jihlavský kraj.
V roce 1972 nečekaně zemřel prim. MUDr. Dostál a vedením oddělení byl na dva roky
pověřen MUDr. Jiří Landsmann. V roce 1974 byl novým primářem defini vně jmenován MUDr.
Hanuš Baš, CSc. Během tohoto období pracoval na neurologii také MUDr. Drahomír Jirásek,
CSc., který v Jihlavě založil první dětskou neurologickou ambulanci. V Jihlavě působil až do
roku 1980, kdy odešel na primariát do Pelhřimova.
V roce 1983 se neurologické oddělení přestěhovalo do nové nemocnice. V tomto roce
byla neurologie dobře personálně obsazena. Ve funkci přednosty pracoval MUDr. Hanuš Baš,
CSc., jako zástupcem byl MUDr. Jiří Landsmann a vrchní sestrou je od roku 1985 až dodnes
Jiřina Pošívalová.
V roce 1992 odchází MUDr. Baš, CSc. jako neurologický konziliář na Psychiatrickou léčebnu v Jihlavě. V témže roce byl do funkce přednosty oddělení jmenován MUDr. Vlas mil
Hřeben, který roku 1987 převzal dětskou neurologickou ambulanci. V těchto letech řada
lékařů z oddělení odešla do soukromé praxe ( MUDr. Petr Sví l, MUDr. Jiřina Baborová, MUDr.
Vladimíra Brychtová).
V roce 1992 byla zahájena činnost EMG laboratoře a neurosonografické laboratoře
(ultrazvukové vyšetřování mozkových a krčních tepen).
V roce 2004 odchází MUDr. Vlas mil Hřeben do soukromé praxe a přednostou oddělení
je jmenován MUDr. Jiří Landsmann. Zástupcem přednosty byl MUDr. Miroslav Čarek. Koncem
roku 2007 dochází k další změně, MUDr. Landsmann odchází do důchodu a přednostou oddělení je jmenován MUDr. Ondřej Škoda, který do té doby pracoval na neurologickém oddělení
Nemocnice Pelhřimov.
Neurologické oddělení nemocnice Jihlava v současné době poskytuje pacientům komplexní léčebnou péči lůžkovou i ambulantní – má 50 standardních lůžek ve dvou stanicích
a čtyřlůžkovou JIP, která získala statut Iktového centra. Provádí se zde neodkladná léčba závažných neurologických onemocnění – především cévních mozkových příhod – pro nemocné
z širšího regionu Kraje Vysočina.
Kromě neurologické ambulance s celotýdenním provozem je rozvíjena i činnost odborných poraden pro onemocnění záchvatová, extrapyramidová a nervosvalová, pro cerebrovaskulární pos žení, roztroušenou sklerózu, boles hlavy a další. Oddělení poskytuje celé spektrum
moderních neurofyziologických a zobrazovacích vyšetření – EEG, EMG a evokované potenciály,
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neurosonologická laboratoř provádí vyšetření přívodných mozkových tepen i vyšetření transkraniální (zobrazení vlastních mozkových cév přes lebeční kost). Oddělení spolupracuje prak cky se všemi neurologickými a neurochirurgickými klinikami v ČR, především však s fakultními
nemocnicemi v Brně a Praze. Vysoký standard splňuje personální vybavení oddělení v oblas
lékařského týmu (z deví lékařů má již šest specializovanou způsobilost) i v oblas kolek vu
SZP, včetně dvou specializovaných rehabilitačních pracovnic. Oddělení v roce 2008 rovněž získalo akreditaci k postgraduálnímu vzdělávání lékařů v oboru neurologie v plném rozsahu.
Snahou všech pracovníků neurologického oddělení je trvale poskytovat pacientům moderní a efek vní diagnos ckou a léčebnou péči, posilovat klíčové postavení oddělení v sí
neurologických pracovišť kraje Vysočina, zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci, formou odborných přednášek a publikací přispívat k dobrému jménu celé jihlavské nemocnice a také vytvářet pro pacienty v průběhu jejich léčby příjemné a přátelské prostředí.
Prim. MUDr. Ondřej Škoda a MUDr. Jiří Landsmann

Oční oddělení
O almologie má v Jihlavě bohatou tradici, a to jak po stránce historické, tak po stránce osobnostní. V roce 1900 se o almologie jako jeden z prvních oborů odštěpil od všeobecné chirurgie a do Jihlavy přišel Dr. Maxmilián Bondi. Pacien tak nemuseli vyhledávat odborné ošetření
v Brně, Praze nebo ve Vídni. Dr. Bondi v roce 1900 hospitalizoval 41 pacientů a provedl první
čtyři operace. Od roku 1902 se na oddělení konaly pravidelné každodenní vizity a v roce 1904
byly v jihlavské nemocnici pro oční oddělení vyčleněny dva pokoje po deví lůžkách. Po 25 letech záslužné činnos byl Dr. Bondi jmenován primářem očního oddělení. Oční oddělení bylo
prvním odborně vedeným oddělením v jihlavské nemocnici.
Nástupcem Dr. Bondiho byl prim. MUDr. Jaroslav Krys n. Jeho prvním úkolem bylo organizovat adaptaci starého chirurgického pavilonu, přiděleného očnímu oddělení. Adaptace byla
dokončena roku 1930 a oční oddělení mělo šedesát lůžek. Po smr Dr. Krys na v roce 1936 byl
primářem očního oddělení ustanoven Prof. MUDr. Rudolf Knobloch.
V roce 1938 vystřídal profesora Knoblocha primář MUDr. Jiří Hynie, který vedl oční oddělení plných 35 let. Primář MUDr. Hynie vždy spatřoval těžiště své činnos ve zdokonalování
vyšetřovacích i léčebných metod, zvláště opera vy. Také vždy projevoval zájem o vědeckou
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práci, jejímž výsledkem byly práce publikované v odborných časopisech a mnohé přednášky,
které přednesl na o almologických kongresech v Lékařské společnos JEP i jinde. V roce 1974
odešel primář Hynie do důchodu a na jeho místo nastoupil Dr. Zdeněk Hyl, který s ním v předchozích 23 letech spolupracoval.
Od roku 1983 do roku 1997 byl primářem očního oddělení MUDr. Josef Malý. Počet
lůžek se snížil na 21, oční oddělení bylo přístrojově dovybaveno o počítačový perimetr, operační mikroskop, fundus kameru, autokeratorefraktometr a fakoemulzifikátor. Bylo započato
s prováděním operací šedého zákalu implantací nitroočních čoček.
Od roku 1997 je přednostou očního oddělení primář MUDr. Pavel Pernica a vrchní sestrou je Lea Zábranská. V současné době má oddělení 20 lůžek a nachází se v sedmém patře
gynekologicko-porodnického pavilonu. Pracuje zde pět lékařů a jedenáct sester. Na jednom
podlaží jsou situovány ambulance, lůžkové oddělení i operační sál, který byl nově vybudován
před 10 lety. Po stavebních úpravách prostor ambulance se zlepšila plynulost jejího provozu
a zároveň mohly vzniknout nové specializované poradny. Nyní pracují lékaři v glaukomové,
uveální, diabe cké, dětské, makulární poradně a na laserovém pracoviš .
Na očním oddělení jsou hospitalizováni převážně pacien k operacím na předním očním
segmentu, hlavně se šedým a zeleným zákalem. Na očním operačním sále pracují dvě erudované instrumentářky, které asistují u extraokulárních i intraokulárních výkonů. Za rok je jich
provedeno cca 1200. Nejčastěji prováděným operačním výkonem je operace šedého zákalu.
Tato operace je prováděna malým řezem, fakolemulzifikací s implantací nejmodernějších nitroočních čoček.
Velký důraz je kladen i na kvalitní ošetřovatelskou péči, o které svědčí jak spokojenost
pacientů, tak anketa o nejlepší sestru Nemocnice Jihlava, která proběhla v roce 2008. V této
anketě se sestřičky našeho pracoviště umís ly na 1. a 4. místě. Tým lékařů a sester je za posledních 10 roků stabilizován. Lékaři se ak vně zúčastňují pravidelných školicích akcí, seminářů, kongresů. V roce 2007 byl v rámci Nemocnice Jihlava jako nejlepší vyhodnocen článek
publikovaný v odborném časopise a zabývající se oční problema kou. Očnímu oddělení bylo
jako jednomu z prvních oddělení Nemocnice Jihlava uděleno akreditační osvědčení.
Prim. MUDr. Pavel Pernica

Oddělení dlouhodobě nemocných
Dlouhodobě nemocní pacien byli až do r. 1983 hospitalizováni na 20 lůžkách interního oddělení II, které bylo umístěno v samostatné budově v areálu „staré nemocnice“. Po přestěhování interních oborů do nové nemocnice byla vyčleněna jednotka dlouhodobě nemocných
s 32 lůžky na interním oddělení II pod vedením prim. MUDr. Vladimíra Šmída. Protože tento
počet lůžek zdaleka nepokrýval potřebu jihlavského okresu, začala se stavět v areálu nové
nemocnice nová dvousetlůžková Léčebna dlouhodobě nemocných. Tato LDN byla otevřena
8. 3. 1988 a postupně obsadila svými pacienty první 2 patra budovy, tj. 100 lůžek a již nebyla
dále rozšiřována.
Ředitelem LDN byl jmenován MUDr. Zdeněk Novák a hlavní sestrou Libuše Čermáková.
Od 1. 3. 1991 byl změněn statut LDN – byla přejmenována na Oddělení dlouhodobě nemocných
(ODN) a začleněna do Nemocnice Jihlava. Primářem ODN zůstává MUDr. Zdeněk Novák až do
roku 1993. Od listopadu 1993 je primářkou ODN MUDr. Eva Balnerová. Vrchní sestrou od roku
1993 byla Jana Kračmarová, kterou ve funkci 1. 7. 2009 vystřídala Mgr. Dana Donovalová.
V současné době má ODN k dispozici 88 lůžek na dvou stanicích. O pacienty pečuje pět
lékařů, 31 zdravotních sester, z toho šest na úseku rehabilitace, 11 sanitářů a jedna sociální
pracovnice.
Na ODN jsou přijímáni pacien z celého regionu kraje Vysočina, většinou starší 65 let.
Oddělení poskytuje péči léčebnou, rehabilitační i sociální. Vzhledem k dobrému vybavení kvalitními přístroji a vlastními rehabilitačními pracovnicemi přijímáme pacienty ke komplexní péči
po cévních mozkových příhodách, úrazech, ortopedických operacích a poruchách pohybového
aparátu. K přístrojovému vybavení oddělení patří motodlaha, motomedy, vířivka, rotoped,
Vasotrain a výukový počítačový program pro pacienty po mozkových příhodách. Část lůžek
je vyčleněna pro pacienty s potřebou plné ošetřovatelské péče. V současné době usilujeme
o reprofilizaci 24 lůžek na lůžka akutní geriatrie, jejich potřeba se jeví jako stále aktuálnější.
V roce 2008 získalo naše oddělení akreditaci v oboru geriatrie. V rámci celkové ak vizace pacientů je v přízemí budovy vybavena tzv. pracovní terapie a místnost pro trénování pamě. V letním období mohou naši pacien využít i venkovní část pod krytými pergolami včetně
nácviku chůze v terénu. V roce 1993 byla na ODN otevřena geriatrická ambulance zaměřená
hlavně na poruchy pamě .
Pokoje na ODN jsou třílůžkové, hygienické zázemí je společné vždy pro dva pokoje a na
každém poschodí se nachází i centrální koupelna. Máme k dispozici také 3 lůžka na nadstandardních pokojích. Tato jsou využívána i pro tzv. respitní hospitalizace.

V současné době zvyšujeme kvalitu péče o naše pacienty o spolupráci s dobrovolníky,
hlavně z řad studentů. Spolupracujeme s Centrem pro rodinu a s hospicovým hnu m.
Vzhledem k tomu, že naše populace stárne a přibývá také starých a nemocných, je
naším cílem vybudovat krajské geriatrické pracoviště s komplexní geriatrickou, rehabilitační
a ošetřovatelskou péčí.
Prim. MUDr. Eva Balnerová
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Oddělení klinické biochemie,
mikrobiologie a imunologie
Mikrobiologické oddělení v Jihlavě založila v roce 1950 MUDr. Helena Vojtová jako pobočku
Státního zdravotního ústavu v Praze. Prostory pro svoji činnost získalo v areálu nemocnice. Roku
1953 bylo mikrobiologické oddělení začleněno do nově vzniklé Krajské hygienické stanice.
Výborné výsledky dosahovalo pracoviště parazitologie, hlavně s ohledem na diagnos ku leptospiroz a postupně se vypracovalo na Národní referenční laboratoř, kterou vedl RNDr.
Zdeněk Šebek.
Roku 1960 se mikrobiologické oddělení začleňuje do nově vzniklé okresní hygienické
stanice. Vedoucí oddělení se stala MUDr. Ludmila Hillová. Tato změna neznamenala krok zpátky. Naopak mikrobiologie měla v Jihlavě tradici a další práce se rozvíjela na dobrých základech.
V roce 1981 odchází MUDr. Hillová do důchodu a vedoucím oddělení se stal MUDr. Jiří Sláma.
80. léta byla významným mezníkem pro laboratorní diagnos ku oddělení. V serologických metodách se zaváděly mikrometody, byla pořízena výpočetní technika, která nesporně
urychluje a zpřesňuje laboratorní práci. Zdokonalovala se laboratorní diagnos ka podle tehdejších možnos . V roce 1991 odešel MUDr. Sláma jako expert WHO pracovat do zahraničí,
kde žije a pracuje dodnes.
V roce 1993 dochází ke změně organizačního začlenění mikrobiologického oddělení,
které přechází z hygienické služby do Nemocnice Jihlava. Pro rozvoj klinické mikrobiologie na
Jihlavsku má toto organizační začlenění zásadní význam, který kladně ovlivní spolupráci klinika
s mikrobiologem, z čehož bude vždy profitovat pacient.
Roku 1994 se stala primářkou oddělení klinické mikrobiologie MUDr. Helena Skačániová. Oddělení nastoupilo éru kvalita vních změn.
V roce 1997 se oddělení přemís lo do nově upravených prostor v přízemí diagnos ckého pavilónu Nemocnice Jihlava. Získalo odpovídající prostory pro laboratorní oddělení a vedle
toho také novou přístrojovou techniku. Zavedlo se automa cké vyhodnocování hemokultur,
zkvalitnily se metodiky pro aerobní i anaerobní kul vaci biologického materiálu včetně myockých organismů. Urychlila se diagnos ka TBC zavedením uzavřeného systému pro kul vaci
a iden fikaci mykobakterií a stanovení citlivos na an tuberkulo ka. Zvýšila se bezpečnost
práce instalací laminárních boxů. Laboratoř mykobakteriologie se přestěhovala z původních
prostor na infekčním oddělení do zrekonstruovaných prostor v diagnos ckém pavilónu. Většina serologických vyšetření se začala provádět mikrometodami a došlo k významnému rozvoji
automa zace a m ke zrychlení dostupnos výsledků a snížení nároků na množství materiálu.
Od roku 2000, kdy byla zřízena ambulance alergologie a klinické imunologie, se intenzivně rozvíjí i imunologická laboratorní diagnos ka.
Jako jediné pracoviště v kraji Vysočina zajišťujeme vyšetření bunečné imunity na průto-
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kovém cytometru. Nově začínáme provádět i vyšetření zánětlivých markerů, které intenzivně
využívá ATB středisko při své konzultační činnos . Změnil se i laboratorní informační systém.
Oddělení klinické biochemie
Oddělení klinické biochemie (OKB) vzniká v roce 1955 jako součást Krajského ústavu národního zdraví Jihlava, sloučením laboratoří interního, dětského a chirurgického oddělení a prosektury. Oddělení je umístěno v přízemí interního oddělení a jeho řízením je pověřen MUDr.
Jaromír Svojítka, funkci vedoucího laboranta zastává pan Jaromír Meduna. Od roku 1984 do
roku 1993 vykonával funkci primáře MUDr. Josef Roháček.
Sjedno ly se metodiky používané ve stávajících laboratořích a zavedly se nové laboratorní postupy. Pořídila se nová technika. Pracovníci OKB se podíleli na výuce zdravotních
laborantů v rámci SZŠ Jihlava. Vysokoškoláci se začali doškolovat na tehdejším ústavu pro další
vzdělávání lékařů v Praze. Od dubna roku 1993 do roku 2000 vedl OKB ing. Pavel Bradáček.
Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie
V roce 2001 došlo ke konsolidaci, tj. ke spojení OKB a OKM a vytvoření Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie (OKBMI) pod vedením primářky MUDr. Heleny Skačániové. OKBMI se zúčastňuje pravidelně EHK, SEKK a spolupracuje s NRL-SZU Praha.
V roce 2001 se oddělení klinické mikrobiologie, dosud umístěné v přízemí diagnos ckého pavilónu, přestěhovalo do prostor oddělení klinické biochemie. V těchto prostorách se
provedly nejnutnější stavební úpravy pro přestěhování OKM. V původních prostorách zůstává
nadále laboratoř TBC, příprava půd a umývárna.
Konsolidací laboratoří došlo k vytvoření společného příjmu biologického materiálu pro
oba úseky, ke změně laboratorního informačního systému na úseku klinické biochemie spojeného s elektronickým přenosem dat do NISu a k zavedení automa ckého označení materiálu
pomocí barkódů.
V oblas instrumentárních metod dochází k přechodu na automa cké zpracování a vyhodnocení močí, obnově biochemických analyzátorů a převze veškerých imunoanaly ckých
metod dřívě prováděných v RIA laboratoři na oddělení nukleární medicíny. Současně byl zaveden systém POCt pro stanovení Astrupu na dětském oddělení a ARO, senzi vních CRP na
dětském oddělení a sjednocení systému glukometrů pro celou nemocnici. Na úseku klinické
mikrobiologie došlo k zintenzivnění poskytování konzultací racionální an bio cké terapie.
Prohloubila se spolupráce s Národní referenční laboratoří pro ATB. Oddělení se zapojilo do
mezinárodní kontroly stanovení citlivos na an bio ka a interpretace výsledků.

biochemický
analyzátor
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příprava radiofarmak
v laminárním boxu

Z HTO byla převzata laboratorní diagnos ka hepa d a HIV. V rámci internetových stránek Nemocnice Jihlava je prezentována pravidelně aktualizovaná laboratorní příručka včetně
informací o dosažených cer fikátech získaných v externích systémech kontroly kvality.
Lékaři OKBMI zabezpečují odborné přenášky a semináře v oblas indikací laboratorních
vyšetření, interpretací výsledků a racionální an bio cké terapie v rámci nemocnice i mimo ni.
Prim. MUDr. Helena Skačániová

Oddělení nukleární medicíny
Nukleární medicína je rela vně mladý medicínský obor, který vznikl v 50. letech minulého
stole a navazoval na tehdejší nejnovější poznatky jaderné fyziky. Zabývá se diagnos kou
a léčbou pomocí otevřených radioak vních zářičů.
Oddělení nukleární medicíny (dále ONM) dnešní Nemocnice Jihlava zahájilo provoz
19. 11. 1973 jako další z pracovišť tehdejší nemocnice s poliklinikou – Okresního ústavu národního zdraví. Základy nukleární medicíny v Jihlavě položil a prvním primářem tohoto oddělení
se stal MUDr. Vladimír Malý (1916–1992), a to v letech 1973–1982, přičemž až do roku 1978
tuto funkci vykonával současně s funkcí primáře radiodiagnos ckého oddělení.
Dnes lze retrospek vně konstatovat, že za téměř 36 let své existence prošla jihlavská
nukleární medicína dynamickým vývojem, zcela v souladu jak s medicínskými trendy, tak
s rozvojem technologií, v posledních dvou dese le ch především informačních.
Začátky činnos oddělení nebyly v 70. a 80. letech minulého stole jednoduché. Zapotřebí bylo především vize, dále velkého entuziasmu a energie k získání všeobecné podpory
k rozvoji nového oboru a posléze i nezbytného technického vybavení. To vše v době, která
všeobecně nebyla pro jakýkoliv rozvoj příznivá.
Na počátku své existence bylo ONM umístěno v pavilónu dětského oddělení v tzv. staré
nemocnici a zabývalo se především funkční diagnos kou ledvin, močového měchýře, š tné
žlázy a jater na dnes již historických přístrojích – dvoukanálové a jednokanálové měřící soupravě. Pro zobrazovací metody (scin grafická vyšetření) pracoviště později získalo starší pohybový gamagraf a od roku 1978 jsou již dokumentována scin grafická vyšetření kos , š tné
žlázy a mozku.
V historii ONM byl významný především rok 1980, kdy po zakoupení nového pohybového scin grafu mohla být rozšířena paleta vyšetření o zobrazení sleziny, jater a ledvin

a v roce1985 i o vyšetření perfuze plic. V roce 1984 zrychlení a zpřesnění dynamických studií
umožnilo získání tehdy prvního počítače v nemocnici (Sinclair s pamě 1 MB).
Zásadním mezníkem se stal rok 1990, kdy bylo oddělení konečně vybaveno první gama
kamerou, tehdy jen pro planární scin grafie (GAMMA MB 9200 maďarské provenience),
s výkonným počítačem pro zpracování dat k rekonstrukci zobrazovacích vyšetření. Paleta scingrafických metod se postupně měnila, a to v souladu jednak s dynamickým rozvojem odborné činnos klinických oddělení, jednak s dostupnos dalších zobrazovacích metod v rámci
nemocnice – především radiodiagnos ckého oddělení (zde od roku 1989 sonografický přístroj
a od prosince 1991 CT).
Ve spolupráci s interním oddělením bylo v roce 1992 zahájeno poměrně komplikované
scin grafické vyšetření zátěžové a klidové perfuze myokardu, od roku 1995 začaly být na ONM
standardně dostupné kombinované perfuzně ven lační plicní scin grafie k dalšímu zpřesnění
diagnos ky plicní embolie.
Přídatné zařízení k pohybovému scin grafu umožnilo v letech 1992–2000 metodou dvoufotonové kostní denzitometrie stanovovat mineralizaci kosterní tkáně a takto ve spolupráci
s interním oddělením vyhledávat pacienty s osteoporózou ještě v období, kdy se uvedenou problema kou zabývalo pouze jedno další pracoviště v ČR. Přestože je dnes komplexní diagnos ka
osteoporózy zajišťována v rámci regionu osteocentrem jiné nemocnice regionu, byly nabyté
zkušenos zúročeny kooperujícími lékaři jak v další nemocniční, tak privátní praxi.
Dvacet pět let byla významnou součás oddělení nukleární medicíny i RIA laboratoř,
která využívala tzv. RIA (radioimunoanaly ckých) metod především v endokrinologické diagnos ce, a která v 80. letech minulého stole umožnila dynamický rozvoj klinické endokrinologie, zvláště pak thyrologie. Při všeobecném rozvoji laboratorní medicíny a její postupné
a nakonec plné automa zaci byla však tato část zcela v souladu s trendy převedena od roku
2002 do sdružené laboratoře oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie nemocnice a nahrazena alterna vními postupy bez využi radioak vních látek.
Při výše uvedených činnostech se tým pracoviště zákonitě měnil a můžeme jen konstatovat, že oddělením prošlo za dobu existence celkově 9 lékařek a lékařů, 6 inženýrů,
14 zdravotních sester, 5 zdravotních laborantek a 6 farmaceutů, přičemž převážná většina
z nich přinesla do oboru vždy něco nového.
V posledních dvace letech je ONM situováno v přízemí infekčního pavilonu nemocnice
a převážná část činnos oboru se odehrává v oblas zobrazovacích metod, menší čás se obor
podílí na terapeu ckých zákrocích.
Primářkou ONM je MUDr. Ivana Bradáčková, vrchní sestrou Jana Havranová. Na zobra-
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zovacím úseku pracují MUDr. B. Jenčová se specializací radiodiagnos ka, sestry specialistky
N. Jelínková a H. Dejmalová, dále sestra P. Kočková.
Z charakteru používaných otevřených zářičů vyplývá i další funkční provoz oddělení, kde
za úsek radiohygieny zodpovídá radiační fyzik ing. Pavel Brada, za úsek radiofarmak farmaceut Mgr. Marek Musil, přičemž kontrolu připravených radiofarmak provádí farmaceu cká
asistentka Z. Zelená. Kartotéku řídí sestra I. Kaincová a dokumentační pracovnicí oddělení je
D. Mlsnová.
ONM je tč. vybaveno dvouhlavou gama kamerou pro SPECT Toshiba (instalace 1998),
s operačním systémem UNIX a GCA-UI so ware. Zde se dosud provádějí všechny typy scin grafických zobrazovacích vyšetření, a to od planárních po složitá 3D zobrazení, zcela v souladu
s požadavky indikujících lékařů, zahrnujících problema ku osteologickou, nefrologickou, onkologickou, neurologickou, ortopedickou, diabetologickou, endokrinologickou a gastroenterologickou, problema ku urogenitálního systému, embolie plic a zánětů. Nejčastěji využívanou
metodou je již po léta scin grafie kos jak planární, tak SPECT a dále kombinovaná perfuzně
ven lační plicní scin grafie. Průměrný počet scin grafických vyšetření za rok se v posledním
období pohybuje vždy kolem 3,5 síce. Lze konstatovat, že převažujícími indikacemi jsou dnes
onemocnění onkologická, a to v souvislos s činnos KOC (Komplexní onkologické centrum)
Nemocnice Jihlava, p.o.
Obrazová dokumentace scin grafických vyšetření je od května 2007 vedena v systému
PACS, který umožňuje akvizici, archivaci a distribuci obrazové informace v rámci stávající sítě
s následným využi m v diagnos ce. Současně lze na všech diagnos ckých stanicích nemocnice
srovnávat nálezy zobrazovacích metod nukleární medicíny a radiodiagnos ky. Samozřejmos je
i možnost kopírování scin grafických nálezů na CD, a to jak pro potřeby lékařů, tak pacientů.
Digitalizace obrazových dat na ONM umožnila jednoznačně pozi vní změnu pracovních
algoritmů, výhodných jak z hlediska provozu oddělení, tak především při urychlení diagnos ky
patologických stavů.
Lékařský tým ONM od roku 2007 spolupracuje s onkochirurgickým týmem nemocnice,
a to při značení a detekci sen nelových uzlin především u pacientek s nádorem prsu. Pro tyto
účely byla v únoru 2007 zakoupena přenosná gama sonda pro peroperační detekci sen nelových uzlin, která je nyní využívána na operačních sálech.
Pro zlepšení provozu na úseku radiofarmak byl v lednu 2007 zakoupen a v radiofarmaceu cké laboratoři instalován laminární box třídy A.
Terapie otevřenými zářiči je využívána jednak u boles vých stavů onkologických nemocných, jednak v rámci komplexní ortopedické léčby boles vých kloubů.

Provoz ONM probíhá v souladu se stávajícími zákony a podléhá pravidelným kontrolám
SÚJB (Státní úřad jaderné bezpečnos ) a SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).
Jako významný se pro činnost ONM jeví právě probíhající rok 2009. Především byl na
základě výběrového řízení zakoupen první hybridní systém v nemocnici, a to gama kamera pro
SPECT/CT Precedence fy PHILIPS. Mul modalitní zobrazení zásadním způsobem mění kvalitu
i rychlost diagnos ky, především u nejčastěji indikovaných onkologických onemocnění. Vybavení pracoviště hybridním systémem tedy pro celý tým pracovníků ONM znamená nejen
vyšší kvalitu, ale i doplnění znalos a změnu pracovních stereotypů, včetně změny organizace
práce. V souvislos s touto skutečnos se realizuje i první etapa rekonstrukce nových prostor 57
pro pracoviště nukleární medicíny, a to v přízemí pavilonu komplementu.
Stávající dynamika rozvoje činnos nemocnice, zvláště pak existence KOC, opravňuje
k úvaze do budoucna, a to ve smyslu dovybavení pracoviště nukleární medicíny o další hybridní systém (PET/CT), který by zpřesnil diagnos ku onkologických onemocnění až na molekulární úroveň.
Trendem i mo vačním faktorem týmu pracoviště nukleární medicíny byla vždy snaha
o kvalitní a moderní diagnos ku spolu s empa ckým přístupem k vyšetřovaným pacientům.
Prim. MUDr. Ivana Bradáčková

Oddělení radiační onkologie
Onkologické (dříve radioterapeu cké) oddělení Nemocnice Jihlava poskytuje komplexní onkologickou péči (diagnos ku nádorů, cytosta ckou a hormonální léčbu, léčbu zářením, podpůrnou a palia vní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prak cky všemi typy solidních zhoubných nádorů (nádory prsu, plic, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater,
slinivky břišní, ženských pohlavních orgánů, prostaty, varlat, ledvin, močového měchýře, hlavy
a krku a mozku a kůže). Podílí se také na léčbě některých hematologických malignit (Hodgkinův lymfom, NH lymfomy a plasmocytom). Léčba je prováděna ambulantně i za hospitalizace.
Onkologické oddělení spolupracuje s dalšími odbornými odděleními Nemocnice Jihlava, která
se podílejí na diagnos ce, léčbě a dispenzarizaci nemocných s nádorovými chorobami.
Po krátkém období beznaděje v letech 2002–2003, kdy bylo nutno postupně vyřadit
z provozu betatron a kobaltový zářič, byl v roce 2004 zásluhou prim. MUDr. Stejskala radikálně
zmodernizován ozařovací trakt a špičkovou technikou firmy Varian vybaveny ozařovny.
V dubnu 2005 nahradil ve funkci primáře MUDr. Stejskala dlouholetý zaměstnanec
onkologického oddělení MUDr. Lubomír Slavíček. K 1. lednu 2006 vybrala Česká onkologická společnost JEP síť pracovišť v České republice, u kterých garantovala zajištění komplexní
onkologické péče v oblas diagnos ky a léčby solidních nádorů. Tato zařízení získala statut
Komplexního onkologického centra (KOC) a mezi nimi bylo i onkologické oddělení Nemocnice
Jihlava. V září 2008 prošlo onkologické oddělení NJ úspěšně auditem MZ ČR a Nemocnice
Jihlava statut KOC obhájila. Komplexní onkologické centrum zajišťuje vysoce specializovanou
péči o nemocné s nádory pro celý region Vysočina. Spolupracuje s dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji, jako jsou nemocnice v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Novém Městě na Moravě,
Třebíči a soukromé onkologické pracoviště MUDr. Hylla v Třebíči. V péči o nemocné s hematologickými malignitami oddělení spolupracuje s Interní hematoonkologickou klinikou v BrněBohunicích, nemocní určení k vysoce specializované péči (např. neurochirurgickým výkonům)
jsou odesíláni na klinická pracoviště v Brně a Praze a na Masarykův onkologický ústav v Brně.

chemoterapie
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Současné technické vybavení ozařoven tvoří lineární urychlovač CLINAC 2100 C/D se
2 energiemi fotonového a 5 energiemi elektronového záření, simulátor ACUITY, zařízení pro
aplikaci brachyterapie metodou automa ckého a erloadingu s vysokým dávkovým příkonem
VariSource, 3D plánovací systém ECLIPSE, verifikační systém (VARiS), dozimetrické vybavení
a výpočetní technika včetně so waru. Nové zařízení patří v současné době mezi nejmodernější v ČR. Přístroje plně splňují podmínky atomového zákona a odborné společnos SROBF pro
provádění kura vní radioterapie. V rámci kraje Vysočina je toto pracoviště jako jediné schopno
poskytovat kura vní radiační léčbu (týká se to zejména nádorů gynekologických, urologických
a zažívacího traktu, dále nádorů prsu, nitrohrudních orgánů a nádorů v oblas hlavy a krku).
Radiační léčba je poskytována i u některých vybraných nenádorových chorob, především
u degenera vních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu (patní ostruhy, artrózy, epikondyli dy, periartri dy, patologické osifikace aj.).
Ambulantní trakt je rozdělen na dispenzární, konziliární a chemoterapeu cký stacionář.
Stacionář má tři aplikační místnos se čtyřmi lůžky a sedmi polohovacími křesly pro ambulantní podávání chemoterapie.
Příprava cytosta k je od roku 2008 prováděna centrálně v nemocniční lékárně a plně
splňuje požadavky současné legisla vy na bezpečnost personálu a pacientů. Stacionář funguje
v pracovní dny. O víkendu zajišťuje nepřetržitou službu o pacienty s chemoterapií lékař v ÚPS
a personál lůžkové čás . Od srpna 2006 má onkologické oddělení oprávnění podávat vysoce specializovanou a ekonomicky velmi nákladnou tzv. biologickou léčbu u vybraných nádorů
prsu, kolorekta, hlavy a krku a ledvin.
Dispenzární péči zajišťuje onkologické oddělení doživotně léčeným pacientům buď samo,
nebo ve spolupráci s ostatními odbornými odděleními nemocnice Jihlava. Od 1. ledna 2007 je
součás oddělení také krajské pracoviště Národního onkologického registru pro region Vysočina.
Lůžková část má 49 lůžek ve standardních dvou- a třílůžkových pokojích, 3 lůžka JIP a je
společná pro nemocné léčené chemo- i radioterapií. K dispozici je také jeden nadstandardní
pokoj. Lůžková část je zajištěna nepřetržitou lékařskou službou onkologem. Lůžka JIP slouží
především k léčbě případných komplikací (zejména oběhových a infekčních) intenzivní moderní chemoterapie.
Onkologické oddělení NJ má v současné době 12 lékařů. Z toho 6 lékařů má specializovanou způsobilost v oboru radiační a/nebo klinická onkologie, 4 lékaři jsou v předatestační
přípravě v oboru radiační onkologie a 2 lékaři v oboru klinická onkologie. Součás oddělení je úsek radiologické fyziky, kde pracují 3 radiologič fyzici se specializovanou způsobilos
v oboru radiační onkologie s celkovým úvazkem 2,3. Na oddělení dále pracuje 23 všeobecných

sester na lůžkových jednotkách a 7 v ambulantním provozu. Personál ozařoven tvoří 9 radiologických asistentů a 2 všeobecné sestry. Vrchní sestrou oddělení je Marie Klimešová.
Onkologická léčba je prováděna podle zpracovaných standardů, které vycházejí z obecně platných zásad stanovených odbornými společnostmi ČOS a SROBF, v souladu s národními
(zásady cytosta cké léčby maligních onkologických onemocnění, radioterapeu cké standardy) a mezinárodními doporučeními a standardy. Rozhodování o strategii léčby probíhá v muloborových týmech, které se pravidelně scházejí 1x týdně za účas příslušných odborníků
podle projednávaného typu nádoru a léčby.
Oddělení organizuje minimálně čtyřikrát ročně krajské semináře s onkologickou téma kou za účas předních českých odborníků v oboru onkologie. Dále se účastní národních
a mezinárodních klinických studií a provádí publikační a přednáškovou činnost. Onkologické
oddělení bylo v únoru 2008 akreditováno MZ ČR pro uskutečňování postgraduálního vzdělávání v oboru radiační onkologie a od února 2009 i v oboru klinická onkologie, což umožňuje
zabezpečovat postgraduální výchovu lékařů v celém rozsahu na mateřském pracoviš .
Díky dotaci z fondů EU KOC Nemocnice Jihlava začátkem roku 2009 získalo finanční prostředky na nákup druhého lineárního urychlovače a současně bude oddělení radiodiagnos ky
vybaveno přístrojem MR. To Nemocnici Jihlava umožní rozšířit paletu diagnos ckých a terapeu ckých možnos v péči o nemocné s nádory, dále to umožní zvýšení počtu ozařovaných
pacientů a zavádění nových ozařovacích technik. Zároveň tak bude k dispozici záložní zdroj pro
případy poruchy jednoho z ozařovačů.
Prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí
Lůžkové plicní oddělení Nemocnice Jihlava má za sebou 55 let existence, během kterých prošlo
řadou významných personálních, organizačních a provozních změn souvisejících se změnou životního stylu obyvatelstva a změnou územně správního uspořádání regionu, s pokroky na poli
diferenciální diagnos ky a terapie plicních onemocnění a v neposlední řadě i s ekonomickými
a poli ckými turbulencemi přelomu dvacátého a jednadvacátého stole .
Celou dosavadní etapu existence a činnos plicního oddělení lze rozdělit do tří období:
období izeologické (1954–1974), období přechodné (1975–1991) a období akutní pneumofzeologie (1992–dosud).
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provádění flexibilní bronchoskopie

Období izeologické je spojené s bojem pro tuberkulóze a zahrnuje roky 1954–1974. Hlavní
náplní byl komplexní dohled nad tuberkulózou a především její léčba i dispenzarizace nemocných. Vyznačovalo se poměrně dlouhou ošetřovací dobou, spoluprací s odbornými léčebnými
ústavy, isolačními opatřeními a určitou separací oboru od jiných odbornos .
Lůžkové tuberkulózní oddělení Nemocnice Jihlava bylo otevřeno v říjnu 1954 v areálu
bývalé staré nemocnice a to v budově pocházející z období 1. světové války, která se uvolnila
po odstěhování dětského oddělení. Oddělení disponovalo 30 lůžky, vlastním RTG přístrojem
s možnos skiaskopie a zákrokovým sálkem k provádění menších invazivních zákroků.
Prvním primářem a zároveň krajským izeologem byl MUDr. Jan Hromek (*1904, †1979)
a vrchní sestrou byla Jana Maříková. Lůžkové oddělení výrazným způsobem rozšířilo diagnoscké i léčebné možnos tuberkulózy a velmi úzce spolupracovalo s krajským kalme začním
týmem, krajskou jednotkou š tové fotografie a pro tuberkulózními poradnami (později TBC
středisky), které postupně převzaly a dále rozšířily činnost zabezpečovanou původně Masarykovou ligou pro tuberkulóze. Provoz ve staré budově však nevyhovoval a na budovu byl
vydán demoliční výměr.
Dne 13. ledna 1967 byl předán do užívání nový infekční pavilon a plicní oddělení se na
jaře téhož roku přestěhovalo do jeho přízemí. Podmínky pro nemocné i personál se výrazně
zlepšily. Počet lůžek se sice nezměnil, ale pokoje byly třílůžkové s koupelnou a WC společnou
pro dva pokoje. V prosinci téhož roku však byla zahájena generální oprava chirurgického oddělení. Z toho důvodu bylo lůžkové plicní oddělení přechodně uzavřeno a do jeho prostor se
nastěhovalo infekční oddělení. Pacien vyžadující hospitalizaci byli přijímáni na plicní oddělení
psychiatrické léčebny v Jihlavě či do plicní léčebny Buchtův kopec a nebo na jiná lůžková oddělení nemocnice. V roce 1968 odešel do důchodu primář MUDr. Jan Hromek a novým primářem
se stal MUDr. Gustav Miška ( *1913, †1997). Plicní lůžkové oddělení se vrá lo do svých prostor
v přízemí infekčního pavilonu až v říjnu 1969.
Období přechodné začíná v době, kdy boj pro tuberkulóze začal přinášet vynikající výsledky.
Výskyt tuberkulózy se značně snížil a obor se díky vyhledávání TBC onemocnění začal zabývat
diferenciální diagnos kou a nakonec i léčbou všech plicních onemocnění včetně nádorových.
Tak se zcela zásadním způsobem rozšířilo pole jeho působnos . V této době vznikly i základy
pozdějších subspecializací oboru – funkční vyšetřování plic, bronchologie a pneumologická
cytodiagnos ka.

Období lze vymezit roky 1975–1991 a je spojeno s nástupem a působením MUDr. Zdenka Palase (*1930) ve funkci primáře oddělení. Do funkce nastoupil v září 1975 po odchodu
primáře MUDr. Mišky do důchodu. První počátky funkčního vyšetření plic spadají již do roku
1965 (MUDr. Michalová). S bronchologickým vyšetřováním přichází v roce 1970 MUDr. Palas,
plicní cytologií se od roku 1972 zabývala MUDr. Michalová a inhalační technologie se začaly na
oddělení užívat v roce 1972. První flexibilní bronchoskop se objevil na oddělení v roce 1979.
Ve funkci vrchní sestry pracovala tehdy Vlasta Vejsadová, která asistovala i při bronchoskopických vyšetřeních. Na její místo později nastoupila Marie Dobrovolná.
Dne 9. 6. 1983 byl v areálu nové nemocnice v Jihlavě otevřen pavilon interních oborů
a plicní oddělení se přestěhovalo do 8. podlaží této budovy. Počet lůžek se zvýšil ze 30 na 64.
Obě ošetřovací jednotky byly vybaveny dvou- a třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, jídelnou, společenskou místnos pro pacienty, prostornou halou pro návštěvy a komplementem s radiodiagnos ckým traktem, bronchologickým sálkem a kalme zační ambulancí.
V této podobě fungovalo oddělení až do roku 1991. Výrazně se rozšířila paleta diagnóz, kterými se oddělení zabývalo. Problema ka TBC ustoupila značně do pozadí a na její místo se
dostaly akutní infekce, průduškové astma, chronická obstrukční plicní nemoc a nádorová onemocnění plic včetně aplikace některých typů chemoterapie.
Etapa akutní pneumologie začíná dnem 1. 1. 1992. K tomuto datu vzniká ze zrušeného Okresního ústavu národního zdraví Jihlava samostatná Nemocnice Jihlava. Do funkce primáře byl
jmenován MUDr. Tomáš Snížek (*1952). V průběhu následujících 17 let prošlo oddělení zásadními změnami. Muselo se naučit pracovat novým způsobem vyznačujícím se schopnos rychlé
diagnos ky, mezioborové spolupráce, zvládnu m nových léčebných postupů a informačních
technologií. Z původních 64 lůžek na dvou ošetřovacích stanicích v roce 1983 je dnes poskytována péče na jedné stanici o 30 lůžkách s jedním nadstandardním pokojem. Byla uzavřena plicní
ambulance na poliklinice a vybudována nová ambulance v areálu lůžkové čás . Vlastní rentgenové pracoviště oddělení bylo v rámci centralizace zobrazovací techniky v roce 1998 zrušeno
a v těchto prostorech pak byl v roce 2004 vybudován nový bronchoskopický sál. Oddělení nyní
disponuje čtyřmi fibrobronchoskopy i jedním videobronchoskopem s autofluorescencí a plní
úkoly centrálního bronchologického pracoviště nemocnice. Je k tomu vybaveno i automa ckou
myčkou bronchoskopů. Z počtu 700–800 bronchoskopií ročně je více jak 20 % provedeno na
jednotkách intenzivní péče a ARO. Léčebné bronchoskopie jsou poskytovány 24 hodin denně
s příslužbou zdravotních sester. V roce 2004 byla ve spoluprácí s onkologií zahájena brachyterapie plicních malignit. Jde o jediné pracoviště v kraji Vysočina nabízející tento typ léčby.
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Úsek funkčního vyšetření je od roku 1994 vybaven bodypletysmografem s možnos stanovení plicní difuse. Počty těchto časově náročných vyšetření narůstají každým rokem. Do
nabídky vyšetření patří i spirometrie, bronchodilatační testy, oxymetrie, arteriální krevní plyny
a šes minutový chodecký test 6MWT při indikaci kapalného kyslíku pro domácí léčbu (jako
jediné pracoviště v kraji Vysočina).
Zásadním způsobem se změnila i práce ambulance. Hlavní pozornost zde již není věnována dispenzarizovaným nemocným, ale diagnos ce a léčbě akutních onemocnění včetně ambulantní a infuzní terapie, provádění hrudních punkcí a konziliární činnos pro celou nemocnici.
62
Ošetřovací doba se v posledních sedmnác letech výrazně zkrá la a pohybuje se kolem
dese dnů. Diagnos cký proces se díky moderním postupům značně zkrá l, terapie je dnes
intenzivnější, komplexnější, ale i finančně nákladnější. Všechny pokoje oddělení byly dodatečně vybaveny ven ly s centrálním rozvodem kyslíku, provádí se hrudní drenáže s ak vním
odsáváním a punkce plic za kontroly CT. V roce 2006 byly provedeny stavební úpravy v souladu
s legisla vou pro isolaci nemocných s TBC.
V roce 2007 byla akreditována spánková laboratoř zabývající se poruchami dýchání ve
spánku. Ročně provede více jak 100 polygrafií a je oprávněna indikovat léčbu přetlakem.
Nároky kladené na akutní pneumologii vyžadují i kvalitní personální obsazení oddělení. V letech 2003–2007 však z oddělení odešlo 5 kvalifikovaných lékařů (privátní sektor, jiné
zařízení, zahraničí). Tato situace přinesla nezměrné pracovní za žení stávajícímu lékařského
personálu. V současné době se připravují na specializační atestaci v oboru čtyři lékaři s již
velmi dobrými teore ckými a prak ckými znalostmi v oboru pneumologie a iseologie. Oddělení získalo akreditaci pro postgraduální výchovu lékařů v plném rozsahu. Od roku 2003 je
oddělení iniciátorem a hlavním organizátorem každoročních pneumologických seminářů kraje
Vysočina, na kterých lékaři ak vně vystupují formou přednášek. V roce 2007 oddělení zorganizovalo Moravský mezikrajský seminář s velmi úspěšným průběhem a vysokou odbornou úrovní přednášek. Do systému celoživotního vzdělávání jsou zapojeny i zdravotní sestry, z nichž dvě
v roce 2007 získaly osvědčení pro spánkovou medicínu a jedna pro funkční vyšetření plic. Vrchní sestrou oddělení byla od roku 2000 Vladimíra Nováková a od roku 2004 Hana Musilová.
Snahou oddělení je poskytovat specializovanou péči v oboru pneumologie a izeologie
na vysoké úrovni odpovídající současným poznatkům vědy, disponovat erudovaným spolehlivým personálem s lidským přístupem k nemocným a kvalitním technickým zázemím.
Prim. MUDr. Tomáš Snížek

Ortopedické oddělení
Ortopedické oddělení v Jihlavě bylo založeno v roce 1950 jako jedno z prvních mimobrněnských ortopedických pracovišť v regionu jižní Moravy. Prvním primářem na oddělení byl MUDr.
Janeček, pozdější profesor a přednosta ortopedické kliniky ve východoněmeckém Greifswaldu. Původní umístění oddělení bylo v areálu „staré“ nemocnice, ale záhy bylo přemístěno do
prostor jedné z budov Psychiatrické léčebny, kde „vydrželo“ až do září 1995, kdy se přestěhovalo do budovy nové nemocnice.
V roce 1952 nastoupil na místo přednosty oddělení MUDr. Vítězslav Tichota, zkušený
traumatolog a ortoped, žák prof. Frejky z ortopedické kliniky u sv. Anny v Brně. Oddělení mělo
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v repertoáru většinu ortopedických výkonů včetně spondylodéz páteře (byla doba tuberkulosy), otevřených repozic kyčelních kloubů u malých dě , dělaly se artrodézy velkých kloubů,
operace zlomenin krčku stehenní kos atd.
V roce 1977 odchází z funkce primáře MUDr. Tichota a přednostou oddělení je jmenován MUDr. Oldřich Moravec. Jeho zástupcem se stává MUDr. Fran šek Sýkora a ordinářem pro
dětskou ortopedii MUDr. Štěpán Maruš. Postupně se kádr doplňuje mladými lékaři.
Za primáře Moravce byly do opera vy jihlavské ortopedie zavedeny implantace totálních náhrad kyčelních kloubů (první operaci – implantaci kyčle – provedl na jihlavské ortopedii
doc. Bozděch z I. ortopedické kliniky v Brně dne 23. 4. 1980, další operace byly již zcela v režii
místních ortopedů). Ve větší míře se začaly dělat korekční osteotomie v oblas kyčle a kolena,
plas ky zkřížených vazů kolena atd.
Po odchodu MUDr. Sýkory do funkce ředitele nemocnice je na uvolněné místo zástupce
primáře jmenován MUDr. Jiří Šedivý, který také v roce 1991 přebírá vedení oddělení jako další
primář. Zástupcem oddělení se stává MUDr. Lexa a ordinářem pro dětskou ortopedii MUDr.
Dobeš. Primář Šedivý zavádí do praxe implantace totálních endoprotéz kolenních kloubů, oddělení dostává artroskop a rychle začíná rozvíjet endoskopickou opera vu kolena.
Opět jako jedno z prvních ortopedických oddělení našeho regionu zavádí jihlavská ortopedie kompletní ultrazvukovou diagnos ku kyčelních kloubů novorozenců a kojenců, tzv. trojí
síto, čímž se výrazně snížila až prak cky odstranila radiační zátěž malých dě .
K jihlavské ortopedii vždy patřila a patří kvalitní ošetřovatelská péče, vždyť ta velmi často
rozhoduje o spokojenos pacienta víc, než dobře provedená operace.
Vrchními sestrami, které dlouhou dobu vedly střednězdravotnický personál jihlavské ortopedie a přispívaly k její dobré pověs , byly Marie Kalinová a Ludmila Musilová.
V posledních letech opět dochází k obměně lékařského personálu, na oddělení přicházejí další mladí lékaři. V roce 1996, kdy do soukromých praxí odcházejí MUDr. Lexa a MUDr.
Dobeš (docházejí však na oddělení operovat), se zástupcem primáře stává MUDr. Jiří Šajnar
a po jeho odchodu „odchovanec“ ortopedické kliniky u sv. Anny v Brně MUDr. Pavel Nechvátal.
V současné době má ortopedické oddělení v Jihlavě 26 lůžek. Je zaměřeno hlavně na
operační léčbu vad a úrazů pohybového aparátu. Pacien leží na dobře vybavených dvoua třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Na oddělení je i jeden nadstandardně
vybavený pokoj.
Operační činnost probíhá na moderních centrálních operačních sálech. Po výraznějších
operačních zákrocích jsou pacien monitorováni na mezioborové jednotce intenzivní péče
chirurgických oborů. Operační sály jsou vybaveny všemi potřebnými technickými prostředky

cují s ortopedickými klinikami a ak vně se zúčastňují ortopedických kongresů a vzdělávacích
akcí včetně zahraničních, tak aby stále udržovali kontakt s moderními trendy ortopedické terapie. Samozřejmos je i vzdělávání sesterského personálu.
Cílem a snahou všech pracovníků ortopedického oddělení je poskytovat kvalitní a komplexní ortopedickou péči všem občanům regionu.
Prim. MUDr. Jiří Šedivý
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Otorhinolaryngologické oddělení
jako jsou RTG zesilovač, artroskopické věže, vrtací a řezací systémy, k dispozici je celá paleta
instrumentárií pro ortopedické a traumatologické operace stejně jako dostatečný výběr kvalitních kloubních náhrad.
Počet operací za rok se pohybuje kolem 1 200. Oddělení se snaží poskytovat komplexní
péči, tzn. povádí téměř celé spektrum ortopedických výkonů včetně opera vy dě . Při lůžkovém oddělení pracuje ambulance pro dospělé a specializovaná ambulance pro dětské pacienty. Největší rozvoj opera vy nastává v posledních cca 10 letech a převládají dva směry:
artroskopické operace a operace endoprotéz.
Doménou artroskopických výkonů je diagnos ka a léčba velkých kloubů – hlavně kolen,
ramen, loktů a hlezenních kloubů. Artroskopicky se na oddělení provádí plas ky zkřížených
vazů kolenního kloubu (cca 50–60 za rok), odstranění či seši menisků kolena, „opravy“ chrupavčitých defektů kloubních ploch atd. Na ramenních kloubech se provádí stabilizační výkony
při vykloubení ramenního kloubu (cca 30 za rok), sutury tzv. rotátorové manžety a tzv. subakromiální dekomprese.
Implantace endoprotéz (náhrady „umělými“ klouby) se týká hlavně kloubů kyčelních
a kolenních, ale v repertoáru jsou i náhrady kloubu ramenního, loketního, drobných kloubů
ruky a základního kloubu palce nohy, v plánu je i zavedení endoprotézy hlezenního kloubu.
Počty implantací kyčelních i kolenních kloubů postupně narůstají (u kyčlí se blížíme počtu 200
za rok, u kolen k číslu 150 ročně). Potěšitelné je, že se postupně snižuje i čekací doba na tyto
výkony (u kyčlí je nyní čekací doba asi 8 měsíců, u kolen asi 18 měsíců, ale postupně se snižuje). Oddělení zachy lo i moderní trendy v implantologii – provádí tedy miniinvazivní operační
zákroky na kyčelním a kolenním kloubu u vhodných a vybraných pacientů.
Je patrný i trend postupného narůstání operačních výkonů u onkologicky nemocných pacientů, jistě to souvisí se stoupající terapeu ckou ak vitou Komplexního onkologického centra
v Jihlavě, pro tyto nemocné funguje onkoortopedická komise, kde se stanovuje vhodný léčebný
postup u těchto pacientů. Z operací jsou nejčastější speciální náhrady kyčelního, ramenního
a kolenního kloubu a různé typy osteosyntéz a resekcí při řešení metastáz do skeletu.
V posledních třech letech se ortopedie snaží ak vněji zasahovat i do terapie osteoporockých zlomenin hlavně bederní páteře aplikací tzv. vertebroplas ky („vyztužení“ zlomeného
osteoporo ckého obratle injektáží speciálního kostního cementu).
Ortopedické oddělení Nemocnice Jihlava je akreditovaným pracovištěm, které samozřejmě spolupracuje se všemi odbornými pracoviš v rámci jihlavské nemocnice. Rehabilitace
pacientů po operacích probíhá v těsné spolupráci s rehabilitačním oddělením, včetně pooperačního pobytu na lůžkové čás rehabilitačního oddělení. Stejně tak lékaři ortopedie spolupra-

Ušní, nosní a krční oddělení (ORL) jihlavské nemocnice bylo nejprve umístěno v jedné z přízemních budov očního pavilonu. Za 2. světové války byla na dnešní budově ORL oddělení provedena přístavba prvního patra a půdní vestavba, která byla určena pro ubytování sester.
Prvním přednostou a zakladatelem oddělení byl v letech 1937–55 MUDr. Rudolf Michl
– odchovanec známého prof. Ningera. Prim. Michl se velmi zasloužil o oddělení a za jeho vedení byla odborná úroveň vysoká. Zástupcem primáře byl MUDr. Zdeněk Vranka. V r. 1953 byl
dostavěn pavilon dětského oddělení a v bočním traktu této budovy bylo zřízeno dětské ORL
oddělení, o které prim. Michl dlouho usiloval. Byly zde hospitalizovány dě od kojeneckého
věku do 14 let. Oddělení mělo 15 lůžek, celkový počet lůžek byl 55. Zároveň byl v r. 1953 otevřen Dům zdraví a ambulantní péče byla poskytována tam. Z některých oddělení již v r. 1954
odešly řádové sestry a na jejich místa nastoupily civilní.
V roce 1955 prim. MUDr. Michl zemřel, oddělení potom krátce vedl MUDr. Vranka, který
však odešel na primariát do Chebu. V listopadu roku 1957 byl přednostou oddělení jmenován
MUDr. Josef Pleskač. Následovalo několikaleté období pro dobrý chod ORL oddělení zcela nevyhovující: rekonstrukce elektro a vodoinstalace, stěhování na jiná oddělení kvůli rekonstrukci
dalších oddělení a vynucené snížení počtu lůžek. Zpět do budovy ORL bylo oddělení nastěhováno až v jarních měsících roku 1969.
V roce 1973 prim. Pleskač onemocněl TBC plic (choroba z povolání – prováděl bronchoskopie a u 3 pacientů byla později zjištěna TBC). Po téměř roční nepřítomnos se vrá l jen na
krátkou dobu, když znovu onemocněl, odešel do důchodu a krátce nato zemřel.
Od prosince 1976 se stal přednostou oddělení MUDr. Stanislav Sadecký. V té době pracovala na oddělení MUDr. Vlasta Klímová jako ordinář foniatrie a audiologie, MUDr. K. Dvořáková a MUDr. J. Koláčná-Linhartová. Prak cky od počátku výkonu funkce se prim. Sadecký potýkal s řadou po ží – především s nedostatkem lékařů (mateřská dovolená, nemocnost). Dále
to byly stálé opravy budovy. Pro nadměrnou vlhkost v přízemí byla prováděna elektroosmóza,
rekonstrukce operačního sálu, opakované opravy střechy. V době zvýšeného výskytu infekční
hepa dy muselo být uvolněno jedno podlaží pro ODN, poté byla prováděna rekonstrukce
očního oddělení a opět ORL muselo uvolnit jednu ošetřovací jednotku a provozní místnos .
Zvládání těchto akcí s následnými úklidovými pracemi by nebylo možné bez obětavos sester
a pomocného personálu.
Stálé pracovní vypě jistě přispělo k tomu, že prim. Sadecký onemocněl a 1. 3. 1981
odešel na vlastní žádost z funkce přednosty. Nástupcem MUDr. Sadeckého byl prim. MUDr.
Todor Kelpenčev, který po absolvování školící praxe na ORL klinice v Brně pracoval na ORL
oddělení jihlavské nemocnice do konce roku 1990.
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Od ledna 1990 byl konkurzem vybrán a jmenován do funkce přednosty MUDr. Jiří Musil.
V té době odešla do důchodu MUDr. V. Klímová a vrchní sestra Anežka Urbánková. Vystřídaly
je MUDr. Jana Linhartová a vrchní sestra Hana Žahourková.
V současné době má ORL oddělení 35 lůžek a 3 lůžka pro dospělé na pooperačním pokoji, činnost oddělení je jednoznačně orientována na opera vu. Provádí se de facto všechny
operace v oblas krku na horních cestách dýchacích a polykacích. Při lůžkovém oddělení je
ambulance, která ošetřuje i běžná onemocnění horních cest dýchacích a polykacích. Již 2 roky
funguje specializovaná ambulance audiologie a otoneurologie.
Dne 28. dubna 2000 došlo k přestěhování ORL oddělení z tzv. staré nemocnice do nové nemocnice, a to do 3. nadzemního podlaží gynekologicko-pediatrického pavilonu. Tímto také
došlo ke snížení počtu lůžek na třicet. Tato lůžka se nachází ve dvou- a třílůžkových pokojích se
samostatným sociálním zařízením, jeden z pokojů je bezbariérový.
V této době již byl součás oddělení i operační sál a endoscopický sál včetně zotavovacího pokoje se šes lůžky. Po otevření centrálních operačních sálů v roce 2003 byl tento
operační trakt předán gastroenterologii.
Ambulantní část oddělení je ve 2. nadzemním podlaží nad hlavním vchodem. Součás
ambulantního traktu je všeobecná ORL ambulance, ambulance audiologie, ambulance pro
předělování sluchadel a kompenzačních pomůcek pro sluchově pos žené, ambulance foniatrická a onkologická.
Ve funkci přednosty ORL oddělení působí MUDr. Jiří Musil, vrchní sestrou je Marie Smejkalová, zástupcem primáře MUDr. Ivana Horáková, která je i ordinářem pro foniatrii, dále zde
působí MUDr. Jan Čermák, MUDr. Zdeněk Simkovič a MUDr. Tůmová. Všichni lékaři mají ukončené vzdělání atestací II. stupně.
Prim. MUDr. Jiří Musil

Patologicko-anatomické oddělení
Poválečný rozvoj klinických oborů vyžadoval v nemocnicích vyššího typu též rozvoj oborů paraklinických, tedy i patologie. Patologie či patologická anatomie je jedním ze základních medicínských oborů, jehož náplní jsou obecně nemoci. Je to obor neobyčejně široký, který se týká
každého jedince od poče až po jeho smrt. Všechny tkáně či orgány, za života nějakým způsobem odebrané, jsou vyšetřeny patologem ke stanovení diagnózy. Pitva pak slouží jako zpětná
vazba klinickým lékařům, kteří si tak mohou ověřit správnost diagnózy a léčby.
Jako den založení Patologicko-anatomického oddělení tehdejší Zemské nemocnice v Jihlavě lze stanovit 1. 10. 1948, kdy do této nemocnice nastoupil prof. MUDr. Fran šek Pavlica.
Tohoto moravského rodáka, který byl asistentem Patologicko-anatomického ústavu Masarykovy university v Brně a po válce přednostou stejného ústavu Palackého univerzity v Olomouci, pozvali do Jihlavy jeho bývalí kolegové z Brna, ředitel nemocnice a primář chirurgie
MUDr. Horn a primáři MUDr. Veselý a MUDr. Michl. Úkolem profesora Pavlici bylo vybudovat
patologicko-anatomické pracoviště nejen pro vlastní nemocnici, ale i pro ostatní nemocnice
tehdejšího Jihlavského kraje.
První laboratoře a pracovny nově založeného oddělení, tehdy nazývaného „Oddělení
pro výzkumné lékařství“, byly umístěny ve staré nemocnici v místě dnešních zubních ordinací.
Pitvy prováděl prof. Pavlica v márnici, kolem které přístavbou vznikla budova patologie. Podle
tehdejšího poje se kromě biop cké služby a pitev na patologii prováděla vyšetření mikrobiologická, hematologická a serologická.
První dva zkušené pitevní laboranty si přivezl prof. Pavlica z Olomouce, ze svého předchozího pracoviště. Prvním sanitářem se stal Antonín Pavelec, který na oddělení odpracoval
desítky let.
Služba pro tehdejší Jihlavský kraj se pozvolna rozběhla, takže do konce roku 1948 bylo
provedeno 63 pitev a 112 biopsií. Prof. Pavlica objížděl jednotlivé nemocnice vlastní Tatrou 57,
materiál do biop cké stanice byl buď zasílán poštou nebo dovážen sanitními vozy. Histologická
technologie odpovídala tehdejší standardní úrovni – práce laborantek byla převážně ruční,
jednotlivé histologické vzorky se ručně zpracovávaly a barvily.
Zavedení biop cké služby v nemocnici krajského typu bylo nesmírným pokrokem, neboť
do té doby existovala pouze pražská biop cká stanice Spolku pro zkoumání a po rání nádorů,
která bohužel diagnózu z případů mimopražských nemocnic stanovovala pouze výjimečně.
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V prosinci roku 1949 se oddělení přestěhovalo do dokončené budovy v areálu „staré
nemocnice“, která s určitými přestavbami sloužila do roku 2002. Na rozvíjející se pracoviště
nastoupili mladí lékaři MUDr. Ludmila Rokytová-Hillová, pozdější primářka mikrobiologického
oddělení, MUDr. Jaromír Svojítka, později primář OKB. O něco později nastoupil MUDr. Rudolf
Hambach a přechodně na oddělení pracovala i MUDr. Věra Šmídová.
Po šes letech k 31. 12. 1954 profesor Pavlica odešel na rodné Slovácko do Kyjova a na
místo primáře nastoupil MUDr. Rudolf Hambach, rodák z Ús n. Labem, který již jako student
sbíral zkušenos v Ús u jihlavského rodáka primáře Matouška a v Praze v Hlavově ústavu.
Za působení primáře Hambacha bylo oddělení budováno a rozšiřováno v duchu tehdejších maximalis ckých tendencí. Histologické laboratoře byly vybaveny na tehdejší dobu moderními autotechnikony, vznikla fotolaboratoř a později byl pořízen i elektornový mikroskop
s příslušenstvím. Od patologie se během času oddělily mikrobiologie, biochemie a hematologie
jako samostatné obory. Primář Hambach metodicky vedl nově ins tucializovaná oddělení patologie v Havl. Brodě, Novém Městě n. Mor. a Třebíči. Na oddělení přišli MUDr. Jan Studený, rodák
z Jihlavy, a MUDr. Karel Khun, původem z Třeboně. V šedesátých letech na oddělení práce poněkud ubylo, protože v dalších nemocnicích regionu vznikaly vlastní patologie. Sekundáři odešli
– MUDr. Studený na primariát do Pelhřimova a MUDr. Khun do Znojma. V létě 1969 primář
Hambach emigroval a na oddělení zůstala pouze začínající sekundární lékařka MUDr. Jana Rejdová. Po svízelném půlročním provizoriu byl MUDr. Khun vyzván ředitelem MUDr. Bradáčkem
k návratu do Jihlavy a vedl oddělení po dobu dalších dvace tří let. V roce 1993 byla primářkou
jmenována MUDr. Jana Rejdová, která oddělení vedla do roku 1999. 1. července 1999 byl do
funkce primáře jmenován MUDr. Michal Kheck, dříve primář patologie v Pehřimově. V roce
2002 bylo oddělení patologie přeloženo do přízemí přístavby v areálu nové nemocnice.
Prvořadým úkolem patologie bylo zaměření na zavedení imunohistochemických technologií a doladění spolupráce s klinickými obory, zvláště onkologií a souvisejícími obory (onkochirurgie, onkogynekologie). To se podařilo i díky tomu, že v dostavbě „nové nemocnice“
byly pro patologii určeny vyhovující prostory s odpovídajícím technickým vybavením piteven,
laboratoří i diagnos cké a administra vní čás oddělení. Vybavení barvicím a zalévacím automatem odstranilo část ru nní nepříjemné práce laborantek a umožnilo přesunout síly do
sekce imunohistochemie. Kvalitní zmrazovací mikrotom je základem pro provádění peroperační biopsie, díky které je operatér během 20 minut od přije vzorku na patologii informován
o povaze onemocnění. Standardem při biop ckém vyšetření lézí prsu, ale i jiných orgánů, se
stalo imunohistochemické vyšetření, které zpřesňuje a racionalizuje eventuelní další léčbu,
zvláště onkologickou. V rámci diagnos ky a léčby karcinomu prsu kromě standardních imu-

nohistochemických vyšetření hormonálních receptorů provádíme jako jediné oddělení v kraji
průkaz a hodnocení faktoru HER2/neu.
V posledních letech se nám pravidelně každý rok podaří zavést průkaz několika dalších
imunohistochemických parametrů, které jsou důležité pro zpřesňování diagnozy. Standardně
jsou vyšetřovány tzv. sen nelové („strážní“) lymfa cké uzliny zvláště u karcinomu prsu, ale
i z jiných lokalizací.
Vznikem krajského onkologického centra jsou na PAO kladeny další úkoly: Lékaři PAO se
účastní práce specializovaných onkologických týmů a účastní se řešení klinických studií.
V pitevním provozu se zaměřujeme na případy onkologické a kardiologické, přestože 69
sledujeme i případy chirurgické a ARO. Tzv. propitvanost je ročně kolem 66%, což dává poměrně vysokou záruku kontroly práce klinických lékařů.
Obor patologie vyžaduje trvalé celoživotní vzdělávání, do jehož ak vit jsou zapojeni
všichni lékaři oddělení. Rovněž vrchní laborantka Bc. Hana Bláhová pokračuje v magisterském
studiu na univerzitě v Bra slavě.
Oddělení patologie při řešení výzkumných úkolů spolupracuje s III. lékařskou fakultou
UK v Praze – Vinohradech a podílí se na odborném výcviku studentů např. Jihočeské Univerzity
i jiných vysokých či středních škol.
Přes nedostatek lékařů a laborantů v našem oboru doufáme, že i v dalších letech se
bude oddělení dále rozvíjet a bude přínosem v diagnos ckém procesu Nemocnice Jihlava.
Prim. MUDr. Michal Kheck

Radiodiagnostické oddělení
Historie dvou dnešních oddělení Nemocnice Jihlava – radiodiagnos ckého a radioterapeu ckého je od roku 1950 až do 31. 1. 1972 společná. Do tohoto data byla činnost obou soustředěna do jednoho „Radiologického oddělení“.
Radiologické oddělení bylo založeno dne 1. 6. 1950 jako součást Krajské nemocnice
v Jihlavě (KÚNZ Jihlava) v areálu „staré nemocnice“. Oddělení zakládal a prvním přednostou se
stal prim. MUDr. Vladimír Malý, prvním sekundárním lékařem byl MUDr. Karel Kupec.
Radiologické oddělení mělo ve svém počátku dvě čás - oddělení centrálního rentgenu
a lůžkové oddělení. Oddělení centrálního rentgenu sídlilo v suterénu chirurgického pavilónu
a skládalo se z RTG diagnos ky a z RTG terapie. Oddělení provádělo vyšetření pro hospitalizované i ambulantní pacienty, pro nádorové a pro zánětlivé RTG ozařování. Lůžkové oddělení
pro onkologicky nemocné bylo situování do pavilónu očního a sloužilo celému regionu Vysočiny (pro celý tehdejší Jihlavský kraj).
Na oddělení pracovaly řádové sestry. V letech 1954–55 došlo k úplnému nahrazení řádových sester civilním středně zdravotnickým personálem.
V roce 1955 byl na centrální rentgen instalován na tehdejší dobu velmi moderní RTG přístroj – tomograf, který umožňoval vyšetřovat plíce, kos a klouby i některé orgány ve vrstvách
v horizontální rovině. Pro ústav znamenal velký přínos.
V roce 1960 byl při územní reorganizaci zrušen mimo jiné i „Jihlavský kraj“, KÚNZ a statut krajské nemocnice v Jihlavě. Spojením nyní již Okresní nemocnice s jihlavskou poliklinikou
vznikl jeden velký zdravotní ústav – Nemocnice s poliklinikou v Jihlavě. Také radiodiagnos cké
oddělení s pracovištěm v nemocnici a na poliklinice tvořilo jeden celek.

vyhodnocování mamárních snímků
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Lékařský tým radiologického oddělení v 50. a 60. letech tvořili pod vedením MUDr. Malého postupně MUDr. Dalibor Novák, MUDr. Zdeněk Pánek, MUDr. Zdeněk Slezák, MUDr. Jan
Štěpánek, MUDr. Zdeněk Nevařil, MUDr. Zdeněk Zrnečko, MUDr. Jiří Janda a MUDr. Naďa Wernerová. V uvedených letech se na oddělení prováděla běžná ru nní RTG vyšetření, ze specializovaných: jednoduché konče nové a mozkové arteriografie, pneumoencefalografie (vyšetření
mozkových komor a nepřímo mozku vzduchovou náplní), pneumoperimyelografie (vyšetření
míchy a páteřního kanálu vzduchovou náplní), pneumoretroperitoneum (zobrazení prostoru
za zadní stěnou břišní vzduchovou náplní), bronchografie a klasická RTG tomografie. Všechna
vyšetření se prováděla pomocí přístrojů „předválečné výroby„ firmy Siemens (tj. vyrobených
ve třicátých letech), která sloužily až do let šedesátých.
K 1. 2. 1972 bylo radiologické oddělení rozděleno na radiodiagnos cké s primářem
MUDr. Malým a radioterapeu cké s primářem MUDr. Štěpánkem. Rozdělení odpovídalo požadavkům doby, oba obory se bouřlivě rozvíjely a jejich činnos se zřetelně odlišovaly. Na radiodiagnos ce měl primář MUDr. Malý k dispozici nový omlazený tým lékařů, který v počátku 70.
let tvořili MUDr. Jiří Janda, MUDr. Jiří Kasal a MUDr. Alexandr Černoch.
Významný pokrok ve vyšetřování byl učiněn v roce 1975, kdy byl na radiodiagnos cké
oddělení instalován rychloměnič filmů firmy Siemens, který umožňoval provádět 1–3 snímky
za vteřinu a byl nutným předpokladem pro provádění dokonalé angiografie – tj. rychlé snímkování kontrastem naplněných cév a jejich prostřednictvím i snímkování orgánů, které zásobují.
V regionu Vysočiny bylo radiodiagnos cké oddělení jediným, které provádělo tato vyšetření.
V roce 1976 byla zavedena nová vyšetřovací metoda – konče nová lymfografie (vyšetřování mízního systému dolních konče n, pánve a čás břicha pomocí speciální kontrastní
náplně). V současné době se od tohoto vyšetření ustupuje.
K 1. 1. 1979 se stává novým přednostou oddělení MUDr. Kasal. Primář MUDr. Malý vedl
oddělení 28 let a za tu dobu vychoval řadu pozdějších primářů – MUDr. Kupce (primářem
v Pelhřimově), MUDr. Jandu (primářem v Jindřichově Hradci). MUDr. Malý založil ještě v druhé
polovině 70. let oddělení nukleární medicíny, které dva roky vedl, pak přešel na RTG oddělení
polikliniky v Třeš , Telči i Jihlavě. Pracoval do konce roku 1990 a zemřel v lednu 1992.
V roce 1981 byla dokončena stavba diagnos ckého pavilonu, který byl první čás „nové
nemocnice“. Téměř celé první poschodí nové budovy je určeno pro radiodiagnos cké oddělení. Na nové čás RDG oddělení byla zahájena pracovní činnost v únoru 1981. Součás nového
pracoviště byl i nový moderní mamografický přístroj firmy Philips, který znamenal výrazné
zkvalitnění diagnos ky nemocí prsu. Přístroj byl opět jediný pro region Vysočiny, byl v činnos
15 let bez vážnější poruchy a vyměněn v roce 1996 pro úplné opotřebení.

V červnu 1983 došlo k první etapě stěhování lůžkové čás nemocnice do „interního
pavilonu“ nové nemocnice. Také RDG oddělení přeneslo svou hlavní činnost na pracoviště
v „nové nemocnici“. Ve „staré nemocnici“ zůstal pro potřeby chirurgických oborů redukovaný
kolek v pracovníků.
V dubnu 1989 nemocnice po velkém úsilí získala první sonografický přístroj firmy Siemens. Zvlášť významná pro nemocnici byla instalace RTG přístroje pro výpočetní tomografii
(CT) v prosinci 1991. Také tento přístroj byl několik let jediným na Vysočině.
V 80. a 90. letech se stabilizoval kolek v pracovníků RDG oddělení. Primář MUDr. Kasal
spolupracoval s lékařem MUDr. Černochem, MUDr. Koubovou, MUDr. Havránkovou a MUDr.
Kudrnovou. Dlouholetý vedoucí laborant Eduard Jozífek, který svoji funkci zastával 26 let, tuto
pozici předal Blance Vackové. Pracovní kolek v tvořilo celkem 5 lékařů, 25 laborantů a 3 provozní pracovnice.
V 90. letech se postupně mění pracovní náplň RDG oddělení. Ubývá RTG vyšetření trávicí trubice, která jsou nahrazována endoskopickými metodikami a přibývá vyšetření sonografických, výpočetní tomografií, mění se angiografická technika, začínají se více provádět
intervenční výkony pod kontrolou CT či sonografie. Nových metodik se ujímá MUDr. Černoch.
K 1. 1. 1997 končí po 18 letech ve funkci primáře MUDr. Kasal a vedení oddělení přechází
na dlouholetého zástupce přednosty MUDr. Černocha, který je v pořadí tře m primářem radiodiagnos ckého oddělení v jeho téměř padesá leté historii.
V letech 1998–2002 došlo k obměně přístrojové techniky, kdy zastaralé přístroje byly
nahrazeny přístroji v té době soudobými včetně sklopné stěny firmy Siemens a spirální CT
a AG linky firmy Shimadzu.
V roce 2003 došlo k přestěhování provozů ze „staré nemocnice“ do nově zbudované
nemocnice. V čás „centrální příjem pacientů“ bylo zřízeno pracoviště RTG pro skiagrafii
a nové CT pracoviště pro urgentní stavy. V této době je uveden do provozu systém nepřímé
digitalizace a archivace snímků PACS. Snímky již nejsou sta ckou záležitos , ale jsou to živá
data, se kterými se dá dále pracovat.
V roce 2003 oddělení získalo statut akreditovaného mamografického pracoviště pro
preven vní vyšetření v mamologii. V současné době provádíme cca 6 500 mamografických
vyšetření ročně. V roce 2007 došlo k obměně již nefunkční AG linky s moderním zesilovačem
obrazu flat panel. Od té doby se dále rozvíjí program invazivní radiologie jak v oblas cévní, tak
v oblas ostatních invazivních technik. Kromě mamografického pracoviště pracuje celé RDG
oddělení v systému bezfilmového digitálního provozu. Digitalizace mamografického pracoviště je úkolem pro nejbližší dobu. Uvažuje se především o systému přímé digitalizace mamogra-
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fického provozu. V roce 2008 jsme získali akreditaci MZd v oboru specializačního vzdělávání
„Radiologie a zobrazovací metody“.
V roce 2009 je nejdůležitějším úkolem zahájit provoz NMR se spádovou oblas pro celý
kraj Vysočina. Dalším nezbytným úkolem je obměna obou CT přístrojů za soudobé mul spirální CT přístroje. Každý rok dochází k nárůstu vyšetření zhruba o 6%. Tento trend je dlouhodobý.
Mění se též skladba vyšetření, kdy narůstají počty CT vyšetření a sono vyšetření při rela vní
stagnaci klasických vyšetření. Lze předpokládat další nárůsty počtů vyšetření se zavedením
nových pracovišť. Jeví se tedy i potřeba nárůstů počtu kvalifikovaných lékařů a radiologických
asistentů vysokoškolského typu. V současné době pracuje na RDG oddělení 7 lékařů, 19 radiologických asistentů, z toho 6 vysokoškolsky vzdělaných, a 3 THP.
Význam zobrazovacích metod v soudobé medicíně neustále vzrůstá. Jde o technicky
a finančně náročný obor, který je však nezbytný pro udržení Nemocnice Jihlava v oblas soudobé péče o pacienty. Vždy jsme trvale usilovali a usilujeme o statut soudobého pracoviště
evropské úrovně v rámci regionu Vysočina.
Prim. MUDr. Alexandr Černoch

Rehabilitační oddělení
Počátky rehabilitačního oddělení v Nemocnici Jihlava se datují od roku 1955, kdy byla v provozu vodoléčba a fyzikální terapie pod vedením MUDr. Metelky. V roce 1956 byla přistavěna
tělocvična k Domu zdraví. Vedoucím lékařem se stal MUDr. Milan Kartůsek, který byl rovněž
dlouholetým lékařem hokejového týmu Dukla Jihlava. Vrchní sestrou byla Marcela Proňková.
V roce 1988 převzal vedení oddělení MUDr. Pavel Málek. Rozšířil škálu fyzikální terapie
poskytované pacientům a začal s aplikací akupunktury a s baňkováním. Ve funkci vrchní sestry
se vystřídaly Hana Bartůňková, Helena Slabá, Eliška Fridrichovská, Blanka Petrášová a Jana
Ciprušová zde působí dosud.
V lednu 1989 bylo ve 4. patře budovy ODN otevřeno lůžkové rehabilitační oddělení,
kde byla v letech 1989–1994 vrchní sestrou Eva Vopálenská, v letech 1994–1997 Apolonia
Svobodová a Božena Novotná jí je od roku 1997 dodnes. V roce 1996 odešel MUDr. Málek
do soukromé praxe a působí v ní dodnes. Od roku 1996 do konce června 2008 bylo oddělení
vedeno MUDr. Vlastou Vodovou.

V lékařském týmu s prim. MUDr. Vodovou pracovala MUDr. Petra Janů, která zde působí
dodnes jako zástupkyně primářky. Další členka týmu MUDr. Lucie Hermanyová je tč. na mateřské dovolené.
V červenci 2008 odešla prim. MUDr. Vlasta Vodová do soukromé praxe a její místo v září
2008 převzala prim. MUDr. Drahomíra Škodová. Zástupkyní zůstala MUDr. Petra Janů. Vrchní
rehabilitační pracovnicí je Jana Ciprušová.
Vzhledem k organizačním změnám (rozdělení nemocnice a polikliniky) byla ambulantní
část přestěhována do přízemí budovy ODN. Na přechodnou dobu bylo lůžkové oddělení přestěhováno do 6. patra interního pavilonu. Po přestěhování celé nemocnice do jednoho areálu
se lůžková rehabilitace stěhovala zpět do 4. patra budovy ODN, kde je dosud. Nachází se zde
celkem 20 lůžek. I přes nutnost stěhování bylo snahou celého kolek vu rehabilitačního oddělení poskytnout co nejlepší prostředí a zázemí pro pacienty i personál.
Rehabilitace v současné době zahrnuje řadu léčebných postupů, z nichž základní je LTVzjednodušeně řečeno cvičení pacienta s odborným vedením lékaře a zdravotnického personálu (rehabilitačních pracovnic). Jde o týmovou práci. Ve fyzikální terapii oddělení využívá elektroléčbu, vodoléčbu, reflexní terapii, akupunkturu, masáže apod. Zvolené prostředky závisí na
rozhodnu lékaře a možnostech zdravotnického zařízení.
Oslovením významných jihlavských firem (ICOM, BOSCH Diesel) získala MUDr. Vodová
finance na zakoupení laserpřístroje (s využi m aplikace v dg. rehabilitace, ortopedie, dermatovenerologie), VAS 07 pro aplikaci elektrodistanční terapie a PARAFANGO (para n + bahno).
Všechny přístroje zajis možnost aplikace s maximálním komfortem a léčebným účinkem pro
klienta. Rovněž i metody LTV (léčebné tělesné výchovy) je nutné aktualizovat – fyzioterapeu
mnohdy absolvovali kurzy na vlastní náklady. Používají se zde i další speciální metody jako
např. míčkování, sensomotorické s mulace, cvičení dle Mc Kenzieho, mobilizace a manipulace páteře, cvičení pánevního dna, léčení funkční sterility metodou paní Mojžíšové, cvičení na
míči, na nestabilních plochách, nácvik správného dýchání apod. Nelze opomenout psychosoma cké souvislos (tělesné onemocnění a psychika člověka).
Většina klientů rehabilitačního oddělení přichází kvůli chorobám pohybového ústrojí,
s poúrazovými stavy a po operacích pohybového aparátu. Velkou část představují i neurologická onemocnění. Správně indikovaná vedená rehabilitační léčba vede k nápravě po ží a pomáhá předcházet recidivám, hlavně u boles zad. Základem zůstává správný pohybový režim
a pravidelné cvičení.
MUDr. Vlasta Vodová
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Traumatologické oddělení
Traumatologická péče byla Nemocnici Jihlava historicky poskytována chirurgickým oddělením,
které bylo součás pavilonu tzv. „staré nemocnice“ ve středu města. Vzhledem ke geografické
poloze města a rostoucímu počtu úrazů během roku 2001 vedení nemocnice rozhoduje o vyčlenění úrazové péče od všeobecné chirurgie a zřizuje samostatné oddělení úrazové chirurgie,
které začíná defini vně pracovat dne 1. 11. 2001.
Rostoucí počet úrazů je dán hlavně pozicí města na dálnici D1, o které pla , že je nejnebezpečnější dálnicí v celé sí dálnic ČR a bezmála stokilometrový úsek této dálnice, z něhož
jsou úrazy sváženy do Nemocnice Jihlava, ve sta s kách nehod a úrazů vychází nejhůře.
Jak je již výše uvedeno dnem 1. 11. 2001 vzniká specializované oddělení úrazové chirurgie a postupně začíná specializovanou péči rozvíjet tak, aby bylo schopné ošetřit celou škálu
úrazů včetně nejsložitějších polytraumat.
V roce 2003 v rámci zrušení staré nemocnice je toto oddělení přestěhováno do pavilonu
„nové nemocnice“ a včetně svých ostatních provozů, jako jsou ambulance a sály, do zcela nových provozů ambulantního traktu a centrálních operačních sálů.
V roce 2004 byl provoz jednotlivých urgentních ambulancí Nemocnice Jihlava v rámci
ústavní pohotovostní služby centralizován do jednoho pracoviště tzv. urgentního příjmu, tedy
právě na tomto místě jsou v rámci ústavní pohotovostní služby (nejedná se o LSPP – lékařská
služba první pomoci), ošetřováni pacien s jakýmkoliv urgentním stavem.
Do tohoto systému samozřejmě zapadá i ošetřování úrazových stavů jakéhokoliv stupně
pos žení včetně polytrauma zovaných pacientů (pacien s mnohočetnými poraněními v krickém stavu) na urgentním příjmu, traumatologické ambulanci a v traumatologické poradně
pro dospělé a dě .
Personál tohoto pracoviště je průběžně proškolován, protože na něj jsou kladeny vysoké
nároky na kvalitu, vzhledem ke spektru poskytované péče. Organizačně je podřízen primáři
oddělení COS, CS a CA. Kvalita poskytované péče je na standardní úrovní ve všech odbornostech par cipujících na tomto pracoviš , rezervy jsou však ve stavebně-technickém uspořádání
tohoto pracoviště, protože je zasazeno do provozu, který měl původně sloužit pro jednodenní
chirurgii. Tento problém je vedením nemocnice komplexně řešen realizací záměru vystavět
nový pavilon urgentní a intenzivní péče, od kterého se očekává, že bude splňovat evropské
normy pro provozovaní bezprahového urgentního příjmu.

Jak je uvedeno v názvu, pavilon urgentní a intenzivní péče bude řešit i problema ku
lůžek intenzivní péče, jejíž lůžkový fond v Nemocnici Jihlava je stále podhodnocen. Doposud
jsou pacien vyžadující urgentní péči z traumatologické indikace ošetřování v rámci tzv. otevřeného lůžkového fondu v rámci 14 lůžkové mul oborové jednotky intenzivní péče, jejíž
lůžkový fond se rozroste ve výše zmiňovaném pavilonu o 8 lůžek.
Lůžkový fond standardní péče našeho oddělení je 25 traumatologických lůžek s rehabilitačním servisem a specializovaným rehabilitačním pracovištěm vybaveným nejmodernější přístrojovou technikou pro rehabilitaci pohybového aparátu. Dále jsou naši pacien , kteří
potřebují péči při zánětlivých komplikacích nebo péči plas ckého chirurga, hospitalizováni na
všeobecné chirurgii v rámci 68 lůžkového oddělení.
Nejtěžší pacien , vyžadující resuscitační péči s ohrožením základních životních funkcí,
jsou hospitalizování na resuscitační stanici oddělení ARO, které nyní disponuje pě lůžky, stavebně je však připraveno na lůžek 8.
Operační léčbu naším pacientům poskytujeme na pracoviš centrálních operačních
sálů. Toto pracoviště má 10 operačních sálů a podle požadované traumatologické opera vy
denně využíváme jeden nebo dva operační sály.
Protože traumatologická péče není problema kou jedné odbornos , je tedy základním
stavebním kamenem úspěchu této péče mezioborová spolupráce napříč všemi odbornostmi,
jejíž pravidla jsou detailně zapracována v provozním řádu traumatologického oddělení. Při
tvorbě tohoto dokumentu a při jeho pravidelných aktualizacích dáváme důraz na organizaci
péče, abychom obstáli při udělení statutu traumacentra a jeho zařazení do věstníku MZČR.
Doporučení pro udělení tohoto statutu udělil výbor České společnos pro úrazovou chirurgii
v roce 2006. Sám jsem členem tohoto výboru od roku 2005 a náplní práce v této funkci je podílet se na metodice, organizaci a vyjednávání o úhradách traumatologické péče v ČR.
Prim. MUDr. Jan Procházka
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Urologické oddělení
Urologické oddělení bylo v jihlavské nemocnici založeno v roce 1951, jako druhé na Moravě.
Z urologické kliniky v Brně přišel na pozici primáře MUDr. Miloš Jeřábek, který měl k dispozici
jednoho sekundáře a již v roce 1952 bylo dle operační knihy provedeno 90 operací. Urologické oddělení bylo situováno do přízemí chirurgického pavilonu a v roce 1959 byl v suterénu
téže budovy vybudován samostatný urologický operační sál, který sloužil až do roku 1990, kdy
se urologické oddělení přestěhovalo do zrestaurované budovy interního oddělení. Oddělení
s třice lůžky opus l prim. MUDr. Jeřábek v roce 1962 a vrá l se zpět na urologickou kliniku do
Brna, kterou vedl Prof. MUDr. Uhlíř.
Dalším primářem se stal v roce 1962 MUDr. Fran šek Šrámek, který navázal na opera vu
a prak ckou urologii a přinesl navíc i základy vědecké činnos , ke které vedl i své lékaře. Publikoval několik prací o urolithiase, zavedl některé nové metody operací a podílel se i na výzkumu
spolu se svým kolek vem. Jistou formou ocenění činnos urologického oddělení v Jihlavě bylo
jeho pověření k uspořádání celostátního urologického sjezdu v roce 1971. Za vedení primáře
Šrámka bylo oddělení rozšířeno na 42 lůžek, dále byla rozšířena ambulance a endoskopie do
suterénu pavilonu namísto transfuzní stanice. V péči oddělení byli pacien nejen z jihlavského
okresu, ale i z okresu Třebíč, Žďár n. Sázavou a z Dačicka.
Po předčasném úmr prim. Šrámka se stal od roku 1975 primářem MUDr. Vladivoj
Čermák. Přestože na oddělení pracovali jen tři stálí lékaři s urologickou erudicí stoupal počet vyšetřených, ošetřených i operovaných pacientů, byly prováděny i operační transuretrální
výkony. První resektoskop na oddělení byl pořízen v roce 1971. V letech 1983-85 se podařilo
výrazně obnovit endoskopický park díky finanční pomoci národních podniků Tesla a Motorpal
Jihlava a Dřeva Měřín. Byly zakoupeny dva resektoskopy, uretroskop i diagnos cké endoskopy,
což umožnilo rozšířit paletu endoskopických výkonů.
V roce 1990 se oddělení přestěhovalo do přestavěného interního pavilonu v areálu staré
nemocnice, kde mělo k dispozici 52 lůžek včetně pě pooperačních, samostatné rentgenové
pracoviště, operační a endoskopický sál a hlavně více sociálního zařízení. Pokoje již byly dvoua třílůžkové.
Koncem roku 1992 odešel prim. MUDr. Čermák do důchodu. 1. 1. 1993 byl přednostou
jmenován MUDr. C bor Marek. Během roku 1993 byl počet lůžek snížen na 42 a urologická
ambulance byla z polikliniky převedena do prostor oddělení. Od roku 1993 je na samostatném
pracoviš k dispozici vlastní ultrazvukový přístroj. Ke konci roku 1993 je díky Komerční bance
Jihlava zakoupen ureteroskop a rok poté pyeloskop. Díky tomu se rozšiřuje endourologická

opera va na úkor klasické. V dubnu 1996 se rozšířily možnos diagnos ky zakoupením přístroje Uromic IV k urodynamickým vyšetřením.
V roce 2002 odešel MUDr. C bor Marek do privátní sféry a dalším přednostou oddělení
se stal MUDr. Zdeněk Lavička. Pod jeho vedením se urologické oddělení přestěhovalo do areálu nové nemocnice. Lůžkové oddělení v interním pavilonu mělo v roce 2002 kapacitu 20 lůžek.
Od tohoto roku jsou k dispozici centrální operační sály a samostatný endourologický sál vybavený digitálním RTG přístrojem. Je zahájeno provádění laparoskopických výkonů, oddělení
bylo vybaveno novým pyeloskopem a novou endokamerou. V roce 2004 uspořádalo jihlavské
77
oddělení Sjezd urologů Vysočiny.
V roce 2005 byl po dalším výběrovém řízení primářem jmenován MUDr. Mar n Drábek
z Brna, který v současné době vede tým dalších 4 lékařů. Za jeho působení se rozvíjí radikální onkologická opera va (radikální retropubická prostatektomie), záchovné resekční výkony
na ledvinách, operace nádorů retroperitonea a operace nádorů nadledvin, dále se provádějí
náročné on-lay plas ky striktur močové trubice a nadále se rozvíjí laparoskopická opera va
(výkony na ledvinách). Oddělení bylo vybaveno novým resektoskopem, dvěma novými rigidními ureteroskopy a též flexibilním cystoskopem a ureteroskopem, což umožňuje komplexní endoskopickou diagnos ku i terapii onemocnění horních i dolních cest močových. Rozvíjí
se spolupráce s Centrem asistované reprodukce.
V ambulantní čás se kromě standardní urologické ambulance rozvíjí koncept specializovaných poraden. V současné době fungují uroonkologická poradna, poradna pro uroli ázu, poradna pro poruchy mikce a andrologická poradna. Urologické oddělení má kompletní
vybavení pro otevřenou, endoskopickou a laparoskopickou opera vu urologických onemocnění. Nabízí svým klientům vysoký standard péče včetně možnos nadstandardního pokoje
na oddělení.
Prim. MUDr. Mar n Drábek

Další součásti
Nemocnice
Jihlava
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Vědecká rada Nemocnice Jihlava
Nově rekonstruovaná Vědecká rada Nemocnice Jihlava byla jmenována ředitelem nemocnice
MUDr. Jiřím Madárem dne 1.7.2004.
V současné době je jejím předsedou prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (Gynekologickoporodnické oddělení), místopředsedou a zároveň vědeckým tajemníkem byl ustanoven prim.
MUDr. Ondřej Škoda (Neurologické oddělení). Dalšími členy jsou prim. MUDr. Mar n Drábek
(Urologické oddělení), prim. MUDr. Pavel Jiránek (ARO), MUDr. Mar n Kučera, PhD. (Gynekologicko-porodnické oddělení), MUDr. Zuzana Nevoralová (Dermatovenerologické oddělení), 79
MUDr. Roman Peschout (Gynekologicko-porodnické oddělení), prim. MUDr. Lubomír Slavíček
(Oddělení radiační onkologie), RNDr. Jaromír Šnobr, CSc., (Oddělení radiační onkologie), prim.
MUDr. Jaroslav Točík (Interní oddělení), MUDr. Julius Vachtenheim, CSc. (Interní oddělení).
Vědecká rada Nemocnice Jihlava (NJ) je poradním orgánem ředitele nemocnice v oblas
vědecké, výzkumné a výchovné činnos , která se jakýmkoliv způsobem dotýká ak vit nemocnice. Posláním Vědecké rady je rozvíjet a podporovat tyto činnos vedoucí k zlepšení kvality
zdravotní péče poskytované v NJ.
Úkolem Vědecké rady je řízení a organizace vědecko-výzkumné a výchovné činnos se
zaměřením na rozvoj vědecké, výzkumné a vývojové práce a postgraduálního vzdělávání v NJ.
Rada dále vypracovává stanoviska k návrhům vědeckého výzkumu, který má být v NJ realizován, provádí kontroly plnění výzkumných úkolů, respek ve jejich vnitřní průběžné a závěrečné
hodnocení. Výzkumné úkoly se dělí na grantem podporované projekty, klinické studie a na
ústavní projekty bez zvláštní podpory. Vědeckou radou jsou schvalovány metodické postupy
těchto studií před předložením e cké komisi NJ. Po ukončení projektu rada schvaluje závěrečné zprávy. Pracovníci NJ jsou zařazováni do vědecké výchovy dle vyjádření Vědecké rady. Rada
sleduje, hodno a eviduje vědecko-výzkumnou činnost (grantem podporované projekty, klinické studie, publikace, přednášky a jiné ak vity) pracovníků, vyjadřuje se ke koncepci rozvoje
jednotlivých oborů a k personální situaci v jednotlivých oborech v Nemocnici Jihlava a vytváří
doporučení na podporu vybraných rozvojových projektů. Zástupce Vědecké rady se účastní na
výběrových řízeních na funkce primářů a náměstků ředitele pro LPP. Rada schvaluje podmínky
pro účast na vzdělávacích a doškolovacích akcích mimo NJ (semináře, kurzy, stáže, kongresy), včetně zahraničních, a dále schvaluje podmínky pro doktorandské studium, eventuelně
pro bakalářské a jiné VŠ studium. Vědecká rada také stanovuje kritéria hodnocení vědecké,
výzkumné a vzdělávací činnos jednotlivců a pracovišť a určuje zásady pro udělování cen za
3 nejlepší vědecké práce pracovníka Nemocnice Jihlava (Cena ředitele) a za nejak vnější přednášející. Návrhy odevzdává řediteli jedenkrát ročně do 1. května. Vědecká rada se vyjadřuje
také k dalším otázkám, které jí předloží k projednání ředitel nemocnice nebo stanoví-li tak
vnitřní předpis nemocnice. Kromě odborných úkolů projednává rada i přístrojové a materiální
vybavení se vztahem k řešeným projektům a navrhuje řediteli inves ce potřebné k zajištění
vědecko-výzkumných projektů nemocnice.
Vědecká rada se schází čtyřikrát ročně v cca tříměsíčních intervalech na zasedáních,
které svolává předseda rady nebo ředitel nemocnice. Zasedání Vědecké rady jsou veřejná,
nicméně její členové mohou odhlasovat zasedání jako neveřejné.
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Etická komise
E cká komise Nemocnice Jihlava dohlíží na zachovávání e ckých zásad v léčebné péči a výzkumu v rámci nemocnice. Dále spolupracuje při sjednocování národních a regionálních přístupů
s mezinárodními e ckými normami obsahujícími e cké zásady společně s mul centrickými
e ckým komisemi a aplikuje tyto normy do praxe. E cká komise spolupracuje se subjekty
mimo Nemocnici Jihlava, které provádějí klinický výzkum a požádají o dohled lokální e ckou
80 komisi. Komise poskytuje konzultace a dohled nad přípravou a prováděním klinického výzkumu v rámci doktorandského studia.
Stávající e cká komise pokračuje v práci e cké komise, která v Nemocnici Jihlava působila pod vedením MUDr. Ehla. Od roku 2005 pracuje lokální e cká komise v Nemocnici Jihlava
v rámci jednotných standardních operačních postupů, které byly konzultovány s mul centrickými e ckými komisemi a implementovány do činnos e cké komise na jednotlivých zasedáních e cké komise.
K 31. 12. 2008 měla lokální e cká komise Nemocnice Jihlava 13 členů, z toho 2 členové
byli bez vztahu k Nemocnici Jihlava. Každý rok probíhají zasedání e cké komise dle určitého
plánu, který pokrývá období celého roku a umožňuje reagovat na požadavky firem, které zadávají klinické studie k provádění, nebo inves gátorů, kteří provádí studie v Nemocnici Jihlava
i mimo toto zařízení.
E cká komise Nemocnice Jihlava projednala od roku 2005 celkem 46 studií, z toho byly
všechny hodnoceny jako lokální. Dále e cká komise Nemocnice Jihlava od roku 2005 posuzovala a na vědomí vzala celkově 179 hlášení o nežádoucích účincích při provádění klinických
hodnocení a 175 dodatků ke studiím.
E cká komise Nemocnice Jihlava je členem Fóra e ckých komisí ČR. Zástupci e cké komise se pravidelné zúčastňují zasedání tohoto Fóra, kde získávají a vyměňují si poznatky členů
e ckých komisí z ČR a SÚKLU. V roce 2008 se zúčastnili mezinárodní konference E ka v klinických studiích a Letní školy lékařské e ky.
MUDr. Roman Peschout

Lékařská knihovna
Skutečný milovník knih vůbec nemusí přečíst všechny.
Důležité je, že ví: „Ta či ona kniha tu je a máme ji k dispozici pro budoucnost.“
Umberto Eco
Knihovna vznikla postupně z pozůstalos jihlavských lékařů, v období první republiky se knihy
a časopisy nakupovaly z prostředků ústavu.
Oficiálně byla knihovna založena v roce 1958 a od roku 1959 nastoupila do knihovny
profesionální knihovnice Olga Nováková. Od té doby byl knihovní fond systema cky budován podle profilace oborů provozovaných v nemocnici. Knihovna byla plánovitě doplňována
tuzemskou i zahraniční odbornou literaturou, knihy byly zpracovávány dle platných katalogizačních norem.
Od roku 1969 byla zavedena spolupráce a cirkulace zahraničních periodik s ostatními
knihovnami.
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V roce 1973 odešla knihovnice Olga Nováková a vedení převzala Mgr. Marie Ďásková.
Do konce roku 1984 byla knihovna umístěna v bývalé kapli v budově očního oddělení
„staré nemocnice“, ale poněvadž docházelo k postupnému přestěhovávání oddělení a lékařů
do „nové nemocnice“, tak od února roku 1985 byla lékařská knihovna umístěna ve spojovacím
krčku mezi diagnos ckým pavilonem a interním oddělením I. – ve 3. poschodí. Byla vybavena
novým nábytkem a personální obsazení se také zlepšilo – na plný úvazek byla přijata 2. knihovnice Petra Linhartová.
V roce 1999 přebírá vedení knihovny paní Jitka Šalandová, Mgr. Ďásková odchází do
důchodu a slečna Linhartová na jiné pracoviště. V této době začíná paní Šalandová usilovat
o zkvalitnění a zrychlení služeb nákupem počítače.
Počítač byl zakoupen po odchodu paní Šalandové a nástupu nové knihovnice paní Ivety
Dobrovolné v roce 2000. Následně nato byl zakoupen knihovnický program CLAVIUS, v rámci
kterého byly po dokončení konverze dat v roce 2002 zprovozněny moduly:
– katalogizace a evidence periodik, modul vyhledávání,
– modul výpůjční protokol,
– www werver Clavius pro dokumenty,
– e-maily meziknihovní výpůjční služby a čtenářům,
– CKPrint sk čárkového kódu.
Celý knihovní fond byl postupně zpracováván do elektronické podoby, knihovna byla
připojena na internet a s mto návazně zřízena e-mailová adresa.
V rámci nového územního uspořádání ČR byly s platnos od 1. 1. 2001 zřízeny nové
regiony, vznikl kraj Vysočina a lékařská knihovna se stala novým regionálním centrem sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. V činnos klademe důraz nejen na spolupráci
mezi knihovnami v regionu, ale také ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, Národní lékařskou
knihovnou ČR a jinými knihovnami.
V roce 2002 byla zapsána jako specializovaná knihovna na Ministerstvu kultury ČR do
evidence knihoven.
Vzhledem k umístění knihovny ve spojovací chodbě a problémy s vytápěním byla knihovna v říjnu roku 2005 přestěhována do uživatelsky přijatelnějších prostor – bývalé ústředny,
2. poschodí za RDG pracovištěm. Tyto nové prostory umožnily otevřít pro čtenáře studovnu.
V roce 2006–2008 byla zprovozněna za podpory nadačního fondu Vysočina s názvem
„Veřejný internet“ – služba pro pacienty, zaměstnance, ale i širokou veřejnost ve studovně
lékařské knihovny – veřejně přístupný internet.

Úkolem lékařské knihovny je pomáhat při dalším vzdělávání nejen zdravotnickému personálu, ale i široké laické veřejnos .
V současné době zajišťujeme svým 620 uživatelům následující služby: Do standardních
služeb patří výpůjčky knih a časopisů, cirkulace periodik, meziknihovní výpůjční služba, pořizování xerokopií, zajišťování kopií obsahu lékařských zahraničních časopisů, tzv. RIOS služba.
Do nadstandardních služeb patří zpracování rešerší z vlastních zdrojů a databázových center,
zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby – JASON.
Fond knihovny ke konci roku 2008 činil 5 254 knihovních jednotek, 53 docházejících
82 českých periodik, 1 zahraniční časopis.
Cílem činnos regionální lékařské knihovny je mít k dispozici rozsáhlý a neustále aktualizovaný knihovní fond, který by vedl ke spokojenos všech čtenářů, kteří této služby využívají.
Iveta Dobrovolná

Oddělení personální a mzdové
Personální a mzdové oddělení zajišťuje administra vní personální činnos související se vznikem, změnou a ukončením pracovního poměru zaměstnanců v kombinaci se zpracováním
mzdové agendy.
Odchodem vedoucí pracovnice personálního oddělení do starobního důchodu v roce
2007 došlo ke sloučení personálního a mzdového oddělení. V rámci poskytování kvalitní péče
o zaměstnance byly činnos personálního a mzdového charakteru spojeny. Tyto služby jsou
zajišťovány čtyřmi referentkami, každá spravuje svěřený úsek a zpracovává veškerou agendu
zaměstnanců přiděleného úseku.
Mezi důležité procesy oddělení patří nábor a výběr zaměstnanců, přije do pracovního
poměru, včetně stanovení náplně práce. Noví zaměstnanci musí projít adaptačním procesem.
Pro sledování kvality lidských zdrojů je vytvořen metodický pokyn – záznam hodnocení
a sebehodnocení zaměstnance. Každý vedoucí pracovník si vytváří analýzu svého podřízeného
personálu a mo vuje zaměstnance. Formou dotazníků je sledována spokojenost zaměstnanců
a při rozvázání pracovního poměru dotazníkem vyhodnocujeme důvody ukončení.
Dále se personální a mzdové oddělení zabývá systemizací pracovních míst pro efek vní
zajištění provozu nemocnice v návaznos na požadavky zdravotních pojišťoven. Vede evidenci
v oblas výchovy a vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků – je zpracován
plán personální poli ky. V rámci prohlubování znalos je zaměstnancům umožněno odborné
vzdělávání. K důležitým činnostem patří sledování a dodržování právních předpisů, podíl na
přípravě systému hodnocení a odměňování zaměstnanců, příprava organizačního řádu, sledování čerpání mzdových prostředků atd.
Nejrůznější požadavky personálního a mzdového charakteru řešíme v co možná nejkratší lhůtě ke spokojenos zaměstnanců.
Ludmila Novotná
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Oddělení informačních a komunikačních
technologií (ICT)
počet zaměstnanců: 8 | počet PC: 600 | počet skáren: 420 | počet serverů: 15 fyzických,
10 ve virtuálním prostředí
Počátky oddělení ICT se datují k roku 1990, kdy oddělení postupně vznikalo a hledalo své
uplatnění v různých oblastech a provozech nemocnice. Postupem času docházelo k prvním
implementacím informačních systémů. Mezi první patřili systémy pracující s ekonomickými
daty a následně v roce 1994 systém pro vedení zdravotnické dokumentace.
Předmětem zájmu oddělení informačních a komunikačních technologií jihlavské nemocnice je v současné době několik hlavních oblas . Mezi ta nejhlavnější a stálá témata patří např.
NIS (nemocniční informační systém), LIS (laboratorní informační systémy), EIS (ekonomické
informační systémy) atd. Každé toto téma (systém) je velice obsáhlé a zahrnuje v sobě další
subsystémy. Vzhledem k zaměření nemocnice jako ins tuce zdravotní péče jsou i naší největší
prioritou systémy pracující s lékařskou dokumentací a ostatními informacemi medicínského
typu – lékařské textové záznamy, RDG snímky, laboratorní výsledky atd.
Na prvním místě zájmu tedy stojí Nemocniční Informační Systém, který je dnes plně
nasazen na všech ambulantních a hospitalizačních odděleních nemocnice (vyjma laboratoří,
kde je v současné době provozován jiný systém). Přestože nejsou laboratorní systémy součás
hlavního NIS, výsledky z laboratorních systémů jsou pomocí datového propojení ihned přístupné také v systému NIS.
Jedním z úspěchů je také implementace systému PACS, čímž bylo postupně dosaženo
plné digitalizace RDG provozu v nemocnici. V současné době má tedy každé oddělení nemocnice přístup k digitálním rentgenovým snímkům a s touto možnos se nám také otevřela cesta
k distribuci snímků do jiných zdravotnických zařízení, čímž se dosáhlo vyšší rychlos při předání
informace a samozřejmě ke snížení nákladů na pořízení a na dodání snímku k danému lékaři.
K dnešnímu dni tedy oddělení ICT disponuje silným technologickým zázemím a spolupracuje s celou řadou organizací státního i komerčního typu. Díky tomu je např. v současné
době v kraji Vysočina v plném ru nním provozu datové centrum krajského úřadu a Nemocnice
Jihlava realizované na principech technologie virtualizace datových úložišť a plně redundatního SAN metro clusteru.
Mgr. David Zažímal
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Oddělení léčebné výživy a stravování
Stravovací provoz je v plném provozu již 15 let. Celý provoz má nastaven systém HACCP
a také jej dodržuje. Pracuje dle standardů Spojené akreditační komise a systému ISO 9001:2000.
OVLS zajišťuje v dnešní době stravování jak pacientů, zaměstnanců, tak i cizích strávníků. Denně vaříme v průměru pro 700 pacientů a 750 zaměstnanců a cizích strávníků. Denní průměr
tedy činí cca 1500 jídel.
Dietní strava je součás komplexní péče o pacienta hospitalizovaného v nemocnici. Pro
pacienty máme připraveno až 90 druhů diet. Denně se z těchto diet používá asi 40 druhů.
Dietní systém upravený speciálně pro naše vnitřní používání v Nemocnici Jihlava splňuje nároky pro tabletový i termoportový systém. Tabletovým systémem dodáváme jídlo na oddělení
označené jménem pacienta a druhem předepsané diety, se kterou by ho měl předem seznámit lékař a vysvětlit mu, proč právě tuto dietu pacientovi předepsal. Pro termoportový systém
pro infekční pavilon používáme vlastních rozpisů stravy, který obsahuje přesný počet pacientů
i přesný počet diet určených na oddělení. Oba systémy patří mezi moderní systémy a plně
navazují na moderně vybavenou kuchyň nemocnice.
Zaměstnanci a cizí strávníci mají na výběr ze šes druhů tj. čtyři hlavní jídla a dvě jídla dietní. K objednávání slouží kreditní systém na čipové karty. Každý strávník si může svojí
kartou objednat jídlo až na 14 dní dopředu. I po objednávce s ním může libovolně měnit či
odhlašovat. V případě, že jídlo chtěl zrušit a nes hl to do uzávěrky, nabízíme možnost tzv.
burzy obědů. Zaměstnanci si mohou objednávat nejen z centrálního objednávkového místa,
ale i z terminálů na odděleních, což jistě zlepšuje komfort při výběru jídla. Lékaři a sestry, kteří
nemůžou opus t oddělení (operační sály a jiné), si dokonce mohou jídlo objednat přímo na
oddělení, kde právě slouží. Naší snahou v této oblas je i nadále co nejvíce rozšiřovat nabídku
služeb vedoucí k všeobecné spokojenos všech našich strávníků.

Pro pacienty byla otevřena dietologická poradna, která má za cíl rozšířit mezi obyvatele Jihlavska všeobecné podmínky pro co nejzdravější stravování včetně stravování dietního. Všichni, kteří mají zájem, si tedy mohou u nutričních terapeutek našeho provozu nechat
poradit, jak upravit svůj jídelníček v závislos na zdravotní stavu nebo např. jakou nejvhodnější
dietu zvolit pro redukci nadváhy. Obyvatelé Jihlavska si mohou nechat poradit v naší poradně
o správnos stravování u různých nemocí a dietách s nimi spojených tak, jak je tomu u hospitalizovaných pacientů.
Závěrem je nutno říci, že naším prvořadým cílem je maximální spokojenost všech pacientů, zaměstnanců i cizích strávníků stravovaných v našem zařízení.
Vlas mil Konopáč

Rozvoj ošetřovatelství
v Nemocnici Jihlava
v letech 1999–2009
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Pod vlivem vydání historicky první Koncepce ošetřovatelství v roce 1998 dochází i v jihlavské
nemocnici k výraznému rozvoji ošetřovatelské péče. Z ošetřovatelství se pomalu stává samostatná vědecká disciplína zaměřená na plánovité uspokojování a vyhledávání potřeb člověka
ve vztahu k jeho zdraví nebo k potřebám vzniklým onemocněním. Ošetřovatelský personál
pracuje výrazně samostatněji a začíná poskytovat ošetřovatelskou péči na vysoké profesionální úrovni.
V nemocnici začíná v roce 2000 pracovat komise pro tvorbu ošetřovatelských standardů,
čímž byla nastavena minima v kvalitě poskytování ošetřovatelské péče a jednotnost postupů
při poskytování této péče. Standardy byly vydány s platnos celoústavní nebo byly zpracovány
lokálně jako závazné postupy na jednotlivých odděleních, s ohledem na specifika dané odbornos . V roce 2001 začala vznikat jednotná ošetřovatelská dokumentace pro interní obory.
V témže roce byl vytvořen jednotný standard pro nástupní praxi pro všechna oddělení v nemocnici. Také používání moderních technik, zdravotnických pomůcek a spotřebního materiálu
vyhovujícího celosvětovým trendům se výrazně zlepšilo.
Zlomovým obdobím se stává rok 2004, ve kterém byl vydán zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilos k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činnos souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Podmínky pro získávání
a uznávání způsobilos byly přizpůsobeny pravidlům EU. Nelékařský zdravotnický personál je
tak v rámci zajištění kvality a vysoké úrovně poskytované péče postaven před nutnost neustálého celoživotního vzdělávání.
Tento fakt přinesl do ošetřovatelské péče spoustu pozi vních věcí. Z nelékařského zdravotnického personálu se stává v důsledku zvyšování kvalifikací vysoce specializovaný personál,
jehož odbornost je zvyšována ve specializačním studiu a stále častěji i na vysokých školách.
V nemocnici se například od r. 2004 otevírá specializovaná ambulance na hojení chronických
ran, jsou vyškoleny sestry specialistky v péči o stomie, v péči o pacientky po ablaci prsu, v provádění bazální s mulace, v edukaci diabe ckých pacientů dospělých i dětských, dětské sestry
a porodní asistentky edukují maminky v laktační poradně, porodní asistentky vedou předporodní kurzy, provádí aromaterapii v porodnictví a nutriční terapeutky vedou dietelogickou
ambulanci, fyzioterapeutky vedou cvičení dle Mojžíšové a Čápové a provádějí lymfodrenáže.
Vzdělávání personálu probíhalo i přímo v jihlavské nemocnici, a to buď formou celoústavních seminářů s krajskou působnos , oddílenských seminářů zaměřených k dané odbornos či v kurzech pod vedením odborných lektorů. Nelékařský zdravotnický personál se velmi
často podílel na těchto vzdělávacích akcích ale i na akcích s celorepublikovou působno ak vní
účas , kde prezentoval svoje znalos a dovednos .

Střední
zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola
zdravotnická Jihlava
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Naplňování strategie a zvyšování kvality ošetřovatelské péče bylo cílem k udělení akreditace nemocnice Spojenou akreditační komisí. Celý proces přípravy probíhal v letech 2007–
–2009. Byly inovovány celoústavní ošetřovatelské standardy, kterých je v současné době 170.
Byl zaveden systém poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu, čímž
se výrazně zlepšilo poskytování individualizované péče. Bylo nastaveno sledování indikátorů
kvality, jenž se vztahují k ošetřovatelské péči – výskyt dekubitů, pádů, počty nozokomiálních
nákaz, počty mimořádných událos , spokojenost hospitalizovaných i ambulantních pacientů,
ale i spokojenost zaměstnanců. V rámci celého zdravotnického zařízení byla zavedena jednotná hospitalizační a ambulantní dokumentace, jejíž součás je i dokumentace ošetřovatelská,
což zajišťuje kon nuální dokumentování poskytnuté ošetřovatelské péče, zlepšení předávání
ucelených informací o pacientovi a možnost hodnocení ošetřovatelské péče i zpětně.
Všechny nastavené procesy jsou kontrolovány na základě interních i externích auditů.
Výsledky auditů jsou podkladem pro cílené zvyšování kvality poskytované péče a jsou průběžně monitorovány.
V současné době tvoří nelékařský zdravotnický personál 70 % všech zaměstnanců nemocnice.
Ošetřovatelství je specifický obor, který od pracovníků vyžaduje specializované znalos
a současně i vysokou mo vaci a morální předpoklady k výkonu náročného povolání. Proto
našim cílem pro další rozvoj ošetřovatelství v Nemocnici Jihlava je především:
– zajis t příjemné a bezpečné prostředí pro pacienta s respektováním lidské důstojnos
a uspokojením všech jeho potřeb,
– zajis t individuální přístup a dostatečnou informovanost pacienta,
– podporovat vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
– získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro vybrané vzdělávací programy,
– vytvářet mo vační prostředí pro ošetřovatelský personál tak, aby vnímal svou sounáležitost k nemocnici
– vychovávat ošetřující personál k zodpovědnos za odvedenou práci a výkon, k prezentaci
dobrého jména nemocnice i za jejími branami.
Jarmila Cmuntová

Počátky zdravotnického školství v Jihlavě spadají do roku 1949. V září 2009 oslaví Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava 60. výročí od svého založení.
Za dobu svého trvání škola vychovala a připravila do ošetřovatelské praxe řadu zdravotnických pracovníků v nejrůznějších oborech, které se ve škole vyučovaly. V průběhu let se
měnila délka a forma jednotlivých oborů, které měly převážně charakter střední školy ukončené maturitou. Pro bližší představu uvádím většinu z nich, což zároveň dokumentuje neustálé
změny a vývoj v oblas zdravotnického školství, na něž bylo nutno pružně reagovat: zdravotní
sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, všeobecná sestra, sestra pro
psychiatrii, ošetřovatel/ka, zdravotnický asistent.
Na konci 90. let minulého stole začaly při středních zdravotnických školách vznikat i vyšší
zdravotnické školy, do kterých nastupovali absolven maturitních oborů. Od školního roku
1996/97 jihlavská škola v tomto typu studia nabízela dva obory – Diplomovaná všeobecná
sestra a Diplomovaná porodní asistentka. Studium bylo ukončeno absolutoriem s výstupem
diplomovaný specialista (DiS).
V jubilejním školním roce 2009/10 škola nabízí vzdělání v těchto oborech:
střední zdravotnická škola
– 4letý maturitní obor: Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum
– 3letý učební obor: Ošetřovatel
vyšší odborná zdravotnická škola
– 3letý obor zakončený absolutoriem: Diplomovaná všeobecná sestra
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Zřizovatelem školy je v současné době kraj Vysočina a škola má právní subjek vitu. Budova
školy se nachází v historickém centru města na ulici Husova. Tato poloha je velice příznivá, co
se týče dostupnos pro dojíždějící studenty a zároveň vzhledem k umístění domova mládeže
a Nemocnice Jihlava, kde probíhá odborná praxe.
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni a odpovídám trendům kladeným na moderní
způsob výuky. Ve škole se nachází specializované učebny pro výuku jazyků, ošetřovatelství, fyziky a chemie a dvě počítačové učebny. Většina učeben je zároveň vybavena dataprojektorem.
Volný přístup na internet je samozřejmos jak pro zaměstnance, tak i studenty školy. Součás
90 školy je i knihovna a studovna s bohatým fondem beletrie, odborné literatury a časopisů.
Škola se vedle své hlavní činnos , což je výchova a vzdělávání ošetřovatelského personálu, věnuje i celé řadě dalších ak vit, které k současnému poje školy neodmyslitelně patří.
Za zmínku stojí alespoň některé z nich:
– realizace celostátní Soutěže první pomoci s mezinárodní účas
– pravidelné pořádání odborných konferencí pro zdravotnickou veřejnost
– pořádání akreditovaných Kurzů první pomoci pro pedagogy
– spolupráce s řadou organizací: kraj Vysočina – projekt První pomoc do škol; ČČK
Jihlava – dárcovství krve, školení; Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě – řada akcí v oblas
prevence; Magistrát města Jihlavy – vítání občánků aj.
– realizace rozsáhlé projektové činnos v oblas zdravého životního stylu; první pomoci
a prevence úrazů; informačních technologií aj.
– spolupráce s řadou partnerů se zahraničí:
– 15letá spolupráce se školou a nemocnicí v Mutlangenu (Německo)
– partnerská škola v Bergenu (Norsko) v rámci projektu Norských fondů
– partnerské školy v Anglii, Itálii, Německu a Francii v rámci projektu Comenius
– partnerská škola v Hollabrunu (Rakousko)
– organizace červeného kříže Dolního Rakouska
Nosným prvkem zdravotnického školství je příprava žáků a studentů v reálných podmínkách
zdravotnických zařízení. Bez úzké návaznos na praxi, bez využívání bohatých zkušenos , dovednos a vědomos řady zdravotnických pracovníků nelze v oblas ošetřovatelských profesí
vychovávat a vzdělávat.
Právě jihlavská nemocnice je pro školu stěžejním partnerem, která poskytuje nezbytné
zázemí pro realizaci odborné praxe. Tato spolupráce je založena na dlouholetém budování
vzájemných vztahů jednak mezi managementem nemocnice a školy, jednak mezi pracovníky
jednotlivých oddělení a vyučujícími školy. Někteří zdravotníci jihlavské nemocnice se ak vně
zapojují i do teore cké výuky studentů.
Na závěr je možno s potěšením konstatovat, že řada absolventů naší „zdravky“ nachází uplatnění právě v jihlavské nemocnici.
PhDr. Marie Říhová, ředitelka školy

Vysoká škola
polytechnická Jihlava
– VŠPJ
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V roce 2008 vznikla při VŠPJ nová katedra – Katedra zdravotnických studií. Především na základě potřeb kraje Vysočina byly započaty práce na přípravě bakalářského studia v programu
Ošetřovatelství.
Pracovníci výše uvedené katedry předložili k akreditaci dva obory: Porodní asistentka
a Všeobecná sestra. Oba bakalářské obory byly akreditační komisí schváleny a v akademickém
roce 2008/09 byl realizován první ročník studia, v němž začalo studovat 55 studentek v denní
formě studia. Garantem oboru Porodní asistentka je prof. MUDr. Aleš Roztočil, přednosta gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava. V následujících letech je každoročně
počítáno s přije m cca 90 nových studentů/studentek do obou oborů v denní formě studia.
Dle českých zákonných norem a směrnic Evropské unie musí být polovina studia věnována odborné praxi a stážím přímo ve zdravotnických zařízeních.
Vzhledem k lokalizaci vysoké školy se hlavním partnerem pro zajištění výuky logicky stala jihlavská nemocnice. Kvalitní příprava budoucích zdravotnických pracovníků je tedy závislá
nejenom na práci vysokoškolských učitelů, ale z velké čás na ak vní spolupráci všech zainteresovaných odborníků ze zdravotnického terénu. Do prak cké výuky studentů jsou zapojeny
i ostatní krajské nemocnice a další zdravotnická zařízení.
Vysoká škola chce zároveň reagovat na velký zájem o kombinovanou formu studia
v programu Ošetřovatelství a nabídnout tuto možnost ošetřovatelskému personálu především
z kraje Vysočina.
PhDr. Marie Říhová, vedoucí Katedry zdravotnických studi

Ředitelé a primáři
Gynekologicko-porodnické
oddělení
nemocnice
od roku 1857–dosud

Přehled primářů
jihlavské nemocnice
Oddělení anesteziologicko-resuscitační
MUDr. Zdeněk Drobný 1966–1991
MUDr. Pavel Jiránek 1991–dosud
Oddělení Centrálních operačních sálů,
Centrální sterilizace, Ambulantní trakt
MUDr. Jaromír Havel 2002–2003
MUDr. Jan Miklica 2003–2004
Oddělení dětské
MUDr. Pavel Ševčík 1945–1978
MUDr. Alois Hofštetr 1979–1993
MUDr. Milan Svojsík 1993–dosud
Oddělení dlouhodobě nemocných
MUDr. Zdeněk Novák 1988–1993
MUDr. Eva Balnerová 1993–dosud

Ředitelé nemocnice
od roku 1857–dosud
Dr. Franz Julius Grüner 1857–1868
Dr. Julius Grüner 1869–1886
Dr. Julius Pollatschek 1887–1898
Dr. Anton Nietsch 1898–1923
Dr. Vítězslav Horn 1924–1937
MUDr. Hansmann 1938
MUDr. He leisch 1938–1945
MUDr. Vítězslav Horn 1945–1949
MUDr. Rudolf Michl 1949–1950
MUDr. Miloš Janeček 1950–1951
MUDr. Fran šek Bradáček 1952–1960,
1964–1973
MUDr. Miloslav Roch1959–1960, 1960–1963
MUDr. Josef Večeřa 1961–1972 , 1973–1979
MUDr. Vladimír Juříček 1973–1975
MUDr. Miloslav Blažek 1976–1979, 1980–1987
MUDr. Jiří Dvorník 1980–1985
MUDr. Fran šek Sýkora 1986–1990

MUDr. Miloš Zeman 1988–1990
MUDr. Ivan Činčera 1990–1991
MUDr. Tomáš Snížek 1992–1995
Ing. Miroslav Vyhlídal 1996
Ing. Dušan Hubač 1996–2002
Ing. Miroslav Vyhlídal 2002
JUDr. Jaroslav Černý 2002–2003
Ing. Pavel Hrala 2003–2004
MUDr. Jiří Madar 2004–2006
MUDr. Jan Procházka 2006
Ing. Mar n Šuma 2006–2008
MUDr. Jan Procházka 2008–2009
Ing. Josef Čekal 2009–dosud

Oddělení gynekologicko-porodnické
MUDr. Miluše Hromádková 1949–1976
MUDr. Ivan Činčera 1976–1982
MUDr. Eva Vaňurová 1982–1989
MUDr. Lubomír Šoukal 1990–2002
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 2003–dosud
Oddělení hematologicko-transfuzní
MUDr. Jaromír Svojítka 1953–1954
MUDr. Vojtěch Pola 1954–1957
MUDr. Svatopluk Vaníček 1958–1961
MUDr. Miloš Paul 1962–1991
MUDr. Jiřina Gáliková 1991–dosud
Oddělení chirurgické
MUDr. Vítězslav Horn 1924–1948
MUDr. Jan Vojta 1948–1960
MUDr. Vladimír Juříček 1960–1988
MUDr. Petr Qui a 1989–1990
MUDr. Jaroslav Šilhan 1991–1996
MUDr. Jaromír Havel 1997–2002
MUDr. Jaromír Meduna 2002–dosud

Oddělení infekční
MUDr. Marie Havlásková 1948–1971
MUDr. Jiří Dvorník 1972–1990
MUDr. Josef Skála 1991–2004
MUDr. Josef Škárek 2004–dosud
Oddělení interní I.
MUDr. Bohumil Veselý 1926–1949
MUDr. Miloš Štursa 1950–1958
MUDr. Vladimír Šmíd 1958–1981
MUDr. Julius Vachtenheim 1981–1990
MUDr. Pavel Sví l 1991–2004
Oddělení interní II.
MUDr. Julius Vachtenheim 1969–1981
MUDr. Vladimír Šmíd 1981–1984
MUDr. Josef Skála 1984–1990
MUDr. Jaroslav Točík 1991–2004
Oddělení interní
MUDr. Jaroslav Točík 2004–dosud
Oddělení kardiologické
MUDr. Zdeněk Klimsa 2008–dosud
Oddělení klinické biochemie
MUDr. Jaromír Svojítka 1953–1983
MUDr. Josef Roháček 1984–1992
Ing. Pavel Bradáček 1993–2001
Oddělení mikrobiologické
MUDr. Ludmila Hillová 1960–1981
MUDr. Jiří Sláma 1981–1991
MUDr. Helena Skačániová 1994–2001
Oddělení klinické biochemie a mikrobiologie
MUDr. Helena Skačániová 2001–dosud
Oddělení kožní
MUDr. Polner 1933–1943
MUDr. Vladimír Janovský 1944–1951
MUDr. Vítězslav Sedláček 1951–1980
MUDr. Karel Linhart 1980–1990
MUDr. Dagmar Ulrichová 1991–1997
MUDr. Zuzana Nevoralová 1997–1998
MUDr. Štefan Dubáň 1998–dosud
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Oddělení neurologické
MUDr. O o Dostál 1952–1972
MUDr. Jiří Landsmann 1972–1974
MUDr. Hanuš Baš 1974–1992
MUDr. Vlas mil Hřeben 1992–2003
MUDr. Jiří Landsmann 2003–2008
MUDr. Ondřej Škoda 2008–dosud

94 Oddělení nosní-krční-ušní
MUDr. Rudolf Michl 1937–1955
MUDr. Zdeněk Vranka 1956
MUDr. Josef Pleskač 1957–1975
MUDr. Stanislav Sádecký 1976–1981
MUDr. Todor Kelpenčev 1981–1990
MUDr. Jiří Musil 1991–dosud
Oddělení nukleární medicíny
MUDr. Vladimír Malý 1973–1982
MUDr. Ivana Bradáčková 1983–dosud
Oddělení oční
MUDr. Maxmilián Bondi 1925–1927
MUDr. Jaroslav Krys an 1928–1935
MUDr. Rudolf Knobloch 1936–1938
MUDr. Jiří Hynie 1938–1973
MUDr. Zdeněk Hill 1973–1982
MUDr. Josef Malý 1983–1997
MUDr. Pavel Pernica 1997–dosud
Oddělení ortopedické
MUDr. Miloš Janeček 1950–1952
MUDr. Vítězslav Tichota 1952–1977
MUDr. Oldřich Moravec 1977–1990
MUDr. Jiří Šedivý 1991–dosud
Oddělení patologicko-anatomické
MUDr. Fran šek Pavlica 1948–1954
MUDr. Rudolf Hambach 1955–1969
MUDr. Karel Khun 1969–1992
MUDr. Jana Rejdová 1993–1999
MUDr. Michal Kheck 1999–dosud
Oddělení plicní
MUDr. Jan Hromek 1954–1968
MUDr. Gustav Miška 1968–1975
MUDr. Zdeněk Palas 1975–1991
MUDr. Tomáš Snížek 1992–dosud

Oddělení radiodiagnos cké
MUDr. Vladimír Malý 1950–1978
MUDr. Jiří Kasal 1979–1996
MUDr. Alexandr Černoch 1997–dosud
Oddělení radioterapeu cké
MUDr. Jan Štěpánek 1972–1992
MUDr. Zdeněk Vrba 1993–1999
MUDr. Jan Stejskal 1999–2005
MUDr. Lubomír Slavíček 2005–dosud
Oddělení rehabilitační
MUDr. Milan Kartůsek 1956–1987
MUDr. Pavel Málek 1988–1996
MUDr. Vlasta Vodová 1996–2008
MUDr. Drahomíra Škodová 2008–dosud
Oddělení traumatologické
MUDr. Jan Procházka 2001–dosud
Oddělení urologické
MUDr. Miloš Jeřábek 1950–1961
MUDr. Fran šek Šrámek 1962–1974
MUDr. Vladivoj Čermák 1975–1992
MUDr. C bor Marek 1993–2002
MUDr. Zdeněk Lavička 2002–2005
MUDr. Mar n Drábek 2005–dosud
Oddělení zubní
MUDr. Vojtěch Novák 1946–1963
MUDr. Rudolf Ružička 1963–1964
MUDr. Miloslav Blažek 1965–1975
MUDr. Josef Zahradník 1976–1989
MUDr. Jarmila Nestrojilová 1990–1994
Nemocniční lékárna
PhMr. Jiří Fišer 1952–1960
PhMr. Fran šek Landsmann 1960–1986
PharmDr. Marie Svobodová 1986–dosud

Nemocnice Jihlava děkuje firmě Sanofi-Aven s, s. r. o.
za podporu oslav 160. výročí založení.
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