Nemocnice Tišnov, p. o.

Historie nemocnice
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1895 - byl Tišnov prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi
1899 - za pomoci města Tišnova rozhodl MUDr. František Kuthan , průkopník vodoléčby a
fyzikální terapie , postavit na severozápadním úpatí lesa Klucanina sanatorium a vodoléčebný
ústav. První hlavní budovu navrhl v pozdně historizujícím slohu významný brněnský architekt
Karel Hugo Kepka a byla postavena za rok.
1900 - ústav, který výrazně ovlivnil rozvoj města byl vysvěcen biskupem Dr. Fr. S. Bauerem.V
sanatoriu byly léčeny choroby nervové, vnitřní a výměny látek a po celou dobu jej MUDr.
Kuthan postupně rozšiřoval a modernizoval. Léčilo se zde mnoho významných hostí, mezi
nimi byl i hudební skladatel Leoš Janáček.
1948 - sanatorium bylo dáno pod národní správu Svazu nemocenských pojišťoven V Praze
1957 - sanatorium přeměněno na nemocnici, poskytující péči v oborech interna a neurologie
1989 - majetek byl rodině Kuthanů navrácen
1992 - na hlavní budově odhalena pamětní deska zakladateli MUDr. Kuthanovi,
2000 - budova odkoupena do vlastnictví státu , dnes patří mezi státem chráněné kulturní
památky.
2003 – majitelem nemocnice se stal Jihomoravský kraj

Současný stav
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Nemocnice se spádovou oblastí 50 tis. obyvatel
Poskytuje ambulantní péči v oborech interna,chirurgie,diabetologie,kardiologie,léčebná
rehabilitace,neurologie
Zajišťuje služby komplementu v oborech RDG a biochemie
Poskytuje hospitalizační péči v oborech interna a LDN
Zajišťuje LSPP pro sever okresu Brno – venkov
Nemocnice má 25 lůžek interních a 70 lůžek LDN s následnou rehabilitací
Nemocnice Tišnov je od února 2010 držitelem certifikátu jakosti dle norem 9001:2009
o zavedení systému managementu kvality a jakosti v ústavní a ambulantní péči a činností
související se zdravotní péči
Nemocnice Tišnov je od září 2010 je držitelem Certifikátu o udělení akreditace pro řízení a
zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů jako první z nemocnic JM kraje
O pacienty se stará 117 stálých zaměstnanců
Nemocnice pravidelně pořádá odborné certifikované semináře pro vlastní i externí zájemce
V loňském roce byla pořádána Konference zaměřená na ošetřovatelskou péči zdravotně
postižených pacientů

Potřeby vzniku centra zdravotních a
sociálních služeb v Tišnově
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Řešení staticky narušeného objektu novější budovy nemocnice
Zachování stávajících a optimální rozšíření požadovaných zdravotnických výkonů
Odstranění hygienicky a epidemiologicky nevhodného prolínání ambulantního a lůžkového provozu
Odstranění deficitů ve vybavení a plošném standardu
Kompletizace a zlepšení dostupnosti zdravotních služeb ve městě Tišnově
Cílová diferenciace a specializace areálu na samostatné provozní jednotky ( nemocnici a domov důchodců)
při účelném využívání společných zařízení a prostor ve shodě s potřebami rozvoje a doplněním kapacit
zdravotnických a sociálních služeb v regionu
Očekávané výrazné snížení provozních nákladů v novostavbách v dosažitelném režimu nízkoenergetických
staveb

Harmonogram rekonstrukce a dostavby
Nemocnice Tišnov
•
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Restrukturalizace provozu nemocnice – rozšíření následné péče o 1/3 a úprava lůžek
interních na celkový počet 25, intenzivní péče pro pacienty Tišnovska v rámci brněnských
fakultních nemocnic na standardu vyšším, než který může poskytovat Nemocnice Tišnov
Výstavba ambulantního traktu 1 podlažního se suterénem na pozemku po demolici
původních garáží ( 10 ordinací specialistů a 2 ordinace praktických lékařů, lékárna, garáže
sanitek a energetické centrum) – vyčlenění provozů polikliniky z areálu nemocnice Tišnov
Demolice východního pavilonu, realizace vyvolaných přeložek inž. sítí a tech. objektů
(uvolnění pozemku pro dostavbu nemocnice - lůžkového traktu)
Výstavba nového lůžkového traktu Nemocnice Tišnov 4 podlažního se suterénem ve
standardu vyhl. MZ ČR č. 49/1993 a s režimem nízkoenergetické budovy vč. standardních a
specializovaných zdravot. pracovišť – nemocnice – lůžkový trakt o kapacitě do 100 lůžek
s rozsahem zdravot. péče : oddělení interny, oddělení jednodenní chirurgie, radiodiagnostické
pracoviště, oddělení LDN, pracoviště léčebné rehabilitace, pracoviště klinické biochemie,
pomocná a technická zařízení, sklady.
Rekonstrukce původního sanatoria na Domov seniorů s kapacitou 64 lůžek a se společnými
provozy ( kapacity stravování, prostory a zařízení tech. vybavení).

Časový harmonogram rekonstrukce a
dostavby Nemocnice Tišnov
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2013-2015 Projektové práce a příprava VŘ
2015 -2017 Demolice stávající dopravy a výstavba ambulantního traktu
2016 –2019 Demolice východního pavilonu a výstavba nového pavilonu
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Děkuji za pozornost

