
Moji podporovatelé
Bc. Kateřina Malečková

starostka Blatné

„Ráda spolupracuji s lidmi, 

kteří neznají spojení „to 

nejde“ a vždy hledají cesty. 

Přesně tímto člověkem je 

MUDr. Tomáš Fiala.”

MUDr. Radek Chalupa 

primář chirurgie

strakonické nemocnice

„Pokud bude se stejným 

úsilím, nasazením a 

zodpovědností jako o „svoji“ 

nemocnici pečovat i o „svůj“ 

senátní obvod, těžko budeme 

hledat lepšího kandidáta.”

MUDr. Martin Gregora 

primář dětského 

oddělení strakonické 

nemocnice

MUDr. Jiří Cuhra

oční lékař

Ilona Csáková

zpěvačka

Hana Křížková

zpěvačka a herečka

„MUDr. Tomáš Fiala je nejen 

můj dobrý kamarád a spolužák 

z gymnázia, ale také skvělý 

lékař a manažer. Takové 

odborníky potřebujeme!”

 Luboš Pýcha

a celý tenisový oddíl 

Blatná

Vlasta Maroušková 

ředitelka Domova 

PETRA Mačkov

RNDr. Jan Zahradník 

bývalý jihočeský 

hejtman, poslanec 

Parlamentu ČR

Martina Mikšíčková

starostka Mirotic

Ing. Pavel Pavel 

technik a exp. archeolog

„Tomáš Fiala dobře zná, díky 

své profesi, život a potřeby 

Písecka a Strakonicka. Za mě 

je svým citlivým lidským 

přístupem a profesním 

předpokladům tím správným 

kandidátem na senátora.”

  JUDr. Ladislav Faktor 

     senátor a podnikatel

    „Vždycky jsem si vážil lidí, 

kteří se pro vstup do politiky 

rozhodli až poté, co za sebou 

měli úspěšnou kariéru profesní. 

Pan doktor Tomáš Fiala je 

jakožto dlouholetý ředitel 

nemocnice bezesporu jedním

z nich. Takoví lidé jsou pro stát 

cenní, protože nežijí odtrženi 

od běžného života a vidí 

problémy z lidské stránky. Věřím 

proto, že Tomáš Fiala by byl

pro Senát přínosem.”

Naše strakonická nemocnice

Blatensko a já
Historické jihočeské město jsem

v dětství poznával současně

s krásným okolím – jako skaut

z táborů koncem 60. let i jako syn 

otce – odborného neurologa, 

který na Blatensku často 

ordinoval. Jako mladý pediatr 

jsem později na blatenské 

poliklinice pracoval v první 

polovině 80. let. Coby nemocniční 

lékař jsem se tam hodně naučil

od kolegyně Lídy Hlavaté, ale i od 

zkušených terénních dětských 

sester. Jejich fígle v péči o kojence

a batolata jsme ve špitále neznali. 

Při pohotovostech a se záchran-

kou jsem Blatensko poznal zase 

trochu z jiné stránky.

Nyní sem často dojíždím

na polikliniku, kde nemocnice 

provozuje odborné ambulance.

Tomáš Fiala strakonic-

kou nemocnici vede od 

roku 2003. Zařízení 

provedl jedním z nej-

obtížnějších období. 

Docházelo k restruktu-

ralizaci zdravotní péče, 

úhrady od zdravotních 

pojišťoven byly často 

nedostatečné, uvažo-

valo se o výrazné 

redukci nemocnice. 

Přesto se Tomáši Fialo-

vi a jeho týmu povedlo tuto krizi 

zažehnat a dvakrát, naposledy 

v roce 2019, dovést nemocnici 

k titulu nejlepší nemocnice ČR.

Za posledních deset let se do 

modernizace nemocnice investo-

valo přes 1,2 miliardy korun. Nej-

větším počinem byla rekonstruk-

ce a dostavba pavilonu operač-

ních oborů, kde vznikly centrální  

operační sály pro chirurgii, gyne-

kologii a ORL a multioborová JIP. 

Pýchou strakonické nemocnice je 

také porodnice. V roce 2018 se 

velkého pokroku dočkala 

radiodiagnostika. Byly obměněny 

všechny rentgenové přístroje

a provoz zahájila magnetická 

rezonance. Obyvatelé regionu 

díky této investici získali 

dostupné vyšetření, na které 

dříve  museli čekat i několik 

měsíců. Strakonická nemocnice 

má v některých oborech 

nadregionální význam. Například 

gastroenterologické centrum 

patří mezi nejlépe vybavená 

pracoviště i v evropském 

měřítku. Neurologické oddělení 

bylo jedno z prvních v republice, 

kde byla aplikována tromboly-

tická terapie u akutní cévní 

mozkové příhody. V současnosti 

rozjíždí terapii migrény 

biologickou léčbou. 

Plicní lékaři získali v ro-

ce 2019 nové ambu-

lance, kde zajišťují péči 

pro pacienty z několika 

okresů. Díky evrop-

ským fondům je 

moderně vybavené 

rehabilitační oddělení. 

Také centrální labora-

toře patří i na evropské 

poměry ke špičkovým 

pracovištím. Moderní 

analyzátory personál využil v ob-

dobí  nečekané koronavirové 

pandemie. Od března 2020 

laboratoře vyhodnotily přes 9000 

testů na Covid-19, mnohdy i pro 

okolní okresy.  Pod vedením 

Tomáše Fialy získali obyvatelé 

Prácheňska moderní nemocnici. 
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