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V práci se věnuje sanitkám, 
ve volném čase závodění. 

                            Čtěte 
                       na str. 14.

Darovali spolu krev a chtějí i dřeň

Rakovina prsu je stále
závažný problém         
                                        str. 8

Zisk před zdaněním
přes dvacet milionů
                                     str. 3, 4 

Lůžka a další vybavení
pomohou na Ukrajině 
                                       str. 5

Nově vybavená ambulance
přijímá další pacienty
                                        str. 7  

Bowlingový turnaj
tentokrát ovládl ISLF
                                      str. 15

Oční představilo 
prémiový program
Standard, Plus, Premium, Léčba astigmatismu. Tak se jme-
nuje čtveřice programů operativní léčby šedého zákalu, 
kterou nedávno představil primář očního oddělení Vsetín-
ské nemocnice a.s. MUDr. Pavel Šmehlík očním specialis-
tům z regionu i veřejnosti na webových stránkách. 

Austin Detonator podpořil nemocnici

Programy jsou sestaveny tak, 
aby se pacient v problemati-
ce lépe orientoval, pochopil, 
co může od zákroku reálně 
očekávat. Kromě implantace 
standardní nitrooční čočky je 
možno využívat i čočku asfé-
rickou s vylepšenou optikou, 
víceohniskovou (vidění na více 
vzdáleností), nebo torickou 
(pokud je záměrem zmenšení 
astigmatismu). Přehled jed-
notlivých programů i další 
info najdete na str. 9 a 10. 

Šek na 220 tisíc korun převzala předsedkyně představenstva 
Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková z rukou ředitele 
společnosti Austin Detonator, Ing. Otty Grebeně. Stalo se tak  
na 13. plesu společnosti Austin Detonator, který se konal 
v sobotu 27. února 2016 v prostorách Domu kultury Vsetín. 
Významnou část finančních prostředků již nemocnice využila 
pro přestavbu dvou porodních pokojů, připravuje se i zvýše-
ní komfortu pacientů hemodialyzačního střediska Vsetínské 
nemocnice. Děkujeme společnosti za mnohaletou podporu. 

V prvních měsících tohoto roku jsme se 
více zaměřili na propagaci dobrovolného 
dárcovství krve i kostní dřeně. Akce Hokej 
na dřeň! byla velmi úspěšná, ke společnému 

dárcovství se připojili studenti Kostka školy 
Vsetín (na snímku s pracovníky hematologic-
ko-transfuzního oddělení naší nemocnice).                                                
                                             Více na str. 2 a 10. 
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Úspěšný Hokej na dřeň! přivedl do registru 
více než osm desítek potenciálních dárců 

Akci, do které se  kromě Valašského hokejového klubu 
významně zapojila také Vsetínská nemocnice a její hema-
tologicko-transfuzní oddělení, si pochvaloval ředitel registru 
Daniel Pagáč, jenž vyzdvihl spojení hokeje a náborové akce na roz-
šíření registru dárců. „Myslím, že je to poprvé, kdy to někdo takhle 
dokázal spojit a zorganizovat. Vše proběhlo bez sebemenších problé-
mů a počet registrovaných je úžasný. Jménem ČNRDD velmi děkujeme  
a vážíme si pomoci všech fanoušků,“ uvedl Pagáč.
Propagátorka dárcovství Zdenka Wasserbauerová ocenila atmosféru, 

která na Lapači panovala, a dodala: „Celá akce byla krásná, ač nejsem 
hokejová fanynka, tak atmosféra na stadionu byla elektrizující. A přes-
tože Vsetín  těsně prohrál, je pro mě morálním vítězem.“ 
Jednatel Vsetínského hokejového klubu Daniel Tobola poděkoval také  

našim laborantkám, které přímo na stadionu vstup do registru zajišťo-
valy. A my musíme poděkovat studentům naší partnerské zdravotnic-
ké školy, kteří nám - pod vedením Mgr. Lenky Ondryášové - významně 
pomohli při organizaci této super akce.                    Další info na str. 10. 

Pětasedmdesát dobrovolníků vstoupilo do registru dárců  kostní 
dřeně přímo na stadionu na Lapači, kde se v sobotu 30. ledna 
2016 konala výjimečná benefiční akce Hokej na dřeň, dalších osm 
potenciálních dárců tak učinilo při přípravě na tuto akci. K zápa-
su s Frýdkem-Místkem nastoupili hokejisté Vsetína v unikátních 
retrodresech, které se následně vydražily a částka putovala 
na konto Českého národního registru dárců dřeně. Při-
bylo i deset procent ze vstupného. Celková částka na 
pomoc důležitému projektu činila dvacet tisíc korun. 

Daniel Pagáč (zleva), Zdenka Wasserbauerová a Daniel 
Tobola při předání výtěžku benefiční akce. 

Pracovnice hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemoc-
nice v čele s primářkou MUDr. Janou Pelkovou zajišťovaly vstup do 
registru, velkou pomocí nám byli studenti SZŠ s Mgr. Lenkou Ondryá-
šovou. Děkujeme i všem, kteří se pro dárcovství rozhodli. 



O objemu péče uvedla, že je srovna-
telný s obdobím, kdy nemocnice měla 
o 70 lůžek více. Počet hospitalizovaných 
je téměř shodný s rokem 2014, který byl  
v tomto směru rekordní. „Podařilo se 
nastartovat obnovu majetku, zejména  
zdravotnické techniky, ale zlepšila se 
i údržba a stav nemovitého majet-
ku, na čemž se podílela svými zdro-
ji jak nemocnice, tak i Zlínský kraj jako 
zakladatel. V personální oblasti se 
daří srovnávat s úrovní odměňování  
v okolních nemocnicích, ale i v jiných rezor-
tech v regionu,“ naznačila Ing. Prousková.         
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„Zisk před zdaněním? Přes dvacet milionů,“

Zákaz návštěv skončil, aktivity
pro pacienty opět zahájeny

Připomněla, že pokračoval trend snižo-
vání materiálových nákladů, ovšem  
s požadavkem na zachování kvality naku-
povaných materiálů, zboží i vybavení. 

„Podařilo se zajistit dostatečné zdroje  
ke zvýšení osobních nákladů, které umož-
nily meziroční růst průměrné mzdy o téměř 
deset procent. Výnosy od zdravotních 
pojišťoven se výrazněji přiblížily reálné 
výkonnosti – většina péče je tedy i reál-
ně zdravotními pojišťovnami uhrazena. 
Zásadně se v tomto roce změnila struktu-
ra zdrojů, kdy hodnota vlastního kapitálu 
převýšila hodnotu cizích zdrojů,“ vysvětlila 
předsedkyně představenstva. 

Více než čtyři týdny trval zákaz návštěv, 
který omezil nejen příchody příbuzných, 
ale také dobrovolnické aktivity v nemoc-
nici. Po ústupu chřipkové epidemie  
a poklesu nemocnosti v regionu mohl být 
zákaz návštěv odvolán a na odděleních 
tak znovu můžete potkávat nemocnič-
ní kaplany, čtecí babičky i dobrovolníky  
z centra Adorea. 

Uskutečnit se mohl také tradiční Týden 
čtení v nemocnici, v jehož rámci předčítali 
pracovníci Masarykovy veřejné knihovny 

na dětském oddělení i v léčebně dlou-
hodobě nemocných. „Ty nejmenší potěšil 
příběh o chytré myšce a příšeře z knížky 
Gruffalo (Julia Donaldson), dále se četlo 
z publikací Jak jsem byl malej (Stanislav 
Juhaňák), Spáčka a vřeteno (Neil Gaiman), 
ale také z Hobita,“ uvedla Lucie Strbač-
ková z MVK Vsetín. Seniory a především 
seniorky pak nejvíce zaujala knížka příbě-
hů Gabry a Málinky od Amálie Kutinové. 
Knihovníkům i dobrovolníkům děkujeme 
za aktivity pro naše pacienty. 

významné ocenění 

Cenu města Vsetína získá
MUDr. Jaroslav Sankot

V pořadí dvacátým držitelem prestižní 
Ceny města Vsetína se stane významý chi-
rurg, bývalý, dlouholetý primář Vsetínské 
nemocnice MUDr. Jaroslav Sankot. Kan-
didáty tradičně nominují občané a insti-

tuce, o udělení oce-
nění pak jednají radní  
a zastupitelé. 
V užším výběru byl 

kromě MUDr. Jarosla-
va Sankota také další 
lékař naší nemocni-
ce, emeritní primář 
dětského oddělení  

MUDr. Jiří Kilian. Spolu s nimi pak dlou-
holetá ředitelka Masarykovy veřejné 
knihovny PhDr. Helena Gajdušková  
a autor monografií valašských autorů 
PhDr. Dalibor Malina. Vsetínská radni-
ce uděluje Cenu města Vsetína již od 
roku 2000. Jejími držiteli jsou osobnosti  
z nejrůznějších sfér života, jež podstatně 
přispěly k rozvoji města v rozmanitých 
oblastech lidské činnosti. Mezi jejími lau-
reáty jsou například Břetislav Rokyta, Jiří 
Parduba, Antonín Kaderka, Jaromír Bazel 
starší, Alena Zdražilová, Milan Drlík, Miro-
slav Evják či v loňském roce Zdeněk Har-
tinger. Z lékařů naší nemocnice ocenění  
v minulosti získali MUDr. Květoslav Kotas 
a MUDr. František Božek. 

„Výsledky roku 2015 jsou ještě stále předběžné. Jejich změny však již budou pouze 
,kosmetické´, takže si dovolím je již nyní prezentovat. Zisk před zdaněním je vyčíslen 
na 20,8 mil. Kč. Náklady meziročně vzrostly o 5 procent, výnosy o téměř 8 procent.  
Po stránce finanční tedy nelze jinak, než rok hodnotit velmi pozitivně,“ uvedla  
předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková.

komentovala výsledky loňského hospodaření předsedkyně představenstva Vsetínské 
nemocnice Ing. Věra Prousková a poděkovala všem zaměstnancům i sponzorům

Pokračování na str. 4.

V loňském roce získala nový kabát správní 
budova s vjezdem do nemocnice a lékár-
nou. Letos přibyly nové lavičky, osvětlení 
a nemocniční prapory. Doplněna bude 
ještě květinová výzdoba. 

Týden čtení zavítal na dětské oddělení i na LDN 
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„Velmi si vážím otevřené komunikace,“

V rámci ekonomické bilance loňského roku 
zdůraznila předsedkyně představenstva 
Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prous-
ková významnou podporu Zlínského kraje 
- zakladatele společnosti. „Z nájemného, 
které nemocnice hradí Zlínskému kraji, se 
meziročně do oprav a údržby majetku vrací 
stále více prostředků. V roce 2015 tak byla 
například dokončena a otevřena lékárna  
u vrátnice, realizována rekonstrukce tepel-
ného hospodářství, komplexně zateple-
ny dvě budovy, vybudován nový vjezd do 
nemocnice včetně řešení dopravy v areálu, 
což už souvisí s další velkou připravovanou 
investicí – stavbou interního pavilonu. Jejího 
zahájení se právě v letošním roce dočkáme. 
Nemalé prostředky byly rovněž směřovány 
do běžné údržby, jako příklad uveďme opra-
vu a nátěr střechy na chirurgickém pavilonu, 
opravu výtahu, výměnu oken na dospáva-
cím pokoji a řadu dalších drobnějších oprav. 
Celkově nám Zlínský kraj přispěl částkou 7,2 
mil. Kč,“ vyčíslila Ing. Prousková. 

Nemocnice ovšem investovala i z vlastních 
prostředků -  v roce 2015 z nich byl pořízen 
dlouhodobý majetek za téměř 15,5 mil. 
Kč. „Jednalo se především o zdravotnickou 
techniku (namátkou uveďme dialyzační 
monitory, špičkový ultrazvukový přístroj  
a nový hysteroskop pro gynekologii a porod-
nici, dva anesteziologické přístroje, o dva 
vozy byla posílena flotila sanitních vozidel, 

nové vybavení bylo pořízeno pro oční oddě-
lení, chirurgii, laboratoře, ale i pro údržbu  
a dopravu. Další 3 miliony korun směřovaly 
do drobného vybavení jednotlivých odděle-
ní a pracovišť,“ uvedla podrob-
nosti předsedkyně předsta-
venstva a dodala: „Na tomto 
místě je třeba zmínit celou řadu 
našich partnerů a zejména 
sponzorů, díky kterým se také 
některé vybavení nemocnice 
pořídilo. A jedná se o částky 
tisícikorunové, ale i v řádech 
statisíců. Jak jsem již nedáv-
no zmínila, s tak obrovskou 
sponzorskou podporou jsem 
se v žádném jiném regionu zatím nesetkala. 
Za to patří všem zainteresovaným obrovský 
dík. O konkrétních sponzorech hovoříme  
na stránkách našeho zpravodaje poměrně 
pravidelně, takže je zde nyní nebudu kon-
krétně jmenovat.“

Poděkovala také Městu Vsetín. „Vel-
mi významná je pro nemocnici jako 
zaměstnavatele možnost poskytnutí 
bytů zaměstnancům. To umožnil poměr-
ně rozsáhlý pronájem bytů v tak zvaném 
věžáku. Vzpomenout bych chtěla i vyni-
kající spolupráci s místní zdravotnickou 
školou, se kterou se potkáváme nejen  
v rámci vzdělávacího procesu studentů, 
ale i v rámci preventivních a marketin-
gových akcí. Velmi si vážíme i nefor-
málních setkání, díky kterým se pak 
pracovní záležitosti řeší mnohem snáze. 
Velmi vítána je pomocná ruka nabíze-
ná vsetínskou základní uměleckou ško-
lou, jejíž koncerty v nemocniční kapli 
se již stávají tradicí. Stejně tak je škola 

dlouhodobým partnerem 
našeho dětského oddělení,  
na které díky výtěžkům  
z koncertů školy každoroč-
ně přibývá nové vybavení,“ 
poděkovala Ing. Prousková. 
Zmínila také širokou spolu-

práci se středními školami  
ve městě, a to na poli dárcov-
ství krve a v posledním půlro-
ce také při zápisu do registru 
dárců kostní dřeně.

„Závěrečnou část věnuji zaměstnan-
cům. Ne proto, že bych na ně myslela 
až nakonec. Ale spíše – nakonec to nej-
lepší. Velmi si vážím loajality a otevřené 
komunikace. Od počátku svého působení 
ve Vsetínské nemocnici, a je to již 5 let,  
o těchto hodnotách hovořím. 
Představenstvo nemocnice je postavi-

lo na nejvyšší stupeň důležitosti. Pozi-
tivních změn, které jsou výše popsány, 
bylo dosaženo právě díky postupnému 
naplňování tohoto cíle. Je to o důvěře.  
Pokud se daří ji oboustranně budovat, 
pak lze hovořit o úspěchu. Ne o osob-
ním úspěchu jednotlivců, ale o úspě-
chu společném, firemním. Je to zásluha 
nejen vedení nemocnice, ale každého 
jednotlivého zaměstnance nemocnice. 
A vnímejme, prosím, společně tuto sku-
tečnost jako naši velmi silnou stránku. 
Právě ona je základem možné realizace 
dalších změn a zejména dalšího rozvo-
je,“ dodala předsedkyně představenstva  
Ing. Věra Prousková, MBA. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady (v tis. Kč) 492 337 505 810 474 691 499 070 524 092 

 materiál (v tis. Kč) 101 002 110 130 111 216 113 392 111 629 

 osobní náklady (v tis. Kč) 260 487 252 175 248 954 257 148 279 420 

Výnosy (v tis. Kč) 439 510 497 654 453 359 505 532 544 909 

  tržby od zdravotních 
pojišťoven (v tis. Kč) 375 135 427 353 385 968 438 382 464 809 

  tržby z lékárny (v tis. Kč) 31 763 32 434 31 337 32 083 46 588 

Zisk před zdaněním (v tis. Kč) -54 007 -9 070 -23 412 8 437 20 817 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 135 997 138 539 127 205 139 496 161 869 

Cizí zdroje (v tis. Kč) 206 023 178 776 182 836 164 103 142 459 

  Závazky z obchodních vztahů 159 022 148 773 146 280 104 544 84 658 

Počet lůžek 410 410 344 344 344 

Počet hospitalizovaných 13 359 14 158 13 762 14 086 14 018 

Ošetřovací dny 89 921 94 926 88 735 90 891 91 856 

Využití lůžek (v %) 66,4 70,6 75,4 77,2 77,8 

Počet operací 5 019 5 777 5 535 6 348 5 389 

Počet porodů 676 661 710 742 797 

 

ocenila předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková
Dokončení ze str. 3.

Investice i z vlastních prostředků
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Primář dětského oddělení  Vsetínské nemoc-
nice MUDr. Marián Rubint, lékařka novoro-
zenecké stanice MUDr. Jolanta Panáčková 
a staniční sestra Yveta Vachalová předsta-
vili nový přístroj Neopuff RD 900, který jim 
bude pomáhat při náročné resuscitaci novo-
rozenců. Zakoupit jej mohli díky finančnímu 
daru společnosti Hipp Czech ve výši 50 tisíc 
korun. 
Moderní reususcitační přístroj pomáhá 

lékařům v kritických situacích k obnovení 
dechu novorozence s cílem předejím mož-
ným komplikacím. Neopuff RD 900 je snadno 
ovladatelný. Bezpečně nafoukne plíce dítěte 
a poskytne optimální okyslíčení. 

Dětské oddělení získalo resuscitátor

Lůžka a další vybavení
pomohou na Ukrajině
Vsetínská nemocnice se zapojila do humanitární pomoci: na Ukrajinu ze Vse-
tína odjel kamion s lůžky a dalším vybavením, které již nebylo využívané, pře-
sto však nadále funkční. Pomáhat bude v některé z ukrajinských nemocnic  
či v tamních sociálních službách. 

„Oslovilo nás Sdružení podnikatelů  
Zlínského kraje s žádostí, zda jim 
můžeme pomoci se zajištěním zdra-
votnického vybavení pro Ukrajinu,“ 
vysvětlil vedoucí provozního odboru 
Vsetínské nemocnice Ing. Ladislav Kaš-
par impuls, který byl na začátku spo-
lupráce. Poptávka byla především po 
lůžkách, ale také přístrojové technice  
a vybavení ambulancí. 
Bylo zapotřebí zjistit, které z námi 
již nevyužívaných předmětů, budou 
požadavkům odpovídat. „Nakonec bylo 
do humanitární pomoci zařazeno devě-
tatřicet lůžek, dvacet postranic, matrací 

a deset pacientských stolků, které zbyly 
po obměně lůžek. Dále pak transfuzní 
křesla a křeslo pro zubní ambulanci  
s židlí, skříně a chirurgický stůl,“ specifi-
koval Ing. Kašpar.
 Z přístrojového vybavení pak na Ukra-
jinu putovalo deset očních tonometrů  
a čtyři negatoskopy - čtečky RTG sním-
ků, které již nemocnice vzhledem  
k plné digitalizaci oddělení radiodia-
gnostiky nevyužívá. „Jsme rádi, že jsme 
mohli tímto způsobem pomoci a věří-
me, že vybavení najde ještě své další 
využití,“ uvedl člen představenstva Vse-
tínské nemocnice Ing. Leoš Dostál. 

Zájem o vyšetření ledvin byl
mimořádný. Přišlo dvě stě lidí

Dvě stě dvanáct lidí využilo ve čtvrtek  
10. března 2016 ve Vsetínské nemocnici mož-
nosti preventivního vyšetření u příležitosti Svě-
tového dne ledvin. Měřil se tlak, zjišťovala pří-
tomnost bílkovin a krve v moči, z žilního odběru 
pak množství kreatininu, filtrační funkce ledvin  
a glykémie. U naprosté většiny příchozích byly  
zjištěné hodnoty v pořádku, zhruba 20 procent 
jich bylo objednáno do nefrologické ambulance  
k dalšímu vyšetření či sledování. Velké podě-
kování patří zaměstnancům hemodialyzačního 
střediska pod vedením MUDr. Mojmíra Lanžhot-
ského, kteří akci připravili a zvládli velký příval 
zájemců z řad veřejnosti, ale i pracovnicím Vše-
obecné zdravotní pojišťovny za spolupráci. 

Světový den ledvin 

Světový den zdraví: čtenáři si 
mohou vyzkoušet první pomoc
Nechat si změřit tlak, množství tuku v těle 
(BMI) či se dozvědět, zda správně postupuje-
me při samovyšetření prsu či hygieně rukou.    
Takové jsou možnosti prevence v rámci Svě-
tového dne zdraví, který již potřetí pořádáme 
v centrální půjčovně Masarykovy veřejné 
knihovny na vsetínském Dolním náměstí. 
Uskuteční se 7. dubna 2016 od 10 do 14 
hodin a letošním tahákem bude jistě možnost 
dozvědět se více o první pomoci a vyzkoušet 
si ji na modelu. 
Akci pořádá Vsetín-
ská nemocnice ve 
spolupráci s Masa-
rykovou veřejnou 
knihovnou, partner-
skou zdravotnickou 
školou (MG, SZŠ a 
VOŠZ Vsetín), Vše-
obecnou zdravot-
nickou pojišťovnou. V letošním roce se k nám 
poprvé připojí také Český červený kříž. 

pozvánka na akci v knihovně
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Aktuální postupy při získání, přípravě a transportu biologického materiálu. Tak se 
jmenoval seminář Vsetínské nemocnice, který byl naplánován právě na 8. března 
2016, tedy Mezinárodní den žen. Na což organizátoři pamatovali a účastnice odchá-
zely nejen s potvrzením za účast a s kredity, ale také s květinou. Děkujeme všem, 
které si našly čas na vzdělávání i v den svého svátku, a ještě jednou gratulujeme. 

Ženy odcházely ze semináře
s kredity i s květinami

Každý měsíc odpovídá nemocnice  
na desítky dotazů pacientů i médií. Něk-
teré z nich mohou zajímat také Vás, pro-
to je budeme v naší nové rubrice zveřej-
ňovat v plném či zkráceném rozsahu.

Odpověděli jsme

Dozvím se, na co zemřel 
můj prastrýc? 
 

Při pátrání po rodinné historii jsem zjis-
til, že můj prastrýc zemřel ve Vsetínské 
nemocnici v listopadu 1936. Rád bych 
se dozvěděl, jaké byly okolnosti jeho 
úmrtí, protože v rodině se o tom nikdy 
nemluvilo. Děkuji za odpověď. 

Bohužel, tato dokumentace již neexis-
tuje. Skartační lhůty zdravotnické doku-
mentace nebo jejich částí řeší Spisový a 
skartační řád s přílohami, který je pro 
zaměstnance dostupný na intranetu.  
V případě ústavní péče je povinné 
uchovávání dokumentace standardně  
40 let od poslední hospitalizace pacienta  
ve zdravotnickém zařízení poskytujícím 
ústavní péči, nebo 10 let od úmrtí paci-
enta. 
U některých oddělení máme archi-

vovány v hlavním archivu v poliklinice  
i chorobisy starší čtyřiceti let. Například 
nejstarší archivované chorobopisy chi-
rurgického a gynekologicko - porodnic-
kého oddělení pocházejí z roku 1967,  
očního či dětského oddělení pak z roku 
1971. Rozsáhlá skartace se uskutečnila  
v nemocnici v roce 2009 a týkala se cho-
robopisů z padesátých a šedesátých let 
dvacátého století. Starší dokumentace 
byla dříve v archivu ve věžovém domě, 
který byl vytopen při povodních. 

Výběrové řízení: vrchní sestra LDN
Náměstek pro ošetřovatelskou péči  

Mgr. Pavel Šupka vyhlásil vyběrové řízení 
na obsazení funkce vrchní sestry léčebny 
dlouhodobě nemocných (LDN) Vsetínské 
nemocnice a.s. Oddělení patří k největ-
ším v rámci nemocnice, v minulých letech 
prošlo částečnou modernizací: pavilon byl 
zateplen, nakoupena nová lůžka a další 
vybavení. V obnově se bude pokračovat  
i v nadcházejícím období. 
Kandidátka na tuto funkci musí mít 

platnou registraci, minimálně pětile-
tou praxi ve zdravotnictví, morální bez-
úhonnost, komunikační a manažerské 
schopnosti a dovednosti. Zkušenosti  
s vedením týmu jsou vítány. Přihlášky 
k výběrovému řízení musí kromě kon-

taktních údajů obsahovat strukturovaný 
profesní životopis. Přihlášky doručujte  
Mgr. Pavlu Šupkovi do 15. dubna 2016. 
Případné informace na tel. 571 818 110,  
supka@nemocnice-vs.cz. O termínu  
a místu konání osobních pohovorů budou 
uchazeči informování. 

Seminář otevřela vrchní sestra interního 
oddělení Mgr. Bohdana Kutějová svou 
prezentací o standardním postupu při 
odběrech biologického materiálu. O fak-
torech ovlivňujících preanalytickou fázi 
hovořily vedoucí laborantky Pavlína Meli-
chaříková (OKB) a Marie Kašparová (HTO). 

Vedoucí laborantka odd. patologické 
anatomie Mgr. Věra Maňáková předsta-
vila zásady metodicky správného histo-
logického odběru. Zástupcí společností  
Medesa s.r.o. a Sarstedt spol. s r. o. pak  
o nových technikách odběru vzorku a fixa-
ci histologického materiálu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
celému kolektivu pracovníků chirurgic-
kého oddělení Vsetínské nemocnice.  
Ve dnech 16. až 18. února 2016 jsem 
byla hospitalizována na tomto odděle-
ní a dostalo se mi nadstandardní péče, 
profesionálního a lidského přístupu 
všech, kteří se o mne maximálním způ-
sobem postarali. Za to všem patří můj 
velký dík. Stanislava Vrbová

poděkování pro chirurgii
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Vyřiďte poděkování sestrám, 
lékařům, ale také kuchaři
Chtěl bych se vyjádřit k mému pobytu ve vaší 
nemocnici. Byl jsem zde hospitalizován osm 
dnů se zánětem slepého střeva. Musím při-
znat že jsem byl mile překvapen péčí oddělení 
chirurgie, chtěl bych poděkovat všem sestrám 
i lékařům za příjemnou a příkladnou péči. 
Vyřiďte poděkování kuchaři za stravu, kterou 
připravoval. Velice mi chutnalo a omlouvám 
se za nesnědené části stravy. Bylo toho na mne 
moc. Ještě jednou všem děkuji a přeji aby vám 
to vydrželo hodně, hodně dlouho. S pozdra-
vem a přáním hezkých dnů nadmíru spokoje-
ný pacient Zdeněk Žurek.

poděkování 

Dobrý den, 14. ledna jsem u vás rodila a chtě-
la bych moc poděkovat a zároveň pochválit 
celé gynekologické oddělení. Starali se o mě 
suprově, sestřičky jedna vedle druhé, vstřícné 
a milé. Na porodnim sále musím říct to samé, 
moc milí asistenti a výborní doktoři, hlavně 
pan MUDr. Martin Janáč, jemu patří velké 
díky. Kudy chodím, tak vsetínskou porodnici 
chválím. S pozdravem Martina Vjaclovská

Vsetínskou porodnici chválím
všem svým známým

Vážený pane primáři, byl jsem u vás 
na chirurgii v únoru hospitalizován 
po deset dnů s otřesem mozku. Chci 
vám touto cestou upřímně poděkovat  
za péči a starostlivost, které se mi ve vaší 
nemocnici dostalo jak ze strany lékařů tak  
i sester. U těch jsem zvlášť oceňoval, jak mohou 
tak namáhavou práci vykonávat s úsměvem, 
pečlivostí a nadhledem. Snad i díky tomu  
se cítím báječně. Přeji vám a vašim spolupra-
covníkům hezké dny. Ing. Petr Malyjurek

Oceňoval jsem, že náročnou 
práci dělají s úsměvem

„Dovolte mi touto cestou poděkovat celému 
zdravotnickému personálu interního odděle-
ní za péči o mého tatínka I. Babůrka. Nesmír-
ně oceňuji vaši náročnou práci. Chci podě-
kovat mužskému zdravotnímu personálu  
za ochotu a vstřícnost. Přeji všem pevné 
zdraví, trpělivost při léčbě těžce nemocných 
pacientů, protože mnohdy i dobré a laskavé 
slovo je výbornou terapií. Zasloužíte si můj 
obdiv.“  Hana Matošková, Vsetín

Mnohdy i laskavé slovo bývá
výbornou terapií

Ředitel Základní umělecké školy Vsetín 
Roman Konůpka předal do rukou vrch-
ní sestry dětského oddělení Vsetínské 
nemocnice Bc. Evy Kovářové výtěžek 
nedávných benefičních koncertů, který 
ZUŠ pořádala právě ve prospěch dět-
ského oddělení. 
Projekt je výjimečný tím, že děti pomá-

hají svým nemocným kamarádům, ale 
také již sedmiletou tradicí. Výtěžky při-
spěly na zakoupení řady přístrojů a dal-
šího vybavení. Letos se podařilo vybrat 
9.800 Kč a my moc děkujeme, jak pořá-

dající škole, tak všem, kteří přispěli. 
Benefiční koncerty se konaly v Lidečku, 
Jablůnce, Valašské Polance, Horní Lidči 
a samozřejmě také ve Vsetíně, kde se 
letos představil i taneční obor. Nejvyš-
ší finanční obnos se podařilo vybrat  
ve Valašské Polance. Z výtěžku by 
nemocnice ráda obnovila dva již nevy-
hovující televizory na pokojích malých 
pacientů. Moc si společného projektu 
DĚTI DĚTEM vážíme a děkujeme. ZUŠ, 
která je naším vynikajícím partnerem  
i při dalších akcích.

Výtěžek benefičních koncertů
ZUŠ: letos téměř deset tisíc

Nově vybavená ambulance 
přijímá další pacienty

Ambulance je ve 2. patře polikliniky. 

Ambulance praktického lékaře pro 
dospělé, kterou provozuje Vsetínská 
nemocnice a.s., získala nové vyba-
vení a nabízí příjemné prostředí  
a péči dalším pacientům i zájemcům 
z řad podniků. Informace na tel. 571 
818 355, 354. 
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„Mammografu se není zapotřebí bát,“

Jak primář oddělení klinické onkologie vysvětluje, je rakovina prsu 
nejčastější zhoubné onemocnění žen středního a vyššího věku, ale 
stále častěji potkává i ženy mladší. Proto je důležité včasné odhalení 
a správná léčba. Prevence je totiž nejlepší způsob, jak neonemocnět. 
Doba, kdy rakovina obecně - a zejména rakovina prsu - znamenala 
tabu, je naštěstí již dávno pryč. Objevují se články ve všech médi-
ích, točí se autentické filmy o ženách, které prodělaly léčbu rakoviny, 
fungují specializované poradny. Přesto každý rok onemocní touto 
nemocí v našem regionu zhruba osmdesát žen. Přitom jde o rakovi-
nu, které se musíme přiměřeně obávat, ale nemusíme se hroutit, dá 
se totiž úspěšně léčit. 

Včasný nález znamená větší 
šanci na uzdravení
„Řadu let jsem nebyla na gynekologii  

a nechodila ani na mammograf. Když jsem 
si sama našla bulku v prsu, ani mě nena-
padlo, že se může jednat o nádor. Šla jsem 
k ženskému lékaři a ten mě ihned poslal 
na mammograf. Výsledek byl zdrcující:  
rakovina prsu. Po konzultaci s onkologem 
jsem podstoupila nejdříve chemoterapii, 
po zmenšení nádoru jsem šla na operaci, 
díky chemoterapii na prs záchovný výkon, 
následovala radioterapie. Vše proběhlo 
dobře a dnes chodím na pravidelné kon-
troly,“ vzpomíná na dobu před pěti lety 
pacientka Lenka. 

Přestože osvěta je dnes lepší než bývala, 
pořád se najdou ženy, které na prevenci 
nedají. Stále platí, u prsu zvlášť, aby masa 
nádoru v době diagnózy byla pokud mož-
no co nejmenší. Snižuje se tím pravděpo-
dobnost šíření nádoru do vzdálených loka-
lit a vzniku metastáz. Jde tedy o to, najít 
případné ložisko co nejdříve. „Úspěšnost 
včasného odhalení souvisí s tím, jak dobře 
je přehledná, nebo naopak nepřehledná, 
prsní žláza konkrétní ženy, ale hlavně, zda 
je vyšetřena ve specializovaném centru. 
Platí jednoduchá pravda, že když člověk 
provádí nějaký úkon opakovaně, umí to 
mnohem lépe než člověk, který se tako-
vému tématu věnuje okrajově. Ve speci-
alizovaných centrech je jistota zkušených 
lékařů, kvalitních přístrojů a návaznosti na 
kvalitní léčbu,“  říká primář klinické onko-
logie. 

U mammografu se využívá  
takzvané měkké záření

„Slyšela jsem, že mammograf je nebez-
pečný, tak na něj raději nechodím,“ říká 
padesátiletá Marie. Její kamarádka na něj 
pro změnu nechodí proto, že se bojí, aby 
se náhodou na něco nepřišlo. 
„Strach je špatný rádce, to známe opět 

ze všech možných aspektů života. Zdravě 
uvažující člověk by naopak měl přijmout 
vyzrálý postoj. Pokud něco ve svých prsech 
mám, ať se to objeví teď, kdy je šance 
na uzdravení. Schopnost preventivního 
uvažování je jedna ze známek dospělosti,“ 
konstatuje MUDr. Janáček. 
Pokud jde o vlnu hysterie, které upo-

zorňují na škodlivost mammografu, 
pak tyto názory jsou zcela scestné.  
U mammografu se používá takzvané měk-

připomíná primář oddělení klinické onkologie  
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Zdeněk Janáček. 

ké záření. Dávka je tak nízká, že nepřiná-
ši pro naše zdraví žádné riziko. „Od roku 
2002, kdy byl v ČR spuštěn mamografický 
screening, došlo ke snížení úmrtnosti na 
rakovinu prsu nejméně o 30 procent, rov-
něž výrazně přibylo prs záchovných výko-
nů, což je rovněž nezanedbatelný fakt,“ 
doplňuje MUDr. Janáček. 

Každý prs se vyšetřuje  
ve dvou projekcích 

Sono vyšetření trvá chvilku a bolí jen 
minimálně (zvláště, pokud jsou větší žlá-
zy). „Každý prs se vyšetřuje ve dvou pro-
jekcích, což je pro hledání minimálních 
nálezů nezbytné. Je vhodné, aby si žena 
naplánovala mammografii raději po 
menses, tedy v době, kdy jsou prsy nej-
méně citlivé,“ radí primář. Mammografii 
pak hodnotí nezávisle na sobě dva lékaři. 
Pokud se objeví podezřelý nález, obvykle 
se doplňuje ultrazvukovým vyšetřením. 
Pokud pak podezření na patologické ložis-
ko trvá, provádí se biopsie.

Je nutné i samovyšetření? 

„Akt prevence není jednostranný. Jde  
o spolupráci mezi ženou a lékařem. Oba 
činí, co umějí. Žena provádí pravidelné 
samovyšetření, lékař vyšetřuje pomocí pří-
strojů. Tímto spojeným úsilím vzniká jedi-
nečná kvalita,“ doplňuje MUDr. Janáček. 
Žena, která své prsy dobře zná, může včas 
upozornit na změnu lékaře. Lékař pomocí 
zobrazovacích metod dokáže objevit ložis-
ko v nehmatném stádiu. A to je největší 
přínos mammografie.  Samovyšetření je 
nesmírně důležité u žen do 40 let věku, 
kdy se častěji vyskytují rychle rostoucí  
a agresivní nádory. Prevence za pomoci 
zobrazovacích metod je zde méně účinná, 
než u žen po 45. roce věku. 

Rakovinu prsu je stále  
závažný problém

Tématu onkologického onemocnění prsu 
se budeme věnovat i v příštím vydání 
zpravodaje, a to v rozhovoru s chirurgem 
MUDr. Petrem Rohlíkem. 
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Šedý zákal operují i v rámci
prémiových programů
Šedý zákal je oční onemocnění, při kterém dojde ke snížení průhlednosti oční čoč-
ky. Léčba je výhradně operační, neúměrné odkládání zákroku může vést k dalšímu 
zhoršení vidění, vzniku komplikovaného zeleného zákalu a vyššímu riziku kompli-
kací. Ve Vsetíně má operativa šedého zákalu dlouholetou tradici. Primář očního 
oddělení MUDr. Pavel Šmehlík představil očním specialistům i veřejnosti - prostřed-
nictvím webových stránek - čtveřici programů operace šedého zákalu, které začali 
nedávno využívat. 

• Program STANDARD: operace  
bez úhrady pacientem
 
Operace šedého zákalu s implantací 
měkké nitrooční čočky. Jednoohnisko-
vá (monofokální) čočka poskytuje ost-
ré vidění na jednu vzdálenost, obvyk-
le do dálky, na čtení jsou nutné brýle. 
Doporučujeme navíc:
OCT vyšetření (optická koherentní tomo-
grafie) vyšetření sítnice a zrakového ner-
vu před operací za zvýhodněnou cenu 
150 Kč. Vyšetření je rychlé a nezatěžují-
cí. Oční kapky Nevanac 3mg/ml: zlepšují 
hojení oka po operaci.

• Program PLUS: cena 3.000 Kč

Cena zahrnuje operaci šedého zákalu  
s implantací měkké jednoohniskové 
asférické nitrooční čočky, vyšetření OCT 
a oční kapky Nevanac 3 mg/ml. Asfé-
rická čočka má vylepšenou optiku a 
tím výhodu ostřejšího vidění za šera.  
O využití tohoto programu se můžete u 
nás domluvit přímo v den operace.

• Program PREMIUM:  
cena 7.500 – 19.900 Kč

Program je určen pacientům, kteří chtě-
jí snížit svoji závislost na používání brýlí. 
Použité materiály umožní vidět na více 
vzdáleností. 
Nejlepší postup zvolíme podle životní-
ho stylu pacienta – univerzálně vhodné 
řešení neexistuje. Cena zahrnuje předo-
perační pohovor, implantaci víceohnisko-
vé čočky, vyšetření OCT a kapky Nevanac 
3 mg/ml. Používáme trifokální (tříohnis-
kové) nebo bifokální (dvouohniskové) 
nitrooční čočky. Konzultace před operací 
je nutná.

• Program LÉČBY ASTIGMATISMU:  
cena 8.000 – 25.000 Kč

Program je určen pacientům, kteří mají 
významný rohovkový astigmatismus: 
tato vada zhoršuje vidění na všechny 
vzdálenosti.
Při operaci šedého zákalu je možné 
astigmatismus výrazně snížit pomocí 
tzv. torické čočky. Tyto čočky se vyrábějí  
v jednoohniskové i víceohniskovém vari-
antě (viz výše). Jsou vždy asférické. Cena 
dále zahrnuje předoperační pohovor, 
vyšetření OCT a kapky Nevanac 3 mg/ml. 
Konzultace před operací je nutná.

„Operace šedého zákalu se provádí  
v místním znecitlivění na operačním sále, 
vleže na zádech. Vlastní zákrok je nebo-
lestivý, trvá u většiny pacientů deset až 
patnáct minut,“ vysvětluje primář oční-
ho oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 
MUDr. Pavel Šmehlík. Principem operace 
je odstranění zkalené čočky a části jejího 
pouzdra z oka, část pouzdra se v oku pone-
chává jako opora pro umělou čočku. 
„Standardní umělou čočkou je čočka  

z ohebného materiálu s jedním ohniskem 
(monofokální), je tedy zaostřena na jed-
nu vzdálenost, obvykle do dálky - na čte-
ní i po operaci pacient potřebuje brýle,“ 
doplňuje MUDr. Šmehlík. Před operací je 
nutné provést změření oka a výpočet hod-
noty nitrooční čočky, tak, aby co nejlépe 
odpovídala oku a přáním klienta. Operace 
šedého zákalu je také dobrou příležitos-
tí k léčbě astigmatismu. „Astigmatismus 
je vada, která zhoršuje vidění na všechny 
vzdálenosti. Pokud je přítomný malý astig-
matismus, můžeme během operace pro-
vést nářez rohovky tak, aby byl výsledný 
astigmatismus co nejmenší. Větší astig-
matismus je možné korigovat speciální, 
takzvanou torickou čočkou, naleznete ji 
v našem programu léčby astigmatismu,“ 
dodává primář. 

Kromě implantace standardní čočky je 
možné použít čočku asférickou s vylepše-
nou optikou (zlepší vidění za šera), víceoh-
niskovou (vidění na více vzdáleností), nebo 
jejich torické varianty (pokud je záměrem 
také zmenšení astigmatismu).

Takzvané multifokální nitrooční čočky 
mají dvě ohniska, zaostřená do dálky a 
na čtení, případně do dálky a na střední 
vzdálenost, nebo na střední vzdálenost a 
na čtení. Trifokální čočky mají kromě vidě-
ní do dálky a do blízka ještě ohnisko na 
střední vzdálenost. „Vidění na více vzdále-
ností umožňuje speciální konstrukce čočky, 
kdy světlo (vstupující do oka) čočka trvale 
rozděluje do více ohnisek. Mezi nimi pak 
mozek vybere správný obraz. Tato schop-
nost přizpůsobení se nové situaci se nazý-
vá neuroadaptace a je třeba se jí aktivně 
naučit,“ specifikuje MUDr. Šmehlík. 
                                   Dokončení na str. 10. 

Ordinační doba očního oddělení je  
ve všední dny od 7.00 do 15.00 hodin. 
Informace na recepci: 

                                  571 818 336. 
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Vsetín letos zabojoval

Studenti vstoupili i do registru dárců dřeně
Osmnáct studentů a pět kantorů Střední školy Kostka (včetně 
pana ředitele PhDr. Karla Kostky) přišlo ve středu 24. úno-
ra 2016 společně darovat krev na hematologicko-transfuzní 
oddělení Vsetínské nemocnice. Patnáct studentů darovalo 
krev vůbec poprvé, tři se zároveň zapsali do registru dárců 
kostní dřeně.

Největší motivací mladých 
prvodárců byla pomoc dru-
hým. „Udělat dobrý skutek.  
A společně se spolužáky  
je poprvé darovat krev určitě 
snazší,“ uvedla studentka tře-
tího ročníku pedagogického 
lycea Kateřina Sýkorová. 
„Ráda bych chodila darovat 
krev pravidelně. Říkali mi, že 
mám žádanou krevní skupinu,“ 
přidala se o rok starší matu-
rantka Kristína Kamasová. 
Někdy dárce odrazuje před-
stava, že odběr nezvládnou, že 
bude bolet. Obavy ale nejsou 
na místě a ve většině případů 
odběr probíhá bez problémů. 
„Bála jsem se, že omdlím, ale 
cítím se dobře. Je to v poho-

dě,“ dodala maturantka Adéla 
Filová. Střední škola Kostka se 
do společného darování krve 
pustila již opakovaně a patří jí 
velké poděkování.  

Vsetínská nemocnice a.s. se 
v posledním půlroce angažuje 
nejen v získávání dárců krve, 
ale také potenciálních dárců 
kostní dřeně (více na straně 2). 
Do registru ve Vsetíně vstoupi-
lo již dvě stě padesát lidí a dal-
ší náborové akce se připravují. 
Zájemci však nemusí čekat jen 

na nábory: zaregistrovat do 
registru se mohou na hemato-
logicko-transfuzním oddělení 
Vsetínské nemocnice každou 

středu, kdy probíhá odběr 
krve od dobrovolných dárců. 
Prosíme se předem domluvit 
s oddělením na tel. čísle 571 
490 605. 
V Českém národním registru 

dárců dřeně je registrováno 
60 tisíc dobrovolníků, přesto 
je to málo. Na transplantaci 
čeká mnoho těžce nemocným 
pacientů. 

Jedním z nich je i Dennis Urc, 
student Střední automobilo-
vé školy v Kyjově, který má 
rád sport, auta a motorky. Již 
čtyři roky bojuje s nemilosrd-
ným nepřítelem, jenž si říká 
Hodgkinův lymfon. Vrátit zpět 
do života jej může jen trans-
plantace kostní dřeně od cizí-
ho dárce. Podobný osud mají 
mnozí další lidé. 

Pokračování ze str. 9.
 Trvalé přivyknutí na víceohniskové čočky trvá obvykle 

několik měsíců až jeden rok. Přirozená čočka zdravého  
oka pracuje na jiném principu - pozorované vzdálenosti 
se přizpůsobí a na sítnici vzniká jeden ostrý obraz. 

Oční oddělení zajišťuje mnohé další zákroky i potřeb-
ná vyšetření, jejichž seznam najdete na webových 
stránkách oddělení, a kterým se budeme postupně 
věnovat i v našem zpravodaji. Dozvíte se potřebné 
informace o kosmetických i terapeutických operacích 
víček, operacích zeleného zákalu, ale také například 
metodě léčby suchého oka a dalších. Samozřejmě 
také o dostupných vyšetřeních. Dotazy můžete smě-
řovat také do redakce našeho zpravodaje (kontakty 
najdete na str. 16). 

Šedý zákal i v rámci prémiových programů 

Naděje i pro Dennise 

Studentky střední zdravotnické 
školy Vsetín (MG, SZŠ a VOŠZ Vse-
tín) letos zabojovaly v regionálním 
kole psychologické olympiády, 
které se konalo počátkem března  
na „domácí půdě“. Druhačka Moni-
ka Krahulcová (na snímku první zle-
va) získala první místo a Dominika 
Veselá čestné uznání za zajímavé 
pojetí své prezentace, ve které se 
vyjádřila nejen slovy, ale také tan-
cem. Na druhé příčce se umístil 
Vilém Románek ze Zlína a na třetí 

další zlínská studentka Markéta Sil-
ná (na snímku uprostřed). Společ-
ným zadáním bylo Životní motto, 
kterým se řídím. Konkurence byla 
letos veliká a všechny prezentace 
zajímavé. 
Monice Krahulcové patří dvojná-

sobná gratulace za vítězství i postup 
do celostátního kola, ale také velké 
poděkování, protože již více než rok 
působí jako dobrovolník v naší LDN.  
Nemocnice ji nominovala na pres-
tižní ocenění Křesadlo.
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O porodu ve Vsetíně psal
slovenský magazín Najmama 
„Na Vsetínsku pôrodnicu som počula samé dobré ohlasy a aj na diskusných fórach 
si mamičky vymieňali väčšinou len pochvalné názory. Dobré skúsenosti s pôrodni-
cou mala aj dula, s ktorou som bola dohodnutá na sprevádzaní pri pôrode,“ psala 
maminka Jarka, která přivedla na svět ve Vsetíně své čtvrté dítě. Tři předchozí se 
narodily na Slovensku, tamní porodnici ale mezitím zrušili. Regionální Valašský deník přinesl zají-

mavé historické ohlédnutí za jedním 
z významných mužů Vsetína, který se 
zasloužil o výstavbu nemocnice, ale také 
městské elektrárny, vodárny či tehdy 
moderní školy na Dolním městě. A je 
po něm dnes pojmenována jedna z ulic  
na vsetínském Sychrově. 
MUDr. František Sova se narodil 10. lis-

topadu 1853 v Kyjově. Do Vsetína přišel 
v roce 1882, získal zde místo městského 
lékaře. Brzy se zapojil do veřejného živo-
ta, byl zastupitelem, působil v Sokole  
i hasičském spolku, ve vzdělávacím spol-
ku Snaha byl dlouho knihovníkem a díky 
němu se knihovna rozrostla ze šesti set 
na čtyři tisíce svazků. Sbíral však také 
keramiku, dekorativní předměty ze skla  
a porcelánu, devocionálie - takzvané svá-
tostky, součásti lidového kroje, fotografie 
a další. Za první světové války, když byla 
řada lékařů odvelena na frontu, nějaký 
čas prakticky nemocnici vedl. Byl jmeno-
ván čestným občanem Vsetína. Zemřel  
23. ledna 1940. 

Příběh lékaře, po kterém byla 
pojmenována jedna z ulic 

„Mňa najviac lákalo to, že v tejto pôrodnici 
akceptujú pôrodný plán, snažia sa vám vyjsť 
v ústrety, pokiaľ možno, nenútia vám rôzne 
procedúry typické pre mnohé iné pôrod-
nice. Môj pôrodný plán 
nebol nijako extrémne 
dlhý – chcela som len čo 
najprirodzenejší pôrod, 
bez zbytočných zásahov,“ 
vysvětlovala Jarka. Chváli-
la si, že ve Vsetíně nemu-
sela absolvovat klystýr, 
nemusela být oholená. 
Mohla si vybrat porodní 
polohu. 
„Po príchode do pôrodni-

ce mi natočili CTG (nemu-
sela som, našťastie, ležať pri tom na chrbte, 
ale sedela som) a následne ma vyšetril lekár. 
Potom nám pridelili jednu miestnosť s vlast-
ným WC a sprchou, kde sme vlastne zotrva-
li, až kým som sa v závere nepresunula na 
pôrodnú sálu. V tejto pôrodnici je aj izba 
s pôrodnou vaňou, takže ak máte šťastie  

a izba je práve voľná, môžete využiť i teplú 
vaňu na zmiernenie bolestí,“ hodnotila Jar-
ka, které se narodil chlapec vážící bezmála 
4,5 kg. „Porodila som bez nástrihu či pora-

nenia hrádze. Po pôro-
de mi maličkého hneď 
položili na brucho  
a prvýkrát sa aj nadoj-
čil. V pôrodnom pláne 
som mala aj dotepanie 
pupočníka, čo takisto 
nebol problém. Bábät-
ko po narodení utrú, 
osušia a nahé prikla-
dajú na telo matky, 
takže môžete byť  
s dieťatkom v kon-

takte koža na kožu (tzv. bonding).  
Ja som bola veľmi spokojná  
a určite túto pôrodnicu 
odporúčam aj iným mamič-
kám,“ chválila si Jarka péči  
o sebe i novorozence. 
Více na najmama.sk.

Zlepšení pro pacienty dialýzy

Tým hemodialyzačního střediska děkuje 
společnosti MEDITES PHARMA z Rožnova 
pod Radhoštěm za sponzorský dar, díky 
kterému se podařilo pořídit sedm nových 

matrací. Pacienti z celého regionu, kteří 
na dialýze prožijí každý týden řadu hodin, 
vnímají zlepšení velmi pozitivně. K podě-
kování se přidává i vedení nemocnice. 

Netradiční čtení na neobvyklých místech 
s cílem představit současnou evropskou 
literaturu. Taková je myšlenka Noci litera-
tury, do které se vloni zapojilo sedmdesát 
pět měst třinácti zemí a letos se předpo-
kládá, že počet ještě vzroste. Na výčtu míst 
poprvé přibude Vsetínská nemocnice. 
Detektivní žánr je v evropské literatuře 

stále populárnější, a tak není divu, že se 
účastníci chtějí podívat na místa spojená  
s detektivy a vyšetřováním. Číst se tak 
bude na Policii ČR a zájemci si prohlédnou 
i oddělení patologické anatomie Vsetínské 
nemocnice. Číst se pak bude v prostorách 
čekárny pro dárce krve hematologicko-
transfuzního oddělení, které se nachází 
ve stejném pavilonu. 
Akce se uskuteční ve středu 11. května 

2016 ve večerních hodinách, upřesnění 
najdete na webu a na vývěskách. Organi-
zátorem je Masarykova veřejná knihovna. 
Noc literatury vyvrcholí setkáním v klubu 
Tři opice, jehož hostem bude i osobitá 
slezská písničkářka Beata Bocek. 

Nemocnice se poprvé připojí
k mezinárodní Noci literatury
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Napsali jste ...

Stačí správně vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených políčkách poslat na 
soutez@nemocnice-vs.cz, a mít štěstí při slosování. Odpovědi posílejte do 25. dubna 

2016. Nezapomeňte připojit telefonický kontakt a můžete také připsat, jak se Vám náš 
zpravodaj líbí, případně co by jste v něm napříště rádi viděli. Děkujeme Vám. 

Vážím si jejich náročné práce a přeji bezproblémové směny
 •  Včera jsem se vrátil z vaší nemocnice a chtěl bych alespoň touto cestou podě-
kovat sestřičkám chirurgie B pod vedením staniční sestry, paní Eleny Vaculíkové 
za velmi svědomitou péči, se kterou se mi po dobu mého pobytu věnovaly. Velmi 
si vážím jejich náročné práce a přeji jim klidné a bezproblémové směny. Lubomír 
Plachtovič, Vsetín, 4. února 2016

Na ortopedii jsem se každý den cítil příjemně
 •  Vážená paní ředitelko, dne 22. 10. 2015 jsem byl do Vaší nemocnice přijat na 
ortoptedické oddělení z důvodu plánované operace - výměny kyčelního kloubu. 
Rád bych tímto vyjádřil úctu a vyslovil dík celému týmu ortopedického oddělení 

pod vedením primáře MUDr. Zdeň-
ka Košťála (všem lékařům, celému 
týmu sester, ošetřujícímu personálu 
a fyzioterapeutkám), kteří se podíleli  
na mojí léčbě. Veškerý personál odvá-
děl vynikající práci a choval se velmi 
profesionálně, ale zároveň i lidsky  
a účastně. Každý den jsem se cítil vel-
mi příjemně. Přeji Vám hodně osob-
ního štěstí a především pevné zdraví.  
Jiří Floryk, Odry, přijato 20. ledna 
2016

Primář Rubint si zaslouží velkou pochvalu
 •  Dobrý den, nedávno jsem ležela s šestiměsíční dcerou na dětském oddělení 
a ráda bych vám napsala, že jsem tam byla moc spokojená. Lékaři i sestřičky se 
tam chovají super, jsou moc pečliví, milí, laskaví a ochotní. Vše vysvětlí, často 
mi dceru chodili kontrovat a chovali se moc hezky. Hlavně pan primář Rubint si 
zaslouží velkou pochvalu. Je vidět, že je to člověk na pravém místě. Monika Uxa, 
přijato prostřednictvím facebooku 1. února 2016. 
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Soutěžte s námi ... o dvě vstupenky do kina Vatra 

Narodili se nám

Zdravotní laboratnt-
ka Dagmar Pavelková 
z oddělení lékařské 
mikrobiologie Vsetín-
ské nemocnice při-
vedla na svět v naší 
porodnici 1. března 
2016 krásnou holčičku Elišku. 

„Obě jsme v pořádku,“ vzkázala nám Dag-
mar Pavelková s tím, že s péčí v porodnici 
byla velmi spokojená. Mamince i dcerce 
přejeme hodně zdraví a radosti. 

Rádi zveřejníme i Vaše fotografie novo-
rozenců, kteří se narodili našim kolegům  
a kolegyním. Děkujeme Vám

V minulém vydání zpravodaje 
jsme soutěžili o knihu z prodejny 

Kanzelsberger.  Správnou odpověď 
(6, 4, 4) nám poslal, největší štěstí 
při slosování měl  a Dívku ve vlaku 

vyhrává MUDr. Jiří Siegl. 

Děkujeme všem luštitelům  
za správné odpovědi. 

Velkou gratulaci k úspěšnému 
ukončení náročného specializační-
ho studia ARIP, které se uskutečni-
lo na Katedře intenzivní medicíny  
a forenzních oborů Ostravské uni-
verzity, posíláme čtveřici pracovnic 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení Vsetínské nemocnice a.s., 
sestrám pro intenzivní péči:

• Lucii Kotrlové, DiS, 
• Markétě Křístkové, DiS, 
• Radce Bednaříkové, DiS  
• Zdeňce Gajdošové. 

Děkujeme, 
gratulujeme  
a přikládáme  

alespoň symbo-
lickou kytičku.  

Gratulujeme 

Úspěšně zvládly
specializační vzdělávání
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Energetiku a údržbu má nyní 
na starost Bohumil Rožnovják

„Zdeněk Nosál nastoupil do 
nemocnice prvního prosin-
ce 1978 na pozici vedoucího 
údržby, vedoucího kotelny a 
v posledních deseti letech 
jako vedoucí údržby a ener-
getiky. K poslednímu břez-

Členové pěveckého sboru Sonet zvou 
milovníky vážné hudby na koncert, 
který se koná v neděli 3. dubna 2016  
v 16.00 hodin v Římskokatolickém 
kostele na vsetínském Horním městě.  
V programu zazní skladby W. A. Mozar-
ta: nejdříve Exultate Jubilate KV 165 
- moteto pro soprán a orchestr. Ve dru-
hé části se posluchači mohou těšit na 
jedno z nejvýznamnějších děl klasicismu 
- Requiem. Účinkují spojené pěvecké 
sbory Sonet a Moraviachor, sólové party 
přednesou Tereza Surovíková (soprán), 
Kateřina Oškerová - Machovská (alt), Jiří 
Zouhar (tenor) - SND v Bratislavě a Aleš 
Procházka (bas) - opera Brno. Doprovází 
orchestr Collegium musicum. 
Jak jste si mohli přečíst v předminulém 

vydání našeho zpravodaje v rubrice Naše 
hobby: v pěveckém sboru Sonet zpívají 
také zaměstnanci naší nemocnice Hana 
Chmelařová, Mgr. Andrea Baranová  
a Štěpánka Valešová. Držíme Vám palce, 
ať se koncert vydaří. 

Sonet nastudoval Requiem

pozvánka na koncert

poděkování pacientky směřuje ke gynekologicko-porodnickému oddělení 

Vážená paní ředitelko,  dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila svoje díky panu pri-
máři Jiřímu Hlavinkovi a celému oddělení gynekologie.  Před necelými dvěma týdny 
jsem absolvovala chirurgický zákrok na gynekologickém oddělení Vaší nemocnice 
a přiznám se, že přístup, se kterým jsem se setkala mě doslova odzbrojil a soudíc  
z chování ostatních spolupacientek,  nebyla jsem sama. 

Mohu srovnávat i s nemocnicemi v zahraničí

Mohu však hovořit, chválit,  jen za sebe, 
což teď také činím. Byť jsem prodělala 
několik nejrůznějších hospitalizací i ve 
velice renomovaných zdravotnických zaří-
zeních, a to nejen u nás, ale i v zahraničí,  
s tak lidským přístupem jsem se nikde 
nesetkala. (A nemyslím si, že to byla náho-
da, neb stejně jsem se cítila na vsetínském 
oddělení gynekologie již vloni).
Myslím si, že naprosto přesně to vystihl 

pan primář na webových stránkách gyne-
kologického oddělení. Byť se Vám musím 
upřímně přiznat, že když jsem si ony řád-
ky četla prvně, někdy v prosinci, kdy jsem 
se k operaci rozhodovala, přišly mi, jako 
slušně napsaná reklama. Jenže já to pak 

všechno na vlastní kůži zažila, a bylo to 
tak:  „mladý, usměvavý, a přesto odborně 
plně kompetentní zdravotnický tým, kte-
rý je Vám schopen pomoci čtyřiadvacet 
hodin denně... Tým, který pracuje s nejmo-
dernějšími přístroji, metodami a operační-
mi postupy na současné úrovni poznatků 
vědy. Tým, který nestojí na místě, neustále 
se vzdělává, udržuje kontakt s nejlepšími 
klinickými pracovišti v České republice a 
zavádí nové postupy a metody do běžné 
praxe. Tým, který si i přes svou vytíženost 
dokáže udržet úsměv na tváři, lidsky vstříc-
ný a individuální přístup ke každému kli-
entovi – pacientovi, ať už je mu 6 nebo 
96 let. Pro nás jste klienti - PARTNEŘI a ne 

pouze pacienti!“Samozřejmě, že jsou věci, 
které by se na oddělení asi měly zlepšit. 
Namátkou mě napadají kvalitnější lůžka, 
větší komfort - sprcha, toaleta na pokoji či 
o něco pestřejší strava atd., atp. To ovšem 
ovlivnit asi není v moci primáře a možná 
ani Vaší.  
Pokud se ovšem týká lidské stránky, není 

nic, co bych mohla někomu vytknout. 
Všichni byli naprosto úžasní. Potěšilo mě 
to i proto, že jako patriotku mě mrzí, když 
se o vsetínské nemocnici mluví negativně. 
Ovšem fungují-li i ostatní oddělení, jako to 
gynekologicko-porodnické, myslím si, že se 
nemocnice nemá čeho bát. 
Možná nemůže nabídnout úplný luxus, 

ale dokáže to vykompenzovat osob-
ním přístupem, a ten se jen tak koupit 
nedá. Musí být totiž v lidech.  A ti na 
gynekologii jsou k nezaplacení. S úctou  
a přáním všeho dobrého Renata Holčáko-
vá-Masto, Velké Karlovice.  

nu nyní dochází ke změně 
na tomto úseku. Pro pozici 
vedoucího oddělení údržby 
a energetiky se zapraco-
váná Bohumil Rožnovják,“ 
vysvětlil vedoucí provoz-
ního odboru Ing. Ladislav 

Kašpar s tím, že úkolem nově 
nastupujícího zaměstnance 
je pečovat o oblast údržby a 
energetiky, vytvářet podmín-
ky pro činnost zdravotnic-
kých oddělení. 
„Dbá na efektivitu prostřed-
ků, využívání zdrojů a zajiš-
tění chodu energetických 
zařízení: plynové kotelny, 
dodávky elektrické ener-
gie ze sítě i z náhradního 
zdroje,“ doplnil Ing. Kašpar. 
Připomenul, že se jedná  
o zásadní záležitost pro pro-
voz nemocnice. Napájení  
z veřejné sítě je zajištěno 
duplicitně ze dvou větví. 
Pro případ výpadku máme 
náhradní zdroj - dieslový 
agregát, který zajišťuje pro-
voz vyhrazených zařízení  
a určených pracovišť. „Panu 
Nosálovi děkuji za dlouhole-
tou spolupráci a Bohumilu 
Rožnovjákovi přeji hodně 
úspěchů na jeho novém pra-
covišti,“ dodal Ing. Kašpar. 

Zdeněk Nosál pracoval v nemocnici bezmála čtyřicet let

Ke konci března dochází ke změně na pozici vedoucí-
ho údržby a energetiky. Zdeněk Nosál (na snímku vle-
vo) odchází do penze, předává agendu svému nástupci 
Bohumilu Rožnovjákovi. Ten bude i nadále přebírat 
požadavky na opravy v rámci organizace, bude mít ale 
také na starosti prohloubení systému prevence, preven-
tivních prohlídek a předcházení závadám.
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• S jakým autem závodíte, co bylo Vaší 
inspirací a kdo vzorem? 
„Závodní auto, které momentálně sedlám 

a se kterým jsem toho nejvíce najezdil, je 
Peugeot 205 GTI. Má potřebné úpravy, aby 
se s ním mohlo závodit a hlavně vyhrávat:). 
Těch peugeotů bylo samozřejmě více, v růz-
ných podobách a v množství úprav, závodil 
jsem i v Citroënu Saxo, ale také ve Škodě 
Fabia, Felicia či Favorit. Srdeční záležitostí 
nadále zůstávají francouzské vozy.
Co se týká inspirace, tak tou byl jeden dnes 

již dobrý známý, který měl autodílnu blízko 
domu, kde jsme dříve bydleli. Tehdy jezdil 
závody a já chodil okukovat jeho závoďák 
tak dlouho, až mně nabídl možnost chodit 
k němu do dílny a pomáhat s přípravou na 
závody. Tehdy se ukázalo, že mě to bude 
bavit a chci to taky zkusit. A mým vzorem je 
jednoznačně taťka. Byl to on, kdo mě nau-
čil ovládat auto, zároveň to je ale největší 
soupeř na závodech a taky osoba, bez kte-
ré bych nikdy žádné závody jezdit nemohl.“ 

• Jaké máte soutěžní plány pro letošní 
rok a jaký je Váš sen? 
„Tento rok bych chtěl odjet co nejví-

ce závodů, kolik finance dovolí, hezky si 
zazávodit, strávit pár pěkných víkendů  
s lidmi, kteří jsou stejně nadšení do moto-
rismu a samozřejmě snažit se rozšířit sbírku 
pohárů. Mým snem je svést se na Masary-

V práci se věnuje sanitkám, ve volném 
čase automobilovému sportu a downhillu

pak také Moravsko - Slovenský DH Cup  
a letos bych chtěl odjet i jeden závod Mis-
trovství České republiky. Jinak pro zábavu 
jezdíme do velice rozšířených bikeparků, 
které se nacházejí v zimních střediscích,  
a kde jsou postaveny tratě pro horská kola. 
Minulý rok začala jezdit i má přítelkyně, 
takže v létě trávíme čas spolu i na kole  
a máme o zábavu na víkend postaráno. 
Jinak se samozřejmě svezu i na cyklostezce 
a na zdejších kopcích.“ 

• V pracovní době se věnujete našim 
sanitkám a dbáte na to, aby byly provozu-
schopné. Co je na této práci obtížné a co 
se nejčastěji kazí? 
„Asi nejvíce obtížné na této práci je pora-

dit si s opravou v podmínkách, jaké máme  
k dispozici. Nicméně musím říct, že se 
všechno postupně lepší a do autodílny se 
investují důležité prostředky, které nám  
v práci výrazně pomohou a zefektivní ji.  
V našem vozovém parku jsou v drtivé vět-
šině vozy VW Transporter v různých speci-
fikacích, a to jsou opravdu dobrá vozidla, 
takže se pokazí pokaždé něco jiného a my 
máme vždy pestrý pracovní týden.“
                                 Děkujeme za rozhovor.

Máte i Vy na svém oddělení kolegu se zají-
mavým koníčkem? Rádi o něm napíšeme  
v naší rubrice.  

kově okruhu v Brně a na některém zná-
mém zahraničním závodním autodromu  
s nějakým silným, drahým závoďákem.“

• Kromě rychlých automobilových kol 
zvládáte i ta horská... 
„Ano, můj další koníček jsou horská 

kola, ten je ovšem spojený s tím auto-
mobilovým. Kvalitní seriály hobby závo-
dů automobilů ve zdejším regionu (po 
sérii mediálních kauz) na nějakou dobu 
zcela utichly. Já jsem velice soutěživý typ  
a chtěl jsem najít jiný adrenalinový sport, 
smířen s tím, že se v autě už nesvezu.  
A tak přišla na řadu horská kola. Závodit 
na horském kole jsem chtěl už dříve, ale 
auta tehdy vyhrála. Nyní byl prostor pro 
to, abych si splnil svůj další životní sen: 
závodit ve sjezdu na horských kolech nebo-
li downhillu. 
Tento rok pojedu již svou třetí sezónu, 

ovšem kolo beru jen jako koníček, protože 
tento sport je extrémně fyzicky nároč-
ný a na nějaký úspěch určitě nemyslím,  
na to jsem začal příliš pozdě. Jezdím 
seriál závodů, který se točí kolem Zlína, 

Tomáš Solanský se stará o dobrý stav 
sanitek Vsetínské nemocnice. I po 
odchodu z autodílny však zůstává  
u rychlých kol. Jeho koníčkem je auto-
mobilový sport a sjezd na horských 
kolech neboli downhill. „Co se týká 
aut, začínal jsem u autoslalomu, nyní 
jezdím Mistrovství ČR a Zónu střed-
ní Evropy, účastnil jsem se závodů  
do vrchu a všech podniků v našem oko-

lí, které se pořádaly pro hobby jezd-
ce,“ uvedl Tomáš Solanský. Startoval 
například na známém závodu do vrchu 
- Valašském klobúku, jel také Ve stopě 
Valašské zimy, závodil kolem dostiho-
vého areálu ve Slušovicích. Přiznává, 
že jeho srdeční záležitostí jsou fran-
couzské vozy. Rád by se jednou svezl  
na některém známém zahraničním 
závodním autodromu. 

Naše hobby

Tomáš Solanský  
pracuje v nemocnici  
od roku 2008 jako 

automechanik. Nedáv-
no oslavil sedmadva-

cáté narozeniny. 



Strana 15                                                                 

Vsetínská nemocnice a.s. informuje 

Bowlingový turnaj ovládl tentokrát tým ISLF
Osm desítek zaměstnanců Vsetínské nemocnice 

se sešlo ve čtvrtek 17. března 2016 na bowlingo-
vém turnaji, ve kterém tentokrát nejvíce bodova-
lo družstvo interního spojeného lůžkového fondu. 
Nejenže  ISLF+ vyhrálo v soutěži týmů, MUDr. Pav-
lína Navrátilová získala ocenění za nejlepší výkon v 
turnaji (170 b.). ISLF navíc zaslouženě získalo i oce-
nění za nejlepší dres, protože přišlo v retro sester-
ských uniformách. Poděkování - za vytvoření výbor-
né atmosféry - však patří všem příchozím. 

Na druhé příčce se umístilio družstvo Koči-
čí drápek, třetí skončil Věrčin tým. Ostat-
ní družstva pak společně na čtvrtém až 
jedenáctém místě. Speciální poděkování 
si zaslouží interna, která postavila tři týmy, 
mocně fandila a podporovala také družstva 
chirurgie, LDN, mikrobiologie a další. Těší-
me se na další společnou akci. 

Dárek pro nevěsty ze Vsetínské nemocnice
Salon Veronika, který najdete ve sportovním areálu na vsetínské Ohradě, se věnu-

je půjčování a prodeji svatebních a společenských šatů, včetně doplňků. Pro zaměst-
nankyně Vsetínské nemocnice a.s., které plánují vstoupit do manželství, připravil zají-
mavou slevu na půjčovném za svatební šaty ve výši 20 %. Obdrželi jsme deset poukazů  
na tuto zajímavou akci. Získat je můžete na personálním oddělení Vsetínské nemocnice,  
i s potvrzením, že u nás pracujete. A náš zpravodaj se bude těšit, že mu ze svého velkého dne 
pošlete fotografii. 

Salon Veronika nabízí svým zákazníkům 
desítky modelů nejen pro nevěsty, ale také 
družičky, děti, pány a také kolekci společen-
ských šatů. K půjčení či zakoupení mají široký 
sortiment šperků, doplňků, dekorací, potřeb. 
Kompletně tak můžete vybavit svou svatbu 
či oslavu na jednom místě. 

Salon Veronika Vsetín, U Bečvy 2052 
(sportovní areál na Ohradě), 755 01 Vsetín. 
Tel: 604 966 145, e-mail: info@satyvsetin.
cz. Provozní doba: Po, St, Pá 12:00 -17:30,  
Út, Čt, So: na objednání. 

více na www.satyvsetin.cz

Základní a neměnná barva logotypu nemocnice je modrá, pro použití například v černobílých tiskovinách je definována
i varianta v černé a negativu. Logotyp by měl být používán na jednobarevné pozadí přednostně v negativní barevnosti.
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ARO slavilo čtyřicátiny
Čtyřicáté výročí založení lůžkového anesteziologicko-resuscitač-
ního oddělení si připomenuli v pátek 26. února 2016 současní  
i bývalí zaměstnanci a další hosté na slavnostním setkání v pro-
storách zrekonstruovaného mramorového sálu Vsetínského 
zámku. Potkali se také tři ze čtyř primářů, které ARO ve své his-
torii mělo, i čtyři vrchní sestry (na snímku vpravo): zleva stávající 
vrchní sestra Bc. Petra Proksová, Naděžda Urbanová (1991 až 
2001), Věra Vystavělová (1976 až 1986) a Miroslava Václavíková 
(2001 až 2008). 

Gratulovat přišli i bývalí primá-
ři ARO (zleva) MUDr. Martin 
Metelka a MUDr. Jitka Tábor-
ská. Na snímku se současným 
primářem MUDr. Milanem 
Doleželem.ne


