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Před rokem jsme informovali o nákupu moderních, plně polohovatelných lůžek  
pro léčebnu dlouhodobě nemocných. Nyní obnova postelí pokračuje na ortopedic-
kém oddělení (na snímku), ale i na několika dalších místech. Vsetínská nemocnice  
letos pořídila lůžka za 1,2 milionu korun.                               Podrobnosti čtěte na str. 5. 
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Uvnitř se dočtete: 

MUDr. Sankot převzal Cenu města Vsetína

Folklórní festival Vsetínský 
krpec se zastaví i v nemocnici

                            Čtěte 
                       na str. 13.

Čtěte na str. 4

Podpořte nemocnici 
hlasováním v anketě

Na lůžkových odděleních i v ambu-
lancích Vsetínské nemocnice jsou  
k dispozici dotazníky HealthCare 
Institute, jejichž vyplněním můžete 
vyjádřit svůj názor na kvalitu péče, 
úroveň poskytovaných služeb i co by 
se mělo v nemocnici zlepšit. Dotaz-
ník můžete vyplnit i elektronicky,  
a to na webu www.hc-institute.org. 



Porodnice: další dva zmodernizované pokoje
 str. 2                                                                                  Vsetínská nemocnice a.s. informuje • 3/2016 

Dovolte, abychom Vás prostřednictvím následujících fotografií 
provedli dvěmi dalšími, nově zmodernizovanými pokoji na porod-
ních sálech, kde budoucí maminky s partnery prožívají dobu před 
porodem. Poptávka po modernizaci vznikla poté, kdy byl rekon-
struován první - rodinný - pokoj a všechny ženy chtěly rodit právě 
zde, což samozřejmě nebylo možné. Finanční prostředky na pře-
stavbu ve výši bezmála čtyři sta tisíc korun jsme získali díky pří-
spěvkům firem i jednotlivců v rámci projektu Vánoční pokoj. Nově 
vybavené prostory, které nabízejí téměř rodinné prostředí, si pro-
hlédl i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák (viz str. 3) 
a jeho náměstek pro oblast zdravotnictví MUDr. Lubomír Nečas 
(na snímku s předsedkyní představenstva Ing. Věrou Prouskovou 
a vrchní sestrou gynekologicko-por. oddělení  Bc. Milenou Fusko-
vou). Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli nám a rodičkám 
splnit tento krásný sen.                                              Čtěte na str. 6

Ve dvou modernizovaných pokojích se změnilo téměř vše, 
a to doslova od podlahy. Jsou zde nové podlahové kryti-
ny, přebudované toalety a sprchy s masážními tryskami, 
v pokojích je nový nábytek na míru, rovněž nové obklady, 
jejichž motiv se objevuje i v koupelnách a v prvním rodin-
ném porodním pokoji. Ve větším modernizovaném pokoji 
je speciální stropní systém, do kterého se mohou maminky 
zavěsit a relaxovat (znáte již z prvního pokoje),  ale také širší 
lůžko, odkládací plochy, uzamykatelné skříňky, nová křesla a 
řada relaxačních pomůcek včetně madel. Obdobně je tomu 
i v menším pokoji.  Každý z nich zdobí velkoplošná tapeta, 
opět s půvabnými rostlinnými motivy. Na svém místě jsou i 
zrcadla, odpadkové koše, polštáře a další potřeby. Čekáme 
již jen na dodávku el. polohovatelného lůžka. 



kyně představenstva Vsetínské nemocnice 
a.s. Ing. Věra Prousková. Vzhled vjezdu do 
nemocnice se v minulých měsících změ-
nil k nepoznání. Označení nemocnice je 
osvětlené a dobře viditelné i v nočních 
hodinách, vstup zdobí venkovní lavičky 
a prapory, a to jak nemocnice, tak nově 
také Zlínského kraje, který je zakladatelem 
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Hejtman si prohlédl zrealizované projekty

Výtěžek jarního trhu věnovali
školáci z Rokytnice nemocnici 

Zateplení pavilonu LDN a správní budo-
vy bylo realizováno v rámci projektu Vse-
tínská nemocnice a.s. – realizace úspor 
energie. Celkové uznatelné náklady na 
akci činily 10,3 milionu korun, z toho byl 
příspěvek z fondu Evropské unie 6,2 mili-
onu korun. Zlínský kraj uhradil částku 4,1 
milionu korun. „Pan hejtman si prohlédl 
také novou, moderní lékárnu, která byla  
v minulém roce zprovozněna při vstupu 
do naší nemocnice i upravené prostranství 
před vstupem do areálu,“ uvedla předsed-

Bohdana Bambuchová zůstavá
i nadále vrchní sestrou LDN
„Těší mě, že se paní Bohdana Bambu-
chová rozhodla setrvat ve funkci vrchní 
sestry léčebny dlouhodobě nemocných. 
Přeji hodně dalších úspěchů v dobře 
nastartované práci, při stabilizaci týmu  
a zejména při připravované úpravě  
prostor LDN, směřující k dalšímu zvýšení 
komfortu pacientů,“ komentoval náměs-
tek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské 
nemocnice Mgr. Pavel Šupka. 
Bc. Bohdana Bambuchová byla jmeno-
vána do funkce vrchní sestry LDN v led-
nu letošního roku s tím, že se po výbě-

rovém řízení vrátí 
na místo staniční  
ISLF I, II. „Do výbě-
rového řízení se 
přihlásilo několik 
kandidátů. Komise 
se však neshodla 
na jednom jmé-
ně a doporučila, 

aby paní Bambuchová zastávala funkci  
i nadále a její jmenování bylo definitiv-
ní,“ dodal Mgr. Šupka. Bohdana Bambu-
chová tuto nabídku přijala a i nadále se 
s ní budeme potkávat jako s vrchní LDN.  
Na uvolněné místo staniční ISLF I, II byla 
jmenována Romana Mucsková. 

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák navštívil Vsetínskou nemocnici  
a prohlédl si projekty, které se zde v posledním roce realizovaly. Jednalo se zejména  
o výměnu oken a zateplení budov léčebny dlouhodobě nemocných i správní budo-
vy a s tím spojené úpravy vjezdu a výjezdu z nemocnice. Ale navštívil také gyneko-
logicko-porodnické oddělení, kde byly zmodernizovány další dva pokoje. 

Fotografie zmodernizovaných  
pokojů najdete na str. 2.

nemocnice. Vedení nemocnice hovořilo  
s hejtmanem také o dalším rozvoji Vsetín-
ské nemocnice. „Diskutovali jsme o dalších 
etapách dostavby nemocnice, následují-
cích po vybudování interního pavilonu, ale 
také o ekonomických výsledcích, financo-
vání, o dalších záměrech kraje i nemocni-
ce, směřující ke stabilizaci lékařů a sester 
v regionu,“ uvedla k setkání předsedkyně 
představenstva.

Velké poděkování míří k žákům Základní školy Vsetín - Rokytnice, kteří výtěžek jarní-
ho trhu věnovali dětskému oddělení Vsetínské nemocnice, aby pomohli svým nemoc-
ným kamarádům zpříjemnit nemocniční prostředí. Na trhu prodávali doma připravené 
dobroty, rukodělné výrobky, ale také některé své hračky. Na stejný účel věnovali nema-
lé prostředky již před třemi lety. Tentokrát předali vrchní sestře dětského oddělení  
Bc. Evě Kovářové bezmála šest tisíc korun, které přispějí k dovybavení pokojů televizory. 
Děkujeme mnohokrát jménem všech dětských pacientů, jste naši hrdinové. 



MUDr. Sankot převzal Cenu města Vsetína

MUDr. Jaroslav Sankot během výjimeč-
ného, svátečního odpoledne zavzpomínal 
na začátky svého působení v medicíně, na 
první setkání s valašským jazykem a jak 
mu toto setkání ovlivnilo rozhodnutí, které 
padlo právě na Vsetínskou nemocnici. „Vse-
tín, to je město, které má nejkrásnější okolí, 
a nejpěknější zasazení do přírody. Při volbě 
svého umístění jsem vždy chtěl kopce, lesy, 
čistou vodu a dobrou nemocnici a na Vsetí-
ně se mi to splnilo,“ uvedl MUDr. Sankot. 
 Jako primář vedl sedmnáct let chirurgické 

oddělení Vsetínské nemocnice. Oddělení 
převzal v době největších změn v oboru 
chirurgie za posledních 100 let, v době 
nástupu miniinvazivních technik. 
Laparoskopické operace se pod jeho vede-

ním staly denní rutinou a tento náskok si 
vsetínské oddělení udrželo až do současnos-
ti. „Vsetínská nemocnice byla vyhodnocena 
opakovaně jako Nejlepší nemocnice ve Zlín-
ském kraji očima ambulantních i hospitali-
zovaných pacientů a jedním z lidí, kteří se na 
získání tohoto ocenění prokazatelně podíle-

li, byl svým přístupem k pacientům i primář 
Jaroslav Sankot,“ připomněl všem přítomným  
v sále starosta Jiří Čunek. 
 Vsetínská radnice uděluje Cenu města Vse-

tína již od roku 2000. Představuje ji skleněná 
plastika známého výtvarníka, vsetínského 
rodáka Václava Cíglera, pamětní list a finanč-
ní dar v hodnotě deset tisíc korun. Jejími 
držiteli bylo dosud 19 osobností z nejrůzněj-
ších sfér života, jež podstatně přispěly k roz-
voji města v rozmanitých oblastech. 
Mezi laureáty jsou například Břetislav Roky-

ta, Jiří Parduba, Antonín Kaderka, Jaromír 
Bazel starší, Alena Zdražilová, Milan Drlík, 
Miroslav Evják či v loňském roce Zdeněk 
Hartinger. 
Mezi oceněnými byli v roce 2008 také dva 

lékaři Vsetínské nemocnice: bývalý primář 
chirurgie, předchůdce MUDr. Jaroslava San-
kota - MUDr. František Božek, a také bývalý 
primář oddělení tuberkulózy a respiračních 
nemocí MUDr. Květoslav Kotas. V pořadí již 
dvacátým držitelem Ceny města Vsetína se 
stal lékař MUDr. Jaroslav Sankot.

Chirurgovi poděkoval starosta, kolegové i přátelé. Wabi Daněk poblahopřál i básničkou
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Cenu města Vsetína za rok 2015 převzal v neděli 24. dubna v mramorovém sále vse-
tínského zámku vynikající lékař, bývalý, dlouholetý primář chirurgického oddělení Vse-
tínské nemocnice MUDr. Jaroslav Sankot. Mezi gratulanty byl i jeho nástupce, stávající 
primář chirurgie MUDr. Radim Slováček, řada kolegů a spolupracovníků. Informovala 
o tom tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová. A náš nemocniční zpravodaj 
nemohl chybět u této události, která byla oceněním nejen pro významného lékaře, ale 
také pro tým chirurgie a celou nemocnici. MUDr. Jaroslav Sankot vloni obdržel rovněž 
významné krajské ocenění, na které jej nominovala Vsetínská nemocnice. 

Za chirurgické oddělení MUDr. San-
kotovi pogratulovala a kytici předala 
vrchní sestra Bc. Miriam Valchářová. 

Jako hudební dárek si MUDr. Jaroslav 
Sankot přál písničkáře Wabiho Daňka, 
který přijel do Vsetína s kolegou Milo-
šem Dvořáčkem. Nechyběly známé 
hity, které si s ním zazpíval celý mra-
morový sál, ale ani básnička. Wabi 
Daněk v ní zarýmoval, že po přejetí 
Syrákova, vybaví se mu tři slova: Jur-
kovič, Sankot, Šuláková...

V průběhu slavnostního předávání Ceny města 
řekl starosta Vsetína Jiří Čunek:  

„Měl jsem tu čest, že jsem byl u zrodu této ceny. 
Diskutovali jsme tehdy o tom, že přece není dobře 
dívat se jen po lidech, kteří nás okouzlují ze svě-
ta. Je samozřejmě dobře, když nás mohou něčím 
obdarovat, naplnit, a my se můžeme od nich učit, 
ale je určitě dobře dívat se také kolem sebe. Proto 
jsme řekli, že uděláme Cenu města Vsetína, kterou 
budeme chtít udělovat – ne těm, kteří jsou svatí a 
bez chyby, takových mezi námi není – ale těm, kteří  

i přes lidské chyby dokáží pro nás všechny dát něco 
navíc. Něco, za co si je vážíme, něco, za co chceme 
poděkovat. Pokud jste slyšeli těch devatenáct jmen, 
tak každý z laureátů byl podle mě vybrán dobře. 
Na každém z nich jsme mohli obdivovat něco jiné-
ho, čím obohatil naše město. U doktora Sankota 
jsme ocenili jeho profesní dovednosti, rozvoj oboru 
i předávání zkušeností. Vedení oddělení převzal po 
MUDr. Božkovi, který byl před lety rovněž oceněn  
za významný přínos pro chirurgii. To žezlo, které 
doktor Sankot převzal, zúročil velmi dobře.“



Autodílna, která má na starost opravy a údržbu sanitek a dalších vozidel Vsetínské 
nemocnice, prošla významnou proměnou. Díky zvýšení stropu mohl být instalován 
moderní sloupový zvedák, nově je zde k dispozici i další vybavení. „Zaměstnan-
ci dříve museli údržbu a opravy provádět na venkovní rampě, za každého počasí,  
v každém ročním období,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy Hana Michalcová. 
Nemocnice zakoupila i diagnostiku závad vozidel, zouvačku a vyvažovačku, potřeb-
nou pro výměnu pneumatik. „Připravujeme zavedení této služby i pro vozidla 
zájemců z řad zaměstnanců. Samozřejmě, pokud bude volná kapacita,“ uvedl 
náměstek pro HTS Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Leoš Dostál s tím, že ceník bude po 
schválení zveřejněn na nemocničním intranetu. 

Nové vybavení také pro dopravu 

Nemocnice koupila další
lůžka za více než milion
Pětadvacet moderních, elektricky polohovatelných lůžek Linet Eleganza 1  
získalo ortopedické oddělení Vsetínské nemocnice. Pochvalují si je pacienti 
i zdravotníci, kterým usnadňuje manipulaci a péči o klienty. Devět dalších 
lůžek stejného typu putovalo na gynekologicko-porodnické oddělení, jedna 
na interní JIP a dvě na dospávací pokoj. Vsetínská nemocnice nakoupila nové 
postele v celkové hodnotě 1,2 milionu korun.

„Nová lůžka jsou velkým přínosem pro 
pacienty, jejich pohodlí i rehabilita-
ci. Samozřejmě také pro zdravotníky, 
usnadňují manipulaci, snadné nastave-
ní různých poloh,“ uvedla vrchní sestra 
ortopedického oddělení Irena Srbová. 
Vsetínská lůžková ortopedie pečuje  
o pacienty z celého regionu již padesát 
let. Těžištěm činnosti je endoprotetika 

• radiologický asistent
• všeobecná sestra 

Stipendium 2.000 Kč měsíčně mohou získat 
studenti 2. a 3. ročníků oborů Radiologický asi-
stent a Všeobecná sestra. Stipendijní program 
před několika lety připravila Vsetínská nemoc-
nice a.s. pro lékaře, nyní se s nabídkou obrací 
právě na dva zmíněné studijní obory. 

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia 
jsme se zeptali náměstka pro personální řízení 
Ing. Martina Pavlici (na snímku):

„U studentů oboru Radiologický asistent je 
to podepsání budoucí pracovní smlouvy a setr-

vání v pracovním 
poměru po dobu 
nejméně tří let. Sti-
pendistům nabízíme 
možnost odborných 
praxí během studia.  
Po nástupu pak práci 
v moderním prostře-
dí, podporu dalšího 
- zejména speciali-
začního vzdělávání, 
dotované stravová-

ní, slevy v nemocniční lékárně, pětadvacet dnů 
dovolené a připravujeme další benefity.

U studentů oboru Všeobecná sestra jsou pra-
vidla nastavena obdobné, ale podmínkou je 
nástup na interní oddělení nebo léčebnu dlou-
hodobě nemocných a opět setrvání v pracov-
ním poměru nejméně po dobu tří let.“

Zájemci o stipendium mohou Ing. Marti-
na Pavlicu kontaktovat na tel. 571 490 130,  
e-mail: pavlica.m@nemocnice-vs.cz. Informa-
ce najdete také na webu nemocnice. 
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a artroskopická operativa, věnují se 
moderním postupům. V roce 2013 pro-
vedli - jako vůbec první v ČR - operaci 
částečné (unikompartmentální) náhra-
dy kolenního kloubu firmy Zimmer 
metodou PSI (Patient Specifik Instru-
ment) s využitím speciálních šablon 
vyrobených pacientovi přímo na míru. 
A i nadále tuto metodu úspěšně apli-
kují. V ortopedické ambulanci se věnují 
širokému spektru zdravotních problé-
mů. „Domnívám se, že ortopedickou 
ambulanci - a to pomíjím novorozence 
s preventivním vyšetřením kloubů - dří-
ve či později navštíví každý. Spektrum je 
tak široké, že nelze snad ani vše vyjme-
novat. Ale jsou to úrazy pohybového 
ústrojí a jejich následky, bolesti páteře, 
plochonoží s deformitami prstců, vadné 
držení těla a velká skupina, většinou 
starších pacientů, s artrózou,“ uvedl 
primář MUDr. Zdeněk Košťál. 

Stipendia pro studenty oborů



Poděkování starosty Vsetína Jiřího Čunka za podporu nemocnice a dárek z rukou 
ředitelky Vsetínské nemocnice Ing. Věry Prouskové obdržely místní firmy, které 
se zapojily do projektu Vánoční pokoj a spolu s dalšími podporovateli přispěli  
k modernizaci dalších dvou pokojů na porodních sálech (viz str. 2). Ocenění Křesa-
dlo převzala za dobrovolnickou práci pro nemocnici studentka SZŠ Vsetín Monika 
Krahulcová, která každý týden v rámci muzikoterapie navštěvuje pacienty LDN.

Sponzoři a dobrovolníci obdrželi ocenění

nominujte do ankety

Pracovníka roku ve  
zdravotnických službách 
ocení kraj již potřetí 
Do 31. července 2016 mohou organiza-
ce i jednotlivci nominovat své kandidáty 
do ankety Pracovník roku ve zdravot-
ních službách Zlínského kraje. Ocenění 
je určeno pracovníkům v oblasti zdra-
votnictví za mimořádnou, kvalitní práci  
v oblasti poskytování zdravotních 
služeb, a udělováno je ve dvou kate-
goriích: lékař, nelékařský zdravotnický 
personál. V minulých dvou ročnících 
ankety získali ocenění hned tři zaměst-
nanci Vsetínské nemocnice: v roce 2014 
dlouholetý, emeritní primář dětského 
oddělení MUDr. Jiří Kilian a v roce 2015 
rovněž dlouholetý, emeritní primář, 
ale tentokrát chirurgického oddělení,  
MUDr. Jaroslav Sankot. Spolu s ním 
také vrchní sestra gynekologicko-porod-
nického oddělení Bc. Milena Fusková. 
Podrobnosti na webu nemocnice i Zlín-
ského kraje. 

Předávání ocenění se uskutečnilo v rám-
ci tradičního setkání města s neziskovými 
organizacemi, filantropy a dobrovolníky. 
Vloni byly oceněny firmy, které nemoc-
nici pomohly s realizací Roku pro LDN, 
letos za Vánoční pokoj, díky němuž se 
podařilo získat prostředky ve výši bez-
mála čtyři sta tisíc korun. Nejvíce projekt 
podpořily společnosti Austin Detona-
tor, Svět oken, Rozváděče Vsetín, Servis 
Climax, V-Podlahy Vsetín, TES Vsetín a 
zaměstnanci Simex Control Vsetín. Velké 
poděkování samozřejmě patří i dalším 

podnikům a jednotlivcům, kteří společně 
přispěli a pomohli. Ocenění získala i spo-
lečnost Indet Safety Systems, která patří 
k největším podporovatelům nemocnice  
a vloni podpořila další rozvoj LDN. „Velmi 
si pomoci všech firem i jednotlivců cení-
me,“ uvedla za vedení Vsetínské nemoc-
nice předsedkyně představenstva  Ing. 
Věra Prousková. Velkou radostí bylo rov-
něž ocenění naší mladé dobrovolnice, 
a také dobrovolných dárců krve, kteří  
v letech 2003 až 2015 získali Zlaté kříže  
za 80, 120 a 160 odběrů. 
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Vsetínští gymnazisté vytvořili nový rekord

Vsetínský rekord ve společném darování 
krve překonali nedávno studenti Masary-
kova gymnázia Vsetín. Vloni jich přišlo na 
společný odběr šestadvacet, letos již 42. 
Tak početnou skupinu studentů jsme ve 
Vsetíně (tedy alespoň v posledních letech) 
neměli. „Přišli zájemci ze třetích ročníků, 
septimy, čtvrtých ročníků a také oktávy B,“ 
uvedla profesorka Vlasta Korabová, která 
krev darovala společně se svými studenty. 
Ve Vsetíně se do projektu společného dár-
covství krve zapojili studenti průmyslové 

školy strojnické, Kostka školy, zdravotnické 
školy a gymnázia. Všem zúčastněným stu-
dentům i vyučujícím děkujeme za jejich pří-
kladný čin, kterým pomáhají zachraňovat 
lidské zdraví a životy. Školám pak patří velký 
dík za to, že dárcovství podporují a umož-
ňují. Všechny studenty, kteří krev darovali, 
se nám nepodařilo společně vyfotografo-
vat, ale poděkování míří úplně všem. A pro 
ty, kteří chtějí darovat, jedno důležité číslo: 
571 818 605. Právě na něj je zapotřebí se 
přihlásit k odběru. 

Společnost Indet Safety Systems patří  
k největším podporovatelům nemocnice. 

Křesadlo získala Monika Krahulcová (na 
snímku uprostřed), která pacientům LDN 
zpívá a hraje na kytaru. Spolu s ní Marie 
Matošková (vpravo) a Alena Schutová.



III. Den s Vaší nemocnicí: 
maketu střeva střídají plíce

Hitem loňského Dne s vaší nemocnicí 
byla obří, nafukovací maketa tlusté-
ho střeva, kterou zájemci procházeli 
jako tunelem a dozvěděli se přitom 
od odborníků mnoho důležitého  
o prevenci a léčbě onemocnění tlus-
tého střeva. Letos se u příležitosti  
III. Dne s Vaší nemocnicí, který se 
uskuteční v pátek 17. června 2016, 
představí obří, nafukovací maketa 
plic. Je součástí nového projektu 

Zdravé plíce, kterou přiveze do Vse-
tína společnost Onkomaják. Třetí 
Den s Vaší nemocnicí ale přináší dal-
ší - tradiční i zcela nová stanoviště. 
V programu nechybějí vyšetření, 
prevence, konzultace s odborníky, 
ukázky zásahu záchranných složek. 
Letošní novinkou je i antikvariát 
zdravotnické literatury nebo výstav-
ka prací výtvarné soutěže k podpoře 
dárcovství krve Kdo miluje, daruje. 

Projekt Zdravé plíce vznikl ve spolu-
práci s Všeobecnou fakultní nemocnicí 
v Praze. Cílem je poskytnutí informací 
široké veřejnosti o možnostech léčby 
a prevence rakoviny plic. Ročně je dia-
gnostikováno téměř 6700 nových přípa-
dů, osmdesát procent všech pacientů  
s rakovinou plic onemocnění podlehne.
Návštěvníci uvidí nafukovací maketu 
plic, včetně reálného modelu nádoru. 
Ve druhém laloku je umístěna obra-
zovka na které jsou promítány záběry 
z bronchoskopického vyšetření a další 
edukační materiály.      
„Roadshow odstartovala v polovině 

dubna v Praze na Karlově náměstí. 
Autorem veškerých textů a odbor-

ným garantem projektu je MUDr. Jiří 
Votruba, plicní specialista a internista.  
V současnosti pracuje jako primář 1. kli-
niky tuberkulózy a respiračních nemocí 
VFN. Věnuje se zejména léčbě nemocí 
dýchacího ústrojí, diagnostice a léčbě 
kašle a odvykání kouření,“ informovali 
zástupce společnosti Onkomaják. 
Ve Vsetíně budou u obří makety 

odborníci z oddělení tuberkulózy a 
respiračních nemocí (TRN) Vsetínské 
nemocnice, kteří budou odpovídat na 
dotazy, hovořit o možnostech prevence 
i léčby. V prostorách oddělení TRN ve 
2. poschodí polikliniky bude v době od 
9 do 12 hodin možnost bezplatného 
spirometrického vyšetření.  

Připravujeme pro Vás: 

•  Zdravé plíce - obří nafukovací model plic, 
kde se dozvíte více o možnostech prevence, 
diagnostiky i léčby onemocnění plic, možnost 
konzultace s odborníky (9 - 15 hodin)
•  vyšetření glykémie na lačno (9 - 12 hodin), 
měření množství tuku v těle (BMI), krevního 
tlaku (9 - 15 hodin)
• možnost bezplatného spirometrického 
vyšetření v poliklinice (9 - 12 hodin, 2. pat-
ro, oddělení TRN - plicní)
•  antikvariát zdravotnické literatury, výpro-
dej skript a odborné literatury za symbolic-
kou cenu či zcela zdarma (9 - 14 hodin)
• Jaký zvolit opalovací krém a co vzít do 
kufru na dovolenou? Konzultace v lékárně  
v areálu Vsetínské nemocnice (9 - 15 hodin)
• prohlídka porodního sálu a představe-
ní nově zmodernizovaných pokojů (9 - 15 
hodin, pokud provoz dovolí)
• Aby tělo nebolelo II - zdravé spaní, pre-
vence a možnosti rehabilitace, konzultace  
s odborníkem (9 - 15 hodin)
• nácvik nordic walkingu s lektorkou, organi-
zované vycházky po areálu (9 - 15 hodin)
• prevence onkologického onemocnění 
prsu a varlat, samovyšetření na modelu  
(9 -14 hodin)
• nácvik první pomoci na modelu ve spo-
lupráci s Českým červeným křížem (9 - 15 
hodin)
• nahlédnutí do jedné z nových převozových  
sanitek Vsetínské nemocnice, ukázky zása-
hu Zdravotnické záchranné služby ZK, ukázky 
techniky Hasičského záchranného sboru ZK
• Proč být dárcem krve? Prohlídka transfuz-
ní části hematologicko-transfuzního oddělení  
a zázemí pro dárce krve
• kontrola správné hygieny rukou s pomocí 
speciální UV lampy
• hry, soutěže
• výstavka obrázků propagujících dárcovství 
krve (soutěž Kdo miluje, daruje)
• výstavka z historie Vsetínské nemocnice

pátek 17. června 2016 
v areálu Vsetínské nemocnice
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Generální partner akce: 

Na zajištění akce se dále významně podíleli: 

Na obrazovce budou promítány
záběry z bronchoskopického vyšetření



vysvětluje operatér, lékař chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Petr Rohlík

„Operujeme sedm desítek karcinomů prsu
ročně. Lymfedémů je již jen minimum,“

Český den proti rakovině byl v letošním roce věnován rakovině prsu, která je nejčastěji se vysky-
tujícím nádorovým onemocněním v evropské populaci. V celosvětovém měřítku má na svědo-
mí čtvrtinu onkologických nálezů, obdobně je tomu i v České republice. O prevenci, samovyšetření  
i mammografickému vyšetření jsme hovořili již v minulém vydání našeho zpravodaje. Tentokrát pokra-
čujeme v tématu pohledem zkušeného operatéra MUDr. Petra Rohlíka, který se této oblasti ve Vsetíně 
již řadu let věnuje. V rozhovoru hovoří o prsozáchovném výkonu, důležité roli gamasondy, odstranění 
uzlin z podpaží i omezujících lymfedémech (lymfatický otok). Ty se díky šetrným, moderním postupům  
u pacientek téměř již nevyskytují, což potvrzují i naši fyzioterapeuté.

• Jak jsme již informovali naše čtenáře, 
nedávno Vsetínská nemocnice zakoupila 
moderní bezdrátovou gamasondu za více 
než půl milionu korun, kterou využíváte 
při operacích rakoviny prsu a také mela-
nomu. Čím je toto zařízení pro operatéry 
a pacienty přínosné?
 „Začnu trochu obecněji: nádor prsu je  

v České republice nejčastějším nádorovým 
onemocněním u žen a má vzestupnou ten-
denci. Díky tomu, že existuje screening, se  
v mnoha případech nádorové onemocnění 
diagnostikuje poměrně brzy, tedy ve stá-
diu nehmatné léze. 
Když máme malý nádor, tak provádí-

me takzvaný prsozáchovný výkon. Žena 
nepřijde o celé prso, jen o jeho část, zhru-
ba do jedné čtvrtiny prsní žlázy. K tomu 
potřebujeme vědět, jak jsou na tom spá-
dové uzliny v podpaží. Zjistíme to pomocí 
gamasondy. 
Před operací posíláme ženy na pracoviště 

nukleární medicíny (v našem případě do 
Zlína), kde aplikují k nádoru radionuklid 
(technecium), a ten se šíří lymfatickou 
cestou k první spádové, sentinelové uzli-
ně. Pomocí gamasondy  (detekující záření 
radionuklidu) sentinelovou uzlinu při ope-
raci najdeme, vyjmeme a musíme počkat  
na histologické vyšetření. Jestliže je nega-
tivní, to znamená nejsou v ní žádné nádo-
rové buňky, pak už nemusíme odstraňovat 
ostatní uzliny. 
Pokud hlásí patolog přítomnost nádo-

rových buněk v sentinelové uzlině, 
dá se předpokládat že i ostatní uzli-
ny budou infiltrovány. V tom přípa-

drátovým kontaktem, takže s ní mohu při 
zákroku různě manipulovat. U předchozí 
sondy se   musely kabely balit do sterilního 
obalu, což bylo náročnější pro sestry i pro 
nás operatéry. Dnes je to úplně perfektní, 
jsem rád, že byl vybrán právě tento pří-
stroj. Je to investice minimálně na dalších 
deset let.“

• Kolik operujete nádorů prsu ročně a co 
vzkážete ženám ohledně prevence? 
„Ve Vsetíně operujeme přes sedmdesát 

nádorů prsu ročně. S pomocí gamakame-
ry operujeme i zmíněné maligní melano-
my. A prevence? Ta je velmi důležitá.  Žena 
od pětačtyřicátého roku věku má nárok 

na bezplatné vyšetření, 
může jít na ultrazvuk, 
může jít na mammograf, i 
v případě, že je bezpřízna-
ková. A měla by možností 
prevence využívat. Samo-
zřejmě záleží na velikosti 
prsu a uložení nádoru, ale  
nádory pod jeden centi-
metr si žena v podstatě  
nemá šanci nahmatat, na 
to přijde jen diagnostický 
přístroj. 
Pokud je žena mladší 45 

let, asymptomatická, bez-
příznaková a má zájem o 

mammografické vyšetření, tak si jej musí 
zaplatit. Jiná situace by byla, kdyby se u ní 
projevila rodinná zátěž. Prevence je obec-
ně obrovská výhoda. 
Dnes neznamená, že když má žena 

rakovinu prsu, že na ni musí umřít. Je to 
věc, která se dá vyřešit, pokud se one-
mocnění zachytne včas. Nádor odope-
rujeme, nasadí se onkologická léčba  
a žena se vrátí do života zdravá. Týká se to 
většiny našich pacientek s onemocněním 
prsu.“

U staršího typu gamasondy  
(na snímku) bylo zapotřebí všech-
ny přívodní kabely balit do steril-
ních obalů. Nová gamasonda Neo 
2000 Neoprobe je na mnohem 
vyšší technické úrovni, bezdráto-
vá, s technologií  bluetooth. Při-
spívá ke zlepšení komfortu ope-
ratéra a zvýšení bezpečnosti při 
daném výkonu.  
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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.

dě musíme odstranit všechny uzliny  
z podpaží. Provádí se takzvaná disekce 
axily, tento zákrok je zatížen poměrně vel-
kým množstvím komplikací, které mohou 
po operaci nastat: může dojít ke krvácení, 
mohou se poranit nervy, cévy. V případě, že 
je spádová uzlina negativní, další již neod-
straňujeme. Tím minimalizujeme všechny 
komplikace, které mohou nastat.“

• Jak probíhá odstranění uzlin a jaká je 
souvislost s možností následného vzniku 
lymfedému (lymfatického otoku)?
„Při operaci axily se odstraňují uzliny prv-

ní a druhé etáže, třetí etáž se již neodstra-
ňuje. Pokud odstraníme třetí etáž uzlin, 
může dojít k velkému ná-
růstu komplikací, zejména 
lymfedémů. Lymfedém ženu 
výrazně omezuje v pohybu, 
prakticky horní končetinu 
invalidizuje. Díky minimální-
mu zákroku v axile, je lymfe-
démů minimum. Za posled-
ní dva roky se objevil snad 
jen u jediné ze sto padesáti 
odoperovaných žen.“
• Bez gamasondy by tedy 

tento šetrný postup nebyl 
možný?
„První gamasonda byla 

ve Vsetíně pořízena před 
třinácti lety. Předtím se odstraňovaly 
automaticky všechny uzliny z podpaží.  
To už je dnes minulost. 
Nová gamasonda, kterou máme několik 

měsíců, je na technicky vyšší úrovni, s bez-



Nácvik samovyšetření prsu
a nově i první pomoci

Díky partnerství se Střední zdravotnickou 
školou (SZŠ) Vsetín si mohli i letos návštěvníci 
Dne zdraví v knihovně vyzkoušet na modelu, 
zda správně postupují při samovyšetření prsu 
či varlat. Akce, jejímž tradičním spolupořa-
datelem je Vsetínská nemocnice, se konala  
7. dubna 2016 v centrální půjčovně Masary-
kovy veřejné knihovny na vsetínském Dolním 
náměstí. Pestrou 
nabídku k prevenci 
využily dvě stovky 
zájemců. Den zdra-
ví se mezi knihami 
konal již potřetí. Kro-
mě nácviku samo-
vyšetření prsu bylo 
k dispozici měření 
tlaku a ve spoluprá-
ci se Všeobecnou 
zdravotní pojišťov-
nou také množství 
tuku v těle (BMI). Speciální UV lampa prozra-
dila, zda správně postupujeme při hygieně 
rukou. Nově se v letošním roce do akce zapojil 
Český červený kříž, a tak se příchozí dozvěděli 
mnoho zajímavostí o poskytování první pomo-
ci, mohli si vyzkoušet nácvik masáže srdce  
na modelu. 

prevence mezi knihami Den proti rakovině jsme
podpořili také koncertem

Vsetínská nemocnice se každoročně připojuje k aktivitám Českého dne proti 
rakovině. I letos jsme se zapojili do prevence, v nemocnici se prodávaly a 
kupovaly kvítky měsíčku lékařského, který je již tradičním symbolem veřejné 
sbírky. Spolupořádali jsme koncert v nemocniční kapli. Díky SZŠ Vsetín, jejíž 
studenti prodávali kvítky, ZUŠ Vsetín a všem, kteří se připojili.

Krásná hudba zněla ve středu 11. květ-
na 2016 v prostorách kaple sv. Růženy 
v areálu Vsetínské nemocnice. Žáci a 
pedagogové Základní umělecké školy 
Vsetín připravili koncert, jehož výtěžek 
byl určen pro podporu Českého dne 
proti rakovině. V prostoru s krásnou 
akustikou si zahráli či zazpívali Lukáš 
Zlatanovič, Eliška Koňařová, Natálie 
Unarová, Julian Koňát, Jakub a Jáchym 

Pospíchalové, Zuzana Kovaříková  
a Matěj Húšť. Mezi skladbami zazněla 
i Ave Maria či Think of Me z muzikálu 
Fantóm opery (Andrew Lloyd Weber). 
Na dobrovolném vstupném se poda-

řila vybrat částka 1.371 Kč, která 
byla předána zástupcům Onko-Duhy  
Vsetín, kteří měli na Vsetínsku na sta-
rost organizaci sbírky u příležitosti 
Českého dne proti rakovině. 

Na přípravě akce se podílela Vsetínská 
nemocnice a.s., Masarykova veřejná 

knihovna Vsetín, SZŠ Vsetín, Český červe-
ný kříž a Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

Děkujeme za spolupráci. 
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Daroval po osmdesáté
Pálení žáhy, které je způsobeno návratem, tedy 
zpětným tokem kyselého obsahu žaludku do jícnu, 
může každý vnímat nebo pociťovat jinak. Jaké jsou 
příznaky, jaká je diagnostika a čeho je zapotřebí se 
vyvarovat? 

Odpovídá primář gastroenterologic-
ké ambulance Vsetínské nemocnice 
MUDr. Assao Gampana. 

Gastroezofageální reflux je charakte-
rizovaný zpětným tokem žaludečního 
obsahu do jícnu. Tento stav může být 
fyziologický nebo patologický, v tom 

případě se mluví o refluxní chorobě jícnu. Příčinou 
choroby je porucha tzv. kompetenčních mechanismů 
ezofagogastrického spojení.

Příznaky rozdělujeme na jícnové a mimojícnové.
Mezi jícnové patří: 
•  typickým jícnovým příznakem je pálení žáhy (pyró-
za). Pálení žáhy je palčivá bolest stoupající do hrud-
niku, někdy i do krku. Při ní může žaludeční obsah 
vtékat do úst.
•  říhání
• obtížné polykání (dysfagie), bolest při polykání 
(odynofagie) jsou projevem komplikací.

Mimojícnové příznaky:
• sucho v krku, pocit cizího tělesa v krku, chrapot, 
dráždivý kašel, astma , záchvatovité slinění, zápach z 
úst, zubní kazy, bolesti ucha, bolest na hrudi i mezi 
lopatkami.

Komplikace: zánět jícnu (ezofagitida), zúžení jícnu 
(striktura), vřed, krvácení, Barrettův jícen (přeměna 
jícnového epitelu na střevní epitel). 

Faktory vyvolávající nebo zhoršující reflux:
nevhodné pokrmy, alkohol, kouření, obezita, těho-
tenství, léky snižující tonus dolního svěrače jícnu, 
zvýšení nitrobřišního tlaku (těsné oblečení, utažený 
pásek, práce v předklonu, zdvihání těžkých břemen), 
poloha vleže.

Diagnostika:
• rozbor typických příznaků
• gastroskopie je metoda první volby, dálší vyšetření 
určí lékař dle příznaků onemocnění a vysledků gast-
roskopie.

Léčba:
Dietní a režimová opatření:
• vynechat čokoládu, tuky, cibuli, česnek, černou 
kávu, alkohol 
• jíst častěji malé porce, nepolehávat po jídle
• zvýšit hlavovou část lůžka
• zhubnout
• vyvarovat se zvýšení nitrobřišního tlaku (vyhnout se 
těsnému oblečení, utaženým páskům)

Medikamentózní léčba:
Lékař nasadí léky snižující žaludeční kyselost a /nebo 
upravující hybnost (motilitu) jícnu a žaludku a zvyšu-
jící napětí (tonus) dolního svěrače jícnu (tzv. prokine-
tika).

Poradna: Když pálí žáha ...

Celkem 73 dobrovolných dárců 
darovalo ve středu 6. dubna 2016  
ve Vsetíně krev s Radiem Kiss Pub-
likum v rámci akce Půl litru naděje.  
Pět z příchozích tak učinilo vůbec 
poprvé. Dalibor Plesník z Kelče - 
Komárovic (na snímku) naopak sla-
vil jubileum, byl to jeho osmdesátý 

odběr krve. Poprvé daroval krev na 
vojně, od té doby daruje ve Vsetíně. 
Přijíždí pravidelně, často s kamarády 
z práce.  Panu Plesníkovi děkujeme 
za jeho příkladné dárcovství a gratu-
lujeme ke kulatému jubileu. Za osm-
desát odběrů uděluje Český červený 
kříž Zlatý kříž ČČK 3. třídy. 
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Trojkola pro donáškovou službu

Donášková služba nově využívá 
trojkolo, místo dřívějšího běžného 
jízdního kola. Jaké byly důvody poří-
zení jsme se zeptali náměstka pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Pavla 
Šupky. 
„Kromě zvýšení bezpečnosti pra-

covníků donášky, bylo i několik dal-
ších důvodů pro změnu způsobu 
přepravy biologických vzorků mate-
riálu. Trojkola ve srovnání s běžným 
jízdním kolem disponují větším úlož-
ným prostorem, což pracovníkům 
donáškové služby ulehčí i převoz 
poměrně objemných nádob s histo-
logickým materiálem z centrálních 

operačních sálů. Nelze také opome-
nout narůstající požadavky ze stra-
ny odborných společností na způsob 
transportu biologického materiálu 
(stability vzorku, přepravní teploty a 
podobně), což s sebou přináší i nut-
nost postupné výměny transport-
ních boxů, které budou rozměrově 
objemnější. Dále se potýkáme se 
zvyšující se četností požadavků na 
přepravu biologického materiálu. 
Toto je způsobeno jednak nárůstem 
ordinovaných vyšetření, jakož i zvý-
šením počtu STATIM vyšetření, která 
nelze realizovat v režimu pravidel-
ných sběrů materiálu.“



Noc literatury zavítala také na patologii 

Účastníci Noci literatury byli překvapeni, 
jak je laboratorní zázemí ve Vsetíně moder-
ní a diagnostika náročná. Otevření oddělení 
veřejnosti jistě přispělo k dalšímu odtabui-
zování tohoto segmentu zdravotní péče. 
Vsetínská patologie pravidelně pořádá akce 
pro veřejnost, podílí se na vzniku výstav  
a prezentací. Ještě do konce roku plánuje  
v pořadí již druhý Den otevřených dveří. 
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Na Turkmenskou jsme tentokrát přivezli 
osm pytlů vršků od PET lahví. Byl to výsle-
dek celoročního, celonemocničního sběru, 
přidala se k nám i společnost Indet Safety 
Systems a studenti vsetínského gymnázia 
(kvarta B).  Výtěžek sběru víček pomůže  
s nákupem kompenzačních pomůcek. 
Před rokem si takto škola koupila vnitř-
ní houpačky do tříd, které děti používají  
při cvičení i relaxaci. 
Při naší návštěvě jsme se podívali také do 

MŠ speciální. Otevřena je prvním rokem, 
ale  děti s nejrůznějšími hendikepy zde 
mají moderní a přívětivé prostředí. Drží-
me školce i celé škole palce a budeme pro 
ně sbírat víčka dál. I tentokrát naše snaha 
přinesla velkou radost. 

Již podruhé jsme zavítali do MŠ, ZŠ a  
Praktické školy (PŠ) Vsetín, abychom 
předali vršky od PET lahví, které se 
nám podařilo nasbírat v rámci pro-
jektu Nakrmte plastožrouta. Použitý 
plast, který by jinak skončil v odpad-
cích, pomůže postiženým školákům.  
V porovnání s loňskou návštěvou jsme 
přinesli vršků dvojnásobné množství. 

Nasbírali jsme osm pytlů vršků. Pomohou postiženým dětem

Vůbec poprvé se Vsetínská nemocnice připojila k Noci literatury. Šest desítek 
účastníků si ve středu 11. května večer prohlédlo oddělení patologické anatomie  
a následně primář MUDr. Petr Mičulka předčítal vybranou ukázku (Pán Ohně, Peter 
May) v prostorách čekárny pro dárce krve. A proč právě patologie? Velkou část sou-
časné literatury tvoří detektivky, kde důležitou roli při řešení případu hraje lékař 
- patolog. Stejně důležitou roli má i při diagnostice v reálném zdravotnictví, pro-
tože patologie dnes již nejsou zdaleka jen pitvy, ale především diagnostika nejrůz-
nějších vzorků žijících pacientů. Výsledek těchto vyšetření má pak významnou roli  
při určení další léčby, rozsahu zákroku a podobně. 

Volba předčítajícího byla také velmi dob-
rá, protože primář MUDr. Petr Mičulka 
je nejen zkušený patolog, ale ve volném 
čase hodně čte, světová literatura je jeho 
velkým koníčkem. Mezi jeho oblíbené 
autory patří například Irvine Welsch, John 
Irving, Umberto Eco, ale také Peter May, 
z jehož knihy na Noci literatury předčítal. 
„Mám rád i klasické detektivky, jejichž 

autory jsou Raymond Chandler nebo James  
H. Chase,“ prozradil MUDr. Mičulka. 
Další zastávkou Noci literatury bylo vse-

tínské oddělení Policie ČR, kde zazněla 
například ukázka ze slovenské knihy Piata 
loď autorky Moniky Kompaníkové v podání 
knihovnice Magdy Goláňové. Noc literatu-
ry vyvrcholila v prostředí hudebního klubu 
Tři opice. 
„Letos jsme vybrali místa spojená s tajem-

stvím, zločinem, která byla předzvěstí letoš-
ního knižního veletrhu v Praze  zaměřeného 
na severskou literaturu. Moc děkujeme 
partnerům akce – Vsetínské nemocnici, 
Policii ČR, interpretům, kteří četli ukázky a 
také všem účastníkům. Opět vytvořili úžas-
nou atmosféru, díky které se Noc literatury 
2016 stala skvělým kulturním a literárním 
zážitkem v přátelském a příjemném duchu,“ 
zhodnotila akci ředitelka Masarykovy veřej-
né knihovny Vsetín Helena Gajdušková.



Napsali jste nám...

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

do 7. července 2016. Nezapomeňte připojit telefonický kontakt a můžete také při-
psat, jak se Vám náš zpravodaj líbí, případně co by jste v něm napříště rádi viděli. 
Děkujeme Vám. 

Vyřiďte gynekologii mé velké díky  •  Vážená paní ředi-
telko, v době od 21. do 23. 4. jsem byla hospitalizovaná na 
gynekologickém oddělení. Chtěla bych všechny velice pochvá-
lit za profesionální přístup k pacientům. Velice si vážím pana 
MUDr. Martina Janáče, ke kterému docházím na preventivní 
prohlídky, a který mě i operoval, a pana primáře Hlavinky. Po 
celou dobu hospitalizace jsem byla velice spokojena s přístu-
pem sestřiček, které byly ohleduplné, vstřícné a milé. Prosím, 
vyřiďte jim všem moje velké díky. Anna Erdingerová, Vsetín 

Přístup byl profesionální •  Vážená paní ředitelko, chci 
poděkovat Vaším prostřednictvím rehabilitačnímu oddělení 
nemocnice Vsetín, zejména vrchní sestře Matějčkové a pri-
mářce oddělení MUDr. Trnovcové za poskytnutí  akutní péče 
po úrazu hlavy. Poskytnuté služby a osobní přístup byly na  

profesionální úrovni a přispěly ke zlepšení mého zdravotního 
stavu. Štěpán Hrabica, Praha

Všem doporučuji •  Děkuji rehabilitačnímu oddělení 
pod vedením primářky MUDr. Trnovcové a vedoucí fyzio-
terapeutky Mgr. Matějčkové za nadstandardní přístup. Být  
u nich, bylo fajn. Všem doporučuji. Robert Fic, Vsetín

Poděkování ortopedii• Vážený pane primáři, v březnu 
jsem na vašem oddělení podstoupil operaci kolene. Chtěl bych 
Vám a celému kolektivu ze srdce poděkovat za neobyčejně 
obětavý přístup. Zájem personálu se nepřetržitě soustředí na 
to, jak se pacient cítí a jestli něco nepotřebuje. S takovým pří-
stupem jsem se ve zdravotnictví ještě nesetkal. S úctou Alois 
Novák, Valašské Klobouky.
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Soutěžte s námi ... o knížku na dovolenou 

Recept z naší kuchyně

Uzené maso v těstíčku:

• 0,40 kg uzené maso • 1 vejce
• 0,20 kg tuk na smažení • 1/8 l mléko
• 0,06 kg hl. mouka • sůl
• 0,06 kg hr. mouka

Uzené maso uvaříme, necháme vychlad-
nout. Vychladlé naporcujeme na centime-
trové řízky. V misce si rozšleháme vejce, 
mouku, mléko a sůl (můžeme dle chuti při-
dat vegetu). Těstíčko má podobnou konzis-
tenci jako husté palačinkové těsto. Uzené 
maso obalíme v těstíčku a rovnou pokládá-
me do rozpáleného oleje, smažíme po obou 
stranách dozlatova. Ihned podáváme.

Oblíbená tatarka:

• 0,03 kg hladké mouky • ¼ l mléka
• 0,15 kg majonézy • 1 malá cibule
• 0,10 kg kyselých okurek
• hořčice, sůl, pepř, cukr.

Z mouky a mléka uvaříme bešamel. Do 
vychladlého bešamelu zamícháme majoné-
zu, nastrouhanou kyselou okurku, nadrob-
no nakrájenou cibuli a hořčici. Dochutíme 
cukrem, solí, mletým pepřem, dokyselíme 
lákem z okurek a dáme vychladit. Dobrou 
chuť přeje oddělení stravování Vsetínské 
nemocnice.

V minulém vydání 
zpravodaje jsme soutěžili 
vstupenky do kina Vatra.  
Správnou odpověď (5,2,1) 
nám poslala a největší 
štěstí při slosování měla 
Adéla Pokorná ze Vsetína. 
Tentokrát soutěžíme znovu 
o knihu z Knihkupectví  
Kanzelsberger. 
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Uzené maso v těstíčku  
 a oblíbená tatarka

Zpravodaj na Elbě

Na Elbu, do domu, ve kterém žil 
Napoleon, vzala náš zpravodaj 
vedoucí laborantka patologické 
anatomie Mgr. Věra Maňáková. 
Děkujeme a zařazujeme do slosová-
ní o ceny. Těšíme se i na Vaše fotky. 

Poděkování s chutí
Krásný, doma vyrobený 

a půvabně zdobený, sla-
ný, aspikový dort dostal 
od jedné ze spokojených 
pacientek jako poděko-
vání za péči tým stanice 
interna - ženy.  

Pochvala i pro zpravodaj
„Váš časopis vidím poprvé, jeho provedení 

se mi líbí, výstižné a zajímavé články prová-
zené fotografiemi hezky reprezentují Vse-
tínskou nemocnici. Dobře se čtou pochval-
ná vyjádření spokojených pacientů. Přeju 
redakci radostná témata!“ S pozdravem 
Marie Rozkovcová, Vsetín.
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Vsetínský krpec se představí i v nemocnici 

Této čtyřdenní slavnosti folkloru, lidových 
tradic a umění, která patří k největším ve 
Zlínském kraji, se účastní jak zahraniční, 
partnerské, tak české domácí soubory, 
cimbálové a dechové muziky, které se  
v průběhu festivalu prezentují v samo-
statných i komponovaných programových 
blocích. 
Polskou lidovou hudbu a kulturu ve Vsetí-

ně představí Folklorní skupina písní a tan-
ců Siemianowice, ze srbského města Uži-
ce zavítá do Vsetína Ensemble ERA, který 
s sebou přiveze kus balkánského tempe-
ramentu. Nejkratší cestu ze zahraničních 
hostů k nám bude mít slovenský folklorní 
soubor Nadšenci, který humornou for-
mou zpracovává tradiční lidový materiál 
trenčínského regionu. Nejdále to naopak 
bude mít soubor W-Times z Jižní Koreje. 
V rámci tradičního nedělního dopolední-
ho programu s názvem Vsetínský krpe-
ček vystoupí také dva dětské soubory ze 
zahraniční, a to slovenský soubor Hájenka 
z Bratislavy-Petržalky a maďarský soubor 
Béri Balogh Ádám z K�rmedu. 
Novinkou je změna lokace veškerého 

festivalového dění z centra města do pro-
středí Panské zahrady. „V rámci letošního 
ročníku bychom rádi přišli i s rozšířením 
občerstvovací zóny festivalu s cílem před-
stavit návštěvníkům místní a regionální 
kuchyni a produkty, mléčné farmářské 
výrobky, umožnit jim ochutnat a tím pod-
pořit také produkci rodinných minipivo-
varů, regionálních cukrovinek či uzenin,“ 
uvedla místostarostka Vsetína Simona 
Hlaváčová. 
Čtvrteční zahajovací program, který bývá 

pojímán jako slavnostní entrée festivalu, 
se však uskuteční tradičně ve velkém sále 
Domu kultury Vsetín. Tentokrát nabídne 
komponovaný hudební program s názvem 
Valašské nebe aneb Muzikantský odkaz z 
hůry. „V rámci něj vzpomeneme na před-
ní osobnosti valašského muzikantské-

Devátý ročník mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec 2016 přivede 
do srdce Valašska ve dnech 30. června až 3. července soubory nejen z České 
republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Srbska a Jižní Koreje. V rámci progra-
mu Roztančené město vystoupí  (za příznivého počasí) v pátek 1. července 2016 
ve 14.00 hodin jeden ze souborů také ve Vsetínské nemocnici.

ho nebe, které velkou měrou ovlivnily či 
dokonce určovaly směr lidového muzicí-
rování a kumštu na Valašsku,“ vysvětlila 
Klára Obručová, spoluautorka programu, 
ve které se prostřednictvím pokračovate-
lů vzpomene na Jana Pelára, Jožu Orsága 
Vraneckého ml., Jana Nepomuka Poláš-
ka, Arnošta Kubešu, Jaroslava Štiku, Jana 
Rokytu, Zdeňka Kašpara, Horymíra Sušila 
a mnoho dalších. 
Sobotní a nedělní dopoledne budou hra-

vá, naučná a věnovaná dětem s rodinami. 
Nabídnou návštěvníkům rozmanité aktivi-
ty od zahánění ovcí, ukázek řemesel, lout-
kového divadélka, školičky tance, k dispo-
zici bude i fotokoutek. 

• 16.00 hod. Inspirace folklorem (Galerie 
Stará radnice) Vernisáž výstavy malířky 
Lenky Jurečkové, hudební host: CM Ohni-
ca z Uherského Hradiště
•  19.00 hod. Valašské nebe aneb Muzi-
kantský odkaz z hůry (DK Vsetín). Vzpo-
mínkový pořad na osobnosti valašského 
folkloru. 

• 14.00 hod. Roztančené město. Vystou-
pení zahraničních souborů v centru města 
(nemocnice, Svárov, Dolní náměstí)
• 16.30 hod. Slavnostní průvod městem
• 18.00 hod. Vitajte u nás! (Panská zahra-

da) Slavnostní zahájení festivalu za účasti 
místních a zahraničních souborů
• 20.00 hod. Zahrajte ně do kolečka aneb 

Soutěž o nejlepší taneční pár (Panská 
zahrada)
• 21.30 hod. Tancovačka bez hranic (Pan-

ská zahrada). Společná zábava se zahra-
ničními soubory. Hraje CM Kordulka
• 21.30 hod. Letní kino – Tři bratři ( Dolní 

náměstí)

•  9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Valašské hrátky – od řemesel do pohádky I 
(Panská zahrada) Pro rodiče a děti.
• 10.00 hod. Kdo vyskočí ten je chlap: 

Memoriál Dušana Růžičky (Panská zahra-
da) Základní kolo soutěže o nejlepšího 
tanečníka v odzemku a obuškovém.

• 12.30 hod. My sme Valaši, jedna rodina 
(Panská zahrada). Přehlídkový pořad valaš-
ských souborů
• 14.30 hod. Kdo vyskočí ten je chlap: 

Memoriál Dušana Růžičky (Panská zahrada) 
Finále soutěže
• 16.30 hod. Křížem krážem cizím krajem 

(Panská zahrada) Program zahraničních sou-
borů
• 18.30 hod. O zbojníkoch a o pokladoch 

(Panská zahrada). Hudební pořad pěveckých 
sborů u příležitosti 115. výročí narození Jana 
Kobzáně. Účinkují: PS Kotár (Vsetín), DPS 
Grunik (Ostravice), DPS Valašský Vojvoda 
(Kozlovice), RukyNaDudy (Frenštát)
• 20.00 hod. Aj, hleďte, hleďte, jak si tancu-

je (Panská zahrada). Společný pořad vsetín-
ských souborů Vsacan a Jasénka
• 21.30 hod. Variace na lásku (Panská zahra-

da) Účinkují: Taneční skupina Kotár (Vsetín) a 
soubor Rosénka (Praha)
• 21.30 hod. Letní kino – Balada pro banditu 

(Dolní náměstí) 
• 23.15 hod. Nechoďme dom, buďme tu 

(Panská zahrada) Lidová veselice s cimbálo-
vými muzikami

• 9.30 – 12.00 hod. Valašské hrátky – od 
řemesel do pohádky II (Panská zahrada). 
Zábavné dopoledne pro rodiče a děti
• 10.00 hod. Vsetínský krpeček (Panská 

zahrada) Pořad dětských folklorních souborů. 
Účinkují: DS Malá Jasénka (Vsetín), DFS Vsa-
cánek (Vsetín), FS Valášek (Horní Lideč), DFS 
Malý Radhošť (Rožnov), DFS Hájenka (Brati-
slava/SK), Béri Balogh Ádám (Körmend/H)
• 13.00 hod. Koncert Docuku (Panská zahra-

da)
• 14.30 – 17.00 hod. Závěrečný galapro-

gram festivalu (Panská zahrada)

Doprovodný program:
•   gastro aktivity
•   jarmark
•  projížďky na konících
•  fairtradová kavárna & čajovna
•  aktivity s LÍSKOU
•  Foyer kina Vatra – výstava Vsetínský krpec 

2014 očima Fotoklubu Vsetín. 
Změna času a programu vyhrazena. 

pátek 1. července 2016

čtvrtek 30. června 2016

sobota 2. července 2016

neděle 3. července 2016

Program 9. ročníku
MFF Vsetínský krpec 2016



Při léčbě nehojících se ran úspěšně užívají
podtlakovou terapii, pomáhá jim i tablet

O nových možnostech v ošetřování ran se 
dozvěděli zájemci i na školení, které se kona-
lo 31. března 2016 v nemocniční knihovně. 

V loňském roce se změnil systém péče o obtížně se hojící 
rány. Vladimíra Rohlíková, která dříve zastávala funkci 
staniční sestry na chirurgické ambulanci, se věnuje ra-
nám na plný úvazek. Přichází za pacienty přímo na jed-
notlivá oddělení, pomáhá sestrám s realizací převazů  
a dokumentuje hojení defektů. Využívá tablet se spe-
ciálním grafických programem, který umožňuje snad-
nější zhodnocení i rychlé srovnání postupu léčby. 
Zeptali jsme se paní Rohlíkové (na fotografii vlevo s ny-
nější staniční sestrou chirurgické ambulance Martinou 
Katrušákovou), jak v současné době péče o pacienty  
s obtížně se hojící ranou probíhá a jaké jsou zkušenosti. 

Ve Vsetínské nemocnici jednou týd-
ně funguje ambulance pro léčbu ran,  
kde lékař zhodnotí stav rány a určí další 
postup léčby. Pokud je pacientův stav 
takový, že může převazy realizovat sám 
doma, edukuje jej Vladimíra Rohlíková  
pro domácí péči a sleduje následně stav 
rány až do úplného zhojení. 
Hospitalizování pacienti dříve museli 

často na převazy na chirurgickou ambu-
lanci, nyní Vladimíra Rohlíková přichá-
zí na oddělení za pacientem. Pokud se 
jedná o ránu, která je náročnější, pomá-
há sestrám s realizací převazů. Praktic-
ká ukázka převazu přímo u pacienta je 
běžná, každá rána vyžaduje individuální 
přístup. „Edukuji personál, staniční nebo 

přímo ošetřující sestry, každá z nich může  
k převazu přijít, vyzkoušet si. Mohu jim 
doporučit obvazový materiál, informo-
vat o novinkách, které ještě neměli na 
oddělení. Vítají to, jsou rády,“ vysvětluje 
Vladimíra Rohlíková. Modernější obva-
zové materiály zjednodušují práci per-
sonálu v oblasti péče o rány, pro paci-
enta jsou nebolestivé (atraumatické). 
„Pokud je pacient hospitalizován kvůli 
nehojící se ráně, pak využití moderních 
terapeutických materiálů může zkrátit 
dobu pobytu v nemocnici a v konečném 
důsledku i zlevnit péči,“ dodává. 
Velkým pomocníkem je i tablet. S jeho 

pomocí Vladimíra Rohlíková kožní defek-
ty nejen vyfotografuje, ale snímky archi-

vuje a díky speciálnímu softwaru může 
také ránu měřit, hodnotit, pružně sledo-
vat vývoj léčby, případně jej prezentovat 
pacientovi. Většinou se jedná o nejrůz-
nější dekubity, proleženiny. „U diabetic-
ké nohy, u ischemických či defektů jiné-
ho typu by měl zdravotní stav zhodnotit 
lékař. Sestra může doporučit, poradit 
při technice převazu,“ vysvětluje. Připo-
míná, že vsetínští zdravotníci využívají 
široké spektrum moderních materiálů, 
včetně podtlakové terapie. 

Některé rány by bez  
podtlaku zůstaly otevřené 
Terapii řízeným podtlakem využíváme ve 

Vsetíně zhruba tři roky. Pomocí řízeného 
subatmosferického podtlaku zdravotníci 
vedou otevřenou, nehojící se ránu k brz-
kému uzavření. Týká se to zejména kom-
plikací u operačních ran, dá se použít 
na diabetické nohy, není úplně vhodná 
u ischemických ran. „Podtlak indikuje 
lékař, podáváme jej za hospitalizace,  
v poslední době je možnost i ambulant-
ního podtlaku, který však zatím pojišťov-
na nehradí. Řádově zkracuje hojení rány 
i o měsíce. Jsou typy ran, hlavně na bři-
še, které by bez podtlaku zůstaly otevře-
né,“ doplňuje Vladimíra Rohlíková s tím, 
že na ránu se aplikuje speciální pěna, 
která ji vyplní, zakryje se neprodyšnou 
fólií, připojí port s odsáváním a napojí k 
přístroji, kde lékař nastaví hodnotu pod-
tlaku. Více podporuje granulaci u rány, 
která se špatně hojí. Člověk je připojen 
dva, tři i čtyři týdny.         Více na str. 15. 

S léčbou chronických, obtížně se hojících ran má vsetín-
ská chirurgie mnohaleté zkušenosti s řadou úspěchů, kdy 
se podařilo zhojit i rozměrné defekty, uchránili pacienty  
od amputací končetin, nutnosti dalších operativních 
zákroků či mnohaměsíčního pobytu na lůžku. Zdravotníci 
využívají moderních metod, včetně podtlakové terapie,  
a moderních obvazových a krycích materiálů. 
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Ránu na zádech zacelil 3D obvaz
Po operaci melanomu, kterou absol-

voval mimo naši nemocnici, zůsta-
la téměř osmdesátiletému muži na 
zádech obtížně se hojící rána. Plas-
tickou operaci, kterou mu navrhova-
li, podstoupit nechtěl, ani zdlouhavě 
dojíždět na převazy. Navštívil chirur-

gickou ambulanci Vsetínské nemocni-
ce, kde ránu zvládli po čtyřech měsí-
cích zcela vyléčit - v ambulantním 
režimu, bez nutnosti další operace. 
Osvědčil se i tablet a fotodokumenta-
ce, díky které mohl pacient průběžně 
sledovat výsledky hojení. 

U pacientky došlo k úplné nekróze kůže  
a podkoží postiženého hematomem. 
Vznikla dva centimetry hluboká rána   
o ploše  37 cm2 (5,4 x 6,8 cm). Zpo-
čátku bylo využito gelové kry-
tí v kombinaci s jódem. „Pacientka  
však reagovala alergicky na jód, pro-
to jsme po konzultaci s ošetřujícím 
lékařem přešli v lokální terapii na krytí  
s obsahem manuka medu Algivon. 
Díky tomuto materiálu byla rána téměř 
dohojena,“ uvedla sestra pro hojení ran 
Vladimíra Rohlíková. Týden před pro-
puštěním byla aplikována podtlaková 
terapie PICO, která významně urychlila 
hojící proces. Pacientka byla propuště-
na s povrchovou ranou 3 x 1 cm, doma 
si ji promašťovala do úplného zhojení. 

Podtlakový uzávěr rány, aplikace říze-
ného podtlaku či také NPWT (Negative 
Pressure Wound Therapy) je neinvazivní 
metoda. Jedná se vlastně o aktivní uzávěr 
rány využitím lokálně působícího nega-
tivního tlaku pro podporu léčby akutních 
i chronických ran. Lze ji použít tam, kde 
jiné postupy hojení selhávají, nebo je 
lokální léčba příliš dlouhá a nákladná. 
Má využití pro povrchové, hluboké rány, 

infikované, exsudující, granulující, stagnu-
jící rány, akutní operační rány sekundár-
ně se hojící, traumatické rány, chronické 
rány - diabetické a žilní ulcerace, dekubi-
ty, otevřené rány na břichu a  hrudníku, 
krytí dermoepidermálních štěpů. Zvyšuje  
prokrvení spodiny rány, sníží intersticiál-
ní otok spodiny, zvýší tvorbu granulační 
tkáně, sníží bakteriální nálož, brání kon-
taminaci z vnějšího okolí, způsobí aktivní 
kontrakci okrajů – tím se zmenšuje plo-
cha rány, odvádí ranný exsudát (zánětlivý 
výpotek) mimo ránu. Má dva terapeutic-
ké režimy: kontinuální - nepřerušovaný, 
pro čistící fázi a intermitentní - přerušo-
vaný, pro granulační fázi hojení.  

Co je podtlaková terapie a 
pro které pacienty je vhodná?

více pro zdravotníky 

Spadla z bicyklu, pomohl jí med
Při pádu z kola si jednasedmdesátile-

tá žena poranila páteř, o pedál si navíc 
způsobila na vnitřní straně levého 
bérce rozsáhlý, hluboký hematom. Ve 
Vsetíně byla hospitalizovaná na chi-
rurgii se zlomeninou obratle, násled-

ně přeložena do léčebny dlouhodobě 
nemocných, kde pokračovala rehabili-
tace i převazy bérce.  Rozsáhlou ránu 
se podařilo ke spokojenosti pacientky 
úspěšně zhojit. Pomohlo medové kry-
tí i podtlaková terapie. 

Na snímku nahoře počáteční stav rány, na 
prostřední fotografii o dvacet dnů později, 
stav po aplikaci krytí s medem. Na dole pak 
aplikace podtlaku PICO. Na snímku vlevo 
zhojená rána. 

„Hned, jak to bylo možné, jsme přešli na 
domácí převazy s kontrolou u nás v ambu-
lanci jednou za dva týdny. Pro zefektivnění 
a urychlení léčby jsme použili krytí na ránu 
Altrazeal, což je materiál pro vlhkou tera-
pii. Jedná se o prášek, který se na ráně mění  
v obvaz, říká se mu 3D obvaz. Urychlí 
dohojení rány i bez plastiky,“ vysvětlila 
sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková. 

Na horním snímku počáteční stav s dokres-
lenou plochou rány, která je pod kůží.  
Na druhém snímku 3D obvaz na ráně.  Na 
posledním pak dohojená rána. 
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Pátý květen je již neodmyslitelně spojen se Světovým dnem hygieny rukou. 
Vsetínská nemocnice se více než pět let aktivně připojuje k prevenci v této 
oblasti. Letos jsme se speciální UV lampou zamířili do ZŠ Vsetín - Trávníky za 
žáčky všech tamních prvních tříd, hovořili jsme o důležitosti hygieny rukou,  
a to v rámci prevence přenosu infekčních chorob. 
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Akce Čisté ruce zamířila 
do školy na Trávníkách

 

Díky speciální UV lampě se děti 
mohly samy přesvědčit, kde 
dělají chyby, na která místa na 
rukou zapomínají. Se ZŠ Trávníky 
máme krásnou spolupráci, vloni 
jsme pro jejich deváťáky připra-
vili cyklus besed o správném 
stravování, školáci zase sbírali 
hliník a z výtěžku koupili staveb-
nice pro naše dětské oddělení. 
Malí umělci z Trávníků kreslí 
obrázky a připravují hudební 
vystoupení pro naši LDN. Ještě 
jednou děkujeme a těšíme se  
na další akce. 

Pacienti léčebny dlouhodobě nemocných byli 
prvními diváky operky Šípková Růženka v podání 
pěveckého souboru Skřivánek, který funguje při ZŠ 
Rokytnice pod vedením Kristýny Bartoňové a Pet-
ry Chmelařové. Soubor navštěvují děti z prvních 
až čtvrtých tříd a příprava nového programu dala 
všem pořádně zabrat. „Operku jsme secvičovali od 
ledna, v březnu jsme ve studiu nahrávali hudební 
podklad, pak jsme dávali dohromady kulisy a kos-
týmy,“ uvedla Kristýna Bartoňová. Premiéra se moc 
líbila a vydařila. Děkujeme Skřivánku, který k nám 
přichází pravidelně, aby potěšil nemocné a zpříjem-
nil jim pobyt v nemocnici. 

Premiéra v nemocnici: operka se líbila

ARO přilákalo do Vsetína
marmeládovou královnu

Když se Lucie Kotrlová ze vsetínského ARO 
dozvěděla, že autorka výborných marme-
lád Blanka Milfaitová (na snímku) vyrazí na 
tour po České republice, rozhodla se pozvat 
ji do Vsetína. Nadchla  své kolegyně z oddě-
lení i další nadšence a po mnoha e-mailech 
se neuvěřitelné podařilo. A tak se Vsetín 
stane v pondělí 27. června 2016 jednou  
z moravských zastávek londýnského patro-
vého autobusu, proměněného na kavárnu. 
Stanoviště bude mít u Domu kultury. 
„Blanka Milfaitová se svým týmem dora-
zí do Vsetína časně ráno, kolem deváté již 
bude na stole snídaně, v průběhu dne se 
bude připravovat oběd i večeře.  Na místě 
bude samozřejmě možné nechat si podepsat 
její knížku Příběh opravdové vášně, zakou-
pit marmeládu od nejlepší marmeládovnice  
na světě a prohlédnout si expediční vol-
vo, se kterým je letos na Ostrovní expe-
dici,“ uvedla Lucie Kotrlová. Jednodenní 
restaurace Blanky Milfaitové a kuchaře 
Honzy Beneše nabídne dobrůtky, včetně 
vyhlášených marmelád a větrníků. Budou 
se ale připravovat i mnohé další specia-
lity, včetně těch na grillu. Autobus kdy-
si vlastnil Jamie Oliver, nyní s ním jezdí 
Blanka Milfaitová a přijede s ním i do 
Vsetína. Zástupci  vsetínského ARO budou  
u toho, přijďte si pochutnat i Vy.
Více o tour na www.nase-dobroty.cz. 


