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Chirurgické oddělení
změnilo primáře

V pěveckém sboru máme  
trojnásobné zastoupení 

                            Čtěte 
                       na str. 14

Dobrovolným dárcům krve ve Vsetíně
poděkovala i ministryně Marksová

 

Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová 
byla ve Vsetíně hostem při předávání stříbrných a zlatých 
Janského plaket a zlatých křížů III. třídy, které již tradičně 
organizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže Vse-
tín. Dárcům poděkovala také krajská radní Mgr. Taťána 
Valentová Nersesjan,  starosta Vsetína Jiří Čunek a před-
sedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra 
Prousková.                                                                

Více na str. 16

Hitem dne otevřených dveří 
na rehabilitaci byla metoda TRX

Po sedmnácti letech dochází ke změně ve vedení chirurgie, jednoho  
z největších oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Jaroslav San-
kot (62) se rozhodl předat pomyslnou štafetu vedení chirurgie k prv-
nímu listopadu svému dosavadnímu zástupci, zkušenému chirurgovi, 
vedoucímu lékaři JIP, MUDr. Radimu Slováčkovi (51). MUDr. Jaroslav 
Sankot bude nadále pracovat na oddělení jako vedoucí lékař JIP, věno-
vat se pacientům a vzdělávání mladých lékařů.                                Více na str. 4.

Pojišťovna zjišťovala  
názory svých klientů, 
Vsetín chválili              str. 11

Sedmistý porod letos 
o více než měsíc dříve    
                                        str. 3

Mladý filmař vzal  
zpravodaj do Londýna
                                       str. 13

Výtěžek Dnů dětí s ANNOU
překročil sto tisíc korun
                                        str. 6

Vedení chirurgie převzal 
MUDr. Radim Slováček.          Více v tématu na str. 8 a 9.
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Nový nátěr střechy chirurgie 
je v nemocničních barvách 

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety PRACOVNÍK ROKU VE ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH 
ZLÍNSKÉHO KRAJE se uskutečnilo 12. listopadu 2015 v Baťově vile ve Zlíně. V lékařské 
kategorii byl oceněn dlouholetý primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  
MUDr. Jaroslav Sankot, za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb pak vrchní 
sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  Bc. Milena Fus-
ková. Oceněným gratulujeme a přejeme hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů. 

Benefiční baňky budou také 
letos. Miminka již povyrostla.  

tradice pokračuje

Také na letošních předvánočních  trzích 
ve Vsetíně najdete stánek, ve kterém 
budou za šedesát korun k mání speciální 
benefiční baňky, jejichž prostřednictvím 
můžete podpořit další rozvoj vsetínské 
porodnice. Akci tradičně pořádá stejno-
jmenný nadační fond.

„Předloni nám Irisa vyrobila skleněné  
baňky miminek v modré a růžové barev-
nosti, vloni jsme měli koťátka. Letos se 
vracíme k dětským motivům, jen miminka 
nám trochu povyrostla, jsou z nich bato-
lata,“ uvedl za Nadační fond pro rozvoj 
vsetínské porodnice MUDr. Martin Janáč. 
Kromě baněk bude k dispozici opět také 
speciální vánoční porodnický ležák v lah-
vích z produkce pivovaru Valášek, který se 
stal hitem loňských předvánočních trhů. 
Výtěžek z prodeje bude určen na rekon-
strukci porodních pokojů. Pomoci s tímto 
cílem hodlá i letošní benefiční novinka: 
Vánoční pokoj.             Více na str. 15 a 16. 

Zlínský kraj ocenil také dva
zaměstnance naší nemocnice

Mezi řadou stavebních prací  
a oprav, které se v uplynulých 
týdnech realizovaly ve Vsetín-
ské nemocnici a.s., je také nový 
nátěr střechy chirurgických oborů  
a potřebné opravy okapů. Akce 
byla uhrazena z prostředků Zlín-
ského kraje, pro nátěr byla vybrá-
na barva nemocničního loga. 
Změny si všimnete již zdaleka. 

Z významných akcí finišuje 
také vybudování nového výjezdu  
z areálu. „Do konce listopadu 
by mělo být dokončeno osa-
zování potřebnou technikou  
a implementován systém. Dou-
fáme, že počasí bude přízni-
vé a dokončení prací umožní.  

V prosinci pak bude výjezd ve zkušebním provo-
zu, bude se mapovat jeho fungování,“ vysvětlil  
Ing. Leoš Dostál, člen představenstva Vsetínské 
nemocnice a.s. zodpovědný za oblast HTS. 

Vsetínská nemocnice se stala jednou  
z lokací pro natáčení filmu Děda. Na oka-
mžik se v něm mihne vjezd do nemocnice 
i s hrdinou filmu Františkem Segradem. 

„Ve Zlínském kraji pracuje ve zdravot-
nictví přes deset tisíc pracovníků různých 
oborů a profesí. Ocenění za péči o zdra-
ví občanů si zaslouží mnozí z nich. Nejen 
lékaři v přímé péči, ale i zdravotní sestry  
a lidé souvisejících profesí, kteří se podílejí 
na poskytování zdravotních služeb, jsou 
nezastupitelní v povolání, které je krásné, 
avšak současně i nesmírně náročné,“ řekl 
náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zod-
povědný za zdravotnictví, pod jehož zášti-
tou byla anketa vyhlášena.

Kromě dlouholetého primáře chirurgie 
MUDr. Jaroslava Sankota (více informací 
na str. 4) byla oceněna také vrchní sest-
ra gynekologicko-porodnického oddělení  

Bc. Milena Fusková. V nemocnici pracuje 
od roku 1979. Nastoupila jako ženská sestra  
u lůžka a gynekologii zůstala věrná. Půso-
bila jako porodní asistentka, staniční  
a od února 2003 jako vrchní sestra. Spolu  
s MUDr. Martinem Janáčem a dalšími 
zdravotníky se podílela na významné pro-
měně vsetínské porodnice, stála u zrodu 
nadačního fondu, který se stará o další 
rozvoj.  

Také MUDr. Martina Janáče Vsetínská 
nemocnice a.s. nominovala na ocenění  
a spolu s ním také vrchní sestru rehabi-
litačního oddělení Mgr. Pavlínu Matějč-
kovou, a to za významný podíl na rozvoji 
svých oddělení. 

V nemocnici se natáčel film



kových ultrazvukových přístrojů nové gene-
race, které jsou svého druhu první v České 
republice. Nová lůžka na jednotce intenzivní 
péče na interně a kompletní obnova lůžek 
na LDN, dva nové anesteziologické přístroje 

a obnova dialyzačních monitorů,  
do konce roku ještě budou poříze-
ny nové vrtačky a artroskopická 
věž pro ortopedickou a traumato-
logickou operativu a několik dal-
ších lůžek pro ortopedii a gyneko-
logii. Změnil se, a to podstatně, 
i vzhled některých budov, které 
dostaly nový kabát. Dokončuje 
se nový vjezd do nemocnice, což 
souvisí s intenzivními přípravami 

na očekávanou výstavbu interního pavilonu, 
která bude zahájena na jaře 2016. Velmi mě 
těší stále se rozvíjející spolupráce s místní 
zdravotnickou školou, jejíž existence a kva-
lita je pro nás z personálního hlediska velmi 
důležitá.                       
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Zvýšil se zisk nemocnice, 
ale také průměrná mzda
„Na definitivní bilancování roku je ještě brzy, ale již dnes 
můžeme říci, že rok 2015 bude úspěšný,“  uvádí předsedkyně 
představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousko-
vá a děkuje všem zaměstnancům a partnerům 

Darovat kostní dřeň? Rozhodl se i olympionik

pozvánka

Adventní koncert v kapli
vykouzlí sváteční atmosféru

Krásná hudba zazní v neděli 13. prosince 
2015 od 16.00 hodin v nemocniční kapli 
sv. Růženy. Adventní koncert připravila 
Základní umělecká škola Vsetín. Vstup-
né je dobrovolné, výtěžek bude věnován  
na benefiční účely v rámci Vsetínské 
nemocnice a.s. 

„Nejen pozitivní trend ve výsledku hos-
podaření, ale spousta dalších pozitivních 
změn, dílčích úspěchů a výsledků práce nás 
opravňuje k tvrzení, že rok 2015 bude jako 
celek úspěšný. K 30. 9. 2015 má nemocnice 
zisk bezmála 18 milionů korun. 
Průměrná mzda zaměstnanců  
za 9 měsíců roku 2015 je 
téměř o 10 % vyšší než ve stej-
ném období roku 2014. A že je 
zasloužená, o tom svědčí stálý 
růst počtu hospitalizovaných  
i ambulantně ošetře-
ných pacientů. Otevření 
nové lékárny DUO přímo  
v nemocnici přiblížilo nemoc-
ničním pacientům kvalitní lékárenskou 
službu a samozřejmě výrazně navýšilo 
objem prodaných léčiv v naší nemocni-
ci. V souladu s obchodním plánem naku-
pujeme novou zdravotnickou techniku, 
namátkou vzpomenu pořízení dvou špič-

Nejvíce příchozích na první nábor bylo  
z řad studentů  všech vsetínských střed-
ních škol a vyšší odborné školy zdravot-
nické, ale také z mnoha podniků. Mezi pří-
chozími byl také známý lyžař, olympionik 
Martin Vráblík (na snímku). Velké podě-
kování patří všem, kteří přišli, aby pomoh-
li. Speciální poděkování pak studentkám 
Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, 
které pomáhaly při organizaci a také samy 
do registru vstoupily. 

„Dozvěděl jsem se o možnosti vstoupit 
do registru dárců kostní dřeně přímo tady 
ve Vsetíně a vůbec jsem neváhal. Je to pár 
dnů, co jsem se slyšel o příběhu malého 
děvčátka, které potřebuje kostní dřeň. 
Pokud bych mohl touto cestou pomoci, rád 
bych to udělal. Přijde mi to jako maličkost, 
samozřejmost, přitom to někomu může 
zachránit život,“ komentoval třiatřicetiletý 
Martin Vráblík, bývalý český reprezentant 
v alpském lyžování, který se zúčastnil zim-

ních olympijských her 2006, 2010 a 2014. 
Závodní kariéru po minulé zimní sezóně 
sice ukončil, sportu a výchově mladých se 
však chce věnovat i nadále. 

„Je výborné, že se nábor ve Vsetíně tak 
vydařil,“ uvedla propagátorka dárcovství 
Zdenka Wasserbauerová. V českém národ-
ním registru je jich již přes 60 tisíc, zapo-
třebí by však bylo minimálně dvojnásobné 
množstí, aby bylo pomoženo více potřeb-
ných nemocných v České republice. 

Sto třicet šest lidí z celého regionu se přišlo v úterý 15. září 2015  
ve Vsetíně zapsat do registru dárců kostní dřeně. Dali tak na vědomí, 
že jsou připraveni pomoci, pokud některý těžce nemocný bude potře-
bovat k záchraně života právě jejich kostní dřeň.

První nábor do registru dárců kostní dřeně byl 
velmi úspěšný. Chystáme další: Valentýnský.

Počet porodů: sedmistovka  
o více než měsíc dříve
Zatímco vloni jsme sedmistý porod měli 
15. prosince (a mluvili   jsme  o rekordu), 
v letošním roce se  tento počet naplnil  již 
11. listopadu. Maminka Barbora Juřico-
vá z Nedašovy Lhoty přivedla ve Vsetíně  
na svět dvojčata Eliáše Josefa a Miriam 
Martu. Gratulujeme a přejeme zdraví.  

 Pokračování na str. 4.

Vsetínská nemocnice a.s. pořádala takový nábor vůbec poprvé  
a pokračuje v aktivitách i nadále. Zájemci o vstup do registru tak mohou 
učinit každou středu na hematologicko-transfuzním oddělení, v době, 
kdy se konají odběry od dobrovolných dárců krve. Prosíme o předcho-
zí objednání na tel. č. 571 490 605. Další hromadný nábor chystáme  
na úterý 16. února 2016. Bude s Valentýnským překvapením. 
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Primáře MUDr. Sankota
vystřídal MUDr. Slováček
Od prvního listopadu došlo ke změně ve vedení chirurgického oddělení Vsetínské nemoc-
nice a.s. MUDr. Jaroslav Sankot se rozhodl předat primariát svému dosavadnímu zástup-
ci MUDr. Radimu Slováčkovi. Předsedkyně představenstva poděkovala MUDr. Sankotovi 
a MUDr. Slováčkovi popřála hodně úspěchů v nové funkce. Vedení nemocnice navrhlo 
dlouholetého primáře MUDr. Sankota na ocenění Pracovník roku ve zdravotních služ-
bách, které uděluje Zlínský kraj druhým rokem (více na str. 2).

Jak probíhá výuka a jaké je uplatně-
ní ve zdravotnictví? O tom se mohli v 
pátek 6. listopadu přesvědčit návštěvníci  
Dne otevřených dveří Masarykova gym-
názia, Střední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnické Vsetín. Naše 
partnerská zdravka představila dobře 
vybavená výuková pracoviště s řadou kva-
litních pomůcek. Dozvědět se více o práci  
ve zdravotnictví mohli zájemci i na stano-
višti Vsetínské nemocnice a.s., kde mla-
dým lidem zároveň vedoucí fyzioterape-
utka Mgr. Pavlína Matějčková poradila, 
jak správně sedět, aby je při učení nebo-
lela záda, a představila novinky ve využití 
moderních komunikačních technologií  
v rehabilitaci. Epidemiologická sestra 
Ľubica Srbová pak kontrolu správné hygi-
eny rukou s pomocí UV lampy. 

„Při činnosti chirurgického oddělení jsem se snažil vždy vycházet  
z potřeby regionu a soustřeďoval se na oblasti, které bylo potřeba 
rozvíjet. Sem patří hlavně léčení nemocných s nádorovým onemoc-
něním, operace zažívacího traktu, štítné žlázy, prsní žlázy, úrazů, 
rozvíjeli jsme cévní chirurgii, zavedli jsme centrum pro operace kýl. 
Používáme moderní diagnostické a operační metody (laparoskopie, 
peroperační ultrasonografie, moderní metody hemostázy), které 
vedou k velmi dobrým výsledkům, a proto nás mohou vyhledávat  
i pacienti ze vzdálených míst. Velmi důležitý je tým dobrých 
zdravotních sester, jejich spolupráce s lékaři a společný dobrý přístup k pacientovi.  
V tomto snad máme jednu z největších předností, a na práci sester jsem velmi pyšný,“ uvedl  
MUDr. Jaroslav Sankot. 

Zavedení a rozvoj  
 laparoskopických metod 

Primář MUDr. Jaroslav Sankot převzal 
oddělení v době největších změn v obo-
ru chirurgie za posledních 100 let: v době 
nástupu miniinvazivních technik, což  
v oblasti břišní chirurgie představují lapa-
roskopie. „V době, kdy řada klinických 
pracovišť odsuzovala tuto metodu jako 
slepou vývojovou větev, primář Sankot 
zaváděl inovativní metody do praxe a v té 
době patřila vsetínská chirurgie k několika 
málo pracovištím v republice, kde se lapa-
roskopické operace staly denní rutinou a 
tento „náskok“ si udrželo až do součas-
nosti v podobě rozsáhlých laparoskopic-
kých operací na zažívacím traktu,“ uvedl  
MUDr. Radim Slováček. 

Operace slinivky břišní a jater

Z dalších oblastí, které převyšovaly běž-
nou praxi okresní chirurgie, to byly ope-
race slinivky břišní a jater, MUDr. Jaroslav 
Sankot se zasloužil o vznik kvalitního cév-
ně-chirurgického týmu, který byl schopen, 
kromě končetinových cévních rekonstruk-
cí, operovat i onemocnění velkých břišních 
tepen a krkavic. 
„Jen díky povinné centralizaci těchto vel-

kých operací do specializovaných klinických 
center bylo oddělení nuceno od těchto spe-
cializovaných zákroků upustit, přesto však 
zůstává velká škála výkonů, které je schop-
na současná vsetínské chirurgie nabídnout 
na vysoké úrovni,“ zhodnotil MUDr. Radim 
Slováček a dodal: „Velkou předností pri-
máře Sankota, která zvláště u excelentních 

chirurgů bývá výjimečná, je snaha aktivně 
předávat své zkušenosti mladším kolegům, 
poskytnout jim prostor pro vlastní názor 
a získávání vědomostí na jiných, renomo-
vaných pracovištích. Jako žáci a kolegové 
primáře Sankota jsme velmi rádi, že dále 
zůstává pracovat na našem oddělení, může 
se plně věnovat jak praktické chirurgii, 
tak předávání svých bohatých zkušenosti 
mladším kolegům.“

Úroveň, která převyšuje standard 
 okresní nemocnice

„Pan primář Sankot vedl chirurgické oddě-
lení dlouhá léta a na úrovni, která převy-
šuje standard okresní nemocnice. Odděle-
ní předává nástupci, který je jeho žákem  
a který se již nyní na kvalitách chirurgické-
ho oddělení podílí velkou měrou. Pana pri-
máře hodnotím nejen jako velmi úspěšné-
ho primáře, ale i jako manažera. Oddělení 
předává ve velmi dobré kondici, a to jak 
odborné, tak i ekonomické a personální. 
Dokázal oddělení budovat nejen z pohledu 
aktuální situace, ale vždy také myslel na to, 
jak by oddělení mělo vypadat v budoucnu. 
Vždyť k tomu, aby se z lékaře stal dobrý 
chirurg, je potřeba až deseti let. 
Oddělení je díky tomu personálně stabil-

ní, součástí kvalitního týmu jsou i zkušené 
a vlídné sestry. Lidskost, pochopení a úcta 
k člověku je na oddělení cítit na každém 
kroku. To vše je výsledek dlouholeté prá-
ce pana primáře Sankota, kterému pat-
ří obrovský dík. Jsem moc ráda, že i po 
odchodu z vedoucí funkce zůstává nadále 
v týmu chirurgického oddělení,“ uvedla 
předsedkyně představenstva Vsetínské 
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. 

„Velký dík proto posílám všem peda-
gogům zdravotnické školy. Průběžně 
pokračuje také spolupráce s našimi 
sponzory, za zmínku jistě stojí sponzor-
ské aktivity společností Indet Safety 
Systems, Austin Detonator, TES Vsetín, 
kteří patří k našim největším sponzo-
rům, ale i spolupráce s dalšími organi-
zacemi, například Základní uměleckou 
školou Vsetín, která svými aktivitami 
dlouhodobě podporuje dětské oddělení.  
I rodinný běh, jehož výtěžek letos směřoval 
na porodnici, se setkal s velkým zájmem. 
Co říci závěrem? Hovoří za nás spíše činy, 
ale přece jen ... Díky. Díky všem, kteří se 
jakkoli na pozitivním vývoji nemocnice 
podílejí a přispívají tak k jejímu dobrému 
jménu, stabilitě a rozvoji.“

Ing. Věra Prousková
předsedkyně představenstva

Vsetínská nemocnice a.s. 

Zavedení a rozvoj 
laparoskopických metod

Operace slinivky břišní a jater

Úroveň, která převyšuje standard
okresní nemocnice

Zvýšil se zisk nemocnice, ale 
také průměrná mzda

Dokončení ze str. 3.

Nemocnice se představila
budoucím studentům zdravky
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Vsetínská nemocnice a.s. pořídila pro centrální operační sály za více než 
půl milionu korun nový přístroj Neo2000 Neoprobe GDS s bezdrátovou 
technologií bluetooth, který detekuje přítomnost paprsků gama vyzařo-
vaných radioaktivními izotopy v lidských orgánech nebo tkáních. 

• U jakých výkonů se přístroj nejčas-
těji využívá?
„Využívá se při některých výkonech 

u onkologicky nemocných, zejména 
při operacích nádorů prsu 
a melanomů. Po aplikaci 
radiofarmaka do blízkosti 
nádoru se tímto přístrojem 
vyhledává příslušná senti-
nelová (strážní) uzlina, kte-
rá se odstraňuje a odesílá 
na histologické vyšetření.“
• Jaké výhody přináší nový 
přístroj pro pacienta a pro 
operatéra?
„Na základě výsledků histologického 

vyšetření se určuje definitivní rozsah 
operační a onkologické terapie. Cíle-

Chirurgům pomáhá
bezdrátová gama sonda
O využití nového přístroje hovoří primář centrál-
ních operačních sálů MUDr. Dalibor Dvořák. 

né vyhledání první spádové uzli-
ny gama sondou umožní daleko 
šetrnější operaci při zachování 
radikality chirurgického výkonu. 

Výhoda nové bez-
drátové technologie 
je v lepší manipulaci  
se sondou během 
operačního výkonu, 
zlepšení komfortu 
operatéra a zvýše-
ní bezpečnosti při 
daném výkonu. 
Nový přístroj 

nám pomáhá udržovat vyso-
ký standard při onkochirurgic-
kých operacích, realizovaných   
v naší nemocnici.“

Sanitářský kurz: nemocnice nabídla
zaměstnání všem absolventům

Dobré znalosti i praktické dovednosti prokázalo všech 
devět účastníků sanitářského kurzu, který se usku-
tečnil od 3. srpna do 6. října letošního roku. „Všich-
ni účastníci kurzu úspěšně složili závěrečné zkoušky  
a jednohlasně projevili také zájem rozšířit řady zaměst-
nanců vsetínské nemocnice,“ vysvětlil náměstek pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka. 
Účastníci absolvovali přes sto hodin teoretické výuky, 

na které navázala více než dvoutýdenní praxe na stěžej-
ních pracovištích Vsetínské nemocnice. Měli možnost 
seznámit se nejen s prací na lůžkových odděleních, ale  
i s centrálními operačními sály, všemi laboratořemi, reha-
bilitací a jinými ambulantními provozy. Kurz vyvrcholil 
závěrečnými zkouškami: všichni absolvovali písemný 
test, ústní zkoušky před komisí, ale i praktickou zkoušku 
přímo v provozu nemocnice zaměřenou na dovednosti 
vztahující se k přímé péči o pacienty. 

Praktická zkouška účastníky prověřila z přípravy  
dezinfekčních prostředků, využití ochranných osobních 
pomůcek, izolačních opatření při infekci. „Za účasti 
figurantů z řad studentů zdravotnické školy (na foto-
grafii  - pozn. red) prokázali schopnost správně a bez-
pečně manipulovat s imobilním pacientem, přepravo-
vat jej na různá vyšetření, jakož i provádět hygienickou 
péči o imobilního pacienta přímo na lůžku,“ doplnil  
Mgr. Šupka a dodal: „Účastníci sanitářského kurzu přišli  
z různých oborů, některých zdravotnictví velmi vzdále-
ných. Z celé skupiny bylo znatelné zaujetí pro zdravot-
nictví a pomoc nemocným, což ocenila i přímo oddě-
lení, která se do sanitářského kurzu zapojila.“ Další 
sanitářský kurz by měl být ve Vsetínské nemocnici 
zahájen v dubnu 2016. Zájemci už nyní mohou kon-
taktovat Mgr. Pavla Šupku (tel. 571 490 110, e-mail:  
supka@nemocnice-vs.cz). 

Hudební skupina SKART, cimbá-
lová muzika primáše Ondráška  
a DJ Ondryáš zahrají na Zdravot-
nickém plese, který se uskuteční  
v sobotu 28. listopadu 2015 od 19.30 
hodin ve všech prostorách Domu 
kultury Vsetín. 
Organizátorem této společen-

ské akce je Nadační fond Střed-
ní zdravotnické školy Vsetín  
ve spolupráci se Vsetínskou nemoc-
nicí a.s. Přijďte se s námi společně 
pobavit, potkat se i mimo svá praco-
viště. Připravena je pro Vás i bohatá 
tombola. Vstupenky budou v prode-
ji i na místě konání akce. 

pojďte s námi na Zdravotnický ples 

Ilustrační foto
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Projekt Zdravá firma s VZP již potřetí
Na základě projektu Zdravá firma s VZP, do kterého se zapojuje Vsetínská 

nemocnice a.s. již třetím rokem, měli možnost zaměstnanci (z řad pojištěnců 
Všeobecné zdravotní pojišťovny) vybrat si balíček prevence v orientační hod-
notě 400 Kč. Vyzvednout si jej mohli poprvé v nové lékárně v areálu Vsetínské 
nemocnice a.s. 

„Lékárna připravila čtyři typy balíčků  
a zaměstnanci si mohli již tradičně 
vybrat prostřednictvím kupónu. V přípa-
dě, že oprávněný zaměstnanec vyplněný 
kupón neodevzdal, byla mu automatic-
ky objednána protichřipková varianta,“ 
připomenul náměstek pro personální 
řízení Ing. Martin Pavlica. 

Tlumící bolest  a pomáhající  
při chřipce a nachlazení 

V rámci protichřipkové balíčku zaměst-
nanci získali léčivé přípravky tlumící 
bolest, které pomáhají při chřipce, 
snižují horečku a mírní projevy záně-
tu (Paralen 24 tbl., APO – Ibuprofen 
30 tbl.), nosní sprej Afrin s mentolem, 
pastilky Tantum Verde, šumivé table-
ty Fluimucil a bylinnou čajovou směs, 
vhodnou k doplnění pitného režimu, 
zejména v období nachlazení. 
Vitaminový balíček obsahuje jedineč-
nou kombinaci probiotických kultur, 

vitaminů a minerálních látek Bion 
3 Protect 30 tbl., šumivé tablety  
na doplnění vitaminů a minerálů Additiv 
a Multivitamin, Magnesium lacticum  
a koncentrovanou dávku probiotik a 
prebiotik Biopron 9 Premium 10 kapslí. 

Tři kosmetické přípravky   
značky Bioderma
Zaměstnanci, jež si vybrali der-
mokosmetický balíček, obdrželi 
tři přípravky značky Bioderma. 
Konkrétně vysoce výživný krém  
pro každodenní péči o pokožku tváře 
Atoderm Nutritive krém 40 ml, Ato-
derm krém na ruce 50 ml a Atoderm 
tyčinku na rty, která má hydratač-
ní, regenerační a zklidňující účinky  
na suché a citlivé rty. 

Kartáčky navržené   
švýcarskými stomatology

S dentálním balíčkem získali zájem-
ci 3 ks zubních kartáčků Curaprox, 

navržených předními švýcarskými stomatology, 
zubní pastu Curaprox 
Enzycal a ústní vodu 
Lacalut, která pomá-
há při paradontóze  
a krvácení dásní, pod-
poruje zdravou ústní 
mikroflóru a zabra-
ňuje tvorbě povlaků  
a zubního kamene. 

Dětské oddělení Vsetínské nemocnice a.s. navštívila paní Iva 
Šobáňová (na snímku zcela vpravo) z Reklamní agentury ANNA, 
přišla se podívat na nové vybavení, které se podařilo pořídit díky 
výtěžku tomboly v rámci letošního Dne dětí s ANNOU (bezmála 
osm tisíc korun), věnovaného právě dětskému oddělení.  Setkala se 
zde s primářem oddělení MUDr. Marianem Rubintem, vrchní sest-
rou Evou Kovářovou a staniční sestrou Yvetou Vachalovou, kteří 
paní Šobáňové poděkovali za letošní dar, ale i celou, dlouholetou 
spolupráci. Celkový výtěžek totiž právě letos překročil sto tisíc. 

Výtěžek Dnů dětí s ANNOU překročil sto tisíc korun
  Nemocnice původně zamýšlela ze získaných finančních 

prostředků koupit jednu váhu s délkovým měřidlem. Výtěžek 
ale byl dost vysoký, a tak jsme připlatili a koupili váhy hned 
dvě. „Jedna z nich je přímo na porodním sále a slouží péči 
o dítě záhy po narození, druhá na stanici kojenců a větších 
dětí v pavilonu Čtyřlístek,“ uvedli pracovníci oddělení. Výtěžek 
tomboly v rámci Dne dětí s ANNOU získala nemocnice již po 
třinácté. Celkem se jednalo o částku 102.475 Kč, což je úžas-
né. V posledních letech 
nám v rámci této akce 
malí účastníci výtvarné 
soutěže zároveň kreslí 
obrázky, které posléze 
zdobí hernu na dět-
ském oddělení (letos 
mořské motivy). 
Děkujeme Reklam-

ní agentuře ANNA za 
pořádání vynikající 
akce, která dává radost 
dětem, a samozřejmě 
všem, kteří přispěli  
a pomohli tak se zakou-
pením mnoha přístrojů 
a dalšího potřebného 
vybavení. 
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Setkání se zúčastnily čtyři
desítky internistů a praktiků

Diagnostice a léčbě strukturálních onemocnění srdce bylo věnováno setkání lékařů, 
které se uskutečnilo ve středu 7. října 2015 v knihovně Vsetínské nemocnice a na 
jehož organizaci se podílela naše nemocnice ve spolupráci s Českou lékařskou spo-
lečností Jana Evangelisty Purkyně a dalšími organizacemi. Ohlasy na akci byly velmi 
pozitivní, zúčastnily se jí více než čtyři desítky lékařů, především z řad internistů 
a praktiků, ale i dalších odborností, a to nejen ze Vsetína a Valašského Meziříčí, 
ale i dalších míst Zlínského kraje. O zhodnocení akce, na které přednášeli odborníci 
z kardiocentra Nemocnice Podlesí a.s., jsme požádali MUDr. Bořka Lačňáka, člena 
představenstva Vsetínské nemocnice a.s., zodpovědného za oblast léčebné péče. 

Nemocnice převzala
ambulanci MUDr. Hronové

Vsetínská nemocnice převzala ambu-
lanci praktického lékaře pro dospělé, 
kterou ještě donedávna provozovala 
MUDr. Katarína Hronová. Ambulance se 
tak stala součástí širokého spektra péče 
poskytované Vsetínskou nemocnicí a.s. 
s přímou návazností na specializované 
ambulance, lůžkovou péči, rehabilita-
ci a potřebná laboratorní vyšetření. Je 
připravena se postarat o stávající klienty  
i nové zájemce z řad zaměstnanců 
nemocnice, místních firem i široké veřej-
nosti. Ambulanci najdete ve 2. patře vse-
tínské polikliniky. Zdravotní péči v oboru 
všeobecného lékařství zde poskytuje 
zkušený a erudovaný lékař MUDr. Jaro-
mír Šimeček. O pacienty i nadále pečuje  
všeobecná sestra Dita Nahodilová, která  
v ordinaci pracovala. Ordinační doba je 
od pondělí do pátku od 7.00 do 12.00 
hodin s výjimkou čtvrtku, kdy je ambu-
lance v provozu od 12.00 do 17.00 
hodin. V odpoledních hodinách budou 
po předchozí domluvě realizovány náv-
štěvy u pacientů. Další informace na tel. 
č. 571 818 355.

hledáte praktického lékaře?

„Přednášející, pod vedením primáře 
MUDr. Mariana Branného, PhD., se zamě-
řili na aktuální komplexní diagnostiku 
chlopenních vad. Hlavním těžištěm všech 
přednášek však byla moderní,  katetrizač-
ní terapie, která zcela zásad-
ně zvyšuje komfort pacientů a 
umožňuje i léčbu dříve neře-
šitelných stavů.  Zopakování 
základů moderní diagnostiky a 
indikací  léčby a zejména široký 
přehled dostupných možností 
léčby byl pro zúčastněné léka-
ře regionu (Vsetín, Zlín, Kro-
měříž, Val. Meziříčí) význam-
ným obohacením jejich znalostí, které 
mohu využít ve prospěch svých pacientů.  
Na témata diagnostiky a léčby chlopen-
ních vad promluvili primář kardiocentra   
MUDr. Marian Branný, tak i kardiochi-
rurg MUDr. Piotr Branný. Hypertrofická  
obstrukční kardiomyopatie je převážně 
vrozené onemocnění srdce, které zkracuje 
život pacientů a významně zhoršuje jeho 
kvalitu. O nejnovějších postupech odstra-
ňujících tyto nepříznivé důsledky podrob-
ně a přehledně pohovořil MUDr. Jaroslav 
Januška.  Závěrečná přednáška prim. Bran-
ného byla zaměřena na prevenci opakují-

cích se cévních mozkových příhod katetri-
zační eliminací zdroje krevních sraženin v 
srdci. Tyto sraženiny po svém uvolnění do 
krevního oběhu  následně ucpávají mozko-
vé cévy ale i tepny zásobující jiné orgány. 

Je nutno zdůraznit skutečnost, 
že moderní léčba poškozených 
srdečních chlopní umožňuje u 
některých, vybraných pacientů 
vyhnout se náročné nitrohrudní 
operaci, která je zatížena řadou 
rizik a delší rekonvalescencí. Celé 
spektrum těchto výkonů je možné 
po dohodě a správném vyšetře-
ní pacienta využít v Nemocnici 

Podlesí v Třinci, se kterou spolupracujeme 
při řešení komplikovaných pacientů stej-
ně dobře jako s kolegy v KNTB ve Zlíně,“ 
komentoval MUDr. Bořek Lačňák. 
Náplň přednášek velmi pozitivně hodnotila  

i vedoucí lékařka interní jednotky inten-
zivní péče MUDr. Petra Čechová: „S před-
náškami jsem byla velmi spokojena a také 
bych chtěla pochválit výbornou spolupráci 
s týmem kardiologů v Nemocnici Třinec 
Podlesí, kteří jsou velmi vstřícní a ochot-
ní došetřit, a hlavně definitivně dořešit, 
hemodynamicky významné chlopenní vady 
našich pacientů.“

„Moderní léčba poškozených srdečních chlopní umožňuje 
u některých pacientů vyhnout se náročné nitrohrudní ope-
raci,“ komentuje MUDr. Bořek Lačňák.  

prim. MUDr. Marian Branny, Ph.D.

tvoření, soutěže i muzika

Odbory pořádají Mikuláše
pro děti zaměstnanců

Prvním rokem pořádá POUZP - Unie 
sester za vydatné podpory rodičů, kama-
rádů a přátel z ARO Tvořivé odpoledne  
s mikulášskou nabídkou, a to v pátek 
27. listopadu 2015 od 16.00 hodin  
v nemocniční jídelně. Děti zaměstnan-
ců, které rodiče na tuto akci přihlásili, 
čeká bohatý program: výroba vánočních 
svícnů, malování na baňky, zdobení per-
níčků a také soutěže. Odpoledne zpestří 
zpívání koled s živou hudbou, nebude 
chybět mikulášská nadílka a rej čertů.  
Počet dětí je omezen kapacitou jídelny. 
Odbory již pořádaly pro děti zaměstnan-
ců oblíbené společné aktivity o jarních 
prázdninách, věříme, že i tato akce se 
krásně vydaří. 



ný kříž za dvě stě padesát odběrů. Za jeden 
odběr se považuje odběr plné krve, plazmy 
nebo krevních destiček,“ uvedla Jana Sklá-
řová z Oblastního spolku Českého červené-
ho kříže Vsetín. Také ona sama se dostala 
do situace, kdy krev potřebovala. „Velmi si 
vážím dárců krve, ale také lékařů a sester, 
kteří nám pacientům, pomáhají překonávat 
naše bolesti, a to svým přístupem, úsměvem  
a vlídným slovem,“ dodala. 

„Dárcovství krve zachraňuje životy a 
zasloužilo by si větší propagaci. Chtěla bych 
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„Dárcovství si zaslouží větší propagaci,“ 

Na slavnostní předání bylo v úterý 3. listopadu 2015 do malého sálu Domu kultu-
ry Vsetín pozváno celkem jednapadesát dobrovolných dárců krve, kteří v minulém 
období splnili podmínky pro udělení stříbrných (32 dárců) či zlatých (15 dárců) Jan-
ského plaket a zlatých křížů III. třídy (4 dárci). 

„V České republice morální oceňování 
dobrovolných dárců krve provádí Český 
červený kříž od roku 1960, a to několika 
stupni podle počtu odběrů. Za první odběr 
je udělen odznak - Krůpěj krve. Za deset 
odběrů bronzová plaketa profesora Jan-
ského, za dvacet odběrů stříbrná, za čty-
řicet odběrů zlatá plaketa. Dále jsou udě-
lovány zlaté kříže III. stupně za osmdesát 
odběrů, II. stupně za sto dvacet odběrů a 
I. stupně za sto šedesát odběrů. Plaketu 
Dar krve, dar života uděluje Český červe-

uvedla při předávání Janského plaket ve Vsetíně ministry-
ně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová

vám všem poděkovat, protože darujete 
krev z nadšení a dobré vůle, a my všich-
ni víme, že to neděláte pro peníze. Děkuji  
a držím palce do dalšího snažení, budu moc 
ráda, pokud vás bude přibývat,“ poděkova-
la ministryně práce 
a sociálních věcí  
Mgr. Michaela 
Marksová, která 
na slavnost zavítala  
v rámci své návště-
vy Valašska. 

„Mladí lidé dnes nechtějí mít děti, protože 
si chtějí užít života plnými doušky, jít za 
lákadly, kariérou. Všichni se takto někam 
ženou, starají se jen o sebe. Je krásné se 
potkat s lidmi, kteří jdou proti tomuto 
proudu, kteří krev darují pravidelně. Mož-
ná, že i vás samotné to obohacuje, určitě 
je to dobrý pocit, se kterým se dobře žije. 
Musím se ale přiznat, že osmdesát odbě-
rů, za které se uděluje Zlatý kříž III. třídy, 
to je pro mě naprosto nepředstavitelné,  
i když nějaké odběry jsem také absolvo-
val,“ komentoval a poděkoval dárcům sta-
rosta Vsetína Jiří Čunek. 

„Jak jsem již říkala na tomto místě vloni, 
skláním se před vámi s obrovskou úctou a 
pokorou. Po dva roky, co mám čest řídit 
nemocnici, hledáme lidi ochotné pomoci. 

Plaketa Dar krve, dar života
za dvě stě padesát odběrů

Ministryně: „Držím palce  
a doufám, že vás bude přibývat.“

„Osmdesát odběrů, to je pro mě
nepředstavitelné,“ řekl starosta

Ráda bych poděkovala zaměstnan-
cům naší transfuzní stanice

 Pokračování na str. 9.
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Vy dáváte krev, někteří lidé pomáhají tím, 
co umí, někteří finančně, a naší nemoc-
nici to nesmírně pomáhá. Ke slovům díků 
jsme dnes připojili i drobnou pozornost  
v barvě krve, ale moc ráda bych poděkova-
la i zaměstnancům naší transfuzní stanice, 
kteří jsou nositeli toho, že tady dárcovství  
v takové míře funguje, že vy se na transfuzní 
stanici vracíte jako mezi své,“ uvedla před-
sedkyně představenstva Vsetínské nemocni-
ce a.s. Ing. Věra Prousková, MBA. 

Jedním z těch, kteří převzali zlatý kříž  
III. třídy, byl také osmačtyřicetiletý slévá-
renský dělník Radek Vilímek ze Vsetína 
(na snímku uprostřed). Krev daruje od roku  
1987.  „Tehdy jsem byl na vojně a za tři odbě-
ry byl opušťáček. Když jsem se vrátil domů, 
pokračoval jsem v dárcovství. Krev chodím 
darovat pravidelně jednou za tři měsíce. Pro 
dobrý pocit, ale také jako prevenci. Absolvu-
ji vždy potřebná vyšetření a mám tak svůj 
zdravotní stav pod kontrolou,“ uvedl Radek 
Vilímek. 

 Dokončení ze str. 8. 

Daruji pro dobrý pocit, ale také
abych měl zdraví pod kontrolou

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů: 
Vladimír Daňko, Jablůnka • Filip Dřímal, Valašské Meziříčí • Andrea Kovaříková, Vsetín 

• Petr Krhovják, Huslenky • Marek Latta, Valašské Meziříčí • Iva Maléřová, Lhota u Vse-
tína • Jaromír Navrátil, Huslenky • Simona Skýpalová, Oznice • Martina Snozová, Rož-
nov pod Radhoštěm • Mgr. Radek Šimčík, Vizovice • Jiří Šrom, Vsetín • Eva Zajíčková, 
Huslenky • Karel Žeidlík, Karolinka • Zdeněk Drga, Vsetín • Radka Halamíčková, Vsetín • 
Roman Havran, Jablůnka • Jan Novosad, Huslenky • Renata Schmidtová, Rajnochovice 
• Vlasta Sojková, Valašské Klobouky • Vojtěch Šarman, Velké Karlovice • Jan Šinkma-
jer, Karolinka • Václav Vidlář, Hošťálková • Lukáš Zbořil, Halenkov • Pavla Kocurková, 
Huslenky • Filip Kužílek, Francova Lhota • Martin Mlčoušek, Vsetín • Eva Ondruchová, 
Vsetín • Alena Rožnovjáková, Vsetín • Dagmar Stašová, Rajnochovice • Miroslav Suro-
vec, Horní Lideč • Josef Trčálek, Střelná • Josef Zemánek, Jablůnka. 
 
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů:
Bronislava Danielová, Valašské Klobouky • Karel Novosad, Francova Lhota • Petr Vág-

ner, Vsetín • Eliška Zetková, Valašské Meziříčí • Anna Galdová, Nový Hrozenkov • Jana 
Janštová, Velké Karlovice • Adam Králík, Karolinka • Josef Rasocha, Vsetín • Petr Smilek, 
Jablůnka • Jaroslav Škývara, Halenkov • Petr Tlašek, Velké Karlovice • Jiří Horáček, Vel-
ké Karlovice • Antonín Martinec, Hovězí • Martin Michálek, Vsetín • Jan Plšek, Vsetín. 

Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů:
Josef Tlašek, Velké Karlovice • Jaroslav Straděj, Vsetín • Bohuslav Štamposký, Rožnov 

pod Radhoštěm • Radek Vilímek, Vsetín.                                                    Děkujeme Vám. 

Pravidelně chodí darovat
krev zhruba osm set lidí
Ve Vsetíně se odebírá takzvaná plná krev od dobrovolných dárců, kteří ji darují 
bez úplaty. Vsetínské pracoviště je odběrovým střediskem, krev se odtud pře-
váží k dalšímu zpracování do Fakultní nemocnice Olomouc. Pokud se rozhod-
nete darovat krev, můžete tak učinit na hematologicko - transfuzním oddě-
lení  Vsetínské nemocnice a.s. v prostorách moderního pavilonu patologie  
a centralizovaných laboratoří, a to každou středu po předchozím objednání  
na tel. č. 571 490 605.

Část krevních produktů se vrací 
zpátky do nemocnice a slouží k léč-
bě zdejších pacientů. Krevní transfu-
ze se používají například u pacientů  
v souvislosti s krvácením do zažívacího 
traktu, při ortopedických operacích, při 
komplikovaných porodech, při akut-
ních chirurgických zákrocích, při dalších 
výkonech a léčbě.  
V našem registru máme více než čty-

ři tisíce dobrovolných dárců krve z 
celého Valašska, těch, kteří chodí krev 
darovat pravidelně je zhruba osm set. 
Vloni jsme zaregistrovali dvě stovky 
nových dárců – prvodárců. Potřebo-
vali bychom více – především mladých 
– dárců krve, protože registr stárne  
a je ho zapotřebí omladit. Proto velké 
naděje vkládáme do výborně nastarto-
vané spolupráce se středními školami  
ve Vsetíně. Rádi bychom navázali spolu-

práci i s Valašským Meziříčím a Rožnovem 
pod Radhoštěm. 

První ze škol, která nabídla studentům 
společné dárcovství krve byla Střední 
průmyslová škola strojnická Vsetín. Mezi 
oceněnými byl i vyučující této školy, prof. 
Drga, který byl u počátku vzájemné spolu-
práce. Děkujeme a gratulujeme.  

Při komplikovaných porodech,
krvácení do zažívacího traktu

Začalo to průmyslovkou

Ocenění dárci
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Naši partneři uspořádali
Den pro růžovou stužku 

Partnerská ONKO-DUHA Vsetín za pod-
pory našeho významného sponzora, spo-
lečnosti Indet Safety Systems uspořádali  
15. října 2015 v rámci mezinárodní kam-
paně Breast Health Day preventivní akci 
Den pro růžovou stužku. Rozdávali mate-
riály, informující o postupu při samovy-
šetření prsu, zároveň upozorňující na 
nutnost prevence, účasti na screeningo-
vých vyšetřeních, jež můžou včas odhalit 
rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého 
střeva a konečníku. 
Symbolem kampaně se stala kromě růžo-

vé stuhy také krásenka zpeřené. „Působí 
křehce a zranitelně, ale ve skutečnosti jde 
o silnou a pevnou rostlinu, která symbo-
lizuje zdravý a odolný život. Jako jedna  
z mála rostlin kve-
te až do října, což 
je měsíc boje pro-
ti rakovině. Svým 
výskytem propojuje 
různé kontinenty, 
v našem případě 
evropský a asijský, a 
obrazně spojuje záměry a myšlenky české 
organizace ONKO-DUHA Vsetín s japon-
skou skupinou Nippon Kayaku, zastoupe-
nou v ČR společností Indet Safety Systems 
a.s.,“ vysvětlili organizátoři.

Dovolená v Čeladné je díky 
smlouvě nyní výhodnější
Vsetínská nemocnice a.s. uzavřela 
smlouvu o vzájemné spolupráci  
s provozovateli Horského hotelu 
Čeladenka, kteří připravili speciál-
ní akční nabídku s téměř  padesáti-
procentní slevou. 

1 osoba

3 dny / 2 noci

Třídenní pobyt (mimo víkendu) v 
horském hotelu Čeladenka nyní při-
jde zaměstnance Vsetínské nemoc-
nice a.s. na 2.580 Kč/osobu, což 
zahrnuje ubytování v komfortně 
vybavených pokojích, stravu formou 
light all inclusive, hodinový vstup 
do Lesních lázní, originální návštěv-
nickou kartu Beskydy Card, zdarma 
wifi, parkování u hotelu, zapůjčení 
horských kol, holí na nordic walking 
a využití sportovního hřiště. 
Šestidenní pobyt (5 nocí, mimo 

víkendu) pak přijde zaměstnance 
nemocnice na 4.995 Kč. 
Bližší informace o podmínkách zís-

kání zaměstnaneckého benefitu a 
dalších náležitostech Vám podají 
pracovníci personálního oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. 

Studenti pomáhali v archivech i na zahradě

Při průzkumném šetření pohybu pacientů, zvelebování areálu a úpravě růžové 
zahrady i při pracech v archivu pomáhali v září studenti 3. a 4. ročníku oboru Zdra-
votnický asistent. Ještě než nastoupili na praxi. 

„Děkujeme Masarykovu gymnáziu, 
Střední zdravotnické škole a Vyšší 
odborné škole zdravotnické Vsetín za 
pomoc při činnostech, na které není 
při běžném provozu příliš prostoru, 
nicméně jsou důležité,“ uvedl náměs-
tek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské 

nemocnice a.s. Mgr. Pavel Šupka. Při-
pomenul, že zdravotnická škola je pro 
nás významným partnerem, nejen při 
výchově zdravotníků, ale i při zajišťo-
vání nejrůznějších preventivních akcí  
pro veřejnost. Vzájemná spolupráce  
se i nadále úspěšně rozvíjí. 

Děkujeme studentům i vyučujícím  
a těšíme se na další společné akce. 
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Pojišťovna zjišťovala názory 
svých klientů, Vsetín chválili
Hlavními tématy průzkumu, který prováděla Revírní bratrská pokladna v sedmnácti 
nemocnicích Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje byly úroveň komu-
nikace lékařů a zdravotnického personálu s pacienty, úroveň starostlivosti a úspěšnost 
léčby podle subjektivních pocitů. Celkovým vítězem průzkumu se stala nemocnice  
v Třinci-Podlesí, Vsetínská nemocnice podle názoru pacientů z řad pojištěnců RBP nej-
lépe komunikuje, největší pozornost péči o pacienty věnuje dle průzkumu Karvinská 
hornická nemocnice. Psal o tom na svých stránkách Moravskoslezský deník. 

psali o nás

Čtvrtletník nejen pro odbornou veřej-
nost s názvem Komfort sleduje, jak 
zdravotnická technika zlepšuje péči o 
pacienta. Ve svém třetím letošním čís-
le zveřejnila reportáž, kterou přijela do 
Vsetína připravit jeho redaktorka Petra 
Trnková. Vyzpovídala personál léčebny 
dlouhodobě nemocných, kam bylo vloni 
zakoupeno 85 nových lůžek, ale i inter-
ní JIP, která také získala nová, elektricky 
polohovatelná lůžka od firmy Linet. Vyjá-
dřila se i primářka LDN MUDr. Zuzana 
Vojtěchová: „Když přicházíte do nemoc-
nice, nebývá to často příjemná situace, 
ale tato lůžka dojem určitě nezkazí, ba 
právě naopak. Jsou fajn pro ošetřující 
personál, pacienti ovládání okoukají a 
pak používají sami. Ti, kteří zažili ještě 
lůžka původní, se nad novými obvyk-
le radují, že tak pohodlné nemají ani 
doma.“ V reportáži se dále také píše o 
aktivitách Roku pro LDN, díky kterému 
se podařilo získat bezmála milion korun 
pro nákup nových lůžek. 

Reportáž o nových lůžkách
zveřejnil časopis Komfort 

Optimistická fotografie z naší porod-
nice se stala hitem facebooku, jedním  
z nejúspěšnějších příspěvků na našem 
profilu. Na sociální síti se objevila v pátek 
23. října 2015 s doprovodným textem: 
„Novou, dočasnou posilu mají vsetínští 
porodníci. Je obrovská a plyšová:) Krtečka  
v nadživotní velikosti dostala od rodi-
ny jedna z maminek a její děťátko.  
A tak se u něj vyfotografovali i naši lékaři  
(MUDr. Radek Laža a MUDr. Lenka Pet-
ruželová).“ Během několika hodin jsme 
zaregistrovali dvě desítky krásných, 
pochvalných  komentářů. Do pondělí 
fotografii vidělo přes 31 tisíc lidí, 41 jich 
sdílelo a 710 jí udělilo „lajk“ (označilo ji To 
se mi líbí). 
• „Veru lepšieho doktora ako je  

MUDr. Laža, som ešte nestretla: citlivý, 
milý a všetko krásne vysvetlí,“ napsala  
Zuzana Fujeríková. 
• „Taky se přidávám a ještě jednou děku-

ji za velmi empatický přístup u porodu, 
každopádně celý tým Vsetínské porod-
nice si zaslouží velkou pochvalu,“ dodala  
Jana Sklářová Švagerková. 
• „S oběma lékaři na fotce jsem měla 

tu čest během těhotenství a porodu, a 
oba vynikající. Ještě jednou tímto děkuji  

Na stránkách Českého národního regis-
tru dárců dřeně www.kostnidren.cz  
se objevila pochvala náboru, který se 
uskutečnil ve Vsetínské nemocnici a.s. 
v úterý 15. září 2015. O průběhu akce 
se můžete dočíst v našem zpravodaji  
na str. 3. Informace o náboru se obje-
vily také na facebookových stránkách  
Jedu na dřeň. A zprávu zakončili výzvou 
Valaši na dřeň! Možná si jej vypůjčíme 
pro některou z dalších kampaní:). Slo-
gan pro tu příští ale už máme vymyšlen. 
Budeme Vás informovat v dalším vydání 
zpravodaje. 

Český národní registr dárců  
dřeně chválil vsetínský nábor

„Zajímali nás názory našich 
pojištěnců, pacientů lůžko-
vých zařízení. Znalosti zpětné 
vazby zároveň posiluje vnitř-
ní motivaci zdravotnického 
personálu ke zvyšování kvali-
ty poskytované péče,“ uvedl 
pro Moravskoslezský deník 
Jiří Havrlant, náměstek ředi-
tele pro zdravotnictví Revírní 
bratrské pokladny, zdravotní 

pojišťovny (RBP) a dodává:  
„I když výsledky průzkumu 
subjektivních pocitů našich 
pojištěnců nejsou primárně 
podkladem pro odbornou 
diskuzi, hrají významnou roli  
při naší komunikaci s jednotli-
vými nemocnicemi a budeme 
v nich pokračovat i v budouc-
nu. Chceme znát názory svých 
pojištěnců.“ 

Průzkum v sedmnácti 
nemocnicích tří krajů 

Krtek a porodníci zaujali:  
počet lajků byl rekordní
Fotografii z naší porodnice vidělo na sociální síti  
Facebook za dva dny více než 31 tisíc uživatelů

za poskytnutou péči,“ uvedla Magda Buncová.  
A pozdrav nám poslala i sama majitelka 
krtečka: „Dočasná posila Krteček:) je už  
s maminkou a miminkem doma u tatínka. 
Chtěli bychom vám moc a moc poděkovat za 
skvělou péči a rodinné prostředí v porodnici,“ 
dodala Michaela Slováková. I my děkujeme 
za všechny pochvaly a přejeme mamince  
i děťátku hodně zdraví a radosti. 

Valaši na dřeň!
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Narodili se nám...Napsali jste nám...

Správně odpo-
věděla a dvě 
vstupenky  

na Zdravotnic-
ký ples (28. 11. 
2015, DK Vse-
tín) vyhrála: 

MUDr. Barbora  
Weberová

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

Odpovědi posílejte do 19. prosince 2015. Nezapomeňte připojit 
telefonický kontakt. Děkujeme Vám a těšíme se na odpovědi. 

Sestřičky jsou srandistky a prostě super. Neměnit!
 •  Krásný pozdrav z rehabilitace po Vaší úspěšné operaci kyčle, Vám a celé-
mu Vašemu pracovnímu kolektivu. 
Pane primáři, máte kolektiv léka-
řů a super sestřiček, který by Vám 
mohli všude závidět. Přeji Vám, a 
všem okolo Vás, hodně zdaru ve Vaší 
záslužné práci a hodně spokojenos-
ti v osobním životě. Sestřičky jsou 
srandistky a prostě super. NEMĚNIT!  
Váš pacient Mirek Cinkl (pohlednice  
z Čeladné adresována primáři MUDr. Zdeňku Košťálovi a kolektivu ortopedické-
ho oddělení)

Děkuji MUDr. Fukalové za vynikající diagnostiku
 •  Vážené vedení nemocnice, ráda bych touto formou poděkovala za vzornou péči 
při mé hospitalizaci na neurologickém oddělení. Vážím si práce celého personá-
lu, který byl profesionální a velmi vstřícný. Děkuji však především MUDr. Heleně 
Fukalové za její vynikající diagnostický odhad a následný léčebný postup, který 
mě postupně zbavoval mých vleklých zdravotních obtíží. Jsem ráda, že máme v 
naší nemocnici takové odborníky. S pozdravem Jarmila Kovářová, Jablůnka. 

Rovněž strava byla na úrovni
 •  Koncem září jsem byl hospitalizován ve Vsetínské nemocnici na neurologii. 
Chtěl bych poděkovat paní primářce MUDr. Rychlíkové, dále MUDr. Michalcové 
a všem sestřičkám, hlavně sestře Drymlové za vzorné opatrování. Rovněž strava 
byla na úrovni. Ještě jednou děkuji, s pozdravem Punčochář, Dolní Bečva.

Děkuji dětskému oddělení 
 •  Vážená paní ředitelko, chtěl bych touto cestou poděkovat zaměstnancům 
dětského oddělení, kde jsem byl v srpnu s dcerou hospitalizován. Hlavně za pro-
fesionální a zároveň lidský přístup a obětavost. S pozdravem MUDr. Stanislav 
Horák, Olomouc 
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Soutěžte s námi...o dárkový kufřík z Řeznictví H&H

Výherce 
z minula: 

Naše kolegyně, obchodní referentka Bc. Petra 
Kopecká přivedla na svět půvabnou Agátku. 
Narodila se 30. srpna 2015 na gynekologicko-
porodnickém oddělení 
Vsetínské nemocnice 
a.s. „Co se týká porod-
nice, tak jsem byla veli-
ce spokojená. Napro-
sto skvělý přístup, jak 
lékařů, tak i sester. 
Čekání na porod jsem 
strávila na nově vybu-
dovaném rodinném pokoji, prostředí veli-
ce příjemné. Takže ze své zkušenosti můžu 
všem nastávajícím maminkám porodnici vře-
le doporučit,“ napsala nám maminka a jak 
Petra prozradila, Agátka se má čile k světu  
a hezky prospívá. Máte i Vy ve svém okolí nové 
přírůstky? Napište nám, rádi zveřejníme. 

 3
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U Janičatů čte zpravodaj
celá rodina i s Jindříškem
Zpravodaj Vsetínská nemocnice a.s. 
informuje si ráda prohlédne celá rodina 
paní Aleny Janičatové, všeobecné sestry 
z oddělení tuberkulózy a respiračních 
nemocí. Vnuk Jindříšek se stal naším nej-
mladším „čtenářem“:) Zdravíme celou 
rodinku a Jindříškovi (kromě nového 
zpravodaje:)) posíláme i malý dárek.

posíláte nám

Mladý filmař vzal zpravodaj
až do srdce Velké Británie
Díky našemu 
spolupracovní-
kovi, mladému 
filmaři Honzo-
vi Rohlíkovi se 
náš zpravodaj 
podíval i do 
Anglie, kde byl 
Honza se svými 
spolužáky na 
exkurzi. Děku-
jeme za foto  
z Londýna a 
srdečně zdraví-
me. 

Podruhé na Ukrajině

Již druhým rokem se podíval na Ukraji-
nu náš zpravodaj díky Mgr. Pavlu Šup-
kovi, náměstkovi pro ošetřovatelskou 
péči. Na fotu na jednom z náměstí  
v oblastním městě Chmelnickyj. 

Vedení Vsetínské nemocnice obdrželo 
počátkem října letošního roku oznáme-
ní, že ve věku nedožitých 92 let zemřel 
MUDr. Robert Moravec. 
Poslední rozloučení se kona-

lo 10. října 2015 ve velkém 
sále církve bratrské v Praze 2. 
Jméno MUDr. Roberta Morav-
ce již pravděpodobně mladším 
zaměstnancům mnoho neříká, 
jedná se však o osobnost, kte-
rá věnovala svůj profesní život 
vsetínské nemocnici a význam-
ně přispěla k jejímu rozvoji. Jak 
jsme vyhledali v našich archi-
vech, byl v naší nemocnici zaměstnán  
44 let, a to od 11. října 1955  
až do 31. května 1989. 
Právě rok jeho příchodu 
do nemocnice je spojován 
se vznikem samostatného 
rentgenologického praco-
viště a letos si připomínáme 
60 let od této události. 
MUDr. Robert Mora-

vec byl prvním primářem 
rentgenologického pra-
coviště. Tehdy se ještě 
nacházelo v prvním patře 
chirurgického pavilonu,  
v roce 1958 bylo přemís-
těno do přízemí pavilonu, kde dnes sídlí 
oční oddělení. Mimo diagnostickou čin-

nost se zde postupně rozvinula i rentge-
nová terapie nádorová a nenádorová.  
MUDr. Moravec byl ve funkci primáře 

čtyřiadvacet let, v roce 1979 
jej vystřídal MUDr. Bohdan  
Kvasnica. 
V osmdesátých letech se 

oddělení přestěhovalo do 
současných prostor v příze-
mí chirurgického pavilonu. 
V roce 1987 byl zprovozněn 
první ultrazvukový přístroj 
a oddělení přejmenová-
no na radiodiagnostické. 
Od roku 1991 je primářem 

oddělení MUDr. Radomír Vala, který stojí  
v čele oddělení dodnes. 

vzpomínka

Na fotografii kolektiv rentg. pracoviště  
v sedmdesátých letech.  Foto: archiv

Zemřel první primář samostatného rentgenologického oddělení

změna na očním oddělení 

Po mnoha letech došlo ke změně na postu vrchní sestry očního oddě-
lení. Vedení nemocnice i kolegyně vrchní sestry poděkovaly paní Evě 
Novákové za výbornou spolupráci a popřáli hodně zdraví a osobních 
radostí. Paní Nováková se však s nemocnicí definitivně nerozloučila,  
i nadále zde bude příležitostně na oddělení pracovat. Novou vrchní 
sestrou očního oddělení byla jmenována paní Věra Horáková (na spo-
lečné fotografii v první řadě druhá zleva). Oční oddělení také získa-
lo nového primáře MUDr. Pavla Šmehlíka (na snímku vpravo). Nové 
vrchní sestře i primáři přejeme hodně pracovních úspěchů. 
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• Hanko, jak jste ke zpívání a pěveckému 
sboru vůbec dostala?
„Zpívala jsem od malička, všichni sourozen-

ci jsme chodili do lidové školy umění. Když 
pak v roce 1988 vznikl soubor Sonet, tehdy 
jako kroužek maminek na mateřské dovo-
lené, které rády zpívaly, tak jsem se ráda 
přidala. Na mateřské v tom období  byla i 
nynější profesorka Masarykova gymnázia  
PhDr. Helena  Kaločová, takže bylo  
o odborné vedení postaráno. Zjistily jsme, 
že všechny z nás prošly nějakým dětským 
pěveckým sborem a lehce jsme navázaly 
na osvojené pěvecké  návyky.  Postupně se 
k nám připojovali kamarádi a kamarádky, 
kteří  rádi zpívali.“
• Profesorka Helena Kaločová je dobrou 

duší hned několika vsetínských sborů, 
zůstala s vámi dodneška?
 „Postupně nešlo již jen o pohodové zpí-

vání, ale o zodpovědný koníček.  Úspěšně 
jsme se účastnili  různých pěveckých soutěží 
a festivalů sborového zpěvu. Pro dirigentku 
to bylo hodně náročné, protože začala učit 
na LŠU a posléze na gymnáziu, kde také 
založila několik úspěšných pěveckých sborů 
a stále je vede.  V roce 2002 došlo ke změně 

V pěveckém sboru Sonet má vsetínská
nemocnice hned trojnásobné zastoupení

V pěveckém sboru Sonet působí Hana Chmela-
řová s krátkými přestávkami už od jeho založení 
v roce 1988, zpívá altové party, stejně jako další 
zaměstnankyně Vsetínské nemocnice a.s. (oddě-
lení lékařské mikrobiologie) Mgr. Andrea Barano-
vá. Spolu s nimi na koncertech zahlédnete také 
všeobecnou sestru chirurgického oddělení Ště-
pánku Valešovou. V současné době se již všech-
ny pilně připravují na tradiční vánoční koncert, 

který zpívají společně s doprovodem komorní-
ho orchestru Collegium Musicum ze Zlína. Slav-
ná Rybova Vánoční mše zazní v jejich podání  
27. prosince 2015 v katolickém kostele ve Vsetíně. 
Vyzpovídali jsme Hanu Chmelařovou o tom, co ji 
přivedlo ke zpívání, kdy Sonet vznikl a jak fungu-
je. Všem třem zpěvačkám přejeme, ať koncert 
výborně dopadne, na náročný koníček si najdou  
i nadále čas, baví je a naplňuje. 

ky. Pestrá jsou naše společná soustředění  
v bývalé dětské ozdravovně v Kychové  
a vícedenní výlety. Běžné zkoušky probí-
hají každou středu ve zdravotnické škole. 
Během let  společného zpívání se všich-
ni dobře známe, sblížily se i naše rodinky, 
a tak se různě setkáváme na různých akcích. 
Prostě se nenudíme a život si užíváme.“
• Jak se jako vrchní sestra oddělení 

tuberkulózy a respiračních nemocí díváte 
na svůj koníček? 
„Lidé se vztahem k hudbě jsou pozitiv-

ně naladěni, zpěváci a hráči na hudební 
nástroje mají zpravidla výbornou vitální 
kapacitu plic, což vidíme v naší ambulanci. 
Myslím, že někdy zbytečně moc řešíme 

všechny negativní věci kolem sebe  a  nevní-
máme, kolik je kolem nás úžasných věcí  a 
lidí. Hudba nám dává neomezené množství  
zážitků  a každý si v ní najde to svoje. Pro 
mě je úžasné  umět jí naslouchat a umět 
ji šířit.“  
                                 Děkujeme za rozhovor.

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

ve vedení sboru , jako sbormistři  nastoupili 
Terezka a Jožka Surovíkovi, bývalí členové 
Sonetu. Od roku 2013 už sbor vede jenom  
Jožka, v současné době velmi vyhledávaný  
sbormistr i dalších sborů  (Cantica Zlín, Dvo-
řák Zlín, Moraviachor).
 • Sonet si zazpíval i v zahraničí, kam všu-

de jste se společně podívali?
„Na různých  festivalech jsem poznala, 

že hudba je mezinárodní jazyk, kterým si 
vždy můžeme společně porozumět. Během 
působení ve sboru jsme navštívili Rakous-
ko, Švýcarsko, Itálii, Francii a Makedonii. 
Vždy máme plno krásných zážitku a nových 
kamarádů. 
Zpívali jsme díla jako jsou  Bachovo 

Magnificat, Pucciniho Messa di Gloria, 
Mozartvo Requiem a Korunovační  mše 
a podobně. Byli jsme  na různých festiva-
lech a soutěžích s velmi pěknými výsled-

„Lidé by měli více zpívat a vést k tomu i své děti. Mimochodem 
zpěváci a hráči na dechové nástroje mívají výbornou vitální kapa-
citu plic,“ spojuje svou profesi s koníčkem vrchní sestra oddělení 
tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) Hana Chmelařová. 
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Rodinný běh: dvaačtyřicet tisíc pro porodnici
Krásné slunečné počasí přispělo k výborné atmo-

sféře v pořadí již druhého Rodinného běhu, který 
se konal v sobotu 3. října v rámci TES VALACHI-
ARUN 2015. Běželo bezmála pět stovek účastníků, 
díky kterým se na startovném vybralo jednadvacet 
tisíc korun. Společnost TES Vsetín částku zdvojná-
sobila na výsledných dvaačtyřicet tisíc korun pro 
porodnici Vsetínské nemocnice a.s., které poputu-
jí na modernizaci dalších dvou porodních pokojů.  
Do Rodinného běhu se zapojili jednotlivci i kolekti-
vy: Rodinné a mateřské centrum Sluníčko vložilo do 
startovného částku 3.050 Kč a zdravka (Masarykovo 
gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín) bezmála dva tisíce  
(1.936 Kč). Mezi běžci se představili i zástupci gyne-
kologicko-porodnického oddělení. Moc děkujeme 
všem, kteří nás podpořili. V dalším získávání financí 
nám pomůže Vánoční pokoj.              Více na str. 16. 

Již posedmé jsme se společně sešli při sportování: na zaměstnanecký bowlingový turnaj 
přišla ve čtvrtek 22. října 2015 více než stovka účastníků, kteří sestavili 13 družstev. Ve 
velké konkurenci nejvíce bodů nasbírala zdravotnická škola, kterou již tradičně na akce 
zveme. Na krásné stříbrné příčce stanula lékárna a třetí byla mikra plus. Připravena byla 
také více než padesátka veselých cen v naší tombole a hitem byl fotokoutek, ze kterého 
si zájemci mohli fotografie hned odnést domů. Cenu za nejlepší dres získalo družstvo 
ISLF (vpravo dole), které nezanedbalo ani zadní stranu trička, kde mělo diagnózy:) 

Bowling tentokrát vyhrála zdravotnická škola
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Vánoční pokoj

Vsetínská nemocnice a.s. informuje 

Nemocnici navštívil zdravotní 
výbor poslanecké sněmovny 
 O rozvojových záměrech krajského zdravotnictví, ale také o problémech, které 
tento resort aktuálně tíží, jednali ve dnech 4. až 6. listopadu 2015 ve Zlínském kra-
ji členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v čele  
s jeho předsedou, profesorem Rostislavem Vyzulou. Navštívili i Vsetínskou nemoc-
nici, kde hovořili o ekonomice a plánech  nemocnice, ale také o všeobecné proble-
matice českého zdravotnictví. 

Nová benefiční aktivita 
pomůže vybavit další
dva porodní pokoje

VÁNOČNÍ POKOJ je projekt, který vznikl  
v jihlavské nemocnici. Do přispívání 
touto formou se zapojily mnohé firmy, 
organizace i zaměstnanci nemocnice.  
A my doufáme, že se zalíbí také Vám. 
Princip je jednoduchý: vybrat si z nabíd-

kovém katalogu konkrétní předmět, 
jehož nákupem chcete projekt podpořit, 
a telefonicky si jej rezervovat. Zpracu-
jeme darovací smlouvu a budeme Vás 
informovat o průběhu celé akce. 
Letošním cílem je vybavit další dva 

porodní pokoje, které jsou sice menší 
než první zmodernizovaný, ale také ony 
mohou nabízet příjemné zázemí. 
Hodnota dárků je od tří stovek až po 

více než třicet tisíc korun. A v čem je 
projekt novátorský? Můžete přispět 
sami i s kolegy a přesně víte, kam Vaše 
finanční prostředky směřují. Ať už si 
vyberete některou z relaxačních pomů-
cek či vybavení koupelny, pomůžete 
přispět k dalšímu zvelebování nemoc-
nice. Pro jednoho sponzora by bylo vel-
mi náročné zaplatit celou modernizaci, 
společně se nám to určitě podaří. Příští 
Vánoce zmodernizujeme pokoj na dal-
ším oddělení. Podrobnosti na webu  
a facebooku nemocnice. 

Rehabilitaci si prohlédly dvě stovky zájemců
Den otevřených dveří rehabilitačního oddělení přilákal v úterý 6. října 2015 dvě 
stovky zájemců všech věkových kategorií. Prohlédli si tradiční pracoviště včetně 
žádané magnetoterapie, reboxu, lymfodrenáží, fyzioterapie při močové inkonti-
nenci, hovořilo se však podrobně také o možnostech Vojtovy metody, baby masáží, 
severské chůze, prevenci bolestí páteře (správný sed, zdravá kancelář), ve spolu-
práci s VZP se měřil tlak a množství tuku v těle, na stanovišti Lísky se vyráběly 
ovesné vločky, mouka, připravovaly zdravé svačinky. Hitem bylo cvičení TRX pro 
zatížení celého těla. Závěsné cvičení, které rozvíjí tělesnou sílu pomocí funkčních 
pohybů a dynamických poloh, si vyzkoušela řada zájemců.


