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Rok pro LDN: milion
na lůžka pro léčebnu

První se narodila Gabriela Hromadová.
Vsetínská porodnice opět rekordní:
o 32 porodů více než před rokem

V rámci Adventního koncertě 450 tisíc korun. Podpořili tak
tu, který se uskutečnil v neděli
projekt Rok pro LDN, jehož cílem
7. prosince 2014 v nemocniční
bylo získat finanční prostředky
kapli sv. Růženy, předali prezina nákup nových lůžek pro
dent společnosti Indet Safety
léčebnu dlouhodobě nemocných
Systems, pan Susumu Tokutake
a rozvíjet služby. Celkem se
a personální manažerka Jitka
podařilo díky spozorům a beneŠimarová předsedkyni předstaficím shromáždit bezmála milivenstva Vsetínské nemocnice a.s.
on korun. Všem, kteří pomohli,
Základní
a neměnná barva logotypu nemocnice je modrá, pro použití například v černobílých tiskovinách je deﬁnován
Ing. Věře Prouskové šek v hodnoděkujeme.
Více na str. 7.

i varianta v černé a negativu. Logotyp by měl být používán na jednobarevné pozadí přednostně v negativní barevnost

První dítě se letos ve Vsetínské nemocnici a.s. narodilo
2. ledna 2015 v 8.16 hodin. Holčička Gabriela Hromadová měla při narození 3.000 g. Prvnímu novorozenci
a jeho rodičům Haně a Davidu Hromadovým přišli
pogragulovat člen představenstva Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Bořek Lačňák a náměstek hejtmana
Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Lubomír Nečas. Ten rovněž pochválil opětovný nárůst počtu
porodů ve Vsetínské nemocnici a.s., kde v roce 2014
přišlo na svět 745 dětí.
Více na str. 5.

O chirurgické léčbě
kolorektálního karcinomu
s MUDr. Slováčkem ... str. 14

U kuřáků vznikne
dekubit čtyřikrát
rychleji
... str. 11
Pacient napsal
ministru zdravotnictví
... str. 12

Největší zájem byl
o protichřipkový
balíček
... str. 13

Ortopedi implantovali o stovku
endoprotéz více. Čekání se zkrátilo.

Čtěte
na str. 8 a 9.
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Oddělení vykouzlila vánoční atmosféru
i originální přání do nového roku 2015

Milého sněhuláka poslalo oddělení
lékařské mikrobiologie.

Řadu krásných vánočních a novoročních přání si letos připravila
oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
Byla mezi nimi tentokrát i trojrozměrná: půvabnou papírovou baňku
s přáním vyrobilo chirurgické oddělení, dech pak vyrazila kolekce textilních,
ručně šitých srdíček z produkce interního oddělení. Výborné nápady měli
i další. Přinášíme Vám ukázky některých přání a fotografií z oddělení.
Všude zaměstnanci pro své pacienty
i kolegy vykouzlili vánoční atmosféru
a patří jim poděkování.

Na oknech LDN vyrostlo vánoční městečko a spousta hvězd. S výzdobou pomáhalo vsetínské dobrovolnické centrum

Adorea. Děkujeme!

Harmonický rok 2015 přeje oddělení ORL.
Na chirurgickém oddělení bylo
vánočních stromků hned několik.

Na dětském oddělení vánoční atmosféru vytvořili andělé
na oknech, ale i betlém. Ten nám, stejně jako další vánoční ozdoby pro LDN, věnovalo Auxilium Vsetín.

Hezkou vánoční výzdobu měli také na HTO.
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„Rok 2014 byl pro naši
nemocnici velmi úspěšný,“
komentuje předsedkyně představenstva Vsetínské
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková
Vážení a milí čtenáři,
na úvod mi dovolte popřát všem,
zejména zaměstnancům, pacientům,
našim dodavatelům, spolupracujícím
subjektům a všem našim příznivcům
hodně zdraví, osobního štěstí, pracovních úspěchů a profesního uspokojení, hodně smělých plánů a splněných
přání a zejména dobrých mezilidských
vztahů, abychom žili obklopeni pozitivními, tvůrčími, odpovědnými a vstřícnými lidmi.
Současně bych ráda poděkovala
pacientům za důvěru, zaměstnancům
za loajalitu a obrovský objem
práce, který v uplynulém roce zvládli,
a také všem subjektům i jednotlivcům,
kteří nás podporují a kteří s námi spolupracují, za přízeň a nezištnou pomoc.
Moc si toho vážíme.
Stojíme na prahu nového roku. Je
čas rekapitulovat uplynulé období, ale

zdravotních služeb v regionu Vsetínska,
ale i celého Zlínského kraje. Jsou uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami a ty Vsetínskou nemocnici
vnímají jako stabilního partnera. Objem
péče, počet hospitalizovaných pacientů
i počet ambulatně ošetřených pacientů
byl vyšší než v roce 2013, opět se v naší
nemocnici narodilo více dětí než v období předchozím.

Zisk v řádů milionů, růst
průměrné mzdy, zateplení
polikliniky a další akce

je také potřeba pohlédnout do budoucna a stanovit si nové cíle a plány. Dnes
již můžeme s plnou odpovědností sdělit,
že rok 2014 byl pro Vsetínskou nemocnici
rokem úspěšným, a to jak na poli poskytování péče, tak i na poli ekonomickém.
Nemocnice zůstala s kompletní strukturou
péče jako jeden z klíčových poskytovatelů

Z pohledu hospodaření byl rok 2014
prvním rokem v historii nemocnice, kdy
se podařilo vygenerovat zisk v řádu milionů. Bez ohledu na jeho konečnou výši
však můžeme již dnes konstatovat, že se
podařilo zvýšit průměrné mzdy zaměstnanců, že se podařilo uskutečnit několik
důležitých investičních akcí, z nichž nejvýznamnější je zateplení budovy polikliniky.
Podařilo se obnovit část zastaralého
a nevyhovujícího majetku, zásadně se
snížily závazky vůči dodavatelům, a to
i díky úvěru, který na tento účel poskytl
Zlínský kraj.
Pokračování na str. 4.

Koledy si s námi podruhé zazpívaly děti ze ZŠ Luh

Nejznámější vánoční koledy si spolu s námi přišly na nádvoří Vsetínské nemocnice a.s. zazpívat ve čtvrtek 18. prosince
před polednem tři desítky dětí ze Základní školy Luh, Vsetín, pod vedením učitelky Mgr. Ivany Kašparové. Areálem
nemocnice zněla kytara i zvonky, rozléval se výborný vánoční čaj, který připravila nemocniční kuchyň. Zazpívat si přišla
i předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s.
Ing. Věra Prousková, přidávali se k nám i další procházející.
Dění na nádvoří sledovali pacienti v oknech. Akce se uskutečnila již podruhé a opět se nám podařilo Vánoce společně
přivolat. P.S.: O tom, že vánoční čaj chutnal, svědčí i spousta
dotazů na jeho složení. O jeho výbornou chuť se postaral, kromě běžných přísad a tradičního koření, také ananasový džus.
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Nejspokojenější pacienty
v kraji má naše nemocnice
Vsetínská nemocnice a.s. je podle průzkumu organizace HealthCare Institute
(HCI) Nejlepší nemocnicí Zlínského kraje roku 2014, a to jak v kategorii spokojenosti ambulantních, ale i hospitalizovaných pacientů. Obhájila tak prvenství z
loňského roku. Na druhé příčce se umístila zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a.s,
na třetí Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
V České republice se do ankety zapojilo
více než 55 tisíc hospitalizovaných pacientů, v kategorii ambulantních pacientů
přes 35 tisíc respondentů. V rámci Zlínského kraje se Vsetínské nemocnici a.s.
podařilo zopakovat loňské vítězství, kdy
se rovněž umístila v obou pacientských
kategoriích na prvním místě.
„Spokojenost pacientů nás nejen těší,
ale je pro nás i zavazující,“ komentovala
předsedkyně představenstva Vsetínské
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková a
dodala: „Výsledky ankety jsou povzbuzením, oceněním práce všech zdravotníků
i dalších zaměstnanců nemocnice. Poděkování patří všem pacientům, kteří se
zapojili a podpořili nás.“

Rok 2014 byl pro nemocnici velmi úspěšný
Dokončení úvodního slova předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věry Prouskové ze str. 3.
Zisk tedy nebyl výsledkem restrikce
v oblasti nákladů a v omezování investičních aktivit. Byl výsledkem vyššího
objemu poskytnuté péče a lepšího využití kapacit nemocnice, což přineslo také
zvýšené příjmy od zdravotních pojišťoven. Prostředky byly vynakládány na ty
priority, které přinesly zvýšení efektivity
jednotlivých procesů a vyšší míru využívání všech zdrojů nemocnice. Podrobněji
budeme o výsledcích roku 2014 informovat po účetní závěrce roku a ve výroční
zprávě akciové společnosti.

Další změny v rezortu
Rok 2015 bude, nebo dnes již skutečně
je, rokem dalších změn ve zdravotnickém rezortu. Pro pacienty je nejvýznamnější změnou zrušení dalších regulačních poplatků. Od 1. ledna zůstává
pouze poplatek za pohotovostní službu.

Pro nemocnici to po zrušení poplatků
za hospitalizace znamená snížení ročních příjmů o téměř 10 mil. Kč, které by
měly být kompenzovány zdravotními
pojišťovnami.
Pro zaměstnance je počátek roku
spojen s očekáváním zvýšených mezd
na základě příslibu vlády a ministra
zdravotnictví. Z platné verze úhradové
vyhlášky se již dá usuzovat, že prostředky na navýšení mezd budou. Od ledna
také došlo ke snížení DPH na léky.

Nová lékárna, zateplení LDN,
nové uspořádání ambulancí
I v samotné nemocnici dojde k řadě
změn. Tou první, pro nás dlouho očekávanou a velmi významnou, bude otevření nové lékárny přímo v nemocnici. Ta je
již před dokončením.
Rovněž ze strany Zlínského kraje je připravena řada investičních akcí, například
dokončení výměny oken a zateplení celé
budovy LDN, ke které bude ještě přistaveno nové schodiště s výtahem. Zatep-
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lovat se bude i budova ředitelství a nová
lékárna. Projektově je připravena změna v uspořádání ambulantních provozů
oddělení chirurgie, ortopedie a gynekologie, které se budou centralizovat
v přízemí hlavní budovy.
Lůžková část ortopedie se bude stěhovat do vyššího patra. S přípravou na
výstavbu nového interního pavilonu je
potřebné upravit i organizaci dopravy
v areálu nemocnice spojenou s opravou
některých komunikací.
Je přislíbeno zahájení výstavby interního pavilonu, což by pro nemocnici znamenalo naplnění očekávaného a dlouhodobého cíle. Investiční plán také počítá
s obnovou přístrojového vybavení, zejména zdravotnických přístrojů
a vybavení lůžkových oddělení i ambulancí.
Jak vidno, je před námi náročný rok,
plný výzev, plánů a pracovních i osobních závazků. Pojďme tedy do něj
společně vstoupit s pozitivní energií
a odhodláním naplnit všechny ty smělé
plány a cíle.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Počet porodů ve Vsetíně opět rekordní
„Zdravotnický personál byl velmi příjemný, patří jim velké poděkování,“ uvedla
Hana Hromadová, maminka prvního dítěte narozeného ve Vsetíně v roce 2015
V roce 2014 bylo ve Vsetíně 742 porodů, při kterých se
narodilo 745 dětí, z toho 385 chlapců a 360 děvčat. Nejvíce
porodů bylo v červenci (84) a v prosinci (82). Oproti loňskému roku, který byl v tomto ohledu rovněž rekordní, se zvýšil
počet porodů o 32. „Sedmistovka“ padla již 15. prosince,
kdy přivedla na svět svou dcerku Adélku paní Jana Sívková
z Hovězí. A o tři dny později se podařilo vyrovnat porodnost
roku 2013.
Před deseti lety se počet porodů i narozených dětí pohyboval kolem pětistovky, od roku 2006 má však rostoucí trend a
v posledních dvou letech překračuje sedmistovku. Do Vsetínské
nemocnice a.s. jezdí rodit nejen ženy ze Vsetínska a Hornolidečska, ale stále častěji také z Rožnovska, Vizovicka, Valašskokloboucka i ze sousedního Slovenska. Z jejich poděkování se dozvídáme, že oceňují péči rodinného typu, vstřícnou k potřebám
a požadavkům maminek, s kvalitní ošetřovatelskou i lékařskou
péči.

Rok

Počet porodů

2006
2009
2011
2013

532
655
676
710

2014

742

První dítě se letos ve Vsetínské nemocnici a.s. narodilo 2. ledna
2015 v 8.16 hodin. Holčička Gabriela Hromadová měla při narození
3.000 g. Maminka Hana Hromadová je ze Vsetína, do porodnice přijela ve tři hodiny ráno. Porodu byl přítomen i tatínek David Hromada.
Na rodiče a malou sestřičku doma čeká již 2,5letá Sofie. „Zdravotnický personál byl velmi příjemný, patří jim velká pochvala a poděkování. Vše bylo super,“ komentovala maminka Hana Hromadová. Kromě
Gabriely se druhý lednový den narodilo ve Vsetíně ještě dalších šest
dětí. Náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví
MUDr. Lubomír Nečas poblahopřál rodičům, s blahopřáním předal
i krásnou kytici a velkého plyšového medvěda. Další plyšovou hračku
dostala malá Gabriela od člena představenstva Vsetínské nemocnice
a.s. MUDr. Bořka Lačňáka.

Ve Vsetíně jsou k dispozici dvě variabilní porodní lůžka, polohovatelné postýlky pro novorozence, porodní vana. K převozu
novorozenců mají zdravotníci moderní transportní inkubátor, při
ošetřování novorozenců mohou využívat výhřevná lůžka, jsou
zde také moderní přístroje pro intenzivní léčbu novorozenecké
žloutenky a další vybavení.

Napsali o porodnici:

V roce 2013 zdravotníci zmodernizovali kurzy předporodní
přípravy, zapojili se do využívání nejmodernější komunikačních
technologií. Na oddělení - stejně jako v dalších prostorách chirurgického pavilonu a pavilonu Čtyřlístek - je k dispozici WiFi
připojení zdarma. V průběhu roku se podařilo z velké části vybudovat a vybavit rodinný pokoj. Přesně před rokem porodnice získala - jako teprve třetí v ČR a první ve Zlínském kraji – moderní
telemetrický KTG Holter Monica AN24 pro sledování životních
funkční matky a dítěte v těhotenství a při porodu. Významný
podíl na získávání prostředků pro vybavení oddělení má Nadační
fond pro rozvoj vsetínské porodnice, který nedávno oslavil dru-

hé výročí svého založení.

Více o činnosti fondu na str. 6.

Informace o tom, že počet porodů je opět rekordní, se šířila sociální síti Facebook s velkým zájmem, dostali jsme řadu krásných
reakcí. Moc děkujeme a vybíráme z nich:
• Barbora Malíková: „Taky jste špičková porodnice. Jen tak dále.“
• Zuzana Trojanová: „Gratuluji, vsetínská porodnice je nej!“
• Klára Skýpalová: „Pomohli jste mi přivést na svět našeho krásného syna Dominika. Moc vám děkuji! Porodní oddělení určitě všem
doporučuji.“
• Alena Miháliková: „Gratulujeme, aj my sme si odtial priniesli
miminko.“
• Katka a Vítek Suří: „Taky velká gratulace a velká pochvala tomuto
oddělení.“
• Jana Machalová: „Gratulujeme, zasloužíte si to.“
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Interna: finanční prostředky přislíbeny
v pavilonu z roku 1911, který již v mnohém nevyhovuje současným požadavkům. „Největším problémem jsou velké pokoje, na kterých je umístěno až 8 lůžek, tedy i pacientů (pokoje
byly původně desetilůžkové). Sociální zázemí pro pacienty je
jedno společné na chodbě, nevyhovující jsou i ambulantní
provozy, čekárny pro pacienty. Schází prostory pro návštěvy,
potřeba by bylo více vyšetřoven pro zajištění soukromí lékaře
s pacientem a tak dále. Ani personál zde samozřejmě nemá
podmínky hodné třetího tisíciletí. Navíc jsou lůžkové stanice
už i stavebně a provozně nevyhovující, což ovlivňuje efektivitu provozu, a tedy i celkovou ekonomiku nemocnice,“ uvedla
předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing.
Věra Prousková. Stávající pavilon je však stále provozuschopný, je ve standardním provozu. Ročně se interní oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. stará bezmála o čtyři tisíce hospitalizovaných pacientů.

Ačkoliv v rozpočtu Zlínského kraje prostředky na výstavbu nového
interního pavilonu zatím nejsou, je přislíbeno hejtmanem, že kraj
s investicí počítá. Financování má být zajištěno z přebytku hospodaření a v únoru zařazeno do rozpočtu. Tento příslib dal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák nemocnici krátce před schvalováním rozpočtu na rok 2015, a to poté, co jsme sdělili, že nejsme s to
tuto investici zahájit sami jako akciová společnost.
Na základě této dohody se začínají aktualizovat projekty, připravuje se zadání veřejné zakázky, tak, aby se v posledním čtvrtletí tohoto
roku mohlo začít stavět. Připraveno je téměř vše. Jsou hotové projekty: stavební projekt připravoval a financoval Zlínský kraj, projekt na
vybavení pavilonu pak Vsetínská nemocnice a.s., nachystán je již také
prostor k výstavbě, je vydáno i stavební povolení. V rámci přípravných
prací se v roce 2014 realizovala z prostředků Zlínského kraje výstavba
technického kanálu pro budoucí internu. Interní oddělení nyní funguje

Porodní ležák v lahvích byl hitem vánočního trhu
Na dovybavení rodinného porodního pokoje, případně pořízení speciální pumpy na přesné dávkování analgetik při porodu,
jsou určeny finanční prostředky, které se podařilo vybrat při
prosincových aktivitách Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské
porodnice. Zájemci mohli za příspěvek 50 korun opět získat
baňky, ale nově také pivní speciál v lahvích, který byl k mání

18. a 19. prosince na vánočním jarmarku před Domem kultury
ve Vsetíně. A na odbyt šel opravdu dobře. Pomoci nadačnímu
fondu se rozhlodli také organizátoři Dětského vánočního městečka a předali nám výtěžek z prodeje občerstvení. Ze všech
tří aktivit se podařilo získat dohromady bezmála čtyřicet tisíc
korun.

Jak Vám chutnal vánoční porodní ležák?
„Porodního ležáčka dostal manžel od Ježíška jako dárek a nemohl si
ho vynachválit. A do čeho jsem se na první pohled zamilovala, byla
modrá koťátka. Měla jsem v plánu koupit jen dvě, protože máme s
manželem dva syny, ale v půlce ledna si k vám do porodnice přijdu
i pro syna třetího, tak bylo o dalším koťátku rozhodnuto,“ napsala
nám prostřednictvím facebooku Petra Nogolová.
„Byl vynikající. Dali jsme si jej s manželem na půl a neměl chybu.
Jinak na stromečku máme miminka i koťátka. Jen tak dál,“ komentovala Anna Bělašková - Smělá.

Pod vánočními stromky bylo 480 litrovek ležáku
a na stromcích šestnáct set baněk spících
koťátek. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Manželé Alena a Petr Hurtovi předali MUDr. Martinu Janáčovi výtěžek z prodeje občerstvení v rámci Dětského vánočního
městečka ve výši 13.874 Kč. Prozradili, že se na akci podílelo
25 dobrovolníků a z občerstvení byl největší zájem o chléb s
domácím sádlem a škvarkama i kyselici.
Dětské vánoční městečko se konalo v místě
tradičního vánočního jarmarku v centru Vsetína. „Hlavním
smyslem celé akce je, aby děti, které dokázaly doma vyrobit dárkové předměty, měly možnost vyzkoušet si jejich
prodej přímo na vánočním jarmarku,“ uvedli organizátoři
Petr a Alena Hurtovi. Ale také možností pro studenty, ověřit si své teoretické zkušenosti při vlastním prodeji. Studenti SOŠ Josefa Sousedíka tak prodávali cukrářské výroby,
studenti Zemědělské školy Rožnov pod Radhoštěm masné
výrobky, sýry a perníky. Konaly se i tvořivé dílny a dále se
také prodávalo občerstvení vyrobené z domácích surovin.
V roce 2013 výtěžek občerstvení věnovali organizátoři Občanskému sdružení Na cestě - nízkoprahovému zařízení pro mládež Centrum Archa. V roce 2014 se rozhodli pomoci právě
vsetínské porodnici.
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Adventní koncert v nemocniční
kapli uzavřel Rok pro LDN

MUDr. Zuzana Vojtěchová
primářkou léčebny
dlouhodobě nemocných

Indet Safety Systems předal šek na 450 tisíc korun.
Na nová lůžka pro léčebnu se vybral bezmála milion.
Krásnou atmosféru měl Adventní koncert, který se uskutečnil v neděli 7. prosince
v prostorách nemocniční kaple sv. Růženy. Početní diváci tleskali žákům a vyučujícím Základní umělecké školy Vsetín, kteří připravili úžasný program, ale také zástupcům sponzorů a města. Ti předali do rukou ředitelky Vsetínské nemocnice a.s.
Ing. Věry Prouskové šeky na bezmála půl milionu korun. Město Vsetín projekt podpořilo částkou 40 tisíc korun, Indet Safety Systems přispěl částkou 450 tisíc korun. „ISS je
dlouhodobým podporovatelem Vsetínské nemocnice a.s., což není jen proto, že firma
sídlí na Vsetínsku, ale i díky tomu, že patří do celosvětově působící skupiny Nippon
Kayaku Group, která je v současnosti na trhu téměř sto let a zahrnuje mimo jiné výrobu v oboru speciální chemie, farmaceutických výrobků a surovin pro přípravu léků,“
zaznělo v průběhu akce. Na nová lůžka se celkem během Roku pro LDN vybral téměř
milion korun. Vsetínská nemocnice a.s. částku znásobila, díky tomu v polovině února
získá LDN pětaosmdesát nových lůžek s potřebným vybavením.

Na koncertě zahráli a zazpívali:
● Jana Košůtková - Píseň Popelky (Ivo Fischer)
● Martina Šicová (klavír) - Nocturno (Alan Haughton)
● Lenka Hurtová (příčná flétna), Ivana Něničková - Duetto II (Wilhelm Friedemann Bach)
● Eliška Koňařová, Klára Paroušková (kytary) - Milonga (Maximo Diego Pujol)
● Anna Vraspírová (zobcová flétna) - Sonála a moll (Thomaso Albinoni)
● Václav Živocný (housle) - Menuet ze Suity ve starém slohu (Alfred Schnittke)
● Eliška Koňařová (zpěv) - Veni Domine (Pavel Vaculík)
● Lenka Hurtová (příčná flétna) - Romance (Camille Saint-Saëns)
● Kamila Polonyová - Listen (Henry Krieger)
● Martin Pecár, Václav Živocký (housle) - Květinový duet (Léo Delibes)

Z akce vzniklo
krásné video.
Odkaz
najdete na webu
nemocnice
nebo prostřednictvím QR kódu.
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Od 1. ledna 2015 zastává funkci primářky léčebny dlouhodobě nemocných Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Zuzana Vojtěchová. Absolvovala lékařskou fakultu
v Olomouci v roce 1989, působila
v nemocnicích Nový Jičín a Valašské Meziříčí. V letech 2007 až 2012 působila v Českém Krumlově, poté v lázních Teplice nad
Bečvou. „Vnímala jsem velmi pozitivně
práci paní primářky Hromadové a ráda
bych na ni navázala a rozvíjela ji, přinesla
své vlastní poznatky,“ uvedla při nástupu
MUDr. Vojtěchová.
Léčebna dlouhodobě nemocných je součástí Vsetínské nemocnice od roku 1980,
kdy začala působit v tehdy nově zkolaudovaném pavilonu, postaveném v akci
„Z“. Prvním primářem byl MUDr. Tomáš
Goláň. Od května 1998 působila jako primářka MUDr. Danica Hromadová, a to až
do poloviny roku 2014. O necelé tři měsíce později MUDr. Hromadová zemřela,
podlehla těžké chorobě, se kterou dlouho
a statečně bojovala.

Výstava v Masarykově
veřejné knihovně bilancuje
aktivity Roku pro LDN
Do konce ledna si mohou zájemci prohlédnout výstavu, která bilancuje aktivity
loňského Roku pro LDN. Stovku fotografií
najdou v prostorách Masarykovy veřejné
knihovny (MVK) na vsetínském Dolním
náměstí. K vidění jsou snímky z benefičních akcí i dalších aktivit, jež byly v rámci
Roku pro LDN zavedeny. Zájemci tak uvidí
snímky ze slavnostního slibu nemocničních kaplanů, výtvarného tvoření v rámci
Klubu LDN, muzikoterapie, canisterapie,
různých vystoupení pro pacienty a dalších akcí. Výstava je zároveň poděkováním všem, kteří se do Roku pro LDN
zapojili, účastnili se akcí, finančně je podpořili a přispěli tak ke krásnému výsledku
celoročního snažení. Vstup na výstavu je
zdarma, veřejnosti je otevřena v provozní
době MVK.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

„Endoprotéz jsme implantovali o stovku
více než v roce 2013. Čekání se zkrátilo,“
říká v rozhovoru primář ortopedického oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Zdeněk Košťál
Vsetínská ortopedie má bohatou tradici: v letošním roce uplyne 50 let od otevření lůžkového oddělení. Během pěti desetiletí zde působila řada významných
odborníků. Také současní ortopedi se mají čím pochlubit: realizují nové metody, v roce 2014 se jim podařilo významně navýšit počet implantací endoprotéz.
Zkušenosti s částečnými náhradami kolenního kloubu metodou PSI plánují v letošním roce prezentovat odborníkům na některém celostátním fóru. Metoda stále
v naší republice není příliš rozšířena. Provádí ji jen několik pracovišť.
V létě 2013 jste provedli - tehdy jako
vůbec první v ČR - operaci částečné (unikompartmentální) náhrady
kolenního kloubu implantátem firmy
Zimmer metodou PSI (Patient Specifik Instrument) s využitím speciálních šablon vyrobených pacientovi
na míru. Kolik operací tohoto druhu
se vašemu oddělení již podařilo realizovat? Jaké jsou zkušenosti s touto
metodou?
„Metodu PSI stále užíváme a jsme
s ní spokojeni. Provedli jsme takto celkem 13 operací. V roce 2014
jsme
implantovali
unikompartementální náhradu kolenního kloubu
22 pacientům a z toho u devíti pomocí
metody PSI. Výhodou je kratší doba

endoprotézy. Náklady zatím stále hradí
dodavatel – firma Zimmer. Vyhodnocení výsledků je možné až po minimálně
desetiletém sledování. Zatím se jeví velmi pozitivně, a to jak v hodnocení pacienty, tak při sledování klinických výsledků.
Nevýhodou je nutnost vyšetření nukleární magnetickou rezonancí, kterou
v nemocnici nemáme a pacienti musí cestovat na pracoviště, které má k dispozici
speciálně kalibrovaný přístroj. Nejčastěji
do Prostějova, Olomouce nebo Ostravy.
Ani ve Zlíně zatím vyšetření není možné
provést.“

Jde o náhradu dočasnou?
Pro které pacienty je metoda vhodná?

operace, bez nutnosti testování velikosti
komponent, přesnější usazení implantátu
a tím i předpoklad maximální životnosti

„Obecně je unikompartementální náhrada kolenního kloubu určena pro pacienty
se stabilním kolenním kloubem, kteří jsou
postiženi artrózou poloviny kolenního
kloubu. Měli by mít zachovanou přímou
osu kolene a dostatečný rozsah pohybu
v kloubu. Z pacientů, kteří trpí artrózou
kolene je takových jen asi deset procent.
U těch ostatních, indikovaných k endoprotéze, je nutná implantace náhrady totální.
Dokončení rozhovoru na str. 9.

Beseda informovala o trendech v ortopedii

Příjemnou atmosféru měla beseda, která se uskutečnila
ve čtvrtek 13. listopadu ve společenském sále Masarykovy
veřejné knihovny ve Vsetíně. Byla věnována ortopedii, současným možnostem léčby a spektru služeb ortopedického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. O možnostech artroskopií, náhrad

kyčelního a kolenního kloubu hovořil MUDr. Tomáš Vrátník. Na
početné dotazy příchozích odpovídal primář ortopedického
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Zdeněk Košťál. Pacienty snad nejvíce zajímala metoda částečné náhrady kloubu
metodou PSI.
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Pokračování ze str. 8.
Pacienti se často ptají, jde-li o náhradu dočasnou, kterou je nutno po čase
vyměnit. Ne, náhrada je trvalá, ale její
životnost (tak jako u každého umělého
kloubu) je závislá na zatížení, kterému
je vystavena, a proto není doporučena
u osob s nadváhou.“

Nárůst počtu implantací

V roce 2014 jste realizovali oproti roku
2013 podstatně více totálních náhrad
kyčelních a kolenních kloubů. O jaký
nárůst se konkrétně jednalo a jak se
tím zkrátila čekací doba na operaci?
„V roce 2014 jsme implantovali endoprotézu více než 330 pacientům. Pro srovnání v roce 2013 to
bylo celkem 224 operací. Jde tedy o
významný nárůst, který pochopitelně zkrátil čekací dobu na operace
a i u VZP, která má nejvíce klientů v
našem regionu, se pacienti dočkají operace do roka. U ostatních pojišťoven
je doba ještě kratší. Potěšitelné je, že
se nám daří snižovat průměrnou cenu
implantátů, a to navzdory skutečnosti,
že přibývá revizních operací, které jsou

obvykle podstatně dražší než standardní
operace a také operujeme více náhrad
ramenních kloubů, jejichž cena je, proti
náhradě kyčle nebo kolene násobná. Při
současném způsobu úhrad se tak stává
limitujícím faktorem kapacita oddělení.“
V ambulaci ortopedického oddělení je
stále plno. S jakými obtížemi přicházejí
pacienti nejčastěji?
„Domnívám se, že ortopedickou ambulanci – a to pomíjím novorozence s preventivním vyšetřením kyčelních kloubů
– dříve nebo později navštíví každý. Spektrum je tak široké, že nelze vše vyjmenovat, ale jsou to úrazy pohybového ústrojí
a jejich následky, přetížení končetin s úponovými bolestmi, bolesti páteře, plochonoží s deformitami prstců, vadné držení
dětí a veliká skupina, většinou starších
pacientů s artrózou. Léčba bývá vždy zprvu konzervativní, kterou by mohl zvládnout každý praktický lékař, a teprve po
jejím neúspěchu léčba operační, protože
ortopedie je obor chirurgický. Ortopedie
na naší úrovni má stěžejní programy. Jsou
to artroskopické operace, endoprotetika,
traumatologie. Na klinických pracovištích
dále onkologická ortopedie a dětská ortopedie.“

Operace vbočeného palce
Mezi řadou operačních metod, které
ortopedické oddělení Vsetínské nemocnice a.s. nabízí, je mimo jiné i operace
vbočeného palce. Jakou jsou příčiny
vbočeného palce, jak probíhá operativní
zákrok a jak dlouhé je zotavování?
„Vbočený palec je skutečně poměrně častou diagnózou, s níž se setkáváme. Podle
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mého názoru je to civilizační nemoc. Má
určitý dědičný základ, poruchy správné koordinace pohybu a další příčinou
je nesprávné obouvání a nedostatek
pohybu v přírodě bez bot. Výsledkem
je příčně plochá noha a deformity jako
vbočený palec a kladívkové prstce. I
zde lze postižení konzervativní - rehabilitační léčbou alespoň zpomalit a snad
i zastavit. Teprve v těžších případech,
kdy deformita omezuje výběr obuvi,
nastupuje chirurgická korekce. Díky
použití moderních, stabilních implantátů, není obvyklé nutná následná imobilizace a pacient se do 2 měsíců vrací k
původnímu stupni zátěže. Trvalé cvičení
je podmínkou trvalého efektu i u operační léčby a jedinou možností zabránit
recidivě.“

Život bez pohybu si nedovedu
představit...
Přísloví říká: sportem k trvalé invaliditě. Jaký je Váš pohled ortopeda na tuto
problematiku? A kterému sportu se Vy
osobně věnujete?
„Sport vede k potížím jen jako příčina úrazu, anebo pokud je provozován
nesprávně, bez řádné přípravy a rozcvičení a bez použití ochranných pomůcek,
jako jsou přilby na kole a chrániče bruslích. Neméně důležitá je kompenzace
jednostranné zátěže u některých aktivit. Jinak je sport prospěšnou náhradou
nedostatečné pohybové aktivity při současném způsobu života a při rozumné a
individuální míře zátěže je nejlepší prevencí potíží, plynoucích z poruch pohybového aparátu. Na našem oddělení se
věnujeme sportovcům stejně jako ostatním pacientům a nemyslím si, že byla
nutná samostatná specializace sportovního lékařství. Vrcholový sport je zcela
specifická činnost, která má se zdravou
pohybovou aktivitou jen málo společného a často vede ke škodám na zdraví.
Sám si život bez pohybu nedovedu představit a volný čas trávím na golfu, na
kole nebo na lyžích, hlavně v přírodě
a na čerstvém vzduchu.“

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Konference o následné
a sociální péči v regionu
Pozvání přijali i přednášející z Ústavu
ošetrovateľstva JLF UK v Martině

Sedm desítek zdravotníků a hostů se zúčastnilo pátek 21. listopadu 2014 v nemocniční knihovně konference Následná a sociální
péče ve vsetínském regionu. Cílem bylo předat informace o jednotlivých službách, výměna zkušeností, ale připraveny byly i další přednášky, zaměřené na léčbu chronických ran a poruchy výživy
u seniorů. Pozvání na konferenci přijali i vzácní hosté ze Slovenska,
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. a Mgr. Juraj Čáp, který hovořil
o důstojném umírání. Tématika konference nebyla náhodná, rok 2014
byl věnován LDN, získávání prostředků pro koupi nových lůžek pro
toto oddělení i rozšiřování různých aktivizačních činností a služeb.
V roce 2014 ve Vsetínské nemocnici a.s. zahájili činnost dva nemocniční kaplani, s pomocí dobrovolnického centra Adorea odstartoval
Klub LDN, který každý týden nabízí jednu aktivizační činnost (výtvarné kutění, muzikoterapie, canisterapie, trénink paměti). Díky čtyřem
benefičním akcím a pomoci sponzorů se podařilo získat na nákup
nových lůžek pro LDN bezmála milion korun.

Program konference:
• Rok pro LDN. Cíle projektu
a informace o aktivitách a benefičních akcích. • Ing. Lenka Plačková, tisková mluvčí, Vsetínská
nemocnice a.s.
• Pomoc a podpora lidem
v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu
služeb zajišťovaných Charitou
Vsetín • Věra Dulavová, ředitelka, Charita Vsetín
• Sociální služby Vsetín v roce
2015 • Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka Sociální služby
Vsetín, p.o.
• Role nemocničního kaplana •
Bc. Marta Koňaříková
• KISSOS - Krajský informační
systém sociálních služeb ve
Zlínském kraji • Ing. Tomáš
Metelka, odbor sociálních věcí,
Oddělení plánování a rozvoje
sociálních služeb, KÚ Zlínského
kraje
• Péče o pacienta s chronickou
ránou. • Vladimíra Rohlíková,

„Přítomní celkově ocenili možnost výměny informací, zkušeností i novinek mezi zdravotníky a poskytovateli sociálních
služeb. Zazněla i myšlenka takovéto akce pořádat pravidelně, tak aby péče o občany vsetínského regionu nebyla
diferencována na konkrétního poskytovatele, ale kontinuálně navazovala,“ uvedl pořadatel konference, náměstek
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.

chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s. a Kateřina
Palušáková, Promedica
Praha Group, a.s.
• Poruchy výživy v seniorském
věku • Mgr. Ivana Dvořáková,
vedoucí nutriční terapeut, Vsetínská nemocnice a.s.

V rámci konference své produkty představila také společnost Promedica Praha Group, a.s., která akci zaštítila.

• Specializovaná paliativní
(hospicová) péče a další služby
poskytované Hospicem Citadela • Bc. Naděžda Matochová,
staniční sestra.,
a MUDr. Pavel Prodělal,
odborný garant, Diakonie ČCE
- hospic Citadela
• Význam kognitívnej rehabilitácie u seniorov (so zameraním na
demenciu) • doc. Mgr. Martina
Tomagová, PhD., Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova
lekárska fakulta v Martine
• Dôstojné umieranie •
Mgr. Juraj Čáp, PhD., Odborný
asistent, Ústav ošetrovateľstva,
Univerzita Komenského
v Bratislave, Jesseniova
lekárska fakulta v Martine
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Docentka Tomagová hovořila o výzkumu v oblasti kognitivní
rehabilitace u seniorů, Mgr. Čáp o důstojnosti umírání.

Jak se Vám konference líbila?
„Téma konference Následná a sociální péče bylo velmi dobře uchopeno. Ze všech přednášek byla cítit velká snaha o
vzájemnou spolupráci poskytovatelů služeb s cílem důstojné péče o nemocné, staré, umírající a lidi v nouzi. Přednáška
Mgr. Juraje Čápa, PhD. byla nezapomenutelná,“ hodnotily
účastnice konference Hana Chmelařová a Alena Janičatová
z oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

U kuřáků vznikne dekubit čtyřikrát rychleji
Vladimíra Rohlíková informovala o možnostech ošetřování nehojících se ran
Péče o pacienta s chronickou ránou. Tak se jmenovala přednáška, kterou prezentovala na konferenci Následná a sociální péče ve vsetínském regionu staniční sestra
chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Vladimíra Rohlíková. Připravila ji
ve spolupráci s Kateřinou Palušákovou ze společnosti Promedica Praha Group, a.s.
Konference se konala den po 20. listopadu, který byl vyhlášen Světovým dnem STOP
dekubitům. Ve Vsetínské nemocnici a.s. funguje ambulance pro léčbu chronických
ran od roku 2009, a to v rámci chirurgické ambulance.
Úvodem vysvětlila dělení ran na akutní
a chronické. „Není to ani zdaleka pouze podle doby trvání, jak by se nabízelo. Především
je to proto, že v dlouhodobě trvající nehojící
se ráně dochází k mnoha chemickým procesům, které svou přítomností ještě více brání
přirozenému lokálnímu hojení,“ uvedla Vladimíra Rohlíková s tím, že problematikou se
zabývá mnoho odborníků z řad lékařů i sester, jež sdružuje Česká společnost pro léčbu
rány (ČSLR).

Prevence u rizikových pacientů

Nejčastěji se setkáváme
s chronickou ránou z důvodu
žilní nedostatečnosti
Na zpomaleném hojení rány se podílí mnoho faktorů. „Nemůžeme se dívat
pouze na lokální stav rány či defektu. Většina zdravotníků vidí ránu na kůži a zahájí
lokální terapii. Měli bychom však pacienta
s nehojící se ránou vidět celkově. Ideální
je, když dokážeme odstranit či vyřešit celkové příčiny, které mají vliv na zpomalené
hojení. Pak se mnohdy i dlouhodobě nehojící rány začnou hojit před očima,“ doplnila
paní Rohlíková a pokračovala: „Nečastěji se
setkáváme s chronickou ránou z důvodu žilní
nedostatečnosti, s bércovým vředem mnohdy člověk žije řadu let. Ischemické defekty
dříve končily amputací končetiny. My se
dnes snažíme amputacím předejít včasnou
endovaskulární intervencí. Velkou dispozici
k defektům všeho druhu mají diabetici, pro
které může mít vznik defektů mnohdy fatální následky.“

Největší výskyt dekubitů je
v oblasti křížové a na patách
Specifickým problémem je dekubit. „Rozsah
poškození a rozvoj ischémie závisí na mnoha rizikových faktorech. Čím větší hmotnost
a čím horší zdravotní stav, tím rychleji vznikne dekubit. Rizikové skupiny jsou gerontologičtí pacienti, pacienti s intoxikací, poruchou vědomí, v malnutrici, polymorbidní.
Zajímavé je, že třeba u kuřáků vznikne dekubit čtyřikrát rychleji,“ hodnotila Vladimíra

chu šedou, černou nekrózu, po odstranění
vzniká hluboký kráter. U čtvrtého stádia
je rozsáhlé poškození hlubokých struktur,
facií, cév, svalů, šlach, kloubních pouzder,
kostí, je přítomna šířící se nekróza. Pacient
je ohrožen vznikem dekubitární nemocí
„Vzniklý defekt na kůži musíme správně
popsat, aby každý, kdo se bude tímto stavem zabývat, poznal, zda došlo ke zlepšení
či zhoršení nálezu. Důležité jsou rozměry, stupeň dekubitu, stav spodiny a okolí.
Když máme dekubit III. stupně, který je ve
fázi, že se co nevidět zahojí, nemůžeme
jej posunout do stupně I,II. Zůstává stále
dekubitem III. stupně, jen popíšeme, ve
které fázi hojení se nachází. Zápisy o ráně
vedeme v dokumentaci, úplně ideální je
fotodokumentace rány,“ apelovala Rohlíková.

Rohlíková. Vznikem dekubitu jsou ohrožena místa, kde je malá vrstva tukové tkáně
a dostatečně velká styčná plocha kloubu či
kosti krytá kůží, kde chybí schopnost svalů
rozkládat tlak. Největší výskyt dekubitů je
v oblasti křížové kosti a na patách.

Chyby v hodnocení stavu rány
Přednášející upozornila, že se často chybuje v hodnocení stavu rány a dekubitu také.
„V naší nemocnici používáme klasifikaci dle
Hibbsové. První stupeň je nevybledávající
zarudnutí kůže. Překrvení trvá po přitlačení
i po 5 minutách, kůže není poškozena. Tyto
změny jsou reverzibilní – vratné, po odlehčení tlaku dojde k obnovení prokrvení do 30
minut. V této fázi je důležitá péče o pokožku, promašťovat, hydratovat či vysušovat,“
připomenula.
Druhé stádium je již s povrchovým poškozením kůže. „Často se to plete, ale puchýř,
odřenina či mokvající plocha je již dekubit
II. stupně. Je třeba vždy vhodně lokálně
ošetřit jako otevřenou ránu. Pokud je puchýř
– propíchnout, provést evakuaci nahromaděné tekutiny, kůže zde ještě může posloužit
jako prozatímní kožní kryt. V případě infikovaného obsahu a zarudnutí kolem – lokálně
aplikovat antiseptika,“ hodnotila.
Třetí stádium je poškození kůže v plném rozsahu, podkoží i svaloviny. Vidíme na povr-

Strana 11

Připomenula, že u rizikových pacientů bychom měli hlavně v rámci prevence řešit
predilekční místa aplikací lokálního krytí.
„Vhodná jsou krytí pěnová, hydrokoloidy, silikonová krytí. Nalepí se na zdravou
pokožku, ale denně se provede kontrola
kůže pod krytím. Výhoda krytí se silikonem je, že vždy přilne zpět ke kůži. Takové
krytí nám při správné manipulaci vydrží
i týden. Pořizovací cena se nedá srovnávat
s cenou léčby vzniklého dekubitu,“ uvedla
přednášející.
V případě, že se již defekt na kůži udělá,
je zapotřebí před aplikací lokálního krytí provést důslednou přípravu. „Často se
zapomíná na důležitost roztoků, kterými
pečujeme o nehojící se rány. Většinou se
jedná o roztoky obkladové a délka působení je od deseti do třiceti minut. Teprve
dodržením času působení se zajistí správný účinek roztoku v ráně,“ specifikovala
Rohlíková.
Na trhu je rozsáhlý výběr krytí pro vlhkou terapii, v různých cenových relacích.
„Lokální terapii volíme dle charakteristiky
rány. Tam, kde je v ráně přítomna infekce,
jsou vhodná antiseptická krytí. Pro rozpuštění černé suché nekrózy použijeme
hydrogely. Proti zápachu a masivní sekreci
pak například krytí alginátová s aktivním
uhlím. Na podporu granulací hydrokoloidy a bioaktivní krytí. Pak také volíme krytí
dle možnosti aplikace. V těžko dostupných
místech zvolíme krytí třeba ve formě spreje či tekutiny, kterou aplikujeme stříkačkou
či aplikátorem,“ doporučila Rohlíková.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Napsali jste nám...

Soutěžte s námi...

Zachránili jste mi život
• Jen těžko nalézám slova chvály, kterými bych chtěl vyjádřit své srdečné
poděkování týmu lékařů a zdravotních sester jednotky ARO a JIP vaší nemocnice. Dne 24. srpna letošního roku jsem utrpěl těžký úraz, po kterém mě rychlá záchranná služba převezla na oddělení ARO, kde mi po náročné operaci
zachránili život. Následně se o mě skvěle starali lekaři a pečovali o mě zdravotní
sestry z jednotky ARO a následně JIP. Díky nim žiji a budu moci letos oslavit
v kruhu rodiny Vánoce a doufám, že i několik dalších. Ještě jednou vám všem
co nejsrdečněji děkuji a přeji v novém roce hodně zdraví a úspěchů jak v rodinném životě tak i ve vaší náročné službě. Vedení nemocnice bych rád vzkázal, že
můžou být na takové kapacity ve svém oboru pyšní!!! S pozdravem František
Sklář
Děkuji za operaci kýly
• Tímto bych chtěl poděkovat lékařům

za operaci tříselné kýly, ale i ostatnímu
personálu za péči a milý přístup. Jelikož fotografuji a město Rožnov vydalo
kalendář s mými fotografiemi, posílám
jich pár k nahlédnutí a přeji hezký den.
S pozdravem Stanislav Přečan
Pacient napsal ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi
• Vážený pane ministře (na vědomí posílám i vedení Vsetínské nemocnice),
počátkem listopadu jsem byl hospitalizován v nemocnici ve Vsetně na oddělení
interna. Poprvé v životě jsem musel využít kvalitní lékařské péče ve svých 64
letech. Jelikož někdo stále útočí na naše zdravotnictví, že je ve špatném stavu
a nekvalitní, není to pravda. Lékaři ve Vsetíně zjistili příčinu mých obtíží a nyní
jsem už zdráv. Bez nemocnice a odborné péče bych dopadl smutně. Můžete být
hrdý na naše zdravotnictví. Víte, já jsem byl z toho až dojatý, s jakou starostlivostí a laskavou péčí se o mě na interně všichni starali. Oni se totiž se stejnou péčí
starali i o všechny ostatní pacienty. Chci Vám poděkovat za to, že řídíte resort
zdravotnictví, kde pracují lidé, kteří Vám dělají čest, kteří svou každodenní práci
berou jako poslání služby bližním a trpícím. Pavel Trnka, Bobrky
Děkujeme zdravotníkům za výborné přednášky v rámci Akademického roku
• Na přelomu měsíce listopadu a prosince se v Masarykově veřejné knihovně
Vsetín uskutečnil další z modulů Akademického roku (nejen) pro seniory, tentokrát
s podtitulem Zdravý životní styl. O spolupráci byla požádána Vsetínská nemocnice a.s., jejíž pracovníci,
kteří vedli 3 ze 4 přednášek,
se úkolu zhostili skvěle. Na
prvním kurzu Cvičení a možnosti rehabilitace pohovořila fyzioterapeutka Martina
Malovaná. Přítomní si také
mohli prakticky vyzkoušet
protahovací cvičení, správný sed a možnosti relaxace
a rehabilitace.
Další setkání bylo věnováno výživě, kdy nutriční terapeutka Mgr. Ivana Dvořáková
upozornila na poruchy výživy, fyziologické změny a poskytla přítomným užitečné
rady. Interním onemocněním, zásadám správného užívání léčiv, onemocněním
srdce, osteoporóze, ale i mnohému dalšímu se věnovali MUDr. Vlastimil Koziel,
MUDr. Jana Vařechová a MUDr. Petra Čechová. Jedna z přednášek vedená Radkou Turpišovou pak byla věnována bylinkám a jejich účinku na zdraví
člověka. Velice děkujeme všem přednášejícím za cenné příspěvky a praktické
rady a Vsetínské nemocnici a.s. za spolupráci i početné přednášky, které pro
Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín a její návštěvníky v roce 2014 připravili.
Mgr. Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovny Vsetín
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S naším soutěžit o dobroty ze vsetínské sýrárny v hodnotě 350 Kč.
Stačí správně vyluštit sudoku, číslice
ve třech vyznačených políčkách poslat
na soutez@nemocnice-vs.cz, přidat kontakt
Odpovědi posílejte do 10. února 2015.
Nezapomeňte připojit tel. kontakt.

Výherce z minula:
Naše sudoku
v
minulém
vydání zpravodaje
správně
vyluštila, kombinaci
(9,9,7)
poslala, ve slosování měla největší štěstí a vstupenky
na přímý přenos koncertu filharmonie v kině
Vatra vyhrála Mgr. Jana Čandová. Výherkyni
gratulujeme, přejeme hodně úspěchů v dalším luštění. Těšíme se na správné odpovědi
i Vaše dopisy a reakce.
Líbí se Vám náš zpravodaj?
Máte tipy, připomínky? Pište na:
soutez@nemocnice-vs. cz.

Předání ceny:
Z ceny z Vinotéky
U Vrajů měla radost
paní Jana Santlerová, která správně
vyluštila Sudoku ve
zpravodaji 4/2014.
Děkujeme všem firmám a podnikatelům
za dárky do soutěží
v našem zpravodaji
a těšíme se na další
zajímavé ceny.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Největší zájem byl
o protichřipkový balíček

Pracoviště dispečinku
v nových prostorách

Novinkou byl dentální balíček, který si
objednalo celkem 160 zaměstnanců
Na základě projektu Zdravá firma
s VZP, do kterého se již podruhé zapojila i Vsetínská nemocnice a.s., měli
zaměstnanci z řad pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny možnost
vyzvednout si v nemocniční lékárně
jeden ze čtyř připravených balíčků
prevence. Nejvyšší zájem byl o protichřipkový balíček, který si objednalo 176 zaměstnanců a dentální
(na snímku), který si objednalo 160
zaměstnanců. Vitamínových balíčků bylo vydáno 105 a dermokosmetických 24. „Projekt Zdravá firma
umožnil klientům VZP čerpat balíčky
prevence nad rámec běžného zdravotního pojištění. Vážíme si této spo-

lupráce z hlediska očekávaného zdravotního významu. Bezesporu ovlivní
i pracovní spokojenost našich zaměstnanců,“ uvedl náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica.

V nových prostorách již funguje pracoviště dispečinku. Bylo přemístěno do přebudovaných
kanceláří bývalého provozního oddělení v přízemí budovy ředitelství, vedle podatelny. Provozní doba dispečinku zůstává stejná: 7.00 – 15.00
hodin. Po 15.00 hodině přijímá akutní požadavky
na dopravu nemocných osob vozidly DZS službu
konající řidič na vnitřní lince 171 nebo (v případě
jeho výjezdu) na mobilním telefonním čísle 737
251 942 (ruší se kl. 175). Před kanceláří dispečinku je dostatečný prostor pro čekání pacientů
na příjezd sanitek. Vedle se nachází centrální
pokladna.

Upozornění na nejdůležitější změny ve zdanění mezd
Umístění dítěte v zařízení péče
o děti předškolního věku
Sleva za umístění dítěte v zařízení péče
o děti předškolního věku je novým prvkem
ve zdanění mezd a týká se již roku 2014,
kdy v rámci ročního zúčtování daně za rok
2014 umožňuje zaměstnancům uplatnit
nově zavedenou slevu na školku.
Výše slevy se prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně
mateřské školky podle školského zákona
o výši vynaložených výdajů za umístění
vyživovaného dítěte poplatníka v těchto
zařízeních (vystaví školka)
Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy
tj. 8500 Kč za umístění v roce 2014. Za rok
2015 půjde o limit 9200 Kč.
Protože roční zúčtování daně s termínem
do 15. února 2015 se blíží, doporučujeme
zaměstnancům, kteří měli dítě v průběhu
roku 2014 umístěno v zařízení péče o děti
předškolního věku včetně mateřské školy,
aby si obstarali potvrzení o výši úhrady
týkající se roku 2014. Toto potvrzení odevzdají na mzdovou účtárnu, kde současně
vyplní „Přílohu k Prohlášení poplatníka
daně z příjmu fyzických osob ze závislé

činnosti pro účely RZD 2014“ na kterém
je možné novou slevu uplatnit.

Daňové zvýhodnění na vyživované
dítě od 1. 1. 2015
Zatímco doposud existovala jednotná
sazba daňového zvýhodnění pro všechny poplatníky (bez ohledu na počet jimi
vyživovaných dětí), nově je rozhodné,
zda dítě, které je pro daňové zvýhodnění
uplatňováno, je prvním, druhým či třetím
a každým dalším dítětem. Od této skutečnosti se pak odvíjí částka daňového zvýhodnění, kterou lze dle příslušného pořadí na dané dítě uplatnit. (tj. nejedná se
o první, druhé atd. narozené dítě, jako
první může být například určeno i nejmladší dítě).
Měsíční sleva dle zákona je:
•
jedno dítě 1117 Kč
•
druhé dítě 1317 Kč
•
třetí a každé další dítě 1417 Kč
Změny jsou tak zásadního charakteru, že
u všech poplatníků s dětmi bude pro rok
2015 nejpozději do 15. února 2015 nutné
vyplnit nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti“, kde o pořadí dítěte pro daňové
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zvýhodnění rozhodují rodiče a toto pořadí
vyznačí v prohlášení.
Mezi rodiči tedy bude nutně existovat
shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové
zvýhodnění na to které dítě ve společně hospodařící domácnosti uplatní, ale
i v tom, v jaké výši si na to které daňové
zvýhodnění uplatní.
Dále zaměstnanci musí doložit nové
písemné potvrzení pro rok 2015 od
zaměstnavatele druhého z rodičů o uplatňování či neuplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti ( včetně uplatněného pořadí dětí) - do konce ledna 2015
a stejně tak bude v průběhu ledna tato
potvrzení vystavovat i naše mzdová účtárna.

Roční zúčtování daně - pracující
starobní důchodci
Za rok 2014 starobním důchodcům
budeme provádět roční zúčtování daně za
stejných podmínek jako zaměstnancům.
V případě potřeby jsou mzdové účetní
připraveny poradit a problematiku se
zaměstnanci zkonzultovat.

Informoval Ing. Martin Pavlica,
náměstek pro personální řízení

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

„Jako jediní ve Zlínském kraji provádíme
tyto operace také laparoskopicky,“
hovoří o chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu zástupce primáře chirurgického oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Radim Slováček

Chirurgové ve Vsetínské nemocnici a.s. operují ročně kolem stovky pacientů
s onemocněním tlustého střeva a konečníku, z toho je více než 80 případů zhoubných onemocnění. Jako jediné zařízení ve Zlínském kraji provádí tyto operace již
několik let i laparoskopicky. „Při získání určitých zkušeností jsou operace otevřené
i laparoskopické časově téměř srovnatelné a podle rozsahu a náročnosti zákroku
mohou trvat průměrně mezi dvěma až třemi hodinami. Operace rozsáhlých nádorů se sdruženým postižením ostatních břišních orgánů si mohou vyžádat pět hodin
i více. Nedílnou součástí a nezbytným předpokladem úspěšného zhojení pacienta
po operačním zákroku je vhodná předoperační příprava a intenzivní pooperační
péče,“ vysvětluje zástupce primáře chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice
a.s. MUDr. Radim Slováček a hovoří o způsobu záchytu a možnostech léčby:
Kolorektální karcinom (zhoubný nádor
tlustého střeva a konečníku) je jedním
z nejčastějších nádorových onemocněních
ve vyspělých zemích. Česká republika je
již několik let na prvním místě ve světě
v počtu nových případů kolorektálního
karcinomu a tento je pak druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v české
populaci. Každoročně je zjištěno 7900 až
8100 nových případů tohoto nádoru a 4300
až 4500 pacientů umírá.
Z těchto důvodů byl vypracována koncepce prevence a včasného záchytu raných
fází onemocnění. Je zaměřena na plošné vyhledávání předforem (nezhoubných
nádorů tlustého střeva) a časných forem
karcinomů.
Zdravotní pojišťovny hradí svým klientům ve věku 50 až 54 let vyšetření stolice
na přítomnost stopového množství krve
1x ročně, od věku 55 let pak buď toto
vyšetření nebo preventivní endoskopické vyšetření tlustého střeva: kolonoskopii
(1x za 10 let). Pokud se u přímých příbuzných vyskytl nádor trávicího traktu, je
preventivní kolonokopie doporučována již
ve věku 50 let.
Kolonoskopie vyžaduje očistnou přípravu střeva, vyšetření je pro klienta
méně příjemné, do jisté míry invazivní,
ale na druhou stranu má záchyt nádorů ve více než 90 procentech, je možné
ihned odebrat vzorky podezřelých tkání
k dalšímu vyšetření a malé nádory lze ihned odstranit bez nutnosti dalšího většího
(operačního) zákroku.

Kdy by měl člověk vyhledat lékaře
a upozornit, že „se něco děje“?
• pří změně pravidelné stolice
• při střídání průjmu a zácpy
• při zjištění krve ve stolici
• při zažívacích potížích - křečích v břiše,
nadýmání, pocitu plnosti, pocitu
neúplného vyprázdnění po stolici
• při úbytku na váze jinak nevysvětlitelné
• při pocitech nevysvětlitelné únavy

Při nálezu nezhoubného útvaru střeva je
pacient odeslán na chirurgickou ambulanci, kde je pak po domluvě s pacientem
naplánován operační zákrok.
Pokud se při mikroskopickém vyšetření
zjistí zhoubný nádor, je pacient odeslán
do Centra klinické onkologie, kde je v rámci
onkologické komise, sestavené z onkologa,
chirurga, rentgenologa a histologa, stanoven optimální způsob a načasování léčby.
I přes značné pokroky v protinádorové léčbě pomocí léčiv- chemoterapeutik či stále
dokonalejších možností ozáření, chirurgie
stále zastává přední místo v léčebných
postupech nádorů kolorekta.
Z četných studií vyplývá, že radikální, tedy
úplný chirurgický výkon, ve srovnání s částečným či žádným výkonem, jednoznačně
prodlužuje délku života. Nutno však zdůraznit, že operační léčba včasných, nepokročilých nádorů má daleko lepší dlouhodobé
výsledky ve srovnání s pokročilými nálezy.
Zatímco včasně nalezené a léčené nádory mají 90% přežití pacientů po 5 letech
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(považuje se za vyléčené), při nejtěžších
stádiích je pětileté přežívání pouze 14,5%.
Základem radikální léčby nádorů tlustého
střeva a konečníku je odstranění postiženého úseku střeva s jeho celým uzlinovým
spádem (tímto uzlinovým systémem se
nádory mohou šířit vzdáleně, tzv. metastázovat). Tohoto cíle můžeme dosáhnout jak
klasickou „otevřenou“ operací, tak moderně laparoskopickým přístupem.
Laparoskopická operace využívá pouze
minimálních vstupů do dutiny břišní pro
zavedení kamery a speciálních operačních
nástrojů a pouze malou operační ránu na
závěrečné odstranění vyřazeného střeva
z dutiny břišní. Tato miniinvazivní metoda
je výhodná pro menší operační zátěž pacienta, rychlejší pooperační zotavení a tím
méně komplikací, způsobených delší nebo
omezenou pooperační pohyblivostí. Má
však svoje limity a nelze ji použít ve všech
situacích a případech. Proto velmi záleží
na zvolení správné metody a přístupu pro
konkrétního pacienta tak, aby byl splněn
základní cíl - bezpečně a radikálně odstranit zhoubný nádor z těla pacienta.
Co se týče onkologické léčby, jsou využívány všechny typy léčby: chemoterapie,
ozařování i biologické léčba. Správné určení záleží na řadě faktorů, např. přesném
typu nádoru, stupni jeho agresivity, pokročilosti nádoru, na celkové kondici pacienta
a jeho přidružených onemocněních. Právě
ve výše zmíněných onkologických komisích
je stanoveno optimální pořadí a typy jednotlivých léčebných kroků.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje - inzerce
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje
Světový den CHOPN

Osm desítek zájemců se zúčastnilo preventivního spirometrického vyšetření u příležitosti
Světového dne chronické obstrukční plicní
nemoci. Akci připravilo oddělení tuberkulózy a
respiračních nemocí (TRN), do akce se zapojila
i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Drobné dárky pro účastníky věnovalo Papírnictví Olšák.

Studenti průmyslovky společně darovali krev: již popáté

Maturant Václav Mrnuštík daroval
krev se svými spolužáky.

Již pátým rokem se v předvánočním
čase sešli na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
zájemci o dobrovolné dárcovství krve
z řad studentů Střední průmyslové
školy strojnické Vsetín. Letos jich bylo
sedmadvacet, přišli s nimi i profesoři
Mgr. Drga a Mgr. Stančík. Průmyslovka
se jako první ze vsetínských středních
škol pustila do společného dárcovství.
Postupně se připojily téměř všechny
vsetínské střední školy.

Místostarosta Tomáš Pifka předal dar a poděkoval zdravotníkům

Dárky z Horní Lidče potěšily

Plyšáci, knížky, kreslíci potřeby, hračky. Takovou nadílku dostali pacienti dětského oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. Dárky jim nakoupili
ze svého žáci 6.A třídy ZŠ Horní Lideč. Předat
je přijely Michaela Juříčková, Natálie Šomanová a Valentýna Kosiewiczová. Spolu s nimi přišla také Aneta Tkadlecová, která před několika
lety se svými spolužáky tradici založila. Dnes je
již studentkou gymnázia, ale v Horní Lidči má
skvělé následovníky, což je super. Dárky udělaly
velkou radost a od nás do Horní Lidče letí velké
poděkování. „Holky, jste naprosto úžasné, moc
děkujeme. Gábinka měla konečně zpět úsměv
na tváři. Ještě jednou děkujeme,“ napsala na
sociální síti facebook jedna z maminek, které byly právě se svým dítětem v nemocnici.

Hygienické potřeby, masti a pomůcky předal 10. prosince vsetínský místostarosta Tomáš Pifka zástupcům léčebny dlouhodobě nemocných. „Velmi si vážím práce
zdravotníků Vsetínské nemocnice. Za město mohu říct, že se dlouhodobě snažíme být
nemocnici vždy užitečným a dobrým partnerem. Pracovní nasazení pracovníků je vysoké, nadstandardní a profesionální. Oceňuji také lidský a obětavý přístup, který je sice
nad rámec pracovních povinností, ale pro pacienty je velmi důležitý,“ vyjádřil se místostarosta Vsetína.

Skorci rozdávali radost

Hned dvakrát v předvánočním období rozdávali členové vodáckého oddílu
TOM 19058 Skorci Vsetín radost pacientům. Nejprve Mikulášskou obchůzkou
v léčebně dlouhodobě nemocných, před
Vánoci pak navštívili dětské oddělení.
A měli bezvadné kostýmy! Za dětmi tak přišel živý vánoční stromek,
sněhulák a další hosté. Za fotografie z akce děkujeme Gabriele Hučíkové. Díky všem, kteří se zapojili.

Zdravotní klauni pátým rokem
Čarování bublin, koncert na dětské kytary, úžasné proměny kouzelné knihy. To
všechno mohli vidět pacienti dětského
oddělení Vsetínské nemocnice a.s., za
kterými přišli s vánoční klauniádou Zdravotní klauni. Hospitalizované děti přijíždějí pobavit pravidelně jednou měsíčně. Spolupráce s občanským sdružením
Zdravotní klaun začala před Vánoci 2009,
a tak si připomínáme malé, půlkulaté
jubileum. Za pět let již stihli vykouzlit
stovky úsměvů.
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