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Pohotovost v poliklinice
zajistí rychlejší ošetření
„Čekala jsem v sobotu v interní ambulanci více než dvě hodiny,“ postěžo-
vala si jedna z pacientek, která do nemocnice zamířila kvůli obtížím  
s dýcháním, způsobených běžnou infekcí dýchacích cest. Čekání si při-
tom mohla podstatně zkrátit, kdyby se vydala na lékařskou pohotovostní 
službu (LPS) v poliklinice, kde jsou připraveni pomoci kvalifikování lékaři  
pro děti i dospělé. Pohotovost je navíc od ledna o dvě hodiny delší. 

„Často se nám stává, že do specia-
lizované příjmové  interní ambulan-
ce přicházejí lidé s angínou, klíště-
tem či dalšími, méně významnými  
obtížemi, se kterými by se měli obrá-
tit na praktického lékaře, případ-
ně na pohotovost. Výrazně se tak 
komplikuje péče o vážně nemocné 
hospitalizované,“ komentoval člen 
představenstva Vsetínské nemocni-
ce a.s. MUDr. Bořek Lačňák.  

Právě snaha odlehčit přetíženým 
nemocničním ambulancím, zkrátit 
pacientům čekání a urychlit jejich 

ošetření vedla nemocnici k pro-
dloužení provozní doby pohotovos-
ti. Od prvního ledna je Lékařská 
pohotovostní služba (LPS) v prv-
ním patře polikliniky k dispozici až  
do 22.00 hodin. Připravena je 
postarat se o děti i dospělé. 

„Pacienti by měli při zhoršení svého 
zdravotního stavu zamířit nejdříve 
právě sem. V ambulanci se střídají 
ve službách zpravidla praktičtí léka-
ři a internisté, kteří jsou připraveni 
pomoci vyřešit řadu obtíží,“ uvedl 
MUDr. Lačňák.             Více na str. 4.

Hokejisté vstoupili do registru
dárců kostní dřeně. Pojďte i Vy

Přímo na zimním stadionu na vsetínském Lapa-
či se mohou zájemci v sobotu 30. ledna 2016 
zapsat do registru dárců kostní dřeně. Hokejisté 
šli příkladem a již tak učinili. Další příležitost bude  
v úterý 16. února 2016, kdy se v prostorách  
pro dárce krve hematologicko-transfuzního oddě-
lení uskuteční Valentýnský nábor.   Více na str. 7.
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Oddělení zdobila a přála 
svým kolegům vše nejlepší 

Vánoce přivítala všechna oddělení naší 
nemocnice ve slavnostním. Nechyběly strom-
ky a výzdoba, na které se podíleli i školáci (LDN 
vyzdobili malí umělci ze ZŠ Luh), ale také paci-
enti (půvabné vystřihovánky na gynekologii a 
obrázky na interně). Oddělení přála kolegům 
vše nejlepší v novém roce 2016. S přáním 
zdraví a pohody se přidává i náš zpravodaj  
a připojuje ukázky novoročních gratulací. 

Baněk se prodalo patnáct set, piva osm set litrů
Na Mikulášském jarmarku a Veselých vánočních hodech před Domem kultury mohli 

zájemci získat z rukou zdravotníků benefiční, Právě narozený porodnický ležák v lahvích či 
baňky batolat, a podpořit tak vsetínskou porodnici. Zájem nakupujících byl opět veliký.  

Nadační fond pro rozvoj vsetínské nemocnice se do pro-
deje benefičních baněk pustil již potřetí. „Zatím jsme pokaž-
dé přišli s novým motivem. Tentokrát to byla batolata  
v růžovém a modrém. Vůbec nevím, s čím vyrukujeme příště,“ 
uvedl zástupce primáře gyneko-
logicko-porodnického oddělení 
MUDr. Martin Janáč. Baněk bylo 
bezmála patnáct set a až na několik 
kusů se prodaly. Benefiční pivo se 
představilo podruhé a kvůli zacho-
vání rovnováhy, přišla po modré 
etiketě s chlapečkem na řadu růžo-
vá s holčičkou. „Pivo vzniklo opět 
ve výborné spolupráci s pivovarem Valášek. Tady jsme to tro-
chu riskli a nechali uvařit skoro osm set litrů a až na pár lahví 
se všechno prodalo,“ vysvětlil MUDr. Janáč. Opět se jednalo  
o Právě narozený porodní ležák, speciálně dvakrát chmelený. 

„Výtěžek z prodeje dosáhl zhruba 55 tisíc 
korun a opět nás přiblížil k pořízení speci-
ální pumpy a monitoru, nutných k zavede-
ní nového typu porodní analgézie. Děkuje-
me všem a doufáme, že se za rok na trzích 
opět uvidíme,“ doplnil MUDr. Janáč. 

Přišli potěšit pacienty  

Koledy pro pacienty LDN přišli v předvá-
nočním čase zahrát MUDr. Tomáš Garlík 
(kytara) a Ing. arch. Petr Osička (gajdy). 
Koncertík moc potěšil. Děkujeme. 

TOM Skorci na nás nezapomínají  
a v adventním období navštěvují dětské 
oddělení i LDN: zpívají, rozdávají radost, 
úsměvy a dárky. Letos v převlecích vánoč-
ního stromku, sněhuláka a nově myšáka 
Mickeyho. Moc děkujeme. 



Hranicích, kde působil také jako zástupce 
primáře. Zkušenosti rozvíjel i na rok a půl 
trvající zahraniční stáži v jedné z němec-
kých nemocnic. K Valašsku jej poutají také 
rodinné vazby. „Naše rodina má kořeny  
ve Vidči. Krajina je tu krásná a doufám, že 
si porozumíme i s kolegy, pacienty, kolekti-
vem obecně,“ dodal nový primář. 

„Mým úkolem a cílem je posílit oblast 
imunohematologie, aferetické odbě-
ry a komplexní péči o hematologické 
pacienty,“ uvedla nová primářka hema-
tologicko-transfuzního oddělení Vse-
tínské nemocnice, sedmačtyřicetiletá  
MUDr. Jana Pelková, která do Vsetína při-
šla po předchozím dvacetiletém působení 
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Interna a hematologie mají nové primáře

Indet Safety Systems předal 
nemocnici šek na čtyři sta tisíc 

Interna je náročným oddělením, které 
ročně pečuje o bezmála třicet tisíc ambu-
lantních pacientů a téměř čtyři tisíce hos-
pitalizovaných s nejrůznějšími zdravotními 
obtížemi. V letošním roce navíc začne stav-
ba nového pavilonu, jehož investorem je 
Zlínský kraj. Spolu se stavebními pracemi 
však bude zapotřebí také připravit a rozší-
řit pracovní tým, vytvořit pro něj potřebné 
podmínky. 

To bude mimo jiné úkolem nového pri-
máře interního oddělení, dvaačtyřiceti-
letého MUDr. Tomáše Mičkala, který do 
Vsetína přichází z nemocnice v Bílovci. Po 
absolvování lékařské fakulty v Hradci Krá-
lové nastoupil v nemocnici v nedalekých 

Na nákup rehabilitačních pomůcek je 
určen finanční dar ve výši 400 tisíc korun, 
který předal manažer podnikového plá-
nování Indet Safety Systems, pan Shinya 
Moriyoshi do rukou předsedkyně před-
stavenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. 
Věry Prouskové. Stalo se tak u příležitosti 
slavnostního Adventního koncertu v kapli 
sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice. 

Přítomní vyslechli díla Johanna Sebasti-
ana Bacha a dalších skladatelů v podání 
studentů a učitelů Základní umělecké 
školy Vsetín. Společnosti Indet Safety Sys-
tems, která je v současné době největším 
podporovatelem Vsetínské nemocnice, 
patří veliké poděkování. To směřuje také  
k hudebníkům a zpěvákům, kteří se na 
akci představili. 

MUDr. Tomáš Mičkal,   MUDr. Jana Pelková 

Ke dvěma změnám ve vedení primariátů došlo od prvního ledna ve Vsetínské 
nemocnici. Internu nově povede MUDr. Tomáš Mičkal a hematologicko-transfuzní 
oddělení MUDr. Jana Pelková. Předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice 
Ing. Věra Prousková poděkovala dosavadním primářům MUDr. Vlastimilu Kozielovi  
a MUDr. Karlu Srovnalíkovi za dlouholetou práci ve vedení jednotlivých oddělení, 
kde oba i nadále zůstávají a pečují o pacienty. Nově nastupujícím pak popřála hod-
ně úspěchů v náročných úkolech, které je čekají. 

v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. 
Jako odborný asistent na Univerzitě Tomá-
še Bati se věnuje také vývoji biomateriálů. 

O pacienty ve Vsetíně bude nyní pečo-
vat v týmu s dosavadním primářem  
MUDr. Karlem Srovnalíkem, v moderních 
prostorách pavilonu, který byl zprovozněn 
v roce 2011 a kromě hematologicko-trans-
fuznímu oddělení poskytuje zázemí také 
oddělením klinické biochemie a patologic-
ké anatomie. 

Kdo miluje - daruje 

Startuje výtvarná soutěž  
k podpoře dárcovství krve 
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

(ČČK) ve spolupráci se Vsetínskou nemoc-
nicí a ZŠ Vsetín Sychrov vyhlašuje výtvar-
nou soutěž pro žáky vsetínských základ-
ních škol a příslušných ročníků víceletých 
gymnázií. 
„Cílem je propagovat výtvarným dílem 

dětí a mladých lidí dárcovství krve a kostní 
dřeně. Do soutěže je možné zasílat kres-
by, malby, počítačové grafiky a plakáty,“ 
uvedla Jana Sklářová, statutární zástupce 
Oblastního spolku ČČK Vsetín. 
Příspěvky do výtvarné soutěže, která 

byla pojmenována KDO MILUJE - DARU-
JE, budou přijímány do 25. března. Nej-
lepší práce budou vystaveny v prostorách 
hematologicko-transfuzního oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. a jejich autoři 
oceněni věcnými dary. 
Bližší informace najdete na webu 

nemocnice, případně u paní Jany Sklářo-
vé, tel. 737 511 416, případně na e-mailu:  
vsetin@cervenykriz.eu. 
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Místostarosta poděkoval
zdravotníkům a předal dary

Stalo se již milou tradicí, že vsetínská radnice v předvánočním čase daruje pacientům 
léčebny dlouhodobě nemocných ochranné krémy, čistící pěny, pleny a další pomůcky. 
Tentokrát přivezl místostarosta Ing. Tomáš Pifka dárky v celkové hodnotě patnáct tisíc 
korun. Poděkoval zdravotníkům a netajil se svým překvapením, jakou proměnou LDN 
během roku prošla. Líbil se mu moderní vzhled budovy i nová lůžka a další vybavení. 

„Přišel jsem vám poděkovat za vaši prá-
ci, protože vím, že je velmi náročná. Vel-
mi si vážíme jak vašeho oddělení, tak celé 
nemocnice,“ poděkoval místostarosta 
Tomáš Pifka. Ocenil na první pohled vidi-
telné změny, ke kterým během roku došlo. 
Pochválil zateplení pavilonu a novou fasá-
du s moderní barevností. 

 
Během návštěvy si prohlédl na oddělení 
pokoje s novými moderními lůžky, které 
vloni v počtu 85 kusů nemocnice nakoupi-
la. Elektricky polohovatelná lůžka oceňují 
nejen pacienti, ale i zdravotnický personál 

a fyzioterapeuti, jimž usnadňuje péči o 
nemocné. Společně s lůžky LDN pořídila 
také multifunkční stolky s jídelní deskou. 
„Významnou část prostředků na nákup 
potřebného vybavení se podařilo získat 
díky projektu Rok pro LDN, kdy se po celý 
rok 2014 konala řada benefičních aktivit, 
které podpořili také sponzoři z celého regi-
onu. Dva miliony z celkových bezmála 3,5 
milionu korun přidala nemocnice,“ připo-
mněla předsedkyně představenstva Vse-
tínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková 
a dodala: „Ceníme si partnerství s městem 
Vsetín i toho, že máme u vás otevřené dve-
ře. Děkujeme i za zařazení do Strategického 
plánu města Vsetína, protože bez toho by 
se nám hůře získávaly evropské peníze.“

Dokončení ze str. 1.

Pohotovost v poliklinice
zajistí rychlejší ošetření 

Cyklus preventivních akcí uzavřela spirometrie

Nová lůžka a zařazení 
do strategického plánu

U příležitosti Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) uspořádalo 
19. listopadu 2015 oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) tradiční preven-
tivní akci, a to ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Možnost bezplatného 
spirometrického vyšetření, měření tlaku a množství tuku v těle vyhledalo 53 lidí. 

Pacient by měl nejprve navštívit svého 
praktického lékaře v jeho běžné ambu-
lantní době. Praktický lékař jej nejlépe 
zná, pokud zdravotní stav vyžaduje náv-
štěvu specialisty, je tam odeslán a zpra-
vidla i objednán. Pokud nemáte svého 
praktika, můžete se obrátit na ambulanci 
praktického lékaře Vsetínské nemocnice, 
MUDr. Šimečka, tel. 571 490 355, 354. 

Jestliže nastane náhlá změna zdravotní-
ho stavu mimo ambulantní dobu Vašeho 
praktického lékaře, je tu pro tyto účely 
Lékařská pohotovostní služba (LPS). Nej-
častěji bývají důvodem k návštěvě úra-
zy, vysoké teploty spojené s nevolností, 
závratí, stavy dušnosti, ledvinové koliky, 
žlučníkové záchvaty. Při podezření na 
závažnější onemocnění je pacient ode-
slán do specializované nemocniční ambu-
lance. Kam jsou směřovány také sanitky 
Zdravotnické záchranné služby. 

Lékařská pohotovostní služba (LPS)
pro děti a dospělé, 1. patro polikliniky, 
přístup venkovním schodištěm. Zvonek 
pro zajištění bezbariérového přístupu 

dole u schodiště. 
Provozní doba LPS:

ve všední dny             
17.00 - 22.00 hodin 
víkendech a svátcích  
8.00  - 22.00 hodin 
Tel.:  571 818 583.

Se zneužíváním urgentních příjmů, 
ambulancí s nepřetržitým provozem  
a pohotovostí bojují zdravotnická zaří-
zení v celé republice. Jak tedy správně 
postupovat?
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Tři desítky jednotlivců, kolektivů i firem se zapojily na sklonku loňského roku 
do nového, speciálního benefičního projektu Vánoční pokoj, jehož cílem je 
zmodernizovat další dva porodní pokoje gynekologicko-porodnického oddě-
lení Vsetínské nemocnice. Princip byl jednoduchý: vybrat si z nabídkového 
katalogu na webu nemocnice konkrétní předmět, jehož nákupem chcete pro-
jekt podpořit, rezervovat si jej a následně uhradit. Všem, kteří přispěli, patří 
velké poděkování. Díky jejich pomoci se podařilo pokrýt všechny plánované 
náklady v hodnotě bezmála čtyři sta tisíc korun. Vlastní úpravy začnou v polo-
vině února. Nyní se vyrábí potřebný nábytek, nakupuje materiál a pomůcky. 

S velkorysou nabídkou vstoupila  
do projektu společnost Austin Detona-
tor, která již tradičně patří k největším 
podporovatelům Vsetínské nemocnice. 
Nejenže uhradila společné vybavení 
prostor v hodnotě přesahující devadesát 
tisíc korun, ale chtěla motivovat i zapo-
jení dalších dárců a podpořit úspěšnost 
celého projektu. Za každou položku  
z nabídky, kterou si společnosti či jed-
notlivci vyberou a uhradí, slíbila přidat 
na konto projektu dalších 1.500 Kč. 

Nový benefiční projekt:
čtyři sta tisíc pro porodniciProjekt Vánoční pokoj spojil 

tři desítky firem a jednotlivců
Společnosti a obce, které se do projektu 
zapojily, a celková hodnota jejich darů: 

Austin Detonator s.r.o.         172.000 Kč
Svět oken s.r.o.                         80.104 Kč
Rozváděče Vsetín                     45.000 Kč
Servis Climax a.s.                     30.250 Kč
V-Podlahy, s.r.o.                       25.780 Kč
Stat-kon, s.r.o                           11.600 Kč
Zaměstnanci  
Simex Control Vsetín                 3.025 Kč
Obecní úřad Lačnov                   1.000 Kč

• • • • • •

Jednotlivci, kteří se do projektu Vánoč-
ní pokoj zapojili: 

Radana Běťáková
Stanislava Sloveňáková Sábová
Manželé Surovcovi
Jana Surá
Veronika Szilagyiová
Eva, Karel a Tomášek Staňkovi
Petra Procházková
Nikol Krhutová
Magda a Milan Buncovi
Rodina Drlíková
Romana a Emil Duškovi
Tomáš a Dagmar Veselkovi

• • • • • •

Celková výše rezervovaných a uhraze-
ných položek:                         396.359 Kč

Na konto modernizace porodních 
pokojů byl rovněž připsán výtěžek 
Rodinného běhu 2015: 
TES Vsetín s.r.o                         42.000 Kč 

Celková částka                        438.359 Kč

úspěšná premiéra na Valašsku

Austin Detonator přidal 1.500 Kč 
za každou vybranou položku

Společnost SVĚT OKEN tuto výzvu při-
jala a zarezervovala si třicet položek  
v celkové hodnotě více než osmdesát 
tisíc korun a ukončila tak celý projekt, do 
něhož se zapojily na tři desítky firem a 
jednotlivců z celého našeho regionu.  
Co vůbec bylo možné si z webového 

katalogu vybrat? Nabídka byla skuteč-

Jako první se zapojili jednotlivci z celé-
ho regionu, kteří si objednávali vybavo-
vací předměty v celkové hodnotě od 450 
Kč až do bezmála šestnácti tisíc korun. 
Postupně se připojily místní firmy: SER-
VIS CLIMAX a.s. uhradil nákup lůžka  
v hodnotě 30.250 Kč. Obecní úřad Lač-
nov poslal na projekt tisícovku. Roz-
váděče Vsetín, spol. s r. o. věnovaly 
prostředky v celkové výši 45.000 Kč. Ze 
slovenského Trenčína se nám ozvala firma  
STAT-KON, s.r.o. a poslala na úhradu kon-
krétní položky částku 11.600 Kč. Společ-
nost V-Podlahy, s.r.o. zaplatila speciální 
atypické lůžko a relaxační polštář v cel-
kové hodnotě přesahující 25 tisíc korun. 
Se sympatickou pomocí přišli zaměst-
nanci Simex Control Vsetín, kteří vybrali  
a nemocnici předali na realizaci projektu 
více než tři tisícovky.  

Společnost SVĚT OKEN podpořila 
projekt osmdesáti tisíci

Hravý projekt, směřující k „adopci“ 
konkrétní věci, se zrodil v jihlavské 
nemocnici, kde sponzory úspěšně oslo-
vuje tři roky. Také Vsetínská nemoc-
nice by z něj ráda vytvořila tradici  
a příští Vánoce zmodernizovala pokoj  
či pokoje na dalším oddělení. 
Při valašské premiéře padla volba na 

modernizaci dvou porodních pokojů. 
Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské 
porodnice se podařilo získat prostředky 
na obnovu prvního pokoje. Ten si zís-
kal takovou popularitu, že v něm chtějí 
rodit všechny ženy, což dosud neby-
lo možné. Díky Vánočnímu pokoji se 
záměr přiblížil rychlé realizaci. 

ně pestrá: pro porodnici jste si mohli 
vybrat a zaplatit například zrcadlo, 
stmívací světlo, barevné povlečení, 
držák ručníků, ale také atypický náby-
tek, speciální obklad za postel, vybave-
ní koupelny. Plný seznam věcí najdete 
na nemocničním webu. 

Projekt Vánoční pokoj úspěšný
v Jihlavě i na Valašsku

Děkujeme všem, kteří pomohli. 

Základní a neměnná barva logotypu nemocnice je modrá, pro použití například v černobílých tiskovinách je definována 
i varianta v černé a negativu. Logotyp by měl být používán na jednobarevné pozadí přednostně v negativní barevnosti.
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V roce 2015 se podařilo získat akreditaci pro vzdělávání 
lékařů, která je důležitá pro další rozvoj a výchovu nových 
odborníků, u celkem sedmi oddělení. Společně s žádostí je 
zapotřebí doložit řadu potřebných náležitostí. Jak celý pro-
ces probíhá, a co je nového v oblasti vzdělávání, jsme se 
zeptali náměstka pro personální řízení Ing. Martina Pavlici  
(na snímku). Informoval nás také o novém zapojení nemocni-
ce v oblasti vzdělávání porodních asistentek. 

Akreditace pro vzdělávání
lékařů: nově sedm oddělení

• V roce 2015 získalo akreditaci pro vzdě-
lávání hned několik oddělení či odbor-
ností. Které konkrétně?
„Jednalo se o chirurgii, oftalmologii, 

gynekologii a porodnictví, ARO, neurolo-
gii, dětské lékařství, patologii.“

• Co je zapotřebí doložit u žádostí? 
„K jednotlivým žádostem se přikládají 

obecné informace o Vsetínské nemocnici 
a dále pak detailnější informace o kon-
krétním oddělení. Informace o školitelích, 
o počtu vyšetřených pacientů, o spektru 
péče, o aktivních účastech pracovníků  
na kongresech. Přikládají se smlouvy se 
spolupracujícími institucemi, seznam tech-
niky používané pro diagnostickou a léčeb-
nou činnost na pracovišti. Uvádí se plán 
školení jednotlivých lékařů.“ 

„Vsetínská nemocnice se nyní může zapojit také do vzdělá-
vání budoucích porodních asistentek,“ doplňuje náměstek 
pro personální řízení Ing. Martin Pavlica. 

Každý měsíc odpovídá nemocnice na 
desítky dotazů pacientů i médií. Někte-
ré z nich mohou zajímat také Vás, proto 
je budeme v naší nové rubrice zveřejňo-
vat v plném či zkráceném rozsahu.

Odpověděli jsme

Budou finanční prostředky 
použity na navýšení platů?

Ráda bych požádala vedení nemocnice 
o reakci na rozhodnutí VZP, která letos 
pošle vyšší zálohy než před dvěma lety 
i vloni. Co to pro vaši nemocnici zna-
mená? Bude si moci dovolit investice? 
Budou finanční prostředky použity na 
navýšení platů? Jana Fuksová, redak-
torka MF Dnes
 

„Úhradová vyhláška by měla v případě, 
že nemocnice poskytne shodný objem 
péče jako v roce 2015 (velmi zjednodu-
šeně řečeno), garantovat růst celkové 
úhrady o 3 %. Tento nárůst jen  tak tak 
pokryje ministerstvem slíbený růst tarif-
ních mezd o 5 %. Zvýšené úhrady tedy 
v plné míře využijeme k navýšení osob-
ních nákladů – celkově se bude jednat o 
zhruba 10,5 mil. Kč. Průměrná mzda by 
se tak měla zvýšit o 3 - 4 %. Ze zvýšených 
úhrad roku 2016 prostor na větší objem 
investic či jiné zvýšené náklady není. Nic-
méně v roce 2015 se podařilo ekonomi-
ku nemocnice stabilizovat, zisk se bude 
pohybovat kolem 20 mil. Kč. Jsme tedy 
schopni i pro rok 2016 plánovat objem 
investic a obnovu majetku v obdobném 
objemu jako v roce 2015,“ odpověděla 
předsedkyně představenstva Vsetínské 
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. 

• Na kolik let je akreditace udělována  
a k čemu nás opravňuje? 
„Akreditace byla prodloužena o 8 let  

u většiny odborností, u chirurgie na 9 
let. Umožňuje vzdělávat lékaře v rám-
ci specializačního vzdělávání dle zákona  
(č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a 
uznávání odborné způsobilosti a speciali-
zované způsobilosti k výkonu zdravotnic-
kého povolání lékaře, zubního lékaře a far-
maceuta). Akreditační komise ministerstva 
zdravotnictví určí, kolik lékařů může praco-
viště maximálně vzdělávat.“

• Akreditace kterých oborů nás čeká  
v novém roce?
„V roce 2016 usilujeme o získání nových 

akreditací v oboru rehabilitace a onkochi-
rurgie. Během roku 2016 končí platnosti  
v oborech nefrologie a vnitřního lékařství, 
kde budeme žádat o prodloužení.“ 

• Novinky jsou také v praktickém vzdělá-
vání porodních asistentek. Můžeme tedy 
u nás v nemocnici začít potkávat na praxi  
i vysokoškolské studenty tohoto oboru?
„Profese porodní asistentky je jednou  

z povolání regulovaných na úrovni EU 
směrnicí o uznávání kvalifikací. Na rozdíl 
od povolání všeobecné sestry zde směr-
nice klade přesnější požadavky na obsah 
praktické výuky – nejen že stanovuje přes-
né počty prenatálních vyšetření a porodů, 
ale požaduje rovněž, aby praktická výuka 
probíhala pouze na akreditovaných praco-
vištích.  Vsetínská nemocnice získala tuto 
akreditaci 1. 12. 2015 a je platná do roku 
2021. Díky ní můžeme umožnit praktické 
vyučování studentů v bakalářských obo-
rech pro přípravu porodních asistentek. 
Během roku 2016 tak můžeme na oddělení 
potkat studenty oboru porodní asistentka 
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, případně  
i dalších vysokých škol.“

Poděkování 
„Dovolte mi touto cestou poděkovat 
celému zdravotnickému personálu 
interního oddělení za péči o mého 
tatínka I. Babůrka. Nesmírně oceňuji 
vaši náročnou práci. Chci poděkovat 
mužskému zdravotnímu personálu za 
ochotu a vstřícnost. Přeji všem pev-
né zdraví, trpělivost při léčbě těžce 
nemocných pacientů, protože mnoh-
dy i dobré a laskavé slovo je výbornou 
terapií. Zasloužíte si můj obdiv.“  Hana 
Matošková, Vsetín
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Hokejisté podpořili dárcovství kostní dřeně

Vsetínští hokejisté (na horním snímku 
zleva v dresech) Lukáš Finsterle, Ond-
řej Slováček, Radim Ostrčil, Lukáš Vrba, 
Tomáš Vávra a René Kajaba přišli v úterý 
12. ledna na hematologicko-transfuzní 
oddělení (HTO) Vsetínské nemocnice, aby 
vstoupili do registru dárců kostní dřeně. 
Odstartovali tak kampaň, jejímž cílem 

bude získat ke vstupu další potenciální 
dárce nejen z řad fandů ledního hokeje.  
V sobotu 30. ledna 2016 od 16.00 hodin 
bude nábor přímo na zimním stadionu na 
Lapači, kde VHK Vsetín nastoupí od 17.30 
hodin v utkání s lídrem tabulky Frýdkem-
Místkem. Týmy budou hrát ve speciálních 
retro dresech ze sezony 1990/1991, ve 
kterých tehdy klub slavil postup do 1. ligy. 
„Dresy budou po utkání prodány. Jeden 
dres si mohou fanoušci koupit za sedm set 
korun. Výtěžek z prodeje, včetně deseti 
procent ze vstupného na zápas, poputuje 
na konto Nadace pro transplantaci kostní 
dřeně,“ uvedl jednatel VHK Daniel Tobola. 
Právě on byl inspirátorem akce, sám před 
lety kostní dřeň pro potřebného pacienta 
daroval. 

kdo může do registru?

Problematice vstupu do registru jsme 
se podrobně věnovali v minulých vydá-
ních zpravodaje Vsetínská nemocnice 
a.s. informuje. Tedy alespoň krátké shr-
nutí: 
Pro vstup do registru dárců kostní dře-

ně je zapotřebí věk od 18 do 35 let, dob-
rý zdravotní stav (žádné závažné one-
mocnění v minulosti) a ochota překonat 
určité nepohodlí a ztrátu času, spojené  
s jednou či několika návštěvami zdravot-
nického zařízení, případně s odběrem 
krvetvorných buněk v zájmu záchrany 
života druhého člověka. 
Odpovědi na podrobnosti a odkazy 

najdete na webových stránkách nemoc-
nice a Nadace pro transplantaci kostní 
dřeně: http://nadace.kostnidren.cz/.
  

kdy a kde se konají nábory?

Zapsat se do registru můžete i Vy v sobotu 30. ledna na zimním stadionu na Lapači  
a v úterý 16. února při Valentýnském náboru na HTO ve Vsetínské nemocnici. 

„Oslovil nás pan Tobola, a tak jsem se při-
šel zaregistrovat taky. Zdraví je důležité pro 
všechny lidi. A je fajn, že člověk může druhé-
mu pomoci, když je to zapotřebí,“ řekl nám 
třiadvacetiletý René Kajaba (na snímku).

•  v sobotu 30. ledna 2016  
od 16.00 hodin 

zimní stadion Lapač 
(v prostoru u časomíry)

u příležitosti hokejového zápasu
v retro dresech

VHK Vsetín vs. Frýdek - Místek
(utkání začíná v 17.30 hodin). 

• v úterý 16. února 2016 
od 7.00 do 12.00 hodin 

ve Vsetínské nemocnici a.s. 
na hematologicko-transfuzním odd. 

(čekárna pro dárce krve, 3. p.)
Valentýnský nábor.

Stačí vyplnit dotazník a nechat  
si odebrat vzorek krve.  Pro zájemce, kteří nebudou moci přijít  

na stadion, ale budou chtít vstoupit do 
registru, bude na hematologicko-transfuz-
ním oddělení Vsetínské nemocnici 16. úno-
ra speciální Valentýnský nábor. Možná, že i 
Vy můžete někomu zachránit život. Pojďte  
s námi do toho. 
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Lékárna si nadělila nový, moderní web

Devátého února uplyne rok od otevření nové lékárny v hlav-
ním areálu Vsetínské nemocnice. Moderně vybavený interiér  
doplnil i příjemný exteriér zateplené budovy ředitelství s novou 
barevností. Lékárna si své klienty našla, léčiva si zde před odchodem 
z ambulancí či lůžkových oddělení vyzvedávají pacienti i zaměstnanci 
nemocnice. Využívat mohou pravidelně připravovaných marketingo-
vých akcí a slev. Nyní se o aktivitách pružně dozvědí z nových webo-
vých stránek www.duolekarna.cz. 

„V průběhu roku jsme připravili tři sle-
vové akce. Letáky byly distribuovány  
do schránek vsetínských domácností. 
Zavedli jsme také nové klientské karty, 
dárkové poukazy,“  vyjmenoval vedoucí  
lékárník Mgr. Tomáš Svoboda a dodá-
vá: „Jsme rádi, že si naši lékárnu oblíbili,  
a stále častěji navštěvují, také zaměstnan-
ci nemocnice, kteří mají exkluzivně další 
desetiprocentní slevu na nakupovaný sor-
timent.“ 

Novinkou jsou webové stránky, jež infor-
mují o dění v lékárně, dlouhodobých 

slevových akcích i aktuálních výhodných 
cenách volně prodejných léčiv. „Návštěv-
níci se více dozvědí o nás i produktech, 
které nabízíme,“ doplnil Svoboda. Ještě  
v průběhu ledna budou mít zájemci  
k dispozici zajímavosti o přípravě léků,  
vyráběných přímo v lékárně podle lékař-
ského předpisu. Postupně pak v dalších 
týdnech také o nabídce kosmetiky, zdra-
votní obuvi a dalšího sortimentu. 
Web si zachovává grafické prvky, které 

již jistě znáte ze slevových letáků lékárny, 
opět se zde potkáte s „heřmánkovými“ 
motivy i logem Lékárny DUO, která zahr-
nuje obě pracoviště lékárny. Autorem gra-

„Ze slevového letáku pro podzim a zimu můžete čer-
pat i v novém roce, až do vyprodání zásob,“ informuje 
o aktivitách vedoucí lékárník Mgr. Tomáš Svoboda. 

fického návrhu je Josef Šamaj, programo-
vého řešení pak Roman Janulek. 

Na webových stránkách najdete i aktuální 
slevové akce. „V současné době se jedná 
ještě o nabídku pro podzim a zimu. Napro-
stou většinu produktů máme v lékárnách  
ještě v akčních cenách a budeme je nabí-
zet do vyprodání zásob. Snad s výjimkou 
přípravku Ocuvite Lutein Complete. Ten již 
není za zmíněnou akční cenu dostupný,“ 
doplnil vedoucí lékárník. 

Zmíněný leták obsahuje řadu produk-
tů, které oceníme v boji s nachlazením   
a podobnými sezónními obtížemi. Najde-
te zde pastilky, spreje či roztoky Tantum 
Verde, multivitamin s minerály, stopo-
vými prvky a luteinem Centrum A-Z s 
multi-efektem, ale také konopné mazá-
ní Cannaderm Mentholka a Thermolka,  
či  přípravek Ataralgin, používaný při léčbě 
bolesti. V nabídce jsou i tejpovací pásky  
a další sortiment.

Léky vyráběné přímo v lékárně

Až do vyprodání zásob

Tantum Verde i tejpovací pásky

Nedávno lékárnu navštívili i Tři králové. Popřáli zaměstnancům vše nejlepší a lékárně hod-
ně spokojených klientů. Aktuální informace najdou zájemci nyní na novém webu. 
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Přes osm set narozených: 
nejvíce za dvě desetiletí
Vsetínská nemocnice měla v roce 2015 rekordní počet miminek, poprvé v novo-
dobé historii přes osm set narozených dětí, konkrétně 802, z toho 399 chlapců a 
403 děvčat. Oproti roku 2014 je to nárůst o více než padesát dětí. Na svět přišlo  
v roce 2015 ve Vsetíně celkem šest párů dvojčat. Počet porodů se zastavil těsně pod 
osmistovkou, a to na čísle 796. I tak byl nárůst významný, v porovnání s počty před 
deseti lety - obtížně uvěřitelný. 

Ve dnech 2. a 3. prosince 2015 se ve 
Vsetínské nemocnici uskutečnil dozo-
rový audit ISO 9001, který provedli  
MUDr. Michal Krutský a Ing. Zdeněk 
Vitouš. Byla využita metoda vzorková-
ní, auditoři hovořili s vedením a náhod-
ně vybranými zaměstnanci. Zajímali se  
o dění v nemocnici a změny na jednotli-
vých pracovištích. 

Dozorový audit ISO 9001.
Pochvaly, žádné neshody.

V roce 2014 se ve Vsetíně narodilo 745 
dětí, z toho 385 chlapců a 360 děvčat. 
Porodů bylo celkem 742. V roce 2015 
počet porodů vzrostl o čtyřiapadesát, což 
je v podstatě jeden průměrný měsíc navíc. 
Od roku 2006 počet porodů ve Vsetíně 
roste. Tehdy jich bylo něco málo přes pět 
set (532) ročně, vloni již o 264 více. 

 
Prvním novorozencem roku 2016 ve Vsetí-
ně se stala Magdalena Anna Hnídková (na 
snímku), která se narodila mamince Adé-
le Kajzerové 1. ledna 2016 v 10:38 hodin.  
U porodu byl i tatínek Martin Hnídek. 

Magdalena Anna je pro paní Adélu prvním 
dítětem, náročný porod zvládly obě dobře. 
Holčička měla při narození porodní váhu 
3150 gramů. „Porodnici jsem si vybra-
la záměrně, na doporučení kamarádek.  
A také já jsem byla velmi spokojená, všich-
ni se o nás dobře starali,“ uvedla paní Adé-
la. 
Prvního letošního novorozence přišli při-

vítat náměstek hejtmana Zlínského kraje 
pro oblast zdravotnictví MUDr. Lubomír 
Nečas a předsedkyně představenstva Vse-
tínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. 
Také jim sdělila maminka svou spokojenost 
s poskytnutou péčí. 

Porodnici stále častěji vyhledávají nastá-
vající maminky nejen z našeho regionu, 
ale také s bydlištěm mimo naši spádovou 
oblast. Vloni jich byly více než dvě stovky,  
z toho čtyři desítky ze Slovenska. Pochvalují 
si stále se modernizující prostředí (na čemž 
má velký podíl Nadační fond pro rozvoj vse-
tínské porodnice), ale podle ohlasů mami-
nek samotných především kvalitní péči. 
Vloni byl dokončen rodinný porodní pokoj.  
V závěru roku nemocnice získala díky pro-
jektu Vánoční pokoj prostředky na moder-
nizaci dalších dvou porodních pokojů, kte-
rá proběhne v první polovině roku 2016. 
(Více o porodnici na str. 2 a 5).

objektivem fotoaparátu

Anonymně nahlíželi do třinácti zdravot-
ních dokumentací, prověřovali řešení 
stížností. Na chirurgickém oddělení se 
setkali s novým primářem MUDr. Radi-
mem Slováčkem. 

Mezi mnoha dalšími pracovišti navštívili 
i novou lékárnu v nemocnici. Prověřovali 
dodržování správných postupů, platných 
nařízení a právních norem. 

Auditoři konstatovali naprostou pro-
vázanost systému řízení kvality s provo-
zem nemocnice, ocenili firemní kulturu, 
systém hlášení nežádoucích událostí  
a nozokomiálních nákaz, centrální péči 
o hojení ran, dostupnost endoskopisty, 
snížení externích laboratorních vyšetře-
ní, hospodaření nemocnice se ziskem, 
zvýšení vlastního kapitálu, investice do 
zlepšení pracovního prostředí a zvýšení  
efektivity hospodaření s energií. 

První byla Magdalena Anna

Dvě stě žen mimo spádovou oblast
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Dárce krve ocení také vsetínská radnice
Dobrovolné dárce krve ze Vsetína čeká nejen ocenění formou Janského plaket, kte-
ré zajišťuje Český červený kříž a Vsetínská nemocnice na předávání spolupracuje, ale  
s novinkou přichází také radnice. Nově jsou připravena pravidla, podle kterých budou 
dárci za svůj obětavý přístup, který pomáhá zachraňovat lidské životy, oceněni. Infor-
muje o tom v tiskové zprávě mluvčí města Mgr. Adéla Kousalová.

Město Vsetín ocení obyvatele mající trvalé 
bydliště na území města, kteří dobrovol-
ně a bezpříspěvkově darovali svou krev. 
 „Vážíme si občanů, kteří svým přístupem 
pomáhají zachraňovat lidské životy a tímto 
oceněním jim chceme projevit své uznání 
a poděkování za jejich morální, nezištnou 
a zásadní pomoc, kterou může potřebo-
vat kdokoliv z nás,“ připomněl starosta 
Jiří Čunek. Oceňováni budou dárci, kteří 
dovršili příslušný počet odběrů v období 
od 1. října loňského roku do 31. září roku 
letošního, ve kterém se oceňování poprvé 

Již šestým rokem se v předvánočním 
čase sešli na hematologicko-transfuz-
ním oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 
zájemci o dobrovolné dárcovství krve  
z řad studentů Střední průmyslové školy 
strojnické ve Vsetíně. Tentokrát jich bylo 
třicet, přišli s nimi již tradičně dva profesoři:  
Mgr. Drga a Mgr. Stančík. Pro osmnáct 
studentů bylo darování krve poprvé. Prů-
myslovka se jako první ze vsetínských 
středních škol pustila do společného dár-
covství studentů a pedagogů a podpořila 
takto tuto důležitou myšlenku. Během 
trvání spolupráce již přivedla do Vsetínské 
nemocnice a.s. desítky prvodárců, mnozí 
z nich pokračují pravidelně i po ukončení 
školy. Ke společnému dárcovství se přida-
ly i další vsetínské střední školy, sportov-
ci, zaměstnanci firem. Všem patří velké 
poděkování, za jejich dar, který přispívá  
k záchraně lidských životů. V roce 2015 
bylo ve Vsetíně 2274 odběrů od dobrovol-
ných dárců krve, což je mírný nárůst zhruba  
o stovku odběrů proti roku 2014. 

uskuteční. Slavnostní akce se bude letos 
konat na konci října a dále pak pravidelně 
v následujících letech. 
Ocenění od radnice se tak dočkají dár-

ci, kteří dosáhnou v daném období 20, 
40, 80, 120, 160 a 250 odběrů. Podle 
výše odběrů pak jsou pro dárce připra-
veny například vstupenky do kina Vatra, 
permanentka do městských lázní nebo 
věcné dary. Dárcům, kteří dosáhnou  
250 odběrů, pak bude uděleno Ocenění  
starosty města v kombinaci s věcným darem  
v hodnotě pěti tisíc korun.

Koledy si s námi zazpívali studenti zdravky
Zpívání koled v předvánočním období na nemocničním nádvoří 
se stalo již tradicí. Doposud vždy nám a s námi koledy zpívali malí 
zpěváčci ze Základní školy Luh. Tentokráte jsme ale získali sbor o 
něco starší, zdravotnicky kvalifikovanější a s výborným kytaro-
vým doprovodem. 

Koledy zpívali studenti třetích 
a čtvrtých ročníků naší part-
nerské Střední zdravotnické 
školy Vsetín. Budoucí zdravot-
níci nám stále častěji pomáhají 
se zajišťováním preventivních, 

ale také společenských akcí. 
Za což děkujeme jim i jejich 
vyučujícím. Krásný nový rok 
všem a maturantům hodně 
štěstí u nadcházející zkoušky  
z dospělosti. 
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Novináře zajímaly duchovní
služby ve zdravotnictví
Fotografie kaple sv. Růženy zaujaly redaktory, kteří zpracovávali reportáž o duchov-
ních službách v nemocnicích. Snímky interiéru nemocniční kaple tak otevírala celý 
materiál, ve kterém se hovořilo nejen o Vsetínské nemocnici, ale také o Ústřední 
vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha, Nemocnici Milosrdných ses-
ter sv. Karla Boromejského v Praze, nemocnicích v Břeclavi a Uherském Hradišti. 

Celostátní měsíčník HOSPITALin infor-
muje o dění v nemocnicích a je distri-
buován v tištěné i elektronické podobě. 
Vsetínské nemocnici věnoval v listopado-
vém vydání třístránkovou reportáž. Podí-
vali jsme se tak společně nejen do histo-
rie, ale především do současnosti a také 
na plány budoucí. Čtenáři se dozvěděli 
o novinkách na oddělení, významných 
investičních akcích let minulých a také  
o připravované výstavbě interního pavi-
lonu. Nemalý prostor byl věnován také 
našim zaměstnancům, které nedávno 
ocenil Zlínský kraj: MUDr. Jaroslavu 
Sankotovi a Bc. Mileně Fuskové. Zve-
řejněny byly také medailonky dalších 
osobností uplynulých desetiletí. Maga-
zínem si můžete listovat také na webu  
www.hospitalin.cz. 

Magazín věnoval Vsetínu
třístránkovou reportáž

„Při informování o nemocnicích se velmi 
často zaměřujeme zejména na přístro-
je, výkony lékařů nebo různé novinky v 
péči o pacienty. Velmi důležitou a tradič-
ní součástí je ale duchovní služba - pro 
pacienty, ale i pro 
další návštěvníky. 
Mnohé nemocnice 
na ni naštěstí neza-
pomínají,“ vysvětlila 
Johana Hovorková 
redaktorka maga-
zínu HOSPITALin,  
v jehož prosincovém 
vydání se rozsáhlá 
reportáž objevila. 
Ve Vsetíně fungu-

je služba nemoc-
ničních kaplanů 
od ledna 2014, 
takže nedávno 
oslavila již druhé 
výročí. Do nemoc-
nice dvakrát týd-
ně přichází dvojice nemocničních kap-
lanů. Jejich prioritou jsou pacienti 
léčebny dlouhodobě nemocných, ale 

navštěvují i mnohá další oddělení. Péče  
o duchovní potřeby pacientů má však 
mnohem delší kořeny a spadá již do 
roku 1911, kdy byla nemocnice otevřena  
a postavena i kaple sv. Růženy. 

Až do roku 1956 
sloužila k modltibám 
řeholních sester, kte-
ré v nemocnici pra-
covaly, dříve také ke 
křtům novorozenců, 
vypravovaly se odtud 
také pohřby. 
Od šedesátých let 

se z kaple stal sklad 
civilní obrany, po 
roce 1989 byla vrá-
cena zpět do vlast-
nictví římskokatolické 
církve. Dnes se zde 
konají nejen pravi-
delné bohoslužby, 
ale také kulturní akce  
(viz str. 3). Vsetínská 

nemocnice je dnes jedním z mála zdravot-
nických zařízení, které má ve svém areálu 
historickou kapli. 

na nemocničním facebooku se objevily milé fotovzkazy
Chtěla bych moc poděkovat porodní-
mu oddělení, přednostně MUDr. Lažovi  
a MUDr. Janáčovi a všem sestřičkám na novo-
rozeneckém oddělení. Udělali jste naše Váno-
ce těmi nejkrásnějšími. Těšíme se na nový rok 
plný překvapení a úsměvů našeho malého. 
Linda Kašná (dítko na fotografii vlevo)

I já bych ráda poděkovala MUDr. Janá-
čovi za to, že se doma těšíme z našeho 
Davídka. Taktéž děkuji všem sestřič-
kám, které se o nás v porodnici staraly.  
Zuzana Vraníková

I my se přidáváme s poděkováním za 
péči. Miriam a Eliáš (nar. 11. 11. 2015). 
Barbora Vaňková Juřicová

Šťastný nový rok přeje Krtek a my tři:) 
Michaela Slováková
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Napsali jste nám...

Stačí správně vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených políčkách poslat na 
soutez@nemocnice-vs.cz, a mít štěstí při slosování. Odpovědi posílejte do 20. února 

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

Poděkování pacientek zveřejnil týdeník Jalovec 
 •  Rády bychom poděkovaly všem zdravotním sestrám, lékařům a pomocné-
mu personálu Vsetínské nemocnice za příkladnou, obětavou péči, kterou se nám 
dostalo během naší hospitalizace pod vedením staniční sestry Eleny Vaculíkové. 
Do dalších let přejeme celému kolektivu hodně zdraví, stálý optimismus, hodné 
pacienty. Vděčné pacientky Jiřina Táborská - Velké Karlovice a Anežka Maňá-
ková - Podlesí. 

Vážím si vašeho odborného i lidského přístupu
 •  Milí pracovníci Vsetínské nemocnice, po šesti letech, které jsem strávil v Dozorčí 
radě Vsetínské nemocnice, jsem pevně přesvědčen a mohu také potvrdit osobní-
mi zkušenostmi, že Vsetínská nemocnice disponuje velmi kvalitními a schopnými 
lidmi a má tak obrovský potenciál k dalšímu rozvoji. Vážím si vašeho odborného, 
ale i lidského přístupu, kterým pomáháte mnohým nemocným zvládnout svou 
nemoc, bolesti a těžké chvíle. Tak jako zaměstnanci, tak i občané tohoto regionu 
si zaslouží kvalitní materiální zázemí. Věřím, že i v této oblasti se naší nemocnici 
blýská na lepší časy. Děkuji všem za profesionální práci, kterou odvádíte. Zároveň 
mi dovolte poděkovat vašim rodinným příslušníkům, kteří vytváří zázemí pro vaši 
náročnou a potřebnou profesi. Přeji vám všem vše nejlepší v novém roce 2016. 
Mgr. Petr Kořenek, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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Zpravodaj na cestách
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Soutěžte s námi ... o knihu z prodejny Kanzelsberger

Výherce z minula
V minulém vydání zpravodaje Vsetínská 
nemocnice a.s. informuje vás zaujalo sou-
těžní zápolení o dárkový balíček uzenin  
od partnera této soutěže. A tak dnes rádi 
zveřejňujeme výsledky, výherkyni gratulu-
jeme a přejeme dobrou chuť. 

Správně odpovědě-
la, nejvíce štěstí  

při slosování měla  
a dárek od partnera 

soutěže  získává: 
Mgr. Věra 
Maňáková

Jsme rádi, že náš zpravodaj s Vámi 
cestuje. Za oceán se však podíval 
vůbec poprvé. Do USA - konkrétně 
Washington D.C. - jej zavezla Zuzana 
Prousková. Děkujeme a těšíme se  
na další příspěvky. 

Prodejnu najdete ve Vsetíně  
na Žerotínově ulici 992.
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Mnozí lékaři a další zdravotníci se přišli v pon-
dělí 4. ledna 2016 do obřadní síně ve Vsetíně 
naposledy rozloučit s MUDr. Václavem Zábo-
jem, který zemřel po dlouhé těžké nemoci  
v sobotu 26. prosince ve věku 68 let. 
Jeho profesní život byl po více než šestatři-
cet let spojen se Vsetínskou nemocnicí. Jako 
absolvent brněn-
ské lékařské fakulty 
nastoupil do Vsetína 
1. dubna 1976. Dva 
roky působil na chi-
rurgii, dalších čtrnáct 
měsíců jako obvodní 
lékař. K chirurgii se 
však vrátil, ať již jako 
lékař chirurgického 
oddělení, ordinář pro 
cévní chirurgii, po roce 1994 také jako vedou-
cí lékař centrálních operačních sálů. V letech 
1997 až 2000 byl náměstkem ředitele pro 
zdravotní péči a zástupcem ředitele nemoc-
nice. V nemocnici pracoval i poté, co dosáhl 
důchodového věku, a to až do 31. prosince 
2012. „Rodině jsem předala osobní kondolenci, 
ale i touto cestou bych ráda vyjádřila upřím-
nou soustrast všem příbuzným a přátelům.  
MUDr. Záboj v nemocnici pracoval dlouhá léta  
a jeho stopa zde zůstane navždy,“ uvedla 
předsedkyně představenstva Vsetínské nemoc-
nice a.s. Ing. Věra Prousková. 

Na horním snímcích ARO v roce 1976 s tehdejším pri-
mářem MUDr. Šrámkem, dobové vybavení a sanit-
ka rychlé lékařské pomoci, kterou ARO zajišťovalo.  
Na dolních snímcích momentky z oddělení (2001, 2002)  
a dvě fotografie současného vybavení ARO. 

Zemřel MUDr. Václav Záboj

Druhý pilíř důchodové reformy 
končí. Jaký je další postup?

O odpověď jsme požádali náměstka pro per-
sonální řízení Ing. Martina Pavlicu:
„Důchodové spoření bylo v České republice 

jako jeden z produktů zajištění na stáří zave-
deno zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém 
spoření. Vláda se však rozhodla ukončit mož-
nost využívání přesměrování části pojistného na 
důchodové pojištění na soukromé účty v rámci 
důchodových fondů účastníků důchodového 
spoření. 
Účastníci druhého pilíře mají nárok  

na vyplacení prostředků z penzijní společnosti.  
V průběhu roku 2016 (do konce března) zašle 
penzijní společnost poplatníkovi oznámení  
o postupu při ukončení důchodového spoření  
a zároveň mu zašle výpis. Účastník bude vyzván 
k vypořádání prostředků. Do 30. září má povin-
nost sdělit penzijní společnost jak se rozhodl, 
zda naspořené prostředky mají být: 
•    vyplaceny v hotovosti (složenkou)
•   převedeny na smlouvu účastníka ve III. pilí-

ři na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní 
připojištění. 
Výplatu prostředků účastníkům provedou pen-

zijní společnosti do 31. 12. 2016.“

zeptali jsme se za Vás

ARO: čtyřicet let vzniku 
lůžkového oddělení 
Dvanáctého ledna 1976 bylo zprovozněno lůžkové oddělení anesteziologie  
a resuscitace v naší nemocnici. Oddělení měl na starosti přednosta MUDr. Miro-
slav Šrámek, jeho zástupkyní byla jmenována MUDr. Květoslava Hrabalová. 
Počátkem ledna roku 1976 byl rovněž zahájen provoz rychlé zdravotnické pomoci, 
kterou zajišťovali lékaři odborných oddělení nemocnice. Za čtyřicet let své exis-
tence oddělení prošlo řadou změn. Dnes je moderním pracovištěm, které pečuje 
o nemocné s ohrožením nebo selháváním životních funkcí, anestézie k operačním 
výkonům je poskytována v plné šíři v současnosti užívaných technik. Připomeňme 
si „kulatiny“ ARO alespoň několika fotografiemi z kronik a základními daty. 

Primáři ARO: 
MUDr. Miroslav Šrámek

(1976 - 1990)
MUDr. Martin Metelka 

(do roku 2005)
MUDr. Jitka Táborská 

(do roku 2011) 
MUDr. Milan Doležel

(dosud)

Vrchní sestry: 
Věra Vystavělová
(do roku 1986)

Ludmila Holíková
(do roku 1991)
N. Urbanová 

(do roku 2001)
Miroslava Václavíková

(do roku 2008)
Bc. Petra Proksová

(dosud)

Od srpna 1994 působí ARO 
v nových prostorách. Pří-

strojová technika a vybavení 
se průběžně modernizuje. 

Vloni získalo moderní ultra-
zvuk a další přístroje.
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• Běhání je dneska mezi aktivními lidmi 
velmi populární. Jaké tratě běháte nej-
častěji a co je Vaším snem, cílem v této 
oblasti? Láká Vás maraton nebo ještě del-
ší, extrémní tratě? 
„K závodnímu běhání jsem se dostal již na 

základní škole na popud mého tělocvikáře, 
který mi ukázal, že nejde jen o přemístění 
z bodu A do bodu B určitou rychlostí, ale 
také o překonávání sebe sama, o radosti  
z každého zlepšení, a zejména, že tento 
druh fyzické aktivity je výbornou relaxační 
metodou, což je v dnešní době plné stresu 
potřeba. 
Co se týká délky tratí, tak jsem začínal  

na dráze na hladké čtvrtce a poté se dopra-
coval až k půlmaratonu, takže délka trati 
pro mne není důležitá, spíše prostředí, kde 
se běží. Pravidelně se na podzim zúčastňuji 
zdejšího vsetínského TES Valachiarun závo-
du, kde střídám pěti a desetikilometrovou 
trať. Mým snem je zúčastnit se nějaké-
ho skyrunningového závodu v zahraničí. 
Skyrunning je horský běh, kde se překo-
nává nadmořská výška minimálně 2000 m  
a stoupání dosahuje alespoň 30 %.“

Běhá a hraje fotbal. Jeho snem je účast  
ve skyrunningovém závodě v zahraničí

velmi často vyja-
dřují spokojenost 
s úrovní naší péče 
a zajímají se, co je 
na oddělení nové-
ho a jak se tam 
máme, což pro nás 
může být jistým 
,,zrcadlem“, že 
jdeme tím správ-
ným směrem.“

• Jak se Vám ve Vsetíně a v naší nemoc-
nici pracuje? 
„Z mého pohledu nelze jinak odpovědět 

než, že jsem maximálně spokojený. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat mým kolegům, 
kolektivu porodních asistentek a sestřiček, 
kteří vytváří jedinečný kolektiv a atmosfé-
ru, v němž je radost pracovat při našem, 
někdy těžkém, povolání.“  
                                 Děkujeme za rozhovor.

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

• Diváci Vás mohou zahlédnout i ve fot-
balovém dresu, za které mužstvo hrajete?  
Na jaké pozici v tabulce se tým drží?
 „Hraji za TJ Sokol Ústí již od dorostenec-

ké kategorie. Nastupuji nejčastěji jako levý 
krajní obránce. Náš tým hraje III. třídu  
a v současné době se pohybujeme kolem 
středu tabulky, ale ještě nás čeká jarní část, 
tudíž prostor na lepší umístění je veliký:)“

 • Gynekologicko-porodnické oddělení, 
kde pracujete, je velmi aktivní v organizo-
vání nejrůznějších benefičních akcí. Zapo-
jujete se rád?  
„Pokud je to možné, rád přiložím ruku  

k dílu například balením a prodejem 
baněk či porodního ležáku. Myslím, že tyto 
benefiční aktivity, kromě finanční stránky  
na modernizaci našeho oddělení, nám 
dovolují znovu potkávat pacientky, které 

„Běhání je výborná relaxace, což je v dnešní době 
plné stresu zapotřebí,“ říká MUDr. Radek Laža. 
Mladého lékaře gynekologicko-porod-
nického oddělení Vsetínské nemocnice  
MUDr. Radka Lažu potkáte většinou 
s úsměvem na tváři. Při zaměstnání si 
najde čas na řadu náročných koníčků, 
i když přiznává, že je to stále obtíž-
nější. Fotbal hraje aktivně již řadu let, 
zálibu našel také v běhu. Pokud to 
čas dovolí, věnuje se v teple domova 

modelařině, ať již se jedná o papírové 
či plastové modely. A chvilku si najde  
i na občasné hraní na bicí. 
V práci je, jak sám říká, maximálně 
spokojený. Rád se zapojuje také do růz-
ných benefičních aktivit, které - stále 
se modernizující - vsetínská porodnice  
a nadační fond pro její další rozvoj pra-
videlně pořádají. 
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Mikuláš poprvé přišel i za dětmi zaměstanců
Studenti naší partnerské střední zdravotnické ško-

ly se již tradičně převlékají do kostýmů nebeských 
bytostí a pekelníků, aby hospitalizovaným dětem  
a seniorům připravili mikulášskou nadílku a zpří-
jemnili jim tak pobyt v nemocnici. Báječné Tvořivé 
odpoledne s mikulášskou nadílkou letos poprvé 
čekalo také na děti zaměstnanců.  

Studenti SZŠ se postarali o mikulášskou nadílku na dětském oddělení 
a na LDN. Děkujeme

Báječnou Mikulášskou nadílku pro děti zaměstnanců zorganizova-
ly odbory, ARO a přátelé. 

Prvním rokem jej uspořádala POUZP - Unie sester za 
vydatné podpory rodičů, kamarádů a přátel z ARO. 
Akce byla skvělá, v nemocniční jídelně se nejen nadě-
lovalo, ale také zpívalo, vyráběly se svícny, zdobily 
perníky, malovalo se na baňky a vůbec všestranně 
tvořilo. Počet dětí byl omezen kapacitou jídelny, ale  
i tak jich přišly více než čtyři desítky. Velké poděko-
vání patří organizujícím odborům i všem nadšen-
cům, kteří se na akci podíleli. 
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje 

Zdravotnický ples ozdobila bohatá tombola
Ve všech prostorách Domu kultury se v sobotu 28. listopadu 
uskutečnil Zdravotnický ples, na jehož přípravě se již tradičně 
podílí zdravotnická škola (Masarykovo gymnázium, Střední zdra-
votnická škola a VOŠZ Vsetín) a Vsetínská nemocnice. 

Akce již dávno není jen stuž-
kováním maturantů - mladých 
zdravotníků, našich budoucích 
kolegů, ale především místem 
k setkávání všech zdravotníků, 
mimo nemocniční prostředí.  
A tak se na plese potkává stále 
více zaměstnanců nemocnice.  
I tentokrát jsme si zatančili na 
hudbu kapely Skart, cimbálové 

muziky i diskotéky v malém sále. 
Tombola byla mimořádně bohatá, 
hlavní cenou byl televizor, vyhrát 
bylo možné vysavač, mikrovlnnou 
troubu, kuchyňský robot či kávo-
var. 
O hodnotné ceny se postarala 

Vsetínská nemocnice díky pomo-
ci sponzorů, kterým tímto velmi 
děkujeme. 

 Akci podpořily společnosti: 

Medesa s.r.o.
MW - DIAS, a.s.
Fresenius Kabi

Promos spol. s r.o.
Pharmos, a.s.

LUTRA MEDICAL s.r.o.
Mlékárna Valašské Meziříčí

Carnex spol. s r.o.

Děkujeme Vám.

Bavili jsme se výborně, tak vše nejlepší  
v novém roce a nashledanou za rok na dal-
ším zdravotnickém plese.


