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Nové ultrazvuky mají 
radiodiagnostika i ARO

Významné rozšíření diagnostických 
možností  slibují tři nové špičkové 
ultrazvukové přístroje v celkové hod-
notě bezmála čtyři miliony korun, 
které získali - či v nejbližší době 
získají  - vsetínští zdravotníci.  Jako 
první byl dodán ultrazvuk pro radi-
odiagnostické pracoviště, následně 
přenosný přístroj pro ARO. Na novin-

ku se mohou těšit také gynekologové.  
I v jejich případě se jedná o velmi 
kvalitní přístroj, který je špičkou  
ve své kategorii. Posledně jmenova-
nému ultrazvuku a jeho diagnostic-
kým možnostem se budeme věnovat  
v dalším vydání zpravodaje, který vy-
jde koncem května. Více informací 
najdete na str. 8 až 10.

Nový seriál o zaměstnancích 
se zajímavým koníčkem

                            Čtěte 
                       na str. 14

Duben v lékárně: 
akční slevy  vybraných 
výrobků                      str. 15

 Moderní lůžka v LDN si pochvalují 
zdravotníci i samotní pacienti

 

Elektrické polohování, kvalitní matrace, jedno-
duchá manipulace s postranicemi, snadnější 
rehabilitace, moderní vzhled, komfort. Takové 
jsou nejčastější pochvaly na nová lůžka v léčeb-
ně dlouhodobě nemocných. Nemocnice jich 
pořídila celkem pětaosmdesát v celkové hod-
notě přes tři miliony korun.            Více na str. 2 

Čtěte na str. 7, o dalších investicích na str. 3 a 4

Záštitu nad konferencí 
převzal starosta Vsetína 
Jiří Čunek                   str. 11

Koncert v nemocniční  
kapli podpoří boj proti 
rakovině                       str. 7

Kraj schválil prostředky na internu 

Jarní prázdniny pro děti 
zaměstnanců  
se opět vydařily           str. 2

Špičkový ultrazvukový přístroj míří také  
na gynekologicko-porodnické oddělení 
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje
Studentky si s náročným  
úkolem poradily velmi dobře

Moderní lůžko (stejné jako má nyní LDN) 
si pořídila také vsetínská střední zdra-
votnická škola. Slouží při praktické  
výuce, ale bylo již využito i při soutěži  
v úpravě lůžek. Soutěžního klání se  
3. března zúčastnily žákyně 1. roční-
ku oboru Zdravotnický asistent. Měřily 
své síly ve dvou hodnocených etapách. 
„V prvním soutěžním kole upravovaly 
prázdná lůžka s výměnou a převleče-
ním všech lůžkovin. Hodnotilo se splně-
ní časového limitu, pečlivost, dodržení 
předepsaných postupů. Druhé kolo bylo 
náročnější, žákyně upravovaly lůžko  
s nemocným. Zde již soutěžily dvojice  
a kritéria hodnocení byla navíc rozšířena 
o komunikaci mezi budoucími zdravotní-
ky a nemocným,“ informovala o průběhu 
soutěže Mgr. Jana Kalčáková. V úpravě 
prázdného lůžka zvítězila Nikol Dur-
dovanská, vítěznou dvojici pak tvořila  
s Michaelou Křenkovou. V porotě měla 
zastoupení i nemocnice: náměstka pro 
odbornou péči Mgr. Pavla Šupku. 

Loňský rok byl ve Vsetínské nemocnici a.s. 
Rokem pro LDN. Cílem bylo rozšířit posky-
tované služby a získat finanční prostřed-
ky pro nákup nových lůžek. Od sponzorů  
a z benefic se podařilo shromáždit téměř 
milion korun, více než dva miliony korun 
na tento účel přidala Vsetínská nemocni-
ce a.s. ze svých prostředků. Obnova lůžek  
a multifunkčních stolků přišla na více než 
tři miliony korun.  
„Je to nesrovnatelné. Nová lůžka jsou 

komfortní a pacienti si je pochvalují. Všech-
na jsou elektricky polohovatelná, a to je 
pro personál velká pomoc. I manipulace  
s postranicemi je podstatně jednodušší. 
Oddělení prošlo celkově značnou promě-
nou, na pokojích máme nové zárubně a 
dveře, podlahové krytiny, pestré stěny. 
Je to pro nás velká radost a velmi si toho 
vážíme,“ uvedla vrchní sestra LDN Jarmila 
Zubíčková. Spokojeni jsou i fyzioterapeuté, 
kteří na oddělení provádějí rehabilitaci. 
„Možnost nastavení výše ložné plochy 

usnadňuje usazení pacienta, start při nácvi-

Nová lůžka v LDN: všechna 
elektricky polohovatelná
Významný den pro léčebnu dlouhodobě 
nemocných nastal ve čtvrtek 19. února, 
kdy kamiony přivezly první část nových 
lůžek a multifunkčních stolků. Zavážka 
pokračovala ještě další dva dny. Nyní má  
LDN pětaosmdesát nových elektricky 
polohovatelných lůžek a první zkušenosti  
s nimi jsou vynikající. 

Jarní prázdniny pro děti zaměstnanců opět na jedničku
Třídenní program jarních prázdnin pro děti 

zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s. byl 
opět plný krásných zážitků, úsměvů a spo-
lečně prožitých chvilek. Někteří účastníci 
měli kamarády z loňského prvního roční-
ku, další si vztahy rychle vytvořili. „První 
den jsme navštívili zábavní park Galaxie ve 
Zlíně, druhý jsme se podívali do vsetínské 
Irisy, ale také na zázemí pro dárce krve na 
hematologicko-transfuzním oddělení, poo-
bědvali jsme v nemocniční jídelně. Ve středu 
nás čekala návštěva zoologické zahrady,“ 
připomenula Lucie Kotrlová. Akci, stejně 
jako vloni, pořádala odborová organizace 
POUZP. Poděkování patří všem, kteří pes-
trý program vytvořili a ve svém volnu se 
s dětmi na některou z aktivit vydali. Akcí 
se zúčastnily více než tři desítky dětí, které 
mimo výlety čekalo také tvoření a odnes-
ly si domů vlastnoručně vyrobené dárky. 
„Synové byli z programu nadšeni. Už se těší 
na příští rok,“ uvedla Romana Mucsková. 

Na snímcích trans-
port nových lůžek, 
odvoz starých stolků, 
které nahradily nové 
v oranžové barev-
nosti. Všechny mají 
jídelní desky, které se 
prakticky používají. 

ku chůze a následné bezpečné usedání na 
lůžko. Manipulace s lůžkem splňuje všechny 
parametry ergonometrie práce s břemenem. 
Postel se lehce veze po podlaze a personál 
nepotřebuje tolik fyzické síly k ovládání celého 
lůžka,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka reha-
bilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  
Mgr. Pavlína Matějčková. 
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„Dopravu v nemocničním 
areálu čeká mnoho změn,“

Vsetínská nemocnice a.s. se před rokem zapojila do 
projektu NAKRMTE PLASTOŽROUTA, jehož cílem je nejen 
recyklovat plastový odpad, ale i možnost získání finanční 
prostředků pro charitativní účel. Na odděleních, v bufetu  
či v lékárně Vsetínské nemocnice se tak objevily sběr-
né nádoby s logem projektu, do kterých jsme postupně  
a trpělivě shromažďovali víčka od PET lahví. Často jsou to 
právě nemocniční oddělení, která potřebují pomoc mno-
ha sponzorů k financování nákupu nového vybavení. Ten-
tokrát jsme my sami měli možnost alespoň troškou pomo-
ci někomu druhému, a tak jsme sbírali a do sběru zapojili 
rodinné příslušníky i pacienty.

Zkontaktovali jsme se s maminkou postiženého Pet-
ra, která se již dříve aktivně zapojila do sběru víček pro 
pomoc svému synovi a jeho kamarádům ze speciální ško-
ly. Sesbíraná víčka jsme tak předali MŠ a ZŠ Vsetín, Turk-
menská, která speciální školu zahrnuje. „Děkujeme všem  
z nemocnice, kteří se do sběru víček zapojili a vzpomněli si 
na nás. Je to pro nás velká radost. S nápadem sběru víček 
přišli před časem sami rodiče našich žáků a už se nám 
tímto způsobem podařilo získat finanční prostředky, kte-
ré jsou využity pro děti a jejich aktivity,“ uvedla ředitelka 

Vršky z nemocnice pomohou postiženému Péťovi

říká v rozhovoru o investicích Ing. Leoš Dostál, člen předsta-
venstva Vsetínské nemocnice a.s. zodpovědný za oblast HTS

školy Mgr. Dagmar Šimková. Předání vršků bylo i symbolickým dárkem pro 
Petra Žlebka, který před několika dny oslavil patnáctiny, ale také poděko-
váním škole, jež s námi dlouhodobě spolupracuje, organizuje a garantuje 
výuku MŠ a ZŠ při dětském oddělení Vsetínské nemocnice.

Předání vršků, které se nám podařilo nasbírat, bylo velmi milé a při-
mělo nás k předsevzetí se aktivně zapojit do dalšího sběru. Pomoci nám 
mohou všichni zájemci. Sběrné nádoby najdou na téměř všech odděle-
ních Vsetínské nemocnice, v lékárnách i v bufetu v areálu nemocnice. 

Péťa Žlebek s ředitelkou MŠ a ZŠ Turkmenská Mgr. Dagmar Šimkovou  
(na snímku vlevo) a třídní učitelkou Mgr. Vlastou Kovářovou.

Čtyři pytle plné uzávěrů od PET lahví nasbírali zdravot-
níci a pacienti Vsetínské nemocnice a.s. Výtěžek z prodeje 
pomůže Petru Žlebkovi a jeho kamarádům ze speciální 
školy k úhradě terapeutických aktivit.

Ve Vaší kompetenci je hospodářsko-tech-
nická správa Vsetínské nemocnici a.s. 
Můžete uvést, jaké investiční akce Vsetín-
skou nemocnici v roce 2015 čekají? 

„Nejdůležitější investiční příležitostí 
roku 2015 je bezesporu zahájení výstav-
by nového pavilonu pro interní obory. 
Investorem stavební části bude Zlínský 
kraj. Další významnou investicí je vybu-
dování nového vjezdu - nebo spíše výjez-
du - z nemocnice. Aktuálně také začína-
jí práce na zateplení budov ředitelství  
a LDN, které zahrnují výměnu oken a tepel-
ně-izolační obklady stěn a střechy. Tuto 
akci lze považovat za pokračování projek-
tu snižování energetické náročnosti areálu 
nemocnice, který byl zahájen loni zateple-
ním budovy polikliniky. Spolu s výměnou 
technologie kotelny a části energetických 
rozvodů již teď dosahuje nemocnice úsporu 
ve spotřebě plynu přes 10 % proti srovna-
telným měsícům předchozích období. Další 
investiční akce mají pouze charakter oprav. 

Jedná se například o opravu střešní krytiny 
budovy operačních oborů B1 a B2, opra-
vu kanalizace za pavilonem K, odstranění 
rizik výtahu v budově B2, výměnu oken na 
dospávacím pokoji či výměnu ventilů ústřed-
ního topení v nemocničních budovách. Je 
počítáno také s prostředky na opravy dle 
aktuální potřeby. Vyjmenované akce budou 
financovány z prostředků Zlínského kraje.  
  Je letos počítáno také s pořízením nových 
přístrojů, s obměnou přístrojového vyba-
vení?

„Stále ještě hradíme splátky za realizaci 
digitalizace radiodiagnostického oddě-
lení a splácíme rovněž vybavení centrál-
ní sterilizace zdravotnickou technologií.  
Z dalších investic do zdravotnické techniky 
je v obchodním plánu pro letošní rok napří-
lad pořízení artroskopické či laparoskopické 
věže, gastroskopu, ultrazvuků (podrobnos-
ti najdete na str. 8 až 10), signalizačního  
a komunikačního zařízení pro LDN, injekč-
ních dávkovačů, gamasondy, ale také dvou 

sanitních vozidel. Život je však pestrý, a tak 
už teď víme, že budeme muset aktuálně 
pořídit i jiné přístroje. Jedná se například o 
anesteziologický přístroj pro ARO (již jsme 
pořídili) či hysteroskopii pro gynekologii.“                           
Pokračování na str. 4. 

Vizualizaci nové interny zpracoval  
LT Projekt a.s.

Budova ředitelství se bude zateplo-
vat, změní se organizace dopravy. 

Vršky z nemocnice pomohou postiženému Péťovi

Péťa Žlebek s ředitelkou MŠ a ZŠ Turkmenská Mgr. Dagmar Šimkovou  
(na snímku vlevo) a třídní učitelkou Mgr. Vlastou Kovářovou.

Čtyři pytle plné uzávěrů od PET lahví nasbírali zdravot-
níci a pacienti Vsetínské nemocnice a.s. Výtěžek z prodeje 
pomůže Petru Žlebkovi a jeho kamarádům ze speciální 
školy k úhradě terapeutických aktivit.



Již minulý rok jste avizoval změny  
v dopravě v nemocničním areálu? Jak 
vnímáte současný stav a jaký bude 
charakter připravovaných změn? 

„Dopravu v areálu nemocnice 
můžeme charakterizovat různě, urči-
tě však ne jako vyhovující. Společ-
ný vjezd a výjezd, málo parkovacích 
míst, komplikovaná dopravní obsluha  
např. očního oddělení a podobně. Chceme proto - a máme již 
zpracovaný projekt a investiční záměr - realizovat určité úpra-
vy. Jejich základem je vybudování samostatného výjezdu z are-
álu mezi ředitelstvím a hlavní budovou. Vjezd i výjezd budou 
osazeny závorami a vjezd a parkování v areálu budou regu-
lovány poplatkem. První půlhodina bude zdarma, při delším 
pobytu vozidla v areálu bude účtován poplatek. 

Provoz sanitních vozidel a vozidel předplatitelů zjednoduší-
me automatickým odečítáním registračních značek (SPZ). Dále 
dojde k přebudování brány pro zásobování  (na konci areálu  
u garáží DZS) a automatizaci její obsluhy. 

Tato úprava je nutná i v souvislosti se zahajovanou 
výstavbou nového interního pavilonu, kdy objem přepra-
vovaného materiálu - a tím i frekvence provozu náklad-
ních vozidel - budou značné. Do rozpočtu se dále vejde  
i zbudování odstavné plochy u očního oddělení tak, aby zde 
stojící vozidla neblokovala průjezd k laboratořím. I přes tyto 
úpravy bude plynulost provozu v areálu do značné míry záviset 
na ohleduplnosti a disciplinovanosti řidičů.“ 
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Knihovnice četly v nemocnici, nejvíce se líbily 
příběhy s detektivní zápletkou i Gabra a Málinka 

Jako první ze zdravotnických zařízení ve Zlín-
ském kraji jsme se připojili k projektu Počteníčko 
s babičkou. „Na dětské oddělení přicházejí dob-
rovolnice-seniorky, a čtením, povídáním, kresle-
ním, zpěvem a hrami zpříjemňují dětem pobyt.  
V roli babiček jsou většinou bývalé učitelky.  
Ve Vsetíně byly prvními babičkami bývalé kni-
hovnice, Masarykova veřejná knihovna Vsetín 
je také partnerem projektu,“ uvedl koordinátor  
Mgr. Ivan Sekanina. Babičky přicházejí na oddě-
lení dle zájmu, zpravidla jednou týdně, a čtou  
z knih, které odpovídají věku pacientů. 

V rámci Týdne čtení zavítaly knihovnice 
také do Vsetínské nemocnice. Na dětském 
oddělení předčítaly malým pacientům 
příběhy s detektivní zápletkou, v léčebně 

dlouhodobě nemocných pak povídky 
a ukázky z regionální literatury. Děku-
jeme Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín za akci, která se u nás již sta-
la tradicí. Knihovníci chodí předčítat  
a půjčovat knihy do nemocnice i mimo 
Týden čtení, a to na LDN v rámci klu-
bových aktivit. „Děti byly úžasné, četly 
jsme s kolegyní přímo na pokojích dět-
ského oddělení. Nejvíce se líbila knížka 
Doktor Proktor a prdící prášek od Joa 
Nesbøho a Případ vraždící slepice od 
Sandry Grimmové,“ uvedla knihovnice 
Bc. Ludmila Holbíková. 
V léčebně dlouhodobě nemocných 

pak knihovnice četly z literatury, kte-
rá má vazbu k našemu regionu, a to  
z pověstí z oblasti Velkých Karlovic, jak 
je sesbírala a upravila Helena Mičkalo-
vá, z příběhů Gabry a Málinky Amálie 
Kutinové, které se odehrávají ve Valaš-
ském Meziříčí a ve Štítné nad Vláří,  
a nově také z knížky Druhý život Marýny 
G., jejíž autorkou je Vladimíra Klimecká 
z Horní Bečvy. Její román byl oceněn 
Literární cenou Knižního klubu 2013. 

Nemocnice má i „čtecí babičky“

Ženy si v klidu mohly  
vybrat epitézy i prádlo
Prodej prsních epitéz, protetického zdravotnického prádla a plavek  
pro ženy po ablaci prsu se uskutečnil v pátek 13. března v prosto-
rách oddělení klinické onkologie ve 4. patře polikliniky Vsetínské  
nemocnice. Ženy využily možnosti objednat se,  diskrétně si výrob-
ky vyzkoušet a vybrat si z velkého množství velikostí i typů. Akce se 
bude v letošním roce ještě nejméně dvakrát opakovat. Bližší infor-
mace získají zájemkyně u vrchní sestry oddělení klinické onkologie 
Vsetínské nemocnice a.s. Bc. Jany Macháčové (kl. 292).

Poradenství i prodej zajišťuje Dobromila Darnadyová (EPITA-DD). 
Nabídku si přišly prohlédnout tři desítky žen, mezi nimi i vrchní sest-
ra chirurgického oddělení Bc. Miriam Valchářová, která také edukuje 
ženy po ablaci prsu. Sortiment si můžete prohlédnout i Vy na stránkách  
www.epita-dd.cz. Další akce jsou naplánovány na 19. 6. a 30. 10. 2015.

Dokončení rozhovoru ze str. 3. (s Ing. Dostálem)



Ledviny si přišlo tentokrát   
zkontrolovat pět desítek lidí

Pět desítek lidí se zúčastnilo bezplatného preventivního 
vyšetření v rámci Světového dne ledvin, který letos připadl 
na 12. března. Akce se uskutečnila v prostorách pro dárce 
krve v pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří. 
Připravil ji tým hemodialyzačního střediska pod vedením  
MUDr. Mojmíra Lanžhotského ve spolupráci s laborato-
řemi Vsetínské nemocnice a.s. 
Zjišťovala se přítomnost bílkovin a krve v moči, z krve 

pak množství kreatininu, filtrační funkce ledvin a glyké-
mie. U většiny příchozích byly hodnoty v pořádku, dvě 
desítky lidí byly objednány do nefrologické ambulance 
k dalšímu vyšetření. 
Ve Vsetínské nemocnici 

a.s. se stalo toto preven-
tivní vyšetření již tradi-
cí, dlouho byla jediným 
zařízením v kraji, kde se 
tato akce konala. Do Vse-
tína přijížděli lidé z celého 
regionu, v loňském roce 
zde bylo vyšetřeno v rám-
ci Světového dne ledvin bezmála 150 zájemců. Letos se  
k prevenci připojily nemocnice v Kroměříži a Uherském 
Hradišti, ve Vsetíně tak zdravotníci měli více prostoru, 
aby se zájemcům věnovali, a lidé byli s průběhem spo-
kojeni. „V televizi jsem slyšel, že se akce konají po celé 
republice a jsem rád, že je tato možnost i ve Vsetíně. 
V mých letech se vždy něco najde, po sedmdesátce již 
přicházejí různé zdravotní problémy,“ uvedl Miloslav 
Frydrych ze Vsetína. 
„Přišla jsem ze zvědavosti, žádný konkrétní problém mě 

netrápí. Ráda bych se dozvěděla, jak na tom mé ledviny 
jsou. Je fajn, že jsou zde možnosti prevence, ráda přijdu 
i na další akce,“ uvedla mladá maminka Julie Karlíková. 
Další akci připravuje Vsetínská nemocnice u příležitosti 
dubnového Světového dne zdraví (více na str. 7). 
Světový den ledvin se konal v ČR již po desáté. Sym-

bolem jubilejního ročníku byla sklenice vody na zdra-
ví ledvin. Sklenka čisté vody je symbolické gesto  
pro každodenní prevenci. Ledviny jsou důležitý orgán 
pro fungování celého organismu a měli bychom mít  
na paměti, že  je nutné se o ně náležitě starat.
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Včasná diagnostika onemocnění střev je pro následnou léčbu velmi 
důležitá a role endoskopického vyšetření v tomto procesu nezastupitelná. 
Gastroenterologická ambulance Vsetínské nemocnice a.s. ošetří každo-
ročně stovky pacientů. Nyní získala novou významnou personální posilu  
a počet vyšetření je připravena ještě navýšit. Pacientům se také snaží zmír-
nit nepříjemné pocity a obavy z vyšetření. 

Novým primářem  je MUDr. Assao 
Gampana, gastroenterolog s více 
než dvacetiletou praxí. Deset let 
pracoval ve Francii, následně deset 
let v České republice. Jedná se o 
zkušeného lékaře, který je členem 
francouzské společnosti pro gast-
roenterology.
Připomíná, že gastroen-

terologická ambulance 
Vsetínské nemocnice 
a.s. provádí diagnostické  
i terapeutické endosko-
pické vyšetření žaludku 
(gastroskopie), tlustého 
střeva (kolonoskopie, 
sigmoideoskopie), dále 
poskytuje péči o pacien-
ty s onemocněním jater, 
slinivky, trávicího traktu: jícnu, 
žaludku, tenkého a tlustého střeva, 
včetně nádorových chorob. 
Provádějí odběry vzorků, odstra-

nění cizích těles, polypů, stavějí 
krvácení do zažívacího traktu, léčí 

hemoroidy a provádějí další dia-
gnostické a terapeutické zákroky. 
Pacienti se často endoskopických 
vyšetření obávají, lékaři se však snaží 
jim v této oblasti pomoci. „Pokud to 
klinický stav vyžaduje, podáváme 
uklidňující injekci i u gastroskopií, 
v tom případě je zapotřebí přijít  

s doprovodem, paci-
ent musí navíc počítat 
v některých případech 
až s dvouhodinovou 
observací. U kolonosko-
pií je rovněž možnost 
pro komfort pacienta 
aplikovat entonox za 
poplatek,“ vysvětluje  
MUDr. Gampana.  Ento-
nox je vysoce účinné 

analgetikum pro úlevu od krátkodo-
bé bolesti, podává se přes inhalační 
masku. Řízení motorových vozidel 
či obsluha strojů se ale nedoporu-
čují alespoň 30 minut od ukončení 
podávání této látky. 

Vyšetření střev se snaží 
pacientům usnadnit 
Novou posilou gastroenterologického  
pracoviště je MUDr. Assao Gampana

K preventivní kampani v rámci  
osvětového projektu Střevo Tour se 
připojí také Vsetínská nemocnice. 
V pátek 19. června 2015  (v rámci  
II. Dne s Vaší nemocnicí) vyroste  
v nemocnici obří nafukovací make-
ta tlustého střeva. Modelem se 
dá procházet jako tunelem a náv-
štěvníci si mohou prohlédnout, jak 
vypadá tlusté střevo uvnitř. Uvidí 
nejen zdravou sliznici, ale také cho-
roby, které tlusté střevo nejčastěji postihují. Nejzávažnější je rakovina tlus-
tého střeva a konečníku. Maketou provádí zkušení průvodci: lékaři, zdravot-
ní sestry nebo studenti vyšších ročníků medicíny. Střevo Tour se zaměřuje  
na poskytování informací o možnostech léčby a informování o možnostech 
včasného záchytu tohoto onemocnění.

Vsetín se připojí ke Střevo Tour
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Školy pokračují ve společném darování krve
Společné darování krve si studenti a učitelé vsetínské Kostka ško-

ly vyzkoušeli poprvé vloni v létě, letos si vybrali únorový termín  
a na hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. jich  
přišlo už šestadvacet. Patnáct z nich darovalo krev vůbec poprvé  
a byli mezi nimi i dárci nejžádanějších krevních skupin 0+ a 0-. Měsíc 
poté pak přišli darovat krev i vsetínští gymnazisté. 
„Zájem o darování byl velký. Stu-

denti se chodili ptát, kdy už zase 
půjdeme darovat krev. Ozvalo se 
nám i hodně lidí mladších osm-
nácti let, kteří ale krev ještě daro-
vat nemohou, takže máme zálohu 
pro příští rok,“ komentoval vyu-
čující němčiny, tělesné výchovy a 
informatiky Ing. Roman Daněk z 
Kostka školy. Sám patří k pravidel-
ným dárcům, krev daroval již po 
sedmé. „Začal jsem již na vysoké 
školy, nyní chodím darovat krev se 
studenty,“ doplnil. Spolu s ním při-
šlo jednadvacet třeťáků a matu-
rantů a také čtyři další kolegové. 
„Chtěl přijít i pan ředitel, který 
spolu s námi vloni daroval krev, 
ale bohužel onemocněl,“ informo-
val Ing. Roman Daněk. 

„Měla jsem z odběru krve trochu 
obavy, ale všechno bylo nakonec 
v pořádku,“ prozradila maturant-
ka Ivana Bělašková. Přišla, pro-
tože chtěla pomoci lidem, kteří to 
potřebují. Stejná motivace vedla 
i třeťáka Jiřího Treznera. „Přijdu 
zase,“ dodal s úsměvem. 

Někteří studenti se ale, stejně 
jako v minulém roce, na odběrové 
křeslo nedostali. Vloni bylo na vině 
klíště, letos čerstvé tetování. Po 
přisátí klíštěte je zapotřebí vyčkat 
měsíc, než je možno jít darovat 
krev, u tetování a piercingu půl 
roku. Dobrovolným dárcem krve 
rovněž může být pouze zájemce  
s trvalým bydlištěm v ČR.  

Tradici společného 
darování krve založila 
ve Vsetíně před pěti 

lety Střední průmyslová 
škola strojnická. Kromě 
Kostka školy a Masary-

kova gymnázia Vsetín se 
přidala také SZŠ  Vsetín. 

Všichni zájemci se 
mohou informovat  

a přihlásit na hema-
tologicko-transfuzním 

oddělení.  

Kontaktní telefon:  
571 490 605. 

Darování krve zmařilo klíště i čerstvé tetování

Kostka škola, 11. února 2015

MG Vsetín, 25. března 2015

Sedmadvacet dárců z gymnázia: téměř 13 litrů krve  
Ve středu 25. března přišli daro-

vat krev studenti biologického 
semináře, ale také jejich další 
spolužáci z Masarykova gymná-
zia Vsetín. Studentů přišlo šesta-
dvacet, sedmadvacátá byla jejich 
profesorka PaedDr. Vlasta Korabo-
vá, také ona darovala krev vůbec 
poprvé. Mezi dárci byl i třeťák 
Jan Gášek, u něhož je dárcovství 
rodinnou tradicí. „Můj otec je 
dobrovolným dárcem krve již řadu 
let, já bych rád pokračoval. Přijdu 
zase,“ dodal s úsměvem. 



„Financování stavební části bude zajiš-
těno prostředky Zlínského kraje, nemoc-
nice by měla zajistit financování vyba-
vení, což dle projektu znamená asi 75 
milionů korun. Je to obrovská částka, ale 
jsme připraveni ji zajistit, třeba i postup-
ně v několika fázích. Ne všechno je nutné 
pořídit hned, je vybavení, které již dnes 
slouží a bude možno jej do nové budovy 
přemístit,“ komentovala předsedkyně 
představenstva Vsetínské nemocnice a.s.   
Ing. Věra Prousková a dodala:  „Výstavba 
nového interního pavilonu je pro nás vel-
mi důležitá, obyvatelé regionu si moderní 
pavilon zaslouží. Je zapotřebí si uvědomit, 
že současná interna je sto let stará, odpo-
vídá tomuto stáří a nevyhovuje zejména 
technicky. Největším problémem jsou vel-
ké pokoje, na kterých je umístěno až osm 
lůžek. Sociální zázemí pro pacienty je jed-
no společné na chodbě, nevyhovující jsou i 
ambulantní provozy, čekárny pro pacienty. 
Schází prostor pro návštěvy, potřeba by 
bylo více vyšetřoven pro zajištění soukromí 
lékaře s pacientem a tak dále.“

Požadavky na interní péči se přitom rok od 
roku zvyšují. Obyvatelstvo stárne, přibývá 
civilizačních nemocí, roste počet diabeti-
ků, pacientů s kardiovaskulárními problé-
my. Přibývá onemocnění ledvin i trávicího 
traktu, interní obtíže postihují stále mladší 
pacienty. Více než stoletá budova inter-
ny již dávno nevyhovuje nejzákladnějším 
požadavkům na lékařskou a ošetřovatel-
skou péči v 21. století. Internisté se přitom 
v loňském roce starali o více než tři a půl 
tisíce hospitalizovaných pacientů. 
Již více než dva roky v nemocnici půso-

bí spojený lůžkový fond interny a neuro-
logie, ale ambulance a lůžkové stanice 
jsou rozmístěny do několika budov. Tepr-
ve nová budova umožní využít všech-
ny výhody takto organizované péče.  
V novém pavilonu je pamatováno také  

na mnohem lépe vybavené gastroentero-
logické pracoviště, které umožní další roz-
voj této odbornosti. 

„Neposkytujeme jen péči lidem ze Vsetí-
na a blízkého okolí, ale z širokého regionu,  
v podstatě až od slovenských hranic, dia-
lyzační středisko je zde jediné v rámci 
celého okresu. V nové budově chceme 
rozšířit činnost některých ambulancí a 
osamostatnit je. V novém pavilonu bude 
rozšířena společná interně-neurologická 
JIP. Příjmový trakt v přízemí je moderně 
koncipován, bude zde společný příjem 
pro pacienty interní i neurologické. Jed-
notka intenzivní péče bude mít i zákro-
kový sálek, jednotka intermediální péče 
(IMP) bude vyčleněna v části pokojů nad 
patrem JIP a pacienti budou kontrolová-
ni telemetricky,“ uvedl primář interní-
ho oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  
MUDr. Vlastimil Koziel. 
„Ve stávající budově nám nejvíce kom-

plikují naši práci největší pokoje, kde je 
osm lůžek. Pro pacienty zde není zajištěna 
intimita. Od nového pavilonu si slibujeme 
zlepšení zázemí pro personál, ale přede-
vším komfortu pro pacienty, na tom nám 
záleží nejvíce,“ uvedla vrchní sestra inter-
ního oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  
Bc. Bohdana Kutějová. 
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Krajští zastupitelé schválili 
prostředky na novou internu

Jak jsme v minulém vydání zpravodaje uvedli, finanční prostředky potřebné pro 
výstavbu nového interního pavilonu, byly Zlínským krajem přislíbeny. V rozpočtu  
však tehdy ještě částka zařazena nebyla, stalo se tak až na únorovém zasedání zastu-
pitelstva ZK. To schválilo finanční krytí 250 milionů korun na zakázku a další nákla-
dy, jako jsou projekční činnosti, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce  
a podobně. Samotná hodnota zakázky je vyčíslena zhruba na 235 milionů korun. 

Koncert v nemocniční kapli 
podpoří boj proti rakovině 
Kaple sv. Růženy v areálu Vsetínské 
nemocnice a. s. bude ve středu 13. květ-
na od 17 hodin hostit další z koncertů, 
jenž připravila Základní umělecká škola 
Vsetín. Termín nebyl zvolen náhodně:  
na třináctý květen letos připadá Čes-
ký den proti rakovině a s ním spojená 
veřejná sbírka, která je neodmyslitelně 
spojena s květem měsíčku lékařského. 
Právě na konto této sbírky bude odeslán 
výtěžek z dobrovolného vstupného. Sym-
bolem letošního Českého dne proti rako-
vině bude kytička měsíčku lékařského  
s (tentokrát) stříbrnou stuhou. Tématem, 
o němž se bude v souvislosti se dnem proti 
rakovině hovořit, jsou letos nádory repro-
dukčních orgánů (gynekologické nádory  
u dívek a žen, nádory varlat u mužů).  

Světový den zdraví nabídne 
čtenářům v knihovně další 
prevence a konzultace

Vloni jsme ve spolupráci se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou uspořádali první 
ročník Dne zdraví pro čtenáře knihovny, 
kde jsme příchozím nabízeli měření tlaku, 
množství tuku v těle (BMI). Mohli si také 
s využitím speciální lampy vyzkoušet, zda 
správně provádějí hygienu rukou. O akci 
byl velký zájem, proto jsme se rozhodli ji 
zopakovat i letos. Opět se zájemci setkají  
s výše uvedeným, nově přibude bezplat-
ná konzultace s nutriční terapeutkou  
a ve spolupráci se vsetínskou„zdravkou“ 
možnost vyzkoušet si samovyšetření 
prsu na modelu. Akce se koná v úterý 
7. dubna 2015 od 10.00 do 15.00 hodin  
v  centrální půjčovně (2. patro) Masary-
kovy veřejné knihovny na Dolním náměstí  
ve Vsetíně. 

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.

Financování stavební části bude zajištěno Zlínským 
krajem, o vybavení se postará nemocnice

Teprve nová budova umožní  
využít všechny výhody 

Jednotka intenzivní péče bude 
mít i zákrokový sálek 



účinky na vyšetřovaného,“ doplnil primář 
radiodiagnostického oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Radomír Vala. 
Kromě ultrazvukového (sonografického) 

pracoviště má radiodiagnostické oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. také CT pracoviš-
tě, dále skiagrafické a skiaskopické praco-
viště, které zajišťuje skiagrafii (konvenční 
snímkování) a skiaskopii (prosvěcování) 
skeletu, hrudníku, břicha a ostatních čás-
tí těla, vyšetřování jícnu, žaludku a střev, 
močového ústrojí. 
Na skiaskopickém pracovišti se pro-

vádí také některé intervenční výkony.  
K dispozici je pojízdný skiaskopicko skiagra-
fický přístroj na operačních sálech, který 
slouží chirurgům a ortopedům k provádění 
vyšetření během operace. 
CT pracovišti realizuje prakticky celou šká-

lu vyšetření kromě vyšetření kardiologické-
ho.                              Pokračování na str. 9. 
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Nemocnice získala pro radiodiagnostické  
pracoviště ultrazvuk nové generace

Významné zkvalitnění diagnostiky nabízí špičkový ultrazvukový přístroj Philips 
Affinity 70G. Oddělení radiodiagnostiky Vsetínské nemocnice a.s. je prvním praco-
vištěm svého druhu v České republice, jež novinku využívá. Plně digitální systém  
s novou generací prostorového zobrazení umožňuje i vyšetření pacientů, u kterých 
to bylo dosud velmi obtížné. 

„Nový přístroj pro nás znamená obrov-
ský skok v diagnostických možnostech, 
hranice vyšetřitelnosti se významně 
posunula,“ potvrzuje primář radiodia-
gnostického oddělení Vsetínské nemoc-
nice a.s. MUDr. Radomír Vala (na sním-
ku) a pokračuje: „Je to názorné například 
u břišní oblasti. Dříve jsme měli pacienty, 
u kterých bylo ultrazvukové vyšetření 
obtížně proveditelné, například z důvo-
dů zaplynování či dehydratace. Díky 
novému přístroji je zobrazení přesnější 
a můžeme tedy vyšetřit i tyto pacien-
ty.“  Přístroj umožňuje rovněž kvalitnější 
vyšetření muskuloskeletárního systému 
(obecně souboru orgánů umožňujícího 
člověku pohyb: svalů, kloubů, kostí, vazů 
a podobně).

Ultrazvukový přístroj Philips Affinity 
70G je vysoce mobilní, high-endový  
ultrasonografický přístroj v plně vybave-
né radiologické konfiguraci, včetně kar-
dio-vaskulárních aplikací. Byl navržen ve 
spolupráci s řadou předních lékařských 
pracovišť. K přístroji jsou dodávány spe-

Byli jsme prvním radiodiagnostickým oddělením  
v České republice, které Philips Affinity 70G pořídilo.

ciální „compact“ sondy s novou koncepcí 
mikročipů, nabízející lepší penetraci (hloub-
ku průniku). 
     

Ultrazvukové vyšetření je jakýmsi rozcest-
níkem pro další vyšetření a je o něj velký 
zájem. Ve Vsetíně se jich ročně provede na 
šestnáct tisíc. Ultrazvukové (sonografické) 
pracoviště slouží k vyšetřování břicha a pán-
ve, krku a obličejové části hlavy, hrudníku  
a končetin. 
Další důležitou skupinou vyšetření jsou 

vyšetření cév pomocí dopplerovského modu. 
„Na našem oddělení jde o jediný druh vyšet-
ření, který nepoužívá ionizující záření a v 
současné době nejsou známy žádné škodlivé 

Speciální „compact“ sondy 
nabízejí lepší penetraci 

Ultrazvuk je rozcestníkem 
pro další vyšetření 



Dokončení tématu ze str. 8. 

Provádí se zde tedy vyšetření mozku, hlavy, 
krku, hrudníku, břicha, pánve a končetin bez 
podání kontrastní látky a v případě potřeby 
i po podání jodové kontrastní látky do žíly. 
Na tomto pracovišti se rovněž uskutečňují 
intervenční výkony navigované pomocí CT.

 Jde o punkce patologických ložisek v růz-
ných orgánech, punkce přirozených i pato-
logických dutin, zavádění drenů do pato-
logických dutin, bederní sympatectomie 
atd. Moderní výkonný multidetektorový 
přístroj umožňuje i další speciální vyšetře-
ní. Jde napřiklad o angiografická vyšetření 
(vyšetření cév) ve všech lokalizacích kromě 
cév srdce, virtuální kolonoskopie (vyšetření 
tlustého střeva), CT enterografie (vyšetření 
tenkého střeva) a další. 

Celé radiodiagnostické oddělení lokalizova-
né v nemocnici je kompletně digitalizováno, 
nepracuje již s filmovým materiálem, ale 
ukládá všechna data z vyšetření digitálně na 
server, odkud je pak vnitřní počítačovou sítí 
nemocnice přenášen do vyhodnocovacích 
stanic a na klinická oddělení. Tento systém 
se nazývá PACS (Picture Archiving and Com-
munication System). „Digitalizace přinesla 
výrazné zkvalitnění obrazové dokumenta-
ce (větší diagnostická výtěžnost) a zároveň 
snížení dávky záření nutné k vytvoření obra-
zu. Z PACS lze obrazovou dokumentaci ode-
sílat na mnohá pracoviště v České republice, 
což umožňuje velmi operativní konzultace  
s jinými pracovišti (např. neurochirurgie, sto-
matochirurgie apod.). Samozřejmě využívá-
me i možnost příjmu obrazové dokumentace 
z jiných pracovišť,“ doplňuje primář radiodi-
agnostického oddělení Vsetínské nemocnice 
a.s. MUDr. Radomír Vala.  
Radiologické oddělení ve Vsetíně vznik-

lo před šedesáti lety. Prvním primářem se  
v roce 1955 stal MUDr. Robert Moravec, 
od roku 1979 vedl oddělení MUDr. Bohdan 
Kvasnica a od roku 1991 až do současnosti 
MUDr. Radomír Vala. 
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Počet lůžek se v roce 2014 nijak 
nezměnil. „Odpovídá počtu nasmlou-
vaným se zdravotními pojišťovna-
mi: jedná se o 344 lůžek,“ vysvětluje 
manažer kvality Vsetínské nemocnice 
a.s. Ing. Libor Czeffer. 
O tom, že se počet porodů zvýšil  

ze 710 na 742, jsme čtenáře již infor-
movali v minulém čísle našeho zpra-
vodaje, zajímavé je však také vyčís-
lení pozitivního trendu zájmu o naši 
porodnici u rodiček z jiných spádových 
oblastí. Zatímco v roce 2011 se jednalo 
o 105 rodiček „odjinud“, v roce 2014 
byl jejich počet již dvojnásobný (210),  
z toho 37 rodiček ze Slovenska. 
O více než tři stovky meziročně vzros-

tl i počet hospitalizovaných pacientů, 
počet ambulantních vyšetření mírně 
poklesl, stále jich však bylo více než sto 
osmdesát tisíc, to znamená o třicet tisíc 
více než v roce 2012. Z nemocničních 
odděleních byl největší počet hospita-
lizovaných na interně (3.698 pacientů), 
dětském oddělení (3.285) a chirurgii 
(3.205). Průměrná ošetřovací doba  
v roce 2014 dosahovala 6,5 dne. Celko-
vá obložnost vzrostla z 75,4% na 77,2%. 
Nejvyšší obložnost vykazovala léčeb-
na dlouhodobě nemocných (93%).  

Počet operací se zvýšil  
o více než šest stovek
Vzrostl počet hospitalizovaných pacientů, počet porodů 
i celková obložnost. Vyplývá to z nedávno zpracované 
zprávy o kvalitě za rok 2014.

Trendy v počtu výkonů a pacientů v letech 2012 až 2014

2012 2013 2014

hospitalizovaní pacienti 14.160 13.762 14.086

ambulantní vyšetření 157.667 187.131 184.411

operace 5.777 5.535 6.348

rodičky mimo spádovou oblast 145 171 210

porody celkem 661 710 742

narozené děti 670 719 746

Kompletní digitalizace přinesla 
výrazné zkvalitnění  
obrazové dokumentace

Počet operací realizovaných ve Vsetínské nemocnici a.s. se zvýšil z 5734 v roce 
2013 na 6348 v roce 2014. „Procento pooperačních komplikací a reoperací se 
drží stabilně pod jedním procentem, u čekacích dob nejsou překročeny maximál-
ní doby stanovené nařízením vlády,“ hodnotil manažer kvality Vsetínské nemoc-
nice a.s. Ing. Libor Czeffer. 

„V oblasti dekubitů je vývoj bez nápad-
ností či negativních trendů,“ dopl-
nil manažer kvality. Dekubitus vznikl  
u 0,69 % hospitalizovaných pacientů. Pod 
jedním procentem byl také počet pádů  
u hospitalizovaných pacientů (0,79%). 
Oficiálně bylo písemně, případně e-mai-

lem, doručeno na adresu Vsetínské nemoc-
nice a.s. 32 pochval, stížností, naplňujících 
podstatu zákona č. 372/2011 Sb., bylo 
zaevidováno celkem 11.  
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Přenosný ultrazvuk anesteziologům 
umožňuje zavedení nového postupu 

Přímo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Vsetínské nemocnice a.s. mají 
nyní zdravotníci k dispozici špičkový přenosný ultrazvukový přístroj SonoScape S8 
Exp. v multioborové konfiguraci, který využijí k rychlému vyšetření srdce, břicha či 
cév u pacientů v závažných stavech, ale také při zavádění centrálních žilních katet-
rů či lokální anestézie. Přístroj přináší zrychlení diagnostiky, zpřesnění cílení tera-
pie, omezení převozů pacientů kvůli vyšetření, ale umožňuje také realizaci nového 
postupu v souladu s nejmodernějšími trendy: zavádění takzvané regionální anesté-
zie pomocí ultrazvuku. 

Nový přístroj výrazně posouvá diagnos-
tické možnosti na anesteziologicko-resu-
scitačním oddělení, zrychluje a upřesňuje 
diagnostiku, což je u pacientů v závažných 
stavech velmi důležité.  „Jsme rádi, že se 
nám podařilo ultrazvukový přístroj získat: 
má tři sondy, které je možné využít k vyšet-
ření srdce, břicha, cév, ale také při blokádě 
periferních nervů, při zavedení lokální ane-
stézie,“ vysvětluje primář ARO Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Milan Doležel. 
Donedávna bylo zapotřebí pacienty pře-

vážet k některým vyšetřením na centrální 
radiodiagnostické oddělení, nyní mohou 
anesteziologové značnou část těchto převo-
zů omezit. Výhoda rychlé diagnostiky je zře-
telná při akutních stavech: při resuscitaci,  
u pacientů po infarktech, úrazech, při náh-
lých příhodách břišních. „Ultrazvukový pří-
stroj je mobilní, lze jej rychle odpojit a pře-
nášet v ruce až k lůžku pacienta, a to nejen 
v rámci ARO, ale v případě potřeby i na další 
oddělení,“ zhodnotil MUDr. Milan Doležel.  
Ultrazvukový přístroj lékařům umožnil také 

zavedení nového postupu. „Zachytili jsme 

Primář MUDr. Milan Doležel informuje o novinkách ve vybavení anesteziologic-
ko-resuscitačního oddělení (ARO) Vsetínské nemocnice a.s. i o zavádění takzvané 
regionální anestézie pomocí ultrazvuku. 

nové trendy zavádění regionální anesté-
zie pomocí ultrazvuku. Využívá se k léčbě 
pooperační bolesti u výkonů na horních 
a dolních končetinách, včetně totálních 
náhrad kolene,“ doplnil primář ARO. Ten-
to druh anestézie se aplikuje před operací 
a odezní až několik hodin po zákroku, kdy 
pacienti nemají bolesti. 
Kromě ultrazvuku anesteziologicko-resus-

citační oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 
získalo dva nové anesteziologické přístro-
je, jako náhradu již dosluhujícího vyba-
vení. „Nový anesteziologický přístroj má 
samozřejmě vyšší technickou úroveň, je u 
něj lepší kontrola průběhu anestézie, zvý-
šená kvalita monitorace, řada bezpečnost-
ních funkcí,“ dodal MUDr. Doležel. Doplnil, 
že nového vybavení nábytkem se dočkaly 
také jednotlivé boxy na anesteziologicko-
resuscitačním oddělení, kde jsou zvýšené 
požadavky na dodržování hygieny a steri-
lity prostředí. 

Na horním snímku vybavení boxů novým 
nábytkem, dole pak zmíněný anesteziologický 
přístroj na operačních sálech. 
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Konference SESTRA 2015:  
vzdělávání, kompetence, praxe

„Tato konference je zaměřená na všeobecné sestry, 
zdravotnické asistenty a další zájemce, kteří budou 
mít možnost si vyslechnout prezentace význačných 
vysokoškolských lektorů i odborníků z praxe, jakož 
i zástupců dvou - pro zdravotníky stěžejních orga-
nizací ve Vsetíně, a to Vsetínské nemocnice a.s. a 
zdravotnické školy (Masarykovo gymnázium, Střed-
ní zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravot-
nická Vsetín). Věříme, že konference svým rozsahem 
a zaměřením přispěje k vyšší erudici zdravotníků  
a přednášené informace najdou uplatnění v praxi,“ 
uvedl náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské 
nemocnice a.s. Mgr. Pavel Šupka. Záštitu nad konfe-
rencí převzal starosta Vsetína Jiří Čunek. Generálním 
partnerem akce je společnost Batist Medical a.s. 

„Ministerstvo zdravotnictví počátkem 
roku 2015 prodloužilo platnost akredi-
tací u dvou oborů. Vsetínská nemocnice 
může na dalších 8 let vzdělávat lékaře,  
jak v oborech anesteziologie a intenzivní 
medicína, tak i patologie. V obou přípa-
dech jsou přiznány akreditace I. stupně.
Ministerstvo nově uděluje počet míst 

pro jednotlivá pracoviště. Oddělení pato-
logie může vzdělávat najednou dva ško-
lence a oddělení ARO školenců pět. Akre-
ditace pro vzdělávání lékařských oborů 
jsou nezbytnou podmínkou dalšího roz-
voje každého oddělení.“

Jak Vsetínská nemocnice a.s. 
hospodařila v roce 2014?
„Aktuálně vykazujeme zisk před zda-

něním ve výši 8,9 milonu korun,“ uvedla 
předsedkyně představenstva Vsetínské 
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. 
Po letech v minusu je tak konečně hos-
podaření v kladných číslech. Co stojí za 
touto změnou? „Těch zásadních opatření 
a změn, které přinesly pozitivní výsled-
ky hospodaření, bylo několik. Za nejdů-
ležitější považuji pravidelnou a důslednou 
komunikaci se zdravotními pojišťovnami, 
pravidelný přehled o aktuální výkonnosti 
nemocnice a z toho plynoucí požadavky 
na úhradu péče. Pravidelná osobní jed-
nání s pojišťovnami a zejména platné 
a nevyvratitelné argumenty, se který-
mi za vedením pojišťoven přicházíme. 
Samozřejmě jsme pracovali i s náklady, 
nicméně zaměstnanci slýchávali něko-
lik let zpátky, že je nutné šetřit a šet-
řit. Proto jsme hledali nejdříve úspory 
ve smluvních záležitostech, zejména  
v cenových jednáních s dodavateli služeb 
a materiálu. To může ovlivnit jedině 
management. Tam se podařilo uspořit 
poměrně velké prostředky. A dopomohl 
tomu i úvěr, který nám poskytl na úhradu 
závazků Zlínský kraj,“ dodala předsedky-
ně představenstva. 

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 budou v kině Vatra  
přednášet odborníci ze čtyř vysokých škol i praxe

Zahájení v 10.00 hodin 
•••
Zvýšení bezpečí pacientů na základě  
proaktivního, retrospektivního a reaktivního 
vyhledávání a řízení rizik  
Mgr. Pavel Šupka, DiS., Bc. Bohdana Bambu-
chová, Ing. Libor Czeffer,  
Vsetínská nemocnice a.s. 
•••
Posudzovanie funkčného stavu seniora 
- kompetencie sestry 
Mgr. Ivana Bóriková, PhD.  
Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Komenské-
ho v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta  
(JLF) v Martine
•••
Nežádoucí události ve zdravotnictví  
se zaměřením na prevenci pádů 
PhDr. Helena Bařinková, DiS.  
manažerka kvality, Nemocnice Mělník
•••
Názory sestier na príčiny a manažment 
agresie pacientov 
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.  
Mgr. Martina Lepiešová, PhD.  
Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Komenské-
ho v Bratislave, JLF v Martine
•••
Kompetence a připravenost zdravotníků  
na prevenci a péči o HIV pozitivní pacienty 
PhDr. Petr Snopek, DiS.  
Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanit-
ních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
•••
Dobrovolnictví v nemocnici v kontextu 
moderního ošetřovatelství 
PhDr. Jarmila Verešová 
Vysoká škola zdravotnická Praha o.p.s.,  

Edukační centrum Vsetín 
Mgr. Miroslava Kubicová 
Teleky Medicus s.r.o.
•••
Přestávka od 12.00 do 12.45 hodin
•••
Implementace aliance NNN  
v ošetřovatelské péči 
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.  
zástupce přednosty, Ústav ošetřovatelství
Fakulta zdravotnických věd, UP v Olomouci 
•••
Ošetřovatelská profese v kontextu 
kategorizace zdravotnických pracovníků  
a kompetencí členů ošetřovatelského týmu  
v České republice 
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 
přednosta Ústavu ošetřovatelství, Fakulta 
zdravotnických věd, UP v Olomouci 
•••
Štandardná ošetrovateľská terminológia  
(so zameraním na výskum)
prof. doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
vedoucí Ústavu ošetrovateľstva, Univerzity 
Komenského v Bratislave, JLP v Martine
•••
Vzdělávání nelékařských profesí v regionu
Mgr. Anna Zgarbová 
zástupce ředitele, pro zdravotnické obory  
a VOŠ - MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín
•••
Systém péče o pacienta s problematicky  
se hojící ránou
Vladimíra Rohlíková 
chir. oddělení, Vsetínská nemocnice a.s. 
•••

Předpokládané ukončení ve 14.45 hodin.

Ing. Věry Prouskové 
 

předsedkyně  
představenstva  

Vsetínské 
nemocnice a.s. 

zeptali jsme se 

Jaké jsou novinky v oblasti  
vzdělávání v naší nemocnici?

Ing. Martina Pavlici 

náměstka pro  
personální řízení,  

Vsetínská 
nemocnice a.s. 
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Soutěžte s námi...Napsali jste nám...

Se  zpravodajem Vsetín-
ská nemocnice a.s. infor-
muje můžete soutěžit  
o detektivku Hedváb-
ník, která je pokračová-
ním úspěšného Volání 
kukačky, kde se poprvé 
představil detektiv Cor-
moran Strike.

o detektivku Hedvábník

Výherce z minula: 
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Odpovědi posílejte do 20. dubna 2015. 
Nezapomeňte připojit tel. kontakt. 

Naše sudoku v minulém vydání zpravo-
daje správně vyluštil, kombinaci (3,4,8) 
poslal, ve slosování měl největší štěstí  
a dobroty ze sýrárny v hodnotě 350 Kč 
vyhrává pan Jiří Baran.  
Výherci gratulujeme, přejeme hodně úspě-
chů v dalším luštění. Těšíme se na správné 
odpovědi i Vaše dopisy a reakce. 
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Profesionalita, ochota a obětavost 
 •  Dobrý den, touto cestou bych chtěla vyjádřit pochvalu rehabilitační sestře 
J. Orságové z Nového Hrozenkova. S tak vysokou profesionalitou, oběta-
vostí, ochotou a přístupem k pacientům jsem se za svých 66 let nesetkala.  
E. Kroutilová,  Nový Hrozenkov

Poděkování pracovníkům ORL 
   •  Dobrý den, na základě doporučení kožní lékařky jsem se podrobila dne  
6. ledna  2015 na oddělení ORL Vsetínské nemocnice a.s. excizi na obličeji. Můj 
velký dík a pochvala patří především primářce ORL oddělení MUDr. Magdalé-
ně Krutilkové, která zákrok naprosto profesionálně provedla, a rovněž dík patří 
vrchní sestře  Mgr. Andrei Adámkové za vlídný a vstřícný přístup. Po devate-
nácti dnech jsou jizvičky po zákroku zhojené a téměř neznatelné. S pozdravem  
a poděkováním Věra Kelárková

Náročné povolání dělají s láskou 
 •   Vážení, v době od 14. do 23. ledna jsem absolvo-
vala léčbu na neurologickém oddělení zdejší nemoc-
nice. Chtěla bych vřele poděkovat za vzornou péči, 
velmi kladný přístup ke všem pacientům. Sleduji vel-
ký nárůst pacientů s potřebou neurologické léčby, 
což vyžaduje velké vypětí celého personálu. Přesto 
organizace celého oddělení, pod vedením primář-
ky MUDr. Blanky Rychlíkové, je na vysoké úrovni.  
Je vidět, že toto náročné povolání dělají s láskou, že 
největší odměnou je pro ně poděkování od pacientů. 
Proto chci poděkovat paní primářce, všem lékařům, 
sestrám a dalšímu personálu. Marie Švecová, Vsetín

Ráda doporučím ostatním
• Dobrý den, tímto bych chtěla poděkovat Všem lékařům a sestřičkám  
na oddělení gynekologie a porodnictví, kde jsem rodila v prosinci 2014. I když  
u mne poté nastaly nejrůznější komplikace, tak mohu říci, že se o mě všichni sta-
rali velmi profesionálně a byli velice vstřícní. Celkově Vsetínskou porodnici hod-
notím na výbornou! Velice ochotný personál, sestřičky na šestinedělí jsou napro-
sto úžasné a i když jsem rodila v předvánočním shonu, tak se o mě všichni starali  
s maximální péčí! Veliký dík patří i paní doktorce MUDr. Lence Petruželové, která se  
o mě starala od úplného začátku těhotenství, byla vždy velice ochotná, profesi-
onální a chápavá, i když mi bylo nejhůře. Ještě jednou všem velice děkuji a ráda 
doporučím ostatním. Veronika Kouřimská, Nový Hrozenkov

Poděkování ortopedům za příkladnou péči
•    Vážený pane primáři, chci Vám, lékařům a sestrám poděkovat za příkladnou 
péči, která mi byla poskytnuta po celou dobu pobytu od 8. do 19. ledna 2015  
na Vámi vedeném ortopedickém oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Tady mi 
byl po úrazu zlomené kyčle nahrazen kyčelní kloub jeho totální endoprotézou. 
Zvláštní dík patří operujícímu lékaři MUDr. Tomáši Strnadovi a celému operační-
mu týmu, který se podílel na přípravě a profesionálním provedení neplánované 
operace. Dnes, po operaci a následném čtyřtýdenním pobytu v rehabilitačním 
ústavu v Darkově, se cítím velice dobře a jsem přesvědčen, že během krátké 
doby budu, díky velmi dobře a profesionálně vedené operaci a následně dopo-
ručené rehabilitaci, schopen pohybu bez opory, jako před úrazem.  Ing. Pavel 
Šelešovský, Vsetín 

Chirurgie na špičkové evropské úrovni
•  Vážená paní ředitelko, vaše chirurgické oddělení vedené primářem  
MUDr. Jaroslavem Sankotem pracuje na špičkové evropské úrovni. Celý jeho tým 
s MUDr. Slováčkem, dalšími lékaři a středním zdravotnickým personálem pracu-
je vysoce erudovaně, efektivně a organizovaně. Přitom jsou dodržovány zása-
dy lege artis,kvality a bezpečnosti práce ve zdravotnictví.  S pozdravem Gustav 
Lucbauer, Vsetín 
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Líbí se Vám náš zpravodaj? 
Máte tipy, připomínky? Pište na: 

soutez@nemocnice-vs. cz.
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Losování výherce: 
Správných odpovědí 

na soutěžní sudoku  
z minulého zpravodaje 
přišlo opravdu hodně. 
S žádostí o pomoc při 
losování výherce jsme 
se obrátili na naše per-
sonalistky Evu Kovářo-
vou a Jindřišku Koňaří-
kovou. 

 7

Stačí správně vyluštit sudoku, číslice  
ve třech vyznačených políčkách poslat  
na soutez@nemocnice-vs.cz, a mít štěstí  
při slosování. Výherce budeme informovat.
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„Pracujeme v nemocnici již řadu let, ale měli 
jsme k dispozici jen dvě ordinace. To zna-
mená, že specializovaná péče byla v jedné  
a v druhé pracoval kolega, který se staral  
o estetickou stomatologii a střídal se s den-
tální hygienistkou. Nové prostory umožni-
ly tuto ordinaci rozdělit na dvě pracoviště, 
takže máme tři ordinace. V jedné je dentální 
hygiena, ve druhé estetická stomatologie, 
pan doktor Maňák se stará i o frézovanou 
keramiku, a já díky tomu mohu pro své kole-
gy vykonávat specializovanou péči ve stoma-
tologické chirurgii a dentální implantologii.“  
S jakými problémy za Vámi přicházejí paci-

enti nejčastěji? 

„Kolegové k nám odesílají pacienty na sto-
matochirurgické zákroky. To znamená, že 
extrahujeme komplikovaně narostlé osmičky, 
řešíme záněty v čelistech, resekce kořenového 
hrotu, případně excidujeme ze sliznic výrůst-
ky, co tam nepatří. Provádíme implantolo-
gii, kterou já vykonávám už jednadvacátým 
rokem. Nahrazujeme ztracené zuby zubními 
implantáty, což já dnes považuji za jakýsi 
zázrak, že lidský organismus je ochoten tak-
to přijmout jiný materiál a dovede ho nechat 
zatěžovat, tak jako přirozené zuby.“ 

Velkým pomocníkem jsou bezpochyby 
moderní technologie. Kterými přístroji je 
konkrétně vaše pracoviště vybaveno a jaké 

„Nové prostory umožnily  
vznik třetí ambulance,“ 

Při slavnostním otevírání nové lékárny v nemocnici si mohli zájemci prohlédnout 
také odborné zubní ordinace MUDr. Tomáše Garlíka. Jejich přestěhování do pro-
stor u centrální sterilizace bylo zapotřebí, aby mohla lékárna vzniknout. Na novém 
působišti je však mnohem větší zázemí pro výkony, z nichž mnohé provádějí jako 
jediní v regionu. Kromě základního spektra doplněného o vnitřní a vnější bělení 
zubů, pečetění fissur, fluoridace a fixace dentálních šperků se zaměřují zejména  
na stomatochirurgii, dentální implantologii a celokeramickou protetiku zhotovova-
nou CAD/CAM technologií systémem CEREC. 

Studenti druhého ročníku střední zdra-
votnické školy (třída 2. ZA) v rámci 
výuky klinické propedeutiky navštívili 
nově otevřenou Lékárnu Duo ve Vse-
tínské nemocnici a.s. „Farmaceutka  
Mgr. Jaroslava Ondrušová nám vysvětli-
la, co vše se s léčivem děje než se dosta-
ne do rukou pacienta. Zdůraznila, jak 
důležitá je evidence a kontrola. Vysvět-
lila rozdíl mezi žádankou a receptem. 
Ukázala nám, jaké nezbytné náležitosti 
musí mít recept psaný i elektronický. 
Nejvíce nás zaujala obrovská kniha - 
lékopis, plný odborných názvů a návo-
dů k přípravě léčiv. Se spolužáky jsme 
si prohlédli i místnost pro poradenskou 
činnost, kde si může pacient vyzkoušet 
pomůcku, například kompresivní pun-
čochu,“ komentovaly exkurzi studentky 
Žaneta Pšenicová a Adéla Berčíková.  

Vrchní sestry zvládly studium 
s výborným prospěchem

vysvětluje MUDr. Tomáš Garlík, který se věnuje  
dentální implantologii a stomatologické chirurgii

Mezi osmnácti studenty, kteří koncem 
ledna úspěšně zvládli náročné 3,5leté 
kombinované studium a zkoušky abso-
lutoria oboru Diplomovaná všeobec-
ná sestra na vsetínské VOŠZ, byly také 
dvě nyní již diplomované specialistky  
z naší nemocnice. Vrchní sestra ortope-
dického odd. Irena Srbová, DiS. a vrchní 
sestra LDN Jarmila Zubíčková, DiS. Obě 
absolvovaly s výborným prospěchem 
(červeným diplomem). Pogratulovat jim 
přišla i předsedkyně představenstva Vse-
tínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková  
a náměstek pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Pavel Šupka, DiS. 

Studenti si prohlédli nově 
otevřenou Lékárnu Duo

výhody nové technologie pacientům při-
nášejí? 

„Ptáte se zřejmě na CNC frézovanou 
keramiku. Nedávno jsem slyšel v televizi, 
že tomu říkají robot v zubní ordinaci, s tím 
názvem nejsem plně smířen, nicméně, 
jde v podstatě o to, že aniž by se v dutině 
ústní pacienta otiskovalo komplikovanými 
otisky, tak se 3D kamerou naskenuje situ-
ace do počítače, počítač pak sám navrhne 
protetickou práci, ale lékař má možnost 
upravit tvar a přizpůsobit jej požadavkům, 
které jsou kladeny. Kliknutím jednoho tla-
čítka se návrh přenese do CNC frézy, která 
vyfrézuje z bloku keramiky ten daný výro-
bek, mohou to být korunky, inlaye, onlaye, 
fasety. Vývojově je to nejbiokompatibilněj-
ší materiál, protože do té doby se keramika 
dělala v podobě metalokeramiky a v každé 
práci byla kovová výstuž. Nyní je výrobek 
celokeramický, tedy biokompatibilnější, 
je frézovaný z bloku, který má vrstvičky 
barev, tak jako zub, navíc celá činnost 
vyniká výjimečnou přesností. A největší 
přínos? Pacient není zatížen nepříjemným 
otiskováním, navíc celá výroba proběhne 
v jeden den, během zhruba dvou hodin.“

Velký zájem byl také o práci dentální 
hygienistky. Rozhovor s Bc. Janou Hořel-
kovou přineseme v dalším zpravodaji. 
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• Jak jste se k hokeji dostala? Pro mladou 
ženu to není právě typický sport? 
„Od malička jsem chtěla hrát tenis, ale 

nějak to nevyšlo. Hokej jako takový se mi 
vždycky líbil, chodila jsem fandit vsetín-
ským hokejistům na Lapač. V patnácti jsem 
se dozvěděla, že hokejistky hledají nové 
hráčky. Přišla jsem už do založeného týmu, 
mým prvním trenérem byl Antonín Šefr, 
kterého jsem znala už z dřívějška. Zača-
la jsem trénovat v období suché přípravy 
– dost náročném na fyzičku. Pak jsem si 
přinesla brusle, hokejku, rukavice a začala 
hrát hokej.“ 
• Zní to jednoduše, téměř idylicky. Takže 

žádné problémy nebyly? 
„Začátky byly krušné. Byla jsem zvyklá na 

bílé dámské brusle a najednou tady byly 
pánské-kanady a jiná technika bruslení. A 
s hokejkou to bylo ještě horší. Ale zvládla 
jsem to poměrně rychle. Trenér mě začal 
stavět do zápasů, z třetí lajny jsem se 
vypracovala do první. Byla jsem ve výběru 
reprezentace v osmnáctkách i v áčku žen, 
hostovala jsem v Opavě, Karviné a v Brně. 
Bylo těžké skloubit hokej nejdříve se školou 
a ještě náročnější potom s prací. Holky z 
laboratoře mi ale vyšly vstříc. Měnily služ-
by, když jsem potřebovala jet na zápasy. 
Tímto bych jim chtěla moc poděkovat.“

„Hokej za Vsetín hraju od patnácti let, 
vždycky jsem byla v útoku, 

V práci je možné ji zahlédnout v bílém, ve volném čase ve žlutozeleném se sfin-
gou na prsou. Takový je dres vsetínského týmu ledního hokeje žen, ve kterém hra-
je laborantka oddělení lékařské mikrobiologie Eva Baslová. Na kontě má několik 
medailí, úspěšných hostování i výběr do reprezentace. Pokud hokejku a výstroj 
nepověsí na hřebík, vstoupí již do dvacáté hokejové sezóny, těch nemocničních má 
za sebou čtrnáct. Práce i sport ji baví, a v obou – jak sama říká – je prima kolektiv. 

komentuje s úsměvem Eva Baslová, laborantka oddělení 
lékařské mikrobiologie, která se ve volném čase věnuje 
ženskému lednímu hokeji

• Jak se vsetínský ženský hokej v součas-
né době drží? 
„HC Vsetín ženy hraje první moravskou 

skupinu. Vítězky z Čech a Moravy pak hrají 
o postup do extraligy. Momentálně jsme v 
tabulce druhé za Brnem, play-off nám ten-
tokrát nevyšlo. Bronzovou medaili jsem už 
ale se Vsetínem v minulosti získala, další 
bronzové mám z hostovaček. Byla jsem 
i kapitánkou, dnes je jí Bára Šonová. Do 
týmu začleňujeme i mladé holky, abychom 
měly následovnice. Nejmladším spoluhráč-
kám je třináct.“ 
• V čem se herně liší ženský a mužský 

hokej a máte také plné ochozy fanoušků? 
„Na tribunách jsou většinou rodiče a 

kamarádi, ale když jsme hrály play-off, tak 
přišlo hodně fanoušků. Obecně na ženský 
hokej chodí podstatně méně lidí než na 
chlapy. Co se týká hry, je to obdobné jako u 
mužů. Třetiny, stejná doba, podobná pravi-
dla. Ženský hokej by ale neměl být tak drsný 
jako mužský, neměly bychom hrát do těla.“ 

• Fyzicky náročný, kontaktní sport. Měla 
jste hodně zranění, a jak relaxujete, pokud 
Vám zbude čas? 
„Zranění se mi, naštěstí, zatím vyhýbají. 

Ale máte pravdu, pohybu mám díky hokeji 
opravdu hodně. Sezóna nám končí v břez-
nu, v dubnu máme volno, ale pak nastupu-
je suchá příprava. Většinou třikrát týdně po 
práci: běhání, posilování, tělocvična. Když 
nehraju hokej, nejraději relaxuji u televize u 
pěkného filmu. Ale věnuju se i dalším spor-
tům: v zimě jezdím na lyže, v létě na kolo, 
kolečkové brusle, tenis. Ráda si s kolegy  
z práce zajdu na bowling. A co se týká 
hokeje do budoucna? Vstupuju do dvacáté 
sezóny, říkám si, že každá sezóna může být 
poslední. Ale chtěla bych hrát dál, pokud 
zdraví dovolí.“ 
• Hokeji i Vsetínské nemocnici jste věrná, 

jak dlouho zde vlastně pracujete? 
„Původním vzděláním jsem chemický 

laborant. Do nemocnice jsem nastoupila  
8. března 2001, tedy před čtrnácti lety. 
Přijata jsem byla jako jiný odborný pra-
covník s tím, že později si doplním vzdělání 
zdravotního laboranta, školu jsem dělala 
rok v Brně. V nemocnici jsem nastoupila  
na oddělení lékařské mikrobiologie a jsem 
tu dosud. Máme bezva kolektiv, práce mě 
baví. Střídáme se po půl roce na jednotli-
vých úsecích, takže pracuji v podstatě se 
vším. Zajímavá je sérologie, máme nové 
přístroje, zavádějí se nové metody. Jsem 
spokojená.“  

chirurgické oddělení

oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace

ortopedické oddělení

ušní, nosní a krční oddělení

oddělení anesteziologie a resuscitace

oddělení gynekologie a porodnictví

oční oddělení

oddělení klinické onkologie

hematologické a transfúzní oddělení

oddělení radiodiagnostiky

oddělení lékařské mikrobiologie

oddělení klinické biochemie

oddělení patologické anatomie

lékárna

urgentní příjem

dopravní zdravotnická služba

interní oddělení

neurologické oddělení

dětské oddělení

infekční oddělení

oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 

léčebna dlouhodobě nemocných

rehabilitační oddělení

Když má volno, ráda si zajde se svými 
kolegy také na nemocniční bowling...

Máte i Vy na svém oddělení kolegu se zají-
mavým koníčkem? Rádi o něm napíšeme  
v naší nové rubrice.  
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• Lékárna v nemocnici slouží veřej-
nosti od pondělka 9. února, otevřena je  
od pondělí do pátku, vždy od 7.00 
do 15.30 hodin. Telefonický kontakt:  
571 818 690.  
•  Název DUO je symbolem našich dvou 

lékárenských pracovišť, ale také budo-
vání partnerství mezi lékárnou a paci-
enty i dalšími partnery. 
• Provozní doba lékárny v poliklinice 

se nezměnila, otevřeno je od pondělí  
do pátku od 7.00 do 17.00 hodin. Tele-
fonický kontakt: 571 419 296. 
• Obě lékárenská pracoviště jsou neod-

dělitelnou součástí Vsetínské nemocnice 
a.s. Jejich návštěvou pacienti podporují 
svou nemocnici, její další rozvoj. 

Krátce z lékáren 

• Na požádání Vám léky vyzvedne řidič 
sanitky Vsetínské nemocnice a.s. 
• Záměna léku jen na přání pacienta. 
• Hlídáme nevhodné kombinace léků.  

• V únoru a březnu mohli zájemci využít 
možnosti až poloviční slevy na doplat-
cích za předepsané léky vyzvednuté  
v nově otevřené lékárně naproti vrátni-
ci, vstupu do hlavního areálu. 
• Pro měsíc duben jsme připravili akč-

ní nabídku, ze které si můžete vybrat 
krémy, oční kapky, protizánětlivý gel, 
vyváženou kombinaci látek pro výživu  
očí a další výrobky. 
• Dubnové akční slevy můžete využít 

na obou lékárenských pracovištích, jak 
v nemocnici, tak v poliklinice. 
• Informační leták je distribuován  

do více než devíti tisíc domácností  
ve Vsetíně. Dostupný je na webových 
stránkách nemocnice i lékárny. 
• Nabídka je platná do vyprodání 

zásob. 

Slevy a akční nabídka 

• Víte, že na konci zimy je zásoba vita-
minů C a D téměř vyčerpána? Podle 
výživových specialistů je to možná prá-
vě ten důvod, proč nám chybí energie  
a přirozený úsměv. Pokud chcete doplnit 
vitaminové zásoby, v našich lékárnách 
(v nemocnici a v poliklinice) Vám farma-
ceuté s výběrem rádi poradí. 

Nezapomeňte na vitaminy 

• Prezentace konopných produktů  
s koloidním stříbrem se uskuteční v úterý 
28. 4. 2015 od 9 do 13 hodin v lékárně  
v poliklinice. Srdečně zveme. 

Konopné produkty 

Další výhody

Těšíme se na Vaši návštěvu 



Již šestým rokem pomáhají výtěžky 
benefičních koncertů Základní umě-
lecké školy Vsetín zlepšovat prostředí 
dětského oddělení Vsetínské nemocni-
ce. Letos se podařilo vybrat z dobrovol-
ného vstupného a prodeje výtvarných 
předmětů v Lidečku, Jablůnce, Valašské 
Polance, Vsetíně a Karolin-
ce úžasnou částku 12.363 
Kč, kterou předal ředitel 
ZUŠ Vsetín Roman Konůpka  
do rukou primáře  
MUDr. Mariána Rubinta a 
vrchní sestry Bc. Evy Ková-
řové.  Z výtěžku oddělení 
pořídí digitální kojeneckou 
váhu, zbývající část přispěje 
na další vybavení.  „Všem žá-
kům, učitelům, ale i hostům 

benefic, patří velké poděkování. Spo-
lupráce se Základní uměleckou školou 
Vsetín si velmi vážíme, pomáhají nám 
každoročně a patří k našim nepravidel-
nějším podporovatelům,“ uvedl primář 
dětského oddělení Vsetínské nemocni-
ce a.s. MUDr. Marián Rubint. 

Vsetínská nemocnice a.s. informuje je dvouměsíčník, zapsán do evidence periodického tisku, evidenční č. MK ČR E 21256.  
Vydává Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ: 26871068, DIČ: CZ26871068. Zpracovává: Ing. Lenka Plačková,  
tisková mluvčí, PR. Kontakt: plackova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 490 106. Tisk: Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm v počtu 
1000 ks, dne 31. března 2015. Výtisk je neprodejný. 
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Změřili síly v pátém sportovním turnaji 

Mezinárodní den darování knih, který připadá 
na valentýnský 14. únor, si připomenula letos 
poprvé i Vsetínská nemocnice. Vodácký oddíl 
TOM Skorci Vsetín, který je pravidelným spo-
lupracovníkem nemocnice, uspořádal maso-
pustní průvod v trpasličím duchu. Cílovou sta-
nicí bylo právě dětské oddělení. Na nosítkách 
společně s basou přinesli i knížky, které dětem 
darovali. Tím však aktivita vodáckého oddílu  
v této „knižní“ oblasti nekončí. Nemocnici 
věnovali dvě stovky knih, které budou rozděle-
ny do knihoven na odděleních. Děkujeme. 

Mezinárodní den darování knih

Druhý život pro vaše hračky 

Děkujeme maminkám, které darovaly již 
nepoužívané hračky nemocnici. Pokud máte 
doma plyšáky, se kterými si vaše děti již nehra-
jí, můžete je také poslat. V nemocnici prožijí 
ještě svůj „druhý život“ a udělají radost dalším 
dětem. Plyšáci by měli 
být zachovalí, celiství  
a pokud možno 
vypraní. Další hračky  
omyvatelné. V přípa-
dě zájmu informujte 
vrchní sestru dětské-
ho oddělení nebo 
tiskovou mluvčí, kon-
takty najdete na webu nemocnice. Velmi oce-
níme nejrůznější společenské hry (šachy, kar-
ty, deskové hry), tentokrát pro pacienty LDN. 

Rozšířila tým dobrovolníků 

S velkým nadšením se 
pustila do dobrovolnic-
ké činnosti studentka 
SZŠ Monika Krahulcová.    
Každý týden chodí hrát  
na kytaru a zpívat písnič-
ky pacientům LDN. 

Uvítáme i další zájemce o pomoc při klubo-
vých aktivitách. Kontaktujte, prosím, koordi-
nátorku paní Andreu Šmerdovou na e-mailu:  
dobrovolnik@adorea.cz, tel. 571 999 223.

Výtěžky benefičních koncertů
předány dětskému oddělení

Sportovní turnaje se staly milou tra-
dicí, možností potkat kolegy i mimo  
nemocnici a společně se pobavit. 
Bowlingový turnaj byl opět velmi pří-
jemný a téměř tradiční byl i vítěz: 
družstvo počítačníků OIS+, druhé mís-
to vybojovala Doprava II a o třetí příč-
ku se podělily dva týmy: Doprava I  
a Lékárna Duo. Nejlepší individuální 
výkon vyházel Jakub Hanák (146 b.), 
mezi ženami Jana Santlerová (121 b.). 

1. místo 

2. místo 

3. místo 3. místo 

Těšíme se na další společné akce. 


