Vsetínská nemocnice získala
certifikát kvality a bezpečí

4 / 2016

informační dvouměsíčník,
vydáváme od roku 2013

Malovali, aby podpořili
dárcovství krve
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O zdravotnické i technické provozy se zajímali auditoři při nedávném akreditačním
šetření. S výsledky byli velmi spokojeni, což se projevilo v závěrečné zprávě i následným udělením certifikátu kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Vsetínská nemocnice rozvíjí systém kvality již deset let, první akreditační šetření absolvovala v roce
2006, tehdy jako první zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji. Více na str. 8 až 10.

Nutriční ambulance
řeší problémy podvýživy
str. 4
Nemocnice znovu přispěje
na penzijní připojištění
str. 5

Nová artroskopická věž umožní
ortopedům rozšíření operativy
Moderní artroskopickou věží nové generace získali ortopedi ve Vsetíně. Zařízení, které pořídila Vsetínská nemocnice
za 1,4 milionů Kč, umožní lékařům pracovat s mnohem vyšší rozlišovací schopností, což uplatní například u artroskopických operací kolen, ale také ramen.
„Posune nás v šíři spektra výkonů, uvidíme krásně i detaily, které nám byly
dosud skryty,“ naznačil primář ortopedického oddělení Vsetínské nemocnice
MUDr. Zdeněk Košťál. Připomenul, že
lékaři při ortopedických zákrocích na centrálních operačních sálech využívají i další
nové vybavení.

Vsetínský Gulášfest podruhé
pomůže porodnici
str. 6
Rehabilitace nově využívá
lokální kryoterapii
str. 7

Čtěte více na str. 5

Třetí Den s vaší
nemocnicí se vydařil

Čtěte na str.
14 a 15.

str. 2

Vsetínská nemocnice a.s. informuje • 4/2016

Malovali, aby podpořili dárcovství krve

Dílka budou v září k vidění na výstavě v Masarykově veřejné knihovně Vsetín
Kdo miluje, daruje. Tak se jmenovala výtvarná soutěž pro školáky, jejímž cílem bylo zábavnou formou upozornit na významnost dobrovolného dárcovství krve a probudit v dětech zájem
o tuto problematiku. Soutěž vyhlásila Vsetínská nemocnice
ve spolupráci s Českým červeným křížem Vsetín a Základní školou Sychrov. V poslední dny školního roku jsme se vydali za autory prací, které nejvíce zaujaly porotu, poděkovali jim a popřáli
klidné prázdniny.
Vítězné práce vybírala primářka hematologicko-transfuzního
oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková a její tým.
A kdo ocenění získal? Nejvíce se líbila malba desetileté Naely Pavlištíkové ze ZŠ, MŠ a PŠ Turkmenská Vsetín, na stříbrné příčce se umístila deváťačka Veronika Štěpánová ze ZŠ
Sychrov a na bronzové žákyně šesté třídy ZŠ Trávníky Ivana
Kratinová. Čestná uznání získali Ondřej Polách a Sára Mazalová ze ZŠ Sychrov a Pavel Baran ze ZŠ, MŠ a PŠ Turkmenská.
„Práce byly nápadité, úžasné. Už se těšíme, až je budeme mít
vystaveny u nás na oddělení,“ pochválila autory primářka
MUDr. Pelková. Oddělení si však na tuto výzdobu bude muset
ještě několik týdnů počkat.
V září (1. - 23. 9. 2016) budou dílka vystavena v Masarykově
veřejné knihovně na Dolním náměstí ve Vsetíně, doplněna
fotografiemi z dárcovství, náborových akcí a podobně, ale také
informacemi o tom, kdo může být dárcem krve, kostní dřeně
a plazmy. Kresby budou také využity v materiálech propagujících
dárcovství. Velké poděkování patří všem partnerům, především
Českému červenému kříži Vsetín za vynikající spolupráci, ale také
všem „malujícím“ školám. Vsetínská nemocnice se aktivně zapojuje do podpory dárcovství krve i kostní dřeně. „Velmi si ceníme
všech dárců i aktivity středních škol, které společně chodí darovat krev, a věříme, že se tato myšlenka bude ještě rozvíjet a prohlubovat,“ doplnila primářka. Tematice dárcovství se věnujeme
na str. 6, 10 a 13.

Oceněné práce Naely Pavlištíkové (vlevo), Veroniky Štěpánové (vpravo nahoře) a Ivany
Kratinové (vpravo dole). Všem
mladým výtvarnicím ještě jednou gratulujeme.

Ivaně Kratinové předaly ocenění primářka MUDr. Pelková a Jana
Sklářová z Českého červeného kříže Vsetín přímo ve škole.

Ze základní školy Sychrov přišlo nejvíce soutěžních prací, nejvíce bylo také oceněných. Čestné uznání v kategorii grafika převzal Ondřej Polách, další čestné uznání obdržela Sára Mazalová. Veronika Štěpánová převzala diplom za druhé místo. Ještě jednou gratulujeme, děkujeme autorům i paní učitelce Mgr. Jaroslavě Ševčíkové za spolupráci.
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Porodnice zavede další druh analgézie

Poplatek za přítomnost otce u porodu zrušen • Vánoční pokoj dokončen
Dodávkou elektricky polohovatelného lůžka byla dokončena modernizace dalších dvou
porodních pokojů, na jejichž obnovu přispěli sponzoři i veřejnost v rámci projektu Vánoční pokoj. Porodní sály tak v současné době disponují třemi moderně vybavenými pokoji,
kde rodička s partnerem mohou společně prožít dobu před vlastním porodem. Na největším z pokojů, kde je porodní vana, mohou přivézt na svět i potomka. Porodnice má
však i jiné novinky a další připravuje.

krátce
Přednáška o císařském řezu
Jak probíhá císařský řez? Kdy je nutné jej
podstoupit? Jaká je další rekonvalescence? Na tyto a mnohé další otázky bude
odpovídat zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské
nemocnice MUDr. Martin Janáč na přednášce věnované porodu císařským řezem.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2016
od 17 hodin v přednáškovém sále Masarykovy veřejné knihovny na vsetínském
Dolním náměstí.

Nové pokoje mohou maminky využít zcela bez poplatku, zrušen byl ve Vsetíně již
počátkem června také poplatek za přítomnost otce u porodu. Aktuálně se porodnice
připravuje na zavedení další novinky, kterou bude moderní forma analgézie. „Přístrojové vybavení v hodnotě sto tisíc korun
je již objednáno, absolvovali jsme školení,
od konce srpna bychom rádi rodičkám
nabídli tuto novou formu útlumu bolesti. Látka se aplikuje přímo do žíly a žena
si sama určuje dávku,“ vysvětlil zástupce primáře MUDr. Martin Janáč. Nákup
bude financovat Nadační fond pro rozvoj
vsetínské porodnice, prostředky se podařilo shromáždit díky benefičním aktivitám
(prodej baněk, porodnického ležáku
a podobně) a dalším příspěvkům. Kromě
epidurální analgézie či entonoxu budou
mít rodičky ve Vsetíně další možnost
útlumu bolesti. „Látka se extrémně rychle odbourává, takže by neměla ovlivnit
adaptaci a kondici novorozence,“ uvedl
MUDr. Martin Janáč.

Motorkáři přivezli dětským
pacientům deset tisíc korun

Nová ambulance v poliklinice
V přízemí polikliniky Vsetínské nemocnice
nově funguje privátní psychiatrická ambulance MUDr. Rastislava Poliačika. Ordinační hodiny jsou od pondělí do čtvrtku, vždy
od 8.00 do 12.00 hodin a odpoledne od
12.30 do 16.00 hodin, tel. 571 818 367.
Ambulance má samostatný vstup z prostoru před poliklinikou.

Deset tisíc korun, ale také hračky a sladkosti přivezli v sobotu 16. července 2016 na
dětské oddělení Vsetínské nemocnice motorkáři z Valašska. Finanční prostředky poputují
na nákup vybavení, které zpříjemní malým pacientům pobyt na dětském oddělení.
„Částku se nám podařilo vybrat na prvním společném valašském motosrazu, přispěli motorkáři z Valašska, přátelé a příznivci našich klubů,“ uvedl Alan Pelant, prezident
1. Trnkové motorizované divize. Spolu s ním přijeli do nemocnice také prezident dalšího
klubu - Valašské krve Ondřej „Wencl“ Václavík a další kamarádi. „O možnosti pomoci
tímto způsobem jsme uvažovali již dříve, nyní se to podařilo,“ dodal Alan Pelant. Děkujeme všem, kteří přispěli. Přejeme motorkářům hodně šťastných kilometrů bez nehod
a úrazů. Zpráva o jejich daru vyvolala na facebooku Vsetínské nemocnice obrovský zájem
a „lajkem“ ji ohodnotilo osm set lidí, což je druhé nejvyšší skóre v historii našeho profilu
na sociální síti facebook.
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pozvánka
Rodinný běh bude prvního října
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Nová nutriční ambulance
řeší problémy podvýživy
Péči pacientům se závažnějšími poruchami výživy, respektive podvýživy, poskytuje nová nutriční ambulance Vsetínské nemocnice, která působí každé úterý od
7.30 do 12.30 hodin v prvním patře chirurgických oborů. Střídá se ve společných
prostorách s anesteziologickou ambulancí.

Již potřetí bude benefiční Rodinný běh součástí sportovního podniku TES Valachiarun, který zahrnuje závody od miniběhů až po horský
půlmaraton. Organizátoři datum akce naplánovali na sobotu 1. října 2016. Podrobnosti
najdete aktuálně na webu nemocnice a také na
www.valachiarun.cz, kde je i přihlašovací formulář. Výtěžek bude i v letošním roce věnován
ve prospěch Vsetínské nemocnice. Podrobnější
informace najdete na webu.

Chystáme další sanitářský kurz

Zájemci o získání kvalifikace pro práci sanitáře mají letos již podruhé šanci přihlásit se do
akreditovaného kurzu, jenž připravuje Vsetínská nemocnice. „Přihlášky budou přijímány
do druhého září a předpokládané zahájení kurzu je o deset dnů později,“ uvedl náměstek pro
personální řízení Ing. Martin Pavlica.
Podmínkou přijetí do kurzu je minimálně
základní vzdělání, věk nad 18 let, odpovídající
zdravotní stav, očkování (nebo zahájení očkování, min. druhá dávka vakcíny) proti žloutence
typu B. Podrobné informace získáte u Sandry
Zettelmannové, DiS., tel. 571 818 108.

„Ambulance není určena pro léčbu
obezity, ale pacientům s onkologickým
onemocněním, onemocněním zažívacího traktu, jater, dlouhodobými potížemi
s trávením, které vedou k podvýživě,
před a po operacích na trávicím ústrojí,
po mozkových příhodách, s neurologickými chorobami, s polykacími obtížemi,
pro geriatrické pacienty s problémy příjmu stravy,“ uvedl anesteziolog, nutriční specialista MUDr. Marek Proksa.
Nová ambulance může nabídnout
vyšetření nutričního stavu, včetně případného laboratorního vyšetření, návrh
dalšího postupu, doporučení dietních opatření,
doporučení a předpis
umělé výživy.Poskytuje
rovněž průběžnou kontrolu a zhodnocení účinku
léčby, případně doporučení k podání umělé
výživy za hospitalizace,
nebo předání do nutričního centra k zajištění domácí parenterální výživy. Lékař
v nutriční ambulanci zhodnotí zdra-

votní stav a navrhne postup, jak bude
porucha příjmu stravy léčena, ať již
se jedná o dietní opatření, sipping, sondovou výživu
a podobně. Do ambulance je
zapotřebí se objednat, a to na
tel. č. 571 490 567 (ve všední dny objednávky přijímány od 9.00 do 15.00 hodin).
U prvního vyšetření je
nutná žádanka od obvodního lékaře. Další případné dotazy na výše uvedeném čísle, nebo na e-mailu:
proksa@nemocnice-vs.cz.

Jestliže lékař v nutriční ambulanci předepíše či doporučí užívání nutridrinků
k pokrytí výživových potřeb pacienta, je možno využít sortimentu nemocniční lékárny a pořídit tak vše potřebné ještě před odchodem ze Vsetínské nemocnice. Obě lékárenská pracoviště mají připravenu širokou nabídku
nutridrinků od nejrůznějších dodavatelů. Některé z přípravků máme pro Vás
v akčních cenách. Pracovníci lékárny Vám rádi poradí. Provozní doba lékárny
v hlavním areálu nemocnice je ve všední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin,
tel. 571 818 690. Pracoviště lékárny v poliklinice od 7.00 hodin do 17.00 hodin.
Nezapomeňte si vyžádat zákaznické karty, ať můžete čerpat další bonusy.
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Nemocnice opět přispěje
na penzijní připojištění
Podle nedávno uzavřené, nové kolektivní smlouvy bude Vsetínská nemocnice a.s.
opět přispívat zaměstnancům na penzijní připojištění. Profesní odborovou unii
zdravotnických pracovníků Vsetínské nemocnice a.s. při podpisu smlouvy zastupovala Lucie Kotrlová, DiS., Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ZO
Vsetínská nemocnice pak Romana Mucsková.
Účinnost opatření je od 1. ledna 2017.
Zaměstnavatel bude přispívat na penzijní připojištění zaměstnancům v evidenčním stavu (v pracovním poměru mimo
zaměstnanců na mateřské a rodičovské
dovolené) s pracovním úvazkem 1,00 a
pracovním poměrem na dobu neurčitou.
Zaměstnancům se zkráceným úvazkem,
kteří mají smlouvu na dobu neurčitou,
náleží poměrná část příspěvku. Minimální příspěvek samotného zaměstnance
na penzijní připojištění je 100 Kč. Výše
příspěvku nemocnice se odvíjí od délky

trvání pracovního poměru. Při trvání
pracovního poměru do pěti let (kromě zaměstnanců ve zkušební době)
se poskytuje měsíční příspěvek 200
Kč. Zaměstnancům, kteří v nemocnici pracují 5 až 10 let, náleží příspěvek 350 Kč, a zaměstnancům, jež jsou
v pracovním poměru více než 10
let, pak 500 Kč. Plné znění smlouvy
najdete v nových dokumentech na
intranetu. Tématice (potřebným krokům) se budeme podrobněji věnovat
v dalším vydání zpravodaje.

Ortopedi: moderní věž i další novinky

Jak jste si již mohli přečíst na titulní
stránce našeho zpravodaje, pracují
nyní vsetínští ortopedi s novou, moderní laparoskopickou věží za 1,4 mil. Kč.
„Nová artroskopická věž je svými parametry o jednu až dvě generace výše než
původní. Kvalita zobrazení je podstatně
vyšší, záznamové zařízení umožňuje
pořizovat fotografie a videa, vše je připraveno pro aplikaci do informačních
systémů,“ uvedl primář ortopedického oddělení Vsetínské nemocnice
MUDr. Zdeněk Košťál. Artroskopická věž se skládá z monitoru, kamery,
zdroje světla, záznamového zařízení,
pumpy, řídící jednotky a dalšího příslušenství. Umožňuje ortopedům operovat klouby miniinvazivní metodou, bez
nutnosti rozsáhlého výkonu.
Na centrálních sálech také ortopedi
zavádějí operativu ve speciálních izolačních kuklách. Právě požadavky na
sterilitu prostředí jsou u ortopedických

zákroků mimořádně vysoké. „Když se
infekce dostane ke kosti, je to vždy velký problém,“ dodal primář. Operativa
v izolačních kuklách je tedy dalším
stupněm ochrany pacienta, ale také
zdravotnického personálu, s cílem
minimalizovat množství bakterií v operačním prostoru.
Další novinkou je vakuové míchání cementu pro cementování výplní
při náhradách velkých kloubů. „Vakuově míchaný cement je kvalitnější,
neobsahuje takové množství vzduchu.
Zároveň uzavřený proces ochraňuje personál na sálech od vdechování
nebezpečného monomeru,“ vysvětlil
primář. Pacienti na oddělení si velmi
pochvalují nová, elektricky polohovatelná lůžka, které nemocnice pro
ortopedii koupila v letošním roce. Jsou
velkým přínosem pro jejich komfort i
bezpečí. O nákupu lůžek jsme informovali v minulém vydání zpravodaje.
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otázka pro:
předsedkyni představenstva
Vsetínské nemocnice a.s.
Ing. Věru Prouskovou, MBA
Jakou částku vyčlení Vsetínská nemocnice
pro podporu penzijního připojištění svých
zaměstnanců?
Výše částky bude navazovat na podmínky příspěvku definované v kolektivní smlouvě. Tato částka bude zakomponována
do obchodního plánu
na rok 2017 a další.
Při plánování částky
budeme samozřejmě
vycházet z aktuální
struktury zaměstnanců tak, aby byl text
kolektivní smlouvy, a
tedy i závazek organizace vůči zaměstnancům, bez výhrad
naplněn. Vracíme se k tomuto příspěvku především proto, že byl v době ekonomických problémů nemocnice v rámci stabilizačních opatření
zrušen. Nyní, kdy se ekonomika stabilizovala,
je správné a férové se k němu vrátit. Jsme přesvědčeni, že příspěvek a tedy i podpora penzijního připojištění má význam. Nejen jako jeden
ze zaměstnaneckých benefitů pro stabilizaci
a motivaci zaměstnanců a pro personální marketing, ale také pro to, aby si každý zaměstnanec bez ohledu na aktuální věk uvědomil
nutnost svého podílu na vlastním finančním
zajištění v důchodovém věku. Navazujeme tímto opatřením také na změnu zákona o penzijním
připojištění právě v roce, kdy se i státní podpora
spoření na penzi zvyšuje.

Novou metodou realizují až deset
procent totálních náhrad kolen

Vsetínská ortopedie pečuje o pacienty z celého regionu již více než padesát let. Spektrum
činnosti je velmi široké, těžištěm je endoprotetika a artroskopická operativa. Lékaři se věnují novým, moderním postupům a metodám.
V roce 2013 provedli – jako tehdy vůbec první
v ČR – operaci částečné (unikompartmentální)
náhrady kolenního kloubu metodou PSI (Patient Specifik Instrument) s využitím speciálních
šablon vyrobených pacientovi přímo na míru.
A i nadále tuto metodu úspěšně aplikují. „S
použitím speciálních šablon dnes operujeme až
deset procent totálních náhrad,“ naznačil primář MUDr. Zdeněk Košťál.
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Vsetínský Gulášfest opět podpoří porodnici
Vloni poprvé se organizátoři Vsetínského
Gulášfestu rozhodli podpořit Nadační fond
pro rozvoj vsetínské porodnice. Postoupili nám výtěžek z prodeje triček, balónků,
náramků a dalších reklamních předmětů,
což činilo bezmála šest tisíc korun. Letos

se uskuteční Vsetínský Gulášfest v termínu od 19. do 21. srpna, znovu na výstavišti
U Sandriku a opět nabízí bohaté gurmánské
i hudební zážitky. A také letos budou moci
zájemci podpořit vsetínskou porodnici
nákupem předmětů s logem gulášfestu.

Brány výstaviště U Sandriku se otevřou
v pátek 19. srpna již ve 12 hodin. Nebudou
chybět guláše z kotle, které se svým týmem
uvaří Karel Jurčík. Areálem zazní i tradiční
rocková hudba. „Těšit se můžete na kapely
Hattrick, Donor, oblíbený Stram a jedno překvapení hned na začátku. Celý Gulášfest letos
odstartují a roztancují vsetínští OKdjs,“ uvedla
za organizátory Hana Škarpová.
V sobotu se areál brzy ráno promění ve
velkou polní kuchyni, kde bude probíhat
soutěžní klání o vsetínského gulášového
krále, a to pod dohledem odborné poroty.
„Poprvé může hlasovat i široká veřejnost a to
prostřednictvím ankety na facebooku. Vítěz
ankety bude oceněn zvláštním uznáním. Slavnostní vyhlášení letošního krále a předání koruny se uskuteční v sobotu v 15 hodin,“ nastínili
organizátoři. A co hudba? V sobotu se na pódiu

vystřídají tělesa nejrůznějších žánrů. „Těšit
se tak můžete například na zlínský Pass,
nadějného písničkáře PTAKUSTIKA, Tabáska
& Partyju, pozvání přijala i zlínská formace
Orange. Ve večerních hodinách odstartují
koncerty revivalových kapel Robbie Williams
Revival (Brno), Elán KontraBand (SK) a vsetínský Waťák. Nedělní program pořadatelé
zvolili již tradičně, jako festival spřátelených
kapel, kdy vystoupí Katka Mrlinová a Honza Ondrůšek, NOCA, dětská kapela Docela,
Honza Žamboch a celý víkend zakončí Ležérně a vleže,“ dodala Škarpová.
V areálu výstaviště U Sandriku si na své přijdou i děti, pro které je nachystáno spousta
atrakcí, malování na obličej a cukrovinek.
Letos gulášovou vývařovnu doplní i stánek
s holandskými sýry, trdelníky a dalšími dobrotami.

Meziříčští gymnazisté: exkurze na hematologii i dárcovství

Se vsetínskými středními školami naše nemocnice již tradičně
spolupracuje při nejrůznějších exkurzích i dárcovství krve. Nově
jsme ve Vsetínské nemocnice přivítali i studenty Gymnázia Františka Palackého z Valašského Meziříčí.
„Paní primářka MUDr. Jana Pelková provedla zájemce z řad studentů předmaturitních ročníků historií krevních transfúzí, připomněla podstatu existence krevních skupin a možnost komplikací,
které mohou nastat při převodu inkompatibilní krve konečnému
příjemci a objasnila také principy dědičnosti antigenních systémů
na červených krvinkách,“ uvedla zástupkyně ředitele Gymnázia
Františka Palackého ve Valašském Meziříčí Mgr. Monika Hlosková.
Přítomní se také dozvěděli, jak postupovat, jestliže chtějí být dobrovolnými dárci krve či nechat se zapsat do registru dárců kostní
dřeně. Odpověděla také na celou řadu dotazů. Studenti si pak prohlédli zázemí hematologických i biochemických laboratoří a vidě-

li také praktickou ukázku křížové zkoušky pro rychlý test krevní
skupiny. „Velmi děkuji všem zaměstnancům Vsetínské nemocnice,
kteří se nám po dobu exkurze věnovali, za vstřícnost, perfektní
organizaci, odborný avšak srozumitelný výklad problematiky
a především za množství informací týkajících se dobrovolného dárcovství krve. Věřím, že
řada studentů se do programu
dárcovství krve již brzy aktivně
zapojí,“ dodala s nadějí zástupkyně ředitele meziříčského
gymnázia.
Ještě před koncem školního
roku na hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice přišlo sedm studentů z
třetích ročníků a septim meziříčského gymnázia darovat krev.
O možnosti se dozvěděli od spolužáků a učitelů. „Vždy jsem chtěl
darovat krev, přijde mi to super příležitost někomu pomoci,“ řekl
student Šimon Gilar. Děkujeme meziříčskému gymnáziu i jeho
studentům a těšíme se na další spolupráci.
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Rehabilitace nově využívá lokální kryoterapii
Novou metodu, kterou ocení sportovci i pacienti s nejrůznějšími obtížemi, využívá rehabilitační oddělení Vsetínské nemocnice.
Jedná se terapii, jež je určena zájemcům s akutním či chronickým
zánětem pohybového aparátu, hematomy, bolestmi kloubů, svalů či šlach. Principem je lokalizovaná léčba postiženého místa
extrémním chladem - lokální kryoterapie. Zavedení novinky umožnil nákup přístroje, díky němuž je metoda aplikována bezpečně
a účinně.

„Opakované zchlazování postižených částí těla je při bolestech
pohybového aparátu velmi účinné a přináší téměř vždy úlevu.
Lokální kryoterapii je možno využít při takzvaných tenisových loktech, bolestech v oblasti Achillovy šlachy, ramen, u bolestivých
zevních rotátorů kyčlí, ale také mnoha dalších bolestivých projevů. Doporučuje se i na jizvy po ortopedických či gynekologických
operacích,“ uvedla primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské
nemocnice MUDr. Danuše Trnovcová s tím, že metoda naopak
není vhodná u dětí do tří let, onkologicky nemocných či při zánětu žil. U těhotných žen je potřeba zvážit místo aplikace.
„Využívaná teplota je v rozmezí minus 80 až minus 90 stupňů
Celsia. Účinek terapie je potencován pravděpodobně i samotným CO2 , který se využívá při běžné teplotě pro své vazodilatační účinky,“ dodala MUDr. Danuše Trnovcová. Omezená
funkce postižených kloubů se při aplikaci lokálního chladu
zlepšuje, otoky nejen zánětlivého, ale i traumatického původu
(po zraněních či úrazech) se díky zlepšenému transportu lymfatickými cévami zmenšují, snížení tkáňové teploty vede však
i přímo k potlačení zánětlivého procesu. Zapotřebí je absolvovat 6 až 10 aplikací za sebou, ve frekvenci 3 krát týdně. Nedoporučuje se kombinovat se saunou. Lokální kryoterapii proplácí

Oborová zdravotní pojišťovna (207), Vojenská zdravotní pojišťovna (201), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211), Revírní
bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna (213). Doporučení praktika či specialisty je v tom případě potřebné (kód 21116). S dalšími pojišťovnami o úhradě vyjednáváme. Samoplátci zaplatí 100 Kč
za jednu aplikaci.

V nemocnici natáčel Donutil

Lokální kryoterapie rozšiřuje spektrum služeb rehabilitačního
oddělení, které poskytuje v rámci fyzikálních terapií: elektroléčbu, Rebox, magnetoterapii, ultrazvuk. Ale také bohatou
individuální kinezioterapii, zahrnující Vojtovu metodu, Klappovo lezení, metodu DNS dle prof. Koláře, bazální podprogramy
dle J. Čápové, Kabatovu metodu, měkké techniky, PIR techniky,
míčkování, mobilizaci periferních kloubů i páteře, aktivace hlubokého stabilizačního systému na BOSU, léčbu stresové inkontinence u žen pomocí elektrostimulace, ale také stále populárnější metodu McKenzie, používanou nejčastěji u výhřezu
ploténky, ale také při dalších obtížích.

Stipendia pro mediky i sestry
Až pět tisíc měsíčně
Vsetínská nemocnice nabízí
v rámci Stipendijního programu pro zdravotnické obory
2016, který je spolufinancován
z rozpočtu Zlínského kraje, stipendia pro mediky 6. ročníku
prezenčního studia lékařských
fakult VŠ v České republice.
Výše stipendia je stanovena na
5.000 Kč měsíčně.

Již letos na podzim uvidí diváci České televize další díly seriálu Doktor Martin. Jednou z lokací, kde se nové zápletky natáčely, byla i Vsetínská nemocnice. Poslední květnový den mohli návštěvníci i zaměstnanci nemocnice viděl při práci známé
herce Miroslava Donutila, Jitku Čvančarovou, Janu Štěpánkovou, Norberta Lichého, Tomáše Měcháčka či Roberta Mikluše,
který v seriálu hraje policistu Tomáše Topinku. Po filmu Děda
si tak naše nemocnice zahrála v dalším filmovém počinu.

Nabídka je připravena i pro
studenty posledního ročníku
VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru, bezprostředně předcházejícím nástupu do
zaměstnání. Výše stipendia je
stanovena na 2.500 Kč měsíčně. Zvýhodněné stipendium

při nástupu na interní oddělení
nebo do léčebny dlouhodobě
nemocných je 4.500 Kč měsíčně, stejně vysoké zvýhodněné
stipendium je připraveno také
pro budoucí radiologické asistenty.
Žádosti ve všech kategoriích
zasílejte
nejpozději
do 30. září 2016 na adresu Vsetínské nemocnice.
Případné dotazy zodpoví Ing.
Martin Pavlica, náměstek pro
personální řízení, tel. 571 818
130, pavlica@nemocnice-vs.cz.
Kontakty také na našem webu
www.nemocnice-vs.cz.

str. 8

téma: akreditace • Vsetínská nemocnice a.s. informuje • 4/2016

Akreditační šetření proběhlo úspěšně
„Velké poděkování patří všem zaměstnancům nemocnice,“ uvedla předsedkyně představenstva
Vsetínská nemocnice úspěšně absolvovala v závěru června akreditační šetření kvality
a bezpečí poskytované péče, kterého se zúčastnili hodnotitelé MUDr. Iva Kociánová,
Ing. Marek Šantora, Mgr. Jan Běhounek a metodik auditu MUDr. Michal Krutský. Prohlédli si zdravotnické i technické provozy, zajímali se o sledování a analýzu nežádoucích
událostí, spokojenosti pacientů i zaměstnanců, ale také o personální zabezpečení lůžkové péče, resortní bezpečnostní cíle. Na odděleních se zaměřili na náležitosti příjmu
pacienta, ošetřovatelský proces a záznamy, průnik s lékařskou dokumentací, zajímal je
nutriční screening, návaznost péče, bezpečnost prostředí pro pacienty i zaměstnance.

„Ve Vsetínské nemocnici jsem byla poprvé,
jsem mile překvapena a spokojena,“ uvedla MUDr. Kociánová. „Cítím z vaší práce
opravdovost, že to co děláte, děláte pro
nemocnici. Vysoce hodnotím nápad intenzivně spolupracovat se zdravotnickou školou při výuce, při tvorbě standardů. Absolventky, které k vám přijdou pracovat, již
mají informace a znalosti, které konkrétní
praxe vyžaduje. Také velmi pozitivně hodnotím vaši schopnost analyzovat nejrůznější výsledky, nežádoucí události, pády,
dotazníky spokojenosti a využívat v další
činnosti,“ uvedl Mgr. Jan Běhounek.
„Prohlédl jsem si technické provozy a až na
drobnosti nemám připomínky. Líbilo se mi
funkční uspořádání stravovacího provozu,“
dodal Ing. Šantora. „Jsem rád, že kolegové
mají stejný pocit z nemocnice jako já, že
tady lidé táhnou za jeden provaz. Není tady
znát kastování, prioritou je, aby vše fungovalo ve prospěch nemocnice,“ zhodnotil
MUDr. Krutský.
Pokračování na str. 9.

Jak vnímáte akreditační šetření z pohledu svých odborností?
Ing. Martin Pavlica, náměstek
pro personální řízení:

Mgr. Pavel Šupka, náměstek
pro ošetřovatelskou péči:

MUDr. Bořek Lačňák, náměstek pro
léčebnou péči, člen představenstva:

„Zásadním bodem kontroly v mé oblasti
bylo personální vybavení zejména lůžkových oddělení, srovnání s personální
vyhláškou a systemizací. Dalšími nosnými
tématy bylo formální hodnocení zaměstnanců, plány osobního rozvoje zaměstnanců, nastavení adaptačních procesů,
plánů zapracování a popisy pracovních
míst. Fungování těchto procesů si auditoři prověřovali namátkovou kontrolou
v osobních spisech. Auditoři se dále
zajímali o školení pořádané Vsetínskou
nemocnicí, o systém, jakým způsobem
spolupracujeme se vzdělávacími institucemi, ale také o vyhodnocení dotazníků
spokojenosti zaměstnanců.

„S auditorem Mgr. Běhounkem jsme
navštívili ortopedii, ORL, chirurgii, ARO,
INT, dětské a další oddělení, některá
dokonce opakovaně. Audit byl důkladný,
přičemž došlo k ověření řady postupů,
od bezpečného zacházení s léčivými
přípravky a zdrav. prostředky, podávání
léčiv, identifikace pacientů, prevence
stranové záměny, přes dodržování práv
pacientů, ošetřovatelský proces, jeho
realizaci, dokumentaci, až po prevenci pádů pacientů, postupy eliminující
výskyt dekubitů, transport biologického
materiálu a podobně. Přístup auditorů
byl korektní, velmi příjemné bylo opakované utvrzení správně nastaveného
trendu. Pozitivně byl hodnocen komplexní přístup v péči o pacienty
s chronickými ranami, jakož
i změny v činnostech nutričních terapeutů, navyšování nutriční hodnoty stravy.
Auditoři ocenili kroky k eliminaci chyb
(nejen) v preanalytické fázi laboratorních vyšetření biolog. materiálu. Jako
přínosný byl hodnocen i způsob spolupráce se vzdělávacími institucemi.
Osobně jsem nejen v průběhu auditu,
ale i v přípravné fázi, vnímal vysoce
angažovaný přístup vrchních sester,
jakož i suverénní postoj oslovených
sester, které dokázaly četné otázky bez
obtíží zodpovědět.“

„V počátcích řízení kvality v našem
zdravotnictví bylo pro mne téma akreditace černou můrou. Kvůli ní odešla
z nemocnic spousta kvalitních zdravotnických pracovníků. Byli jsme jako
správní Češi opět papežštější než
papež. Nyní se situace zklidnila, jsou
uzákoněna rozumná pravidla procesů
probíhajících ve zdravotnictví. Podoba
akreditací je v podstatně větším souladu s oficiálními zákonnými normami,
znalost a dodržování standardizovaných postupů chrání pacienty i zdravotníky před nebezpečím přehlédnutí,
pochybení. Akreditace pozvolna začaly
nabírat podobu konzultací, společných
porad, diskuzí, upozornění na možné
nedostatky, které člověk není schopen
díky tak zvané provozní slepotě vidět.

Součástí kontroly BOZP a PO byla namátková kontrola pracovišť za účasti
bezpečnostního technika. Auditory
zajímala zejména povinná školení z této
oblasti, způsob organizace a evidence
této agendy. Audit nijak nevybočoval ze
standardního průběhu. Auditoři striktně
vyhodnocovali definované standardy
a chtěli se přesvědčit o jejich fungování,
přičemž věděli, na co se zaměřit.
Jsem rád, že auditoři potvrdili, že procesy z oblasti řízení lidských zdrojů odpovídají požadovaným standardům.“

Shromažďují se zkušenosti, předávají,
zavádějí do praxe, vyhledávají nejlepší
postupy, které jsou zpracovávány do
standardů - probíhá porovnávání obsahu s realitou. Tedy proces a příprava
na akreditace je dnes i ochranným
nástrojem pro zdravotníky před útoky
veřejnosti a právních institucí. Takový
byl i můj pocit z celého průběhu nedávné akreditace v naší nemocnici, kdy
zásadní věci byly řešeny věcně, v klidné
a vstřícné atmosféře.“
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Dokončení ze str. 8.
„Závěrečné hodnocení všech čtyř auditorů mě nesmírně potěšilo
a dodalo mi spoustu energie. Jsem pyšná na všechny zaměstnance, kteří v klidu, bez problémů a naprosto profesionálně odpovídali
na všetečné dotazy. Chci poděkovat všem zaměstnancům za přístup
k auditu samotnému, ale také za přístup k pracovním povinnostem,
k nemocnici jako zaměstnavateli, k pacientům a ke spolupracovníkům. Bylo potěšující slyšet, že uvnitř nemocnice panuje velmi pozitivní atmosféra, že lze na první pohled vnímat ochotu, vstřícnost a
profesionalitu. Skutečně to není klišé, vždyť tři z auditorů zde byli
poprvé a jejich názory a postřehy byly zcela totožné. Ještě jednou
obrovský dík všem, kteří se zasloužili o tak pozitivní hodnocení,“
uvedla předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Ing. Věra
Prousková.

„Velkou pozornost věnovali auditoři zdravotnické
dokumentaci a systému nežádoucích událostí,“
komentuje průběh akreditačního auditu manažer kvality Vsetínské nemocnice Ing. Libor Czeffer
• Na co konkrétně se hodnotitelé při
auditu zaměřili?
„Zaměření bylo komplexní. Auditoři se
zabývali programem zvyšování kvality
a bezpečí, zda a jak je zaveden do praxe, jak se na něm podílejí zaměstnanci
na všech stupních řízení,
zda je pravidelně aktualizován.
Posuzovatelé
přezkoumali Cíle kvality a mnoho
dalších dokumentů deklarujících plnění standardů.
Velká pozornost byla věnována systému nežádoucích
událostí, přičemž nešlo jen
o pouhou evidenci. Nejvíce
auditory zajímala analytická složka, jak je s nežádoucími událostmi
nakládáno, zda jsou vyhodnocovány možné příčiny, opatření, sledovány trendy.
Další oblastí zájmu bylo sledování
a vyhodnocování spokojenosti pacientů, řešení podnětů a stížnosti. Opět byla
dopodrobna sledována zejména reakce na
podněty pacientů a dalších zainteresovaných osob, jak je s těmito náměty zachá-

zeno a zda je na ně reflektováno. Na tyto
spíše obecné, systémové oblasti pak navazovalo sledování funkčnosti odborných
procesů, lze jmenovat například vedení
zdravotnické dokumentace, zacházení
s léčivými přípravky, kontinuita péče, prevence stranové záměny, identifikace pacientů, stravování
a nutriční péče, bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance a mnoho dalších.“
•
Jak jste Vy osobně vnímal průběh auditu?
„Velmi pozitivně. Auditoři se
chovali vysoce profesionálně,
byli důslední. Na jejich stylu
auditování však bylo znát, že
jsou to lidé z praxe, kteří se každodenně
potýkají se stejnými problémy a překážkami jako my.
To se samozřejmě projeví při komunikaci se zaměstnanci, která je otevřená a
v konečném důsledku lze snáze identifikovat oblasti ke zlepšení. Nelze nevypíchnout přístup zaměstnanců napříč
všemi odděleními při auditu samotném.

Všichni oslovení naprosto přirozeně
odpovídali na dotazy auditorů, včetně
praktických demonstrací zkoumaných
postupů. Nebyla patrna žádná nervozita, pracovníci ochotně popisovali, jak
u nás dané procesy probíhají, netajili
se ani případnými problémy. Toto velmi
ocenili i posuzovatelé.“
•
Čím byl pro Vás audit přínosný?
„Největším přínosem tohoto auditu
pro nemocnici a v důsledku i pro pacienty jsou samozřejmě konkrétní výstupy. Ty poskytují cenný zdroj námětů pro
kontinuální zvyšování kvality v nemocnici. Postřehy a podněty ke zlepšení od
nestranných profesionálů, kteří mají
bohaté zkušenosti z jiných nemocnic, je
v tomto ohledu k nezaplacení.
Kromě hlavního, očekávaného přínosu jsou pak velmi příjemným bonusem
a zejména obrovskou motivací do další
práce slova chvály z úst auditorů. Jedná
se o ocenění práce a snahy zaměstnanců, kterého není nikdy dost.“
Děkujeme za rozhovor.
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ze závěrečné zprávy akreditačního šetření

Gratulovali patnáctistému dárci

Letošního patnáctistého dobrovolného dárce krve přivítali na hematologicko-transfuzním odd. Vsetínské nemocnice ve středu 29. června
2016. Stal je jím David Mikuš ze
Vsetína, který přišel ke svému

18. odběru. „Daruji krev již pátým
rokem a pokud zdraví vydrží, rád
bych daroval i v budoucnu,“ uvedl
1500. dárce, kterému jsme předali
drobný dárek, popřáli hodně zdraví
a klidnou dovolenou.

Vsetínu je věrný již od roku 1978

Dokončení tématu akreditačního šetření, kterému
jsme se věnovali na str. 1, 8 a 9.

Závěrečné hodnocení:
„Na základě hodnocení dokumentů a hodnocení na
místě ve Vsetínské nemocnici a.s., hodnotitelský tým
shledal, že systém standardů kvality a bezpečí je zaveden, je funkční a má tendenci snižovat rizika a zvyšovat
kvalitu poskytované péče. Je zřejmé, že vybudování
systému bylo náročné a pracovníci v nemocnici - na
všech pozicích spolupracující - zaslouží poděkování.
Hodnotitelský tým doporučuje udělení certifikátu kvality a bezpečí na dobu tří let.“

Výběr silných stránek společnosti:
• spolupráce se SZŠ a VOŠZ Vsetín na aktualizaci/revizi ošetřovatelských standardů tak, aby byly v maximální míře sladěny studijní obory s požadovanou praxí
• detailní analýzy ukazatelů (např. výskyt pádů,
vytíženost nutričních terapeutek)
• využití zpětné vazby od pacientů a jejich blízkých
k dalšímu rozvoji (práva pacientů, řešení stížností,
focus groups)
• proces nutriční terapie
• četné množství inovací (zateplení, výměna oken,
obměna lůžkového fondu, regulovaný vjezd, přístrojové vybavení - ultrazvuk, gama sonda a další)
• otevřenost veřejnosti, bohaté kulturně vzdělávací
a preventivní programy
• zajištění kontroly manipulace s léčivy trojí cestou
(lékárna, úsek ošetřovatelské péče, řízení kvality)
• jasná snaha o debyrokratizaci některých požadavků
při zachování evidence pro analýzu a ochranu pracovníků i pacientů
• dlouholetá tradice v oblasti řízení kvality a jasná
angažovanost top managementu v této oblasti.

Počátek letních prázdnin je již tradičně obdobím se zvýšeným počtem
úrazů a nehod. Transfuzní centrum
FN Olomouc, kam krev převážíme
k dalšímu zpracování, požádalo o
oslovení dárců se skupinami 0, A,
B. Třináctého července jich na prv-

ní ze dvou výzev přišlo třiašedesát.
Mezi nimi i Pavel Zubíček, který byl
na odběru již po šestasedmdesáté.
„Když můžu někomu zachránit život,
je to téměř povinnost,“ komentoval
své dárcovství. Ve Vsetíně daruje
krev již od roku 1978.

Darovali i místostarostové Rožnova

Do Vsetína přijeli, aby vůbec poprvé darovali krev v červnu i Ing. Jan Kučera
a Mgr. Kristýna Kosová, místostarosta a místostarostka Rožnova pod Radhoštěm. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu ve Vsetíně.

Chcete také darovat krev? Přihlaste se na tel. 571 818 605.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje • 4/2016 • ze života nemocnice

str. 11

Platba v lékárně i zaměstnaneckou kartou
Kromě pravidelných slevových akcí pro veřejnost nabízejí naše lékárny (v poliklinice a v hlavním areálu) i speciální novinku pro zaměstnance nemocnice. Jedná se
o možnost bezhotovostní platby zaměstnaneckou kartou, používanou pro výdej
stravy a nákupy v jídelně.

10% sleva pro zaměstnance
Jestliže zaměstnanec nemocnice zároveň předloží klientskou kartu Lékárny
DUO Vsetínské nemocnice, má nárok i na
desetiprocentní slevu z nákupu. „Pokud
klientskou kartu dosud nevlastní, rádi mu
ji vystavíme,“ vysvětluje farmaceutický

asistent Michal Dědek. Zároveň upozornil,
že jednotlivé slevy se nesčítají a zaměstnaneckou slevu nelze uplatnit na zboží v akční
nabídce.
„Účtování platby zaměstnaneckou kartou proběhne automaticky a příslušná
částka bude odečtena ze mzdy podobně jako úhrada, nebo platba za nákup

v jídelně,“ uvedl člen představenstva,
náměstek pro oblast HTS Ing. Leoš Dostál.
Připomenul, že každý zaměstnanec může
všechny své platby zaměstnaneckou kartou kontrolovat po přihlášení do systému
https://strava.nemocnice-vs.cz/ v záložce
Historie účtu. Identifikace platby v lékárně je v této složce dána číslem účtenky, datem, výdejním místem lékárny
a částkou v Kč. „Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že oceníte zjednodušení
nákupu v naší Lékárně DUO,“ dodávají
zaměstnanci lékárny.

MUDr. Adamová úspěšně obhájila dizertační práci
Ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková poblahopřála MUDr. Zuzaně
Adamové k úspěšnému obhájení dizertační práce a k získání akademického titulu
Ph.D. Pro svou závěrečnou práci si lékařka chirurgického oddělení vybrala indikace
k elektivní resekci tračníku u divertikulární nemoci tračníku, vedoucím práce byl
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

V dizertační práci MUDr. Zuzana Adamová sledovala efekt střevní resekce nejen
na prevenci recidivy divertikulitidy a
krvácení, ale zejména na kvalitu života
pacientů. „Divertikulární nemoc tračníku je poměrně široce rozšířená choroba.
Přestože je symptomatická jen u dvaceti
až třiceti procent pacientů, může být příčinou značné morbidity a mortality. Komplikovaná forma si někdy vyžádá akutní
operaci, jindy indikujeme pacienty k elektivní střevní resekci k zabránění dalších,
eventuálně vážnějších komplikací,“ uvedla MUDr. Adamová.
Do studie byli zařazeni všichni pacienti,
hospitalizováni na chirurgickém oddělení Vsetínské nemocnice a.s. od roku
2000 do roku 2014 pro divertikulární
chorobu. Výskyt recidiv byl hodnocen
retrospektivně u skupiny pacientů přijatých do roku 2012 (278 pacientů pro
zánětlivé komplikace, 89 pro krvácení),
statisticky byly testovány parametry jako

pohlaví, komorbidity, abusus a medikace,
s cílem nalézt rizikovou skupinu, u které
by elektivní operace měla být doporučena. Současně pacientům léčených v letech
2000-2005 byl zaslán dotazník zjišťující kvalitu jejich života 5 - 10 let po léčbě.
Od roku 2009 do 2014 byli pacienti sledováni stran kvality života pomocí stejného dotazníku prospektivně, vyplňovali jej
v době hospitalizace a následně za tři měsíce
a jeden rok.
„Porovnávali jsme výsledky operační
a konzervativní léčby. Statisticky významnou závislost recidivy divertikulitidy a krvácení na pohlaví, věku, sledovaných onemocněních, farmakoterapii ani abusu jsme
neprokázali,“ naznačila MUDr. Adamová.
Při retrospektivním hodnocení kvality
života nebyl signifikantní rozdíl mezi skupinou operovanou a konzervativně léčenou. Při prospektivním hodnocení došlo
k významnému zlepšení kvality života
(o 25 %) u pacientů po resekci sigmoidea

(části tlustého střeva v levé jámě kyčelní ústící do konečníku). „Operační řešení
snižuje pravděpodobnost recidivy divertikulitidy, ale dle našich i zahraničních
údajů se recidiva vyskytne u menšiny
pacientů a probíhá relativně benigně.
Z tohoto pohledu bychom k návrhu elektivní střevní resekce jako prevence divertikulitidy měli přistupovat rezervovaně.
Současně dlouhodobá kvalita života
pacientů s divertikulární nemocí se neliší
v závislosti na zvolené léčebné modalitě.
Ale jistou naději přinesla prospektivní
část, kdy kvalita života pacientů rok po
operaci byla výrazně lepší než po konzervativní terapii,“ píše MUDr. Adamová
v anotaci dizertační práce.
•••
MUDr. Zuzana Adamová je rodačkou
z Brna, kde absolvovala i vysokoškolské
studium. Ve Vsetínské nemocnici působí
od roku 2008. A jak sama říká, je ve zde
spokojená. „Proč jsem si vybrala Vsetín?
Prvním důvodem byla zdejší krásná příroda, druhým pak velmi milý přijímací pohovor. Do fakultní nemocnice jsem nemířila,
chtěla jsem na okresní pracoviště, a tak
jsem si vybrala Vsetín. Byla to dobrá volba,“ uvedla s úsměvem. Přestože chirurg
v okresní nemocnici se musí věnovat všem
oblastem chirurgické operativy, začala se
brzy zaměřovat na operativu střev. „Měla
jsem a mám výborné učitele, MUDr. Jaroslava Sankota a MUDr. Radima Slováčka.
Ráda bych se ve Vsetíně kolorektální chirurgii i nadále věnovala. Pořád jsem ve
fázi vzdělávání,“ dodala skromně. Sama
však již mnohokrát přednášela o dané
problematice na nejrůznějších akcích
v ČR, zúčastnila se (postery) i mezinárodních koloproktologických kongresů na
Floridě, v Londýně, v St. Gallen ve Švýcarsku, ve Vídni či onkologického kongresu
ve Stuttgartu. Publikovala v ČR i v zahraničí, ať již se spoluautory či samostatně.
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Napsali jste nám...
Byl jsem na interně velmi spokojen •
Velmi bych chtěl poděkovat sestřičkám za
ochotu, zájem a vstřícnost, a také za dobrou stravu. Byl jsem na interním oddělení
velmi spokojen, a to už jsem ležel v několika nemocnicích. Je neuvěřitelné, kolik
práce jsou zdravotníci schopni zvládnout.
U mě mají velký obdiv a zaslouží si velké
poděkování. Alois Trtík, Huslenky

sionální, obětavý, lidský přístup ke všem
pacientům, hlavně lékařkám MUDr. Fojtíkové a MUDr. Janečkové, jakož i všem
sestřičkám, sanitářkám a uklízečkám.
S mým pobytem jsem byl velmi spokojen.
Spokojený pacient Jan Císař, Vsetín

timilu Kozielovi ml., za jeho profesionální, ale přitom velmi lidský přístup. Ještě
jednou děkuji celému zdravotnickému
týmu oddělení JIP za jejich péči a přeji
hodně úspěchů při léčbě dalších pacientů.
Svatoslav Wagner, Hošťálková

•••

•••

Pro LDN a internu • Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému zdravotnímu
personálu, hlavně MUDr. Fojtíkové za
příkladnou péči o všechny pacienty, dále
panu primáři interny MUDr. Mičkalovi a
paní primářce LDN MUDr. Vojtěchové.
Manželé Hefkovi, zveřejněno v Jalovci

Moc si vás všech vážím • Dobrý den, přesně dnes uplynul rok od chvíle, kdy zemřela moje maminka ve vsetínské nemocnici.
Ráda bych tímto poděkovala MUDr. Petře
Čechové a MUDr. Lambertovi a sestřičkám z JIP na interním oddělení nemocnice, kde moje maminka Ivona Tkadlecová
strávila poslední dny svého života. Moc si
vás všech vážím, děláte práci, která není
lehká a děláte ji s láskou a pokorou. Ilona
Řízková (zpráva na facebooku)

•••
Poděkování týmu interny JIP • Dne
pátého června jsem pro své zdravotní
obtíže navštívil interní ambulanci nemocnice ve Vsetíně a po vyšetření jsem byl
přijat na JIP.
Chtěl bych tímto dopisem poděkovat
celému lékařskému a ošetřovatelskému
týmu tohoto oddělení za velmi příkladnou
péči, kterou věnovali mně a všem ostatním pacientům. Pozoroval jsem, že jak
lékaři, tak i zdravotní sestry, projevovali
velmi příjemný a přitom profesionální
přístup ke každém pacientovi. Protože
svou službu nám pacientům, brali ne
jako „řemeslo“, ale jako poslání. Moje
upřímné poděkování patří primáři MUDr.
Tomáši Mičkalovi, vedoucí oddělení JIP
paní MUDr. Petře Čechové, a především
mému ošetřujícímu lékaři MUDr. Vlas-

Děkuji primáři Šmehlíkovi za provedené
operace katarakty obou očí, doktorkám
a především sestřičkám za bezchybný
profesionální přístup, milé a empatické
chování k pacientům. Celé prostředí očního oddělení působí velmi esteticky. Spokojená pacientka Mgr. M. Bedřichová.
•••
Vynikající, profesionální, lidský přístup
• Děkuji tímto všem zaměstnancům LDN
Vsetínské nemocnice za vynikající a profe-

•••
Děkujeme za správná rozhodnutí • Milý
kolektive oddělení gynekologie a porodnictví, obrovské díky za příkladnou, neuvěřitelnou péči o naši dceru během její
téměř dvouměsíční hospitalizace.
Jsme vděčni všem lékařům, včetně paní
primářky Pelkové, za správná rozhodnutí ohledně komplikovaného stavu naší
Gábinky a Vám pane doktore Janáči
za profesionální a lidské vedení porodu a zdravého a krásného vnoučka.
Zároveň se moc omlouváme za nepřiměřenou návštěvnost a někdy možná
hloupé otázky. Ještě jednou DĚKUJEME.
Eva Frydrychová (z facebooku)

Soutěžte s námi ... o dárek v hodnotě 300 Kč z řeznictví a uzenářství Černocký
5

2

1
6

9

7

4

6

5

4
6

5

1

1

7
7

8

2
1
7

4
9

5

2

1
2
8

9
3

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

V minulém vydání zpravodaje jsme soutěžili
o knihu z knihkupectví Kanzelsberger. Správnou odpověď (6,4,3) nám poslala a největší
štěstí při slosování měla paní Anna Hurtová,
která spolu se správnou odpovědí napsala:
„S vaším dvouměsíčníkem jsem se setkala
poprvé a velmi se mi líbí. Dozvěděla jsem se
mnoho nového. Pracovala jsem v hudebním
školství, takže zdravotnictví šlo mimo mě. Nyní
jsem v důchodu a byly jsme se s kolegyněmi
podívat na dnu zdraví a také jsme byly velmi
spokojené. Jak bych mohla tento dvouměsíčník příště získat?“ Nové vydání zpravodaje
tedy přikládáme k výhře. Děkujeme za milá,
pochvalná slova i zajímavý nápad s možným
předplatným? Co Vy na to?

Vsetínská nemocnice a.s. informuje • 4/2016 • seriál

str. 13

Primářka hematologie má hudbu v krvi
Akordeonu se chtěla věnovat profesionálně, medicína ale nakonec vyhrála
Primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Jana Pelková
nastoupila do Vsetínské nemocnice
počátkem letošního roku. Angažuje se v náborech dárců krve i kostní
dřeně, rozšiřuje hematologickou diagnostiku.
Rodačka ze Zlína působila více než
dvacet let v tamní nemocnici, vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati. Místo
lékařky však klidně mohla být hudeb-

nicí, věnovala se hře na akordeon
a i dnes hraje v MP bandu, skladby
od lidové a duchovní hudby až po
klasiku. Má ráda Dvořákovo Largo i
španělské melodie. Temperamentní
Španělsko ji učarovalo, ráda cestuje
po Evropě a studuje jazyky - aktuálně třetím rokem španělštinu. Potkat
ji můžete na jízdním kole a pokud
zavítáte do Zlína, pak také na kolečkových bruslích.

s MP BANDem,

• První otázka se sama nabízí. Kdy jste se
k hudbě vlastně dostala, a byl akordeon
první volbou?
„Tatínek pocházel z Horňácka a věnoval
se folkloru, zpíval. Maminka pracovala
jako logopedka. Hned v první třídě mě přihlásila do hudebky, abych měla hudební
vzdělání, pokud bych později chtěla jít na
pedagogickou školu. Já chtěla hrát na klavír, ale ten doma nebyl, a tak volba padla
na akordeon.“
• Jak se malá holčička vyrovnávala s tak
rozměrným hudebním nástrojem?
„Někdy to bylo náročné, musela jsem akordeon nosit do školy na hodiny, na vystoupení. Záviděla jsem dětem, které měly jen
flétničku. Ale zvykla jsem si. Do umělecké
školy jsem v podstatě chodila až do dospělosti. Přišly úspěchy v soutěžích, s akordeonovým souborem jsme hodně cestovali
a vystupovali. Naučila jsem se později i
na kytaru, flétnu a klavír, upravovala jsem
si skladby, opisovala noty. Hudba mě prostě bavila.“
• Po základní škole jste zamířila na gymnázium, ale hudba dlouho hrála prim. Kdy
se to zvrátilo ve prospěch medicíny?
„Na gymnázium jsem šla vlastně s tím, že
po jeho absolvování se budu věnovat hudbě naplno. Ještě před maturitou jsem se
dostala do dívčího saxofonového orchestru
z Luhačovic, hrály jsme lidovky a populární

...

...s kolegyněmi a studentkami SZŠ Vsetín při náboru Hokej na dřeň.

Naše hobby
orchestrální skladby. Ve třetím ročníku na
gymnáziu se to ale otočilo a já se rozhodla
pro medicínu. A byla to dobrá volba, určitě
nelituji. Hudba mi zůstala jako celoživotní
koníček. “
• Při náročném studiu asi na muziku
nezbývalo příliš času, ale znovu jste se
potkaly...
„Po vysoké škole jsem nastoupila do práce, přišly děti. Vedla jsem je k hudbě, jezdili jsme společně na festivaly. Posléze si
domluvily dětskou cimbálovku, a tak jsem
byla vlastně jejich prostřednictvím s hudbou pořád. Až později mě oslovil Milan
Přívara, který mne kdysi učil, a nyní spolu
hrajeme v MP BANDu. V repertoáru máme
úpravy lidových písní, taneční skladby, ale
také duchovní písně a vážnou hudbu. Ráda
si zahraju i úpravy populárních písniček.
Nedávno jsme hráli na Noci kostelů v Lukově a Kašavě, ale jsou i další vystoupení.“
• Hudbu máte tedy (s trochou nadsázky
a s ohledem na Vaši profesi) v krvi. Čím
Vás náročná hematologie přilákala?
„Celou vysokou školu jsem studovala
s tím, že budu lékařka na ušním, nosním

a krčním oddělení. Po absolvování ale
místo ve Zlíně na ORL nebylo. Pracovala
jsem na interně a pořád po ORL pokukovala. Postupně jsem se propracovala na
koronárku a začala se orientovat na kardiologii. Tehdy ale potřebovali doktora na
hematologii a pan primář si vybral mne.
Tak jsem přišla na hematogické oddělení a tím to bylo dané. Hematologie mne
zaujala, je to komplexní odbornost, problematika je široká, pracujeme s moderní
přístrojovou technikou. Nejvíce mě baví
diferenciální diagnostika u pacientů.“
• Ve Vsetíně jste se zapojila do náborů
dárců krve, kostní dřeně. Rozšiřujete diagnostiku. Jak se Vám na Valašsku pracuje?
„Ve Vsetíně se mi velmi líbí. Mám pocit,
že máme na oddělení výborný kolektiv
a i s dalšími kolegy se mi velmi dobře spolupracuje. Spolu s oddělením klinické biochemie jsme rozšířili vyšetření anémií, rizik
trombózy. Spektrum pacientů je rozmanitější. Byla bych ráda, pokud se nám podaří
zvýšit počet dárců. Každý, kdo může, by měl
vstoupit do registru dárců kostní dřeně a
obdobně by tomu mělo být s krví. Měla by
to být otázka osobní prestiže člověka, celospolečensky ceněná, zachraňující životy. “
Máte i Vy na svém oddělení kolegu se zajímavým koníčkem? Rádi o něm napíšeme
v naší rubrice.
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Třetí DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ se vydařil
Vůbec poprvé ve Zlínském kraji byl k vidění obří, nafukovací model plic, a to v rámci v pořadí již třetího DNE
S VAŠÍ NEMOCNICÍ, který se uskutečnil v pátek 17. června
2016 v areálu Vsetínské nemocnice. Bezmála pět stovek
vsetínských školáků, ale i mnozí zájemci z řad veřejnosti, si
mohli na třech desítkách stanovišť vyzkoušet poskytování
první pomoci, obvazovou techniku, transport zraněného,
správnou hygienu rukou, ale také prohlédnout si vybraná
nemocniční pracoviště či navštívit férovou kavárnu.

Připravena byla také preventivní vyšetření: měřila se glykémie, bezplatně provádělo spirometrické vyšetření, měření
BMI, nácvik samovyšetření prsu či varlat
a podobně. Akce se zúčastnili i starosta
Vsetína Jiří Čunek a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek. Oba se o úrovni
akce vyjádřili velmi pochvalně.

Plíce v centru dění
Po loňském úspěchu s maketou střeva,
kterou bylo možné procházet jako tunelem, pozvala Vsetínská nemocnice za podpory společnosti Indet Safety Systems do
Vsetína zbrusu nový projekt Zdravé plíce.
Ten do té doby mohli vidět jen v pěti městech České republiky. „Cílem je poskytnout
široké veřejnosti informace o možnostech
prevence a léčby rakoviny plic,“ vysvětlila
Veronika Čapková ze společnosti Onkomaják. Návštěvníci viděli maketu plic,
včetně reálného modelu nádoru. Ve druhém laloku byla umístěna obrazovka, na
kterou byly promítány záběry z bronchoskopického vyšetření. U makety odpovída-

li na četné dotazy zdravotníci z oddělení
Tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN)
Vsetínské nemocnice.

Jak se dostane oříšek z plic?
„Skupiny školáků se o obří maketu plic
velice zajímaly. Otázky se lišily podle věku
dětí, mladší děti zajímalo, proč je jedna
plíce větší a druhá menší, kolik nadechneme a vydechneme vzduchu, jak se správně
dýchá a podobně. U starších dětí zazněly
otázky proč nemám kouřit, co se znázorní
při bronchoskopickém vyšetření a jak se
dostane z plic vdechnutý oříšek, jak vypadá bronchoskop a mnoho dalších.
Na náš dotaz proč je jedna plíce menší,
nám bylo jedním chlapcem okamžitě vtipně odpovězeno, protože je tam místo na
televizi (ta byla instalována v maketě levé
plíce a promítala pohled do plic při bronchoskopii). Potěšilo nás, s jakým zájmem
děti poslouchaly naše povídání o tom, jak
je důležitý pro plíce čistý vzduch, a varování, aby se vyhýbaly kouření a čichání
neznámých látek. Dospělí lidé se zajímali

Generální partner:

Děkujeme všem, kteří akci podpořili.

hlavně o propagační materiály proti kouření, dechovou rehabilitaci, chronickou
obstrukční plicní nemoc (CHOPN), astma,
plicní nádory a podobně,“ uvedla vrchní
sestra oddělení TRN Hana Chmelařová.
V dopoledních hodinách si v prostorách
oddělení v poliklinice mohli zájemci také
prověřit stav svých plic, provádělo se zde
bezplatné spirometrické vyšetření.

Rehabilitace v obležení
Nemalý zájem příchozích byl také o stanoviště rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice. Od fyzioterapeutů se příchozí dozvěděli mnoho zajímavého nejen
o používaných metodách a novinkách, ale
především o tom, jaké chyby dělají při běžných denních činnostech: při sedu u pracovního stolu či při spánku. Jaké pomůcky
či cvičení využít, aby záda nebolela. Opět
nechyběla instruktáž k oblíbené severské
chůzi (nordic walking).

Zdravka je velkým pomocníkem
Velkým pomocníkem při organizování
akce je tradičně Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.
Nechyběla ani stanoviště Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby ZK i Hasičského
záchranného sboru ZK, nově i Českého
červeného kříže. Pokračování na str. 15.
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Dokončení ze str. 14.
Hasiči zavítali také za malými pacienty na
dětské oddělení Vsetínské nemocnice. Od
policistů se příchozí dozvěděli užitečné
informace, jak být na silnici dobře vidět
a jaké reflexní prvky zvolit. I nemocničních
pracovišť se do akce zapojilo ještě více.
A tak se zájemci o studium přírodních
věd z Kostka školy podívali na patologii
a na ARO. Osmáci, kteří se za nedlouho

budou rozhodovat o další profesní dráze,
viděli CT pracoviště či laboratoře. Téměř
všichni starší školáci zavítali na ORL. „Na
zákrokovém sále je nejčastěji zajímal operační mikroskop, v audiologické komoře
vlastní princip fungování a zvuk, který vydávají sluchátka,“ uvedla vrchní sestra ORL
Mgr. Andrea Adámková. Poděkování patří
všem oddělením, která se zapojila, záchranářům, školám a dalším organizacím.
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Návštěva nemocnice v Salzburku: artroskopie ramene v přímém přenosu
Rádi jsme využili nabídky zdravotnické
školy Vsetín a připojili se k nim při cestě
do Rakouska, kde jsme navštívili úrazovou
nemocnici AUVA-Unfallkrankenhaus Salzburg. Ujal se nás primář Dr. Josef Obrist,
který představil nemocnici a pozval na
přímý přenos artroskopie ramene, kterou později sám realizoval a komentoval.
Rakouští zdravotníci nás provedli nemocnicí, po ukončení exkurze jsme si prohlédli
půvabný, i když deštivý Salzburg. K tématu se vrátíme ještě v následujícím vydání.

Marmeláda voněla Vsetínem

Vsetínský krpec: v nemocnici zatančily hned dva soubory

Vsetínské setkání s marmeládovou královnou Blankou Milfaitovou se vydařilo. Tým
ARO, který ji do Vsetína pozval, pomáhal
27. června při výrobě i prodeji originálních
marmelád v patrovém autobusu. Děkujeme Domu kultury za spolupráci, organizaci
a propagaci akce.

Nezapomeňte na zpravodaj

Zastávkou mezinárodního folklorního
festivalu Vsetínský krpec se vůbec poprvé stala i Vsetínská nemocnice. Program
Roztančené město k nám přivedl 1. července dva dětské soubory - domácí Vsacánek a slovenskou Hájenku. Pro pacienty i zdravotníky se stalo jejich vystoupení
milým zpestřením pátečního odpoledne.
Děkujeme všem a těšíme se na další
podobné akce.

ORL na Vartovně vzpomínalo

Pokud jste na letošní cesty vzali náš
zpravodaj, pošlete fotografii na e-mail:
soutez@nemocnice-vs.cz. Čekají na Vás
milé ceny. Příště uděláme velkou rekapitulaci a prozradíme, kde jsme všude byli.

Poděkování závěrem ...
„Rád bych poděkoval celému kolektivu
LDN od lékařek až po uklízečky. Všichni byli
na mě po dobu mé hospitalizace příkladně hodní. Velká pochvala,“ přišel osobně
poděkovat Alexej Hlinšťák z Jablůnky.

Oddělení Ušní, nosní, krční Vsetínské nemocnice, respektive jeho zaměstnanci (současní i minulí), zamířili v polovině června na rozhlednu Vartovna. Výlet to byl nejen sportovní a stmelující, ale také vzpomínkový. „Připomenuli jsme si první smutné výročí úmrtí
naší kolegyně Jany Tvarůžkové. Vartovna, to byl její nápad, na který už ale nedošlo. Tak
jsme jej zrealizovali nyní a zavzpomínali na ni,“ uvedla vrchní sestra ORL Mgr. Andrea
Adámková, která fotografii pořídila.
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