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Zateplení pavilonu LDN:
moderní vzhled i úspory
Po výměně lůžek se léčebna dlouhodobě nemocných Vsetínské nemocnice dočkala i venkovní proměny.
Pavilon získal nový moderní kabát,
vyměněna byla zbývající část oken
ve 2. a 3. patře, upraveny vstupy do

Rehabilitace představí novinky
v péči o nejmladší i celou rodinu

budovy. Zateplení obvodového pláště
a střechy přinese významné finanční
úspory za vytápění. Projekt byl financován z fondu EU a příspěvku Zlínského kraje. V jeho rámci byla zateplena
i správní budova.
Více na str. 2 a 4.

Den otevřených dveří připravuje rehabilitační oddělení Vsetínské nemocnice a.s. na úterý
6. října 2015. Představí TRX cvičení s popruhy,
Vojtovu metodu a mnohé další. Více na str. 16.

Nový ultrazvuk zobrazí
i nosní kůstky plodu
str. 5

Gulášfest podpořil naši porodnici

Interní JIP má elektricky
polohovatelná lůžka
str. 7

Slosování letní soutěže
Lékáren DUO
str. 5
Dárců kostní dřeně je málo.
Pořádáme první nábor
str. 8, 9

Více o akci na str. 6

Fyzioterapeutky Tereza a Míša
se věnují požárnímu sportu

Čtěte
na str. 14

Vsetínská nemocnice a.s. informuje
vzácná návštěva
Mistrovský hokejový pohár
byl k vidění na dětském
Mistrovský Masarykův pohár za vítězství v hokejové extralize, který vybojoval
v dresu Litvínova, přišel na dětské oddělení Vsetínské nemocnice ukázat bývalý vsetínský hráč a odchovanec Tomáš
Frolo. Potěšil tak dětské pacienty i zdravotníky. Děti si nenechaly ujít příležitost
vyfotografovat se se známým hokejistou
a unikátním pohárem. „Byla to velmi milá
návštěva. Všechny děti byly nadšené, příjemně překvapené,“ zhodnotila zástupkyně primáře dětského oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Slováčková.
Spolu s Tomášem Frolem přišli na dětské
oddělení i zástupci hokejového Vsetína
a dětem předali suvenýry, upomínkové
předměty. A samozřejmě všem popřáli
brzké uzdravení. Foto: MUDr. Petr Šindler

Vjezd do nemocnice získal
novou barevnost i označení

V rámci zateplení správní budovy byl upraven prostor vrátnice, samotný vstup
a vjezd do hlavního areálu Vsetínské nemocnice a.s. i přístup k letos otevřené lékárně.
Na našich třech horních fotografiích můžete porovnat nový vzhled (pohled z ulice Nádražní a z nemocničního areálu v prostoru bufetu, náhled do lékárny)
s dnes již historickými snímky. Na první fotografii v dolní části je fotografie vstupu z loňského roku, na snímku vpravo pak správní budova na přelomu 60. a 70. let
20. století - ještě před dostavbou 2. patra a traktu s knihovnou. Nad vstupem bylo tehdy
napsáno Okresní nemocnice.

Poslední příspěvek (vlevo) je nejstarší,
pochází z léta roku 1911, kdy již nemocnice sloužila veřejnosti, kapli sv. Růženy
ale ještě teprve dostavovali. Vidíme, že
tehdy budovali také plot s bránou. Vrátnici nemocnice ještě neměla. Ta byla
postavena až o mnoho let později. Snímky pocházejí z CD Vsetín očima fotografů
a z archivu nemocnice.
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje

„Výjezd vznikne mezi
ortopedií a ředitelstvím,“
vysvětluje Ing. Leoš Dostál, člen představenstva zodpovědný
za oblast hospodářsko - technické správy
První zářijový týden začalo budování
nového vjezdu a výjezdu z nemocničního
areálu, které přijde na 5,8 milionu korun.
Vsetínská nemocnice na tuto akci získá
dotaci Zlínského kraje.
V prostoru zadní brány (na snímku) vzniká nový vjezd pro zásobování, tak, aby do
nemocnice mohly vjet i tahače s návěsem,
což je nezbytné pro připravovanou stavbu
nové interny. „V souvislosti s budováním
tohoto vjezdu musela být zbořena rampa
potřebná pro údržbu sanitek. Abychom
ji nahradili, koupíme hydraulický zvedák
do dílny a budeme muset zvednout střechu, aby byla zajištěna možnost manipulace,“ komentoval Ing. Leoš Dostál. Uvedl, že
nová zadní brána bude posuvná, dálkově
ovládaná z vrátnice.
„V přední části areálu se začne budovat výjezd, a to v prostoru mezi ortopedií
a ředitelstvím. Vzniklá komunikace bude
dvoupruhová, jeden pruh pro sanitní vozidla a druhý pro platící klienty,“ doplnil
Ing. Dostál. Ze stávajího vjezdu/výjezdu

akce pro veřejnost
O možnostech anestézie
bude přednášet primář ARO
I letošní podzim bude patřit vzdělávání, dnům otevřených dveří a beneficím.
Začínáme besedou, která se uskuteční
17. září 2015 od 17 hodin ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny
na vsetínském Dolním náměstí. Hovořit
se bude o možnostech anestézie, přednášet bude primář ARO Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Milan Doležel. Pokud Vás
čeká operace, porod či jiné zákroky, jistě
dostanete odpověď na své dotazy týkající
se anestézie, jejich možností a trendů.

se stane jednosměrka, určená jen ke vjezdu. Místo brány zde bude instalována
závora se sloupkem, který bude sloužit
k vydávání parkovacích lístků. Konkrétní
systém úhrady za parkování se v tuto chvíli
připravuje.
„V příštím roce bychom chtěli v dopravním
zabezpečení pokračovat úpravou komunikací a rozšířením parkovacích míst u kotelny
a za chirurgií. Stavba interny zabere některá
parkovací místa, která budeme muset alespoň zčásti nahradit,“ dodal k dopravní problematice Ing. Leoš Dostál.

Poběžte s námi: výtěžek podruhé pro nemocnici
II. Rodinný běh

Start: sobota 3. října 2015
12.00 hodin,
Panská zahrada, Vsetín.
Letos pro další rozvoj
gynekologicko-por. oddělení.
Udělat něco pro své zdraví a podpořit
dobrou věc. Takové je motto Rodinného
běhu, který se i letos stane součástí TES
VALACHIARUN 2015. Výtěžek ze startovného TES Vsetín s r.o. zdvojnásobí a předá
Vsetínské nemocnici.

trať uběhnou či ujdou všichni
„Trať bude opět nastavena tak, aby ji
uběhli či ušli zájemci všech věkových kategorií, rodiče s dětmi, maminky s kočárky

i senioři,“ uvedl za organizátory Libor
Čada. Dodal, že minimální startovné je
50 Kč, ale možné je poslat i vyšší částku.
Rodinný běh odstartuje v sobotu 3. října
2015 ve 12.00 hodin v Panské zahradě.

jak a kde se přihlásit?
Přihlásit se je možné prostřednictvím
online registrace (www.valachiarun.cz)
nebo v den konání akce na místě samotném. Prvních tři sta přihlášených získá
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podle organizátorů funkční tričko Klimatex
s logem závodu, první tři stovky účastníků
v cíli pak originální pamětní medaili.
Výtěžek prvního ročníku vsetínského
Rodinného běhu vloni činil 30 tisíc korun,
které byly použity v rámci ROKU PRO LDN
na nákup nových lůžek. Letošní výtěžek přispěje pro další rozvoj gynekologicko-porodnického oddělení, tak, aby se zde ženy cítily
ještě příjemněji.
Více o akci v rozhovoru na str. 13.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje
Realizace úspor energie:
náklady přes deset milionů

Setkání lékařů: diagnostika
a léčba onemocnění srdce
Na středu 7. října 2015 od 16.00 hodin v nemocniční knihovně je naplánováno tradiční setkání lékařů, které společně pořádá Česká lékařská společnost Jana Evangelisty
Purkyně, Spolek lékařů Zlín - Kroměříž - Uherské Hradiště - Vsetín, Česká lékařská
komora - Okresní sdružení lékařů a Vsetínská nemocnice a.s. Zvolené téma jistě ocení
nejen internisté a neurologové, ale také praktičtí lékaři a specialisté.
Pozvání přijali lékaři kardiocentra Nemocnice Podlesí a.s., do
Vsetína přijede přednášet i primář kardiocentra MUDr. Marian
Branny. Hovořit se bude o diagnostice a léčbě strukturálních
onemocnění srdce.

Zateplení pavilonu LDN a správní budovy
bylo realizováno v rámci projektu Vsetínská
nemocnice a.s. - realizace úspor energie.
Celkové uznatelné náklady na akci činily
10,3 milionu korun, z toho byl příspěvek
z fondu Evropské unie 6,2 milionu korun.
Zlínský kraj doplatil částku 4.1 milionu
korun (40 % z celkové částky).

program:
Diagnostika a léčba strukturálních
onemocnění srdce
Aortální a plícnicové vady- diagnostika
a katetrizační léčba
MUDr. Marian Branny, Ph.D.,
primář kardiocentra Nemocnice Podlesí a.s.
Mitrální vady- diagnostika a katetrizační léčba
MUDr. Miroslav Hudec, Nemocnice Podlesí a.s.
Chlopenní vady- chirurgická léčba
MUDr. Piotr Branny, Nemocnice Podlesí a.s.
Hypertrofická obstrukční
kardiomyopatie - diagnostika a léčba
MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., Nem. Podlesí a.s.

Projekt, realizovaný v letech 2014 - 2015
byl spolufinancován Evropskou unií - fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Řídícím orgánem bylo
Ministerstvo životního prostředí ČR, zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí ČR, příjemcem dotace Zlínský kraj. Informace o realizaci najdete také
na budově LDN.

Nefarmakologická prevence
cévní mozkové příhody
MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář kardiocentra
Nemocnice Podlesí a.s.

7. 10. 2015 od 16.00 hodin, knihovna

připravujeme pro Vás • zúčastníme se
Spirometrické vyšetření
u příležitosti Světového dne
boje proti CHOPN
Již nyní si můžete do svých kalendářů
poznamenat datum prevence, kterou již
čtvrtým rokem pořádáme u příležitosti Světového dne boje proti chronické
obstrukční plicní nemoci. Letos se akce
uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu
od 13.00 do 17.00 hodin. V prosto-

rách oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí v poliklinice bude již tradičně připraveno bezplatné spirometrické
vyšetření, které umí včas odhalit řadu
respiračních chorob. Doplní jej rovněž
měření tlaku a množství tuku v těle, které
zde bude provádět Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR. Více informací přineseme
v následujícím vydání zpravodaje.

Fyzioterapie pro knihovníky
Prevence bolesti zad je dnes důležitá
ve všech profesích. Vedoucí fyzioterapeutka
rehabilitačního
oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Pavlína Matějčková bude přednášet tentokrát knihovníkům. Prezentace nazvaná FYZIOTERAPIE DO KNIHOVEN
- UVOLŇOVACÍ CVIKY je na programu
22. října 2015 v 10.15 hodin a je součástí dvoudenního odborného semináře.
Více na www.mvk.cz. cz.
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje
Lekárny DUO: hlavní cenu v letní
soutěži vyhrála Marie Václavíková

„Nový přístroj zobrazí
i nosní kůstky plodu,“

hovoří o ultrazvuku Philips Affinity 70W primář
gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské
nemocnice a.s. MUDr. Jiří Hlavinka.
Významné rozšíření diagnostických možností umožnily tři ultrazvukové
přístroje v celkové hodnotě bezmála čtyři miliony korun, které Vsetínská
nemocnice a.s. pořídila na radiodiagnostické pracoviště, ARO (přenosný
ultrazvuk) a gynekologicko-porodnické oddělení. Ve všech případech se
jedná o velmi kvalitní přístroje, které jsou špičkou ve svých kategoriích.
Naposledy dodaný byl ultrazvuk na gynekologii. Primáře oddělení jsme
se zeptali na to, co novinka přináší a jaké rozšíření diagnostiky nabízí.

Farmaceutický asistent Michal Dědek vylosoval
výherce letní soutěže Lékáren DUO Vsetínské nemocnice a.s. První cenu - osobní váhu - vyhrála paní
Marie Václavíková, druhou - glukometr - pan Miroslav Hurta a třetí - poukázku na nákup ve výši 500
Kč v našich lékárnách - vyhrála Nina Michalcová.
Všem výhercům gratulujeme. Budeme je kontaktovat na telefonních číslech a e-mailech, které uvedli
na soutěžních kupónech. Všem soutěžícím děkujeme
za účast a těšíme se na další akci.

Nemocnice má dvě psycholožky,
chtějí rozšířit péči o hospitalizované
Od poloviny srpna působí v ambulanci klinické psychologie Vsetínské nemocnice dvě psycholožky.
K Mgr. Aleně Střelcové se přidala nově nastupující Mgr. Zuzana Juchelková. Mezi služby ambulance
patří rovněž péče o hospitalizované pacienty, konziliární vyšetření a spolupráce napříč lékařskými
obory nemocnice. „Právě tyto služby chceme více
rozšířit, neváhejte se tedy na nás obracet,“ uvedla
Mgr. Alena Střelcová.

Ordinační doba ambulance:
Mgr. Alena Střelcová
Út 13 - 17 hod
Čt 13 - 17 hod
Mgr. Zuzana Juchelková
Po 8 - 12 , 12.30 - 16.30 hod
St 8 - 12 hod
Pá 8 - 12 , 12.30 - 16.30 hod
Kontakty:
Tel. do ordinace: 571 818 372.
Další informace na webových stránkách.

• Nový ultrazvuk Philips Affinity 70W
umožňuje 3D, v některých aplikacích
dokonce 4D zobrazení. Jaké jsou Vaše
zkušenosti s tímto přístrojem? V čem
Vám usnadňuje diagnostiku?
„Přístroj umožnuje vyšetření 3D
a 4D módech, jak vaginální, tak abdominální sondou. Jedná se o zpřesnění
diagnostiky možných vrozených vývojových vad plodu.
V případě poruch pánevního dna a inkontinence jsme
schopni zcela přesně zjistit
o jaký typ defektu se jedná.
Při 4D módu a introitálním
přístupu lze říci, že přístroj
je téměř schopen nahradit
vyšetření magnetickou rezonancí.“
• Usnadňuje nový přístroj vyšetření těhotných žen? Je možné získat
snímek plodu na CD nosiči či nahrát
si jej na flash disk?
„Jednoznačně ano, jedná se o přístroj
nejvyšší třídy, umožňující viditelnost
i nosních kůstek. Zvláště v oblasti
drobných vad v obličejové části je 3D
zobrazení zcela nenahraditelné. Získaná data lze ukládat na CD nosič či
přenosný disk.“
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• Jaké ultrazvukové vyšetření těhotných v naší nemocnici
vůbec poskytujeme?
U těhotných provádíme standardní vyšetření v počátku těhotenství, ve dvanáctém týdnu,
„velký screnning“ vrozených
vývojových vad v 18. - 20. týdnu a pak ve 32. týdnu.
To v případě, pokud se
nevyskytne nějaká komplikace, jinak je možno vyšetřovat kdykoliv
v průběhu těhotenství,
a to zcela bezpečně
pro plod i matku.
K dalším vyšetřením
v těhotenství patří cervikometrie
(změření délky čípku a stanovení rizika předčasného porodu)
a takzvaná velocimetrie (měření
průtoků krve pupečníkem pomocí Dopplerometrického módu)
u potermínových gravidit ke stanovení dobrého stavu a zásobení
plodu pupečníkem. Ke stanovení
možného rizika pro plod provádíme u vybraných rizikových pacientek též měření průtoku mozkovými cévami.“

Vsetínská nemocnice a.s. informuje - benefiční akce

Gulášfest podpořil
vsetínskou porodnici

Tenisté ze Vsetína a Veselé přispěli
na nákup rehabilitačních pomůcek

Na konto Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské porodnice putuje
bezmála šest tisíc korun (5.925 Kč), a to díky organizátorům Vsetínského gulášfestu a všem návštěvníkům, kteří si koupili v průběhu akce
tričko, placku s logem gulášfestu, náramek či balónek.
Velké poděkování patří porodním
asistentkám a dalším zdravotníkům, kteří se po tři dny střídali
ve stánku nadačního fondu.
„Výtěžek
přispěje k nákupu
speciální
infuzní pumpy
potřebné pro
zavedení nové metody tlumení bolestivých kontrakcí pomocí pacientem řízené analgezie,“
vysvětlil zástupce primáře gynekologicko-porodnického
oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
MUDr. Martin Janáč. Spolupráce
Vsetínské nemocnice a.s. s orga-

nizátory gulášfestu začala již vloni, kdy jsme společně s firmou
iStores Apple Medical Solution,
zprostředkovali
návštěvníkům
akce
setkání
s Petrem Koukalem,
známým českým
sportovcem,
sedminásobným mistrem ČR
v badmintonu, vlajkonošem české výpravy na olympijských hrách
v Londýně a především mladým
mužem, který bojoval se zákeřnou
nemocí. Hovořil o svém boji, ale
představil také projekt prevence
STK PRO CHLAPY.

V sobotu 22. 8. 2015 proběhl na kurtech v Jablůnce
zápas mezi hráči ATL Vsetín a TC Veselá. „Obě amatérské soutěže reprezentovali ti nejlepší hráči, kteří se
utkali ve čtyřech singlových zápasech a dvou čtyřhrách.
K vidění byly velmi hezké výměny špičkového amatérského tenisu, které mnohdy připomínaly závodní tenis,“
napsal nám organizátor Jakub Barabáš. Tenisté a diváci
vybrali 2.100 Kč, které poputují na nákup rehabilitačních
pomůcek pro pacienty Vsetínské nemocnice. Všem, kteří přispěli, děkujeme a tenistům přejeme hodně sportovních úspěchů.

Divadelníci a sportovci zahajují sezónu
opět společně: tentokrát pro Sluníčko
Slavnostní zahájení sezóny 2015/2016 vsetínských
divadelníků, VHK Vsetín, FC Vsetín, NH Climax Vsetín
a VK Austin Vsetín se uskuteční ve čtvrtek 17. září 2015
v 19.00 hodin v sále Lidového domu. Po dva roky jsme
měli to štěstí, že výtěžek z této akce získal Nadační fond
pro rozvoj vsetínské porodnice. V letošním roce se bude
hrát pro Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, které je
jedním z našich spolupracovníků a partnerů. Právě Sluníčko pro
porodnici před lety
připravilo
veřejnou
sbírku a odstartovalo
tak sled nejrůznějších
benefičních akcí, a tak
budeme všem zúčastněným držet palečky, ať se akce vydaří
a podaří se na dobrou
věc vybrat co největší
obnos. Na programu
je muzikál Limonádový Joe Jiřího Brdečky,
ve kterém se představí Petr Štíva, Pavel Čevela, Dagmar
Pavloušková a mnozí další oblíbení herci. Předprodej
vstupenek odstartoval 7. září v trafice Vsacan. Těšíme se
na setkání v prostorách divadla.
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Interní JIP získala nová lůžka
Nová, elektricky plně polohovatelná lůžka Eleganza 1 získala jednotka intenzivní
péče (JIP) interního oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Usnadňují náročnou péči
o pacienty, kteří jsou zde hospitalizováni s ohroženými, případně selhávajícími
životními funkcemi, akutním krvácením do trávicího traktu, selháváním ledvin,
poruchami vědomí, otravami a v dalších závažných stavech. V letošním parném létě
měli zaměstnanci nejen JIP, ale celé interny skutečně plné ruce práce.

reakce pacientů
Chválí nové lůžkoviny
i péči personálu

• Od 11. 7. jsem se léčila na interně.
Ihned po nástupu jsem byla překvapena pěkným přístupem lékařky, která
mě přijímala. Pak jsem šla na pokoj, to
bylo další překvapení. Čistý pokoj, nové
přikrývky, polštáře. Všechno bylo útulné, zkrátka velká změna k lepšímu, a
to hlavní, vzorná péče sestřičky, hodné,
ochotné. Ošetřující paní doktorka byla
také hodná. Chtěla bych poděkovat všem
ošetřujícím na interně za vzornou péči,
která se mně po dobu pobytu dostala.
Zdeňka Chudějová

Vsetínská nemocnice pokračuje v obměně lůžek: po léčebně dlouhodobě nemocných nové postele získala jednotka intenzivní péče interního oddělení a plánován
je i další nákup.
„S pomocí sponzorů jsme zakoupili pět
nových lůžek a multifunkčních stolků
pro interní JIP a do konce roku obnovíme
i poslední zbývající lůžko s potřebným příslušenstvím. Jedná se o celkovou částku
ve výši tři sta tisíc korun. V plánu máme
také nákup několika nových postelí
pro ortopedické oddělení a gynekologickou
část gynekologicko-porodnického oddělení,“ uvedl vedoucí oddělení centrálního
nákupu Jan Vojta s tím, že dalším krokem
pro zlepšení pohodlí hospitalizovaných
pacientů byl nákup nových přikrývek
a polštářů pro všechna lůžková oddělení
v hodnotě více než tři sta tisíc korun.
„Pořízení nových přikrývek a polštářů si
pacienti pochvalují, obzvláště ti, kteří mají
možnost porovnávat s dřívějším vybavením. U nových lůžek na jednotce intenzivní péče je to samozřejmě ještě mnohem

významnější změna, a to jak pro pacienty,
tak pro zdravotnický personál. Elektrické
ovládání usnadňuje polohování a manipulaci s pacientem, dlouhodobě či dočasně upoutaných na lůžku. Nové matrace
zvyšují komfort v rámci pobytu v lůžku
a také snižují riziko vzniku dekubitů,“
uvedla vrchní sestra interního oddělení
Mgr. Bohdana Kutějová.
Na JIP interního oddělení bývají hospitalizováni pacienti s akutním krvácením
do trávicího traktu, akutním selháním ledvin, v těžkých septických stavech, s poruchami vědomí a nejrůznějšími otravami.
Mezi časté diagnózy patří časné fáze akutních koronárních syndromů, masivní plicní
embolie a cévní mozkové příhody.
Na činnost JIP navazuje jednotka intermediární péče (IMP), kde jsou hospitalizováni
pacienti, jejichž stav ještě není stabilizovaný a nadále vyžadují určitý monitoring
životních funkcí, k čemuž slouží i telemetrický systém životních funkcí, který Vsetínská nemocnice a.s. pořídila před dvěma
lety.

Velké poděkování patří sponzorům, s jejichž pomocí jsme mohli nákup lůžek
realizovat: Ing. Miroslavu Evjákovi a společnostem Bayer s.r.o., PBT Rožnov
pod Radhoštěm s r.o., Glass Service, Kotrla a.s.
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• Děkuji všem za péči na interním oddělení II - ženy. Personál byl velmi ochotný,
vstřícný a milý. Moje několidenní hospitalizace byla pro mě díky tomu méně
stresující a snášela jsem ji velmi dobře.
Určitě svým známým budu vsetínskou
internu chválit. A proto ještě jednou všem
na interně přeji, aby byli všichni oceněni
za příkladnou, nelehkou péči o pacienty.
Ještě jednou díky. Marie Novosadová

• Velice děkuji všem, celému personálu interny. Sestřičky byly velice milé
a ochotné, a pánům doktorům - není
od nich chybičky. Proto velice a srdečně
děkuju všem. Přeju jim hodně zdraví,
síly a štěstí v životě. Zasluhují veřejnou
pochvalu. Jindřiška Korytářová

Vsetínská nemocnice a.s. informuje - téma

Dárců kostní dřeně je v registru stále
málo. Pořádáme ve Vsetíně první nábor
„Kdyby nebylo Němců, tak nám zemře
osm nemocných z deseti,“ uvádí Zdena
Wassebauerová a nabádá mladé lidi
ke vstupu do registru dárců kostní dřeně
Setkání s charismatickou Zdenou Wasserbauerovou ze sdružení
Šance zcela změnilo náš pohled na dárcovství kostní dřeně. Ženu,
která přivedla do registru šest tisíc lidí, jsme potkali v krajském
kole prestižní Ceny Ď, určené jako poděkování těm, jež pomáhají
druhým. Následně jsme ji pozvali na besedu do naší nemocnice.
Spolu s ní také Daniela Tobolu, jednatele Valašského hokejového klubu a člověka, který – jako jeden z mála z našeho regionu
– kostní dřeň již opravdu daroval. Zároveň jsme naplánovali první
vsetínský hromadný nábor do registru dárců kostní dřeně, a to
na úterý 15. září 2015, od 8 do 12 hodin.

Potřebovali bychom dvě stě,
tři sta tisíc lidí v registru
„U nás je v registru dárců kostní dřeně každý 280. člověk, v Německu každý
dvacátý. Kdyby nebylo Němců, tak nám
zemře osm lidí z deseti. Tak umírá každý
čtvrtý. V Německu, kde je v registru šest
milionů lidí, se téměř nestane, aby některý nemocný nenašel ve své zemi dárce.
U nás, bohužel, často nenajdeme. Třiapadesát tisíc jich je v plzeňském registru,
dvacet tisíc má IKEM Praha. To je málo.
Potřebovali bychom takových dvě stě,
tři sta tisíc, abychom mohli dát šanci
každému nemocnému u nás,“ vysvětlila
potřebnost dalšího rozšiřování registru
Zdena Wasserbauerová.

Proč je tak důležité mít co nejbohatší
národní registr? Především pro rychlé získání kostní dřeně pro konkrétního nemocného. To je pro další léčbu velmi důležité,
pro mnohé nemocné přichází kostní dřeň
ze zahraničí příliš pozdě. Většina dárců
(zhruba dvě třetiny) jsou zahraniční. „Nejprve se hledá v našem registru a tady víme
velmi rychle, jestli máme vhodného dárce.
Pak se hledá v Německu: pokud se najde,
musí se podrobit patřičným vyšetřením,
a to všechno trvá určitý čas. Pokud se nenajde v Německu, jde se do Anglie, Francie,
dokonce i Ameriky, protože i tam máme české menšiny, i tam se někdy najde,“ dodává
paní Wasserbauerová s tím, že velký národní registr dárců kostní dřeně je velká naděje
pro člověka a jeho zdraví.

Sama se získávání nových dárců věnuje již
bezmála dvacet let. Vše začalo v době, kdy
jezdila do olomoucké nemocnice za svým
vnukem.

Jak to začalo? Přemluvila
kolegy ze strojírny
„Tehdy se tam také léčil tříletý Honzík,
který měl leukémii, ale takového druhu, že
potřeboval kostní dřeň. Bylo mi ho hrozně
líto. A profesor mi říkal: Nebreč a dělej pro
to něco. Tak jsem začala dělat nábor dárců. Pracovala jsem tehdy ve strojírně jako
účetní, tak jsem začala tam. Do registru se
tehdy přihlásilo 300 dárců, z toho šest kostní dřeň darovalo. Pak jsme chodili různě na
transfúzky, co jsem v důchodu, tak chodím
po školách a hovořím se studenty, o tom,
jak je vstup do registru důležitý.“
A potřebných nemocných v posledních
letech přibývá. „Před osmnácti lety jsme
hledali jednou za dva roky, v posledních
čtyřech letech hledáme co půl roku. A ne
vždy jsme přitom úspěšní. Znám sedmadvacetiletého hocha, kterému již dávají
jen udržovací léčbu, a v podstatě čeká, až
zemře,“ dodala Zdena Wasserbauerová.
Zápis do registru dárců kostní dřeně je
podle ní přitom velmi jednoduchý. „Co je
k tomu zapotřebí? Věk 18 až 35 let, dobrý
zdravotní stav, vypsat dotazník s dvaceti
otázkami. Vezmou vám dva mililitry krve.
Lékařské vyšetření se dělá až v případě,
že máte shodu. Statisticky má šanci jeden
ze sto dvaceti potencionálních dárců,“
vysvětlila propagátorka.
Pokračování na str. 9
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Dokončení ze str. 8.

„Kdybyste náhodou byli vybráni, budete
pozváni do Olomouce, všechno je hrazené, všechno je placené. Tam Vám vezmou
znovu krev a tam vás lékař podrobně
prohlédne, jestli jste opravdu stoprocentně zdraví. Samotný odběr se dnes v
naprosté většině dělá separací kmenových buněk, což je postup podobný jako
darování plazmy. Je to téměř bezbolestná záležitost,“ informuje.

Daniel Tobola byl prvním
z našeho regionu
Daniel Tobola patří k pravidelným dárcům krve, kostní dřeň daroval před pěti
lety v Plzni. „Je to určitě příjemný pocit,
na který si občas vzpomenete. Ale myslím si, že to, že jsem daroval kostní dřeň,

není nic obdivuhodného. Obdivovat je
zapotřebí lidi, jako je paní Wasserbauerová, kteří hledají nové dárce a hovoří
o potřebě zapsat se do registru. A také
samozřejmě nemocné, kteří se potýkají
se závažnou chorobou,“ vysvětluje Tobola. „Pro mladé, zdravé lidi by mělo být
samozřejmostí vstoupit do registru. Moji
rodiče darovali krev, a tak mi přišlo samozřejmé, že jsem chodil darovat krev i já.
A když bylo možné se zapsat do registru,
tak jsem to udělal. Samotný odběr kostní
dřeně jsem zvládl dobře,“ dodává.
Jak na něj prozradila paní Wasserbauerová, jel druhý den po odběru sám autem z Plzně domů, večer pak ještě hrál
ve Valašské Senici noční fotbalový turnaj
a dokonce se svým družstvem vyhrál.
Věříme, že se najdou mnozí, kteří
vstoupí do registru, aby mohli dát šanci
nemocným a zapsat je jim do života.

Vsetínská nemocnice a.s. a spolupracující
organizace pořádají a srdečně Vás zvou na

Nábor do registru
dárců kostní dřeně
úterý 15. září 2015
od 8.00 do 12.00 hodin

vé
r
p
po etíně
Vs
ve

ve 3. nadzemním podlaží pavilonu
centralizovaných laboratoří
Vsetínské nemocnice a.s.
jak to bude probíhat?
kritéria pro zápis:
• věk 18 - 35 let
• dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti
• ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu
času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany
života druhého člověka

• přijďte, prosím, na lačno
• vyplníte dotazník s dvaceti otázkami
• odebereme Vám 2 ml krve
• další vyšetření budou probíhat až v případě unikátní shody vašich transplantačních
znaků s nemocným
Další informace na www.kostnidren.cz
a na webu Vsetínské nemocnice a.s.

Je možné, že
Vy jste JEDINÝ
člověk, který může
neznámému
nemocnému
zachránit život.
Strana 9

Kdo může a kdo nemůže
vstoupit do registru dárců?
Registrovaný potenciální dárce by měl
být obecně zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění
a neužívá dlouhodobě žádné léky. Podmínky pro dárcovství dřeně jsou podobné jako
u dárců krve, svým způsobem dokonce i trochu mírnější – to proto, že na rozdíl od dárců
krve bývá dárce kostní dřeně často jediný
člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit.
Pro členství v registru tak bývají
akceptování například lidé:
• s lehkou formou alergie, kteří ke stabilizaci svého stavu nemusejí užívat pravidelné
léky (s mírnou formou senné rýmy, lidé s kopřivkou, potravinovou alergií bez závažných
projevů apod.)
• po prodělání infekční žloutenky typu A,
pokud nezanechala následky
• kteří v minulosti prodělali infekční mononukleózu
• ženy s lehkou formou chudokrevnosti,
způsobené menstruačním krvácením.
Do registru by zásadně
NEMĚLI vstupovat lidé:
• po prodělané léčbě zhoubného onemocnění, po transplantaci orgánů a tkání
• s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů
a zažívacího systému, které vyžadují trvalé
užívání léků
• s krvácivými chorobami a onemocněním
krve, s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)
• se záchvatovými stavy, závislí na užívání
léků, s cukrovkou závislou na užívání inzulinu
či léků (antidiabetika – PAD)
• po prodělání infekce přenosné krví, jako
je HIV, žloutenka typu B a C, syfilis, malárie,
Creutzfeld-Jacobova nemoc apod.
• s nemocemi, které by se mohly zátěží, spojenou s odběrem, teoreticky aktivovat (tuberkulóza, sarkoidóza, autoimunní onemocnění
apod.), lidé závislí na alkoholu, drogách a lidé
v úzkém kontaktu s HIV pozitivní osobou
Zdroj: www.kostnidren.cz, kde jsou i mnohé další potřebné informace.

Zmeškal jsem nábor a rád bych
do registru. Jak postupovat?
Kontaktujte hematologicko - transfuzní
oddělení (HTO) Vsetínské nemocnice na čísle
571 490 605, které bude i mimo nábor provádět registrace v rámci středečních odběrů krve. Samozřejmě dle svých provozních
možností. Proto je zapotřebí se domluvit
na výše uvedeném telefonním čísle.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje
sportování v nemocnici
Bowlingový zaměstnanecký
turnaj bude opět s tombolou

Sexta A sbírá vršky s námi
Vsetínští gymnazisté ze sexty A i se svým profesorem Mgr. Pavlem Hrnčiříkem přinesli
v pátek 4. září do Vsetínské nemocnice vršky od PET lahví. „V minulém školním roce
jsme nasbírali jeden pytel vršků, letos dáme určitě dva,“ dodal s úsměvem Mgr. Hrnčiřík.
Připojili se tak k aktivitě naší nemocnice, která má sběrné boxy na vršky na odděleních
i v lékárnách. První část jsme předali před časem MŠ a ZŠ Turkmenská, která vršky proměnila ve finance, jež pomohly s úhradou terapeutických aktivit pro postiženého Péťu
a jeho kamarády. A už máme zase nasbíráno, takže můžeme plánovat další předání.
A vršky z gymnázia vezmeme s sebou. Sbíráme dál.

Stalo se již tradicí, že nemocnice dvakrát ročně pořádá zaměstnanecký
bowlingový turnaj. Ten druhý letošní je naplánován na čtvrtek 22. října
od 16 hodin v Bonver Bowlingu ve vsetínském Luhu. Součástí bude opět oblíbená
tombola, takže pokud máte věci, které
můžete postrádat (a mohly by druhým
udělat radost či alespoň pobavit), doručte je, prosím, do kanceláře tiskové mluvčí,
kl. 106. Jako vždy připravíme diplomy,
fotky z minula, malé občerstvení a hudbu.
Přihlašujte se, prosím, přes intranet.

zveme Vás ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín na zajímavé akce
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V nemocnici se natáčel
studentský film Jako já

psali o nás

Prostory
neurologického
stacionáře
a přilehlé chodby se staly jednou z lokací
studentského filmu Jako já, jehož scénář napsal a snímek zrežíroval Ondřej
Šmejkal, student Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. V hlavních rolích se představili školáci Filip Komínek a Zbyněk Rohlík,

JOBMAGAZIN

nemocnou maminku si zahrála vedoucí
fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice Mgr. Pavlína
Matějčková. V závěrečných titulcích se
objevilo jméno nemocnice i naší konzultantky pro léčbu ran Vladimíry Rohlíkové,
která na filmování v nemocnici dohlížela.
Celý snímek můžete vidět na YouTube.

V časopise pro podnikatele,
akademiky a studenty
věnováno podnikatelům, akademikům, studentům
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Předsedkyni představenstva Vsetínské
nemocnice a.s. Ing. Věru Prouskovou
si vybral časopis JOBMAGAZIN pro rozsáhlý rozhovor nejen o zdravotnictví
a naší nemocnici. Její fotografie dokonce s odkazem na text byla zveřejněna
na titulní straně, otevírala celé vydání.
JOBMAGAZIN je určen pro podnikatele, akademiky a studenty, a tak je
v něm možnost nalézt několik dalších rozhovorů, řadu informací o nejnovějších technologiích, inovacích,
ale také zajímavý cestopis, informace
o vzdělávacích projektech nebo jazykovém vzdělávání v zahraničí. Celý časopis
najdete také na internetu.

Příběh malého Martina (Filip
Komínek) začíná ve školní třídě,
kam přichází jako nový žák. Je
smutný, utrápený a brzy se stane
terčem šikany spolužáků. Jeden
z nich (Zbyněk Rohlík) chce objevit, jaké tajemství skrývá. Jede
za ním na kole až do nemocnice,
kde zjistí, že jeho maminka je vážně nemocná. Pochopí jeho situaci
a začnou se kamarádit.
Film má po finálním střihu zhruba deset minut. Samotné natáčení
scén v nemocnici ale trvalo více
než čtyři hodiny. Odehrálo se
v neděli, tak, aby co nejméně narušilo provoz oddělení. „Obdivovala jsem celý štáb, bylo to náročné
obzvlášť pro děti,“ komentovala
Vladimíra Rohlíková, která se přišla
podívat, jak to jde jejímu mladšímu
synovi Zbyňkovi před kamerou, ale
zároveň byla připravena pomoci,
kdyby filmaři něco v nemocničním
prostředí potřebovali.
Snímek je téměř beze slov, o to
větší emoce vzbuzuje. „Jedna dětská lékařka z Brna nám napsala, že
by snímek měli vidět na všech školách,“ dodala Rohlíková. Není divu,
téma šikany, nepochopení, komplikovaných mezilidských vztahů je,
a bohužel zřejmě i bude, stále
aktuálnější.

Informovali o rodinném pokoji
i nárůstu počtu porodů
Všechna regionální média informovala
o dokončeném projektu rodinného
porodního pokoje, ale také nárůstu počtu
porodů. Za první pololetí letošního roku
jsme měli ve Vsetíně 401 porodů, což je
o téměř sedm desítek více než v prvním
pololetí roku 2014 (332 porodů).
Porodů úspěšně přibývalo i o prázdninách. Loňský červenec byl sice o čtrnáct
porodů bohatší než letošní, ale srpen
(77 porodů) to opět dohnal. K poslednímu prázdninovému dni jsme měli
ve Vsetíně letos 548 porodů, zatímco vloni jich ve stejném období bylo 482. Takže
rostoucí trend si i nadále držíme. Děkujeme všem rodičkám za přízeň i pozitivní
ohlasy na sociálních sítích:)

Strana 11

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Napsali jste nám...

Soutěžte s námi...
o dvě vstupenky na ples

Děkuji rehabilitaci, velmi jsem ocenila erudici a trpělivost

• Ocitla jsem se v situaci, ve které jsem nutně potřebovala pomoc fyzioterapeuta, a tak jsem se na doporučení své lékařky dostala do péče rehabilitačního
oddělení Vsetínské nemocnice, které vede primářka MUDr. Danuše Trnovcová.
Velmi jsem ocenila erudici, s jakou probíhala léčba, velkou trpělivost, ochotu a především účinnou pomoc, které se mi od paní primářky MUDr. Trnovcové a od vedoucí fyzioterapeutky Mgr. Pavlíny Matějčkové dostalo. Děkuji
a přeji hodně úspěchů v náročné práci. Mgr. Eva Zdráhalová, Vsetín
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Chválím interní oddělení
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Poděkování fyzioterapeutce za profesionalitu a obětavost

• Dobrý den, touto cestou bych chtěla vyjádřit pochvalu rehabilitační sestře
J. Orságové z pracoviště v Novém Hrozenkově. S tak vysokou profesionálitou,
obětavostí, ochotou a přístupem k pacientům jsem se za svých 66 let nesetkala.
S pozdravem E. Kroutilová, Nový Hrozenkov

Rozhodl jsem se pro zákrok ve Vsetíně a udělal jsem dobře

• Vedení vsetínské nemocnice, v květnu tohoto roku jsem byl hospitalizován
na chirurgickém oddělení A pod vedením MUDr. Rohlíka. Na nohou mi předtím
ve FN Ostrava vykonali deset zákroků z důvodu ischemické choroby na obou
dolních končetinách. Protože se schylovalo k amputaci, zvažoval jsem, zda si to
nechám udělat doma na Vsetíně či ve FN. Rozhodl jsem se pro domácí půdu
a udělal jsem dobře. Během čtyř dnů mi musely být amputovány obě nohy, což je
dost těžká fyzická i psychická zátěž. Jsem přecitlivělá osoba a pokud by se někdo v této nelehké situaci - choval nevhodně či hrubě, dost těžce bych to nesl. Mohu
konstatovat, že všechny sestřičky se ke mně chovaly vstřícně a ohleduplně a těch
43 dnů, které jsem strávil na jednom lůžku, mi pomohly překonat. Cením si jejich
práce, protože vím, že práce s lidmi není jednoduchá a vyžaduje velkou zodpovědnost. Dále bych chtěl pochválit nemocniční kuchyni. Jídlo bylo rozmanité
a zvlášť polévky, které obecně ve vývařovnách bývají kamenem úrazu, byly velmi
chutné. Abych jenom nechválil, já sám jsem za měsíc nechal naházet asi tisíc
korun do televizního automatu. Úhlopříčka 55 cm je pro sledování na velkém
pokoji příliš malá. Ty monitory nemají žádnou kvalitu a patří spíše do muzea.
Mějte se fajn, fandím vám. Jaroslav Č., Vsetín. (P.S.: Děkujeme za slova chvály
i připomínky, kterými se zabýváme a zvažujeme možnosti řešení).

Jsem spokojen s přístupem personálu i výsledkem operace
• Vážená paní ředitelko, před několika týd-

ny jsem podstoupil na ORL vaší nemocnice
zákrok, jehož součástí bylo odstranění horní
části ucha. Chtěl bych touto cestou poděkovat za profesionální přístup a kvalitní péči
personálu vaší nemocnice. Jmenovitě děkuji
paní primářce MUDr. Magdaleně Krutilkové, která mě má v lékařské péči a operovala mne, ale také sestrám, které při zákroku
asistovaly. S jejich přístupem, zákrokem i výsledkem zákroku jsem velmi spokojen. S poděkováním a přáním pěkných dnů Vám i personálu ORL oddělení
Stanislav P., Vsetín.
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• Vážená paní ředitelko, byl jsem u vás hos-

pitalizovaný na interním oddělení. Velmi jsem
byl spokojen, až překvapen, s úrovní a profesionalitou sestřiček, které se o mě staraly.
Laskavost a vnímavost k potřebám, když není
člověku dobře, je jejich hlavní devizou. Všech
bez výjimky. Mé osobní poděkování patří paní
Švagerové. Děkuji mnohokrát. Josef Dudík
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Se zpravodajem Vsetínská nemocnice a.s.
informuje můžete tentokrát soutěžit o dvě
vstupenky na Zdravotnický ples, který se
uskuteční v Domě kultury Vsetín v sobotu
28. listopadu 2015.
Stačí správně vyluštit sudoku, číslice
ve třech vyznačených políčkách poslat
na soutez@nemocnice-vs.cz, a mít štěstí
při slosování. Odpovědi posílejte
do 15. října 2015.

Zdravotnický
ples
28. 11. 2015
DK Vsetín

Výherce z minula:
Naše sudoku v minulém vydání zpravodaje správně vyluštila, kombinaci (9,4,9)
poslala, ve slosování měla největší štěstí a
vstupenky na filmové představení DÁMA
VE ZLATÉM s Helen Mirren v hlavní roli vyhrála Jana Konečná ze Vsetína, která nám napsala: „Moc děkuji za výhru, film byl dokonalý. V kině jsem už dlouho nebyla, až díky
Vám. Váš zpravodaj jsem objevila v lékárně
a prima jsem si v něm početla. Ještě jednou
děkuji.“ I my děkujeme a těšíme se na další
reakce od Vás.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

„Start Rodinného běhu
jsme přesunuli na poledne,“
komentuje Mgr. Libor Čada z organizačního týmu
běžeckého závodu TES VALACHIARUN 2015

Vloni jsme se poprvé potkali na startu Rodinného běhu, který se konal v rámci
běžecké akce TES VALACHIARUN. Udělat něco pro své zdraví a dobrou věc můžeme
i letos. Je báječné, že společnost TES Vsetín a.s. slíbila výtěžek Rodinného běhu
znovu zdvojnásobit a předat Vsetínské nemocnici. Příjemnou změnou je posunutí startu: zatímco vloni jsme čekali až do odpoledních hodin, letos byl přesunut
na pravé poledne. Na trať se tedy vydáme z Panské zahrady v sobotu 3. října
ve 12.00 hodin. TES VALACHIARUN však není zdaleka jen Rodinný běh a proto jsme
se Mgr. Libora Čady z organizačního výboru zeptali na to, co letos běžce čeká.
• Rodinný běh měl vloni bezvadnou
atmosféru. Jakou trať pro nás chystáte
letos?
„Vzhledem k tomu, že se tohoto běžeckého happeningu účastnili i rodiče s dětmi
na koloběžkách, odrážedlech nebo přímo
s kočárky, zůstane trať stejná. Je nenáročná a zvládne ji opravdu každý.“

• Jaké novinky nabízí pro účastníky
TES VALACHIARUN 2015?
„Hlavní změnou je posunutí startu Rodinného běhu na pravé poledne a startu Horského a silničních běhu na 13.00. Jinak
všechno zůstává jako vloni, tedy připraveno
je devět závodů v celkové délce 141 km.“
• Vloni se běžela i více než stokilometrová Ultra trať, v letoním roce je na programu znovu. Kudy povede a jakou očekáváte
účast?
„Trasa závodu Ultra 102 km zůstává stejná
jako vloni, běží se na trase hlavního hřebene Javorníků a Vsetínských vrchů a závodníci na její zdolání mají pouze 24 hodin! Start
je u vsetínského gymnázia, pak proběhnou
městem na cyklostezku Bečva a pokračují na
Jahodný, Filku a Radošov sedlo, na Papajské
sedlo, přes Kohútku a Velký Javorník na Bumbálku, Třeštík, Vysokou, Pod Kotlovou, Čarták, Tanečnici, Ptáčnici, Vsacký Cáb, Krošenky, Lysný sedlo, Vsetín-Ohradu a vrací se zpět
do vsetínské Panské zahrady. Očekáváme
o něco vyšší účast, protože počet přihlášených je v tuto chvíli stejný jako počet loňských závodníků.“

• Samotný TES VALACHIARUN se koná
již poosmé. Jaký byl impuls k pořádání
tohoto běžeckého podniku?
„S nápadem uspořádat ve Vsetíně běžecký závod přišel Roman Divín, který před
osmi lety zorganizoval první ročník a proto
na tuto otázku odpovídá právě on: „Přestože jsou dnes běžecké závody poměrně
populární, nebylo tomu tak před osmi
léty. A už vůbec ne takzvaný „trail running“, tedy běh v přírodě. Protože místní
okolí je jako stvořené pro tento životní
styl a já měl za sebou čerstvé zkušenosti z podobných podniků v zahraničí jako
účastník, rozhodl jsem se podobnou akci
pořádat i zde. Přičemž jako nejdůležitější
mi připadalo, že vítězem se má cítit každý účastník, který se postaví na start, bez
ohledu na fakt, zda doběhne do cíle. Přednostně pak samotné děti, jejichž běhy jsou
nedílnou součástí celého klání. Za ta léta,
se ovšem téměř rodinná akce posunula až
do této, poloprofesionální podoby, což je
skvělé.“
• Stihnete si v záplavě organizačních
povinností vyzkoušet některou trať?
„Tak to se v průběhu závodů opravdu
nedá zvládnout, ale jednou jsem běžel jako
vodič před dětmi trať mini 300 metrů což
je okruh kolem rybníčku v Panské zahradě.
A v rámci tréninku se občas proběhneme
po trase Horského běhu.“

více informací na:

www.valachiarun.cz.
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poběžte s námi
pro zdraví a dobrou věc
Kudy jsme vloni běželi a šli:)?
Start Rodinného běhu byl vloni u mateřské školy na křižovatce ulic Kobzáňova
a Žerotínova. Běželi jsme ulicemi Žerotínova, Tyršova, Svárov na Dolní náměstí, poté průchodem na ulici Zahradní
a Kobzáňovou zpět k parku. Letošní trasa by měla být stejná. Nebojte se, zvládnete to všichni:) Nemusíte běžet, stačí
trasu projít. Vloni se účastnily i maminky
s kočárky, děti na koloběžkách a dokonce jeden čtyřnohý miláček:)

Vsetínská nemocnice a.s. informuje - seriál

Fyzioterapeutky Tereza a Míša se věnují
požárnímu sportu a výchově mladých
Obě pracují na rehabilitačním oddělení Vsetínské nemocnice. Bc. Tereza Houžvová
(na společné fotografii je vpravo) má na starost dětskou terapii, věnuje se Vojtově
a dalším metodám. Její kolegyně, usměvavá Bc. Michaela Klásková k nám nedávno
nastoupila po absolvování studia. Kromě pracoviště však mají i společný koníček,
ve volném čase se obě už léta věnují požárnímu sportu, organizací akcí v obci, které
s činností hasičů souvisejí, ale také výchově mladých.
A jak se prolíná profese s koníčkem? „Když trénuju děti, dívám se na ně očima fyzioterapeutky. Sleduju jejich držení těla, snažím se je správně směřovat, regulovat.
Upozorňuji je, na co si mají dávat pozor,“ vysvětluje Tereza. „Snažila jsem se jim
poradit, aby se rozcvičovali, a jak to mají správně dělat. Když na to zapomenou, že
je pak vše bolí,“ dodává Míša, která již také tapovala hasičům kolena a zajišťovala
první pomoc.

Na snímku vlevo Tereza Houžvová se svým týmem (v první řadě), na dalších
snímcích Míša Klásková jako rozhodčí a se svými svěřenci.

• Jak dlouho se svému koníčku věnujete
a jaká je Vaše úloha v týmu?
Tereza: „U hasičů jsem od třinácti let, pořád
u prženského sboru. Tenkrát se začaly
požárnímu sportu věnovat všechny kamarádky, tak jsem se přidala taky. Co se týká
mé úlohy v týmu, jsem košař (tedy ten, který při požárním útoku háže hadici se sacím
košem do kádě s vodou), případně mám
na starost spojování savic. Požární sport
vyžaduje fyzickou zdatnost i manuální zručnost. U mě je to spíše o zručnosti:) Co se
týká mladých, trénovat mládež jsem začala

Naše hobby
před čtyřmi lety. V družstvu mám dnes i své
dvě děti.“
Míša: „Já se k hasičům dostala v šestnácti. Pocházím z Želechovic nad Dřevnicí,
obec se tehdy osamostatnila a rozhodli
jsme se, že založíme družstvo žen. Kamarádka mě přemluvila, šla jsem do toho

Tereza s mladými hasiči
na soutěži ve Veselé.
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s nadšením. Byla jsem tenkrát v družstvu
nejmladší a dostala na starost závěrečnou
fázi útoku. Mladé hasiče jsem trénovala
po maturitě, pak to bylo složitější, protože
jsem studovala v Praze. Chodila jsem je
tedy podporovat alespoň jako divák. Ale
od září bych se k nim chtěla opět vrátit.“

• Spousta mladých raději sedí u počítače, než by se věnovalo společné aktivitě.
Co Vás udrželo u náročného koníčka?
Tereza: „Nalákal mě kolektiv, a to nás drží
až doteď. I když v době starších žáků jsme
měli i spoustu úspěchů. Vyhrávali jsme
okresní ligu.“
Míša: „Mě motivovala super parta, která
se setkává nejen na soutěžích. Zajišťujeme
spoustu tradic, obnovili jsme v obci hody.“
Tereza: „Hasiči pomáhají pořádat v obci
spoustu tradic a společenských akcí. Začínáme plesem, pokračujeme dětským
dnem a zastavíme se až koncem roku. Ale
je to pro život v obci důležité a zažijeme
při tom i spoustu legrace:)
Máte i Vy na svém oddělení kolegu se zajímavým koníčkem? Rádi o něm napíšeme
v naší rubrice.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje
Nemocniční svatby: přejeme
hodně štěstí na společné cestě

Zpravodaj se podíval až
na norský ostrov Frøya
„Rybařina je obrovský relax,“ říká vedoucí
centrálního nákupu Jan Vojta

Hned dvě svatby, kdy ženich i nevěsta pracují
v naší nemocnici, se uskutečnily v uplynulých týdnech. V sobotu 15. srpna 2015
vstoupili do svazku manželského laborantka hematologicko - transfuzního oddělení
Ing. Simona Koniariková a manažer kvality
Ing. Libor Czeffer (na snímku), kteří nyní užívají společné příjmení Czeffer. Svatební obřad
se uskutečnil ve venkovním areálu Restaurace
U Vychopňů a popřát jim přišli nejen příbuzní
a kamarádi, ale také mnozí kolegové z nemocnice. Nevěsta se vdávala v bílém, ženich v černém
a oběma to moc slušelo.
Druhá svatba se konala o dva týdny později
a snoubenci byli tentokrát dokonce z jednoho
oddělení. Oční lékař MUDr. Jiří Siegl si vzal kolegyni MUDr. Zuzanu Prokopovou, nyní již Sieglovou.
Přejeme oběma rodinkám hodně štěstí, lásky
a vzájemného porozumnění.

moře na dětském oddělení

Prázdniny jsou už minulostí, malé pacienty
na dětském oddělení ale budou ještě chvíli těšit
obrázky moře, s piráty a rybami, které vznikly
v rámci Dne dětí s Annou. Děkujeme autorům
i organizátorům akce.

Vloni jste v rámci naší letní
cestovatelské soutěže vzali nemocniční zpravodaj na dovolenou
po České republice, na Ukrajinu či
do Středomoří. Letos se podíval
dokonce do Norska, a to konkrétně
na ostrov Frøya do městečka Titran, které se nachází bezmála dva
a půl tisíce kilometrů od Vsetína.
Dovezl jej tam vedoucí centrálního
nákupu Jan Vojta.
„S kamarády na rybách jsem byl
v Norsku už po jedenácté. Je tam nádherná příroda, spousty malebných
ostrůvků,“ prozradil cestovatel. Ryby
lovili z malé rybářské lodě a byli prý
letos poměrně úspěšní. „Ryb bylo
relativně hodně, ale těch trofejních
už méně,“ vysvětlil s úsměvem. I tak
se jim podařilo několik „trofejních“
kousků ulovit. „Otec chytil žraloka
ostrouna, který měl 115 centimetrů,
já 105 centimetrů. Tato ryba dorůstá zhruba 130 centimetrů, je to jedna
z menších forem žraloka,“ nastínil.
Mezi rybami, které vytahovali z vody,
bylo nejvíce různých druhů tresek
(obecná, polak, tmavá, jednoskvrnná),
ale také některé druhy štítníků, a nám
dobře známé makrely. „Ovšem mnohem větší a chutnější než v českých
supermarketech,“ dodal s úsměvem.
Nejen na ryby, ale také na mnohé
další živočišné druhy, je norská příroda bohatá. „Navštívila nás tam liška,
cestou jsme viděli losy, orla skalního,
delfíny,“ doplňuje Vojta. Vysvětluje,
že sám se rybářství věnuje od narození, možná je u nich dáno již geneticky.
Aktivně se mu věnoval otec i děda.
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„Je to absolutně největší koníček, obrovský relax, uklidnění,“ hodnotí. Rybařina
jej vyučila také trpělivosti a důslednosti, kterou využívá i v práci. Ve Vsetínské nemocnici pracuje více než rok
a se svým týmem vyjednává pro nákupy
všeho potřebného ty nejlepší ceny, což
se mu daří. Využívá dlouholetých zkušeností ze stejného postu, který zastával
v krajské nemocnici v Pardubicích,
a své celkově více než dvacetileté praxe
ve zdravotnictví. Děkujeme mu
za krásné fotografie z Norska a přejeme
hodně úspěchů v jeho hobby i v práci.
Všem zaměstnancům pak pohodové
podzimní dny.
A pokud jste i Vy vzali náš zpravodaj
na dovolenou, či se na ni teprve chystáte, pošlete nám fotografii na adresu:
soutez@nemocnice-vs.cz. Čas máte
do poloviny října. Na výherce nejhezčí
a nejvzdálenější fotografie čeká láhev
sektu.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje
více o metodách
TRX rozvíjí tělesnou sílu,
vhodné i pro hendikepované

Vsetínská nemocnice a.s. Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
rehabilitačního oddělení
v úterý 6. října 2015
od 9.00 do 16.00 hodin,
1. patro polikliniky

Metoda TRX (Total-Body Resistance Exercise) jsou cviky pro zatížení celého těla.
Jedná se závěsné cvičení, které rozvíjí
tělesnou sílu pomocí funkčních pohybů
a dynamických poloh. Při sportu
a každodenním cvičení se pohybujeme stále v mnoha rovinách. Cvičení
na závěsném systému TRX nám umožňuje cvičit v těchto rovinách, stejně
tak, jak žijeme. Svalová hmota narůstá
rovnoměrně, což snižuje riziko zranění
a zvyšuje výkonnost.

Vojtova metoda má pozitivní
vliv na psychomotoriku

Vojtova metoda je způsob, jak v určitých
polohách aktivovat zóny, které napomáhají k uvolňování zablokovaných nervových (a tím i svalových) spojů mezi mozkem a míchou, s cílem zlepšit funkce svalů
v oblasti páteře, horních i dolních končetin a obličeje, využívané v každodenních
činnostech. Je účinná i tam, kde došlo
k poruše neuronových buněk mozku a tím
i k narušení funkcí svalů. Vojtovou metodou lze dosáhnout zlepšení spontánního
pohybu, držení těla, funkce - zejména
kyčelních a ramenních kloubů, prohloubení dýchání, aktivace regulační funkce
střev a močového měchýře.

Představíme možnosti
rehabilitace dětí, novinky,
nabídneme ukázky cvičení
i využití moderních
technologií.
Připraven je zajímavý
PROGRAM PRO CELOU

RODINU.

• TRX - cvičení s popruhy (pro zatížení celého těla)

možnost ukázkového cvičení v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00 a 15.00 hodin - rezervace na tel. 571 818 624.
Cvičební úbor s sebou.

• Baby masáže u kojenců a starších dětí (E. Hurtová)
Individuální cvičení s dětmi do jednoho roku věku
(na podporu fyziologického pohybu). Individuální cvičení
plochých nohou.

Základní a neměnná barva logotypu nemocni
i varianta v černé a negativu. Logotyp by měl

• Vojtova metoda
• Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře

• Nordic walking - severská chůze
�������������������������
• Zdravá kancelář - prevence správného
sedu
• Ukázky využití nejmodernější komunikační
techniky
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• Měření tlaku, BMI
• Zdravá výživa pro děti (9.00 - 12.00 hodin)
Představíme Vám i další využívané metody včetně McKenzie,
reboxu, fyzioterapie stresové inkontinence moči a dalších.
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