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Stavovskou
povinností
lékaře

je péče o zdraví každého
člověka bez rozdílu,
v souladu se zásadami
lidskosti, v duchu úcty
ke každému lidskému
životu, se všemi ohledy
na důstojnost lidského
jedince...
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Úvodní slovo
předsedkyně
představenstva

Ing. Věra Prousková, MBA | předsedkyně představenstva

Vážené dámy a pánové,
vážení zaměstnanci, pacienti, čtenáři,
znovu je přede mnou náročný úkol – objektivně zhodnotit uplynulé období
a nastínit záměry a další rozvoj pro rok následující. Než jsem začala psát,
přečetla jsem si úvodník ze zprávy roku 2014. Ten končí přáním, aby rok
2015 navázal na úspěšné výsledky roku 2014. Je velmi příjemné začít konstatováním, že navázal.
Proč si mohu toto tvrzení dovolit? Těch důvodů je poměrně mnoho a hodnotit je mohou jak zaměstnanci, tak pacienti, návštěvníci, dodavatelé, instituce, ale také náš zakladatel, Zlínský kraj. Ten v roce 2015 významně
přispěl jak ke zlepšení vzhledu některých částí nemocnice, tak finanční podporou formou úvěru napomohl urychlení ekonomické stabilizace nemocnice.
Rok 2015 se tak stal po dlouhé době prvním rokem, kdy vlastní kapitál
nemocnice převýšil cizí zdroje, což je okamžik ekonomicky velmi významný.
Zvlášť, když trend snižování cizích zdrojů pokračuje a tím se zadluženost
nemocnice dále snižuje. Díky projektům financovaným z evropských fondů
a spolufinancováním, které zajistil Zlínský kraj, se změnil vzhled budovy
léčebny dlouhodobě nemocných a správní budovy. Byla vyměněna okna,
budovy byly zatepleny, zrekonstruovalo se tepelné hospodářství, což přineslo energetické, a tedy i nákladové úspory.
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V roce 2015 se naplnila očekávání zaměstnanců v oblasti odměňování.
Podařilo se zajistit dostatečné zdroje ke zvýšení mezd a průměrná mzda
se zvýšila o téměř 10 %. Tím jsme se přiblížili průměrné mzdě okolních zdravotnických zařízení, ale i mzdě v jiných rezortech našeho regionu. Úhrady
od zdravotních pojišťoven se výrazněji přiblížily reálné výkonnosti. Podařilo
se nastartovat obnovu majetku, zejména zdravotnické techniky, ale i drobného vybavení jak pro zlepšení komfortu pacientů, tak i pro usnadnění práce
a zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců.
Zdroje, které bylo nutné zajistit k pokrytí všech výše uvedených potřeb,
jsme získali díky vyšší výkonnosti nemocnice, a tedy díky vyšším úhradám
za poskytnuté zdravotní služby. Jednak šlo o prostředky za péči o hospitalizované i ambulantní pacienty, ale i za prodej léků, který se díky otevření
nové lékárny zvýšil téměř o polovinu. S velkým uspokojením tak můžeme
konstatovat, že Vsetínská nemocnice a.s. vytvořila v roce 2015 zisk před
zdaněním ve výši 19,9 mil. Kč.
A s jakými cíli jsme vstoupili do roku 2016? Tím největším je zahájení
výstavby nového interního pavilonu, které připravuje zakladatel nemocnice –
Zlínský kraj. Stabilizace zdravotnického personálu je dalším a neméně
významným cílem. Cestou ke stabilizaci je nejen další zvyšování mezd zaměstnanců, ale i podpora celoživotního vzdělávání a rozvoj pozitivně laděné
firemní kultury, jejímž základem je týmová spolupráce a důvěra. Máme
připraveny prostředky na další obnovu zdravotnické techniky i drobného
vybavení jednotlivých pracovišť nemocnice. Pro pacienty bude nejvýznamnější další etapa obnovy nemocničních lůžek. Na úseku kvality se připravujeme k získání certifikátu kvality a bezpečí zdravotních služeb. A současně
je připravena další část souboru opatření ke zvýšení efektivity poskytovaných
zdravotních služeb, a to zejména cestou optimalizace procesů a efektivity
při využívání všech zdrojů.
Čeká nás tedy další náročný rok a nezbývá než si přát, aby nám pacienti
zachovali svou přízeň. Aby zaměstnanci našli právě v naší nemocnici nejen
zajímavou práci a odpovídající odměnu za ni, ale i společenské uznání jejich
práce, pozitivní a motivující prostředí a spolupracující a odborně zdatné
kolektivy. Naši dodavatelé určitě uvítají další zlepšení obchodních vztahů,
zejména v podobě dalšího zkrácení splatnosti našich závazků. Věříme, že
nám zachovají svou přízeň i naši významní sponzoři, díky kterým se nám
každý rok daří vylepšovat prostředí pro naše pacienty. Pro město a celý region chceme být spolehlivou zdravotnickou institucí, ale i významným a věrohodným zaměstnavatelem. A pro našeho zakladatele chceme být organizací,
jejíž název i značku může zařadit mezi své úspěšné organizace.

6

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

1.

Charakteristika
společnosti
Základní údaje

Název společnosti: 		
IČ, DIČ:			
n Sídlo společnosti:		
n Zápis v obchod. rejstříku:
n Datum zápisu:		
n Datum zahájení činnosti:
n Právní forma:		
n Akcionář:			
n Telefon:
		
n Webové stránky:		
		
n
n

Vsetínská nemocnice a.s.
26871068, CZ26871068
Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946
20. září 2005
1. května 2007
akciová společnost
Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, Zlín, PSČ 760 01
+ 420 571 818 111
www.nemocnice-vs.cz

Předmět podnikání

n Poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické, léčebné,
preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou
n Opravy silničních vozidel
n Hostinská činnost
n Masérské, rekondiční a regenerační služby
n Silniční motorová doprava / nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny / nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny / vnitrostátní příležitostná osobní
n Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 Živnostenského zákona

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je 260 800 000,- Kč, je vydáno 258 kmenových akcií
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč a dále 28 kmenových
akcií na jméno v listinné podobě v hodnotě 100 tis. Kč. K 31. 12. 2015 je základní
kapitál splacen.
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Statutární orgány společnosti

MUDr. Bořek Lačňák n Ing. Věra Prousková, MBA n Ing. Leoš Dostál

Představenstvo

Dozorčí
rada
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Předsedkyně představenstva Ing. Věra Prousková, MBA
n Člen představenstva MUDr. Bořek Lačňák | Ing. Leoš Dostál
n

MUDr. Lubomír Nečas, předseda
MUDr. Radim Slováček n Ing. Libor Karásek
n Lucie Kotrlová, DiS. n Ing. Jaroslav Kučera
n JUDr. Josef Valenta n MUDr. Róbert Teleky
n Ing. Martin Pavlica n Bc. Petr Lusar
n
n
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Organizační struktura
ÚSEK ŘEDITELSTVÍ
Ředitelka
PRACOVIŠTĚ SEKRETARIÁTU
Asistentka ředitelky

ÚSEK ŘÍZENÍ KVALITY
Manažer kvality

PRACOVIŠTĚ PRÁVNÍ SLUŽBY
Právník

PRACOVIŠTĚ TISKOVÉ MLUVČÍ
Tisková mluvčí

ÚSEK LÉČEBNÉ PÉČE
Náměstek
pro léčebnou péči
ODDĚLENÍ
Primář

ÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ
PÉČE / Náměstek pro
ošetřovatelskou péči
ODDĚLENÍ
Vrchní sestra

AMBULANCE PLDD a PLD
Vedoucí
LPS
PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO
PSYCHOLOGA
Vedoucí ambulance
PRACOVIŠTĚ KLINICKÉHO
FARMACEUTA
Klinický farmaceut

PRACOVIŠTĚ EPIDEMIOLOGICKÉ SESTRY
Epidemiologická sestra
PRACOVIŠTĚ DONÁŠKOVÉ
SLUŽBY
Vedoucí donáškové služby
PRACOVIŠTĚ
NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ
Vedoucí nutriční terapeut
MOBILNÍ TÝM
SESTER

ÚSEK HTS
Náměstek pro HTS
PROVOZNÍ ODBOR
Vedoucí provoz. odboru
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí ekonom. oddělení
ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍHO
NÁKUPU
Vedoucí oddělení CN
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN
Vedoucí oddělení ZP

PERSONÁLNÍ ÚSEK
Náměstek
pro personální řízení
Pracoviště BOZP a PO
Pracoviště PaM
Oddělení stravování
Oddělení údržby
Oddělení energetiky
Provozní oddělení

LÉKÁRNA DUO
Vedoucí lékárník
ODDĚLENÍ
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
Vedoucí oddělení IS
ODDĚLENÍ DOPRAVY
Vedoucí oddělení dopravy

Vedení nemocnice
Ředitelka n Ing. Věra Prousková, MBA
Náměstek pro léčebnou péči n MUDr. Bořek Lačňák
Náměstek pro HTS n Ing. Leoš Dostál
Náměstek pro ošetřovatelskou péči n
Náměstek pro personální řízení n
Manažer kvality n
Tisková mluvčí n

Mgr. Pavel Šupka
Ing. Martin Pavlica
Ing. Libor Czeffer
Ing. Lenka Plačková
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Vedení oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělelní:
primář MUDr. Milan Doležel
vrchní sestra Bc. Petra Proksová
Centrální operační sály a centrál. sterilizace:
primář MUDr. Dalibor Dvořák
vrchní sestra Bc. Jana Hanušová
Dětské oddělení:
primář MUDr. Marián Rubint
vrchní sestra Bc. Eva Kovářová
Gynekologicko-porodnické oddělení:
primář MUDr. Jiří Hlavinka
vrchní sestra Bc. Milena Fusková
Hematologicko-transfuzní oddělení:
primář MUDr. Karel Srovnalík
vrchní sestra Marie Kašparová
Chirurgické oddělení:
do 10/2015 primář MUDr. Jaroslav Sankot
od 11/2015 MUDr. Radim Slováček
vrchní sestra Bc. Miriam Valchářová
Interní spojený lůžkový fond:
primář MUDr. Vlastimil Koziel
vrchní sestra Mgr. Bohdana Kutějová
Léčebna dlouhodobě nemocných:
primářka MUDr. Zuzana Vojtěchová
vrchní sestra Jarmila Zubíčková
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Neurologie:
primářka MUDr. Blanka Rychlíková
Oční oddělení:
primář MUDr. Michal Ziegler do 07/2015
primář MUDr. Ján Čúvala od 08 do 09/2015
primář MUDr. Pavel Šmehlík od 10/2015
vrchní sestra Eva Nováková do 09/2015
vrchní sestra Věra Horáková od 10/2015
Oddělení klinické biochemie:
primářka RNDr. Dagmar Bělovová
vedoucí laborantka Pavlína Melichaříková
Oddělení klinické onkologie:
primář MUDr. Zdeněk Janáček
vrchní sestra Bc. Jana Macháčová
Oddělení lékařské mikrobiologie:
primářka RNDr. Anna Sekáčová
vedoucí laborantka Eva Sotolářová
Oddělení patologické anatomie:
primář MUDr. Petr Mičulka
vedoucí laborantka Mgr. Věra Maňáková
Oddělení TRN
(tuberkulózy a respiračních nemocí):
primář MUDr. Ján Hanuštiak
vrchní sestra Hana Chmelařová
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Ortopedické oddělení:
primář MUDr. Zdeněk Košťál
vrchní sestra Irena Srbová, DiS.
Radiodiagnostické oddělení:
primář MUDr. Radomír Vala
vedoucí radiologická asistentka Anna Ingrová
Rehabilitační oddělení:
primářka MUDr. Danuše Trnovcová
ved. fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková
Ušní, nosní, krční oddělení:
primářka MUDr. Magdaléna Krutilková
vrchní sestra Mgr. Andrea Adámková
Gastroenterologické oddělení:
primář MUDr. Assao Gampana od 02/2015

Vedoucí
zaměstnanci úseku

hospodářsko-technických služeb
Provozní odbor:
Ing. Ladislav Kašpar
Ekonomické oddělení:
Ing. Hana Heryánová
Oddělení centrálního nákupu:
Jan Vojta
Oddělení zdravotních pojišťoven:
Ing. Martina Hubertová do 07/2015
Ing. Barbora Šamajová od 08/2015
Lékárna DUO – vedoucí lékárník:
Mgr. Tomáš Svoboda
Oddělení informačních systémů:
Bc. Petr Lusar
Oddělení dopravy:
Hana Michalcová   
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2.

Historie
společnosti

V roce 2015 měly kulaté jubileum svého vzniku hned tři oddělení

Vsetínské nemocnice. Uplynulo dvacet let od vzniku centrálních operačních
sálů a centrální sterilizace, čtyřicet let fungování klinické onkologie a padesát
let ortopedického oddělení. Historie samotného zdravotnického zařízení
je však mnohem delší. Prvního pacienta přijala nemocnice 16. května 1911,
v roce 2015 jsme si tak připomenuli 104. výročí otevření. Po celou dobu její
existence měla štěstí na významné osobnosti, které přispěly k jejímu rozvoji.
Jednou z významných postav byl bezesporu MUDr. Josef Gregor, první primář,
který měl chod nemocnice na starosti, ale také jeho nástupce MUDr. Josef
Holz, jenž svým chirurgickým uměním přilákal mnohé pacienty a významně
se zasloužil o rozvoj nemocnice.
Počátkem třicátých let ale již kapacita tehdejší nemocnice nepostačuje,
plánuje se výstavba nového pavilonu. Komplikuje ji však hospodářská krize,
později druhá světová válka. I přesto se rozvíjejí další odbornosti, přicházejí
MUDr. František Adamík (ORL), MUDr. Zdeněk Kublák (ftiseolog) a MUDr. Rudolf Houdek (gynekolog), vznikají nová oddělení. V roce 1945 se společně
s chirurgií stěhují do nového pavilonu, který se po mnoha letech podařilo
dokončit. V padesátých letech se nemocnice stává středem tehdejšího OÚNZ
(Okresní ústav národního zdraví). Realizuje se postupně řada investičních
akcí, rozšiřují se i odbornosti (rentgenologie, ARO, ortopedie, neurologie).
Koncem šedesátých let se interní oddělení dočká vybudování jednotky intenzivní péče, v roce 1972 je zahájen provoz v nově vybudovaném infekčním
pavilonu. Dalšími vybudovanými objekty jsou poliklinika a pavilon LDN. V polovině devadesátých let je dokončena přístavba k chirurgickému pavilonu,
kde vzniká prostor pro centrální operační sály a centrální sterilizaci. Následně je realizována výstavba nového stravovacího pavilonu (1999–2003)
a rekonstruován infekční pavilon (dokončeno 2007), kde našlo zázemí rovněž
dětské oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie.
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V letech 2003–2007 byla nemocnice příspěvkovou organizací, od 1. května
2007 je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem
je Zlínský kraj. V dubnu 2011 byl slavnostně předán zatím nejnovější objekt:
pavilon patologie a centralizovaných laboratorních provozů, který zajišťuje
zázemí nejen pro oddělení patologické anatomie, ale také pro klinickou biochemii a hematologicko-transfuzní oddělení. Investorem stavby byl Zlínský
kraj, vnitřní vybavení hradila z vlastních prostředků Vsetínská nemocnice a.s.
V prosinci 2013 byl slavnostně zahájen provoz rekonstruované centrální
sterilizace. Investorem stavební části v objemu 14,5 milionu korun byl Zlínský kraj. Nemocnice uhradila dodávku zdravotnických technologií a vnitřní
vybavení za bezmála 6,5 milionu korun. Rekonstrukce centrální sterilizace
znamená nejen obnovu stávajícího vybavení a technologií, ale díky změně
prostorové dispozice také provozní úspory.

V roce 2014 byla pro Vsetínskou nemocnici významnou realizace zateplení polikliniky. Zlepšila se tepelná pohoda v budově, kde jsou čtyři desítky
pracovišť, snížily se náklady na vytápění a pozitivně se změnil celkový vzhled
rozsáhlé stavby v centru Vsetína. Vyměněno bylo 272 oken, zatepleno 3,2
tisíce metrů čtverečných fasády a byla provedena rekonstrukce střechy.
Celkové náklady dosáhly bezmála 18 milionů Kč. Realizaci zateplení umožnila dotace z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí. Podíl nemocnice činil zhruba 11,5 milionu Kč.
Rok 2014 patřil také léčebně dlouhodobě nemocných, byl „Rokem pro
LDN“. Cílem tohoto projektu bylo shromáždit finanční prostředky na nákup
nových lůžek a dalšího vybavení, ale také rozšířit spektrum služeb poskytovaných v léčebně dlouhodobě nemocných tak, aby pobyt na oddělení
byl pro pacienty příjemnější. V průběhu roku na oddělení začali působit
nemocniční kaplani, činnost zahájil i Klub LDN, který pacientům nabízí např.
výtvarné tvoření, trénink paměti, předčítání a oblíbenou canisterapii.
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3.

Vsetínská nemocnice
v roce 2015
LEDEN 2015
REKORDNÍ ROK ZAHÁJILA GABRIELA

První dítě roku 2015 se ve Vsetínské nemocnici narodilo 2. ledna v 8.16 hodin.
Holčička Gabriela Hromadová měla při narození 3.000 g. Poblahopřát a popřát hodně zdraví přišel novorozenci i jeho rodičům také náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Lubomír Nečas. Zajímal
jej rovněž počet porodů v uplynulém roce. Narodilo se 745 dětí při 742 porodech. Oproti předchozímu roku, který byl v tomto ohledu rovněž rekordní,
se zvýšil počet porodů o 32. Dlouhodobě rostoucí trend pak pokračoval
i v roce 2015.

MUDr. VOJTĚCHOVÁ PRIMÁŘKOU LDN

Od 1. ledna 2015 zastává funkci primářky léčebny dlouhodobě nemocných
(LDN) Vsetínské nemocnice MUDr. Zuzana Vojtěchová, která před příchodem
do Vsetína působila v nemocnicích Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Český
Krumlov a v lázních Teplice nad Bečvou. LDN funguje ve Vsetíně od roku
1980. Prvním primářem byl MUDr. Tomáš Goláň. Od května 1998 působila
jako primářka MUDr. Danica Hromadová, a to až do poloviny roku 2014.

ULTRAZVUK NOVÉ GENERACE

Významné zkvalitnění diagnostiky přinesl špičkový ultrazvukový přístroj
Philips Affinity 70G, který využívá oddělení radiodiagnostiky Vsetínské nemocnice. Stalo se tak prvním radiodiagnostickým pracovištěm v ČR, jež
tuto novinku využívalo. Plně digitální systém s novou generací prostorového
zobrazení umožňuje i vyšetření pacientů, u kterých to bylo dosud velmi
obtížné. Přístroj nabízí rovněž kvalitnější vyšetření muskuloskeletárního
systému. K přístroji jsou dodávány speciální „compact“ sondy s novou koncepcí mikročipů, nabízející lepší penetraci (hloubku průniku).

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KNIHOVNĚ

Do konce ledna 2015 si mohli zájemci prohlédnout výstavu, která bilancovala aktivity Roku pro LDN. Stejnojmenná prezentace v prostorách Masarykovy veřejné knihovny na vsetínském Dolním náměstí představovala stovku
fotografií z benefičních či klubových aktivit, které byly v rámci Roku pro LDN
pořádány, ať již se jednalo o představení Osloboděná slibka, Rockovou
benefici, Rodinný běh či Adventní koncert v nemocniční kapli. K vidění byly
také ukázky výtvarných dílek, které vznikly v rámci Klubu LDN.
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DISPEČINK SE PŘESTĚHOVAL

Blíže svým klientům se přestěhovalo pracoviště dopravního dispečinku.
Z budovy na okraji areálu bylo přemístěno do zmodernizovaných prostor
bývalého provozního oddělení v přízemí správní budovy. Před kanceláří
vznikl dostatečný prostor pro čekání pacientů na příjezd sanitek. V sousední
místnosti je nově k dispozici centrální pokladna, kterou denně využívají
desítky pacientů k úhradě nejrůznějších plateb.

ÚNOR 2015
NEMOCNICE MÁ NOVÉ LÉKÁRENSKÉ
PRACOVIŠTĚ

Moderně vybavená, bezbariérová a snadno dostupná. Taková je nová lékárna, která byla za účasti zástupců Zlínského kraje, města Vsetína a dalších
vzácných hostů slavnostně otevřena u vstupu do Vsetínské nemocnice
v pondělí 9. února 2015. Pacienti, kteří opouštějí nemocniční areál, si tak
mohou vyzvednout léčiva přímo na místě a využít i dalších nabídek a služeb.
K dispozici nadále klientům zůstává i lékárna v poliklinice, obě pracoviště
pak mají společnou značku Lékárna DUO. Nová lékárna vyrostla v prostorách bývalých zubních ambulancí, které bylo nejdříve nutné přemístit do
nových prostor. Ty umožňují další rozvoj této odbornosti, kterou využívá
i Vsetínská nemocnice, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj. Celkem si akce
vyžádala více než sedm milionů korun. Stavební část v hodnotě 5,9 milionu
korun byla uhrazena z prostředků Zlínského kraje. Vybavení za 1,3 milionu
korun zaplatila Vsetínská nemocnice.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD PŘINESL KNIHY

Mezinárodní den darování knih, který připadá na 14. únor, si v roce 2015
připomenula poprvé i Vsetínská nemocnice. Vodácký oddíl TOM Skorci Vsetín
uspořádal netradiční masopustní průvod v trpasličím duchu, který mířil
právě na dětské oddělení. Na nosítkách společně s basou přinesli malým
pacientům knihy. Členové vodáckého oddílu TOM Skorci jsou pravidelnými
pomocníky dětského oddělení. V roce 2015 přišli potěšit pacienty ještě několikrát.

MODERNÍ LŮŽKA A STOLKY PRO LDN

Pětaosmdesát moderních, elektricky polohovatelných lůžek a multifunkčních stolků má od února 2015 léčebna dlouhodobě nemocných. Obnova
přišla na více než tři miliony korun, významná část byla uhrazena z výtěžku
projektu Rok pro LDN. Moderní lůžka ocenili pacienti i personál léčebny,
ale také fyzioterapeuté. „Možnost nastavení výšky ložné plochy usnadňuje
usazení pacienta, start při nácviku chůze a následné bezpečné usedání na
lůžko,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Mgr. Pavlína
Matějčková.
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POSILA GASTROENTEROLOGICKÉHO
PRACOVIŠTĚ

Včasná diagnostika onemocnění střev je pro následnou léčbu velmi důležitá
a role endoskopického vyšetření v tomto procesu nezastupitelná. Gastroenterologické pracoviště získalo novou, významnou personální posilu,
primáře Assao Gampanu, gastroenterologa s více než dvacetiletou praxí.
Gastroenterologické pracoviště Vsetínské nemocnice provádí diagnostické
i terapeutické vyšetření žaludku (gastroskopie), tlustého střeva (kolonoskopie, sigmoideoskopie), poskytuje péči o pacienty s onemocněním jater,
slinivky, trávicího traktu: jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, včetně
nádorových chorob.

BŘEZEN 2015
JARNÍ PRÁZDNINY OPĚT NA JEDNIČKU

Návštěva zábavního parku Galaxie, zlínské ZOO, exkurze do výrobny baněk,
prohlídka zázemí pro dárce krve, oběd v nemocniční jídelně. Takový byl program Jarních prázdnin pro děti zaměstnanců, které již podruhé uspořádala
odborová organizace POUZP ve spolupráci s nemocnicí, s dalšími dobrovolníky a přáteli. Akcí se zúčastnily více než tři desítky dětí zaměstnanců,
které mimo výlety čekalo také tvoření, díky kterému si domů odnesly
půvabné, vlastnoručně vyrobené dárky.

PREVENCE PRO VEŘEJNOST

Pět desítek lidí se zúčastnilo tradičního bezplatného preventivního vyšetření
v rámci Světového dne ledvin, který připadl na 12. března 2015. Zjišťovala
se přítomnost bílkovin a krve v moči, z krve pak množství kreatininu, filtrační funkce ledvin a glykémie. U většiny příchozích byly hodnoty v pořádku,
dvě desítky lidí byly objednány do nefrologické ambulance k dalšímu vyšetření. Akci připravil tým hemodialyzačního střediska pod vedením MUDr. Mojmíra Lanžhotského, ve spolupráci s nemocničními laboratořemi.

POMŮCKY PRO ŽENY PO ABLACI PRSU

Nabídka prsních epitéz, protetického zdravotního prádla a plavek pro ženy
po ablaci prsu byla k dispozici v pátek 13. března 2015 na oddělení klinické
onkologie. Ženy využily možnosti objednat se, vybrat si z velkého množství
velikostí a typů a zboží si diskrétně vyzkoušet. Akce se v roce 2015 ještě
dvakrát s úspěchem zopakovala. Poradenství i prodej zajišťuje společenost
Epita-DD.

TÝDEN ČTENÍ A ČTECÍ BABIČKY

Týden čtení se již stal milou březnovou tradicí, kterou pro pacienty dětského
oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných zajišťujeme ve spolupráci
s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín. Unikátní je však také Počteníčko
s babičkou, ke kterému se nemocnice připojila jako první zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji. Dobrovolnice přicházejí na dětské oddělení v případě
potřeby číst malým pacientům i každý všední den.
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PŘENOSNÝ ULTRAZVUK PRO ARO

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

DUBEN 2015
VRŠKY PRO POSTIŽENÉHO PÉŤU

Čtyři pytle plné uzávěrů od PET lahví jsme v nemocnici nasbírali a předali
Speciální škole Vsetín. Výtěžek z prodeje vršků nejen od nás, ale také z dalších organizací a jednotlivců, pomáhá s úhradou terapeutických aktivit a kompenzačních pomůcek pro postiženého Péťu Žlebka, jeho spolužáky a kamarády. V roce 2015 sloužily k úhradě závěsných houpaček, které pomáhají
při rehabilitaci a terapiích. Sběr a prodej víček se realizuje v rámci projektu
Nakrmte plastožrouta. Plast, který by jinak skončil v koši a následně na
skládce, poslouží dobré věci.

KONFERENCE SESTRA 2015

Téměř tři stovky zdravotníků z pěti nemocnic ve Zlínském kraji zaplnily sál
vsetínského kina Vatra, kde se konala odborná konference Sestra 2015 –
vzdělávání, kompetence, praxe. Přednášeli odborníci ze čtyř vysokých škol
z České republiky i sousedního Slovenska, ale také zástupci z praxe. Hovořilo se také o kompetencích a připravenosti zdravotníků na prevenci a péči
o HIV pozitivní pacienty, vzdělávání nelékařských profesí v regionu či systému
péče o pacienta s problematicky se hojící ranou. Součástí konference byla
i premiéra krátkého filmu o Vsetínské nemocnici. Záštitu nad akcí převzal
starosta Vsetína Jiří Čunek.

ZUŠ POMOHLA JIŽ POŠESTÉ

Již pošesté předala Základní umělecká škola Vsetín výtěžek benefičních
koncertů dětskému oddělení Vsetínské nemocnice. Tentokrát se podařilo
vybrat z dobrovolného vstupného a prodeje výtvarných předmětů v Lidečku,
Jablůnce, Valašské Polance, Vsetíně a Karolince celkovou částku ve výši
12.363 Kč, kterou předal ředitel ZUŠ Vsetín Roman Konůpka do rukou primáře MUDr. Mariána Rubinta a vrchní sestry Bc. Evy Kovářové.

MĚSTO OCENILO PODPOROVATELE

V prostorách Podnikatelského inkubátoru ve vsetínských Maštaliskách se
uskutečnilo setkání organizací s vedením Vsetína. V rámci této akce ocenil
starosta Jiří Čunek (jako mimořádný počin z hlediska firemní filantropie)
sponzory a podporovatele, kteří Vsetínské nemocnici pomohli s realizací
projektu Rok pro LDN. Firmy, které nejvýznamněji pomohly, navrhla nemocnice také na udělení Ceny Ď, jejíž krajské kolo se uskutečnilo v Uherském
Hradišti a celostátní ve Státní opeře v Praze.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

17

PREVENCE (NEJEN) PRO ČTENÁŘE

Měření tlaku, množství tuku v těle (BMI), kontrola správné hygieny rukou
pod UV lampou, ale poprvé také ukázky samovyšetření prsu a varlat na modelu či poradenství s nutriční terapeutkou. Takový byl program II. Dne zdraví
(nejen) pro čtenáře Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, který připravila
Vsetínská nemocnice ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR,
Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín. Akce se konala 7. dubna v centrální půjčovně na Dolním náměstí ve
Vsetíně.

KVĚTEN 2015
RODINNÝ PORODNÍ POKOJ HOTOV

Rodinný porodní pokoj, ve kterém spolu partneři mohou strávit celou dobu
porodní, byl dokončen a představen veřejnosti. Prostor má zmodernizované sociální zařízení, klidovou zónu, speciální (na míru vyrobená) lůžka,
stropní závěs i porodní vanu. Celková částka, která byla nakonec zapotřebí,
se vyšplhala na přibližně 360 tisíc Kč. Z velké části byla hrazena z darů
jednotlivců a firem prostřednictvím Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské
porodnice. Zbytek projektu dofinancovala Vsetínská nemocnice.

ZÁKROK V PŘÍMÉM PŘENOSU

Prostory čekárny pro dárce krve se 6. května 2015 proměnily v kinosál
s kvalitním obrazovým i zvukovým vybavením. Právě zde zájemci sledovali
on-line přenos efektivní/direct PCI z pracoviště intervenční kardiologie Zlín.
Přenos současně viděli zdravotníci také v Kroměříži a Uherském Hradišti.
Ze Zlína komentoval MUDr. Zdeněk Coufal.

SE ŠKOLÁKY O BULIMII A ANOREXII

Sérii přednášek o zdravé výživě a poruchách příjmu potravy připravila Vsetínská nemocnice pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd Základní školy
Vsetín – Trávníky. Dozvěděli se o příznacích poruch příjmu potravy, zdravotních komplikacích, které mohou způsobovat, ale také o správném složení
jídelníčku a o tom, co by v něm rozhodně nemělo chybět. Přednášela nutriční terapeutka Mgr. Ivana Dvořáková.

KONCERTEM PROTI RAKOVINĚ

Krásnou akustiku i atmosféru měl květnový koncert v kapli sv. Růženy v nemocničním areálu. Připravila jej Základní umělecká škola Vsetín a výtěžek
byl předán organizátorům květinové sbírky v rámci Českého dne proti rakovině. Vybrat na dobrovolném vstupném se podařilo tisíc korun. Český den
proti rakovině byl zaměřen na prevenci onkologických onemocnění reprodukčních orgánů. Na Vsetínsku se vybralo celkem 140 tisíc korun. Do prodeje kvítků měsíčku lékařského se zapojilo 70 studentů MG, SZŠ a VOŠZ
Vsetín. Kupovalo se také v nemocnici, téměř na všech odděleních.
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ČERVEN 2015
II. DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ:
HITEM BYLA MAKETA TLUSTÉHO STŘEVA

Druhému ročníku úspěšné akce zaměřené na veřejnost počasí příliš nepřálo, přesto pestrý program přilákal 19. června do areálu několik stovek
návštěvníků, a ohlasy byly velmi pozitivní. Stanovišť bylo jednadvacet, hitem
byla nafukovací maketa tlustého střeva s informacemi o možnostch prevence, diagnostiky i léčby. Novinkou byla také zdravá kancelář, kde fyzioterapeutky radily nejen jak správně sedět u pracovního stolu, ale i jaké pomůcky
využít. Probíhala také výuka severské chůze, v areálu byl i stánek bylinkářky.
Pro školáky byl připraven nácvik první pomoci, obvazové techniky, ukázky
práce záchranářů, prohlídka zázemí pro dárce krve. Pro dospělé pak vyšetření množství cukru a tuku v těle, spirometrické vyšetření, prohlídka EEG
pracoviště či porodních sálů.

SBÍRALI HLINÍK A KOUPILI HRAČKY

Stavebnice za téměř čtyři tisíce korun koupili žáci ZŠ Vsetín Trávníky a darovali dětskému oddělení Vsetínské nemocnice. Finanční prostředky získali
sběrem a následným prodejem hliníku. „Sbírali jsme víčka od jogurtů, staré
příbory či papiňáky,“ uvedla učitelka Veronika Kovářová, jejíž třída se ve
sběru hodně angažovala, zapojily se však děti z celé školy. Spolupráce se
školami v regionu se stále rozvíjí. Také nemocnice se pro ně snaží organizovat preventivní akce, přednášky a soutěže.

ČERVENEC 2015
ZATEPLENÍ PAVILONU LDN

Po výměně lůžek se LDN dočkala i venkovní proměny. Byla vyměněna zbývající část oken, upraveny vstupy do budovy a provedeno zateplení pláště
a střechy. Zateplena byla také správní budova, to vše 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 EU ve
výši 6,2 milionu korun. Zlínský kraj doplatil částku 4,1 milionu korun. Projekt, realizovaný v letech 2014–2015 byl spolufinancován Evropskou unií –
fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

MISTROVSKÝ POHÁR 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. Spolu s Frolem přišli na dětské oddělení i zástupci
hokejového Vsetína a dětem předali suvenýry, upomínkové předměty. A samozřejmě všem přáli brzké uzdravení.
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VÝTĚŽEK PŘEKROČIL STO TISÍC

Dětské oddělení navštívila paní Iva Šobáňová z Reklamní agentury ANNA,
přišla se podívat na nové vybavení, které se podařilo pořídit díky výtěžku
tomboly v rámci Dne dětí s ANNOU (bezmála osm tisíc korun), věnovanému
malým pacientům. Nemocnice zakoupila dvě kojenecké váhy. „Jedna je
přímo na porodním sále a slouží při péči o dítě záhy po narození, druhá je
na stanici kojenců a větších dětí v pavilonu Čtyřlístek,“ uvedla vrchní sestra
dětského oddělení Bc. Eva Kovářová. Den dětí s ANNOU pomáhá nemocnici od roku 2003, celkový výtěžek překonal sto tisíc korun (102.475 Kč).

ZOBRAZÍ I NOSNÍ KŮSTKY PLODU

Významné rozšíření diagnostických možností nabídl gynekologům Vsetínské
nemocnice ultrazvuk Philips Affinity 70W. „Přístroj umožňuje vyšetření v 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 přesně zjistit, o jaký typ defektu se jedná,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jiří Hlavinka.

GULÁŠFEST PODPOŘIL PORODNICI

Na konto Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské porodnice putovalo bezmála šest tisíc korun, a to díky organizátorům Vsetínského gulášfestu, kteří
si v době od 14. do 16. srpna 2015 koupili tričko, placku, náramek či balónek
s logem gulášfestu. Výtěžek byl určen právě pro porodnici. Spolupráce
s organizátory gulášfestu začala již v roce 2014, kdy zde díky nemocnici a firmě
iStores Apple Medical Solution, vystoupil známý český sportovec a olympionik, sedminásobný mistr ČR v badmintonu Petr Koukal. Představil zde svůj
projekt zdravotní prevence STK pro chlapy.

SRPEN 2015

ROZVOJ SLUŽEB
KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

Od poloviny srpna působí v ambulanci klinické psychologie Vsetínské nemocnice dvě psycholožky. Ke stávající Mgr. Aleně Střelcové se přidala nově
nastupující Mgr. Zuzana Juchelková (na snímku). Mezi služby ambulance
patří rovněž péče o hospitalizované pacienty, konziliární vyšetření a spolupráce napříč lékařskými obory nemocnice. „Právě tyto služby chceme více
rozvíjet,“ uvedla Mgr. Střelcová.
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LŮŽKA PRO INTERNÍ JIP

Nová, elektricky plně polohovatelná lůžka Eleganza 1 získala jednotka intenzivní péče (JIP) interního oddělení Vsetínské nemocnice. Usnadňují náročnou péči o pacienty, kteří jsou zde hospitalizováni s ohroženými, případně
selhávajícími životními funkcemi, akutním krvácením do trávícího traktu,
selháváním ledvin, poruchami vědomí, otravami a v dalších závažných stavech. Dalším krokem pro zlepšení pohodlí hospitalizovaných pacientů byl
nákup nových přikrývek a polštářů, a to nejen pro interní JIP, ale pro celou
nemocnici. Nová lůžka i lůžkoviny si pacienti velmi pochvalují.

ZÁŘÍ 2015
NATÁČENÍ STUDENTSKÉHO FILMU I DĚDY

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, nemocnou maminku zahrála vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Mgr. Pavlína Matějčková. Nemocnice se stala i jedním
z míst natáčení celovečerního filmu Děda, v hlavní roli František Segrado.

PRVNÍ NÁBOR DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ

Sto třicet šest lidí z celého regionu se přišlo v úterý 15. září 2015 ve Vsetíně
zapsat do registru dárců kostní dřeně. Vsetínská nemocnice pořádala takový
nábor vůbec poprvé, nejvíce studentů bylo z řad studentů všech vsetínských středních škol a vyšší odborné školy zdravotnické. Mezi příchozími
byl také známý lyžař Martin Vráblík, který se zúčatnil olympijských her v letech 2006, 2010 a 2014. I když svou závodní kariéru ukončil, sportu a výchově
mladých se věnuje i nadále.

PŘEDNÁŠKA
O MOŽNOSTECH ANESTÉZIE

Ve čtvrtek 17. září 2015 se uskutečnila v prostorách Masarykovy veřejné
knihovny na Dolním náměstí ve Vsetíně beseda pro veřejnost o historii i současných možnostech anestézie. Publiku se představil primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Milan Doležel,
který odpovídal i na konkrétní dotazy. Příchozí se zajímali o rozsah péče poskytované ve Vsetíně, rizicích použití anestézie i novinkách v dané oblasti.
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ŘÍJEN 2015
ABSOLVENTŮM KURZU NABÍDLI PRÁCI

Dobré znalosti i praktické dovednosti prokázalo všech devět účastníků
sanitářského kurzu, který se uskutečnil ve Vsetínské nemocnici od 3. srpna
do 6. října 2015. Absolvovali přes sto hodin teoretické výuky, na které navázala více než dvoutýdenní praxe. „Všichni účastníci kurzu úspěšně složili
závěrečné zkoušky a jednohlasně projevili zájem rozšířit řady zaměstnanců
Vsetínské nemocnice,“ vysvětlil náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel
Šupka. Většina absolventů tuto nabídku využila.

HOVOŘILO SE O LÉČBĚ SRDEČNÍCH VAD

Diagnostice a léčbě strukturálních onemocnění srdce bylo věnováno setkání lékařů, které se uskutečnilo 7. října 2015 v knihovně Vsetínské nemocnice. Akce vznikla ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.
Pod vedením primáře MUDr. Mariana Branného, PhD. se odborníci z kardiocentra Nemocnice Podlesí zaměřili na komplexní diagnostiku chlopenních
vad. Hlavním těžištěm všech přednášek byla moderní, katetrizační terapie,
která zcela zásadně zvyšuje komfort pacientů a umožňuje i léčbu dříve
neřešitelných stavů.

RODINNÝ BĚH PRO PORODNICI

Krásné slunečné počasí přispělo k výborné atmosféře v pořadí již druhého
Rodinného běhu, který se konal v sobotu 3. října v rámci TES Valachiarun
2015. Běželo bezmála pět set účastníků, díky kterým se na startovném vybralo jednadvacet tisíc korun. Společnost TES Vsetín částku zdvojnásobila
na výsledných dvaačtyřicet tisíc korun pro porodnici Vsetínské nemocnice
na projekt modernizace dalších dvou porodních pokojů. Do Rodinného běhu
se zapojili jednotlivci i kolektivy: Rodinné a mateřské centrum Sluníčko
vložilo do startovného tři tisíce a partnerská zdravotnická škola dvě tisícovky.

DOD NA REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ

Den otevřených dveří rehabilitačního oddělení přilákal v úterý 6. října dvě
stovky zájemců všech věkových kategorií. Prohlédli si pracoviště včetně
žádané magnetoterapie, reboxu, lymfodrenáží, fyzioterapie při močové inkontinenci. Hovořilo se podrobně také o možnostech Vojtovy metody, baby
masáží, severské chůze, prevence bolestí páteře, ve spolupráci s VZP se
měřilo množství tuku v těle, na stanovišti OS Líska se vyráběly ovesné vločky,
mouka, připravovaly zdravé svačinky. Hitem bylo cvičení TRX pro zatížení
celého těla – závěsné cvičení, které rozvíjí tělesnou sílu pomocí funkčních
pohybů a dynamických poloh.
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LISTOPAD 2015
ZDRAVOTNÍ VÝBOR SNĚMOVNY

O rozvojových záměrech krajského zdravotnictví, ale také o problémech,
které tento resort aktuálně tíží, jednali ve dnech 4. až 6. listopadu 2015 ve
Zlínském kraji členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v čele s jeho předsedou, profesorem MUDr. Rostislavem Vyzulou.
Navštívili i Vsetínskou nemocnici, kde hovořili o ekonomice a plánech zdravotnického zařízení, ale také o všeobecné problematice českého zdravotnictví.

CHIRURGIE ZMĚNILA PRIMÁŘE

Po sedmnácti letech došlo ke změně ve vedení chirurgie, jednoho z největších
oddělení Vsetínské nemocnice. MUDr. Jaroslav Sankot (na snímku vlevo)
se rozhodl předat pomyslnou štafetu vedení chirurgie svému dosavadnímu
zástupci, zkušenému chirurgovi, vedoucímu lékaři JIP, MUDr. Radimu Slováčkovi. MUDr. Jaroslav Sankot nadále pracuje na oddělení jako vedoucí JIP,
věnuje se pacientům a vzdělávání mladých lékařů. „Pan primář Sankot vedl
chirurgické oddělení dlouhá léta a na úrovni, která převyšuje standard okresní
nemocnice,“ uvedla předsedkyně představenstva Ing. Věra Prousková.

DÁRCŮM DĚKOVALA I MINISTRYNĚ

Na slavnostní předání bylo v úterý 3. listopadu do malého sálu Domu kultury
Vsetín pozváno jednapadesát dobrovolných dárců krve, kteří v minulém
období splnili podmínky pro udělení stříbrných (32 dárců) či zlatých (15
dárců) Janského plaket a zlatých křížů III. třídy (4 dárci). Poděkovali jim
zástupci Zlínského kraje, města Vsetín, Vsetínské nemocnice a také vzácný
host, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, která na
slavnost zavítala v rámci své návštěvy Valašska. „Dárcovství krve zachraňuje
životy a zasloužilo by si větší propagaci,“ uvedla ministryně.

BEZDRÁTOVÁ GAMA SONDA
PRO CHIRURGY

Vsetínská nemocnice pořídila pro centrální operační sály za více než půl
milionu korun nový přístroj Neo2000 Neoprobe GDS s bezdrátovou technologií bluetooth, který detekuje přítomnost paprsků gama vyzařovaných
radioaktivními izotopy v lidských orgánech nebo tkáních. „Využívá se při
některých výkonech u onkologicky nemocných, zejména při operacích prsu
a melanomů. Po aplikaci radiofarmaka do blízkosti nádoru se tímto přístrojem vyhledává příslušná sentinelová (strážní) uzlina, která se odstraňuje
a odesílá na histologické vyšetření,“ uvedl primář centrálních operačních
sálů MUDr. Dalibor Dvořák.
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VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Slavnostní vyhlášení ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje se uskutečnilo 12. listopadu v Baťově vile ve Zlíně. V lékařské
kategorii byl oceněn dlouholetý primář vsetínské chirurgie MUDr. Jaroslav
Sankot, za mimořádný přínos v oblasti zdravoních služeb pak vrchní sestra
gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice Bc. Milena Fusková, která se spolu s MUDr. Martinem Janáčem a dalšími zdravotníky podílela na významné proměně vsetínské porodnice, a stála u zrodu nadačního
fondu, který se stará o její další rozvoj.

MIKULÁŠ I PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ

Prvním rokem uspořádala POUZP – Unie sester za vydatné podpory rodičů,
kamarádů a přátel z ARO báječné Tvořivé odpoledne s mikulášskou nadílkou
pro děti zaměstnanců Vsetínské nemocnice. Akce se uskutečnila v nemocniční jídelně, kde se nejen nadělovalo, ale také zpívalo, vyráběly se svícny,
zdobily perníky, malovalo se na baňky a vůbec všestranně tvořilo. Počet
dětí byl omezen kapacitou jídelny na čtyři desítky. Zúčastnění byli s novinkou velmi spokojeni.

TRADIČNÍ ZDRAVOTNICKÝ PLES

Ve všech prostorách Domu kultury se v sobotu 28. listopadu uskutečnil
Zdravotnický ples, na jehož přípravě se již tradičně podílí partnerská zdravotnická škola a Vsetínská nemocnice. I tentokrát jsme si zatačnili na hudbu
kapely Skart, cimbálové muziky i diskotéky v malém sále. Předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková popřála všem maturantům hodně úspěchů v nadcházejícím maturitním období, poděkovala
za úzkou spolupráci a pomoc při zajišťování mnoha preventivních a vzdělávacích akcí.

PŘIŠLI SI ZKONTROLOVAT PLÍCE

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

PROSINEC 2015
ŠEK NA ČTYŘI STA TISÍC

Na nákup rehabilitačních pomůcek a další rozvoj léčebny dlouhodobě nemocných je určen finanční dar, který předal manažer podnikového plánování Indet Safety Systems, pan Shinya Moriyoshi do rukou předsedkyně
představenstva Vsetínské nemocnice Ing. Věry Prouskové. Stalo se tak u příležitosti Adventního koncertu v nemocniční kapli sv. Růženy, na kterém se
představili žáci i učitelé hudebních oborů Základní umělecké školy Vsetín.
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POCHVALY, ŽÁDNÉ NESHODY

Ve dnech 2. a 3. prosince se ve Vsetínské nemocnici uskutečnil dozorový
audit ISO 9001:2008, který provedli MUDr. Michal Krutský a Ing. Zdeněk
Vitouš. Byla využita metoda vzorkování, auditoři hovořili s vedením a náhodně vybranými zaměstnanci. Konstatovali naprostou provázanost systému
řízení kvality s provozem nemocnice, ocenili firemní kulturu, systém hlášení nežádoucích událostí a nozokomiálních nákaz, centrální péči o hojení
ran, snížení externích laboratorních vyšetření, hospodaření nemocnice se
ziskem, investice do zlepšení pracovního prostředí a zvýšení efektivity hospodaření s energií.

ZDRAVÁ FIRMA S VZP JIŽ POTŘETÍ

Na základě projektu Zdravá firma s VZP, do kterého se zapojuje Vsetínská
nemocnice již třetím rokem, měli možnost zaměstnanci (z řad pojištěnců
VZP) vybrat si balíček prevence v orientační hodnotě 400 Kč. Poprvé si jej
vyzvedávali v nové lékárně v areálu nemocnice.

BENEFIČNÍ BAŇKY I LEŽÁK

Na Mikulášském jarmarku a Veselých vánočních hodech před Domem kultury ve Vsetíně mohli zájemci získat z rukou zdravotníků benefiční Právě
narozený porodnický ležák v lahvích či baňky batolat, a podpořit tak vsetínskou porodnici. Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice se do prodeje
benefičních baněk pustil již potřetí. Nové majitele si našlo patnáct set baněk
a osm set lahví porodnického ležáku, speciálně dvakrát chmeleného. Baňky
měly v tentokrát podobu batolat, etiketa porodnického ležáku byla růžová.

PROJEKT VÁNOČNÍ POKOJ

Tři desítky jednotlivců, kolektivů i firem se zapojily koncem roku 2015 do
nového, speciálního benefičního projektu Vánoční pokoj, jehož cílem bylo
zmodernizovat další dva pokoje porodního sálu gynekologicko-porodnického oddělení. Princip byl jednoduchý: vybrat si z nabídkového katalogu
na webu nemocnice konkrétní předmět, jehož nákupem bylo možno projekt
podpořit, rezervovat si jej a následně uhradit. Během dvou týdnů se podařilo získat finanční podporu pro nákup vybavení za čtyři sta tisíc korun.

NOVÝ WEB LÉKÁRNY

Tři letákové kampaně, dárkové poukazy, klientské karty a nové, samostatné
webové stránky jsou marketingovou podporou pro činnost obou lékárenských pracovišť Vsetínské nemocnice, které prezentujeme pod společnou
značkou Lékárna Duo. Web, který byl představen v samém závěru kalendářního roku, si zachovává grafické prvky známé ze slevových letáků. Autorem
grafického návrhu webu je Josef Šamaj.
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ZMĚNIL SE ZPŮSOB DOPRAVY

V závěru kalendářního roku se změnil způsob dopravy v nemocničním areálu.
Hlavní brána začala sloužit pouze pro vjezd, výjezd zabezpečují moderní
automatické závory, umístěné blíže chirurgickému pavilonu. Řidiči si u vjezdu
vyzvednou z automatu parkovací lístek, který si uschovají a později využijí
při výjezdu z areálu. V prosinci systém fungoval v bezplatném, zkušebním
provozu. Vybudování nového výjezdu a úpravy zadního vjezdu pro zásobování (příprava na budování interního pavilonu), přišlo na 5,4 milionu korun. Akce byla hrazena z prostředků Zlínského kraje, který je zakladatelem
nemocnice.

POČET NAROZENÝCH DĚTÍ
POPRVÉ PŘEKROČIL OSM SET

Vsetínská nemocnice měla v roce 2015 rekordní počet miminek, poprvé se
zde narodilo více než osm set dětí, konkrétně 802, z toho 399 chlapců a 403
děvčat. Oproti roku 2014 je to nárůst o více než padesát dětí. Na svět přišlo
v roce 2015 ve Vsetíně celkem šest párů dvojčat. Počet porodů se zastavil
těsně pod osmistovkou, a to na čísle 796. Od roku 2006 počet porodů ve
Vsetíně neustále roste. Tehdy zdravotníci evidovali 532 porodů, což je o 264
méně než v roce 2015.
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Oddělení
Anesteziologicko-resuscitační
Dětské
Gynekologicko-porodnické
Hematologicko-transfuzní
Chirurgické
Infekční
Interní společný lůžkový fond
Interna
Neurologie
Klinické biochemie
Klinický psycholog
Léčebna dlouhodobě nemocných
Lékařské mikrobiologie
Oční
Klinická onkologie
Ušní, nosní, krční (ORL)
Ortopedické
Patologické anatomie
PLDD
RDG
Rehabilitace
TRN
LPS
Celkem

Počet
Počet
ambulantních ambulantních
vyšetření
pacientů
3 788
591
2 579
19 876
11 677
799
17 413
13 248
4 165
29 441
135

6 803
867
7 896
66 062
20 176
1 561
39 903
28 256
11 647
134 360
332

11 020
3 282
1 274
3 812
3 758
6 170
634
24 186
10 085
2 844
4 999
158 363

32 681
7 221
3 815
6 933
8 133
8 432
3 453
49 757
66 339
6 889
5 829
477 095

Počet
hospital.
pacientů

Průměrná
doba hospital. (dny)

Počet
lůžek

Využití
lůžek (%)

6,2
2,7
4,1

5
40
37

61,8
61,4
54,4

3 105

5,3

74

77,5

4135
3154
982

5,3
5,2
5,5

78
68
10

77,3
66,7
148,8

1085

28,7

85

100,4

12 760

4,4

25

63,5

14 018

6,6

344

77,8

178
3 302
1 661

Vsetínské nemocnici a.s.

se daří zachovat strukturu i objem poskytované péče. Je to důležité
jak pro spádový region, tak i pro Zlínský kraj jako celek. Nemocnice
tak tvoří nezbytnou součást regionálního zdravotnictví a díky ekonomickým výsledkům se daří stabilizovat personál i obnovovat
majetek, zejména zdravotnickou techniku, což je základní předpoklad
k poskytování kvalitní zdravotní péče. Že nám pacienti důvěřují
a vyhledávají naše služby, dokladuje výše uvedená tabulka. Již tři
roky se počet hospitalizovaných stabilizuje a pohybuje se kolem
14 tisíc. Počet ambulantních vyšetření průběžně roste, pro region
je velmi důležitá funkčnost porodnice, kde meziroční růst sledujeme již několik let. Současně zkracujeme průměrnou dobu hospitalizace a využití lůžek se blíží hodnotě 78%.
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UKAZATEL
Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek (netto)
Dlouhodobý hmotný majetek (netto)
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření za úč. období
Výsledek hospodaření před zdaněním
Personální údaje
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený
Průměrný evid. počet lékařů přepočtený
Kapacitní údaje k 31.12.
Počet lůžek celkem
Počet akutních lůžek
z toho: lůžka standard
lůžka JIP
lůžka NIP a DIOP
Počet následných lůžek (LDN a ošetřovatelská)
Počet sociálních lůžek
Výkonostní ukazatele za nemocnici
Počet ambulatních vyšetření
Počet ambulatních pacientů (unikát.)
Počet hospitalizovaných pacientů
Počet porodů
Počet narozených dětí
Prům. doba hospitalizace - akutní lůžka (dny)
Prům. doba hospitalizace - následná lůžka (dny)
Prům. obložnost - akutní lůžka
Prům. obložnost - následná lůžka
Počet operací celkem
z toho: plánované operace
akutní operace
Podíl reoperací
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2013

2014

2015

339
235 625
474 693
453 358
-21 334
-23 414

405
236 357
499 070
505 532
6 461
8 437

268
234 518
529 185
544 866
15 681
19 903

614,35
86,65

612,39
89,32

604,22
89,46

344
259
239
20
0
85
3

344
259
239
20
0
85
3

344
259
239
20
0
85
3

463 039
187 131
13 762
710
719
4,7
37,5
69,8
91,1
5 535
4 753
782
0,43%

475 175
186 526
14 086
742
745
4,7
40,6
71,6
93,0
6 348
5 630
718
0,60%

477 095
158 363
14 018
796
802
4,7
28,7
69,7
100,4
5 389
4 637
752
0,56%
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4.

Ekonomika
roku 2015

Vývoj ekonomiky v roce 2015 navázal na pozitivní vývoj roku 2014 a společnost v roce 2015 vykazuje zisk po zdanění ve výši 15 681 tis. Kč.

Celkové náklady a výnosy (tis. Kč)
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

2013
453 358
474 693
-23 413
-21 334

2014
505 532
499 070
8 437
6 462

2015
544 866
529 185
19 903
15 681

Výkonnost nemocnice se stabilizovala, lépe a efektivněji byla využívána
lůžka, zejména následné péče. Optimální výkonnost, vysoké využití lůžkového fondu a poměrně příznivá úhradová vyhláška roku 2015 přinesly
odpovídající růst úhrad zdravotní péče. Další růst výnosů zajistila nově
otevřená lékárna v nemocnici a její rychlý vstup na trh s léky ve Vsetíně.
Struktura výnosů
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za zdravotní péči
Nezdravotnické služby
Regulační poplatky
Tržby z prodeje zboží (lékárna)
Ostatní výnosy

2013

2014

2015

Meziroční změna
v tis. Kč
v%

2 871
392 425
7 865
10 467
31 337
8 393

3 153
442 976
15 157
2 247
32 083
9 916

3 325
468 882
16 058
1 089
46 703
8 809

172
25 906
901
-1 158
14 620
-1 107

105,46
105,85
105,94
48,46
145,57
88,84

Tržby za vlastní výrobky
Tržby za zdravotní péči
Nezdravotnické služby
Regulační poplatky
Tržby z prodeje zboží
(lékárna)
Ostatní výnosy
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Tržby od zdrav. pojišťoven (tis. Kč)
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová ZP zam. bank, poj a staveb.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní poj. ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna, zdrav. poj.
Celkem
z toho vyúčtování za minulá období

4,9%
0,0%
1,6%

10,2%

2013

2014

2015

302 113
7 679
17 960
6 177
17
16 505
35 517
385 968
535

335 793
9 071
22 092
6 309
10
21 220
43 887
438 382
53

354 946
8 244
23 609
7 561
91
22 572
47 301
464 324
8 939

19 153
-827
1 517
1 252
81
1 352
3 414
25 942

2015
Všeobecná zdravotní pojišťovna
ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

5,1%

Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
Oborová ZP zam. bank, poj a
stavebnictví
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

1,8%

76,4%

Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna, zdrav.
pojišťovna

Na straně nákladů pokračoval trend snižování jednotkových nákladů, současně byla nastartována obnova majetku a vybavení nemocnice. Rok byl
zaměřen zejména na personální politiku (meziroční růst osobních nákladů
je 22 mil. Kč), jejímž cílem bylo zvýšení průměrných mezd a jejich přiblížení
rezortní úrovni. To pozitivně ovlivnilo konkurenceschopnost nemocnice
na trhu práce vsetínského regionu. Můžeme konstatovat, že požadavky vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb byly i v roce 2015 plněny.
Významných úspor bylo dosaženo v energetických nákladech, které se
meziročně snížily o 20 %. Rovněž významé úspory byly dosaženy v materiálových nákladech díky obchodní politice a zkrácení doby splatnosti závazků. Příčina meziročního poklesu v odpisech je způsobena mimořádným
odpisem nadbytečného majetku v roce 2014.
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Meziroční změna
v tis. Kč
v%
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105,70
90,88
106,87
119,84
910,00
106,37
107,78
105,92

Náklady dle druhu (tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (bez daně)
Náklady celkem (bez daně)
Daň z příjmu (odložená)
Náklady celkem

2013
111 216
20 922
25 670
249 764
13 865
55 336
476 773
– 2 080
474 693

64 768
14 907

2014
113 392
17 609
26 494
257 148
19 531
62 921
497 095
1 975
499 070

111 639

2015
111 639
14 085
39 668
279 896
14 907
64 768
524 963
4 222
529 185

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
14 085
39 668

Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy

279 896

Ostatní náklady (bez
daně)
Vybrané přímé náklady (tis. Kč)
Léčivé přípravky
Krev a krevní výrobky
Speciální zdravotnický materiál (SZM)
Potraviny pro pacienty
Celkem
Provozní náklady (tis. Kč)
Voda
Plyn (pára/teplo)
Elektrická energie
Všeobecný materiál a náhradní díly
Prádlo, služby spojené s prádlem a OOPP
Opravy a udržování
Služby ostatní, výše neuvedené
Celkem

2013
26 987
2 842
53 251
5 620
88 700
2013
4 437
10 635
5 851
6 043
8 153
11 491
37 139
75 931

2014
25 185
3 405
45 915
5 300
79 805
2014
4 170
8 800
4 640
6 800
7 890
9 976
38 374
80 650

2015
25 336
2 997
41 811
5 362
75 506
2015
3 318
6 402
4 365
6 953
7 698
10 384
39 837
78 957
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5. Investice
Jak bylo již výše uvedeno, pokračovala i obnova majetku nemocnice, zejména
zdravotnické techniky. Společnost získala díky sponzorským aktivitám v roce
2014 poměrně vysokou finanční částku, která byla v roce 2015 využita zejména na pořízení lůžek pro léčebnu dlouhodobě nemocných. Z vlastních
zdrojů byl pořízen majetek v hodnotě přes 13 mil. Kč.
Investice (tis. Kč)
Stroje, dopravní prostředky
Výpočetní technika
Zdravotnické přístroje
Anesteziologickoresuscitační oddělení
Dětské oddělení
Gastroenter. Oddělení
Chirurgické oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Interní oddělení
Lékárna
LDN
Mikrobiologie
Dialýza
Rehabilitace
Oční oddělení
Centrální operační sály
Dopravní zdravotnická služba
Investice celkem
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Celkové výdaje

Vlastní
zdroje

1 808
133
12 229
2 175
24
584

1 779
133
11 277
2 175
24
584

1 560
200
101
2 525
266
2 239
47
1 157
529
822
14 170

1 512
75
101
1 746
266
2 239
47
1 157
529
822
13 189
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Financování
Dary věcné
a finanční
29
0
952
0
0
0
0
48
125
0
779
0
0
0
0
0
0
981

Dotace
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Lidské zdroje

Personální údaje
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený
Průměrný evid. počet lékařů přepočtený

2013
614,35
86,65

2014
612,39
89,32

2015
604,22
89,96

Během roku 2015 došlo na klíčových vedoucích pozicích k několika personálním změnám. Od 1. ledna 2015 byla do funkce primářky léčebny dlouhodobě nemocných jmenována MUDr. Zuzana Vojtěchová. O měsíc později
nastoupil na nově zřízenou pozici primáře gastroenterologického oddělení
MUDr. Assao Gampana.

V letních měsících došlo ke změně na očním oddělení, kde primáře MUDr. Michala Zieglera dočasně nahradil MUDr. Ján Čúvala, Ph.D a následně MUDr. Pavel Šmehlík. Současně odešla do starobního důchodu dlouholetá vrchní
sestra očního oddělení Eva Nováková, jejíž nástupkyní se stala sestra Věra
Horáková.
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Po sedmnácti letech došlo ke změně ve vedení chirurgického oddělení,
jednoho z největších oddělení nemocnice. MUDr. Jaroslav Sankot se rozhodl
předat vedení oddělení a k 1. listopadu 2015 oddělení převzal jeho zástupce
MUDr. Radim Slováček.
K personální změně došlo i na pozici vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven, na které od 17. srpna 2015 nastoupila Ing. Barbora Šamajová.
Vsetínská nemocnice převzala koncem roku ambulanci praktického lékaře
v prostorách polikliniky, kterou vede MUDr. Jaromír Šimeček.

Během roku nastoupilo do pracovního poměru 91 zaměstnanců. Za
stejné období byl ukončen pracovní poměr s 93 zaměstnanci. Roční fluktuace zaměstnanců je cca 13 % a je mírně vyšší než v předešlém období.
Průběžně se ve vztahu k vyhlášce o minimálním personálním vybavení vyhodnocovala systemizace pracovních míst a aktualizovala se ve vazbě na
skutečné potřeby poskytování péče a na organizační potřeby.
Bylo zrušeno pracovní místo bezpečnostního technika a agenda je nyní
zajišťována externím odborně způsobilým subjektem. Po rekonstrukci kotelny došlo i k organizačním změnám a byla zrušena dvě pracovní místa
v dělnické kategorii. V rámci nového provozu nemocniční lékárny byl zvýšen
počet farmaceutů o jednoho.
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Spolupráce s odborovými organizacemi je na výborné úrovni, platnost kolektivní smlouvy byla prodloužena o rok. Hned od počátku roku 2015 byly
navýšeny tarifní mzdy v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví
o 5 % a současně se vyřešily i další definované problémy v odměňování,
zejména významně nižší průměrná mzda ošetřovatelského personálu ve
srovnání s okolními nemocnicemi, ale i ve srovnání s dalšími pracovními
možnostmi nabízenými přímo v regionu.
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců
Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s pod odb. dohledem
THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem
8,2%
6,7%

2013
86,65
5,72
256,22
52,37
23,77
90,66
46,53
52,42
614,35

2014
89,32
6
252,53
52,32
23,57
94,81
42,86
50,98
612,39

2015
89,96
6,59
250,5
52,97
22,27
91,27
40,54
49,62
604,22

2015
14,9%

1,1%

Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky

15,1%

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
3,7%
8,8%

41,5%

ZP nelékaři s pod odb. dohledem
THP
Dělníci a provozní pracovníci
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Věková struktura zaměstnanců (stav k 31. 12. 2015)
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
Celkem
Podíl v %

Muži
0
19
28
36
34
19
136
20%

Ženy
3
106
160
160
111
13
553
80%

Celkem
3
125
188
196
145
32
689
100%

Podíl v %
0%
18%
27%
28%
21%
5%
100%

250
200
150

Ženy

100

Muži

50
0

do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

Nástupy a výstupy zaměstnanců

51 - 60 let 61 let a více

Nástupy
2014
2015
9
12
0
0
26
36
2
6
0
3
23
24
3
6
4
4
67
91

Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s pod odb. dohledem
THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem

Výstupy
2014
2015
10
11
0
1
32
35
6
2
2
6
21
24
5
6
7
7
83
92

2015
Lékaři a zubní lékaři

11

12

Farmaceuti

1

0

Všeobecné sestry, porodní asistentky 35

36

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

2

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s pod odb. dohledem

6

3

24

THP
Dělníci a provozní pracovníci

24
6
7
Výstupy

36

6
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6
4
Nástupy

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
Kvalifikační struktura
lékařů
13 %

20 %
67 %

13 % Lékař s odbornou
způsobilostí (L1)
20 % Lékař s certifikátem
o absolvování základního
kmene (L2)
67 % Lékař se specializovanou způsobilostí nebo
se zvláštní odbornou
způsobilostí (L3)

Kvalifikační struktura
všeobecných sester
a porodních asistentek
4%5%

30 %

61 %

Rok 2015 byl klíčový z pohledu končících platností akreditací pro vzdělávání
lékařů. Během roku byla prodloužena akreditace v oborech chirurgie, oftalmologie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína,
neurologie, dětské lékařství a patologie. Akreditace v oborech umožní další
vzdělávání mladých lékařů. Získali jsme nově akreditaci pro výuku a praxi
v oborech porodní asistentka.
Specializovanou způsobilost získali dva lékaři v oboru chirurgie a jedna
lékařka v oboru geriatrie. Základní kmen ukončilo celkem 13 lékařů, z toho
dva z oddělení ARO, čtyři z interního oddělení, dva z očního oddělení, dva
z ortopedie, jeden z chirurgie, patologie a neurologie.
Specializační vzdělávání v kategorii nelékařů ukončili zaměstnanci v oborech
ošetřovatelská péče v interních oborech, klinická hematologie a transfuzní
služba, komunitní péče v porodní asistenci a ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Zaměstnancům umožňujeme také doplnění vysokoškolského vzdělání dálkovým studiem. Magisterské studium touto formou ukončily čtyři všeobecné sestry, bakalářské studium dvě a studium na vyšší
odborné škole dvě všeobecné sestry. Pořádáme rovněž kurz Sanitář, který
je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví. Úspěšně jej zakončilo devět
účastníků, kteří následně doplnili personál Vsetínské nemocnice a.s.
Během roku 2015 jsme se zaměřili na spolupráci s vysokými, vyššími
a středními zdravotnickými školami v okolí. Cílem je zvýšení zájmu absolventů o setrvání ve zdravotnictví a zvýšení počtu zaměstnaných absolventů
místních a okolních škol v naší nemocnici. Současně umožňujeme odbornou
praxi studentům střední a vyšší odborné zdravotnické školy pod vedením
našich zaměstnanců i další individuální praxe studentům z jiných středních,
vyšších a vysokých škol z celé České republiky.

5 % Všeobecná sestra,
porodní asistentka pod
odborným dohledem
nebo přímým vedením
(S1)
61 % Všeobecná sestra,
porodní asistentka bez
odborného vedení (S2)
30 % Všeobecná sestra,
porodní asistentka
se specializovanou
působností (S3)
4 % Všeobecná sestra,
porodní asistentka
s vysokoškolským
vzděláním a specializovanou způsobilostí (S4)
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7.

Publikační, přednášková
a pedagogická činnost
Publikační činnost

Adamová Z.: Surgical site infection after surgery for colorectal cancer.
Jour Surg Arts. 2015; 8(1): 10–12.
Adamová Z., Slováček R., Bár T., Sankot J., Vlček P.: Anální fisura. Čas
Lék Čes. 2015; 154(1): 11–13.
Adamová Z., Slováček R., Bár T., Juřicová J., Vlček P.: Stomie – jejich
komplikace. Med prax. 2015; 12(1): 44–45.
Adamová Z., Vlček P., Slováček R., Sankot J., Šindler P.: Quality of life
after surgery for colonic diverticular disease – another reason for surgery.
In Digestive disease federation. 2015 Londýn.
Bár T., Sankot J., Adamová Z., Mičulka P.: Extraintestinalní GIST – kazuistika. Rozhl. chir. 2015; 94(9): 383–387.
Falt P., Fojtík P., Rohlík P., Urban O.: A case of tangled nasojejunal feeling
tube and percutaneous transhepatic drain, Gastrointestinal Endoscopy
/ IF 4,9 / v sekci At The Focal Points. 5/2015.
Rohlík P., Rohlíková V.: Lokální aplikace Granuloxu, uveřejněno v časopisu Léčba ran 3/2015.
Kourek J.: Systémový lupus erythematodes. Uveřejněno v časopisu Česká
revmatologie 1/2015.

Přednášková činnost

Czeffer L., Bambuchová B., Šupka P.: Zvýšení bezpečí pacientů na základě proaktivního, retrospektivního a reaktivního vyhledávání a řízení
rizik. Konference Sestra 2015, 9. 4. 2015, Vsetín.
Rohlíková V.: Systém péče o pacienta s problematicky se hojící ránou.
Konference Sestra 2015, 9. 4. 2015, Vsetín.
Kutějová B.: Standardní postupy při odběrech biologického materiálu.
Odborná konference Postupy (nejen) v preanalytické fázi laboratorních
vyšetření biologického materiálu, 18. 11. 2015, Vsetín.
Melichařiková P.: Faktory ovlivňující preanalytickou fázi odběrů biologického materiálu v biochemii. Odborná konference Postupy (nejen) v preanalytické fázi laboratorních vyšetření biologického materiálu, 18. 11. 2015,
Vsetín.
Kašparová M.: Faktory ovlivňující preanalytickou fázi odběrů biolog.
materiálu v hematologii. Odborná konference Postupy (nejen) v preanalytické fázi laboratorních vyšetření biologického materiálu, 18. 11. 2015,
Vsetín.
Sotolářová E.: Faktory ovlivňující preanalytickou fázi odběrů biolog.
materiálu v mikrobiologii. Odborná konference Postupy (nejen) v preanalytické fázi laboratorních vyšetření biologického materiálu, 18. 11. 2015, Vsetín.
Pavlica M.: Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví, program Master of
Healtcare management, Advace Institut, 18. 9. 2015, Praha.
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Dvořák D., Adamová Z., Mičulka P.: Appendicopathia oxyurica. In XVII.
Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015 Nové Město na
Moravě.
Doležel M.: Možnosti anestézie. Masarykova knihovna Vsetín. 17. 9. 2015.
Matějčková P.: IPad ve zdravotnictví. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2015.
Matějčková P.: Ke zdravému duchu s knihovnou. Ve zdravém těle zdravý
duch – knihovny a senioři. Masarykova knihovna Vsetín. 21. a 22. 2. 2015.
Košťál Z.: Artroskopie – současné možnosti, rentgenová diagnostika.
Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému podle
prof. Lewita.
Holubová E., Ziegler M.: Přírodní léčba bez chemie – revitalizace pacientů po operaci katarakty, lasiku a amblyopie, XXIII. Výroční sjezd České
oftalmologické společnosti ČSL JEP.
Kutějová B., Švagerová D.: Odběr venózní krve uzavřeným odběrovým
systémem. Soubor odborných přednášek pro zaměstnance Vsetínské nemocnice a.s., podzim 2015, Vsetín.
Kašparová M.: Preanalytická fáze – nejčastější chyby při odběrech krve.
Soubor odborných přednášek pro zaměstnance Vsetínské nemocnice a.s.,
podzim 2015, Vsetín.
Melichaříková P.: Nejčastější chyby v preanalytické fázi u vzorků dodaných na OKB. Soubor odborných přednášek pro zaměstnance Vsetínské
nemocnice a.s., podzim 2015, Vsetín.
Rohlík P., Rohlíková V.: Fázové hojení ran, správná terminologie, hodnocení exudátu, problematika biofilmu, Matopat akademie, Nový Jičín, 2015.
Rohlík P., Rohlíková V.: Péče o pacienta s chronickou ranou, XXI. Sympozium o morfologii a funkci střev, Staré Splavy, 2015.
Sankot J.: GIST: některé neobvyklé lokalizace a řešení. Chirurg. symp.
Čejkovice, září 2015.
Kašparová M., Melichaříková P.: Hodnocení pracovníků a hodnoty. Závěrečná konference programu manažerského vzdělávání pro nelékařské pracovníky. Podzim 2015, Vsetín.
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Chmelařová H., Sotolářová E., Kovářová E.: Barevná typologie v praxi.
Závěrečná konference programu manažerského vzdělávání pro nelékařské
pracovníky. Podzim 2015, Vsetín.
Zubíčková J., Slánská M.: SWOT analýza aplikovaná na problematiku
pozice staniční sestry. Závěrečná konference programu manažerského
vzdělávání pro nelékařské pracovníky. Podzim 2015, Vsetín.
Berková H., Rýzová L.: Zpětná vazba. Závěrečná konference programu
manažerského vzdělávání pro nelékařské pracovníky. Podzim 2015, Vsetín.
Valchářová M., Rohlíková V., Horáková V., Katrušáková M.: Hodnoty
v životě na oddělení „Za pokus to stojí“ . Závěrečná konference programu
manažerského vzdělávání pro nelékařské pracovníky. Podzim 2015, Vsetín.
Kutějová B., Švagerová D., Jurajdová M., Obrová R.: Týmová spolupráce
a organizační kultura. Závěrečná konference programu manažerského vzdělávání pro nelékařské pracovníky. Podzim 2015, Vsetín.
Rohlíková V.: Péče o komplikovanou ránu. Domov pro seniory Rožnov
pod Radhoštěm. 30. 11. 2015. Rožnov pod Radhoštěm.
Rohlíková V.: Základy vlhké terapie. Matopat akademie – vzdělávací
kurz nemocnice Nový Jičín. 19. 5. 2015. Nový Jičín.
Srbová Ľ., Mucsková R., Tkadlec J.: Systém pro efektivní a optimalizované hlášení nozokomiálních infekcí spojených s prevencí a pravidelnou
edukací zdravotnického personálu. Project Hope. 28. 1. 2015. Praha.
Kutějová B.: Aktivní účast na konferenci. 9. Trenčiansky ošetřovateľský
deň. Listopad 2015. Trenčín.

Pedagogická činnost

MUDr. Petr Mičulka: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně.
MUDr. Milan Doležel: pedagogická činnost na VZŠ ve Zlíně –
obor záchranář.
Mgr. Pavlína Matějčková: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ
ve Vsetíně.
Mgr. Jana Čižmářová: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně.
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8.

Strategie a rozvoj
společnosti

Strategie společnosti je definována v rámci přijaté politiky kvality, která
definuje následující cíle:
Poskytovat vysoce kvalitní, bezpečnou, komplexní a ekonomicky efektivní zdravotní péči. Být učící se organizací, kde všichni zaměstnanci rozvíjejí
své znalosti a dovednosti ve prospěch růstu potenciálu nemocnice. Podílet
se na výchově a vzdělávání budoucích lékařských i nelékařských profesionálů a tím zajišťovat kvalitu a odbornost zdravotní péče našim pacientům
do budoucna.

B
E
Z
P
E
Č
Í

ezpečná a kvalitní zdravotní péče každému jedinci na základě standardizovaných postupů a procesů vykonávaných kvalifikovanými zaměst-

nanci.
vidence based medicine – poskytujeme zdravotní péči založenou na
důkazech.
dravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby
byla hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta.
oskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a týmovou spolupráci
všech zúčastněných v motivujícím prostředí.

fektivní a systémové řízení zdravotní péče, stejně jako podpůrných
i nakupovaných služeb, vede k minimalizaci rizika pro naše pacienty.
innost nemocnice se odvíjí a mění na základě potřeb veřejnosti, systému poskytování zdravotní péče a představ majitele, v centru naší

pozornosti je však vždy pacient.

C

lem je prospěch pacienta, kdy na základě účinných diagnostických postupů a aplikací odpovídající léčby dosahujeme maximálního možného

zlepšení zdravotního stavu nebo úplného vyléčení.
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PRO ROK 2016 BYLY VYTÝČENY
TYTO STRATEGICKÉ CÍLE
n

Racionalizace diagnostických postupů s cílem snížení
agregovaných výkonů a vyšetření

n

Zlepšení koordinace mezi ústavní a lékařskou pohotovostní službou

n

Definování vnitřního lékového pozitivního listu

n

Revize kompetencí ošetřovatelského personálu a jejich aplikace
v provozu oddělení a v systemizaci pracovních míst

n

Zvýšení kvality nutriční péče

n

Růst obratu Lékárny DUO, zvýšení záchytu vlastních receptů

n

Výběr a implementace nového nemocničního informačního systému

n

Prodloužení akreditace pro vzdělávání v oborech nefrologie a vnitřní
lékařství, získání akreditace v oborech rehabilitace, onkochirurgie
a praktický lékař pro děti a dorost

n

Příprava a realizace projektu Vzdělávací akademie
Vsetínské nemocnice a.s.

n

Získání certifikátu kvality a bezpečí dle Zákona 372/2011 Sb.
o zdravotních službách

42

n

Zpracování nových internetových stránek společnosti

n

Realizace energetických auditů
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9.

Kvalita a bezpečí
poskytované péče

V prosinci 2015 nemocnice úspěšně absolvovala dozorový audit podle
normy ISO 9001:2008. Auditoři navštívili nemocnici již pojedenácté. Ocenili
zejména provázanost systému managementu kvality s provozem nemocnice,
firemní kulturu a loajalitu, hlášení nežádoucích událostí a nozokomiálních
infekcí. Jako další silné stránky společnosti označili snahu o debyrokratizaci, centrální péči o hojení ran, investice do zlepšení pracovního prostředí,
do zefektivnění hospodaření s energií, funkčnost nové lékárny, obnovu autoparku a mnoho dalších. V závěrečném hodnocení bylo vysloveno několik
doporučení, která jsou pro nemocnici cennými podněty v rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí pro pacienty.
Nemocniční laboratoře pokračovaly v hodnoceném období v udržování
a rozvoji plnění požadavků normy ISO 15 189, což bylo završeno úspěšným
dozorovým auditem A NASKL (Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře) na oddělení lékařské mikrobiologie, klinické biochemie‚
i na hematologickém a transfuzním oddělení. Reaudit, který sledoval kvalitu
práce v laboratořích, dopadl všude na výbornou.
V rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí byla v roce 2015
upřena pozornost zejména na obhájení certifikátu NASKL a implementaci
systému pro efektivní a optimalizované hlášení nozokomiálních infekcí spojeného s prevencí a pravidelnou edukací zdravotnického personálu s cílem
snížení nákladů souvisejících s léčbou infekcí.
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Sledované ukazatele kvality
Rehospitalizace (v %) k celk. počtu hospitalizací
Reoperace (v %) k celk. počtu počtu operací
Pooperační komplikace (v %) k celk. počtu operací
Dekubity (v %) k celk. počtu hospitalizací
Pády (v %) k celk. počtu hospitalizací  
Nozokomiální infekce (v %) k celk. počtu hospitalizací

2012
1,03
0,47
0,76
0,51
0,76
1,82

2013
1,08
0,43
0,58
0,60
1,18
1,24

2014
0,90
0,60
0,71
0,69
0,79
1,26

2015
0,91
0,56
0,59
0,53
1,11
1,03

Sledované ukazatele kvality vykazovaly v roce 2015 převážně pozitivní trendy.
Podíl rehospitalizovaných pacientů je konstantní. Procento pooperačních
komplikací a reoperací se drží stabilně hluboko pod 1 % s tendencí k poklesu.
U dekubitů byl rovněž zaznamenán pozitivní trend, v 91, 9 % případů z celkového počtu dekubitů se jedná o dekubity 1. a 2. stupně (v roce 2014 to
bylo 88,5 %). Incidence nozokomiálních infekcí je 1,03 %, této problematice
je věnována nadále velká pozornost v rámci realizace projektu Systém pro
efektivní a optimalizované hlášení nozokomiálních infekcí spojených s prevencí a pravidelnou edukací zdravotnického personálu.
V roce 2015 zaznamenala Vsetínská nemocnice a.s. celkem devět podaných stížností, z toho jednu soudní cestou. Jedna stížnost byla vyhodnocena
jako částečně oprávněná, dvě stížnosti jsou dosud v řešení. Stížnosti se
nejčastěji týkají komunikačních nedorozumění, v menším počtu jsou stížnosti vázající se na poskytování zdravotních služeb, kvalitu péče. Oficiálních
pochval bylo zaznamenáno 43, další desítky evidujeme v dotaznících spokojenosti, na sociálních sítích či pochvaly vyřčené ústně. Ve Vsetínské nemocnici a.s. bylo v roce 2015 nahlášeno celkem 540 nežádoucích událostí (NU).
Mezi nejčastější druhy NU se řadí dekubity, nozokomiální infekce, pády
a chování osob.

Nežádoucí události 2014-2015
Transfuze/krevní deriváty
Problém s dostupností zdrojů
Technické problémy
Pády
Nozokomiální infekce
Neočekávané zhoršení klinického stavu
Nehody a neočekávaná zranění
Medikace/i.v. roztoky
Medicínské přístroje/vybavení
Klinický výkon
Klinická administrativa
Jiný
Chování osob
Dokumentace
Dekubity
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U druhu NU „chování osob“ se v polovině případů jedná o nepovolené
odchody pacientů, dále verbální i fyzická napadení, krádeže.
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180

Dekubitům se systematicky věnuje sestra pro hojení ran, nozokomiální
infekce řeší tým pro prevenci a kontrolu infekcí v čele s epidemiologickou
sestrou. Velká pozornost je věnována pádům pacientů, jejich závažnosti
a možné prevenci. Počet nahlášených pádů v roce 2015 meziročně vzrostl
ze 113 na 156, což znamená pád u 1,1 % hospitalizovaných pacientů. Kvantitativně se sice jedná o nárůst počtu pádů, kvalitativní poměrové ukazatele
však značí pozitivní trend – zranění vlivem pádu se vyskytlo u 25,6 % případů, v roce 2014 u 41,4 % případů. Podíl zranění vlivem pádu na 1 000 ošetřovacích dnů poklesl z 0,5 na 0,44. Z detailnější analýzy plyne, že se nezvyšuje
počet zranění vlivem pádu, ten naopak poklesl. Došlo však k markantnímu
nárůstu počtu nahlášených pádů bez zranění, mimo jiné díky kontinuálnímu
apelu na hlášení všech pádů. Kvalitativní ukazatele, jako například počet
pádů na 1 000 ošetřovacích dnů, vykazuje pozitivní trend.

Příčiny pádů
Ztráta vědomí
Ztráta rovnováhy
Zakopnutí, chybné došlápnutí
Vstávání z lůžka
Uklouznutí
Pád z lůžka
Opření o nestabilní oporu
Neznámý
Jiný
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10.

Ochrana
životního prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí se nemocnice řídí platnou legislativou,
proces je zmapován řízenými dokumenty a pravidelně kontrolován při místních auditech a v rámci certifikačních šetření. Součástí vybudování nového
vjezdu pro nákladní dopravu a zásobování, byla v roce 2015 i oprava vozovky
a úprava prostoru pro mytí vozidel, včetně rekonstrukce odlučovače ropných
produktů (lapolu), do kterého jsou sváděny odpadní vody z mycí plochy.
U lapolu byly vyměněny filtrační náplně, limity vypouštěné vody jsou v souladu s platnou legislativou.
Nemocnice se stejně jako v předcházejících dvou letech aktivně zapojila
do projektu Zelená firma, v jejímž rámci probíhá (ve spolupráci s firmou
REMA Systém a.s.) zpětný odběr a následná recyklace již nefunkčních elektrospotřebičů, zářivek, zdravotnických přístrojů. Na třech stanovištích v areálu
nemocnice (chirurgický pavilon, poliklinika, ředitelství) jsou speciální sběrné
boxy, do kterých mohou nefunkční spotřebiče (varné konvice, mobilní telefony a podobně) umisťovat zaměstnanci i zájemci z řad návštěvníků nemocnice. Zpětným odběrem se likvidují i použité olověné či nikl-kadmiové
baterie a nefunkční zářivky. Objem takto ekologicky zlikvidovaného elektroodpoadu ročně dosahuje 4 až 5 tun.
Třídění směsného komunálního odpadu na jednotlivé pevné, recyklovatelné složky (sklo, papír a plast) probíhá jak na odděleních, tak v administrativě. V průběhu roku 2015 třídění podpořily sběrné koše na tříděný
odpad, nově umístěné ve správní budově i v pacientské části interního a gynekologicko-porodnického oddělení. Využít je mohou jak zaměstnanci, tak
pacienti.
V únoru 2015 byla realizována autorizovaná měření plynové kotelny, jež
prošla v předchozím období rekonstrukcí. Díky ní došlo ke snížení emisí do
ovzduší a tím ke snížení zátěže životního prostředí. Výsledky odpovídají
povoleným limitům znečištění. I přesto je plynová kotelna vedena jako velký
zdroj znečištění s výkonem 5,2 MW. V jarních měsících 2015 byla topná
tělesa v budovách areálu nemocnice a v budově polikliniky osazena termoregulačními ventily, čímž došlo ke zvýšení tepelné pohody v budovách,
snížení spotřeby tepla i významným úsporám v oblasti ekonomiky i ochrany
životního prostředí.
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11. Majetkové vztahy

Společnost vlastní majetek v celkové pořizovací hodnotě 411.865 tis. Kč,
jeho zůstatková hodnota je 234.786 tis. Kč.
Kromě vlastního majetku vykázaného v rozvaze využívá společnost i další
majetek, který je evidován na podrozvahových účtech. Jedná se o:
Pronajatý majetek:
n Zlínský kraj: pronájem nemovitostí, pozemků a movitého majetku
v hodnotě 558.279 tis. Kč
n Carl Zeiss spol. s r.o.: pronájem přístrojů pro oční oddělení
v hodnotě 3.197 tis. Kč
n LEKIS s.r.o.: pronájem HW pro lékárnu v hodnotě 196 tis. Kč
n Linde Gas, a.s.: pronájem tlakových lahví
n SALSO, s.r.o.: pronájem logistického software
n Město Vsetín: pronájem bytů

Zapůjčený majetek v celkové hodnotě 21.340 tis. Kč – společnost užívá na základě smluv o výpůjčkách movitý majetek (zejména zdravotnickou techniku)
od společností MEDESA s.r.o., BIO-RAD s.r.o., ROCHE s.r.o., DADE BEHRING
AUSTRIA GmbH o.s., Abbott Laboratories, s.r.o., Covidien ECE s.r.o., Fresenius
Kabi s.r.o., TEST-LINE s.r.o., BAXTER CZECH spol. s r.o., CETREX s.r.o., Abbot
Laboratories, s r.o., Fresenius Medical Care CZ s.r.o., HARTMANN-RICO a.s.,
Nutricia a.s.
Evidovaný drobný a neodepisovaný majetek, jehož hodnota k 31. 12. 2015
činila 59.541 tis. Kč
Majetek pořízený z dotací v hodnotě 16.202 tis. Kč
Zásoby v konsignačních skladech v hodnotě 6.884 tis. Kč
Nepotřebný a nevyužitý majetek společnost pronajímá. Níže je uvedeno
pět největších nájemců působících v prostorách polikliniky:
n REMYOS s.r.o. Vsetín: rehabilitační pracoviště
n MUDr. Stanislav Stupavský, Vsetín: chirurgické ordinace
n Auxilium Hošťálková: denní stacionář pro potižené
n Biolab Praha s.r.o. Praha: laboratoře
n Novojičínské diagnostické centrum, s.r.o.: mammologické pracoviště
Nevyužité kapacity pronajatého majetku Zlínského kraje společnost formou
podnájmu umožňuje využívat spolupracujícím subjektům. V roce 2015 to
byly zejména tyto:
n Diakonie ČCE středisko Vsetín, sociální služby
n MUDr. Tomáš Garlík, stomatologie
n Delikomat s.r.o., nápojové automaty
n Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně
n ZIRIS Oční centrum s.r.o.
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n

12.

Povinně
zvěřejňované údaje

Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání dne 20. 4. 2016 rozhodno
o navýšení základního kapitálu společnosti na částku 274.000 tis. Kč, a to
peněžitým vkladem formou upsání nových akcií. Peněžitý vklad bude splacen započtením pohledávky Zlínského kraje, vzniklé na základě smlouvy
o úvěru, která ke dni jednání zastupitelstva činila 13.200 tis. Kč.

n

Předpokládaný vývoj činnosti a cíle společnosti jsou podrobně popsány
v Obchodním plánu Vsetínské nemocnice a.s. na rok 2016 s výhledem na
roky 2017–2019, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 21. 3.
2016.

n

Společnost neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

n

V roce 2015 společnost nenabyla žádné nové akcie ani vlastní podíly. Výše
základního kapitálu nebyla v roce 2015 změněna a jeho výše k 31. 12. 2015
je 260 800 tis. Kč.

n

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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13.
n

n
n

n

Dotace, sponzoři
a dárci v roce 2015

V roce 2015 byly Vsetínské nemocnici a.s. poskytnuty tyto dotace:
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu
nákladů spojených s předáváním údajů do Národního onkologického registru – částka 97 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby ve výši 2.200 tis. Kč
Dotace ve výši 89 tis. Kč poskytnutá Krajskou nemocnicí Tomáše Bati a.s.
a Masarykovým onkologickým ústavem k zajištění sběru dat na území Zlínského kraje pro Národní onkologický registr
Účelová dotace poskytnutá Městem Vsetín k pokrytí nákladů konference
„SESTRA 2015 – vzdělávání, kompetence, praxe“ ve výši 5 tis. Kč
Vsetínská nemocnice a.s. úspěšně spolupracuje s mnoha subjekty, zejména
místními firmami, společnostmi, nadacemi i jednotlivci, kteří se finančními
či věcnými příspěvky podílejí na rozvoji nemocnice.

Významní dárci finančních a věcných darů
Dárce
IndetSafetySystem, a.s., Vsetín
AUSTIN DETONATOR s.r.o., Vsetín
Boehringer Ingelheim, spol. s.r.o.
Bayer s.r.o.
Rozváděče Vsetín, s.r.o.
Svět oken s.r.o.
Hipp Czech, s.r.o.
TES Vsetín s.r.o.
Nadační fond pro rozvoj Vsetínské porodnice, Vsetín
Servis Climax a.s.
V-Podlahy, s.r.o.

Forma daru
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
finanční
věcný
finanční
finanční

Hodnota daru
420 tis. Kč
220 tis. Kč
200 tis. Kč
150 tis. Kč
80 tis. Kč
80 tis. Kč
50 tis. Kč
42 tis. Kč
36 tis. Kč
30 tis. Kč
25 tis. Kč

Vedení nemocnice si velmi váží aktivity a přízně všech sponzorů a vyslovuje upřímné poděkování zejména drobným dárcům, jejichž jména nejsou
výše uvedena. Děkujeme všem, kteří pomáhají…
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14. Přílohy
n

Účetní závěrka za rok 2015

n

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

n

Zpráva o podnikatelské činnosti

n

Návrh na rozdělení zisku

n

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy,
zprávy o vztazích a účetní závěrky za rok 2015

n

50

Zpráva dozorčí rady společnosti
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