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Úvodní slovo
předsedy představenstva

MUDr. Radomír Maráček | předseda představenstva

Vážené dámy,
vážení pánové!

Stojím před významným úkolem zhodnotit z pozice předsedy představenstva uplynulý rok. Z pohledu minulých let to byl rok již poměrně standardní.
Ekonomika navázala na ziskové výsledky minulých let a skončila opět
v kladných číslech. Pokračoval růst průměrné mzdy a zavedeny byly nové
zaměstnanecké benefity. Opravoval se majetek, a to za nemalé finanční podpory zakladatele nemocnice, Zlínského kraje, ale i z vlastních prostředků
akciové společnosti. Pořídil se nový majetek, zdravotnická technika a obnovily a modernizovaly se informační systémy. Přes některé personální
problémy, které v průběhu roku nastaly (a bylo nutné kvůli nim uzavřít dočasně některá pracoviště), měla naše nemocnice v roce 2017 nejvíce zdravotnických pracovníků za posledních šest let. I přes krátkodobé uzavření
některých pracovišť jsme poskytli péči všem obyvatelům regionu, kteří ji
potřebovali. Uspěli jsme také v hodnocení kvality péče a systému řízení,
připomenu velmi kladné hodnocení z recertifikačního auditu podle normy
ISO 9001:2008, úspěšné audity v laboratořích a opětovné získání titulu
Nejlepší nemocnice ve Zlínském kraji v rámci ankety Nemocnice ČR 2017,
kde jsme tentokrát nejlepší hodnocení získali nejen od hospitalizovaných,
ale i od ambulantních pacientů.
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Zaměstnanci nemocnice si tedy v roce 2017 opět vedli excelentně a patří
jim za to obrovský dík. Co bych ještě navíc chtěl vyzdvihnout, je nesmírně
kolegiální, loajální a přátelská atmosféra, která panuje na jednotlivých pracovištích. Bez nich by takové množství povinností a aktivit snad ani nebylo
možné zvládnout. Každodenní poctivá práce a pracovní nasazení zaměstnanců vedly k tomu, že nemocnice je v kladných číslech a mohla si tedy
kromě dnes už poměrně slušného mzdového ohodnocení dovolit také cestou investic a obnovy drobného majetku modernizovat postupně jednotlivé provozy. Je velmi příjemné slyšet a vnímat, že hospodárnost se stala
každodenní součástí práce nejen vedoucích pracovníků, ale i každého
zaměstnance.
V roce 2018 nás čeká velmi významná a dlouho očekávaná událost –
otevření nového interního pavilonu. Berme to jako symbol nového začátku
naší nemocnice, která před 107 lety vznikla právě v budově stávající „staré“
interny. Dá se očekávat, že rok přinese i spoustu dalších změn. Jsem přesvědčen, že naše nemocnice i naši zaměstnanci je zvládnou implementovat se ctí, s vysokou odpovědností a hlavně s cílem zajištění dostupnosti
a vysoké kvality poskytované péče pro pacienty našeho regionu.
Na závěr dovolte poděkování – pacientům za důvěru, ještě jednou zaměstnancům za pracovní nasazení a výsledky, sponzorům a drobným dárcům
za příspěvky a spolupracujícím organizacím za trvalou přízeň a zajímavé
formy spolupráce.
S úctou
MUDr. Radomír Maráček | předseda představenstva
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Charakteristika
společnosti
Základní údaje

Název společnosti: 		
n 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

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

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, provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k přepravě zvířat nebo věcí | Osobní, provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
n Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 Živnostenského zákona
n

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je 274 000 000,- Kč, je vydáno 271 kusů kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč a dále 30 kusů
kmenových akcií na jméno v listinné podobě v hodnotě 100 tis. Kč. K 31. 12. 2016
je základní kapitál splacen.
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Statutární orgány společnosti
Představenstvo do 1. května 2017 | Předsedkyně představenstva: Ing. Věra Prousková, MBA
Člen představenstva: Ing. Leoš Dostál | MUDr. Bořek Lačňák
Představenstvo od 2. května 2017 | Předseda představenstva: MUDr. Radomír Maráček
Místopředsedkyně představenstva: Ing. Věra Prousková, MBA
Členka představenstva: Mgr. Lucie Štěpánková, MBA

Ing. Věra Prousková, MBA

MUDr. Radomír Maráček

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA

Dozorčí rada do 12. března 2017 | MUDr. Lubomír Nečas, předseda DR | MUDr. Radim Slováček
Ing. Libor Karásek | Lucie Kotrlová, DiS. | Ing. Jaroslav Kučera | JUDr. Josef Valenta
MUDr. Róbert Teleky | Ing. Martin Pavlica, MHA | Ing. Petr Lusar
Dozorčí rada od 13. března 2017 | Ing. Miluše Miklíková, předsedkyně DR | MUDr. Miroslav Adámek
Ing. Martin Déva | MUDr. Jaroslav Dvořák | Ing. Miroslav Hladík | Ing. Jaroslav Kučera
MUDr. Róbert Teleky | Od 27. března 2017 | Mgr. Milena Kovaříková | Ing. Tomáš Pajonk

Ing. Miluše Miklíková

předsedkyně dozorčí rady

Ing. Miroslav Hladík
člen dozorčí rady
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MUDr. Miroslav Adámek
člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Kučera
člen dozorčí rady

Ing. Martin Déva
člen dozorčí rady

MUDr. Róbert Teleky
člen dozorčí rady
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MUDr. Jaroslav Dvořák
člen dozorčí rady

Mgr. Milena Kovaříková
člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Pajonk
člen dozorčí rady

Organizační struktura
DOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA

PŘEDSTAVENSTVO
ÚSEK ŘEDITELSTVÍ
Ekonomický odbor

Úsek řízení kvality
Pracoviště interního auditu

Ekonomické oddělení

Pracoviště právní služby

Lékarna
Provozní odbor

Pracoviště tiskové mluvčí

Oddělení stravování

Pracoviště sekretariátu
úsek
léčebné péče

Úsek
ošetřovatel. péče
Oddělení *

Ambulance
PLDD a PLD

Prac. epidemiologické sestry

LPS

Pracoviště
donáškové služby

Pracoviště
klinic. farmaceuta

Oddělení údržby

Pracoviště PaM

Oddělení *

Pracoviště
klinic. psychologa

Oddělení energetiky

Personální úsek

Prac. BOZP a PO

Provozní oddělení
Oddělení dopravy

Prac. vzdělávání

Prac. nutričních
terapeutů

Oddělení centrál. nákupu
Prac. zdrav. techniky
Pracoviště zásobování
Odd. zdravotních pojišťoven

Mobilní
tým sester

Odd. INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vedení nemocnice
Ředitelka n
Náměstek pro léčebnou péči n
Náměstek pro ošetřovatelskou péči n
Náměstek pro personální řízení n
Manažer kvality n
Manažer PR n

Ing. Věra Prousková, MBA
MUDr. Martin Metelka, MBA
Mgr. Pavel Šupka
Ing. Martin Pavlica, MHA
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 Mgr. 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
primářka MUDr. Jana Pelková
vrchní sestra Marie Kašparová
Chirurgické oddělení
primář MUDr. Radim Slováček
vrchní sestra Bc. Miriam Valchářová
Infekční oddělení
primářka MUDr. Helena Fukalová
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Interní oddělení
primář MUDr. Bořek Lačňák
vrchní sestra Mgr. Bohdana Kutějová
Klinický psycholog
Mgr. Alena Střelcová
Oddělení následné péče
primářka MUDr. Zuzana Vojtěchová
vrchní sestra Bc. Bohdana Bambuchová
Neurologické oddělení
primářka MUDr. Blanka Rychlíková
Oční oddělení
primář MUDr. Pavel Šmehlík
vrchní sestra Věra Horáková
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
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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
Ortopedické oddělení:
primář MUDr. Zdeněk Košťál
vrchní sestra Bc. Irena Srbová, DiS.
Praktický lékař
MUDr. Jaromír Šimeček
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Marie Dvořáková
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

Vedoucí zaměstnanci

hospodářsko-technických služeb
Provozní odbor
Ing. Ladislav Kašpar
Ekonomický odbor
Ing. Marek Rolný
Oddělení centrálního nákupu
Jan Vojta
Oddělení zdravotních pojišťoven
Ing. Barbora Šamajová
Oddělení informačních systémů
Ing. Petr Lusar
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2.
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Historie společnosti
Prvního pacienta nemocnice přijala 16. května 1911. Do roku 1945 byla nemocnice

monoprimariátem, který vedli chirurgové MUDr. Josef Gregor (do roku 1928)
a následně bezmála třicet let MUDr. Josef Holz, jenž se významně zasloužil
o výstavbu dalších nemocničních pavilonů a rozšíření odborností, které
postupně vznikaly a rozvíjely se od třicátých a čtyřicátých let 20. století.
V padesátých letech se nemocnice stala centrem Okresního ústavu národního zdraví. Postupně se realizovala řada investičních akcí. Koncem šedesátých let se interní oddělení dočkalo jednotky intenzivní péče, v roce
1972 byl zahájen provoz v nově vybudovaném infekčním pavilonu. V osmdesátých letech 20. století pokračovalo budování nových pavilonů stavbou
polikliniky a budovy LDN. V polovině devadesátých let byla dokončena přístavba k chirurgickému pavilonu, kde vznikl prostor pro centrální operační
sály a centrální sterilizaci. Následně byl vybudován nový stravovací pavilon
(1999–2003) a rekonstruován infekční pavilon (2007), kde našlo zázemí rovněž
dětské oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie. Až do roku 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 nemocnice.
V závěru roku 2013 byl slavnostně zahájen provoz rekonstruované centrální sterilizace. I zde byl investorem stavební části Zlínský kraj (14,5 mil. Kč),
nemocnice hradila dodávku zdravotnických technologií a vnitřního vybavení za bezmála 6,5 mil. Kč. Rekonstrukce centrální sterilizace znamenala
nejen obnovu stávajícího vybavení a technologií, ale díky změně prostorové
dispozice také provozní úspory.
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V roce 2014 bylo velkou investiční akcí zateplení polikliniky. Zlepšila se
tepelná pohoda v budově, kde jsou čtyři desítky pracovišť, šetří se náklady
na vytápění a pozitivně se změnil vzhled rozsáhlé stavby v centru Vsetína.
Celkové náklady dosáhly bezmála 18 mil. Kč. Financování akce podpořila
dotace z evropských fondů prostřednictvím operačního programu Životní
prostředí, nemocnice se vlastními prostředky podílela v objemu 11,5 mil. Kč.
Rok 2014 patřil také léčebně dlouhodobě nemocných, byl Rokem pro LDN.
Sponzorskými příspěvky byl podpořen nákup nových lůžek a dalšího vybavení, ale také se rozšířilo spektrum poskytovaných služeb.
Zateplování dalších objektů pokračovalo i v roce 2015. V rámci projektu
Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie byl zateplen pavilon LDN
(dnes pavilon Triangl, kde působí oddělení následné péče) a správní budova
s celkovými náklady 10,3 mil. Kč. Financování bylo opět podpořeno z fondu
Evropské unie v rámci operačního programu Životní prostředí (6,2 mil. Kč),
Zlínský kraj se podílel částkou 4,1 mil. Kč. V roce 2015 byla otevřena nová
lékárna u vstupu do nemocnice a zcela se změnil vjezd do areálu i organizace dopravy.
V roce 2016 nemocnice pokračovala v obnově lůžek, přístrojů, modernizaci pokojů, zavádění nových metod, ale také ve spolupráci s dalšími organizacemi a školami. V pátek 30. září 2016 byla slavnostně zahájena stavba
nového pavilonu pro interní a neurologické oddělení.
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3.

Vsetínská nemocnice
v roce 2017
LEDEN 2017
Rok zaměstnance

Nejen růst mezd či příplatků za nepřetržitý a směnný provoz, ale také zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, navýšení příspěvku
na závodní stravování, rozšíření vzdělávacích a společensko-sportovních
aktivit. To jsou základní programové body roku 2017, který vedení Vsetínské
nemocnice vyhlásilo Rokem zaměstnance. Současně byl zahájen program
Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice, která zajišťuje konference a odborné semináře pro zaměstnance nemocnice, ale i zdravotníky spolupracujících organizací. Ve středu 4. ledna 2017 byl podepsán dodatek ke kolektivní smlouvě, který zaměstnancům garantuje růst mezd v souladu s příslibem
vlády. V absolutním vyjádření je celkové navýšení mezd vyšší než slíbený
desetiprocentní růst tarifů.

První přišla na svět Agáta

Na první miminko roku 2017 si nemocnice počkala téměř celý první lednový
den. Holčička Agáta A. se narodila šestnáct minut po devatenácté hodině.
Maminka, která pochází z Púchova, přivedla ve Vsetíně na svět své první dítě.

Nemocnice se představila
na veletrhu práce ve Zlíně

Na dotazy studentů i potenciálních uchazečů o zaměstnání odpovídali ve
středu 18. ledna 2017 pracovníci nemocnice na Veletrhu práce ve Zlíně. Akce
se zúčastnily dvě desítky zaměstnavatelů z celého Zlínského kraje. Ve stánku
Vsetínské nemocnice se zájemci dozvěděli více o práci ve zdravotnictví,
mohli si ale také prakticky vyzkoušet, zda správně postupují při hygieně rukou
či otestovat své plíce. Premiéru měly také propagační materiály a k vidění
bylo i nové video o nemocnici.

Besedy pro středoškoláky o dárcovství

Dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně byly tématem přednášky, která se
uskutečnila 30. ledna v aule Střední zdravotnické školy Vsetín. Zúčastnili
se jí nejen studenti třetích a čtvrtých ročníků střední zdravotnické školy,
ale také studenti gymnázia. S tématikou je seznámila primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Jana Pelková, která studentům představila i videa s pacienty a s dárci kostní dřeně. Akce byla zaměřena na podporu dárcovství i prohloubení znalostí studentů v této důležité oblasti.
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Valašský Medik Klub vstoupil
do druhého semestru

Přednáška o moderní chirurgii uzavřela 8. ledna první semestr Valašského
Medik Klubu, originálního projektu, který nemocnice připravila pro středoškoláky se zájmem o vysokoškolské studium lékařských oborů a přírodních
věd. Pro druhý semestr bylo připraveno šest okruhů, které představují jednotlivá pracoviště nemocnice, odbornosti i práci zdravotníků. Přednášek se účastnili studenti Střední školy Kostka a gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí.

ÚNOR 2017
Nemocnice přešla na moderní
informační systém

Nemocnice prošla významnou změnou v oblasti zpracování zdravotnických
dat. Byla provedena výměna nemocničního informačního systému, který
slouží k vedení zdravotnické dokumentace. Modernizována musela být i výpočetní technika – počítače, monitory a tiskárny. Proškoleno muselo být
téměř pět stovek zaměstnanců. V další fázi se změnil také informační systém
pro logistiku, v personální oblasti vznikl nový portál, který umožňuje zaměstnancům nejen pružnější přístup k potřebným informacím, ale také
komfortnější přihlašování na vzdělávací akce.

Hejtman ocenil dárce kostní dřeně

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek se setkal s dárci, kteří v průběhu roku
2016 darovali kostní dřeň a přispěli tak k záchraně lidských životů. Byl mezi
nimi i Radim Psota z Valašské Polanky, který se do registru dárců kostní
dřeně zapsal na vsetínském hematologicko-transfuzním oddělení při první
náborové akci, kterou nemocnice pořádala.

Zahájení odběrů krevní plazmy

Od 6. února se v nemocnici odebírá nejen tzv. plná krev, ale také krevní
plazma, která se využívá k léčbě pacientů a k výrobě léků. Na hematologicko-transfuzním oddělení se do konce roku 2017 odebralo 470 litrů plazmy
při bezmála šesti stovkách odběrů.

Seminář o nutriční péči si vyžádali
sami zaměstnanci

První odborný seminář Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice se konal
9. února a byl zaměřen na nutriční péči. Témata se věnovala celiakii, alergii
na kravské mléko i dalším potravinovým alergiím, program doplnila i prezentace o inzulinoterapii, ale také o HACCP – základních principech analýzy rizik
a tvorby kritických kontrolních bodů v oblasti stravování. Nemocnice věnuje
oblasti stravování a nutriční péči velkou pozornost, v uplynulém období
byla zrealizována řada změn (nárůst energetických hodnot, zvýšení pestrosti
jídel, více bílkovin, ovoce, nová dieta 3P pro budoucí maminky apod.)
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Modernizace vybavení na
dialyzačním středisku

Tři nová křesla a dialyzační monitory, ale také wifi zdarma či televizory s bezdrátovými sluchátky byly pořízeny pro dialyzačního středisko. Novinky oceňují
jak pacienti, tak zdravotnický personál. Hemodialyzační středisko v té době
pečovalo o šest desítek pacientů nejen ze Vsetínska, ale také Meziříčska,
Rožnovska, Valašskokloboucka a dalších přilehlých oblastí.

Jarní prázdniny nabídly dětem
zaměstnanců výlet za zvířaty
i do jeskyní

Třídenní program jarních prázdnin pro děti zaměstnanců nemocnice obsahoval výlety, hry i výtvarné tvoření. Děti navštívily zábavní centrum Galaxie
ve Zlíně, Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou a záchrannou stanici pro zvířata v Hošťálkové. Organizace se ujala Profesní a odborová unie zdravotnický pracovníků – Unie sester při Vsetínské nemocnici,
ale poděkování patří také pracovníkům ARO, kteří se na přípravě podíleli
ve svém volném čase.

Hokej na dřeň se konal již podruhé

Osmadvacet hokejových příznivců se ve středu 22. února zapsalo na vsetínském Lapači do registru dárců kostní dřeně. Akce Hokej na dřeň se konala
již druhým rokem, i tentokrát ji podpořili a do registru vstoupili také hokejisté, konkrétně Dominik Pokorný a Josef Daněk, kteří navázali na své spoluhráče v předcházející sezoně.

Seminář o imunohematologii

V knihovně nemocnice se 24. února uskutečnil odborný seminář s názvem
Dárcovství krevních složek a imunohematologie. Příchozí se dozvěděli nejen
o nově zavedeném dárcovství krevní plazmy, ale také o krevních skupinách,
dárcovství krve a kostní dřeně, o předtransfuzních vyšetřeních a o autoimunní hemolytické anémii. Přednášely MUDr. Jana Pelková, Marie Kašparová
a Mgr. Jana Čandová.

BŘEZEN 2017
Z odběrových křesel se stala
kosmetická

První březnový den byl na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské
nemocnice netradiční. Partnerem dárcovství krve se stala kosmetika Mary
Kay, na programu bylo nejen poradenství, ale také líčení. Kosmetická poradkyně se věnovala nejen dárkyním, ale také laborantkám, jakmile dokončily
své pracovní povinnosti.
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Bowlingový turnaj ovládli Řidiči+

Již pátým rokem pořádá nemocnice zaměstnanecké bowlingové turnaje.
Na jarním setkání ve čtvrtek 2. března nejvíce bodů vybojoval tým Řidiči+,
druhá byla Lékárna+ a třetí Vojtův tým. Ocenění za nejlepší individuální
výkon získal Jan Martinů. Účastníci odcházeli nejen s milými zážitky, ale
také s fotografiemi z fotokoutku, které následně ozdobily nástěnky mnoha
nemocničních oddělení.

Gymnazisté pokračují
ve společném darování krve

Devatenáct studentů Masarykova gymnázia Vsetín a čtyři desítky dalších
dárců přišly ve středu 8. března na hematologicko-transfuzní oddělení darovat krev v rámci akce Půl litru naděje, jejímž partnerem je Radio Kiss Publikum. Gymnazisté společně darují krev již třetím rokem. Někteří ze studentů
vstoupili také do registru dárců kostní dřeně.

Personální portál: výplatní pásky
i přihlašování na akce

Od března mají zaměstnanci výplatní pásky nejen tištěné, ale také v elektronické podobě, a to díky novému personálnímu portálu VEMA. Ten rovněž
umožňuje komfortní přihlašování na vzdělávací akce a nabízí přístup k řadě
dalších potřebných informací (např. o aktuálnosti lékařské prohlídky, čerpání dovolen aj.). Od srpna 2017 jsou již výplatní pásky dostupné pouze
v elektronické podobě. Jejich výhodou je vyšší zabezpečení a úspora nákladů na tisk, obálkování a distribuci pásek papírových.

Knihovníci předčítali z valašských
pověstí i bajek barda Beedleho

Dobrodružné příběhy i pohádky se po dva dny předčítaly na dětském oddělení. Za malými pacienty přišla Lucie Strbačková z Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín. Akce se konala v rámci tradičního Týdne čtení (od 6. do
10. března). Knihovníci zavítali i za pacienty léčebny dlouhodobě nemocných, u kterých měla největší úspěch Gabra a Málinka (Amálie Kutinová),
četlo se například i z knihy pověstí z oblasti Velkých Karlovic Zlatá studánka
(Helena Mičkalová).

Vsetínská nemocnice a.s.
má novou dozorčí radu

Rada Zlínského kraje při výkonu působnosti jediného akcionáře společnosti Vsetínská nemocnice a.s. odvolala na svém zasedání 13. března 2017
všechny člena dozorčí rady. Zároveň jmenovala členy nové: Ing. Miluši Miklíkovou, Ing. Jaroslava Kučeru, MUDr. Miroslava Adámka, Ing. Martina Dévu,
Ing. Miroslava Hladíka, MUDr. Jaroslava Dvořáka, MUDr. Róberta Telekyho.
Další dva členy pak jmenovala na svém zasedání 27. března 2017, a to Mgr. Milenu Kovaříkovou a Ing. Tomáše Pajonka.
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Do nemocnice nastoupila
před padesáti lety

Ing. Věra Prousková poděkovala lékařce MUDr. Janě Karasové, která pracovala dlouhá léta na dětském oddělení Vsetínské nemocnice. Nastoupila před
bezmála padesáti lety po absolutoriu lékařské fakulty a pracovala jako pediatr až do ledna 2001, kdy odešla do penze. Od roku 2006 do března 2017
se podílela na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby pro děti a jen
v roce 2016 odsloužila více než stovku služeb.

Rozhovor s primářkou viděli diváci
v celé republice

Na dotazy týkající se rozdílu v dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně, odpovídala primářka hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Jana Pelková
redaktorovi Regionální televize Františku Balášovi. Patnáctiminutový rozhovor byl vysílán nejen na Valašsku a ve Zlínském kraji, ale prostřednictvím
satelitního vysílání také v celé České republice.

O dechové rehabilitaci přednášela
docentka Libuše Smolíková

Na 150 zdravotníků a studentů se zúčastnilo ve dnech 30. března až 1. dubna
přednášek a workshopů věnovaných dechové rehabilitaci. Hlavním hostem
byla odborná asistentka Kliniky rehabilitace II. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. S přednáškami se
představily také primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice
MUDr. Danuše Trnovcová , vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková
a lékařka oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí MUDr. Jaroslava Lanžhotská. V rámci programu si účastníci mohli také některé techniky prakticky vyzkoušet a seznámit se s moderními pomůckami pro realizaci dechové
rehabilitace. Akci pořádala Vsetínská nemocnice ve spolupráci s festivalem Literární jaro, které představuje ve Vsetíně významné osobnosti vědy
a kultury.

Opravy komunikace
v nemocničním areálu

Vybudováním nového chodníku odstartovala oprava komunikace mezi odbočkou za vrátnicí a pavilonem D, ve kterém se nachází oční oddělení. Druhý
dubnový týden pak práce pokračovaly odbouráním asfaltového povrchu
části vozovky a náhradou podkladu novými štěrkopískovými hutněnými vrstvami. Součástí prací byla i úprava vpustí dešťové kanalizace a pokládka
nového asfaltového koberce i oprava nájezdové rampy ke vstupu do pavilonu D. Oprava byla financována z prostředků Zlínského kraje, který je
zakladatelem Vsetínské nemocnice a.s.
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DUBEN 2017
Dalších více než třináct tisíc
pro dětské oddělení

Benefiční koncerty Základní umělecké školy Vsetín již poosmé podpořily
dětské oddělení. Ředitel ZUŠ a jeho zástupkyně předali v úterý 4. dubna do
rukou primáře a vrchní sestry dětského oddělení výtěžek ve výši 13 300 Kč.
Benefiční koncerty se uskutečnily v týdnu od 20. do 24. března v Lidečku,
Valašské Polance, Jablůnce, Vsetíně a Horní Lidči. Na přípravě benefičního
projektu DĚTI DĚTEM se tradičně podílejí nejen hudebníci, ale také žáci
dalších oborů. Žáci výtvarného oboru v letošním roce vyrobili dílka s jarní
tématikou, jejichž prodej přispěl k výtěžku celé akce.

Rozšířili jsme vybavení pro péči
o pacienty v izolačním režimu

Pro usnadnění bariérové ošetřovatelské péče nemocnice zakoupila a v provozu využila šest speciálních vozíků, které umožňují uložení zdravotnických
materiálů potřebných pro péči o pacienty, ať již se jedná o roušky, rukavice, ochranné pláště a další pomůcky. Všechny plochy vozíků jsou snadno
dezinfikovatelné. Materiál je uložen přehledně a je rychle k dispozici. Uplatnění našly na odděleních s častým výskytem pacientů v izolačním režimu
(chirurgie, interní spojený lůžkový fond, dětské oddělení, ale i na lůžkách
následné péče).

Den zdraví
i s orientačním vyšetřením plic

Novinkou preventivního programu u příležitosti Světového dne zdraví bylo
orientační spirometrické vyšetření plic. Akce se uskutečnila v pátek 7. dubna
v centrální půjčovně Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Mnozí si nechali
rovněž změřit tlak, množství tuku v těle, zkontrolovali hygienu rukou s pomocí UV lampy nebo si vyzkoušeli první pomoc na modelu. Studentky SZŠ
a VOŠZ Vsetín zájemce nejen prováděly, ale také se zhostily stanoviště, kde
informovaly o samovyšetření prsu. Akci nemocnice připravila společně s MG,
SZŠ a VOŠZ Vsetín, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českým červeným
křížem Vsetín.

Lékárna DUO otevřena
i na Velikonoční pondělí

Vstříc pacientům i dalším klientům vyšla Lékárna DUO o všech svátcích roku
2017, kdy byly uzavřeny supermarkety a lidé by se tak pro léky museli vydat
do Zlína či dalších center. Pohotovostní okénko Lékárny DUO v poliklinice
bylo vždy mimořádně otevřené od 8 do 14 hodin. Nemocnice tuto službu
nabídla již o uplynulých Vánocích a na Nový rok. Zájem byl opravdu velký,
léky si přišly vyzvednout více než dvě stovky pacientů. Lékárna DUO pokračovala také v roce 2017 v letákových kampaních, jejichž prostřednictvím nabízela slevové akce a informovala o dalších marketingových aktivitách.
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Den otevřených dveří na patologii

Pro kolegy z nemocnice, studenty, ale také zájemce z řad veřejnosti, připravilo oddělení patologické anatomie na čtvrtek 20. dubna Den otevřených
dveří. Tématem byla onemocnění kůže, jejichž výskyt meziročně stále stoupá.
Šest desítek příchozích si prohlédlo oddělení, dozvědělo se o zpracování
tkání pro potřeby vyšetření. Oddělení patologické anatomie se takto symbolicky připojilo k aktivitám Stanu proti melanomu, ale také oslavilo již šesté
výročí svého působení v moderním pavilonu centralizovaných laboratoří.
Návštěvníkům zdravotníci připomenuli, že vyšetření, která se provádějí, mají
zásadní vliv při stanovení diagnózy a dalšího léčebného postupu.

KVĚTEN 2017

Vznikl koncern
nemocnic Zlínského kraje

Valné hromady jednotlivých nemocnic ve Zlínském kraji (Krajské nemocnice T. Bati, Uherskohradišťské nemocnice, Kroměřížské nemocnice a Vsetínské nemocnice), odvolaly 2. května dosavadní představenstva nemocnic a zvolily nová. Předsedou představenstva všech čtyř nemocnic se stal
MUDr. Radomír Maráček, členkou představenstva Mgr. Lucie Štěpánková.
Třetím členem je vždy dosavadní ředitel nemocnice – ve Vsetíně Ing. Věra
Prousková. Cílem vzniku koncernu nemocnic Zlínského kraje je sjednocení
procesů, snížení nákladů, společné nákupy, zlepšení komunikace s pojišťovnami i zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb.

Čisté ruce tentokrát
na Základní škole Ohrada

Světový den hygieny rukou, který připadá na pátý květnový den, si již tradičně připomínáme s žáky některé ze vsetínských základních škol. Tentokrát jsme zavítali za prvňáčky Základní školy Ohrada. Školáci se dozvěděli
řadu zajímavostí, mohli si také správnost hygieny rukou zkontrolovat s pomocí speciální UV lampy. Prevence v této oblasti je stále potřebná, podle
nedávno zveřejněných průzkumů Světové zdravotnické organizace se
i v dnešní době až osmdesát procent infekcí přenáší prostřednictvím špinavých rukou.

Den proti rakovině: v nemocnici
se prodalo na sto padesát kvítků

Skupina nádorů hlavy a krku byla v letošním roce tématem Českého dne
proti rakovině. Ten je každoročně spojen s celonárodní veřejnou sbírkou,
jejímž symbolem jsou kvítky měsíčku lékařského. Jen ve Vsetínské nemocnici a blízkém okolí sbírku 10. května podpořilo na sto padesát lidí. V celém
okrese vybraná částka přesáhla čtvrt milionu korun. Organizaci sbírky v našem regionu měly na starost tradičně členky ONKO-DUHA Vsetín, kterým
pomáhali skauti i studenti vsetínských středních škol.
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Resuscitační model změří i hloubku
masáže srdce

Nové moderní figuríny pro nácvik kardiopulmorální resuscitace, a to jak
u dospělého, tak u dítěte, získalo anesteziologicko-resuscitační oddělení
nemocnice. Jejich celková hodnota přesahuje sto tisíc korun. Nový model
pro nácvik u dospělého je vybaven i měřením hloubky masáže, lze jej připojit k počítači a sledovat správnost a účinnost resuscitace. Přizpůsoben
je také k nácviku zajištění dýchacích cest a využívají jej pro nácvik resuscitace nejen lékaři ARO, ale také porodníci a další zdravotníci a zaměstnanci
v rámci povinných pravidelných školení.

Studentky rozdávaly květiny

S květinami a drobnými dárky přišly v pátek 12. května studentky vsetínského gymnázia Aneta Tkadlecová a Katka Macháčková na dětské oddělení,
aby zdravotníkům poděkovaly za náročnou práci a pogratulovaly k Mezinárodnímu dni sester. Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín je pro nemocnici důležitým partnerem nejen v rámci vzdělávání budoucích zdravotníků, ale také při organizaci nejrůznějších preventivních akcí, dnů otevřených
dveří, soutěží, konferencí a pod. Studenti se i ve svém volném čase zapojují do dobrovolnických aktivit, především při muzikoterapii, tréninku paměti
a dalších činností, zejména na oddělení následné péče.

Sanitáři absolvovali zkoušky

Závěrečné teoretické i praktické zkoušky absolvovali v první polovině května
účastníci jarního sanitářského kurzu Vsetínské nemocnice. Všem úspěšným
absolventům bylo nabídnuto zaměstnání, pět z nich do nemocnice následně nastoupilo. Během necelých tří měsíců si ve sto hodinách teorie
a osmdesáti hodinách praxe účastníci kurzu osvojili nezbytné znalosti
a dovednosti pro činnost sanitáře, seznámili se s provozem zdravotnických
zařízení, základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, s etickými a právními aspekty zdravotnické profese,
naučili se poskytovat první pomoc a zvládnout základy ošetřovatelské péče.

Jarní koncert na LDN

Jarní koncert na LDN se stal již tradicí. Tentokrát bylo koncertování naplánováno na středu 17. května. Pacientům přišli zazpívat členové školního sboru
při Základní škole Luh pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Janošíkové.
Zpívalo se česky, slovensky, ale také hebrejsky. Vystoupení bylo připraveno
ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Adorea, které koordinuje činnost
dobrovolníků v nemocnici.

Péče o novorozence, akutní stavy

Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice pokračovala 25. května odborným
seminářem Péče o novorozence a nejčastější akutní stavy v dětském věku.
Účastníci se dozvěděli o ošetření novorozence po porodu, podpoře bondingu
a screeningových vyšetřeních u novorozence. Řadu důležitých informací
přinesly také přednášky Akutní stavy v dětském věku a Diabetes mellitus
v dětském věku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

21

Pamětní listy s otiskem nožky dítěte
a přikrývky pro bonding

Pamětní listy nejen se jménem, přesným datem a časem narození, ale i otiskem nožky novorozence si od května odnášejí domů z porodnice rodiče. Pro
otisk nožky se používá speciální barva, která je bezpečná a k tomu účelu
určená. Pamětní listy i potřebné vybavení pořídil Nadační fond pro rozvoj
Vsetínské porodnice, stejně jako speciální novorozenecké přikrývky, které
zvyšují komfort novorozence a s úspěchem se používají při realizaci bondingu. V naší nemocnici dlouhodobě podporujeme budování základních
emočních vazeb mezi dítětem a rodiči. Jsou vytvořeny podmínky pro kontakt dítěte s matkou, včetně iniciálního kontaktu a přiložení dítěte k prsu
po narození bez zbytečných odkladů. Samozřejmostí je umožnění poporodní
péče na pokojích, kde je umístěno dítě s matkou.

ČERVEN 2017
Profesor Štreit natáčel v porodnici,
na chirurgii se vrátil jako pacient

Na gynekologicko-porodnickém oddělení vznikaly záběry pro nový dokumentární film Na tělo, věnovaný profesoru Mgr. Jindřichu Štreitovi. Místo nebylo zvoleno náhodně, protože právě ve Vsetínské nemocnici se významný
český fotograf a pedagog před sedmdesáti lety narodil. Při své návštěvě
ještě netušil, že se do budovy po několika hodinách vrátí jako pacient a bude
zde několik dnů hospitalizován. V nemocnici tak vznikly rovněž další záběry,
později prezentované ve filmu Na tělo.

Navštívili jsme nemocnici
v rakouském Mödlingu

Již podruhé zdravotníci nemocnice využili pozvání a společně s vyučujícími
a studenty zdravotnické školy navštívili nemocnici v sousedním Rakousku,
konkrétnědo nemocnice v Mödlingu, jenž je partnerským městem Vsetína.
Landesklinikum Baden-Mödling je podobná vsetínské nemocnici počtem
lůžek, množstvím ambulantních výkonů i hospitalizací. Primář tamního anesteziologicko-resuscitačního oddělení s kolegy představili nejen spektrum
nemocniční péče, ale přiblížili také systém zdravotní péče v Rakousku.

Podepsána Kolektivní smlouva
pro období 2017 – 2018

Za přítomnosti všech tří členů představenstva a předsedů odborových
organizací Lucie Kotrlové, DiS. a Romany Mucskové byla 6. června podepsána
Kolektivní smlouva 2017–2018. Vedení nemocnice se nově zavázalo reagovat na mediálně deklarované zvýšení příplatku za směnnost pro nelékařské
zdravotnické pracovníky samostatně pracující v nepřetržitém provozu.
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20. výročí udělení titulu Baby Friendly Hospital

Vsetínská nemocnice patří ke zdravotnickým zařízením, která se významně
zapojují do podpory kojení. Dětské oddělení je od roku 1997 nositelem titulu
Baby Friendly Hospital – Nemocnice přátelská k dětem. Ta dodržuje deset
kroků k úspěšnému kojení, které je zavazují například informovat ženy o výhodách a technice kojení, ukázat matkám způsob kojení a udržení laktace
i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí aj.

Hovořili o ergoterapii a diagnostice
poruch autistického spektra

První pololetí Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice uzavřel v úterý
6. června odborný seminář Ergoterapie a psychoterapie. Vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Mgr. Pavlína Matějčková společně s ergoterapeutkou Mgr. Ivanou Jetenskou připravily seznámení s daným oborem,
následně se přítomní dozvěděli více o cílené ergoterapii ruky. Psycholožka
nemocnice Mgr. Ivana Humplíková přednášela o diagnostice kognitivního
deficitu a možnosti jeho rehabilitace pomocí tréninku paměti. Odborný seminář uzavřela klinická psycholožka Mgr. Alena Střelcová s diagnostikou
a terapií dětí s poruchami autistického spektra.

Sylvie Janáčková pomohla na svět
třem tisícovkám dětí

Za bezmála dvaačtyřicet let práce pro Vsetínskou nemocnici a její gynekologicko-porodnické oddělení poděkovala ředitelka Ing. Věra Prousková
porodní asistence Sylvii Janáčkové u příležitosti jejího odchodu do penze.
Maminky ji znají z porodního sálu, podílela se však také na přípravě nejrůznějších konferencí a benefičních akcí ve prospěch oddělení. Do nemocnice
nastoupila 1. srpna 1975 a za svou profesní kariéru asistovala u tří tisícovek
porodů.

Rodinnému a mateřskému centru
představili novinky v porodnici

Zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Martin Janáč
představil v úterý 6. června činnost porodnice na besedě v Rodinném a mateřském centru Sluníčko. Hovořil také o novinkách, moderním vybavení
porodních pokojů i přístrojích, které mají vsetínští porodníci k dispozici.
Odpovídal i na početné dotazy maminek.

Oddělení klinické biochemie
úspěšně zvládlo dozorový audit

Oddělení klinické biochemie úspěšně zvládlo ve středu 7. června dozorový
audit B NASKL II. Auditor sledoval dokumentaci, standardní postupy i provoz laboratoří. Pochválil prostředí laboratoří, jejich vybavení i úzkou spolupráci s manažerem kvality. Biologické materiály zpracovává laboratoř
nejen pro ambulance a lůžková oddělení nemocnice, ale také pro dalších
šest desítek externích ambulancí.
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Proděkanka informovala o výsledcích
průzkumu ve Vsetínské nemocnici

Proděkanka fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého (FZV UP) Olomouc Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. představila ve středu 7. června v nemocniční knihovně výsledky průzkumu zaměřeného na kompetence členů ošetřovatelského týmu. Jednalo se o ojedinělé šetření, uskutečněné v konkrétním
zařízení a ve srovnání s celostátně realizovaným průzkumem vyšla vsetínská
nemocnice velmi pozitivně. Do projektu se zapojilo více než 160 zaměstnanců nemocnice. Autoři nejprve oslovili zástupce jednotlivých ošetřovatelských týmů formou dotazníkového šetření (kategorizace výkonů, činností,
pro jednotlivé členy ošetřovatelských týmů), následovalo také ověřování činností přímo v praxi.

Fotbalisté předali malým pacientům
třicet tisíc korun

K doplnění potřebného nábytku na pokojích pacientů dětského oddělení
posloužil výtěžek sbírky, kterou odstartoval FC Vsetín během květnového
žákovského turnaje O pohár hejtmana Zlínského kraje. Vedení klubu i malí
fotbalisté zavítali do vsetínské nemocnice, aby výtěžek předali a zároveň
si společně prohlédli prostory dětského oddělení.

Valašská Polanka patřila kostní dřeni,
do registru vstoupili hasiči
i návštěvníci

Čtyři desítky hasičů, ale i místních obyvatel a návštěvníků hasičských závodů vstoupili v neděli 11. června ve Valašské Polance do registru dárců
kostní dřeně. Na místě byla kromě zaměstnanců hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice také známá propagátorka dárcovství Zdenka Wasserbauerová a poděkovala všem, kteří se do registru dárců kostní dřeně
zapsali.

Procházeli maketou srdce,
vyzkoušeli i pomůcky pro nevidomé

Projít se obří maketou srdce, vyzkoušet si pomůcky pro nevidomé a slabozraké, dozvědět se více o krvi, prohlédnout si nové rehabilitační a ergoterapeutické zázemí, otestovat svůj sluch ve speciální audiologické komoře
nebo zkusit si třeba vyrobit obilné vločky, mohli návštěvníci v pořadí již
čtvrtého Dne s vaší nemocnicí, který se uskutečnil v pátek 16. června v areálu nemocnce. Připravena byla i další stanoviště, prohlídky pracovišť i preventivní vyšetření. Akci navštívilo bezmála pět stovek návštěvníků, mimo
školních kolektivů a zájemců z řad veřejnosti i poslanec Mgr. Petr Kořenek,
starosta Vsetína Mgr. Ing. Jiří Růžička a místostarosta Ing. Tomáš Pifka. Akce
vznikla ve spolupráci se vsetínskou zdravotnickou školou a za podpory
společnosti Indet Safety Systems, která je nejvýznamnějším sponzorem
nemocnice.
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Cena ředitelky dvěma maturantům

Již podruhé byla ve Vsetíně předána Cena ředitelky Vsetínské nemocnice.
Ocenění je určeno vybranému maturantovi střední zdravotnické škol.y
Hofnotí se zejména úroveň praktických dovedností v rámci ošetřovatelské
péče, ale také empatický a vstřícný přístup studenta k pacientovi. Nominace podávají oddělení, na kterých studenti praktikují. V roce 2017 Cenu
ředitelky Vsetínské nemocnice převzali studenti Tomáš Kašpar (nominace
interní oddělení) a Karolína Surovčáková (chirurgické oddělení).

Školáci sbírali hliník,
aby potěšili malé pacienty

Školáci 2. B ze Základní školy Trávníky přišli na dětské oddělení předat hry,
hračky a výukové pomůcky, které zakoupili z výtěžku sběru hliníku. Ten střádali po dva školní roky a pomohla jim v tom celá škola. Děti sbíraly víčka
od jogurtů, plechovky, ale také staré hliníkové nádobí a příbory. Výkupem
ve sběrně získaly pět tisíc korun.

Studenty Valašského Medik Klubu
čekala esej i závěrečný test

Zajímavou přednáškou o resuscitaci a následnou prohlídkou anesteziologicko-resuscitačního oddělení byl zakončen druhý semestr Valašského
Medik klubu. Studenti rovněž zpracovávali krátkou esej o tom, co je motivuje ke studiu medicíny, které vlastnosti považují u lékaře za nejdůležitější,
jaký obor medicíny by je nejvíce zajímal. Čekal je však také závěrečný test
z probírané tématiky, otázky vybírali jednotliví přednášející. Nemocnice již
předem avizovala, že hodlá ocenit a k dalšímu zájmu o medicínu motivovat jednoho ze studentů. S ohledem na výsledky testu, závěrečnou esej
i stoprocentní účast na všech přednáškách ocenění získala studentka třetího ročníku MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín Viktorie Mollová.

ČERVENEC 2017
Oční oddělení získalo rohovkový
topograf

Rohovkový topograf Sirius za bezmála milion korun byl pořízen pro oční
oddělení. Jedná se o vysoce přesný přístroj pro 3D analýzu rohovky a tomografii předního segmentu oka. Lékaři jej využívají před operací šedého zákalu, ale také při mnoha dalších vyšetřeních. Velkou výhodou přístroje je
vestavěný vzorec pro výpočet hodnoty nitrooční čočky. Tím, že zohledňuje
naměřené parametry, snižuje riziko dioptrické odchylky po operaci šedého
zákalu. Další uplatnění přístroje je u pacientů s onemocněními rohovky,
která jsou v počátečním stadiu obtížně prokazatelná jiným způsobem.
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Audit absolvovaly další dva
laboratorní provozy

Po oddělení klinické biochemie úspěšně zvládla dozorový audit B NASKL II
také oddělení lékařské mikrobiologie a hematologická část hematologicko-transfuzního oddělení. Auditoři byli s výsledky i se systémem řízení kvality
v laboratořích spokojeni. Zaznělo několik dílčích doporučení – např. v oblasti
hematologie úprava názvosloví v laboratorních příručkách a častější kalibrace poloautomatických pipet.

Druhý resuscitační přístroj
pro péči o novorozence

Pro novorozenecké oddělení byl pořízen již druhý resuscitační přístroj Neopuff, který pomáhá v kritických situacích lékařům k obnovení dechu novorozence. S nákupem pomohl výtěžek ruličkové tomboly pětadvacátého Dne
dětí s ANNOU ve výši 8 280 Kč. Finance putují na dětské oddělení již řadu let.
Za dlouholetou spolupráci poděkovala paní Ivě Šobáňové z Reklamní agentury ANNA i ředitelka nemocnice Ing. Věra Prousková, a to v rámci adventního koncertu v nemocniční kapli. Celková částka věnovaná nemocnici během
posledních let již překročila částku 118 tisíc korun.

Lampy veřejného osvětlení
mají mnohem menší spotřebu

Zastaralé a poruchové lampy veřejného osvětlení byly vyměněny za moderní
svítidla s LED diodami s vyšší světelnou účinností a mnohem nižší spotřebou
elektrické energie. Díky ploché krycí desce se snižuje i světelný smog. Obnovu financoval Zlínský kraj, z jehož prostředků byl během letních měsíců
opraven i výtah na očním oddělení, stoupací potrubí v budově chirurgických
oborů, ale i rampa a schodiště v budově energobloku. Realizovala se také
přestavba čtyřlůžkového pokoje na chirurgickém oddělení v samostatnou
lůžkovou jednotku s vlastním sociálním zařízením, v případě potřeby využitelnou jako izolační pokoj.

SRPEN 2017
LDN se mění v oddělení následné péče

Léčebna dlouhodobě nemocných mění svůj název na oddělení následné
péče. Byla tak završena nejen komplexní modernizace budovy, ale také postupná změna péče, která se již nezaměřuje pouze na dlouhodobě nemocné, ale jsou zde odesíláni pacienti k rehabilitaci po úrazech či operačních zákrocích a neurologičtí a interní pacienti k dokončení léčby. Pavilon G,
kde je oddělení umístěno, se nově představuje pod názvem TRIANGL, který
ve zkratce charakterizuje náplň práce oddělení (Terapie, Rehabilitace, Informace, Aktivizace, Nutrice, Geriatrie, Léčba) a jeho hodnoty (Trpělivost,
Respekt, Inovace, Aktivita, Náročnost, Garance kvality a Lidskost a Laskavost).
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Školáci vyrobili koláže pro potěšení
pacientům dětského oddělení

Když sluníčko vstává. Tak se jmenuje jedna ze dvou koláží, které vyrobily děti
ze ZŠ, MŠ a Praktické školy Vsetín, aby potěšily pacienty dětského oddělení.
Toto konkrétní dílko, na kterém jsou veselá zvířátka v pestrobarevné krajině,
vzniklo v zájmovém kroužku pod vedením Mgr. Vlasty Březovské. Ta jej se
svými kolegyněmi i malými výtvarníky přišla předat zdravotníkům.

Lékárny DUO přijímají i platby
poukázkami

V Lékárnách DUO Vsetínské nemocnice je možné nakoupená léčiva, doplňky
stravy, zdravotní obuv a další zboží nově hradit také vybranými volnočasovými, dárkovými a speciálními poukázkami společností EDENRED, SODEXO a UP ČR. Klienti se o tuto možnost úhrady již delší dobu zajímali,
lékárna chtěla také vyjít vstříc podnikům v regionu, které poukázky využívají jako zaměstnanecké benefity.

V prvním díle videomagazínu
se představila porodnice

Kromě již tradičního tištěného zpravodaje vydává nemocnice nově i videomagazín. Ten postupně představuje jednotlivá oddělení i novinky v nemocnici. Natáčení bylo symbolicky zahájeno v porodnici. Diváci si tak mohli
prohlédnout prostředí oddělení, dozvědět se podrobnosti o nových přístrojích a metodách. Filmaři zavítali také na hematologicko-transfuzní oddělení, do lékárny, hovořili o hospodářských výsledcích i úspěších v oblasti
kvality poskytované péče.

ZÁŘÍ 2017
Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé se stěhuje do nemocnice

Od prvního září působí lékařská pohotovostní služba pro dospělé v hlavním
areálu nemocnice, a to v nové ambulanci s čekárnou v přízemí pavilonu G
(TRIANGL). Přístup je bezbariérový s lepší návazností na další ambulantní
i lůžková oddělení nemocnice. Provozní doba zůstává ve všední dny od
17.00 do 22.00 hod., o víkendech a svátcích pak od 8.00 do 22.00 hod.

Oblast léčebné péče má na starost
MUDr. Martin Metelka

Náměstkem pro léčebnou péči je od září MUDr. Martin Metelka, MBA. Vystřídal ve funkci MUDr. Bořka Lačňáka, který se nyní plně věnuje řízení interního
oddělení. MUDr. Martin Metelka se ujal úkolů spojených s poskytováním
zdravotní péče, oblasti řízení kvality péče a využívání nového nemocničního
informačního systému, který byl zaveden počátkem letošního kalendářního
roku.
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Naděje na uzdravení
pro Kubíka i další nemocné

Sto dvacet lidí vstoupilo 8. září do registru dárců kostní dřeně při akci Kapička
krve na Valašském záření. Cílem bylo pomoci pětiletému Kubíkovi S. z Ratiboře, který nutně potřeboval transplantaci, ale také dalším vážně nemocným. Akci zorganizoval Stoupa Cup Vsetín, nábor nových potencionálních
dárců zajišťovali pracovníci hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice.

Vojtovu metodu s úspěchem využívá
i vsetínská rehabilitace

Odborná i laická veřejnost si připomenula sté výročí narození světoznámého
dětského neurologa prof. MUDr. Václava Vojty, autora rehabilitačního principu, kterým se dá získat přístup k vrozeným pohybovým vzorům v centrálním nervovém systému. Vojtovu metodu (též metodu reflexní lokomoce)
s úspěchem používá také rehabilitační oddělení naší nemocnice. Nejčastějšími pacienty jsou děti od narození do jednoho a půl roku.

Řekli si „ANO“ přímo v nemocnici

Vsetínská nemocnice se stala vůbec poprvé také místem svatebním. Pan
Petr J., který se zde zotavoval po úrazu nohy, řekl „ANO“ paní Evě. Byla to
jejich druhá svatba, ta první se odehrála přesně před 45 lety, 9. 9. 1972.
Jejich cesty se po prvním sňatku rozešly, nyní si vstup do manželství zopakovali. Oddával je místostarosta Vsetína Tomáš Pifka a mezi gratulanty
byly i sestry oddělení následné péče.

Zachraňují životy, převzali ocenění
v prostorách vsetínského zámku

Mramorový sál vsetínského zámku přivítal 14. září dobrovolné dárce krve.
V historických prostorách se uskutečnilo předávání Janského plaket a Zlatých křížů 3. třídy. Celkem bylo oceněno sto dvacet dobrovolných dárců
z celého regionu. Přítomni byli zástupci Vsetínské nemocnice, města Vsetína
i Zlínského kraje. Program zpříjemnila také vystoupení dětí ze ZŠ Sychrov,
Luh a Alceda Vsetín.

Péče o pacienty z pohledu
chirurgických sester

Hojení rány řízeným podtlakem, péče o pacienta se stomií, prevence komplikací PEGu. To jsou některá z témat odborného semináře, který připravilo
chirurgické oddělení na 20. září. Nechybělo ani praktické seznámení s pomůckami používanými u stomiků. Vladimíra Rohlíková, Anna Piskláková, DiS.,
Bc. Karolína Čaníková, MUDr. Petr Rohlík, MUDr. Tomáš Bár a MUDr. Rostislav
Čureček představili své prezentace také na Valašském dni pro léčbu ran ve
Valašském Meziříčí, kde předávali své zkušenosti společně po boku zdravotníků z fakultních nemocnic.
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Knihovnice odstartovaly
provoz knihobudky

Kromě wifi, velkoplošné obrazovky a kávového baru mají dárci krve či krevní
plazmy k dispozici také knihobudku, kde si mohou knížky prohlížet, půjčovat a vyměňovat. Záštitu nad knihobudkou převzala Masarykova veřejná
knihovna Vsetín, jejíž ředitelka PhDr. Helena Gajdušková s kolegyněmi
také provoz výměnné knihovničky zahájily. Celá pětice knihovnic při této
příležitosti také darovala krev.

ŘÍJEN 2017
Cvičení pro těhotné v nové tělocvičně

Nemocnice zavádí cvičení pro těhotné. Záštitu nad projektem převzala
MUDr. Petra Kotrlá z gynekologicko-porodnického oddělení. S nastávajícími
maminkami se potkává ve středu odpoledne v nově vybudované tělocvičně
v prostorách pavilonu TRIANGL. Cvičení pomáhá zlepšit psychickou i fyzickou pohodu v těhotenství.

Růžová stužka zavítala do nemocnice

Projekt zaměřený na prevenci onemocnění rakovinou prsu (Den pro růžovou stužku) zavítal v pátek 13. října do Lékárny DUO v poliklinice. Rozšířil
se tak počet míst, kde se ženy dozvěděly o nutnosti prevence a mohly vyzkoušet i samovyšetření prsu na modelu. Připraveny byly drobné dárky
a informační letáky. Tuto preventivní akci zajišťuje na Vsetíně základní organizace Onko-Duha Vsetín a partnerská společnost Indet Safety Systems.

Nejvíce se dotazovali na dietu
při zvýšené hladině cholesterolu

Více než šest desítek lidí využilo v pondělí 16. října možnost preventivního
vyšetření krevního tlaku, množství cukru a tuku v těle. Příchozí konzultovali
i své dietní problémy s nutričními terapeutkami, zajímali se o možnosti
rehabilitace a získání kondice pomocí severské chůze (nordic walking).
Akce se uskutečnila v hale u Lékárny DUO v poliklinice u příležitosti Světového dne výživy. Připravily ji nutriční terapeutky ve spolupráci s VZP a Vyšší
odbornou školou zdravotnickou Vsetín. Příchozí se nejvíce zajímali o dietní
opatření při zvýšené hladině cholesterolu nebo cukru v těle.

Prevence bolestí rukou:
úředníci si vyzkoušeli i cvičení

Již podruhé Vsetínská nemocnice ve spolupráci s VZP a ČČK připravila pro
zaměstnance Městského úřadu Vsetín preventivní akci. Velký zájem byl
stejně jako před rokem o stanoviště rehabilitačního oddělení, které se tentokrát zaměřilo na bolesti rukou a jejich prevenci. Návštěvníci si mohli také
otestovat stav svých plic (orientační spirometrické vyšetření), nechat si
změřit tlak, množství tuku v těle, vyzkoušet si poskytování první pomoci
u dospělého i u dítěte.
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Barbora Šamajová nejlepším
správcem výkaznictví

Ocenění na celostátním setkání správců produktů společnosti STAPRO převzala vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven Ing. Barbora Šamajová. Byla
vyhlášena nejlepším správcem modulu výkaznictví. Oceněna byla především
za perfektní zvládnutí implementace nového nemocničního informačního
systému FONS Akord a za účinnou metodickou podporu uživatelů při zavádění nového produktu.

V nemocnici volily čtyři desítky
pacientů

Na oddělení následné péče, ale také v porodnici, chirurgii, ortopedii či interně se v pátek 20. října volilo do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Celkem se jednalo o čtyři desítky pacientů. Díky televizorům na
pokojích, jejichž sledování je v nemocnici bez poplatku, mohli pacienti přihlížet předvolebním debatám i dozvědět se také výsledky.

Na ONP zasahovali hasiči,
probíhal nácvik evakuace

Hasičská zásahová vozidla před pavilonem TRIANGL, v budově záchranáři
s dýchacími přístroji, ale i dobrovolní hasiči ze Vsetína a Hovězí. Na oddělení následné péče ve třetím patře totiž ošetřovatelský personál zjistil požár.
Takové bylo téma cvičení, které se uskutečnilo v pátek 27. října. Cílem bylo
prověřit taktické postupy při evakuaci budovy, ustavení výškové techniky
v areálu, prověření možnosti a rychlosti evakuace pacientů připoutaných
na lůžko. Hasiči testovali evakuaci pacienta na lůžku ve výtahu, výškovou
technikou pak evakuovali jednoho ze zdravotníků. Součástí cvičení byl i nácvik odvětrávání budovy pomocí přetlakové ventilace, kontrola objektu, ale
také řada dalších úkolů. Zdravotnický personál vyzkoušel transport figuranta po schodech s využitím evakuační podložky.

LISTOPAD 2017
Nemocnice představila
intenzivní péči i fyzioterapii

Na řadu otázek týkajících se práce v nemocnici, ale také zdravotnického
povolání obecně, odpovídali zaměstnanci účastníkům Dne otevřených dveří,
který se uskutečnil 3. a 4. listopadu v prostorách Střední zdravotnické školy
ve Vsetíně. Pro příchozí byla připravena tři interaktivní stanoviště, zaměřená na intenzivní péči na ARO, na fyzioterapii a epidemiologii. Zájemci se
dozvěděli, jak funguje defibrilátor, jak se monitorují životní funkce, mohli
si prohlédnout přístroje a některé činnosti také sami vyzkoušet. Nemocnice
se představila také na Burze práce a přehlídce středních škol, která se
konala 7. a 8. listopadu v Domě kultury Vsetín. O několik dnů později rovněž
v rámci prezentační akce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
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Významné ocenění pro MUDr. Helenu
Fukalovou a Vladimíru Rohlíkovou

Deset zdravotníků bylo v pondělí 13. listopadu oceněno ve 4. ročníku ankety
Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, nad níž převzal
záštitu hejtman Jiří Čunek. Mezi oceněnými byly také dvě pracovnice naší
nemocnice: primářka infekčního oddělení MUDr. Helena Fukalová a sestra
pro hojení ran Vladimíra Rohlíková.
MUDr. Helena Fukalová je primářkou infekčního oddělení a zároveň je
lékařkou interního spojeného lůžkového fondu. V nemocnici pracuje již bezmála třicet let. Je lékařkou s mimořádným pracovním nasazením, vynikající
diagnostičkou s přehledem napříč mnoha obory vnitřního lékařství. V oblasti
infekčního lékařství a cestovní medicíny přednáší na vzdělávacích akcích
v rámci České republiky, podílí se na vzdělávání lékařů, aktivně se zapojuje do dění v České lékařské komoře – je předsedkyní Okresního sdružení
lékařů Vsetín ČLK.
Vladimíra Rohlíková je všeobecná sestra, která se v nemocnici specializuje na péči o pacienty s chronickými, obtížně se hojícími ranami. Využívá
a ve spolupráci s lékaři zavádí moderní materiály a technologie, které
urychlují a usnadňují hojení kožních defektů. Své zkušenosti předává zdravotníkům nejen v rámci Vsetínské nemocnice, ale i na mnoha školících
akcích a konferencích s celostátním rozsahem. Svou práci vykonává s velkým nasazením, nad rámec pracovních povinností, se zřetelem k nalezení
ideální varianty pro konkrétního pacienta, vždy s velkou dávkou empatie
a tolerance.

Bazální stimulace: akci ocenily
i studentky z Valašského Medik Klubu

Bohatý program Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice pro rok 2017
uzavřel 14. listopadu odborný seminář věnovaný konceptu bazální stimulace
a jeho využití v intenzivní ošetřovatelské péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Připraveny byly praktické ukázky a zájemci se mohli seznámit i s používanými pomůckami. Mezi posluchači byly také studentky
z Valašského Medik Klubu, které ocenily možnost bezplatné účasti na vzdělávacích akcích nemocnice.

Přicházeli zdravotníci
i lidé pečující o své dlouhodobě
nemocné příbuzné

Preventivní akci u příležitosti Světového dne STOP dekubitům uspořádala
Vsetínská nemocnice poprvé, a to ve čtvrtek 16. listopadu před Lékárnou DUO
v poliklinice. Sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková i zástupci firem odpovídali na desítky dotazů, souvisejících nejen s ošetřováním a léčbou ran,
ale také se správným výběrem inkontinenčních pomůcek či potřebné kosmetiky. Dekubity zhoršují zdravotní stav pacientů a jejich kvalitu života.
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Zkontrolovat své plíce přišlo
pět desítek zájemců

Šestapadesát zájemců si přišlo v úterý 21. listopadu nechat zkontrolovat
stav svých plic, změřit krevní tlak a množství tuku v těle. Akci uspořádalo
oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí ve spolupráci s VZP u příležitosti Světového dne boje proti chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).
Nemocnice se prevenci v této oblasti věnuje již řadu let.

Recertifikační audit podle ISO normy
na výbornou

Vsetínská nemocnice úspěšně zvládla recertifikační audit ISO 9001:2008,
jehož se zúčastnili kromě auditorů MUDr. Michala Krutského a Ing. Zdeňka
Vitouše také externí posuzovatelé ČIA, o.p.s. Auditoři posuzovali nejen procesní dokumentaci, ale především její aplikaci v praxi a schopnost organizace naplňovat odborné a legislativní požadavky. Pozitivně byl hodnocen
zejména trvalý rozvoj systému řízení, který průběžně přináší řadu pozitivních změn. Aktuálně je naše nemocnice jedinou ve Zlínském kraji, která
získala jak certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (akreditace),
tak i certifikát podle normy ISO.

Zdravotnický ples: na parketu
se potkali zaměstnanci i studenti

Krásná předtančení, tradičně výborná taneční hudba, cimbálovka i disko
a tombola, v níž byl hlavní cenou televizor. Nejdůležitější však byla pohoda
a dobrá nálada, potkání se s kolegy mimo pracovní prostředí a milá setkání
se studenty, které vídáme při praxi v nemocnici, ale také při mnoha preventivních akcích. Zdravotnický ples se uskutečnil v sobotu 25. listopadu
ve všech prostorách Domu kultury Vsetín, a to ve spolupráci zdravotnické
školy Vsetín a Vsetínské nemocnice. Letos poprvé se ples uskutečnil za
slavnostního nastoupení studentů posledních ročníků všech oborů – Ošetřovatel, Zdravotnický asistent a Diplomovaná sestra.

PROSINEC 2017
Účastníci mikulášského odpoledne
rozsvítili v nemocnici vánoční strom

Tvořivé odpoledne s mikulášskou nadílkou pro děti zaměstnanců se stalo
v posledních letech v nemocnici již tradicí. Konalo se v pátek 1. prosince
v příjemném prostředí čekárny pro dárce krve na hematologicko-transfuzním oddělení. Vznikaly zde perníkové svícny, stříbřily se šišky, vytvářeli andílci. Pro dospělé byl připraven kávový bar, pro všechny pak spousta sladkých i slaných dobrot. Na přípravě akce se podílela Profesní a odborová
unie zdravotnických pracovníků – Unie sester a tým anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Poprvé jsme si v rámci této akce zazpívali u vánočního
stromu před chirurgickým pavilonem a rozsvítili vánoční výzdobu.
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Jídelna pro zaměstnance se dočkala
modernizace i nového vybavení

Havarijní stav podlahy byl hlavním podnětem k rozsáhlé rekonstrukci zaměstnanecké jídelny ve stravovacím pavilonu. Stavební práce trvaly měsíc a změnila se celková dispozice prostor. Kromě opravy podlahy a instalace nové
krytiny byl přemístěn pult pro volný prodej, došlo k úpravě vchodu do jídelny, ale také k celkové rekonstrukci sociálního zařízení. Jídelna získala
moderní vzhled, nové stoly a židle, přibyly věšáky, stropní ventilátory, ale
stala se také prostorem galerijním. Prvním, kdo zde vystavuje své snímky,
je Lenka Malinová z Nového Jičína a vystaveny jsou fotografie z ostrova Bali.
Obnova přišla na 2,8 milionu Kč a byla hrazena z prostředků Zlínského kraje.

Sanitka v areálu přepravila
přes dva a půl tisíce pacientů

Za rok fungování převozů sanitkou uvnitř areálu nemocnice bylo takto přepraveno 2 690 pacientů. Jednalo se především o transporty z dětského oddělení a interního spojeného lůžkového fondu v pavilonu Čtyřlístek k dalším
vyšetřením a zákrokům. Obnovy se dočkal i vozový park oddělení dopravy:
nemocnice pořídila sanitní vůz Ford Tranzit s pohonem všech kol. Vozidlo
je využíváno převážně k přepravě pacientů do míst s hůře dostupným terénem, kterých je především v zimním období na Valašsku mnoho.

Baňky i porodnický ležák
s otisky nožek novorozenců

K adventnímu období již tradičně patří prodej porodnického ležáku a benefičních baněk, které podporují další rozvoj vsetínské porodnice. Grafickým
tématem se staly otisky nožek novorozenců, které jsou součástí pamětních
listů novorozenců. Benefiční prodej se uskutečnil na Mikulášském dnu a Veselých vánočních hodech a střídali se při něm lékaři i porodní asistentky
z nemocnice. Baněk se prodaly dvě tisícovky, speciálu z pivovaru Valášek pak
devět set lahví. Oblíbený benefiční prodej pořádá pátým rokem Nadační
fond pro rozvoj vsetínské porodnice, který z výtěžku pořizuje vybavení pro
gynekologicko-porodnické oddělení. V roce 2017 zakoupil nadační fond přikrývky pro bonding novorozenců, signalizaci na porodní sál, pulzní oxymetr,
sedací vak a pomůcky pro cvičení těhotných.

Místostarosta předal dar
a poděkoval zdravotníkům

Předvánoční návštěva místostarosty Vsetína na oddělení následné péče
je tradičně spojena s předáním hygienických potřeb, mycích gelů a ošetřovatelské kosmetiky. Tentokrát ji v celkové hodnotě bezmála dvacet tisíc korun
předal místostarosta Vsetína Ing. Tomáš Pifka do rukou primářky oddělení
MUDr. Zuzany Vojtěchové a vrchní sestry Bc. Bohdany Bambuchové. Setkal
se také s ředitelkou nemocnice Ing. Věrou Prouskovou a prohlédl si novinky
na tomto oddělení. Místostarosta poděkoval zdravotníkům za jejich náročnou práci a pochválil trvale rostoucí kvalitu péče.
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Vsetínská nemocnice
je podle pacientů nejlepší v kraji

Vsetínská nemocnice je pacienty nejlépe hodnocenou nemocnicí Zlínského
kraje. Vyplývá to z výsledků ankety NEMOCNICE ČR 2017, kde získala krajské
prvenství, a to jak v kategorii ambulantních, tak i hospitalizovaných pacientů.
Prvenství jsme obhájili opakovaně: v roce 2016 jsme byli na první příčce
v hodnocení hospitalizovanými pacienty, v roce 2014 jsme (stejně jako letos)
měli nejlepší hodnocení v obou kategoriích. V dotaznících se pacienti vyjadřovali např. ke srozumitelnosti vysvětlení postupu léčby a k seznámení
s možnými riziky lékařského zákroku, k respektování intimity, hodnotila se
i kvalita podávané stravy a další služby. Vynikající bylo i absolutní umístění
Vsetínské nemocnice v rámci celé České republiky. V hodnocení ambulantních pacientů byla (v konkurenci 155 zapojených nemocnic) na 19. místě
a v kategorii hospitalizovaných pacientů na 25. místě.

Výtěžek přispěl k nákupu přístroje
pro oddělení klinické biochemie

Krásné skladby a písně v podání žáků i učitelů Základní umělecké školy Vsetín
zazněly ve středu 20. prosince na benefičním adventním koncertu v kapli
sv. Růženy v areálu nemocnice. Mezi vzácnými hosty byli i zástupci společnosti Rozváděče Vsetín, která darovala 30 000 korun na nákupu přístroje
pro oddělení klinické biochemie, a také Reklamní agentury ANNA, která se
Vsetínskou nemocnicí spolupracuje už dlouhodobě.

Společné zpívání koled
se stalo již tradicí

Studenti prvního, třetího a čtvrtého ročníku zdravotnické školy si společně
se zaměstnanci zazpívali koledy u vánočního stromu v areálu nemocnice.
Atmosféru dodal speciální vánoční čaj, který pro nás každoročně připravuje
nemocniční kuchyně. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín jsou naším významným partnerem při vzdělávacích, preventivních i společenských akcích, za což patří pedagogům i studentům velké
poděkování.

Rekordní počet porodů

Vsetínská nemocnice zaznamenala v roce 2017 nejvíce porodů za dvě desetiletí. Na svět zde při 879 porodech přišlo 885 novorozenců, 452 chlapců
a 433 holčiček. Meziročně se počet porodů zvýšil o 99, v horizontu patnácti
let se bezmála zdvojnásobil. Porodnice se mezi maminkami těší značné
důvěře a přízni, velmi pozitivně jsou vnímány i benefiční aktivity Nadačního
fondu pro rozvoj vsetínské porodnice, které pomáhají oddělení v modernizaci a obnově vybavení.
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Přehled využití lůžek, hospitalizace,
ambulantních vyšetření a operací v roce 2017
Oddělení
Anesteziologicko-resuscitační

Dětské

Gynekologicko-porodnické
Hematologicko-transfuzní
Chirurgie
Infekční
Interna

Klinická biochemie

Počet
Průměrná Počet am- Počet amPočet Využití
Počet
hospital. doba hos- bulantních bulantních
lůžek lůžek (%)
operací
pacientů pital. (dny) pacientů vyšetření
5
55,0
186
5,1
3 619
7 175
40
37

59,4

50,5

2 942

2,9

1 689

4,0

74

78,2

3 003

5,5

68

64,3

2 650

5,1

Klinická onkologie

Klinický psycholog

Oddělení následné péče
Lékařská mikrobiologie
Neurologie

Oční
Ortopedie
Patologická anatomie

85

101,1

1 100

27,9

10

135,5

968

5,1

25

65,1

1 343

4,4

379

2 755
18 815
11 154
861

531

8 392
43 879

19 906
1 659

11 162

28 530

1 304

4 681

28 481
151

236

44 374

3 479
3 313
5 763

7 782
6 644
6 970

9 362

Praktický lékař

1 607

4 906

RDG

23 229

41 049

TRN

2 321

5 618

Praktický lékař pro děti a dorost

596

Rehabilitace
Ušní, nosní, krční
Lékařská pohotovostní služba
Celkem

7 668

344

76,6

13 061

6,7

3 512
5 529

162 293

1 538

77 973

10 649
2 403

981

1 511
1 008

3 950

67 188
6 407
6 470

403 682

86
5 124
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Základní ekonomické, personální,
kapacitní a výkonnostní údaje
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
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

2015

2016

2017

268
234 518
529 038
544 719
15 681
19 903

4 576
230 422
556 761
568 632
11 871
12 801

5 007
224 139
602 505
610 232
7 727
8 982

604,22
89,96

610,95
89,33

619,08
87,66

344
259
239
20
85
3

344
259
239
20
85
3

344
259
239
20
85
3

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

493 995
162 293
13 687
780
790
4,6
28,1
67,8
101,0
5 161
4 590
571
0,41 %

403 682
148 750
13 061
879
885
4,8
27,9
67,7
101,1
5 124
4 442
672
0,41 %

Poznámka: Hodnoty roku 2015 jsou upraveny dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 024
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4.

Ekonomika roku 2017
Celkové náklady a výnosy (tis. Kč)
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

2015
544 719
529 038
19 903
15 681

2016
568 632
556 761
12 801
11 871

2017
610 232
602 505
8 982
7 727

Náklady dle druhu (tis. Kč)

2015

2016

2017

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (bez daně)
Náklady celkem (bez daně)
Daň z příjmu
Náklady celkem

111 639
14 085
39 668
279 896
14 907
64 621
524 816
4 222
529 038

114 257
12 639
46 236
298 758
15 623
68 318
555 831
930
556 761

113 941
11 057
56 519
330 565
16 555
72 613
601 250
1 255
602 505
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Náklady celkem

529 038

556 761

602 505

12,1%
19,0%

2,8%

1,8%
9,4%

Struktura nákladů
2017
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (bez daně)

55,0%

Vybrané přímé náklady na pacienta (tis. Kč)
Léčivé přípravky
přímé náklady na pacienta (tis. Kč)
Krev a Vybrané
krevní výrobky
Léčivé
přípravky materiál (SZM)
Speciální
zdravotnický
Potraviny
pro
pacienty
Krev
a krevní
výrobky
CelkemSpeciální zdravotnický materiál (SZM)

2015
25 336
2 997
41 811
5 362
75 506

Potraviny pro pacienty

Provozní
náklady (tis. Kč)
Celkem
Voda
Plyn
Elektrická energie
Všeobecný materiál a náhradní díly
Prádlo a OOPP
Opravy a udržování
Služby ostatní, výše neuvedené
Celkem

38

2016
25 278
20153 449
25 336
43 187
2 9975 529
77 443
41 811
5 362

2015
3 318
6 402
4 365
6 953
7 698
10 384
39 837
78 957
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75 5062016
3 011
5 711
3 917
7 415
7 705
15 245
39 131
82 135

2017
26 789
2016
3 374
25 278
44 553
6 376
3 449
81
43 187092
5 529

2017
77 443
3 067
5 033
2 958
6 435
7 771
10 071
48 913
84 248

2017
26 789
3 374
44 553
6 376
81 092

Provozní náklady (tis. Kč)

2015

2016

2017

Voda

3 318

3 011

3 067

Plyn

6 402

5 711

5 033

Elektrická energie

4 365

3 917

2 958

Všeobecný materiál a náhradní díly

6 953

7 415

6 435

Prádlo a OOPP
Opravy a udržování
Služby ostatní, výše neuvedené
Celkem

Tržby od zdravotních pojišťoven (tis. Kč)
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna

Tržby
od zdravotních pojišťoven (tis. Kč)
Česká průmyslová ZP
Oborová ZP zam. bank, poj. a stav.

7 705

7 771

15 245

10 071

39 837

39 131

48 913

78 957

82 135

84 248

Meziroční změna

2015

2016

2017

355 197

359 255

375 652

16 397

104,56%

8 253

7 710

8 352

642

108,33%

6 765

8 307

1 542

122,79%

2015
23 624
7 565

Všeobecná
zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Vojenská zdravotní pojišťovna
ZP ministerstva vnitra ČR
Česká průmyslová ZP
Revírní bratrská pokladna
Oborová ZP zam. bank, poj. a stavebnictví
Celkem
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
z toho vyúčtování za minulá období
ZP ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna
Celkem
z toho vyúčtování za minulá období

7 698
10 384

v tis. Kč

v%

2016
2017 26 242
Meziroční
změna 107,78%
24 348
1 894
v tis. Kč
v%

355 197
91
8 253
22 588
23 624
47 332
7 565
464 650
91
8 939
22 588
47 332
464 650
8 939

359 255 4 375 652 8 16 397
104,56
% 200,00%
4
7 710
8 352
642
108,33 %
24 071
27 203
3 132
113,01%
24 348
26 242
1 894
107,78%
52 273
48 975
-3 298
93,69%
6 765
8 307
1 542
122,79 %
474 426
494 739
20 313
104,28%
4
8
4
200,00 %
4 687
-2 083
24 071
27 203
3 132
113,01 %
52 273
48 975
-3 298
93,69 %
474 426
494 739
20 313
104,28 %
4 687
-2 083

2017

9,9%
5,5%

Všeobecná zdravotní pojišťovna

1,7%

Vojenská zdravotní pojišťovna

5,3%

Česká průmyslová ZP

1,7%

75,9%

Oborová ZP zam. bank, poj. a stav.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZP ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna
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5.

Investice

V roce 2017 pokračovala výstavba nového interního pavilonu Vsetínské nemocnice,
investorem stavebních prací je Zlínský kraj. Z prostředků Zlínského kraje byly dále
provedeny opravy za více než 14 milionů Kč (14,120 mil. Kč). Jednalo se například
o opravy komunikací, vzduchotechniky, rozvodu kyslíku, ale také opravu fasády či
stoupacího potrubí. Dokončena byla rekonstrukce přízemí pavilonu G, kde vznikly
ambulance a zázemí pro rehabilitaci. Ve zbývající části pavilonu, který nově získal
název Triangl, působí oddělení následné péče, které se transformovalo z léčebny
dlouhodobě nemocných.
Z prostředků Vsetínské nemocnice byly více než tři miliony korun (3,072 mil. Kč)
určeny na úpravy v těsné blízkosti a uvnitř budovy polikliniky. Ať již se jednalo o rekonstrukci přístupového chodníku, první etapu oprav sociálních zařízení či prostor
pro přemístění ambulance lékařské pohotovostní služby pro dospělé.
14. května 2017

31. srpna 2017

21. listopadu 2017

40

26. července 2017

23. října 2017

14. prosince 2017
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Investice (tis. Kč)

Nehmotný majetek

MS Dynamics NAV - logistika
NIS FONS AKORD

Celkové výdaje

4 186
1 060

Vlastní
zdroje

4 186
2 422

LIS Open LIMS

362

362

SW servery

342

342

3 072

3 072

Rekonstrukce sociálních zařízení

1 214

1 214

Rekonstrukce ordinací pro LPS

446

446

Rekonstrukce chodníku

1 412

1 412

Stroje a zařízení

634

634

Jídelna zaměstnanců

23

23

Stravovací provoz

520

520

Údržba

33

33

PC

58

58

Zdravotnická technika
ARO

6 038

5 310

1 008

1 008

Centrální operační sály

271

271

Dětské

53

12

Dialýza

295

295

Gynekologie a porodnice

539

417

HTO

495

495

Chirurgie

359

33

Interna

206

Mikrobiologie

388

388

1 224

1 224

Oční

33

Patologie

444

444

Rehabilitace

229

229

TRN

63

63

Zdravotnická doprava

431

431

13 930

41
122
326
206

Oddělení následné péče

Investice celkem

Dotace

1 060

2 422

Stavební investice (poliklinika)

Financování
Dary věcné
a finanční

33

13 202

728

0
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6.

a rok

2015

Lidské zdroje
V roce 2017 došlo k zásadní změně v řízení akciové společnosti – valná hromada Vsetínské nemocnice a.s. odvolala 2. 5. 2017 představenstvo nemocnice a současně jmenovala nové představenstvo ve složení MUDr. Radomír
Maráček, Ing. Věra Prousková, MBA a Mgr. Lucie Štěpánková, MBA. Valná
hromada rovněž schválila změnu stanov společnosti, která spočívala v doplnění pozice místopředsedy představenstva a v úpravě zastupování společnosti. Podle upravených stanov za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Náměstkem léčebné
péče je od září MUDr. Martin Metelka. Vystřídal v této pozici MUDr. Bořka Lačňáka, který byl již od ledna pověřen řízením interního oddělení.
Počet zdravotnických pracovníků se daří meziročně mírně navyšovat. Účast
na seminářích kariérového poradenství, na burzách zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotní péče na vysokých i středních školách přináší výsledky.
Výroční
zpráva RRRR
Nejvíce se spolupráce
rozvíjí s Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotLogo společnosti
nickou školou a Vyšší odbornou školou Vsetín, a to zejména v rámci aktivit
Valašského Medik Klubu a workshopů pro studenty, ale i v rámci partnerské
spolupráce při zajištění odborných praxí a při společných náborových akcích
Lidské
zdroje
pro budoucí žáky ze
základních
škol.

2016

2017

90,46
89,33 počet zaměstnanců
87,66 za rok
Průměrný přepočtený
2015 počet zaměstnanců
2016
2017
Průměrný přepočtený
za rok
6,59
6,14
Lékaři a zubní lékaři 7
90,46
89,33
87,66
Lékaři a zubní lékaři
250,5
Farmaceuti

6,59
7
250,5
250,32
Všeobecné sestry,
porodní asistentky
52,97
53,27
Ostatní ZP nelékaři
s odb. způsobilostí
91,27
97,43
93,98
ZP nelékaři s odb.
a spec. způsobilostí
22,27
24,12
ZP nelékaři s odb.
a spec. způsobilostí
0 nelékaři pod odb. 0dohledem
0
ZP
91,27
97,43
ZP nelékaři s pod odb. dohledem
0 odb. prac. nelékaři
0 s odb. způs., dentisté
0
Jiní
0 s odb. způs.,0dentisté
Jiní odb. prac. nelékaři
40,54
42,46
44,61
Pedagogičtí pracovníci
0
0
Pedagogičtí pracovníci
49,62
47,01
51,134
THP
40,54
42,46
THP
604,22
610,94
619,08
Dělníci a provozní
pracovníci
49,62
47,01
Dělníci a provozní
pracovníci
Celkem
604,22
610,94
Celkem
250,32

254,44

52,97
53,27
Všeobecné sestry,
porodní asistentky56,26
22,27
24,12
24,86
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

2017

Farmaceuti

2015

6,14
254,44
56,26
24,86
93,98
0
0
44,61
51,134
619,08

90,46
6,59
250,5
52,97
22,27
91,27
0
0
40,54
49,62
604,22

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017

2017

Lékaři
a zubní
lékaři
Lékaři
a zubní
lékaři

%
1,0%

8,3%

Farmaceuti
Farmaceuti
Všeobecné
sestry,
porodní
Všeobecné
sestry,
porodní
asistentky
Ostatní
nelékaři
s odb.
Ostatní
ZPZP
nelékaři
s odb.
způsobilostí
ZPnelékaři
nelékaři
s odb.
a spec.
ZP
s odb.
a spec.
způsobilostí

asistentky

0,0%

1,0%

7,2%

Farmaceuti

způsobilostí

Všeobecné se
asistentky

způsobilostí

Ostatní ZP ne
způsobilostí

ZPnelékaři
nelékaři
pod
odb.
dohledem
ZP
s pod
odb.
dohledem
Jiní
prac.
nelékaři
s odb.
Jiníodb.
odb.
prac.
nelékaři
s odb.
způs., dentisté
Pedagogičtí
pracovníci
Pedagogičtí
pracovníci

41,1%

0,0%

Lékaři a zubn

14,2%

15,2%

ZP nelékaři s
způsobilostí
ZP nelékaři s

způs., dentisté

Jiní odb. prac
způs., dentist

4,0%

41,1%

THP
THP
Dělníci
a provozní
pracovníci
Dělníci
a provozní
pracovníci

9,1%

Pedagogičtí p
THP

Dělníci a prov

42
Ženy
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Celkem

Podíl v

Tarifní mzdy byly zaměstnancům navýšeny v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví. K posílení finanční motivace jsme navíc přistoupili
na odděleních s nejvyšší fluktuací (oddělení následné péče a interní oddělení) a rovněž u zaměstnanců pracujících ve směnných a nepřetržitých režimech práce, které následně finančně podpořil i cílený program Ministerstva zdravotnictví, díky kterému došlo k dalšímu zvýšení mzdy těchto
zaměstnanců. Od ledna byl také v kolektivní smlouvě obnoven příspěvek
zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců.
Struktura zaměstnanců
dle věku (stav k 31. 12. 2017)
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
Celkem
Podíl v %

Muži

Ženy

Celkem

Podíl v %

0
13
33
36
35
18
135
20 %

3
98
119
173
111
25
529
80 %

3
111
152
209
146
43
664
100 %

0%
17 %
23 %
31 %
22 %
6%
100 %
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Logo společnosti

Výroční zpráva RRRR

Nástupy a výstupy zaměstnanců

Nástupy
Výstupy
2016
2017
2016
2017
Nástupy
Výstupy
10
11
-11
-7
2016
2017
2016
1
0 10
0 11
0 -11
21
29 1
-22 0
-25 0
3
11 21
-2 29
-8 -22
5
3 3
-3 11
-1 -2
24
26 5
-17 3
-22 -3
0
0 24
0 26
0 -17
0
0 0
0 0
0
0
0
4
7 0
-8 0
-5

Nástupy
a výstupy
Lékaři
a zubní
lékařizaměstnanců
Farmaceuti
Lékaři a zubní lékaři
Všeobecné
sestry, porodní asistentky
Farmaceuti
Ostatní
ZP
nelékaři
s odb.
způsobilostí
Všeobecné sestry, porodní
asistentky
ZP
nelékaři
s odb. saodb.
spec.
způsobilostí
Ostatní
ZP nelékaři
způsobilostí
ZP
dohledem
ZP nelékaři
nelékaři spod
odb.odb.
a spec.
způsobilostí
Jiní
odb. prac.
nelékaři
s odb. způs., dentisté
ZP nelékaři
s pod
odb. dohledem
Pedagogičtí
pracovníci
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté
Pedagogičtí pracovníci
THP

THP
Dělníci
a provozní pracovníci
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem

17 4
10420

20
88

Celkem

88

-17
-80

7

-19
-87

17
88

-8

-17
-80

výstupy 2017
NástupyNástupy
a výstupy a
zaměstnanců
za rok 2017
Lékaři
a zubní
lékaři
Lékaři
a zubní
lékaři

7

11

Farmaceuti
Farmaceuti
Všeobecné
sestry,
porodní
asistentky
Všeobecné
sestry,
porodní
asistentky

0
25

29

Ostatní
ZP nelékaři
s odb.
způsobilostí
Ostatní
ZP nelékaři
s odb.
způsobilostí

8

11

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

1

3

22

26

Jiní odb.
nelékaři
s odb.
způs.,
dentisté
Jiní odb.
prac.prac.
nelékaři
s odb.
způs.,
dentisté

0

Pedagogičtí
pracovníci
Pedagogičtí
pracovníci

0

THP
THP
Dělníci
a provozní
pracovníci
Dělníci
a provozní
pracovníci

5
19

7
17

Výstupy

Nástupy

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
V roce 2017 získala vsetínská nemocnice další akreditace pro specializační
vzdělávání lékařů, a to v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny s platností
na 8 let, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost s platností na 7 let.
Dále vsetínská nemocnice obhájila akreditaci v oboru nefrologie.
V roce 2017 získali dva lékaři specializovanou způsobilost v oborech anesteziologie a intenzivní medicína a oftalmologie. Dalších sedm lékařů ukončilo
základní kmen, a to v oborech vnitřního lékařství, neurologie, oftalmologie,
pediatrie a gynekologie a porodnictví.
Specializační vzdělávání ukončily čtyři všeobecné sestry v oborech inVyplnit obrázkem
tenzivní péče a ošetřovatelské
péče (obrázky)
v interních oborech. Další tři všeobecné
sestry získaly zvláštní odbornou způsobilost v oborech audiometrie, elekrodiagnostika nervového systému EEG a elektrodiagnostika nervového systému EMG.
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7.

Publikační, přednášková
a pedagogická činnost
Publikační činnost

Dvořák D., Adamová Z., Bár T., Slováček R.: Vnitřní kýla jako příčina ileu
tenkého střeva. Rozhl. chir. 2017; 96: 24–36.
Adamová Z., Slováček R., Dvořák D., Bár T., Čureček R., Rohlík P.: Komplikace divertikulitidy – kolokutánní a kolovezikální píštěl. Medicína pro
praxi, 2017; 14: 147–150.
Adamová Z., Slováček R.: Effects of preoperative carbohydrate drinks
on postoperative outcome after colorectal surgery. European Surgery, 2017;
49 (4): 180–186.
Trávniková M., Gumulec J., Kořístek Z., Navrátil M., Janáč M., Pelková J.,
Šimetka O.: HELLP syndrom vyžadující plazmaferézu pro rozvoj multiorgánové dysfunkce s dominující encefalopatií, respirační a renální insuficiencí.
Česká gynekologie, 2017; 82: 202–205.

Přednášková činnost

Šindler P., Kovaříčková M., Tesař J.: Neobvyklá příčina diplopie. 13. festival kazuistik v Luhačovicích, 21. 4.–23. 4. 2017, Luhačovice.
Šindler P., Kovaříčková M.: Diferenciální diagnostika lézí n. abducens.
Seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, 16. 5. 2017, Ostrava.
Fukalová H.: Neuroborrellióza s otazníkem. Kazuistika a seminář, Infekční
klinika FN Ostrava, 16. 5. 2017, Ostrava.
Hromadová, I.: Anestezie dětí při ADT pohledem anesteziologické sestry.
XX. celoslovenská konferencia sestier pracujucich v ORL s medzinárodnou
účasťou, 13. 10. 2017, Zvolen.
Košťál Z., Janečka M.: Unikompartmentální náhrada kolenního kloubu –
naše zkušenosti. XXI. Národní kongres ČSOT, 17.–19. 5.2017, Praha.
Košťál Z., Janečka M.: Naše zkušenosti s unikompartmentální náhradou kolenního kloubu, 39. symposium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ
Nemocnice na Bulovce, 24.–25. 11. 2017, Praha.
Rohlíková V., Kutějová K., Šimčíková R., Rohlík P.: Různé pohledy na defekty dolních končetin. Safetac klub Mölnlycke, 4. 10. 2017, Olomouc.
Čureček R.: Sinus pilonidalis – léčba a komplikace. Valašský den o léčbě
ran, 17. 10. 2017, Valašské Meziříčí.
Adamová Z.: Subcutaneous Abdominal Wall Mass. Emergency & Trauma
Surgery Seminar, 17. 1. 2017, Salcburg.
Adamová Z., Slováček R.: Předoperační lačnění versus předoperačně
podávané sacharidové roztoky – doporučení a vlastní výsledky. X. Podlahovy chirurgické dny a XI. interaktivní kongres hojení ran, 9. 10. 2017, Mikulov.
Adamová Z., Slováček R., Sankot J.: Vliv sacharidových roztoků na komplikace v kolorektální chirurgii. 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu, 24. 11. 2017.
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Slováček R., Rohlík P., Rohlíková V.: Léčba defektních ran stěny břišní
kombinací dynamické sutury a NPWT. X. Podlahovy chirurgické dny a XI. interaktivní kongres hojení ran, 9. 10. 2017, Mikulov.
Rohlíková V., Rohlík P., Bár T.: Další možnosti hojení v případě, že vlhké
krytí již nestačí. Celostátní kongres s mezinárodní účastí, 26.–27. 1. 2017,
Pardubice.			
Rohlíková V., Rohlík P., Bár T.: PICO – Další možnosti hojení v případě,
že vlhké krytí již nestačí. XIII. ročník Sympozium o morfologii a funkci střev,
27.–29. 4. 2017, Staré Splavy.
Rohlíková V., Šimčíková R., Rohlík P.: Kombinace terapeutických možností v praxi. Konference konzultantek hojení ran, 10. 10. 2017, Ostrava.
Rohlíková V., Rohlík P., Bár T.: Další možnosti hojení v případě, že vlhké
krytí již nestačí. Valašský den o léčbě ran, 17. 10. 2017, Valašské Meziříčí.
Valchářová M., Rohlíková V.: Komplikovaně se hojící rána a její řešení
pomocí řízeného podtlaku. Metody a postupy hojení ran, 26.–28. 4. 2017,
Mariánské Lázně.
Rohlíková V.: Dekubity, prevence dekubitů a inkontinenční dermatitíta.
Akademie hojení ran Schülke, 12. 5. 2017, Bratislava.
Rohlíková V.: Dekubity, prevence dekubitů a inkontinenční dermatitíta.
Akademie hojení ran Schülke, 20. 6. 2017, Liberec.
Rohlíková V.: Dekubity, prevence dekubitů a inkontinenční dermatitíta.
Akademie hojení ran Schülke, 5. 10. 2017, Mělník.
Piskláková A., Čaníková K.: Hojení rány řízeným podtlakem. Valašský den
o léčbě ran, 17. 10. 2017, Valašské Meziříčí.
Fujeriková M., Konvičná, A.: Včasná prevence maligního melanomu. Cesta
k modernímu ošetřovatelství XIX., Valašský den o léčbě ran, 14. 09. 2017,
Fakultní nemocnice Motol, Praha.
Pavlica M., Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví, program Master of
Healtcare management, Advace Institut, 19. 10. 2017, Praha.
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Přednášková činnost v rámci
Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice a.s.

Kretová V., Františová K.: Ošetření novorozence po porodu, podpora
bondingu, Baby Friendly Hospital. Péče o novorozence a nejčastější akutní
stavy v dětském věku, 25. 5. 2017, Vsetín.
Holbová T., Sedláčková M.: Sceeningová vyšetření u novorozence. Péče
o novorozence a nejčastější akutní stavy v dětském věku, 25. 5. 2017, Vsetín.
Fojtů P.: Kazuistika – Izovalerová acidurie. Péče o novorozence a nejčastější akutní stavy v dětském věku, 25. 5. 2017, Vsetín.
Novotná J., Vavřínová M.: Akutní stavy v dětském věku. Péče o novorozence a nejčastější akutní stavy v dětském věku, 25. 5. 2017, Vsetín.
Trnovcová D.: Využití jógy v dechové rehabilitaci. Dechová rehabilitace
a respirační fyzioterapie, 30. 3.–1. 4. 2017, Vsetín.
Smolíková L., Trnovcová D.: Drenážní techniky RFT u pozvaných pacientů.
Dechová rehabilitace a respirační fyzioterapie, 30. 3.–1. 4. 2017, Vsetín.
Smolíková L., Trnovcová D.: Praktická výuka a samostatné cvičení, RFT
pozvaných dospělých pacientů. Dechová rehabilitace a respirační fyzioterapie, 30. 3.–1. 4. 2017, Vsetín.
Smolíková L., Trnovcová D.: Praktická výuka a samostatné cvičení, RFT
pozvaných dětských pacientů. Dechová rehabilitace a respirační fyzioterapie, 30. 3.–1. 4. 2017, Vsetín.
Matějčková P.: Dýchací svaly a jejich posturální funkce. Dechová rehabilitace a respirační fyzioterapie, 30. 3.–1. 4. 2017, Vsetín.
Matějčková P., Jetenská I.: Seznámení s oborem ergoterapie. Ergoterapie a psychoterapie, 6. 6. 2017, 10. 10. 2017, Vsetín.
Jetenská I.: Ergoterapeut a jeho kompetence. Ergoterapie a psychoterapie, 6. 6. 2017, 10. 10. 2017, Vsetín.
Jetenská I.: Cílená ergoterapie ruky. Ergoterapie a psychoterapie, 6. 6.
2017, 10. 10. 2017, Vsetín.
Matějčková P.: Prevence bolestí rukou. Preventivní akce pro úředníky
města, 19. 9. 2017, Vsetín.
Humplíková I.: Diagnostika kognitivního deficitu a možnosti jeho rehabilitace pomocí tréningu paměti. Ergoterapie a psychoterapie, 6. 6. 2017,
10. 10. 2017, Vsetín.
Humplíková I.: Psychoterapeutický přístup zaměřený na hledání cest
k řešení životních situací. Ergoterapie a psychoterapie, 6. 6. 2017, 10. 10. 2017,
Vsetín.
Střelcová A.: Diagnostika a terapie dětí s poruchami autistického
spektra. Ergoterapie a psychoterapie, 6. 6. 2017, 10. 10. 2017, Vsetín.
Střelcová A.: Příčiny a příznaky syndromu vyhoření. Prevence a léčba.
Prevence syndromu vyhoření, 14. 9. 2017, Vsetín.
Střelcová A: Jak zvládat konflikty s lidmi. 18. 10. 2017, Vsetín.
Střelcová A.: Asertivita. 9. 11. 2017, Vsetín.
Lanžhotská J.: Funkční vyšetření plic. Dechová rehabilitace a respirační
fyzioterapie, 30. 3.–1. 4. 2017, Vsetín.
Lanžhotská J.: CHOPN. Přednáška pro Lékárnu Duo, 6. 6. 2017, Vsetín.
Proksová P.: Koncept bazální stimulace. Koncept bazální stimulace na
oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s., 14. 11. 2017, Vsetín.
Kotrlová L.: Využití Konceptu bazální stimulace v intenzivní ošetřovatelské péči. Koncept bazální stimulace na oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s., 14. 11. 2017, Vsetín.
Šviráková M.: Polohování pacientů v Konceptu bazální stimulace na oddělení ARO. Koncept bazální stimulace na oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s., 14. 11. 2017, Vsetín.
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Šviráková M.: Využití Konceptu bazální stimulace v dechové rehabilitaci.
Koncept bazální stimulace na oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s.,
14. 11. 2017, Vsetín.
Čokavec T.: Bazální stimulace u pacienta po protrahované KPR na oddělení ARO. Koncept bazální stimulace na oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s., 14. 11. 2017, Vsetín.
Čureček R.: Sinus pilonidalis. Péče o pacienty z pohledu chirurgických
sester, 20. 9. 2017, Vsetín.
Rohlíková V., Rohlík P.: Komplikace PEGu a jejich složité řešení. Péče
o pacienty z pohledu chirurgických sester, 20. 9. 2017, Vsetín.
Piskláková, A., Čaníková K.: Hojení rány řízeným podtlakem. Péče o pacienty z pohledu chirurgických sester, 20. 9. 2017, Vsetín.
Geržová V., Pleváková, V.: Péče o pacienta se stomií. Péče o pacienty
z pohledu chirurgických sester, 20. 9. 2017, Vsetín.
Piskláková, A., Čaníková K.: Hojení rány řízeným podtlakem. Péče o pacienty z pohledu chirurgických sester, 20. 9. 2017, Vsetín.
Martinková T.: Bezlepková dieta. Nutriční péče ve Vsetínské nemocnici,
9. 2. 2017, Vsetín.
Kašparová M.: Srovnání nutričního screeningu VSN/NRS; Laktózová
intolerance a alergie na mléčné bílkoviny. Nutriční péče ve Vsetínské nemocnici, 9. 2. 2017, Vsetín.
Maliňáková E.: HACCP – základní principy. Nutriční péče ve Vsetínské
nemocnici, 9. 2. 2017, Vsetín.
Šupka P.: Vývoj nutriční péče ve Vsetínské nemocnici. Nutriční péče ve
Vsetínské nemocnici, 9. 2. 2017, Vsetín.
Černá D.: Inzulinoterapie versus diabetická dieta. Nutriční péče ve Vsetínské nemocnici, 9. 2. 2017, Vsetín.
Pelková J.: Aferetické odběry; AIHA – autoimunní hemolytická anémie.
Dárcovství krevních složek, imunohematologie, 24. 2. 2017, Vsetín.
Kašparová M.: Dárce krve, plazmy, autologní odběry; Dárcovství kostní
dřeně v ČR a ve světě. Dárcovství krevních složek, imunohematologie, 24. 2.
2017, Vsetín.
Čandová J.: Krevní skupiny, předtransfuzní vyšetření. Dárcovství krevních
složek, imunohematologie, 24. 2. 2017, Vsetín.

Pedagogická činnost

Šviráková M., Poláchová E.: První pomoc u dětí. Valašské Klobouky,
Horní Lideč.
Kotrlová L.: KPR u dětí i dospělých. ZŠ Trávníky, Vsetín.
Kabeláčová I.: Péče o nemocné s demencí. Vsetín, Karolinka, Luhačovice.
Gajdošová Z.: KPR, První pomoc při tonutí. Zážitkový kurz první pomoci,
19. 7. 2017, Hošťálková.
Kotoč M.: První pomoc. Zážitkový kurz první pomoci, 19. 7. 2017, Hošťálková.
Kuniková K.: Antikoncepce a zodpovědný přístup k rodičovství. Přednáška pro žáky základní školy se speciální výukou, Vsetín.
Kotrlá P.: Cvičení pro těhotné – praktické i teoretické vedení. Vsetínská
nemocnice a.s., Vsetín.
Baslová J., Vítková L., Tvrdá M., Janáčková S., Šenkeříková A.: Vedení
předporodních kurzů pro těhotné. Vsetínská nemocnice a.s., Vsetín.
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Strategie a rozvoj
společnosti

8.

Strategie společnosti je popsána v rámci přijaté politiky kvality,
která definuje následující cíle:
n
n
n

B
E
Z
P
E
Č
Í
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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

Bezpečná a kvalitní zdravotní péče každému jedinci na základě standardi-

zovaných postupů a procesů vykonávaných kvalifikovanými zaměstnanci.
Evidence based medicine – poskytujeme zdravotní péči založenou na důkazech.
Zdravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby byla
hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta.
Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a týmovou spolupráci všech
zúčastněných v motivujícím prostředí.
Efektivní a systémové řízení zdravotní péče, stejně jako podpůrných i nakupovaných služeb, vede k minimalizaci rizika pro naše pacienty.
Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě potřeb veřejnosti, systému
poskytování zdravotní péče a představ majitele, v centru naší pozornosti je
však vždy pacient.
CÍlem 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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Strategické cíle roku 2018

Na úseku léčebné a ošetřovatelské péče
n Získání statutu centra pro screening kolorektálního karcinomu
n Rozšíření spektra odborností o obor geriatrie
n Optimalizace lékové politiky pod vedením klinického farmaceuta
n Zavedení procesu vydávání elektronického receptu
n Vybudování ambulance nutričních terapeutek
Na úseku hospodářsko-technické správy
n Implementace požadavků GDPR a zvýšení kybernetické bezpečnosti
n Zprovoznění nového interního pavilonu
n Další zvýšení efektivity provozu lékárny po rekonstrukci lékárny
v poliklinice
Na úseku personálním
n Růst průměrné mzdy o 6 %
n Budování značky „dobrého zaměstnavatele“ (brand management)
n Rozvoj Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice
a Valašského Medik klubu
n Posilování firemní kultury nemocnice s cílem stabilizace personálu
Na úseku kvality
n Úspěšné absolvování dozorového auditu podle normy ISO 9001:2015
n Obhájení certifikátu NASKL II pro oddělení patologické anatomie
a klinické biochemie
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Etický kodex změstnanců
Vsetínské nemocnice a .s.

Preferujeme LIDSKOST. Jsme empatičtí, vnímáme pocity a respektujeme
potřeby pacientů. Jsme k sobě slušní, zdravíme se, představujeme se při
telefonování, odpovídáme si v elektronické komunikaci, pracovní úkoly
plníme v daných termínech, na pracovní schůzky chodíme včas.
Důležitá je pro nás POKORA. Jsme sebekritičtí, dokážeme přijmout názor
a pravdu jiného, víme, že nejsme neomylní a že se musíme stále vzdělávat.
Základem naší činnosti je TÝMOVÁ PRÁCE. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce
každého z nás.
Dbáme na RESPEKT. Ctíme individualitu, nasloucháme a vnímáme názory
pacientů a jejich blízkých, názory kolegů zdravotníků i všech ostatních spolupracujících profesí.
Jsme ČESTNÍ. Neurážíme se navzájem, nepomlouváme se, přiznáme pochybení. Nikdy nezneužijeme důvěru pacienta. Ctíme dobré mezilidské vztahy,
které vycházejí ze vzájemně čestného, slušného a společensky korektního
chování.
Zásadně v práci ODMÍTÁME KORUPCI. Nezneužíváme své postavení k osobnímu prospěchu či ku prospěchu třetích osob. Nepřijímáme finanční a věcné
výhody a ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování,
narušit náš profesionální přístup, nebo nás dostat do závazného postavení
vůči našim pacientům, klientům, dodavatelům či dalším osobám.
Ctíme LOAJALITU. Jsme jedna organizace, jeden tým. Své připomínky vyjadřujeme v interní diskuzi uvnitř organizace. Máme právo ovlivňovat svými
podněty činnost organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb.
Budujeme UČÍCÍ SE ORGANIZACI. Chceme být dynamickým systémem ve
stavu nepřetržitého vývoje a zlepšování. Víme, že důležitější než lidi učit,
je podporovat jejich schopnost a vůli učit sebe i ostatní.

52

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

9.

Kvalita a bezpečí
poskytované péče
V listopadu 2017 nemocnice úspěšně absolvovala již čtvrtý recertifikační
audit podle normy ISO 9001:2008, kterého se kromě auditorů účastnili také
externí posuzovatelé ČIA, o.p.s. Auditoři posuzovali nejen procesní dokumentaci, ale především její aplikaci v praxi a schopnost organizace naplňovat odborné a legislativní požadavky. Pozitivně byl hodnocen zejména
trvalý rozvoj systému řízení, který průběžně přináší řadu pozitivních změn.
Aktuálně je Vsetínská nemocnice jedinou nemocnicí Zlínského kraje, která
získala jak certifikát kvality a bezpečí podle standardů ministerstva zdravotnictví, tak certifikát kvality podle ISO normy.
Nemocniční laboratoře pokračovaly v hodnoceném období v udržování
a rozvoji plnění požadavků normy ISO 15 189, což bylo završeno úspěšným
dozorovým auditem B Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) na oddělení lékařské mikrobiologie, klinické biochemie i na
hematologickém a transfúzním oddělení.
V roce 2017 bylo zaevidováno celkem osmnáct podaných stížností. Dvě
stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné, čtyři jako oprávněné částečně.
Stížnosti se nejčastěji týkají komunikačních nedorozumění, v menším počtu
se jedná o stížnosti na poskytování zdravotních služeb či na kvalitu péče.
Oficiálních pochval bylo zaznamenáno 39, další desítky evidujeme v dotaznících spokojenosti pacient, na sociálních sítích či pochvaly vyřčené ústně.
Hodnoty sledovaných ukazatelů kvality v roce 2017 zásadně nevybočovaly z dlouhodobých trendů.

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

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

2016
1,17
0,41
0,87
0,46
1,25
1,53

2017
1,19
0,41
0,68
0,51
1,16
1,98
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Pády
Nozokomiální infekce
Chování osob
Dekubity
Ostatní

156
145
98
78
63

300

175
188
80
81
62

151
259
54
74
36

Nežádoucí události 2015–2017
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Nežádoucí události
V roce 2017 bylo nahlášeno
celkem 574 nežádoucích událostí, z nichž nejčastější jsou
dekubity, nozokomiální infekce, pády a chování osob.
Velká pozornost je věnována pádům pacientů, jejich
závažnosti a možné prevenci.
Počet nahlášených pádů v roce
2017 se snížil ze 175 na 151 případů. Největší pokles byl zaznamenán na oddělení následné péče.

podíl zra

podíl pá

Následky pádů 2015–2017

2015
116
31
9
156

2016
129
34
8
171

2017
104
40
7
151

počet pádů celkem
bez zranění
lehká zranění
těžká zranění
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Incidence nozokomiálních infekcí je 1,98 % s mírně rostoucí tendencí.
Incidence se tak více blíží reálné hodnotě, a to díky zapojení týmu pro prevenci a kontrolu infekcí, dále díky zjednodušení systému hlášení.
U nežádoucí události chování osob se ve většině případů jedná o nepovolené odchody pacientů, ale i verbální a fyzická napadení a krádeže.
Dekubitům se zdravotnický personál systematicky věnuje, činnost koordinuje erudovaná sestra pro hojení ran, která absolvovala celou řadu
Jiný
3 po dohodě
3 s lékaři
kurzů a školení. Lokální léčba dekubitů je stanovována
Neznámý
5 V problematice
8
a komplexní přístup zahrnuje i adekvátní nutriční péči.
hojení ran
je na každé
ošetřovatelské jednotce navíc proškolena
minimálně
Opření
o nestabilní
oporu
2
3
jedna
sestra.
Pád
z lůžka
40
51
Tato
koncepce péče se po třech letech praxe jednoznačně
pád z vozíku
2
1osvědčila.
Díky nastaveným opatřením nevznikl v roce 2017 u hospitalizovaných paUklouznutí
10
cientů žádný dekubitus IV. stupně, v 78 % případů se12
jedná o dekubity
I. a II.
Vstávání
lůžka z celkového počtu dekubitů jich vzniká
17 62 % mimo
28 nemocstupně, zpřičemž
neuvedeno
4
1
nici.
Zakopnutí, chybné došlápnutí
6
9
Ztráta rovnováhy
60
52
Ztráta vědomí
1
9
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Chodba lůžkového oddělení

1
22

0
14
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Ochrana
životního prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí se nemocnice řídí platnou legislativou,
proces ochrany životního prostředí v rámci činnosti nemocnice je zmapován
řízenými dokumenty, postupy jsou pravidelně ověřovány a kontrolovány
v rámci interních i externích auditů.
Nemocnice provozuje přečerpávací stanici odpadních vod, limity nejvyššího přípustného množství a znečištění odpadních vod, stanovené kanalizačním řádem stokové sítě města Vsetína, jsou dodržovány. Odpadní vody ze
stravovacího procesu jsou svedeny do jímky s lapolem, která je pravidelně
vyvážena a limity vypouštěné vody jsou dodržovány v souladu s vydaným
rozhodnutím. Odpadní vody z upravené mycí plochy před budovou dopravy
jsou svedeny do rekonstruované jímky s lapolem, i zde jsou limity vypouštěné vody v souladu s vydaným rozhodnutím.
Vyprodukovaný odpad je na základě uzavřených smluv předáván odpovědným osobám. Směsný komunální odpad se dále vytřiďuje na využitelné
složky. V roce 2017 bylo vytříděno z komunálního odpadu 18 tun recyklovatelných složek, z toho 1 300 kg skla, 6 800 kg papíru, 1 100 kg plastů, 500 kg
textilu, 6 600 kg objemného odpadu a 1 700 kg biologicky odbouratelného
odpadu ze stravovacího provozu.
Celkový objem vyprodukovaného komunálního odpadu klesl proti předcházejícímu roku o 27 tun.
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Veškerý nebezpečný odpad je označen novými výstražnými grafickými
symboly, katalogovým číslem a názvem odpadu. Identifikační listy nebezpečných odpadů jsou přepracovány v souladu s platnou legislativou a vyvěšeny v blízkosti sběrných nádob a na intranetu nemocnice. Celkem bylo
vyprodukováno 87 tun nebezpečného odpadu, což je o 8,5 tuny méně než
v minulém roce.
Chemické látky, používané v laboratořích, v lékárně a na odděleních nemocnice jsou označeny dle platné evropské legislativy. Bezpečnostní listy
jsou rovněž umístěny na intranetu nemocnice. V květnu 2017 byl dle vodního
zákona a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. vypracován a Městským úřadem Vsetín schválen „Havarijní plán Vsetínské nemocnice pro případ úniku
závadných látek“. V listopadu 2017 byla dle nové evropské legislativy REACH
přepracována a následně KHS Zlín schválena „Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi“. Tato pravidla jsou k dispozici
na všech pracovištích, kde se používají nebezpečné chemické látky a směsi,
ale i na intranetu nemocnice.
Nemocnice se stejně jako v předcházejících letech aktivně zapojila do
projektu Zelená firma, v jehož rámci probíhá ve spolupráci s firmou REMA
Systém a.s. zpětný odběr a následná recyklace vyřazených elektrospotřebičů a zdravotnických přístrojů. Na třech stanovištích v areálu nemocnice
jsou k dispozici speciální sběrné boxy, do kterých mohou nefunkční drobné
spotřebiče umisťovat nejen zaměstnanci, ale i další občané. Zpětným odběrem se likvidují i použité olověné či nikl-kadmiové baterie a nefunkční zářivky. V roce 2017 bylo takto ekologicky zlikvidováno 2 500 kg elektroopadu.
V roce 2017 bylo provedeno autorizované měření plynných emisí včetně
kontroly funkce hořáků kotlů, rovněž byla provedena revize spalinových
cest (komínů). Výsledky měření odpovídají povoleným limitům znečištění,
hořáky byly seřízeny dle platné ČSN pro spalování zemního plynu. Plynová
kotelna nemocnice je na základě výkonového kritéria (5,2 MW) zařazena
mezi velké zdroje znečištění.
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11.

Majetkové vztahy
Společnost vlastní majetek v celkové pořizovací hodnotě 428 499 tis. Kč,
jeho zůstatková hodnota je 228 089 tis .Kč
Kromě vlastního majetku vykázaného v rozvaze využívá společnost také
další majetek, který je evidován na podrozvahových účtech. Jedná se o:
Pronajatý majetek:
n Zlínský kraj: nemovitosti, pozemky a movitý majetek v hodnotě
568 883 tis. Kč
n Carl Zeiss spol. s r.o.: přístroje pro oční oddělení v hodnotě
3 197 tis. Kč
n Test Line Clinical s.r.o.: přístroj pro mikrobiologii v hodnotě 550 tis. Kč
n Abel – Computer s.r.o.: tiskárny Canon na odděleních
v hodnotě 1 019 tis. Kč
n Fresenius Kabi, s.r.o.: HTO – svářečky a odběrová křesla v hodnotě
359 tis. Kč
n Linde Gas, a.s.: tlakové lahve
n Město Vsetín: byty
Zapůjčený majetek společnost užívá na základě smluv o výpůjčkách (zejména zdravotnickou techniku) v celkové hodnotě 23 030 tis. Kč, a to od společností: A.M.I. – Analytical Medical Instruments s.r.o.; Abbott Laboratories,
s.r.o.; B. Braun Medical s.r.o.; BAXTER CZECH spol. s r.o.; Bidfood Czech Republic s.r.o.; BIOMEDICA ČS, s.r.o.; BIO-RAD s.r.o.; Medtronic Czechia s.r.o.;
Dade Behring Austria GmbH, o.s. v ČR; ENUS MEDICAL s.r.o.; EUREX MEDICA,
spol. s r.o.; Fakultní nemocnice v Motole, s.p.o.; Fresenius Kabi,s.r.o.; Fresenius
Medical Care – ČR, s.r.o.; DIMA Olomouc, s.r.o.; HARMANN-RICO a.s.; Kofola a.s.;
MEDESA s.r.o.; Medical M s.r.o.; Medtronic Czechia s.r.o.; NUTRICIA a.s.; RADIOMETER s.r.o.; ROCHE s.r.o.; SYSMEX CZ s.r.o.; TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.;
TICHÝ svět, o.p.s.; Uherskohradišťská nemocnice a.s.; WESTech CZ s.r.o.
Drobný neodepisovaný majetek, jehož hodnota k 31. 12. 2017 činila
61 209. tis. Kč
Majetek z dotací ve výši 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 AVICENUM, MUDr. Stanislav Stupavský, Vsetín: chirurgické ordinace
n AUXILIUM Hošťálková: denní stacionář pro postižené
n AeskuLab Patologie, k.s. Praha: laboratoře
n EFFECT STUDIO VSETÍN s.r.o., Vsetín: Fit centrum
n REMYOS s.r.o. Vsetín: rehabilitační pracoviště
Nevyužité kapacity pronajatého majetku Zlínského kraje společnost formou
podnájmu umožňuje využívat spolupracujícím subjektům. V roce 2017 to byly
zejména:
n MW Dias, a.s. Ostrava, úklidová firma
n MUDr. Tomáš Garlík, stomatologie
n Delikomat s.r.o., nápojové automaty
n Chrištof s.r.o. Vyškov, dodavatel komplexního servisu prádla
n Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín
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Povinně
zvěřejňované údaje
n

Předpokládaný vývoj a cíle společnosti pro rok 2018 jsou podrobně
popsány v Obchodním plánu Vsetínské nemocnice a.s. na rok 2018
s výhledem na roky 2019 – 2021, který byl schválen valnou hromadou
společnosti dne 12. března 2018

n

Společnost neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

n

Společnost nemá organizační složku v zahraničí

Dotace, sponzoři
a dárci v roce 2017
V roce 2017 byly Vsetínské nemocnici a.s.
poskytnuty tyto dotace a příspěvky:

n
n

n

n

n
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Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na financování poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 2 942 tis. Kč
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu
nákladů spojených s předáváním údajů do národního onkologického registru
ve výši 120 tis. Kč
Dotace poskytnutá Krajskou nemocnicí Tomáše Bati a.s. a Masarykovým
onkologickým ústavem k zajištění sběru dat na území Zlínského kraje pro
Národní onkologický registr ve výši 95 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu „Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve
Vsetínské nemocnici a.s. na rok 2017“ ve výši 2 504 tis. Kč
Dotace Ministerstva zdravotnictví na lékařská rezidenční místa ve výši
477 tis. Kč
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Finanční a věcné dary v roce 2017 (nad 10 tis. Kč)
Dárce
Forma daru Hodnota daru
Indet Safety Systems a.s.
finanční
450 000 Kč
Bayer s.r.o.
finanční
165 637 Kč
Promos a Nadační fond pro rozvoj vsetínské
věcný
53 059 Kč
porodnice
Bayer s.r.o.
finanční
39 978 Kč
NFRVP
věcný
32 561 Kč
Rodinné a mateřské centrum Vsetín
věcný
22 926 Kč
Rodinné a mateřské centrum Vsetín
věcný
22 926 Kč
Rodinné a mateřské centrum Vsetín
věcný
22 926 Kč
Účelový dar NFRVP – injekční dávkovač MCAgilia
finanční
11 000 Kč

Velmi úspěšně pokračuje spolupráce s několika subjekty, zejména s místními
firmami, společnostmi, nadacemi i jednotlivci, kteří se finančními příspěvky
a věcnými dary podílejí na dalším rozvoji nemocnice i na modernizaci
jejího vybavení.
Vedení nemocnice velmi děkuje i touto cestou nejen výše jmenovaným
sponzorům, ale i drobným dárcům, jejichž jména nejsou v seznamu uvedena. Děkujeme, že pomáháte…
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14.

Přílohy
n

Účetní závěrka za rok 2017

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 2017

Výroční zpráva Vsetínské nemocnice a.s. za rok 2017
Zpracovali: Ing. Věra Prousková MBA | Ing. Lenka Plačková
Ing. Martin Pavlica, MHA | Ing. Libor Czeffer
n Fotografie: Lenka Plačková, Josef Šamaj, Jiří Balát – Zlínský kraj (str. 8, 31)
n Grafická úprava, příprava do tisku: Josef Šamaj – Grafický ateliér, Příbor
n Tisk: Capsicum plus, s.r.o., Ostrava
n Datum vydání: 10. května 2018
n
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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...

ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
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