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Poliklinika má nový kabát,
bylo vyměněno 272 oken

Divadelníci podpoří
podruhé porodnici:
tentokrát zahrají SVĚTÁKY

Za účasti hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka, starostky Vsetína Bc. Ivety Táborské a dalších hostů byla
ve středu 20. srpna slavnostně ukončena
realizace Zateplení budovy polikliniky Vsetínské nemocnice a.s., v jejímž rámci bylo
vyměněno 272 oken a zatepleno 3,2 tisíce
metrů čtverečných fasády. Celkové náklady
Základní a neměnná barva logotypu nemocnice je modrá, pro použití například v černobílých tiskovinách je deﬁnován
dosáhly bezmála 18 milionů Kč. Cílem jsou
Více na str. 14
i varianta v černé a negativu. Logotyp by měl být používán na jednobarevné pozadí přednostně v negativní barevnost
úspory za vytápění, zlepšení tepelné pohody uvnitř objektu i vzhledu. Více na str. 2

Tablet, který rozumí neslyšícím, je
nyní k dispozici také v naší nemocnici

Unikátní oční operace
se zdařila. Pilot může
znovu létat.
Více na str. 10
Pro zdraví i dobrou věc:
RODINNÝ BĚH pomůže LDN

Více na str. 3
Vsetínská nemocnice a.s. se připojila ke zdravotnickým zařízením, kde je komunikace se sluchově postiženými klienty zajištěna nepřetržitým tlumočnickým on-line servisem s využitím tabletu a internetové aplikace Skype. Tlumočnice prostřednictvím
webové kamery komunikuje znakovou řečí s neslyšícím a informace sděluje zdravotníkům.
Více na str. 11

Petr Koukal hovořil o boji
s rakovinou i STK pro chlapy

Najdete
na str. 7

Inzerce a prezentace:

Najdete na str. 15
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Hejtman Zlínského kraje
si prohlédl i zázemí lékárny

Zateplení budovy polikliniky Vsetínské nemocnice a.s. umožnila dotace
z evropských fondů prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí. Podíl Vsetínské nemocnice a.s. činí
zhruba 11,5 milionu korun.
V poliklinice jsou čtyři desítky pracovišť,
z těch nemocničních zde sídlí rehabilitační oddělení, klinická onkologie, oddělení
tuberkulózy a respiračních nemocí, ambulance klinického psychologa a lékárna,
kam při své návštěvě zavítal také hejtman
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
Pozdravil se se zaměstnanci a prohlédl si
zázemí, které slouží k zabezpečení léčiv pro
veřejnost i pro nemocnici. Předsedkyně
představenstva Vsetínské nemocnice a.s.
Ing. Věra Prousková poděkovala firmě
OMLUX s.r o., která akci realizovala v termínu, ale také všem pracovištím za trpělivost
a spolupráci při realizaci samotné. Starostka
města Vsetína Bc. Iveta Táborská pochválila nový vzhled budovy, která je nyní jednou
z nepřehlédnutelných dominant centra
Vsetína.
Kromě oken byly vyměněny vstupní dveře
a provedena rekonstrukce střechy. Součástí byla také sanace venkovního schodiště
a úprava přístupu do druhého nadzemního podlaží. Cílem bylo snížení tepelných
ztrát a úspora nákladů za vytápění, ale
také zlepšení prostředí pro pacienty a pracovních podmínek uvnitř polikliniky.
Vsetínské nemocnici zbývá ještě upravit
přístupovou terasu k poliklinice a její bezprostřední okolí, práce by chtěla nemocnice realizovat v návaznosti na finančních
možnostech v průběhu příštího roku.

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák si v doprovodu předsedkyně představenstva Ing. Věry Prouskové a člena dozorčí rady, krajského radního Ing. Jaroslava Kučery a dalších hostů prohlédl zázemí lékárny a setkal se
se zaměstnanci (na prostředním snímku).

Mezi hosty slavnostního ukončení
realizace byli také (na snímku zprava)
ředitel Záchranné služby Zlínského
kraje JUDr. Josef Valenta, krajská radní Mgr. Taťána Valentová - Nersesjan,
starostka Vsetína Bc. Iveta Táborská
a místostarosta Vsetína Mgr. Petr
Kořenek, který se jako předseda dozorčí rady významně podílel na prosazování této akce a získávání finančních
prostředků.
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Dozorčí rady krajských
nemocnic změnily složení
Rada Zlínského kraje s platností od 1. srpna 2014 změnila složení dozorčích
rad krajských nemocnic: záměrem bylo dozorčí rady profesionalizovat. Novými členy dozorčí rady Vsetínské nemocnice a.s. jsou: ředitel Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje JUDr. Josef Valenta, lékař MUDr. Robert
Teleky, bývalý starosta Uherského Hradiště, ekonom Ing. Libor Karásek
a ze zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s. pak náměstek pro personální
řízení Ing. Martin Pavlica, předsedkyně Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Vsetínské nemocnice a.s., všeobecná sestra ARO, paní Lucie
Kotrlová a vedoucí oddělení informačních systémů Bc. Petr Lusar. V dozorčí radě zůstávají krajští radní MUDr. Lubomír Nečas a Ing. Jaroslav Kučera
i zástupce primáře chirurgického oddělení MUDr. Radim Slováček.
„Nově bude z devíti členů dozorčí rady
šest členů působit ve všech čtyřech
nemocnicích Zlínského kraje. Půjde
o zástupce všech politických stran, které
jsou součástí Zastupitelstva Zlínského
kraje, ale zároveň o odborníky v jednotlivých souvisejících oblastech, tedy
o lékaře, ekonomy a právníky. Zbývající tři členové dozorčích rad budou jako
doposud zástupci zaměstnanců příslušné nemocnice,“ uvedla v červenci tisková mluvčí Zlínského kraje RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková
Noví členové dozorčích rad byli jmenováni k 1. srpnu 2014. „Jejich úkolem
je aktivní účast na řízení nemocnic. Problematikou té které nemocnice se musí
zabývat nejméně jedenkrát za dva měsí-

ce, ke každému materiálu předkládanému
Radě Zlínského kraje představenstvem
nemocnice musí dát své stanovisko a tak
dále,“ podotkl hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák. Předsedou dozorčí rady
je nově náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví MUDr. Lubomír Nečas.

Členové dozorčí rady
s platností od 1. srpna 2014:
MUDr. Lubomír Nečas
JUDr. Josef Valenta
MUDr. Radim Slováček
MUDr. Robert Teleky
Ing. Libor Karásek
Ing. Jaroslav Kučera
Ing. Martin Pavlica
Lucie Kotrlová
Bc. Petr Lusar

RODINNÝ BĚH podpoří
léčebnu dlouhodobě
nemocných
Udělat něco pro své zdraví a podpořit dobrou věc. Takové je motto
RODINNÉHO BĚHU, který se poprvé
stane ve Vsetíně součástí běžeckých
závodů pro celou rodinu TES VALACHIARUN 2014.

Vsetín - 4. 10. 2014
www.valachiarun.cz.
Trať bude nastavena tak, aby ji
uběhli či ušli zájemci všech věkových
kategorií, rodiče s dětmi, maminky
s kočárky i senioři. Startovat se bude
v Panské zahradě a trať o délce 1,5
km povede centrem města. Startovné v minimální výši 50 Kč bude
věnováno na projekt obnovy lůžek
pro léčebnu dlouhodobě nemocných
Vsetínské nemocnice a.s. společnost
TES Vsetín výtěžek zdvojnásobí.
Kdy se akce uskuteční?
RODINNÝ BĚH bude startovat
v sobotu 4. října 2014 v 16.00
v Panské zahradě ve Vsetíně.
Kde je možné se přihlásit?
Prostřednictvím online registrace
na webových stránkách
www.valachiarun.cz nebo v den
konání akce na místě samotném.

Do 1. srpna 2014 byli členy dozorčí rady Vsetínské nemocnice a.s. (na horním snímku zleva) Ing. Dalibor Maniš, MUDr. Petr Mičulka,
MUDr. Radim Slováček, Ing. Otta Grebeň,
MUDr. Lubomír Nečas, Mgr. Petr Kořenek,
Mgr. Taťána Valentová - Nersesjan, Ing.
Jaroslav Kučera. Mgr. Petr Kořenek se jako
bývalý předseda dozorčí rady u příležitosti
slavnostního ukončení realizace zateplení polikliniky rozloučil s vedením nemocnice a poděkoval
za spolupráci. Nadále s ním však bude nemocnice spolupracovat jako se vsetínským místostarostou či poslancem Parlamentu ČR.
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Prvních tři sta přihlášených získá
funkční tričko Klimatex s logem
závodu, první tři stovky účastníků
v cíli originální pamětní medaili.
Sedmý ročník běžeckých závodů TES
VALACHIARUN se koná ve Vsetíně
od 3. do 5. října 2014 a nabízí běžecké závody pro celou rodinu, BABY
a MINI běhy pro děti, 5km a 10km
silniční závod, 18km tradiční Horský běh a konečně letošní novinku:
ultramaratón Salomon ULTRA 95 km.
Foto k textu: Milan Mucha
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NEMOCNICE_FREE: pacienti
se zdarma připojí k internetu
Získat potřebné informace
z internetu, vyřídit si e-mailovou poštu či si jen zkrátit volný
čas v nemocnici mohou nyní
pacienti v chirurgickém pavilonu. Vsetínská nemocnice a.s.
instalovala v tomto objektu
bezdrátovou síť pro pacienty:
wifi připojení je zdarma, použít
ji mohou vlastníci notebooků,
tabletů či mobilních telefonů,
které jsou uzpůsobeny k využití
této aplikace.
Bezdrátová síť pro pacienty nese označení NEMOCNICE_FREE, pro připojení
není vyžadováno heslo, stačí být v dosahu sítě. Vysílače jsou dislokovány tak,
aby pokryly pacientskou část v hlavní
budově (chirurgický pavilon). Realizací
tohoto projektu nemocnice vyhověla
přáním pacientů, kteří se na tuto možnost opakovaně dotazovali, přání zazněla i v dotaznících spokojenosti.
„Záměrem nemocnice je dle svých
technických a finančních možností
pokračovat v rozšiřování bezdrátové sítě
i na další objekty. V nadcházející etapě
by se mělo jednat o pavilon Čtyřlístek,
kde jsou lůžka dětského oddělení a interního spojeného lůžkového fondu,“ uvedl

náměstek pro hospodářsko-technickou
správu, člen představenstva Vsetínské
nemocnice a.s. Ing. Leoš Dostál.
Pacienti se mohou prostřednictvím
internetu dozvědět také mnoho potřebných informací o dění v nemocnici, ať již
na webových stránkách www.nemocnice-vs.cz, tak na facebookovém profilu Vsetínské nemocnice a.s. Realizace
bezdrátové sítě také umožní další rozvoj
zavádění nejmodernějších komunikačních technologií v oblasti medicíny - projektu, jenž je realizován díky spolupráci
se společností iStores pod vedením Jana
Kučeříka, pověřeným společností Apple
pro implementace nejnovějších technologií pro ČR.
Více k tématu na str. 6.

Primářkou ORL
MUDr. Krutilková
Primariát na oddělení Ušní, nosní, krční (ORL) převzala po MUDr. Stanislavu
Zatloukalovi MUDr. Magdalena Krutilková. MUDr. Stanislav Zatloukal, který
působil v čele oddělení více než deset
let, bude i nadále působit na oddělení
jako lékař.

Samostatné oddělení Ušní, nosní, krční vzniklo ve Vsetíně v roce 1946. Jeho
prvním primářem byl MUDr. František
Adamík, který oddělení vedl až do
roku 1974, kdy jej vystřídal MUDr. Jan
Holub. Dalšími primáři pak byli jmenováni MUDr. Pavel Navrátil, MUDr. Jindřich Franta, MUDr. Stanislav Zatloukal a MUDr. Viktor Jelínek.

MUDr. Stanislavu Zatloukalovi patří
velké poděkování za vedení oddělení,
nové primářce pak přejeme hodně
pracovních úspěchů v nové funkci.

Automobiloví závodníci hráli golf a pomohli dětskému oddělení
Třicet tisíc korun převzal primář dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
MUDr. Marián Rubint z rukou Silvestra
Mikuláštíka ml. a jeho tatínka automobilového závodníka Silvestra Mikuláštíka.
Jedná se o výtěžek golfového turnaje rallyových týmů, který se konal v Komárně pod
Hostýnem a na Búřově. Každý ze startujících
týmů přispěl částkou tři tisíce korun, zbytek
doplatil Walašský rally klub. Ten pomohl dětskému oddělení v minulosti již několikrát.
Díky jejich příspěvkům byly například zakoupeny noční stolky pro celé dětské oddělení,
stolky a židle, ale také další vybavení.
Děkujeme a přejeme závodníkům hodně
automobilového i golfového štěstí.
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Patologie podruhé úspěšně zvládla Audit II NASKL

Oddělení patologické anatomie má důvod k oslavám. Podruhé úspěšně zvládli Audit II NASKL (Národního autorizačního
střediska pro klinické laboratoře). Reaudit, který sledoval
kvalitu práce v laboratořích, dopadl na výbornou. Zdravotníkům přišla k výbornému výsledku poblahopřát předsedkyně
představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková
a člen představenstva MUDr. Bořek Lačňák. Výsledky labora-

torních vyšetření, které se provádějí právě na tomto oddělení, mají často zásadní vliv na stanovení diagnózy a dalšího
léčebného postupu. Klíčovou roli hraje při stanovování typu
nádoru a specifických faktorů, které jsou důležité pro další
léčbu. Patologie poprvé absolvovala Audit II NASKL předloni, jako první z našich laboratoří. Poté ji následovaly i ostatní
laboratorní provozy.

Hospodaření nemocnice poprvé v kladných číslech
Milí čtenáři, máme za sebou nejpříjemnější období roku, prázdniny a dovolenou. Nepřipojím se k řadám těch, kteří láteří nad špatným počasím. Léto je pořád léto, někdy klimaticky příjemnější než
jindy, a i v nepříznivém počasí lze najít něco krásného – třeba duhu
uprostřed bouřky. Pro nemocnici a zejména pro zdravotníky však
ani léto není obdobím klidu a odpočinku. I v letních měsících byla
naše nemocnice naplněna pacienty a péče byla poskytována tak jako
v jiném období roku. O odborném životě nemocnice je v tomto
zpravodaji řečeno mnoho. Dovolte mi tedy, i přes to, že do konce roku zbývají ještě čtyři měsíce a na závěrečná hodnocení je ještě příliš brzy, krátce rekapitulovat naše výsledky
za sedm měsíců ve srovnání se třemi předcházejícími roky. Posuďte sami, zda se nám i ekonomicky daří či nikoli.

Věra Prousková

předsedkyně představenstva

Ukazatel / časové období

1-7/2011

1-7/2012

1-7/2013

1-7/2014

Náklady (v tis. Kč)

286 046

290 358

279 792

278 938

Výnosy (v tis. Kč)

275 327

282 546

261 735

283 123

Hospodář. výsledek (v tis. Kč)

-10 719

-7 812

-18 057

+4 185

Závazky z obchod. vztahů (v tis. Kč)

159 022

158 451

165 278

139 664

Počet lůžek

410

410

344

344

Počet hospital. pacientů

7 941

8 639

8 087

8 385

Využití lůžek – obložnost (v%)

68,40

71,65

76,41

77,96

Počet lékařů

83,88

79,50

90,40

88,80

Ošetřovatelský personál

453,12

433,75

423,92

422,49

Nezdravotnický personál

100,99

97,00

96,5

93,5

Počet zaměstnanců celkem

642,99

615,25

616,62

610,79
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Vsetínská nemocnice průkopníkem
ve využívání moderních technologií
Vizualizace pomocí tabletů pomáhá v komunikaci a zvyšuje efektivitu léčby. Využívají se na gynekologicko-porodnickém a rehabilitačním oddělení.
Vsetínská nemocnice a.s. se společně s I. Interní klinikou
Fakultní nemocnice Olomouc stali průkopníky zavádění
nejmodernějších komunikačních technologií v oblasti medicíny. Zástupci obou nemocnic se zúčastnili prestižní konference Apple in Medical, která se konala koncem června
v pražském hotelu Marriott. Vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Pavlína
Matějčková a zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Martin Janáč hovořili o svých zkušenostech nejen v Praze, ale také na dalších významných akcích
v Brně a Ostravě.

Tablety využívají na rehabilitačním oddělení i na gynekologicko-porodnickém oddělení a v rámci modernizovaných
kurzů předporodní přípravy, které se konají v edukačním
centru v poliklinice.
Představili svým kolegům lékařům, vedoucím pracovníkům
nemocnic, zástupcům pojišťoven a také ministerstva zdravotnictví využití nejmodernějších technologií v klinické praxi. Vsetínská
nemocnice a.s. v současné době disponuje iPady s aplikacemi
v 3D zobrazení pro práci lékaře a komunikaci s pacientem. Zařízení
pomáhá pacientům přiblížit diagnózu a průběh její následné léčby.
Zlepšuje informovanost, usnadňuje přípravu na zákrok a následně
také rekonvalescenci a potřebnou rehabilitaci. Realizace ve Vsetíně vznikla díky spolupráci se společností iStores pod vedením Jana
Kučeříka, který je pověřen společností Apple pro implementace
nejnovějších technologií pro Českou republiku.
MUDr. Martin Janáč na konferenci seznámil s praktickými ukázkami využití nových technologií a speciálních aplikací v oblasti
porodnictví a péče o nastávající maminky. Vedoucí fyzioterapeutka
Mgr. Pavlína Matějčková s názornou interakcí pacienta při fyzioterapeutické léčbě. „Pro naše klientky si porodní sál a oddělení
šestinedělí mapujeme, natočíme jim, jak se koupe miminko, jaké
úlevové polohy mohou využít, co je čeká, když jsou problémy s
kojením a podobně,“ nastínil lékař s tím, že k dispozici má také
řadu speciálních aplikací. Rehabilitační oddělení například úspěšně využívá speciální aplikaci Svalový systém a rehabilitace dolních

končetin. „Pomáhá nám při vizualizaci potíží i funkčních souvislostí, pacient lépe přebírá naše rady a instrukce,“ doplnila
Mg. Pavlína Matějčková. Moderní technologie tak zvyšují
efekt terapie a usnadňují léčbu.
Na konferenci v Praze, které se zástupci Vsetínské nemocnice a.s. zúčastnili, byly představeny nejvyspělejší možnosti řešení jako v případě prestižní kliniky Mayo v Rochestru,
Minestotě USA, kde se léčí nejvýznamnější státníci a představitelé zemí celého světa. Možnosti využití v tomto lékařském zařízení jsou na dnešní dobu přelomová.
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Petr Koukal hovořil ve Vsetíně o boji
s rakovinou a představil STK pro chlapy
„Z prohlídky jsem šel rovnou na operaci, pak přišla &HVWDVQĬ
chemoterapie. Ale nakonec zvítězil sportovní duch.“
Petra Koukala

vsetínský gulášfest

14.15 hod.

16. 8. 2014
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V sobotu 16. srpna zavítal do Vsetína známý český sportovec Petr Koukal, sedminásobný mistr ČR v badmintonu, vlajkonoš české výpravy na olympijských hrách v Londýně, ale
především mladý muž, který bojoval o cenu nejvyšší, vlastní
život. Setkání, které bylo doprovodným programem Vsetínského gulášfestu, zorganizovala společnost iStores Apple
Medical Solutions a Vsetínská nemocnice a.s. jako partneři
Vašeho zdraví.
Jak vlastně vzniklo zmíněné partnerství dodavatele moderních technologií, nemocnice a známého sportovce? „Spojil nás zájem o moderní technologie, které se dají využít jak
v oblasti zdravotnictví, což je naše parketa, tak v oblasti sportu, což
je parketa Petra Koukala,“ vysvětlil na pódiu člen představenstva
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Bořek Lačňák. „Petr Koukal nás
přes společnost Apple požádal, abychom se pokusili najít společný průsečík, jak pomoci lidem, aby si uvědomili, že se o své zdraví
musí starat. Stali jsme se partnery projektu STK pro chlapy,“ uvedl
Jan Kučeřík ze společnosti iStores.
Příběh Petra Koukala není veřejnosti neznámý. Netají se tím, že
bojoval s rakovinou varlete a i přes nepříznivou prognózu se dokázal vrátit do běžného života i ke sportu. „Jsem velký životní optimista, ale když mi lékař řekl, že mám rakovinu, hned jsem si vzpomněl
na ty špatné konce filmů, knížek. Bál jsem, že se po operaci neprobudím, ale myslím, že nakonec zvítězil sportovní duch, nakopnul
mě na to správné myšlení. I když mi lékaři, nedávali moc šancí, že
bych se znovu vrátil ke sportu, že mám být rád, že jsem se vyléčil,
tak jsem se ke sportu nakonec znovu dostal. Myslím si, že jak to
v té hlavě nastavíme na začátku, to je rozhodující pro to, jak to
nakonec dopadne. Zjistil jsem, že se o tomto tématu vůbec nemluví,
je citlivé. Vymysleli jsme proto nadační fond a jeho pilotní projekt
STK pro chlapy. Cílem je donutit nás chlapíky, aby se nám podařilo
pohlížet na naše tělo alespoň tak jako na naše auto, které když mu
něco je, hned ho vezeme do servisu, a i když mu nic není, tak absolvujeme alespoň STK. Cílem je, abychom nepodceňovali prevenci,“
uvedl Petr Koukal.
Více o projektu na www.stkprochlapy.cz.
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Všechny
ze Vsetínské
nemocnice a.s.
srdečně zdraví

Petr Koukal

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Exkurzi do mikrosvěta vystavujeme ve Zlíně
Prezentaci, na jejíž přípravě se podílely
laboratoře Vsetínské nemocnice a.s., bude
po celé září k vidění v 16. patře budovy Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně. Poblíž
teras, ze kterých je krásný panoramatický
výhled na Zlín, si mohou zájemci prohlédnout snímky laboratorních preparátů, z nichž
většina byla pořízena optickým mikroskopem
OLYMPUS BX51 s datovým výstupem.
Uvidí mikroskopické snímky tkání u některých onkologických onemocnění, infarktu,
onemocnění jater, ale také například příčné
pruhování kosterního svalu. Díky vzorkům
z oddělení lékařské mikrobiologie pak také
například testování bakteriálního kmene
na sestavu antibiotik, testování materiálů na
přítomnost bakterií či kvasinek. Zajímavé jsou
rovněž snímky materiálů z hematologickotransfuzního oddělení. Výstava byla již k vidění v prostorách Masarykovy veřejné knihovny
ve Vsetíně, kde se těšila velké pozornosti.

Pojďte s námi za kulturou

Přijďte si zasportovat
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Seznamte se: oddělení klinické biochemie
Biochemická laboratoř:

Rozdělení OKB:
● Biochemická laboratoř
● Imunochemická laboratoř
● Glykemická laboratoř
● Močová laboratoř
● Speciální laboratoř
● Příjem biologického materiálu
● Skladování biologického materiálu
● Odběry biologického materiálu

● Linka KORUS
- biochemické analyzátory KONELAB PRIME 60 i
- imunochemický analyzátor AIA 2000
● Biochemický analyzátor Beckman AU 640

Zpracovávané materiály:

vkládání vzorků

krve, moče, moky, punktáty,
konkrementy
automatická
linka KORUS

odvíčkování vzorků

Imunochemická laboratoř:
příjem
materiálu

odběry biologického
materiálu - kapilární odb.

Speciální laboratoř:

Zpracování močí, moků,
konkrementů.
Speciální metody: oxaláty,
vanilmandlová kyselina, porfyriny,
analýza močových konkrementů,
spektrum moku, erytrocyty
ve fázovém kontrastu

močové konkrementy

● Imunochemický analyzátor COBAS E411
● Analyzátor vnitřního prostředí GASTAT 604 ox
● Imunochemický analyzátor MTSUBISHI PATHFAST
● Osmometr FISKE
● Elektroforetický procesor SEBIA

analyzátor
COBAS E411

Močová laboratoř:

Analyzátor moč. proužků DIRUI
Mikroskop OLYMPUS

toxikologie
moče
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analyzátor
krevních plynů

Glykemická laboratoř:
Analyzátor SUPER GL
Analyzátor BIOSEN
Analyzátor TOSOH G8

analyzátor TOSOH G8

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Unikátní operace se zdařila: pilot díky
vsetínským očním chirurgům opět létá
Lékaři ze vsetínského očního centra ZIRIS, jenž spolupracuje
se Vsetínskou nemocnicí a.s. v projektu Valašského očního
centra, mají za sebou unikátní operaci. Umožnila amatérskému pilotovi vrtulníku opět sednout za knipl. Bez ní by totiž
svou vášeň musel kvůli špatnému zraku pověsit na hřebík.
ZIRIS tak udělal další krok ve vývoji operační metody Presbymax, jež umožní její využití širším spektrem pacientů.
Zmíněný podnikatel, jehož velkou vášní je létání, se potýkal se zhoršeným viděním na střední vzdálenost, což mu komplikovalo pozorování palubních přístrojů v jeho vrtulníku. V jednom z refrakčních
center proto podstoupil operaci, při níž mu byla implantována víceohnisková čočka americké výroby. „Výsledkem operace bylo, že viděl
dobře na 35 centimetrů na blízko
a slušně na dálku. On ale nikomu
neřekl, že je amatérským pilotem,
a že 35 centimetrů mu na ovládání vrtulníku nestačí, že potřebuje
dobře vidět na přístroje, které jsou
od něj 65 centimetrů,“ přiblížil stav
pacienta při příchodu do vsetínského centra primář MUDr. Michal
Ziegler a pokračoval: „Přišel k nám
zoufalý s tím, že v jiném refrakčním
centru tento problém nebyli schopni
vyřešit.“
MUDr. Jiří Siegel, jenž se ve Vsetíně specializuje na operační metodu
Presbymax, kterou zdejší pracoviště
aplikuje jako jediné v České republice, přišel s myšlenkou, že by právě tato unikátní metoda mohla
muži pomoci. „Pacient nakonec operaci podstoupil na vlastní riziko. Byl to takový skok do tmy. Výsledkem ale je, že se zákrok podařil
a on vidí na ty své budíky, může dále létat a je nesmírně šťastný,“
uvedl MUDr. Ziegler. Vsetínskému očnímu centru se touto operací
otevřela cesta do budoucnosti, která umožní rozšířit možný okruh

pacientů, jimž může metodou Presbymax pomoci. „Doteď
byla selekce pacientů, pro které bylo možné Presbymax
použít, velmi přísná a pohybovala se kolem 20 % z celkového počtu zájemců. Nyní máme tedy další směr, a to možnost
nabízet pacientům, kteří již mají voperovány umělé čočky,
použití Presbymaxu. Výsledkem operace je to, vidění do dálky zůstává zachované a navíc už nepotřebují brýle na čtení,“
vysvětluje Ziegler.
Připomenul, že Presbymax je unikátní metoda odstraňování vetchozrakosti, tedy špatného vidění na střední vzdálenost (na čtení a podobně), a to metodou tvarování rohovky
pomocí laserového přístroje při odstranění krátkozrakosti
(vidění do dálky) a zároveň zachování schopnosti oka vidět
i na vzdálenost na čtení. Zatím se tyto operace prováděly
v ZIRISu na nedotknutém
oku, tedy na přirozené
čočce oka, nyní se však
otevírá možnost aplikace
této metody i na oku s
umělou čočkou.
„Je to průlomová novinka,
kterou zatím nikdo nevyzkoušel, a naši lékaři jsou
jejími průkopníky. Příští
rok by mohli tento případ
prezentovat před odborným fórem na další konferenci, kterou pravidelně
pořádá výrobce excimerových laserů Schwind, jenž
používáme i my,“ chválí své lékaře majitel ZIRISu Ing. Jan
Zlámalík. „Čeká nás ale ještě dlouhá cesta, musíme stanovit
nová kriteria pro výběr pacientů pro tuto metodu. Věříme
však, že je to cesta správná a postupem času se budeme
pouštět do stále složitějších případů a budeme stále rozšiřovat okruh pacientů, kteří metodu Presbymax budou moci
využít,“ uzavírá primář Ziegler.

MUDr. Ziegler: V Kanadě nás ujistili, že naše technika je stále špičková
Oční centrum ve Vsetíně má nejmodernější diagnostické i operační vybavení,
ale i zkušené lékaře, jež ve svém oboru
patří mezi světovou elitu. Přesvědčili se
o tom na nedávném světovém kongresu v kanadském Vancouveru, pořádaném německou firmou Schwind, která
je špičkovým výrobcem excimerových
laserů. „Slibovali jsme si od účasti na
konferenci načerpání dalších poznatků
o výsledcích metody Presbymax a také
to, že při diskusi probereme některé
technické detaily s kolegy, kteří se této
metodě také věnují. Zjistili jsme ale, že

jedinou kolegyní, jež zde o této metodě
přednáší, je profesorka Eskina z Moskvy. Diskutovali jsme pak tedy pouze s ní,
neboť ostatní odborníci z celého světa se
touto metodou ještě nezabývají, nebo se
na ni nedívají příliš optimisticky,“ uvedl
primář MUDr. Ziegler. „Všichni nás tedy
sledují a vyčkávají. Na jednu stranu jsme
byli rádi, že jsme se přesvědčili, že tuto
technologii praktikujeme na světové
úrovni, na druhou stranu jsme čekali, že
nás někdo něčemu naučí a posune dál.
Ale nikdo dál než my není,“ dodává lékař
MUDr. Jiří Siegel, který se právě na Pres-
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bymax specializuje. Vsetínským lékařům
se v Kanadě dostalo i ujištění, že jejich
vybavení je stále na špičkové světové
úrovni.
„Při srovnání nejžhavější novinky firmy
Schwind – laseru Amaris 1050 s našim
přístrojem Amaris 750, které prezentoval jeden z věhlasných profesorů z Ománu, vyšlo najevo, že výsledek operací na
obou přístrojích byl v celkovém počtu
kvalitativně stejný. Víme tedy, že v současné době není bezpodmínečně nutné
investovat do nové techniky, že ta naše
je stále špičková,“ řekl Ziegler.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Tablet usnadní komunikaci s neslyšícími
Vsetínská nemocnice a.s. se připojila ke zdravotnickým zařízením, kde je komunikace se sluchově postiženými klienty
zajištěna nepřetržitým tlumočnickým on-line servisem s využitím tabletu a internetové aplikace Skype. Tlumočnice
prostřednictvím webové kamery komunikuje znakovou řečí s neslyšícím a informace sděluje zdravotníkům.
Tablet nemocnici zapůjčila obecně prospěšná společnost Tichý svět, a to v rámci projektu Bezbariérová nemocnice pro neslyšící.
„Vsetínská nemocnice se dlouhodobě snaží
snižovat bariéry v komunikaci s pacienty
trpícími různými hendikepy. V oblasti komunikace se sluchově postiženými disponujeme personálem se znalostí znakové řeči, jež
dosud v případě potřeby tlumočení zajišťoval. Nyní tento způsob komunikace s neslyšícími rozšiřujeme i o možnost tlumočení
on-line pomocí tabletu,“ vysvětlil náměstek
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.
„Do projektu je zapojeno šest desítek
nemocnic. Tlumočení je zajištěno dvacet
čtyři hodin denně, střídá se při něm dvanáct
tlumočníků,“ vysvětlila manažerka projektu
Martina Kuthanová.
Ve Vsetínské nemocnici a.s. byl ve využívání tohoto systému proškolen personál ORL
oddělení a chirurgické ambulance, informaci postupně získají i zaměstnanci na dalších
odděleních. „Domníváme se, že nám tento

systém pomůže zlepšit péči o sluchově
postiženého pacienta, podstatně zkrátí
či zcela odstraní čekání na tlumočníka,
budeme moci komunikovat i odbornější
a podrobnější dotazy,“ uvedla staniční
sestra chirurgické ambulance Vladimíra

Rohlíková. Právě na této ambulanci
s nepřetržitým provozem bude tablet umístěn, v případě potřeby bude
předán ke komunikaci se sluchově
postiženými na dalších odděleních
a v ambulancích.

Sestry interního oddělení na koronarografii ve Zlíně

„Posíláme naše pacienty na koronografické vyšetření do Zlína,
chtěli jsme vědět, jak probíhá v praxi, abychom mohli pacienta na zákrok náležitě připravit,“ uvedla vrchní sestra interního oddělení Bc. Bohdana Kutějová. V šesti skupinách se tak
na specializované pracoviště Krajské nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně podívaly dvě desítky sester. Viděly přípravu pacienta,

snímkování na rentgenu i vlastní výkon. „Některé sestry sledovaly také aplikaci kardiostimulátoru,“ komentovala vrchní
sestra a dodala: „Sestry měly o návštěvu pracoviště velký
zájem. Byla to obohacující zkušenost. Mnohé sestry dosud
měly v této oblasti jen teoretické znalosti a praktická zkušenost nám velmi pomůže v přípravě pacienta na zákrok.“
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Napsali jste nám...

Soutěžte s námi...

Děkuji za péči o moji maminku
• Chtěl bych jménem celé rodiny poděkovat lékařům i sestřičkám za kvalitně
odvedenou práci a příkladnou péči o moji maminku Věru Malou, která se ve vaší
nemocnici podrobila náročnému operačnímu zákroku v důsledku zlomeniny dolní končetiny. Operaci prováděl chirurgický tým vedený MUDr. Černým, poté byla
v péči MUDr. De La Hoze. Václav Malý, Praha
Poděkování chirurgickému oddělení, část B
• Vážená paní ředitelko, v době od 6. do 20. června 2014 jsem byl hospitalizován na chirurgickém oddělení vsetínské nemocnice, část B. Chtěl bych upřímně
poděkovat lékařům a zdravotnickému personálu za péči, které se mi dostalo.
I když v nemocnici nikdo nepobývá rád, díky jejich ochotě a přístupu k pacientům
jsem se zde cítil dobře. Jako bývalý učitel také oceňuji, jak jsou vedeny studentky zdravotnické školy v přípravě na své budoucí povolání (staniční sestra Elena
Vaculíková). S pozdravem Mgr. Jan Kincl
Jsou mojí velkou oporou
• Vážená paní ředitelko, jsem onkologická pacientka. Mojí velkou oporou, jak po
stránce medicínské, tak i lidské, je primář MUDr. Zdeněk Janáček, vrchní sestra
Rohanová a sestry Koňaříková, Kadulová a Mikačová. Je moc dobře, že v našem
nemocničním zařízení pracují lékaři a sestry takových kvalit. Myslím, že to není
jen můj názor, ale i jiných, těžce nemocných pacientů. Milena T., Vsetín
Přeji nemocnici jen samé spokojené pacienty
• Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou poděkovat chirurgickému
oddělení za ošetření a přístup. Na chirurgickém příjmu jsme řešili zlomeninu stehenní kosti naší dvacetiměsíční dcery. Jakákoliv situace, kdy je dítě zraněné, je
pro malého pacienta i jeho rodiče vždy psychicky velmi náročná a nese ji těžce,
ač se jedná o vážné nebo banální zranění. Proto bych ráda poděkovala mladému panu doktorovi, který měl v daný den službu (bohužel jsem si nezapamatovala jméno) a také ostatnímu ošetřujícímu personálu (anesteziologům, paní
doktorce z dětského oddělení), stejně tak záchranářům, kteří nás převáželi do
dětské nemocnice v Brně. K napsání tohoto poděkování mě vedla potřeba vyjádřit svou spokojenost s přístupem ošetřujícího personálu, jelikož jak jsem později
zjistila, není takovýto přístup všude standartní a běžný. Mé poděkování nyní míří
na oddělení chirurgie, ale i předchozí zkušenosti mé i členů naší rodiny jsou se
vsetínskou nemocnicí vždy výborné. Konkrétně mohu mluvit o porodnickém, dětském a infekčním oddělení. Předem děkuji za vyřízení poděkování a přeji nemocnici jen samé spokojené pacienty. Jana Valová s rodinou

Úspěšní absolventi
Magisterské studium ošetřovatelství na Trenčianské univerzitě A. Dubčeka úspěšně
ukončila Mgr. Věra Gajdošová
z gynekologicko-porodnického
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Bakalářské studium
na téže univerzitě úspěšně
absolvovala všeobecná sestra
mobilního týmu Bc. Adriana
Šimková. Bakalářské studium
inženýrské informatiky na UTB
ve Zlíně ukončil vedoucí OIS,
Bc. Petr Lusar. Gratulujeme

o dobroty z vinotéky U Vrajů
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S naším zpravodajem můžete tentokrát
soutěžit dárek z vinotéky U Vrajů , Vsetín,
Smetanova 1273. Která kromě vína nabízí
také dárkové zboží, cukrovinky a podobně.
Stačí správně vyluštit sudoku, číslice ve třech
vyznačených políčkách poslat na adresu
soutez@nemocnice-vs.cz, přidat kontakt
a mít štěstí při slosování.
Odpovědi posílejte do 20. října 2014.
Nezapomeňte připojit tel. kontakt.

Výherce z minula:
Sudoku v minulém vydání zpravodaje správně vyluštila, správnou kombinaci (2,9,9)
poslala, ve slosování měla největší štěstí
a dárkový šek z vinotéky Hrozinky vyhrává
Alžběta Hovořáková ze Vsetína. Výherkyni gratulujeme, o způsobu převzetí výhry ji
budeme informovat. Děkujeme soutěžícím
a těšíme se na další správné odpovědi.
Líbí se Vám náš zpravodaj?
Máte tipy, připomínky? Pište na:
soutez@nemocnice-vs. cz.

Tým Vsetínské nemocnice a.s. rozšířili...
V měsíci září do Vsetínské nemocnice a.s. nově nastoupili tito zaměstnanci.
Přejeme jim hodně pracovních úspěchů a těšíme se na společná setkávání.
Kateřina
Foltýnová, DiS.
dětská sestra
ambulance
PLDD
Ladislav
Holík, DiS.
všeobecná
sestra
interní odd.
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MUDr. Barbora
Weberová
lékař
patologická
anatomie
Dalibor
Zimek
sanitář
interní
oddělení

Barbora
Jelínková
všeobecná
sestra
ortopedie
MUDr. Jitka
Brhlová
lékař
dětské
oddělení
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Jarmila Šuláková slavila v nemocnici

Významné životní jubileum - 85. narozeniny
- oslavila koncem června valašská zpěvačka Jarmila Šuláková
v nemocnici. Nemocnice také zajišťovala
převoz na koncert, který uspořádali přátelé
na její počest. V den
jubilea přišli paní Šulákové přát i předsedkyně představenstva
Ing. Věra Prousková
a člen představenstva MUDr. Bořek Lačňák i se zástupci oddělení. Paní Šuláková
chválila péči sester i lékařů. K početným gratulacím se připojuje i náš zpravodaj a přeje
paní Šulákové především hodně zdraví a životní energie.

Zveme na výstavu kreseb a studií
vsetínského rodáka Ludvíka Klímka

hematologické a transfúzní oddělení

Zaměstnanec chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. David Klímek nás pozval
na výstavu obrazů, studií a perokreseb svéoddělení
ho předka,
malíře radiodiagnostiky
Ludvíka Klímka (1907 1959), na jejíž přípravě se podílel. Vsetínský
rodák Ludvík Klímek vystudoval malířství
v Praze na akademii výtvarných umění,
mikrobiologie
lékařské
oddělení
v ateliéru
profesora
Otakara
Nejedlého.
Na jeho obrazech se objevují krajiny, kytice i další motivy. Výstava je k vidění od 24.
září do 19. října 2014 v Galerii Stará radklinické biochemie
nice na oddělení
vsetínském Horním Městě. Otevřeno bude každý den mimo pondělí, vždy
od 14 do 17 hodin.

Ubytování
pro zaměstnance
Vsetínské nemocnice a.s.
Počátkem měsíce června byli zaměstnanci informováni o probíhající rekonstrukci garsoniér v 8. až 12. patře
věžového domu u nádraží (č.p. 1484)
na moderní byty o velikostech 1+kk
až 3+kk a celkových výměrách 22 až
74 m2. Jedná se o zajímavou lokalitu
v centru města.
Vedení města tehdy rozhodlo, že uvedené byty budou přednostně nabídnuty vybraným firmám k pronájmu
za účelem stabilizace pracovních sil a
podpory podniků na území města.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce
bude v dohledné době dokončena,
bude zájemcům o ubytování umožněna prohlídka bytů. Pokud by o
ubytování měli zájem i zaměstnanci,
kteří se zatím nepřihlásili, kontaktujte
Ing. Martina Pavlicu, tel. 571 818 130,
e-mail: pavlica.m@nemocnice-vs.cz.

Změna kanceláře a klapky
epidemiologické sestry
Epidemiologickou sestru Ľubicu Srbovou najdete nově v kanceláři č. 32
ve 2. poschodí budovy ředitelství.
Zastihnete ji na telefonní klapce
127. V platnosti je nadále e-mail. adresa: srbovalubica@nemocnice-vs.cz.

oddělení patologické anatomie

Nemocniční lékárna v poliklinice
nabízí za akční ceny

lékárna

urgentní příjem

346 Kč

dopravní zdravotnická služba
436
Chondrofit
Gerifit
90 tbl
150+50 tablet
Doplněk stravy s glukosaminem, chondroitinem,
vitaminem C, vitaminem
D3 a manganem. Přispívá
k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, dásní a zubů.

Kč

Extrakt ženšenu, zeleného
čaje a multivitamin obsahující vyvážené množství 12
druhů vitamínů a 9 minerálů.

299 Kč
Rosalgin Easy
5 lahviček 299 Kč
Vaginální roztok k výplachům pochvy při ženských
zánětech i k běžné ženské
hygieně.

109 Kč
Zubní pasty
Sensodyne
a Parodontax
2x75 ml

283 Kč
Angiflex
60 tablet
Dárek: podpůrné
podkolenky
Doplňek stravy. Zpevňuje
žilní stěnu. Při potížích oběhového systému - křečové
žíly, hemoroidy.

Nabídka platí do vyprodání zboží v akci. Vyzvednutím léčiva v lékárně na poliklinice podporujete Vsetínskou nemocnici a.s.
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Podzim ve vsetínské knihovně
bude opět patřit besedám o zdraví
Besedou s žilní problematikou startuje ve čtvrtek
18. září cyklus přednášek se zdravotní tematikou, na
kterých spolupracuje Vsetínská nemocnice a.s. Akce
se konají vždy ve čtvrtek od 17 hodin v přednáškovém sále Masarykovy veřejné knihovny na vsetínském Dolním náměstí. V úvodní z přednášek bude
18. září přednášet lékař chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Petr Povýšil.

Světáci pro porodnici
Divadelníci a hokejisté podruhé slavnostně
zahájí sezonu. Letos se přidali i fotbalisté.

Další šance dozvědět se více o svém zdraví, bude
2. října, kdy bude Zaměřeno na prsa. O prevenci
a mammografickém vyšetření bude hovořit
MUDr.
Ivana
Vávrová
z
akreditovaného
screeningového pracoviště Vsetín, chirurg Vsetínské
nemocnice a.s. MUDr. Petr Rohlík pak o karcinomu
prsu a možnostech chirurgického řešení.
O čtrnáct dnů později, tedy ve čtvrtek 16. října se
mohou zájemci těšit na přednášku rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Název přednášky je Pohybová aktivita dětí - začínáme již
od narození, kterou budou prezentovat fyzioterapeutka Bc. Tereza Houžvová a vedoucí fyzioterapeutka
Mgr. Pavlína Matějčková. Přítomní se dozvědí, kdy je
držení těla dítěte v normě, co je odchylka a VDT, jaké
jsou možnosti rehabilitace, fyzioterapie kojenců,
Vojtova metoda, Bobathova metoda a jiné používané metody. Ve čtvrtek 13. listopadu pak uzavře celý
cyklus přednáška s ortopedickou tematikou. Vstup
na akce je zdarma.

Benefiční představení úspěšné hry Světáci se uskuteční ve čtvrtek
18. září 2014 od 19.00 hodin v sále Lidového domu ve Vsetíně. Výtěžek
ze vstupného bude věnován Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské
porodnice, konkrétně na dovybavení domácího porodního pokoje.
K dokončení projektu zbývá ještě pořízení speciálního porodního lůžka.
„Světáci budou prvním představením divadelní sezony v Lidovém
domě. Hokejisté VHK na tom budou obdobně, když jen den předtím, ve
středu 17. září, vstoupí do letošního ročníku druholigové soutěže mužů
na domácím ledě, proti Novému Jičínu. Fotbalisté FC Vsetín budou mít
v krajském přeboru odehráno už šest utkání, i tak oficiálně zahájí sezonu
společně s ostatními,“ uvedl za organizátory režisér Divadla v Lidovém
domě Pavel Rejman. Fanoušky tak čeká nejen setkání s divadelníky, ale
také hráči a představiteli obou sportovních klubů. Předprodej vstupenek je již tradičně v trafice hotelu Vsacan od 8. září. Podobná společenská akce se konala poprvé v minulém roce a vynesla více než 36 tisíc
korun, jež byly věnovány rovněž Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské
porodnice.
Foto na úvodní straně: Michal Burda, Valašský deník
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Zpravodaj jste vzali
k moři i na Ukrajinu

V minulém vydání zpravodaje
jsme vyhlásili soutěž o nej snímek
z Vašich prázdninových toulek,
na které jste vzali i naše tištěné
periodikum. Přišlo nám několik
fotografií z Chorvatska, ale také
z prázdninové cesty na Ukrajinu. Avizované máme ještě další
snímky. Šanci k jejich zaslání na
adresu soutez@nemocnice-vs.cz
máte do konce září. Vyhodnocení
i s malou výstavkou se uskuteční
na bowlingu, který plánujeme
na 16. října 2014.

Závěsy podle návrhů dětí
již zdobí chirurgickou JIP

O záměru vyrobit závěsy podle návrhu dětí jsme vás
již informovali. Během letních měsíců se podařilo myšlenku realizovat a v současné době již zdobí jednotku
intenzivní péče chirurgického oddělení. Závěsy věnovala společnost Indet
Safety Systems. Obrázky
byly vybrány z příspěvků soutěže Japonské
květy uzdravení (Kaiki
Iwai). Realizovalo se
dílko Terezy Hanzlíkové
ze
ZŠ
Jablůnka.
Na snímku staniční sestra Ivana Vránová se zástupci firmy Indet Safety Systems Marikou Ondruchovou a Jiřím
Kopeckým, kteří přišli závěsy předat. Společnost Indet
Safety Systems patří k nejvýznamnějším partnerům
a podporovatelům nemocnice.

Den dětí s Annou: čtyři monitory dechu a „pirátské“ obrázky

Další čtyři monitory dechu hlídají bezpečí miminek na novorozenecké stanici
dětského oddělení. Potřebné vybavení
předala do rukou zástupců oddělení
paní Iva Šobáňová z Reklamní agentury
ANNA. Monitory byly pořízeny z výtěžku tomboly při Dnu dětí s Annou, který

nemocnici již řadu let pomáhá. Letos se
tímto způsobem vybralo 8.090 Kč. Celková částka, která během uplynulých ročníků pomohla při nákupu nejrůznějších
přístrojů, se již blíží sto tisícům korun.
Monitory s poděkování převzali primář
dětského oddělení MUDr. Marián Rubint

a lékařka novorozencké stanice
MUDr. Jolanta Panáčková. Paní Iva
Šobáňová předala také obrázky s pirátskou tematikou, které vznikly na letošním Dnu dětí s Annou. Ozdobí hernu
dětského oddělení. Piráta na obrázku
nakreslila devítiletá Zuzana Kořenková.
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