
Vsetínská  
nemocnice a.s.  

informuje

Základní a neměnná barva logotypu nemocnice je modrá, pro použití například v černobílých tiskovinách je definována 
i varianta v černé a negativu. Logotyp by měl být používán na jednobarevné pozadí přednostně v negativní barevnosti.

                                                                                          Informační dvouměsíčník, 2/2014 

Vsetínská porodnice využívá unikátní 
systém jako třetí v ČR a první v kraji

                                     

Inzerce a prezentace: 

Benefice získala pro LDN
čtvrt milionu na obnovu

Nová lékárna bude 
bezbariérová  
a klimatizovaná       str. 9

Osloboděná slibka nabídla krásný umělecký zážitek
Ředitel společnosti Austin Detonator  
Ing. Otta Grebeň předal do rukou ředitelky  
Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věry Prous-
kové  šek na 200 tisíc korun pro nákup 
lůžek a dalšího vybavení pro LDN. Slav-
nostní předání se odehrálo v úvodu bene-
fičního představení Osloboděná slibka, 
které se uskutečnilo v neděli 30. března  
v Domě kultury Vsetín. Akci podpořili 
i další sponzoři. Velké poděkování pat-
ří všem, kteří se na přípravě podíleli.                                                 
Pokračování na str. 8

Soutěž  jsme ovládli 
a vyhráli dezinfekci 
za dvacet tisíc        str. 3
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Moderní telemetrický KTG Holter Monica AN24 pro sledování životních  
funkcí matky a dítěte při porodu již využila ve Vsetíně první padesátka mami-
nek. Novinku velmi oceňují a jsou rády, že je k dispozici právě na zdejším pra-
covišti.                                                                                                  Více na str. 5

Jarní prázdniny pro děti
zaměstnanců se vydařily

       Najdete  
     na str. 15

Prezentace Cestovní kanceláře 
MLK - TOURS                  str. 2

Prevence u příležitosti 
Světového dne zdraví        

str. 14
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CK MLK-TOURS
7DENNÍ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY VČETNĚ DOPRAVY, 

UBYTOVÁNÍ, STRAVY A LÉČEBNÝCH PROCEDUR

LÁZNĚ A TERMÁLY 2014

Maďarsko - Termály Hevíz 

od
5.600 Kč/os.

Vysoké Tatry - Vrbov

od
4.200 Kč/os.

Konstantinovy Lázně 

od
5.500 Kč/os.

Oravice - Habovka

od
4.900 Kč/os.

Janské Lázně

od
5.600 Kč/os.

Zavolejte si o naši nabídku, 
vše Vám zašleme poštou gratis!

mobil: 777 779 933, 
telefon: 558 655 649

www.mlk-tours.cz

ITÁLIE - KALÁBRIE - SICÍLIE

od
10.700 Kč/os.

CHORVATSKO - OSTROV VIS

od
8.600 Kč/os.

LÉTO U MOŘE 2014

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ CENY 12-13 
DENNÍCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ 

VČETNĚ UBYTOVÁNÍ (HOTEL***  U MOŘE), 
POLOPENZE, POJIŠTĚNÍ A PRŮVODCE
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CHORVATSKO - Hvar, Stari Grad

od
9.400 Kč/os.

ALL INCLUSIVE***

CK MLK-TOURSCK MLK-TOURS

LÉTO U MOŘE 2014

CK MLK-TOURSCK MLK-TOURS

LÉTO U MOŘE 2014

ZVYŠUJEMEKVALITU SLUŽEBZA VÝBORNÉ CENY

Kúpele Dudince 

od
4.900 Kč/os.

Lázně Poděbrady

od
4.500 Kč/os.

Maďarsko - Tapolca 

od
6.900 Kč/os.

Dunajská Streda 

od
4.600 Kč/os.

Kúpele Dudince Minerál 
****hotel

od
5.400 Kč/os.

NÁSTUPY DO AUTOBUSŮ: Morava: Ostrava, Havířov, Třinec, Jablunkov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Val. Meziříčí, Vsetín, Zlín, Olomouc, Brno. Čechy: Praha, Plzeň, Liberec, Pardubice, Hradec 
Králové v kombinaci s vlakovým spojením.
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Co nás čeká v roce 2014?
Vážení čtenáři, 
není to tak dlouho, co jsme vítali nový 

rok a dnes, kdy píšu tyto řádky, již vstu-
pujeme do jeho druhého čtvrtletí. Je 
tedy na místě zmínit zásadní záměry 
pro rok 2014. Vše se odvíjí od úhrado-
vé vyhlášky, na základě které se i letos 
budou stanovovat úhrady za péči. Letoš-
ní je pro nás příznivější než ta loňská. 
Bohužel však současně došlo ke zrušení 
regulačních poplatků za hospitaliza-
ce, což má zase velmi negativní dopad 
do plánu a rozpočtu nemocnice na rok 
2014. I přes to se nám podařilo sestavit 
reálný a vyrovnaný rozpočet. Díky tomu 
budeme moci letos uvolnit mírně vyš-
ší objem prostředků na investiční akce. 
Tou, která bude patrná na první pohled 
a již se začalo s její realizací, je zateplení 
budovy polikliniky. S výraznou podpo-
rou prostředků z evropských fondů bude 
investice dokončena v průběhu léta. 
Další prostředky budou vynaloženy 

na obnovu zdravotnické techniky i na 
pořízení dalších sanitních vozů. Tím 
však investice pro rok 2014 nekončí. 
Další finančně velmi nákladné investi-
ce jsou naplánovány z pro-
středků Zlínského kraje. I ty 
již byly zahájeny. Aktuálně 
se buduje technický kanál. 
Jedná se o první přípravné 
práce související s výstavbou 
nového interního pavilonu. 
Následovat bude celková 
rekonstrukce tepelného 
hospodářství, jejímž výsled-
kem budou poměrně zásadní úspory 
tepla a tedy i financí. Ve druhé části roku 
by měly být zahájeny i další zateplova-
cí práce, tentokrát na budově LDN a na 
správní budově, opět s velkým přínosem 
pro energetické úspory. 
Zapomenout však nesmíme ani na plá-

novaný přesun stomatologické ambu-
lance do modernizovaných prostor 
bývalé centrální sterilizace a vybudo-
vání nové lékárny u vstupu do nemoc-

nice. Jak je vidno, plánů a úkolů pro 
letošní rok je spousta. V jednom čase se 
potkává několik zásadních stavebních 
investic, které nám budou lehce kom-

plikovat život v nemocnici. 
Buďte proto, prosím, shovíva-
ví ke konkrétním omezením  
a zejména k hluku, bez které-
ho se žádná technická akce 
neobejde. Snažíme se jej  
v nejvyšší možné míře mini-
malizovat. Prosím i na tomto 
místě, abyste bedlivě sledo-
vali značení cest pro vozidla  

a průchodů pro pěší, které budou opera-
tivně podle potřeb upravovány a zejmé-
na, abyste jej striktně dodržovali. Přede-
jdete tím komplikacím a umožníte tak 
hladký průběh těchto staveb. 

Srdečně všechny zdraví a krásné jarní 
dny přeje 

Ing. Věra Prousková
ředitelka nemocnice

TÝMOVÉ PRVENSTVÍ. V soutěži 5 MOMENTŮ - SPRÁVNÁ HYGIENA RUKOU již Vse-
tínská nemocnice a.s. měla několik dílčích úspěchů. V prvním kole jsme vyhráli spe-
ciální lampu pro kontrolu a nácvik správné hygieny rukou, měli jsme i individuální 
vítězství, o která se postarala Ľubica Srbová a Romana Mucsková. I v celkovém hod-
nocení ročníku jsme se výborně umístili a podle slov organizátorů jsme patřili k nej-
úspěšnějším účastníkům vůbec. Vyhráli jsme kategorii týmů o 11 - 50 soutěžících, 
absolutní prvenství máme i mezi jednotlivci: Romana Mucsková z ISLF získala 112 
tisíc bodů. Výborné třetí místo vybojovala Gabriela Novosadová z infekční ambu-
lance. Cílem soutěže, která probíhala formou e-learningu, bylo podle organizátorů 
naučit zdravotníky používat dezinfekci, kdy je zapotřebí, a snížit počet nozokomiál-
ních nákaz. V rámci ČR soutěžila tisícovka zdravotníků. Kromě Vsetínské nemocnice 
a.s. se aktivně zapojily týmy z Opavy, Frýdku-Místku, FN Olomouc, Karvinské hor-
nické nemocnice, ale také například LDN Vršovice, Nemocnice Slaný a další zařízení. 
Vsetínská nemocnice a.s. získala za vítězství dezinfekci v hodnotě dvacet tisíc korun. 

Hygiena rukou: soutěž jsme ovládli a vyhráli dezinfekci za 20 tisíc



Strana 4

Vsetínská nemocnice a.s. informuje                                    

Prověřili sluch devíti stovek novorozenců 

Naprostá většina vyšetření prokáže, že 
sluch dětí je v pořádku. Ne všechny mamin-
ky však odcházejí z ambulance s touto dob-
rou zprávou. „Již čtrnáct dětí jsme museli 
odeslat k podrobnějšímu vyšetření a další-
mu sledování. Jedno z nich už má naslou-
chadlo,“ komentovala vrchní sestra ORL 
Vsetínské nemocnice Mgr. Andrea Adám-
ková. Včasná diagnostika sluchové vady  
a zahájení sluchové rehabilitace je důležitá 
pro komunikační dovednosti dítěte a rozvoj 
řeči. Dává jim větší šanci začlenit se do běž-
ného života. 
Testování sluchu dítěte probíhá na základě 

měření takzvaných otoakustických emisí. 
Dítě nijak neobtěžuje, pro optimální výsle-
dek je důležité pouze, aby zůstalo v klidu. 
„Do ucha se vloží malá sonda, která vysí-
lá zvuky a zároveň zaznamenává odezvy 
zevních vláskových buněk vnitřního ucha. 
Ta je následně zobrazena na displeji mobil-

Již více než jeden a půl roku provádí ORL (Ušní, nosní a krční oddělení) Vse-
tínské nemocnice a.s. testování sluchu novorozenců na základě takzva-
ných otoakustických emisí. Počátkem ledna měli prověřen sluch osmi sto-
vek novorozenců, každý měsíc přibývá téměř padesátka dalších. Služby 
využívají pro své ratolesti téměř všechny maminky rodící ve zdejší porodnici.  

ního elektronického přístroje,“ vysvětlila 
Adámková. Vyšetření probíhá v ambulant-
ním režimu, maminka může svého potom-
ka objednat při odchodu z porodnice.
Statistiky uvádějí, že sluchové vady se 

objevují u 6 až 12 dětí z tisíce, přičemž 
jedno novorozeně z tisíce má velmi těžkou 
sluchovou vadu. Každý rok se v ČR naro-
dí zhruba osmdesát neslyšících dětí. Díky 

včasné diagnostice mohou nedoslý-
chavé či neslyšící děti rozvíjet svou 
řeč. V dnešní době mají k dispozici 
širokou síť odborné péče a mnoho 
funkčních pomůcek pro usnadnění 
komunikace. 

„Někteří z nás chodí do semináře biolo-
gie, vloni jsme byli na exkurzi a domluvili 
jsme se, že půjdeme darovat krev společ-
ně,“ komentovala Tereza Janáková.„Dala 
nás dohromady paní profesorka Bláhová. 
Jsme tady ze všech maturitních tříd a spo-
lu s námi přišly i dvě třeťačky, které chtěly 
darovat krev,“ zhodnotil Petr Horký z oktá-
vy A. Co bylo důvodem, proč se právě on 
rozhodl bezplatně darovat krev? „Když 
vím, že mám krev, kterou mohu darovat  
a kterou může někdo potřebovat, proč 
bych si ji škudlil pro sebe? Rád bych daro-
val krev i v budoucnu, pokud to bude mož-
né,“ vysvětlil Petr Horký.

Gymnazisté darovali krev, přijde i Kostka škola

Spolupráci při darování krve nastarto-
vala Střední průmyslová škola strojnická, 
jejíž studenti i profesoři dnes již chodí 
darovat krev pravidelně. Vloni se při-
dala zdravotnická škola, velmi pomoh-
la i zajímavá práce v rámci SOČ, kterou 
zpracovala studentka Zdenka Juřičková. 
Cílem bylo zjistit, zda mají její vrstevníci 
potřebné informace, zda vědí, kam se 
obrátit, pokud chtějí darovat krev, a jaké 
podmínky musejí splňovat. V odpovědích 
často chybovali, to inspirovalo Zdenku  

ke zpracování textového a obrazového 
materiálu o tom, jak postupovat, jak 
probíhá odběr a co dárce krve vlast-
ně čeká. O dobrovolné dárcovství se  
v současné době zajímají i další ško-
ly, v červnu přijdou darovat krev stu-
denti Střední školy Kostka. V loňském 
roce darovalo ve Vsetíně krev 174 
prvodárců, celkem bylo realizováno 
1906 odběrů. Ve Vsetíně se mohou 
zájemci zaregistrovat také do regist-
ru dárců kostní dřeně.

Ušní, nosní a krční oddělení Vsetín-
ské nemocnice a.s. poskytuje kromě 
běžných vyšetření a zákroků i další 
služby, například možnost chirurgické 
úpravy odstávajících ušních boltců. 
Pro dětské pacienty do deseti let hra-
dí tento chirurgický zákrok pojišťov-
na, u starších dětí a dospělých se jed-
ná o placenou službu. „Pacienti jsou 
před a po zákroku hospitalizováni  
na dětském oddělení,“ uvedla lékařka  
MUDr. Magdaléna Krutilková. 
Před operací je zapotřebí absolvo-

vat náležitá předoperační vyšetře-
ní a vždy také konzultaci s lékařem. 
Zákrok se nejčastěji provádí u malých 
pacientů ve věku od pěti do deseti 
let. Odborníci jej doporučují provést 
v raném věku, tím jsou děti ušetře-
ny posmívání a dalších nežádoucích 
reakcí v dětském kolektivu.

Šestnáct maturantů a studentů třetích roč-
níků Masarykova gymnázia Vsetín přišlo ve 
středu 19. března 2014 darovat krev do pro-
stor hematologicko-transfuzního oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. Pro všechny to 
bylo první bezplatné dárcovství, mnozí by 
rádi krev darovali i v budoucnosti. Nemoc-
nice si spolupráce se školami velmi cení: 
registr dárců krve stárne a je zapotřebí jej 
pravidelně omlazovat.
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„Díky přístroji můžeme průběžně sle-
dovat aktivitu srdce plodu, srdce mat-
ky a dělohy. Záznamy jsou zobrazovány 
na monitoru přímo u matky v pokoji, 
ale také na centrále v pracovně sester. 
Alarm upozorní, pokud dojde k odchylce 
od normálních hodnot, takže můžeme 
včas reagovat,“ vysvětlil zástupce pri-

„Díky Monice sledujeme srdeční aktivitu 
plodu i matky po celou dobu porodu,“ 

máře gynekologicko-porodnického 
oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  
MUDr. Martin Janáč. Porodníci takto 
mohou monitorovat až tři mamin-
ky současně, v případě potřeby i po 
celou dobu porodu. 
Velkou výhodou je, že ženy po dobu 

sledování nejsou nuceny setrvávat 
na lůžku či v křesle, jak tomu bylo dříve, ale 
mohou se volně pohybovat po místnosti  
a využít nejrůznějších možností relaxace, úle-
vových poloh, přitom jsou jejich funkce stále 
monitorovány. Rodička má na břiše umístě-
no pět elektrod a u sebe snímací jednotku  
v podobě malé krabičky, která vysílá informa-
ce do pracovní stanice (notebooku), odkud 
putují on-line do centrálního počítače. „Sys-
tém vytvoří až dvacetihodinový záznam, 
ke kterému se můžeme kdykoliv vracet  
a v případě potřeby na něj navázat při dal-
ším sledování,“ doplnil MUDr. Janáč. Sníma-
cí a vysílací jednotka může také sloužit jako 
zapisovač hodnot a lze jej využít v případě 
potřeby například pro monitorování u rizi-
kových těhotenství.
„Pořízení přístroje bylo jedním z vysněných 

cílů Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské 
porodnice a jsme rádi, že se nám jej poda-
řilo získat. Systém včas upozorní na možné 
problémy, odchylky od normálu, kterým je 
zapotřebí se věnovat, usnadní rozhodování 
o dalším průběhu porodu. Maminky možnost 
monitorace vnímají pozitivně jako další krok 
k navýšení standardu péče o jejich zdraví  
a zdraví jejich dítěte,“ zhodnotil MUDr. Janáč. 
Jak výhradní dodavatel systému uvedl, pří-
stroj mají v České republice zatím jen dvě 
brněnské nemocnice a nyní jako třetí Vsetín-
ská nemocnice a.s.

Jako teprve třetí v České republice a první ve Zlínském kraji má Vsetínská 
nemocnice a.s. k dispozici moderní telemetrický KTG Holter pro sledování 
životních funkcí matky a dítěte v těhotenství a při porodu. Přístroj Monica 
AN24 s příslušenstvím v celkové hodnotě půl milionu korun získal Nadač-
ní fond pro rozvoj vsetínské porodnice od privátního sponzora, který již  
v minulosti podpořil významnou částkou zdejší oční oddělení.

představuje zástupce primáře gynekologicko-porodního oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Martin Janáč nový telemetrický KTG Holter Monica AN24. 

Dalším záměrem nadačního fondu bylo vybudování rodinného porodního pokoje, který by měl co nejvíce navodit atmosféru 
domova. Stavební práce jsou v současné době již hotovy. Na akci kromě nadačního fondu přispěla i Vsetínská nemocnice a.s., 
občanské sdružení Život dětem, nadační fond Kapka naděje a další. Zbývá však ještě doplnit potřebný nábytek a atypickou postel, 
tedy především dát dohromady finanční prostředky na toto dovybavení. Pokud chcete porodníkům pomoci dokončit tuto promě-
nu, můžete přispět na účet FIO banka 2100326736/2010. Doufáme, že se nám podaří co nejdříve vysnít pro rodičky i tento sen.

Rodinný porodní pokoj zbývá dovybavit
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Pohotovost pro dospělé 
ve všední dny v nemocnici
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé byla do konce března v poliklinice 
Vsetínské nemocnice a.s. Od 1. dubna je dočasně ve všední dny zajišťová-
na na interní ambulanci v hlavním areálu nemocnice. Provozní doba zůstává 
stejná: od 17.00 do 20.00 hodin, rovněž víkendový provoz je beze změn. 

„Tato změna se týká jen všedních dnů,“ 
zdůraznil náměstek pro léčebnou péči 
MUDr. Bořek Lačňák s tím, že o víkendech 
a svátcích najdou pacienti lékařskou 
pohotovostní službu na poliklinice, jak 
byli dosud zvyklí. I provozní doba zůstá-
vá stejná, a to ve všední dny (pondělí  
až pátek) od 17.00 do 20.00 hodin,  
v sobotu, neděli a o svátcích od 8.00 do 
20.00 hodin.
 

 
Pohotovost pro děti i nadále v poli-

klinice. „Pro dětské pacienty zůstává 
vše při starém. Lékařská pohotovostní 
služba pro děti bude ve všední dny i o 
víkendu v poliklinice. Ve stejných časech 
jako pohotovost pro dospělé,“ vysvětlil 
náměstek.
Lékařská pohotovostní služba (LPS) 

zajišťuje vyšetření a ošetření nemoc-
ných s náhlou změnou zdravotního 
stavu, zhoršení průběhu onemocně-
ní vzniklého mimo pravidelný pro-
voz ambulantních zdravotnických 
zařízení. LPS není určena pro běžné 
lékařské výkony a vyšetření. V pro-
storách na poliklinice najdou zájem-
ci i nadále rovněž zubní pohotovost,  
a to o víkendech a svátcích od 8.00  
do 12.00 hodin.
 

Podle zkušenosti jsou nejčastějšími 

důvody pro návštěvu LPS náhle vznik-
lé bolesti v bederní páteři, žlučníko-
vý záchvat, ledvinová kolika, mdloby, 
nevolnost, déletrvající vysoké teploty 
spojené s obtížnou hybností, vysoký 
krevní tlak spojený s nevolností, závra-
tí, stavy dušnosti lehčího charakteru  
u chronicky nemocných, průjmy. Paci-
enti by měli v takových případech pri-
oritně vyhledat právě lékařskou poho-
tovostní službu, tam jsou zdravotníci 
připraveni a schopni jim pomoci.
Pro stavy odkladné je pro pacienta 

vhodnější, když vyhledá svého regis-
trujícího praktického lékaře v jeho ordi-
načních hodinách, protože ten nejlépe 
zná jeho anamnézu. Dokáže mu logicky 
lépe poradit, než lékař na pohotovosti, 
který jej vidí krátce a většinou poprvé  
v životě, byť se bude profesně, odborně 
i eticky snažit pomoci co nejlépe.

Proč ke změně dochází? „Oprava 
polikliniky je jedním z významných 
důvodů. Rovněž je to však součást 
dlouhodobější strategie a optimaliza-
ce v poskytování lékařské pohotovost-
ní služby pro dospělé i děti. Budeme 
ji průběžně vyhodnocovat a podle 
potřeby reagovat,“ uvedl náměstek 
pro LP MUDr. Bořek Lačňák. 

Pohotovost pro děti beze změn

Náhle vzniklé bolesti bederní 
páteře, koliky, mdloby

Vsetínská nemocnice je od července 
2013 zapojena do projektu ZELENÁ FIR-
MA, v jehož rámci  likviduje   společnost 
REMA Systém, a.s. firemní elektrospo-
třebiče, baterie, zářivky a zdravotnická 
zařízení. Umožňuje také svým zaměst-
nancům zbavit se zdarma vysloužilých 
elektrozařízení prostřednictvím sběrných 
boxů, které jsou umístěny v budově ředi-
telství (ve vchodu u kiosku) a v chirur-
gickém pavilonu v blízkosti nápojového 
automatu .  Boxy  jsou označeny sezna-
mem zařízení, která je možné do nich 
vhodit. „Po dobu zapojení se do tohoto  
projektu bylo k dnešnímu dni od nás 
odvezeno  pět kartonových náplní  ze 
sběrných boxů od zaměstnanců a dále  
téměř   dvě tuny  elektrických a zdravot-
nických zařízení,  které byly u nás  vyřa-
zeny  jako nepotřebný  majetek.
Chtěl   bych  tímto  poděkovat  všem 

zaměstnancům, kteří vyřazené elektro-
zařízení do kontejnerů přinesli, a vyzvat 
i ostatní, aby rovněž využili této možnos-
ti. Cílem projektu je zabránit tomu, aby 
elektroodpad neskončil na skládkách 
komunálního odpadu,  naopak, aby  byl 
využit  k efektivní recyklaci v chráněných 
dílnách, kam je převážen ke zpracování. 

Zeptali jsme se ...

Vsetínská nemocnice a.s. je  
od loňska ZELENOU FIRMOU. 

Jak se nám daří ve sběru 
elektroodpadu?

Odpovídá
technik

Vsetínské 
nemocnice a.s.

Jiří Petřek

 Do sběrného boxu patří: 
● drobné domácí elektrospo-
třebiče (žehlička, fén, holicí 
strojek, hodinky, váha)
● kancelářská technika (myši, 
klávesnice, počítačové komponenty)
● elektronika (rádio, mobilní telefon,...)
● drobné kuchyňské elektrospotřebiče 
(rychlovarná konvice, mixér, fritovací 
hrnec, toustovač)
● elektrické nářadí (vrtačka,...)
● hračky (el. vláček, videohra)
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„Místo jednoho velkého, obtíž-
ně využitelného pokoje máme dva  
s nadstandardním vybavením, vlast-
ní toaletou a sprchami,“ zhodnotil 
primář dětského oddělení Vsetín-
ské nemocnice a.s. MUDr. Marián 
Rubint a dodává: „Na naše oddělení 
nejčastěji přicházejí pacienti s nemo-
cemi dýchacích cest, trávicího traktu, 
ledvin a močového měchýře. Máme 
však i raritní onemocnění, V loň-
ském roce jsme zde třeba měli dítě  
se vzácně se v dětském věku vysky-
tující nedostatečností nadledvinek, 
takzvanou Addisonovu chorobu, 
nebo závažné, ale naštěstí také vzác-
né, neurologické onemocnění, Guilli-
ain-Barrého syndrom.“ 

Komplexní péče  
o dětské diabetiky 
Vsetín je centrem řady zimních  
i letních sportů, cykloturistiky, což 
se také projevuje v množství nejrůz-
nějších sportovních úrazů. „Řešíme 
řadu kolapsů, komocí a jiných úra-
zů.  Hospitalizujeme také děti před 
plánovanými zákroky, ať již se jedná  
o operace nosních mandlí či šilhavos-
ti (strabismus),“ doplnil MUDr. Mari-
án Rubint. O téměř všechny dětské 

pacienty jsou schopni se postarat 
přímo ve Vsetíně. „Máme sehraný 
tým lékařů a sester, který se dokáže 
adekvátně postavit k diagnostice 
a léčbě širokého spektra nemocí 
dětského věku a zvládnout téměř 
vše,“ vysvětluje primář s úsměvem 
a dodává: „Překládáme jen do spe-
cializovaných center, ať již se jedná 
o onkologické, popáleninové či neu-
rologické“. Komplexně pečují také 
o dětské diabetiky, a to od prvního 
záchytu, přes stabilizaci, nastave-
ní inzulínové a dietoterapie, až po 
důkladnou edukaci a další dispenza-
rizaci ve spolupráci s ambulantními 
specialisty. 
 Ze sponzorských a nadačních pro-

středků se v posledních letech poda-
řilo pro oddělení získat několik velmi 
potřebných přístrojů, ale také mat-
race a lůžkoviny bez alergenů, židle, 
noční a jídelní stolky, nově vybavit 
oblíbenou dětskou hernu, vloni byla 
obnovena velká část televizorů na 
pokojích, které zpříjemňují dětem 
pobyt v nemocnici. 
„Pro další období máme v plánu 

dokoupit ještě několik zbývajících 
televizorů a pokusit se realizovat 
Wi-fi připojení k internetu,“ uzavřel 
primář. 

Děti mají nové pokoje  
s vlastním příslušenstvím

Změna přístupové trasy  
k dětskému oddělení 

Z důvodu postupu prací na stavbě energe-
tického kolektoru, který je součástí přípravy 
k další modernizaci nemocnice a výstavbě 
nového interního pavilonu, dochází k dočasné 
změně přístupových tras k dětskému oddě-
lení Vsetínské nemocnice. Náhradní trasa je 
značena již od vstupu do hlavního areálu. 
Předpokládá se, že provizorní opatření potrvá  
do konce července. 
Provizorní trasa vede zprava okolo pavilonu K 

(Čtyřlístek), ve kterém se nachází dětské oddě-
lení, přes areál dopravy, po panelové komuni-
kaci před objektem autodílen a dále po pěší 
komunikaci k řádnému vstupu a k výtahu na 
dětské oddělení. „Dbejte, prosím, zvýšené 
opatrnosti při pohybu po jízdních komunika-
cích a v blízkosti staveniště,“ upozornil vedoucí 
technického oddělení Vsetínské nemocnice 
a.s. Ing. Čestmír Čech. Zároveň požádal náv-
štěvníky areálu o respektování vyznačeného 
značení a shovívavost při možných komplika-
cích. Rodiče, kteří přivážejí své děti k hospitali-
zaci či vyšetření na dětském oddělení, mohou 
využít k zaparkování rozšířenou odstavnou 
plochu před pavilonem patologie a centralizo-
vaných laboratoří. 

Anketa Nemocnice ČR 2014:
dotazníky byly modernizovány.
Hlasování zahájeno

Vsetínská nemocnice a.s. se tak jako minulý 
rok zapojí do celostátního průzkumu NEMOC-
NICE ČR 2014. Loni naši nemocnici pacienti 
vyhodnotili jako nejlepší ve Zlínském kraji 
a 12. nejlepší celkem. Do šetření se zapojilo 
celkem 157 poskytovatelů zdravotních služeb 
s akutními lůžky. „Na kontinuálním zvyšování 
kvality a bezpečí pro pacienty ustavičně pra-
cují všichni zaměstnanci nemocnice. Výsledek 
ankety v roce 2013 byl především velkým oce-
něním jejich snahy. Doufáme, že na tento skvě-
lý výsledek navážeme i letos,“ uvedl manažer 
kvality Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Libor 
Czeffer. 
„V letošním průzkumu je několik novinek. 

Dotazníky byly po konzultaci s představiteli 
nemocnici modernizovány a zjednodušeny. 
Nejsou již zaměřeny čistě na sledování spoko-
jenosti, ale i bezpečnosti pacientů a zaměst-
nanců nemocnic,“ dodal Czeffer. Pacienti  
i zdravotníci již mohou hlasovat prostřednic-
tví internetu, dotazníky budou distribuovány  
na jednotlivá oddělení později. 

Zvýšení standardu hospitalizace dětí a jejich doprovodu zajišťují dva 
nově upravené pokoje s vlastním sociálním zařízením na dětském 
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Přestavbu, která přišla na zhruba 
350 tisíc korun, hradil Zlínský kraj. Zdravotníci i rodiče hospitalizova-
ných dětí si proměnu pochvalují. 
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Osloboděná slibka zahájila benefiční akce 
pro léčebnu dlouhodobě nemocných

„Naskytl se nám krásný umělecký záži-
tek. Do představení se zapojila stovka 
vystupujících, ať již z řad hudebníků, 
zpěváků či tanečníků. Všem patří obrov-
ské poděkování za přípravu a realizaci 
benefičního představení i podporu pro-
jektu obnovy lůžek a dalšího vybavení 
léčebny dlouhodobě nemocných, pro 
nějž byl určen výtěžek,“ uvedla ředitel-
ka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra 
Prousková. 
Speciální poděkování patří panu Jiří-

mu Kašparovi, autorovi hudby, dirigen-
tovi a především člověku, který spojil 
své kolegy z Valašského orchestru 
lidových nástrojů i dalších souborů, ke 
krásnému představení. „Hrálo se nám 
velmi dobře a jsme rádi, že jsme mohli 

prospět dobré věci,“ hodnotil skromně 
Jiří Kašpar. 
Hold patří rovněž sponzorům, kteří 

podpořili myšlenku obnovy léčebny. 
Ředitel společnosti Austin Detonator 
Ing. Otta Grebeň předal do rukou ředi-
telky nemocnice šek na 200 tisíc korun. 
Vsetínský místostarosta a poslanec 
Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek pod-
pořil projekt částkou 10 tisíc korun. 
Výtěžek ze vstupného činil nádherných 
39.450 Kč. Spolu s dalšími příspěvky 
tak částka překročila dvě stě padesát 
tisíc korun. V benefičních akcích na 
podporu obnovy lůžek a dalšího vyba-
vení, jež si vyžádá více než tři miliony 
korun, chce Vsetínská nemocnice a.s.  
v letošním roce ještě pokračovat. 

Dlouhotrvající potlesk si vysloužili aktéři benefičního představení valašské 
zpěvohry Osloboděná slibka, které se konalo v neděli 30. března ve velkém 
sále vsetínského Domu kultury. A ocenění bylo skutečně na místě.

Společnost Austin Detonator předala Vsetínské nemocnici šek na 200 tisíc korun

Záštitu nad akcí převzal hejtman Zlín-
ského kraje MVDr. Stanislav Mišák. 
Poděkování patří sponzorům i medi-
álním partnerům, kterými bylo Radio 
Blaník Valašsko, regionální Valašský 
deník a TV Beskyd.  



„Lékárna v poliklinice bude dále 
poskytovat své služby, nabízet volný 
prodej, zachováme sortiment, a to  
i po otevření nové lékárny v hlavním 
areálu,“ uvedl vedoucí lékárny Mgr. 
Tomáš Svoboda. Pracoviště vznikne 
přímo naproti vrátnice, kde v sou-
časné době působí stomatologická 
ambulance. Ta najde nové zázemí  
v budově B2, v prostorách ved-
le rekonstruované centrální sterilizace. Původní zásobovací ram-
pa se přebuduje na vstup pro pacienty. Celá akce  si vyžádá 5,9 mili-
onu korun z rozpočtu Zlínského kraje a s její realizací je počítáno  
v tomto kalendářním roce. 
Nová lékárna v areálu nemocnice bude bezbariérová, klimatizovaná,  

k dispozici bude i konzultační místnost, kde si klienti budou moci vyzkou-
šet nejrůznější zdravotní pomůcky. Bude zde výdej léků na recepty, 
pomůcek na poukazy a prodej za hotové. Budou zde platit také zákaz-
nické karty Vsetínské nemocnice z lékárny v poliklinice. Obě léká-
renská pracoviště Vsetínské nemocnice budou informačně propoje-
na.  „Zákazníkům tak budeme schopni lépe vyhovět v jejich potřebách.  
V případě, že daný lék či pomůcka nebude v jedné z lékáren k dispozici, bude-
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„V hlavním areálu vznikne nová lékárna, 
v poliklinice ale bude fungovat i nadále,“ 

Krajská rada schválila investiční záměr, jehož předmětem je vybudo-
vání lékárny přímo v hlavním areálu Vsetínské nemocnice a.s. Cílem  
je umožnit pacientům, aby své recepty mohli uplatnit ještě před 
opuštěním nemocničního areálu. Klienti, kteří byli dosud zvyklí si léky 
vyzvedávat v poliklinice, však o tuto možnost rozhodně nepřijdou. 

vysvětluje vedoucí lékárny Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Tomáš Svoboda 

Máme pro Vás připravenu nabídku jarních  
a letních modelů  certifikované zdravotní obuvi  

i doprodej sezónní obuvi  
za zvýhodněnou cenu. 

chirurgické oddělení

oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace

ortopedické oddělení

ušní, nosní a krční oddělení

oddělení anesteziologie a resuscitace

oddělení gynekologie a porodnictví

oční oddělení

oddělení klinické onkologie

hematologické a transfúzní oddělení

oddělení radiodiagnostiky

oddělení lékařské mikrobiologie

oddělení klinické biochemie

oddělení patologické anatomie

lékárna

urgentní příjem

dopravní zdravotnická služba

interní oddělení

neurologické oddělení

dětské oddělení

infekční oddělení

oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí 

léčebna dlouhodobě nemocných

rehabilitační oddělení

Nemocniční lékárna v poliklinice
nabízí za akční ceny

Magne B6 forte stick 
pack, 20 sáčků

Hořčík a vitamin B6 při-
spívají ke snížení únavy,  
k normálnímu energetic-
kému metabolismu, čin-
nosti nervové soustavy.

Condrosulf 400  
60 tobolek

Přípravek se používá u dege-
nerativního onemocnění 
kloubů, zejména kolenního, 
kyčelního a artrózy kloubů 
prstů ruky. 

Lioton 100 000  
gel, 30 g

K léčbě poranění, otoků, 
pohmožděnin. Na doporu-
čení lékaře i k léčbě one-
mocnění povrchových žil.

 99 Kč

Máme rovněž cenově výhodné balíčky sluneční ochrany BIODERMA 
PHOTODERM. Nabídka platí do vyprodání zboží v akci. 

355 Kč 121 Kč

me schopni jej na druhém pracovišti on-line rezer-
vovat. Standardně budeme na obou pracovištích 
poskytovat osvědčené zákaznické karty, užitečné 
při odhalování lékových interakcí. Budeme se také 
soustředit na cenově výhodné nabídky. Chceme 
ještě více zvýhodnit naše věrné zákazníky. Věříme, 
že se nám podaří lepší dostupností a kvalitními 
službami vyhovět klientům ambulancí, které jsou 
umístěny přímo v nemocnici, hospitalizovaným 
pacientům a také zaměstnancům nemocnice. 
Nabídnout pestrý, cenově výhodný sortiment léků 
i potravních doplňků,“ dodal Mgr. Svoboda. 
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Z výsledků vyplývá, že 95% oddělení 
hodnotilo během jednoho měsíce a neby-
la tak využita možnost průběžného hod-
nocení (březen až září). Šedesát procent 
hodnocení proběhlo právě v posledním 
možném měsíci. Dle výstupů ze závě-
rečných zpráv byly rozhovory otevřené  
a probíhaly ve vstřícné atmosféře.
Hodnotitelé, tedy převážně primá-

ři, vrchní a staniční sestry, probíra-
li se zaměstnanci témata jako plnění 
pracovních povinností, spolehlivost, 
ochotu a iniciativu, odbornost, kva-
lifikaci, spolupráci s kolegy, pří-
stup k pacientovi apod. Řešeny byly  
i provozní problémy oddělení. Tento 
postup měl vyústit v dohodu o stanove-
ných cílech pro další období, které nejvíce 
mohou ovlivnit osobní rozvoj zaměstnan-
ce, zkvalitnit a zefektivnit práci zaměst-
nance, celého pracoviště i společnosti jako 
celku. Na základě hodnocení byly uprave-
ny kompetence a popisy pracovních míst  
u čtyřiceti zaměstnanců.
Během roku 2013 bylo dvakrát rozhod-

nuto o přidělení mimořádných odměn. 
Poprvé v květnu 2013, kdy byla částka 
291 600 Kč rozdělena mezi nevedou-
cí zaměstnance, kteří se nejvýrazněji 
podíleli na plnění kritérií v rámci výkon-
nosti a nákladů roku 2012. Další mimo-
řádné odměny byly vyplaceny v částce  
212 000 Kč v  prosinci, kdy vedení Vsetín-
ské nemocnice a.s. rozhodlo o vyplacení 
mimořádných odměn vybraným zaměst-
nancům především za jejich mimořádné 
výsledky v práci, aktivitu, loajalitu vůči 
zaměstnavateli a podíl na vytváření dob-
rého jména nemocnice. 
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Předprodej vstupenek na akce DK: Kino Vatra: PO až PÁ 14.00 až 19.30 hodin, SO 
a NE vždy 60 minut před prvním představením (obvykle 16.00 až 19.30 hodin). 
Doprodej před programem v pokladně na terase DK 30 minut před akcí. Vstupenky 
je možné rezervovat na www.dkvsetin.cz, predprodej@dkvsetin.cz, info@dkvsetin.
cz, tel. 575 755 233, 737 573 429. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 
2 dnů od rezervace, není-li uvedeno jinak. 

Pojďte s námi za kulturou 

Nemocniční kaple sv. Růženy 
se poprvé připojí k Noci kostelů 

Otázka pro ...

náměstka pro personální řízení 
Vsetínské nemocnice a.s.  
Ing. Martina Pavlicu 

Jak probíhalo  
hodnocení  

zaměstnanců  
a jaké jsou  

jeho výsledky? 

Nemocniční kaple sv. Růženy je letos poprvé při-
hlášena do mezinárodního projektu Noc kostelů,  
v jejímž rámci se „otevírají“ církevní památky veřej-
nosti, konají se zde kulturní programy a nejrůzněj-
ší akce. Základní umělecká škola Vsetín přislíbila  
na 23. května 2014 připravit podvečerní program kla-
sické hudby. Podrobnosti najdete v květnu na plakátech  
k této akci. 
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Na slavnostní setkání byli pozvá-
ni zaměstnanci společnosti a hos-
té z oblasti politiky a hospodářství.  
V oficiální části večera informoval 
pan Dr. Hans Jürgen Kracht o součas-
ném postavení skupiny podniků Woco  
ve světě, následně se zakladatel spo-
lečnosti pan Franz Josef Wolf společ-

ně se třemi jeho tehdejšími spolupra-
covníky, pány Ing. Jiřím Halmazňou,  
Ing. Tomášem Mlýnkem a Franz Josefem 
Saumem, ohlédl do historie společnosti  
ve Vsetíně. Starostka Vsetína Iveta Tábor-
ská označila WOCO STV s.r.o. jako jedno-
ho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
v regionu. 

Zvedací zařízení získá chirurgie 
díky sponzorskému příspěvku

Vítání jara zahájí 
klubové aktivity na LDN

Ve středu 16. dubna se od 13.30 
hodin v prostorách jídelny léčebny 
dlouhodobě nemocných uskuteční 
vystoupení dramatického kroužku ZŠ 
v Leskovci. Jejich VÍTÁNÍ JARA bude 
symbolickým startem klubových 
aktivit, které zpříjemní pobyt paci-
entům: nabídnou rukodělné aktivity, 
muzikoterapii, trénink paměti.  Klu-
bové aktivity se budou konat vždy 
jednou týdně, záštitu převzalo dob-
rovolnické centrum Adorea, za což 
patří velké poděkování. Do projektu 
se plánuje zapojit i vsetínská knihov-
na s předčítáním, jež si vyzkoušela  
v rámci Týdne čtení (viz foto).

Kdo vyhrál v soutěži?

Firma WOCO STV s.r.o. předala primáři chirurgického 
oddělení MUDr. Sankotovi šek na 160 tisíc korun

U příležitosti oslav dvacetileté existence společnosti WOCO STV s.r.o. se  
uskutečnila v prostorách DK Vsetín slavnost, v jejímž rámci byl předán pri-
máři chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. šek na 160 tisíc korun  
k zakoupení potřebného zvedacího zařízení pro pacienty s omezenou mobi-
litou. Za skupinu WOCO šek předal Dr. H. J. Kracht (na snímku vlevo) a tech-
nický ředitel Josef Rejman (vpravo), uprostřed primář chirurgického oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Jaroslav Sankot. 

V minulém vydání zpravodaje  jsme 
vyhlásili soutěž o dárkový poukaz  
v hodnotě 3.000 Kč, který věnovalo 
ZIRIS Oční centrum, jež působí v pavi-
lonu D a spolupracuje s nemocnicí 
v rámci projektu Valašského očního 
centra. 
Úkolem bylo správně odpovědět, 

kterou unikátní metodu používa-
jí vsetínští oční lékaři jako jediní  
v ČR. Správná odpověď byla PRES-
BYMAX, která se používá při odstra-
nění vetchozrakosti. Správně  
odpověděla a při slosování nej-
více štestí měla Alena Dobešo-
vá z Karolinky. Vítězce gratulu-
jeme a o způsobu předání šeku  
ji budeme informovat. 
Mimochodem, víte, která lase-

rová oční operace je ve Vsetíně 
prováděna nejčastěji? Jedná se  
o odstanění krátkozrakosti. Podrob-
nosti na www.ziris.cz. 

„Zařízení využijeme u mnoha nepohyblivých pacientů,“
uvádí vrchní sestra chirurgického oddělení  Bc. Miriam Valchářová

Zdravotníci měli šanci si zařízení již otestovat, na jeho 
využívání v běžném provozu se velmi těší. „Pomůže nám 
při manipulaci s pacienty po úrazech páteře, ale také  
u mnoha imobilních klientů, obzvláště s vyšší hmotností, kde je 
manipulace zpravidla velmi obtížná,“ uvedla vrchní sestra. Zveda-
cí zařízení umožní rovněž zjištění hmotnosti imobilního pacienta, 
má i sedací vak, který nabízí další využití.  

Bc. Miriam Valchářová od 1. března 2014 zastupuje na postu vrchní sestry  
chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Pavlínu Lefkovou. Přejeme jí 
hodně pracovních úspěchů a také energie pro plnění náročných úkolů. 
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Jak luštit sudoku: Vyplňte mřížku tak, aby každý řá-
dek, každý sloupec a každý čtverec o 3x3 políčkách 

obsahoval čísla od jedné do devíti. 

Soutěžte s námi...Napsali jste nám...

S naším zpravodajem můžete tento-
krát soutěžit o dárkový šek v hodnotě 
500 Kč na ošetření pleti, který věnovala 
paní Silvie Perygová. Stačí správně vyluš-
tit sudoku, číslice ve třech vyznačených 
políčkách poslat e-mailem na adresu  
soutez@nemocnice-vs.cz, přidat kontakt  
a mít štěstí při slosování. 

o ošetření pleti za 500 Kč

Výherce z minula: 
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 Odpovědi posílejte do 25. dubna 2014. 
Nezapomeňte připojit tel. kontakt. 

Sudoku v minulém vydání zpravodaje správ-
ně vyluštila, správnou kombinaci (7,4,5) 
poslala, ve slosování měla největší štěstí  
a dvě vstupenky do kina Vatra vyhrává Zuza-
na Višvaderová. Výherkyni gratulujeme,  
o způsobu převzetí výhry ji budeme infor-
movat. Děkujeme početným soutěžícím  
a těšíme se na další správné odpovědi.
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• Od října do prosince loňského roku byla u vás na oddělení LDN hospitalizo-
vána naše babička. Nyní už se jí skvěle daří u nás doma, a to vše jen díky velmi 
ochotnému a vstřícnému personálu oddělení LDN. Sestry předvedly skvělou práci  
v péči o nemohoucí seniory a - i přes velký nátlak ze všech stran a mnoho pacientů - 
dokázaly věnovat dostatečnou pozornost každému zvlášť. Chtěla bych tímto složit 
poklonu a velký dík celému personálu oddělení LDN, neboť se společně postarali  
o to, aby babička mohla být s námi ještě nějakou chvíli doma, postavili ji znovu 
na nohy a dali jí chuť zabojovat a pracovat na sobě, aby mohla jít domů a veselit 
se z pravnoučat. Děkujeme. Za celou rodinu. Michalea Šimčíková

• Dne 30. ledna 2014 jsem 
byla ve Vsetínské nemocnici  
na zákroku, při němž mi byl 
odstraněn výrůstek v blíz-
kosti oka. Zákrok prováděla  
MUDr. Magdaléna Krutilková. 
Byla velmi příjemná a proved-
la prvotřídní práci. Taky ostat-
ní personál byl velmi příjemný. 
Moc děkuji. Jaroslava Pařenico-
vá, Vsetín

 • Vážená paní ředitelko, moc 
ráda bych chtěla poděkovat 
nejen panu doktorovi Bláhovi, 
který mě operoval, ale všem 
lékařům, sestřičkám, reha-
bilitační sestře, sanitářkám  
na ortopedii i sestřičkám na 
dospávacím pokoji, za jejich lid-
ský, laskavý a trpělivý přístup k pacientům, který zásadně přispěl k mé psychické 
pohodě v souvislosti s provedeným operačním zákrokem. S takto profesionálním 
přístupem celého personálu jsem se setkala poprvé až ve vaší nemocnici. Paní 
ředitelko, buďte tak laskavá a předejte mé upřímné poděkování všem výše jme-
novaným. S velkou úctou děkuje Eva Eigelová, Podlesí 

• Vážená paní ředitelko, srdečně Vás zdravím a děkuji všem lékařům i zdravot-
ním sestrám za vzornou péči, kterou mi věnovali při mé únorové hospitalizaci. 
Jiřina Rumlenová, Zubří 
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Nemocniční tým rozšířili...
V únoru a březnu do Vsetínské nemocnice a.s. nově nastoupili tito zaměstnan-

ci. Přejeme jim hodně pracovních úspěchů a těšíme se na společná setkávání. 

Bc. Michaela
Sedláčková
dětská sestra
dětské odd.

Ivo Bila
řidič
provozní  
oddělení

Pavel 
Maňák
vrátný 
provozní  
oddělení

Bc. Iva 
Machalová
radiologický 
asistent 
RDG

Eliška 
Kopecká
sanitář
LDN

Základní umělecká škola Vsetín uspořádala 
benefiční vystoupení i prodej svých výrob-
ků. Výtěžek získá dětské oddělení. Připra-
vujeme pro vás reportáž do příštího vydání 
zpravodaje. 
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Nový pavilon je pro obyvatele prioritou

Cyklus přednášek se zdravotnickou tema-
tikou pokračuje ve čtvrtek 24. dubna  
od 17.00 ve společenském sále Masary-
kovy veřejné knihovny na Dolním náměstí  
ve Vsetíně. Hovořit se bude o poruchách 
štítné žlázy. Přednášet bude MUDr. Helena 
Vávrová. 

Přednášeli o asistované reprodukci 

Obrázek s jarní tematikou nakreslila a poslala 
pacientka dětského odd. Simona J., 12 let. 

V březnu a dubnu 2014 slaví kulaté  
a půlkulaté pracovní výročí 

tito zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s. 

10 let v nemocnici
Bc. Marek Trochta 

15 let v nemocnici
Mgr. Pavel Šupka

20 let v nemocnici
Jana Nohavicová

30 let v nemocnici 
Danuše Šafrancová

Děkujeme za práci pro naši 
nemocnici a její pacienty. 

Přejeme hodně zdraví, energie,  
pracovních i osobních úspěchů. 

Pracovní výročí 

Ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková, podobně jako před-
stavitelé několika dalších organizací působících ve Vsetíně, se zúčastnila 
setkání S NÁMI PRO VÁS ZA JEDEN PROVAZ, které mělo za cíl vyhledat problé-
my či příležitosti města. Zapojila se do diskuze v pracovní skupině, která měla  
na starost sociální otázky a zdravotnictví. Bylo zřejmé, že problematika obyva-
tele zajímá. Jako nejvýznamnější z priorit vybrali a svými hlasy preferovali dal-
ší podporu města při vyjednávání o výstavbě nového interního pavilonu. Pod-
le informací organizátorů bude hlasování pokračovat i na internetu. Reportáž  
z jednání zpracovala i TV Beskyd, je k vidění na www.tvbeskyd.cz. 

Dovolte krátké ohlédnutí za besedou o asistované reprodukci, jejímž 
partnerem byl Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice. Přednášel  
MUDr. Milan Kovalčík z Kliniky reprodukční medicíny Zlín. Akce se konala  
ve čtvrtek 20. března 2014 ve společenském sále Masarykovy veřejné knihov-
ny Vsetín. A knihovně tímto děkujeme za poskytnutí bezvadného zázemí. Jak 
jedna z účastnic komentovala: „Beseda byla úžasná, jen mohlo přijít více lidí.“ 
Věříme, že pro ty, kteří přišli, byly informace přínosné a přítomní zdravotníci 
je budou dále šířit zájemcům. P.S.: Na závěr nechyběly (stejně jako na minulé 
besedě) domácí dobroty, které připravili porodníci. Už se těšíme na další akci. 
A pokud jste nestihli besedu a chcete se dozvědět více o možnostech asis-
tované reprodukce, určitě navštivte webové stránky http://www.ivf-zlin.cz/.  
Je tam spousta důležitých informací a zajímavostí k dané problematice. 
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Nemocnice připravila dvě preventi vní akce pro veřejnost

Vsetí nská nemocnice a.s. se již tradičně připojila ke Světové-
mu dni ledvin, který každoročně připadá na druhý březno-
vý čtvrtek. Letošní zájem byl rekordní, nemocnice provedla 
na sto čtyřicet vyšetření. V dubnu pak u příležitosti  Světové-
ho dne zdraví připravila ve spolupráci s Všeobecnou zdravot-
ní pojišťovnou ČR program pro čtenáře Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetí n. V prostorách centrální půjčovny na Dolním 
náměstí  se v pondělí 7. dubna měřil tlak, množství tuku v těle, 
prováděla kontrola správné hygieny rukou s využití m speciál-
ní UV lampy. I zde byl zájem čtenářů i zaměstnanců knihovny
o prevenci značný. Další akci připravujeme ke Světovému dni 
hygieny rukou, tentokrát se chceme zaměřit na prevenci 
u dětí . Partner akce: 

Zajištění bydlení pro lékaře 
a zdravotnický personál

Na zasedání Zdravotní komise Rady 
města Vsetí n byla se Vsetí nskou nemoc-
nicí a.s. projednána možnost spoluprá-
ce v oblasti  zajištění bydlení pro lékaře 
a zdravotnický personál.
Mgr. Petr Kořenek, místostarosta města 
Vsetí n, informoval o plánované rekon-
strukci „věžového domu“ (Smetanova 
1484), čímž se zde vytvoří kvalitati vně 
lepší bydlení a vzniknou byty různých 
velikostí , jednopokojové až čtyřpoko-
jové. Vzhledem k blízké vzdálenosti  
k nemocnici, by tyto byty mohly být 
vhodné pro lékaře a zdravotnický per-
sonál. V případě zájmu a tyto byty 
kontaktujte náměstka pro personální 
řízení Ing. Marti na Pavlicu, 571 818 130 
nebo pavlica.m@nemocnice-vs.cz, a to 
nejpozději do 24.6.2014.

Dvě krabice plné plyšáků předali malým pacientům na dětském oddělení Vsetí n-
ské nemocnice a.s. zástupci neziskové organizace Madio o.s. Hračky pocházejí 
od fanoušků Florbalového klubu Panthers Otrokovice. Děti  nadšeně vybíraly mezi 
plyšovým zajícem, lvem či želvou. Pokud máte i vy doma již nevyužívané plyšové 
hračky, které jsou ještě v dobré kondici, můžete jimi rovněž potěšit malé pacienty. 
Plyšové hračky by měly být čisté a nepoškozené. Děkujeme. 

Potěšit plyšákem můžete také vy...
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Pro další (v pořadí již třetí) sportovní turnaj, který prověřil naši 
kondičku i týmového ducha, jsme zvolili místo kuželek bowling. 
Dokonalá příprava byla zřejmá nejen u organizátorů, ale také sou-
těžících, protože většina oddělení měla připravené  dresy, nejrůz-
nější žertovné paruky a doplňky, ve kterých hráči podpodporovali 
své týmy k nejvyššímu možnému výkonu. Atmosféra byla výborná, 
řadu úsměvných chvilek přineslo losování bohaté tomboly a skvěle 
jsme se protáhli i při závěrečné diskotéce. A kdo vlastně bowlin-
gový turnaj vyhrál? První místo již potřetí obsadilo oddělení infor-
mačních systémů (hráči: Jakub Hanák, Martin Zapalač, Zdenka 
Mikušová, Marie Černocká, Jana Holčáková a Jiřina Stodůlková) 
se ziskem 585 bodů. Na druhém místě personalisté a hosté (Mar-
tin Pavlica, Josef Lang, Jindřiška Koňaříková, Eva Kovářová, Leoš 
Dostál, Hana Heryánová) s 567 body. A na bronzové příčce lékárna 
s 554 body (Tomáš Svoboda, Michal Dědek, Erika Kneblová, Zden-
ka Martincová, Denisa Jancová, Zdenka Maňáková). Nejvíce bodů 
mezi jednotlivci „vyházel“ Leoš Dostál (159  bodů). Lékárna pak 
získala speciální ocenění za nejlepší přípravu. 

Bowlingový turnaj: třetí vítězství pro OIS ve žlutých dresech

Jarní prázdniny pro děti zaměstnanců: výlety a společné zážitky

Dvacítka dětí zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s. spolu prožila první tři 
dny jarních prázdnin. Bezva program jim připravila paní Lucie Kotrlová z ARO,  
ve spolupráci s nemocničními odbory a nemocnicí. Děti navštívily zlínské cent-
rum Galaxie, ZOO Lešná, byly na exkurzi na pracovišti záchranné služby, ve Valaš-
ském deníku, podívaly se za zvířátky v psím útulku. Pochutnaly si také na obědě  
v nemocniční jídelně. V knihovně pak našly zázemí pro malování a výrobu drob-
ných dárků. Všem organizátorům patří velké poděkování. 

Na horním snímku vítězové a gratulanti, nahoře vpravo výbor-
né fandění lékárně. Dole rehabilitace úspěšná v tombole. 
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LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

SPECIALISTA na léčbu DÝCHACÍCH CEST
DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

l NOVĚ od 1,5 roku
l možnost rodičů absolvovat lázeňskou léčbu 

už i v době čerpání rodičovské dovolené ještě
před nástupem do zaměstnání

l dětské léčebny v Luhačovicích jsou jedinými
léčebnami na Moravě, kde lze léčit děti 
s onemocněním dýchacího ústrojí již 
od 1,5 roku s doprovodem

LÉČBA DĚTÍ

Léčba dětí pomáhá:
s astmatem l katary horních cest dýchacích l chronickými a alergickými rýmami l atopickým ekzémem

záněty dutin a průdušek l při rekonvalescenci po zánětu plic l po operacích hrudníku
Opakovaná lázeňská léčba u dětí významně snižuje riziko rozvoje chronického onemocnění v dospělosti.

regenerace poškozených sliznic dýchacích cest l usnadnění vykašlávání a uvolnění dýchacích cest
zlepšení plicní ventilace l úprava dechového stereotypu l posílení odolnosti proti infekcím

zvýšení tělesné zdatnosti l psychická relaxace

LÉČBA DOSPĚLÝCH

Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice | Tel: 577 682 100, email: pobyty@lazneluhacovice.cz

www.LazneLuhacovice.cz

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE ZACHOVÁNA 
VČETNĚ MOŽNOSTI OPAKOVÁNÍ 

LÉČBA DĚTÍ OD 1,5 ROKU S DOPROVODEM

Využijte služeb lázeňské 1 v Luhačovicích - garance využití léčivých minerálních vod 
při léčebných procedurách.
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