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Reakce pacientů na canisterapii byly 
úžasné, Terku si hned zamilovali 

                                     

Mimořádné ocenění kraje
pro dva vsetínské lékaře

Emeritní primář dětského oddělení Vse-
tínské nemocnice a.s. MUDr. Jiří Kilian  
a endokrinoložka MUDr. Helena Vávrová, kte-
rá před časem také působila v naší nemocnici, 
se stali držiteli prestižního ocenění Pracovník 
roku ve zdravotních službách Zlínského kraje.  
                                       Více na str. 6 až 8 a 14. 

Již více než půl roku se v rámci léčebny dlouhodobě nemocných konají pravidelné klu-
bové aktivity. V minulých dnech se k nim připojilo také vystoupení dětí ze ZŠ Trávníky  
a canisterapie. Zpočátku byly obavy, jak pacienti speciálně vycvičeného terapeutického 
psa přijmou. Terku si však všichni na první pohled zamilovali a společné setkání bylo 
velmi krásné.  Více na str. 4 a 5. 

Vánoční balíčky pro zdraví 
Vašich blízkých...s milými dárky

Čtěte 
     na str. 13

Nemocniční kaple znovu  
ožije. Tentokrát benefičním  
Adventním koncertem. 

                            Více na str. 3

Úspěšně jsme zvládli třetí 
 recertifikační audit
                                Více na str. 2 

Pracovník roku ve

Zlínského kraje 20
14

Wi-Fi zdarma již mají  
 také pacienti  ve Čtyřlístku           
                                 Více na str. 9

Pozitivní trend v hospodaření  
trvá i v dalším čtvrtletí 

Ekonomika společnosti se i ve třetím čtvrtletí 
vyvíjela pozitivně. K 30. září vykazuje nemoc-
nice zisk 8,871 mil. Kč. Není to jediné pozitiv-
ní číslo. Celkové náklady se meziročně snížily  
o 1,532 mil. Kč, výnosy vzrostly o 29,33 mil. 
Kč. Závazky vůči dodavatelům se snížily  
o 34,9 mil. Kč. Oproti roku 2013 je počet 
hospitalizovaných pacientů vyšší o 315, 
obložnost se zvýšila na 78 %, bylo provede-
no o 144 operací více. Velký podíl na vývoji 
ekonomiky mají úspory nákladů, ale zásadní 
je i naplněnost nemocnice, od které se odví-
jí její výkonnost a výše tržeb od zdravotních 
pojišťoven. Jedná se tedy především o větší 
objem péče, kterou naši zdravotníci poskytli. 
Za tyto výsledky patří - nejen zdravotníkům, 
ale všem zaměstnancům - obrovský dík. 

Ing. Věra Prousková
předsedkyně představenstva
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Nemocnice úspěšně zvládla 
třetí recertifikační audit 

Tisícovka běžců všech věkových kategorií se postavila  
o prvním říjnovém víkendu na start TES VALACHIARUN 2014. 
Součástí akce byl vůbec poprvé i Rodinný běh, který vedl uli-
cemi Vsetína, a jehož cílem bylo nejen udělat něco pro své 
zdraví, ale také podpořit dobrou věc: projekt nákupu nových 
lůžek pro LDN Vsetínské nemocnice. Účastníkům budou akci 
připomínat krásné medaile. 
„Atmosféra byla bezvadná a celkový výtěžek fantastický. Spo-
jení zdraví a sportu s nemocnými a seniory se mi jeví jako velmi 
podařené. Poděkování patří organizátorům a všem, kteří se 
zapojili a podpořili nás,“ hodnotila předsedkyně představen-
stva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. Do běhu 

se zapojilo mnoho rodin s dětmi, ale také tým Rodinného a 
mateřského centra Sluníčko Vsetín, vyučující mladých zdravot-
níků z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné školy zdravotnické Vsetín a mnoho dalších. Startovaly 
více než dvě stovky běžců, na startovném se podařilo vybrat 
zhruba dvanáct tisíc korun. Tuto částku zdvojnásobil a ještě 
významně zvýšil partner závodu, společnost TES Vsetín.  Před-
sedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra 
Prousková tak od generálního ředitele společnosti TES Vsetín, 
pana Ing. Davida Bečváře převzala šek s výslednou částkou 30 
tisíc korun. Jednalo se letos již o čtvrtou beneficí, uspořádanou 
za účelem podpory zmíněného nákupu nových lůžek pro LDN. 

Rodinný běh: třicet tisíc korun pro nemocnici

Ples pro zdravotníky 

Vsetínská nemocnice a.s. a zdravotnická 
škola jsou organizátory Zdravotnického 
plesu, který se koná v sobotu 22. listopadu 
od 19.30 hodin v prostorách Domu kultu-
ry ve Vsetíně. Vstupenky jsou k dispozici  
v pokladně Vsetínské nemocnice a.s., dal-
ší informace Ing. Plačková, kl. 106.

Ve dnech 12. a 13. 11. 2014 se ve Vsetín-
ské nemocnici a.s. uskutečnil již celkem  
desátý (a zároveň 3. recertifikační) 
audit podle mezinárodní normy ISO 
9001:2008. Předmětem certifikace 
bylo poskytování ambulantní a lůžko-
vé, základní a specializované, diagnos-
tické, léčebné, preventivní a lékáren-
ské péče, služeb centrální  sterilizace  
a dalších služeb souvisejících s poskyto-
váním zdravotní péče. „Zvýšená pozor-
nost byla věnována právě postupům 
systému kvality na centrální sterilizaci, 
kde byla konstatována jediná odchyl-
ka během celého auditu. V závěrečném 

hodnocení bylo vysloveno několik dopo-
ručení, která jsou pro nemocnici cennými 
podněty v rámci kontinuálního zvyšová-
ní kvality a  bezpečí pro pacienty,“ uvedl 
manažer kvality Vsetínské nemocnice 
a.s. Ing. Libor Czeffer. 
Auditoři MUDr.  Michal Krutský  

a Ing. Zdeněk Vitouš velmi ocenili 
neustále se zvyšující úroveň systému 
managementu kvality v nemocnici, 
velké množství realizovaných projektů 
pro pacienty, veřejnost i zaměstnance, 
propracovaný a funkční systém interní 
komunikace, připravenost zaměstnanců 
i celkovou atmosféru během auditu. 



„Nové odsávačky modelují sání dítě-
te, to znamená krátký spouštěcí reflex  
a poté pomalejší hlubší odsávání mateř-
ského mléka,“ vysvětlila Blanka Surmařo-
vá (na snímku), staniční sestra gynekolo-
gicko-porodnického oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. Elektrická dvoufázová 
odsávačka je výhodná pro matky, které 
mají problémy s pozdním nástupem lak-
tace, nedostatečnou či sníženou tvor-
bou mléka, mají bolestivé či poraněné 
bradavky. „Matky učíme samozřejmě  
i ruční odstřikování, ale nová pomůcka 
je pro ně mnohem výhodnější. Dojde  
k okamžité úlevě bolavého nalitého 
prsu, ke zvýšení laktace mléčné žlázy,“ 
doplnila Surmařová. 

Kojení je věnována  
maximální pozornost

Vsetínské zdravotnické zařízení je jed-
ním z prvních, která získalo titul Baby 
Friendly Hospital a podpoře kojení je 
zde již tradičně věnována maximální 
pozornost. „Novorozenci jsou plně koje-
ni, pokud to kontraindikace nevylučuje. 
Náhrada mateřského mléka je podá-
vána alternativním způsobem pouze  
z lékařské indikace,“ informovala  
o strategii kojení lékařka novorozenec-
ké stanice dětského oddělení Vsetínské 
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Při problémech s kojením 
pomáhají nové odsávačky
Dvě moderní elektrické odsávačky mateřského mléka Medela Symphony  
v hodnotě bezmála sto tisíc korun nově pomáhají maminkám, které přivedou 
své dítě na svět ve Vsetínské nemocnici a.s. Ženy tak mají k dispozici další kom-
fortní, nadstandardní vybavení, jež rozhodně není k vidění ve všech nemocni-
cích. Dvoufázové odsávačky umožňují odsávání mléka z obou prsů současně  
a navozují přirozený pocit jako při kojení. Jejich používání pochvalují zdravot-
níci i maminky samotné. 

Výstava zmapuje 
akce Roku pro LDN

Před rokem výstavní prostory Masa-
rykovy veřejné knihovny ve Vsetíně  
ozvláštinila úspěšná Exkurze do mikro-
světa, kterou připravily laboratoře Vse-
tínské nemocnice a.s. Také letos bude 
k vidění zajímavá prezentace, která 
zmapuje benefiční a další akce, které 
se konaly v rámci letošního Roku pro 
LDN, zaměřeného na získání finanč-
ních prostředků pro nákup lůžek pro 
zmíněné oddělení, rozšíření poskyto-
vaných služeb i aktivizačních činností. 
Na výstavě budou fotografie, plaká-

ty a další artefakty, mapující letošní 
bohatou činnost. Prezentace bude  
k vidění v Masarykově veřejné knihov-
ně na Dolním náměstí od 8. 12. až do 
konce roku 2014. Vstup je zdarma. 

Adventní koncert 
v nemocniční kapli

Hudba skladatelů 18. až 20. sto-
letí zazní na benefičním ADVENT-
NÍM KONCERTU, který se uskuteční  
v neděli 7. prosince 2014 od 15.00 
hodin v nemocniční kapli Sv. Růženy. 
V programu se představí žáci a uči-
telé Základní umělecké školy Vsetín, 
která Vsetínské nemocnici dlouhodo-
bě pomáhá. Vstupné na akci je dob-
rovolné, výtěžek bude předán na účet 
nákupu nových lůžek v LDN Vsetínské 
nemocnice. 
Akce bude zároveň poděkováním 

sponzorům, kteří v průběhu roku 
projekt podpořili. Počet návštěvní-
ků je omezen velikostí nemocnič-
ní kaple. Pokud budete mít zájem  
o rezervaci míst pro tuto akci, kontak-
tujte Ing. Plačkovou, tel. 571 490 106, 
plackova@nemocnice-vs.cz. 

nemocnice a.s. MUDr. Jolanta Panáčková. 
Podpora kojení zde probíhá dle potřeb 
dítěte, ne dle časového harmonogramu. 
Kojeným novorozencům nejsou nabízena 
šidítka ani savičky. Matky získávají potřeb-
né praktické rady, zdravotníci jsou připra-
veni jim pomoci, jejich přístup pacientky 
oceňují a chválí. Na stanici jsou laktač-
ní poradkyně připravené pomoci nejen  
po dobu hospitalizace, ale i později tele-
fonicky. Kontakty najdou zájemkyně  
na webových stránkách oddělení. 

Neděle  7. prosince od 15 hodin.  
Nemocniční kaple sv. Růženy 

Vsetínská nemocnice a.s.  

Nemocnice rovněž podporuje budování základ-
ních emočních vazeb mezi dítětem a matkou (rodiči), 
důležitost prvního kontaktu (zahájení bondingu). „Jsou 
vytvořeny podmínky pro patřičný kontakt dítěte s mat-
kou, včetně iniciálního kontaktu a přiložení dítěte k prsu 
po narození bez zbytečných odkladů,“ doplnila lékařka  
MUDr. Jolanta Panáčková. Samozřejmostí je umožnění 
poporodní péče na pokojích, kde je umístěno dítě s matkou  
(rooming-in). Na pokojích jsou k dispozici moderní poloho-
vatelné postýlky, speciálně tvarované mycí boxy, výhřevné 
moduly a další potřebné vybavení. 

Bonding a rooming-in
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„Byla velmi významnou součástí pri-
mářského sboru, oddělení následné 
péče i celé nemocnice. Její skromnost, 
vlídnost, pokora a lidský přístup, jak  
k pacientům, tak i ke kolegům, byla, je a 
bude příkladem pro mnoho dalších zdra-
votníků. S nadějí jsme očekávali, že se 
mezi nás zase vrátí. Nemoc je však kru-
tá a nevyhýbá se ani těm, kteří boji s ní  
ve prospěch nemocných věnovali obrov-
ský kus života,“ uvedla v kondolenci rodi-
ně předsedkyně představenstva Vsetín-
ské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. 
MUDr. Danica Hromadová se narodila 
8. března 1954 v Bratislavě, kde také 

Dlouholetá vrchní sestra odd. 
klinické onkologie Lenka Roha-
nová ukončila v říjnu pracovní 
poměr ve Vsetínské nemoc-
nice a.s. Se svou kolegyní se 
rozloučily vrchní sestry a za 
vedení nemocnice pak s kyticí  
v ruce také náměstek pro ošet-
řovatelskou péči Mgr. Pavel 
Šupka. „Vrchní sestrou oddě-
lení klinické onkologie byla 
po odchodu paní Rohanové 
jmenována Bc. Jana Machá-
čová, která má již zkušenosti  
s touto pozicí, působila něko-
lik let jako vrchní sestra neu-
rologického oddělení,“ dodal 
Mgr. Šupka. Změny se v uply-
nulém období udály také na 
dalších odděleních. Staniční 
sestrou na oddělení ISLF 3 
(interní pavilon, lůžková část 
muži/ženy) byla jmenována  
Bc. Daniela Švagerová, sta-
niční sestrou na LDN pak paní 
Martina Filáková. Všem přeje-
me hodně úspěchů. 

Poslední rozloučení s MUDr. Hromadovou 

později absolvovala středoškolská studia 
i lékařskou fakultu, kterou úspěšně ukon-
čila v roce 1978. 
Do nemocnice ve Vsetí-

ně nastoupila jako lékař-
ka v březnu 1983, od 
listopadu 1997 působila 
jako zástupce primáře a 
od května 1998 jako pri-
mářka léčebny dlouho-
době nemocných (LDN).   
V roce 2003 absolvovala 
na Masarykově univerzi-
tě v Brně doktorandské studium oboru 
Hygiena a preventivní lékařství, epide-

miologie. Byla odborníkem v oblas-
ti geriatrie, soudním znalcem v této 
specializaci. V devadesátých letech  
20. století ve spolupráci s Fakultou 
tělesné výchovy a sportu připravila 
scénáře, podle kterých vznikl filmový 
triptych nazvaný Cvičení se seniory. 
Starala se o těžce nemocné pacienty, 

v jednání s nimi byla vstřícná, trpěli-
vá, empatická, s uměním 
naslouchat, najít vhodná 
slova. Ani jí se však závažná 
choroba nevyhnula. Bojova-
la s ní s velkou dávkou sta-
tečnosti, odvahy a pokory. 
Primářkou oddělení byla až 

do poloviny letošního čer-
vence, kdy odešla do pen-
ze. Těžké chorobě podlehla 

o necelé tři měsíce později, zemřela  
v neděli 12. října 2014. 

Zdravotníci i veřejnost se v sobotu 18. října 2014 naposledy rozloučili s býva-
lou primářkou léčebny dlouhodobě nemocných Vsetínské nemocnice a.s.  
MUDr. Danicou Hromadovou, Ph.D., která zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku  
60 let. Poslední rozloučení se konalo v římskokatolickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Vsetíně. 

Canisterapie odstartovala: 
Terka potěšila pacienty
 

Krásné setkání plné úsměvů a emocí. 
Taková byla první návštěva canisterape-
utického psa Terky a jeho majitelky Jin-
dřišky Havlátové ve Vsetínské nemocnici. 
Terka, šestiletý zlatý retrívr, zvládla terapii 
na jedničku. Společně nabídli pacientům 
nevšední relaxaci, možnost zavzpomínat 
si na zážitky s domácími mazlíčky, ale také 
uvolnění a přirozenou harmonii. „Byl to 
milý, příjemný prožitek,“ prozradila nám 
Jiřina Sklářová. Akce se konala v rámci 
pravidelných klubových aktivit na LDN, 
které zajišťuje dobrovolnické centrum 
Adorea. Jejich součástí je výtvarné tvo-
ření, trénink paměti, muzikoterapie, další 
aktivity...a nyní také canisterapie. Již jsme 
se s Terkou domluvili na další návštěvě. 
Měla by k nám chodit pravidelně. 
P.S.: Na facebookovém profilu snímky  
z canisterapie získaly obrovský počet „laj-
ků“ a mnoho krásných reakcí. Děkujeme. 

Změny na pozicích dvou  
staničních a vrchní sestry
V uplynulých měsících se ve Vsetínské nemocnici a.s. udály personální změny  
na postech dvou staničních sester velkých lůžkových oddělení a vrchní sestry  
na oddělení klinické onkologie.

Bc. Jana  
Macháčová 
vrchní sestra odd. 
klinické onkologie

Bc. Daniela 
Švagerová  
staniční sestra  
ISLF3 (int. pavilon)

Martina 
Filáková 
staniční sestra  
LDN



Děti  ze ZŠ představily pacientům 
LDN hudební a taneční pásmo 

. 
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Zdravá fi rma s VZP: 
balíčky budou i letos

Na základě projektu Zdravá fi rma s VZP, do kterého se zapojila 
Vsetí nská nemocnice a.s. i v letošním roce, mají zaměstnanci z řad 
pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny možnost vyzvednout si 
do 18. prosince v naší nemocniční lékárně balíček prevence v orien-
tační hodnotě 500 Kč. Lékárna připravila čtyři typy balíčků. 

K proti chřipkovému, vitamínovému 
a kosmeti ckému přibyl letos i dentální. 

Písničky z fi lmových pohádek a další hudební dílka 
zněly v pátek 24. října pavilonem LDN. 

Malí umělci ze ZŠ Trávníky se představili v jídelně 
Domova pro seniory Diakonie, který po dobu opravy 
své budovy na Ohradě, dočasně sídlí ve 2. a 3. patře 
pavilonu LDN. Zazpívali také pacientům LDN upouta-
ným na lůžko. U všech sklidili velký potlesk. Partne-
rem akce bylo dobrovolnické centrum Adorea. 

Kupón, jehož prostřednictvím 
si mohou zaměstnanci z řad 
pojištěnců Všeobecné zdra-
votní pojišťovny vybrat, pro 
jaký typ prevence se rozhod-
nou, byl již distribuován. Dle 
připojených instrukcí je zapo-
třebí jej vyplněný odevzdat do 
schránky ve vrátnici nebo přímo 
do lékárny, a to v termínu do 21. 
listopadu. „Balíčky pak budou 
od 2. do 18. prosince k vyzved-
nutí  v nemocniční lékárně,“ 
vysvětlil náměstek pro perso-
nální řízení Ing. Marti n Pavlica 
a dodal, že projekt Zdravá fi rma 

umožňuje klientům VZP čerpat 
příspěvky na zdravotní, relaxační 
nebo rehabilitační programy nad 
rámec běžného zdravotního pojiš-
tění. 
„Využití m tohoto programu není 

dotčeno právo využívat jiné pro-
gramy, které VZP pro své pojištěn-
ce organizuje, a které můžete čer-
pat dle podmínek VZP.  Děkujeme 
VZP za skvělou možnost podpořit 
prevenci,“ dodal Ing. Pavlica. 

Pojďte s námi za kulturou...

Společné zpívání koled opět se školáky 
Vánoční atmosféru ve Vsetí nské nemocnici a.s. navodilo před rokem společ-
né zpívání koled na prostranství u sochy matky s dítětem před hlavní nemoc-
niční budovou. Také letos připravujeme ve spolupráci se ZŠ Luh podobnou 
akci na poslední týden před vánočními školními prázdninami. O konkrét-
ním datu Vás budeme informovat prostřednictvím plakátů, intranetu,
na webových stránkách a facebookovém profi lu Vsetí nské nemocnice a.s. 
Všem přejeme krásný start do adventního období. 
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Zlínský kraj ocenil své zdravotníky, aby 
zvýšil prestiž této náročné profese 

 Slavnostní vyhodnocení prvního ročníku ankety Pracovník ve 
zdravotních službách Zlínského kraje spojené s oceněním osmi 
konkrétních jedinců se uskutečnilo ve středu 29. října odpoledne 
v Baťově vile ve Zlíně, a to za účasti náměstka hejtmana Lubo-
míra Nečase (na snímku), zodpovědného za oblast zdravotnictví,  
i dalších členů krajské rady: náměstka hejtmana Ivana Mařáka 
a radních Taťány Valentové Nersesjan, Ladislava Kryštofa, Petra 
Navrátila a Jaroslava Kučery.

Významné ocenění získali dva lékaři ze Vsetína: emeritní primář dětského odděle-
ní MUDr. Jiří Kilian a endokrinoložka MUDr. Helena Vávrová. Blahopřejeme. 

„V resortu zdravotnictví pracuje ve Zlínském kraji dvanáct tisíc 
lidí různých oborů a profesí. Ocenění za skvěle vykonávanou péči  
o zdraví občanů – od těch nejmenších až po seniory – si zaslouží 
řada z nich. A právě snaha veřejně jim poděkovat a přispět k posí-
lení prestiže zdravotníků bylo důvodem, proč jsme letos poprvé  
v historii Zlínského kraje k této iniciativě přistoupili,“ řekl náměstek 
hejtmana Lubomír Nečas, který nad akcí převzal záštitu a který je sám 
lékař.  
Na základě výzvy zveřejněné v tisku, na krajském webu i v samot-

ných zdravotnických zařízeních, bylo možné předkládat návrhy  
na ocenění. Nominací se na odboru zdravotnictví krajského úřadu 
sešlo do termínu uzávěrky celkem 26. V kategorii „lékař“ to bylo 16 
návrhů (z toho 4 se vztahovaly do privátní sféry a ostatní se týkaly 
zaměstnanců tří nemocnic), v kategorii „nelékařský zdravotnický per-
sonál“ (zdravotní sestra, asistent, záchranář a další) bylo nominováno 
deset lidí.

 
V kategorii „Lékař“ byli vyznamenáni: MUDr. Helena Vávrová 
(endokrinoložka, která se s mimořádným nasazením věnuje zvláš-
tě diabetickým pacientům a je autorkou řady odborných knih)  
a MUDr. Jiří Kilian (emeritní primář dětského oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s.). Zároveň si čestné uznání za mimořádný přínos  
v oblasti zdravotních služeb odnesla MUDr. Janka Haľková (primář-
ka oddělení otorinolaryngologie Uherskohradišťské nemocnice a.s.) 
a MUDr. Zdeněk Bobalík (chirurg a traumatolog Nemocnice Valaš-
ské Meziříčí). V kategorii „Nelékař“ byly oceněny dvě sestry Krajské 

nemocnice T. Bati ve Zlíně: Hana Filimošinová (práce na uro-
logickém oddělení a posléze na oddělení nukleární medicíny) 
a Karla Vrlová (Centrum klinické gerontologie) a kromě nich 
získali čestné uznání za mimořádný přínos v oblasti zdravot-
ních služeb Ing. Václav Poljak (radiologický fyzik, primář oddě-
lení nukleární medicíny Uherskohradišťské nemocnice a.s.)  
a zdravotní sestra Iva Pilková, která se dlouhodobě angažuje při 
Oblastním spolku Českého červeného kříže a předsedá Krajské 
radě seniorů Zlínského kraje. 
U všech těchto zdravotníků si Zlínský kraj cení nejen 

jejich odborné úrovně, ale především jejich lidských 
vlastností, které se projevují jak ve vztahu k pacien-
tům a jejich rodinám, tak i vůči spolupracovníkům.  

Text: tisková zpráva Zlínského kraje,  
Foto na str. 1 a 6: Zlínský kraj/Ludvík Valouch.                          

Pracovník roku ve

Zlínského kraje 20
14

Rada Zlínského kraje schválila osm návrhů: 
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MUDr. Kilian: 28 let primářem dětského oddělení 

„Pod vedením bývalého primáře dět-
ského oddělení MUDr. Kiliana jsem 
měla možnost pracovat od roku 1991.  
A díky za ni! MUDr. Kilian vždy vyžadoval 
přesnost, věcnost, preciznost. Dokázal 
lékaře vtáhnout do problému, diskuto-
vat s nimi a připravit je. Myslím, že patří 
mezi  poslední „renesanční“ osobnosti, 
krom pediatrie má rozsáhlé znalosti  
v mnoha dalších, zdánlivě nesouvise-
jících oborech (filosofie, dějiny, mate-
matika, fyzika, český jazyk). Člověk 
ho má buď rád nebo nerad, já patřím 
mezi ty první. Pane primáři, děkuji Vám  
za všechno, co jste pro dětské oddělení  
a mě osobně udělal.“           
MUDr. Jana Slováčková, 
dětské oddělení 
                                         Více na str. 14.

„Děkuji za ocenění, kterého se mi dosta-
lo, vnímám je jako ocenění práce desí-
tek dětských lékařů a sester, s nimiž jsme 
budovali a rozvíjeli zdravot-
ní péči, poskytovanou dětem 
Valašska. Věřím, že péče  
o dítě bude i nadále pat-
řit mezi zjevné priority 
zájmu společnosti,“ reagoval  
MUDr. Jiří Kilian.  
S naší nemocnicí je MUDr. Jiří 

Kilian neodmyslitelně spjat 
od roku 1984, kdy zde začal 
pracovat jako v pořadí tře-
tí primář Dětského oddělení. 
Jeho předchůdci byli rovněž 
významní lékaři MUDr. Slavoj Vrzala (pri-
mářem v letech 1946 - 1975) a MUDr. Jar-
mila Straňáková (1975 - 1984), nástupcem  
MUDr. Marián Rubint (prosinec 2012 
až dosud). Dětskému oddělení zůstá-
vá MUDr. Jiří Kilian věrný i po odchodu  
z postu primáře. 
Za jeho působení ve vedení oddě-

lení došlo k výrazným změnám  
v poskytování péče. Novorozenci na jednom 
pokoji s matkou (rooming in), stejně jako 
volnost návštěv a hospitalizace doprovodu 
dítěte, jsou samozřejmostí. Oddělení se 

Ocenění MUDr. Jiřího Kiliana je významným připomenutím jeho dlouholeté práce  
pro pacienty a poděkováním, ke kterému se připojuje vedení nemocnice, zaměstnanci  
i veřejnost. Slavnostního předání ocenění se MUDr. Jiří Kilian nemohl ze zdravot-
ních důvodů osobně zúčastnit, převzal jej však později z rukou předsedkyně předsta-
venstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věry Prouskové, a to před svými kolegy lékaři  
v rámci primářského sboru. 

MUDr. Vávrová: endokrinoložka, která začala pro 
dětské diabetiky pořádat dia tábory a psát knihy

Lékařskou fakultu absolvovala v roce 
1975, poté pracovala v nemocnici  
v Karviné. Získala atestaci z pediat-
rie a endokrinologie. Po roce 1986 
pracovala sedm let v naší nemocni-
ci. O pacienty ze Vsetínska pečovala 
i nadále. Působí jako privátní lékař 
pro dětskou diabetologii a endo-
krinologii. Věnuje  se diabetickým 
pacientům, zorganizovala několik dia 
táborů, které se staly místem setká-
vání dětí s podobnými obtížemi, 
ale také k získávání návyků potřeb-

ných pro kvalitní život s cukrovkou.  
MUDr. Vávrová se několik let podí-
lí aktivní účastí na edukačních 
pobytech pro děti a jejich rodiče  
s názvem Dia školička pro pejska a 
kočičku. MUDr. Vávrová pravidelně 
publikuje v odborných časopisech, 
je autorem sedmi publikací (Fit pro 
život s diabetem, Za naději se nepla-
tí, Babičko, dědo, vezměte si mne 
na prázdniny, Poruchy štítné žlázy  
u dětí, a další). Přednáší pravidelně 
pro veřejnost. 

Je úžasné, že vsetínský region měl mezi oceněnými hned dvojnásobné zastou-
pení. Spolu s MUDr. Jiřím Kilianem byla oceněna MUDr. Helena Vávrová, kte-
rá v letech 1986 až 1993 pracovala na dětském oddělení. 

Foto: Zlínský kraj/Ludvík Valouch 

Řekli o MUDr. Kilianovi: 

přestěhovalo ze sousedství LDN do prostor 
rekonstruovaného pavilonu Čtyřlístek, kde 
je moderní zázemí pro péči o dětské pacien-

ty. Svou práci vždy vykonával 
a vykonává v souladu s Char-
tou práv hospitalizovaných 
dětí, významně se zasloužil, že 
nemocnici byl - jako jednomu 
z prvních deseti zdravotnic-
kých zařízení v České republi-
ce - udělen titul Baby Friendly 
Hospital (Nemocnice přátel-
ská k dětem) s právem užívat 
logo UNICEF. Svými kolegy je 
MUDr. Jiří Kilian vnímán jako 
vysoce erudovaný specialista, 

jako člověk moudrý, uznávaný a respektova-
ný, s vysokým právním povědomím. 
Zaměstnanci jej zvolili jako svého zástupce 

do dozorčí rady, dlouhá léta kultivoval vnitř-
ní předpisy a směrnice nemocnice, zapojil 
se do zavádění systémů kvality, podílel se na 
výchově lékařů, své komentáře k situaci ve 
zdravotnictví pravidelně publikoval v nejrůz-
nějších médiích a činí tak doposud. 
„Pan primář Kilian vtiskl dětskému oddě-

lení charakter moderního pracoviště. Vždy 
byl obdivovaný dětmi, dokázal vystreso-
vaným rodičům vysvětlit průběh nemoci 

a jeho záludnosti. Nikdy nebyl problém 
s nedostatkem lékařů, neboť byl dob-
rým učitelem a vedl absolventy, aby 
rozvíjeli své znalosti. Pan doktor Kilian 
sice končí ve funkci vedoucího oddělení, 
tedy primáře. Zůstává však nadále sou-
částí nemocnice a jeho znalosti, životní 
zkušenosti, všeobecný přehled a vztah  
k nemocnici budou stále k dispozici,“ 
zhodnotil při změně primariátu tehdejší 
ředitel nemocnice MUDr. Martin Metelka.  
K jeho slovům se připojuje i dnešní vedení 
nemocnice.

„Jsem ráda, že máme ve Vsetíně tak kvalitní lékaře  
a že jsem měla štěstí s nimi pracovat, bylo to velmi 
inspirativní. Díky nim se ještě dnes (jako důchodce) 
věnuji diabetickým edukacím a dělám tu práci vel-
mi ráda,“ řekla o MUDr. Vávrové a MUDr. Kilianovi  
Alenka Hoffmannová, dětská sestra.



Strana 8

Vsetínská nemocnice a.s. informuje                                    

MUDr. Jaroslav Sankot, primář chirurgického 
oddělení, které vyhledávají pacienti z širokého 
okolí kvůli kvalitní péči a pro dobré výsledky  
operací zažívacího traktu, štítné žlázy, prsní 
žlázy, kýl.  MUDr. Jaroslav Sankot je uznáva-
ným odborníkem využivajícím nových metod, 
podílí se na vzdělávání a získávání prostředků  
pro nákup nového vybavení.  

Exkurzi do mikrosvěta si prohlédl i hejtman

Prezentaci, na jejíž přípravě se podílely laboratoře Vsetínské 
nemocnice a.s., a která byla po celé září k vidění v 16. patře budovy 
Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, si prohlédl také hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Průvodci po originální pre-
zentaci, která zachycuje laboratorní preparáty viděné pomocí speci-
álního mikroskopu s datovým výstupem, mu bylo vedení Vsetínské 

nemocnice a.s. i zástupci oddělení patologické anatomie, jež mělo 
na vzniku expozice velký podíl. Výstavu navštěvovali zájemci z řad 
odborné i laické veřejnosti, včetně zlínské zdravotnické školy. Před 
Zlínem byla výstava k vidění i v Masarykově veřejné knihovně ve 
Vsetíně. Nyní budou exponáty zdobit stěny laboratoří, případně 
sloužit k výukovým a prezentačním potřebám. 

Nemocnice k ocenění 
navrhla šest zdravotníků
 Na ocenění v anketě Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kra-
je nominovalo vedení Vsetínské nemocnice a.s. celkem šest kandidátů, kteří se 
často nad rámec běžných pracovních povinností, zasloužili o zvýšení povědomí  
o naší nemocnici, šíření dobrého jména či získávání finančních prostředků pro její 
další rozvoj. Kromě MUDr. Jiřího Kiliana, byli nemocnicí nominováni (v abeced-
ním pořadí) MUDr. Martin Janáč, Mgr. Pavlína Matějčková, MUDr. Jaroslav Sankot,  
RNDr. Anna Sekáčová a epidemiologická sestra Ľubica Srbová. 

Mgr. Pavlína Matějčková, vedoucí fyzio-
terapeutka, rehabilitační oddělení. Spolu  
s MUDr. Martinem Janáčem se zapojili do spo-
lupráce s firmou iStores při zavádění nových 
technologií ve zdravotnictví. Přednášejí o svých 
poznatcích zdravotníkům po celé ČR. V rámci 
oddělení usiluje o rozšiřování spektra služeb, 
připravuje přednášky i akce pro veřejnost. 

Ľubica Srbová, epidemiologická sestra. Podílí se 
na prevenci nozokomiálních nákaz v nemocnici, 
systémech epidemiologických kontrol, škole-
ních, ale také na preventivních akcích pro ško-
ly a veřejnost. V letošním roce byla „motorem“ 
vítězství nemocnice v celostátní odborné sou-
těži 5 MOMENTŮ – SPRÁVNÁ HYGIENA RUKOU  
v kategorii týmů o 11 až 50 soutěžících.

MUDr. Martin Janáč, zástupce primáře gyne-
kologicko-porodnického oddělení, jeden  
ze zakladatelů Nadačního fondu pro rozvoj vse-
tínské porodnice. Díky němu a jeho spolupra-
covníkům se porodnice významně proměnila  
a udržuje si přízeň maminek. Získal finanční pro-
středky pro nákup nového vybavení, angažuje 
se v zavádění nových technologií. 

RNDr. Anna Sekáčová, primářka oddělení lékař-
ské mikrobiologie. Má významný podíl na rozvo-
ji oddělení i Antibiotického střediska. Je členkou 
Pracovní skupiny pro monitorování antibiotické 
rezistence při Národní referenční laboratoři pro 
antibiotika,  věnuje se auditorské činnosti při 
NASKL, je uznávanou odbornicí ve svém oboru.

„Jsem velmi ráda, že tato anketa byla připravena. Bylo však velmi 
složité vybrat: počet zdravotníků, kteří by si toto ocenění zasloužili, je 
mnohem větší. Berme proto těchto šest nominovaných zaměstnanců 
jako zástupce celých kolektivů oddělení, ale i celé nemocnice, kterým 
takto můžeme veřejně poděkovat nejen za jejich práci, ale přede-
vším osobní zájem a aktivitu, která znamená víc než plnění pracov-
ních povinností. Děkujeme, blahopřejeme a vážíme si toho, že patří  
ke vsetínské nemocnici,“ zhodnotila Ing. Věra Prousková, předsed-
kyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. 
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Slavnostní předání se uskutečnilo v malém sále Domu kultury Vse-
tín za účasti krajské radní Mgr. Taťány Valentové Nersesjan, zástup-
ců ČČK: ředitele ÚOS Milana Sekáče a předsedy OVR ČČK MUDr. 
Pavla Koňaříka. Vsetínskou nemocnici a.s. zastupovali předsedkyně 
představenstva Ing. Věra Prousková, primář HTO MUDr. Karel Srov-
nalík a vrchní sestra Marie Kašparová. „Umělá krev neexistuje, jsme 
stále závislí na dárcovství krve,“ zdůraznil primář MUDr. Srovnalík  
a vyzdvihl význam dobrovolného dárcovství krve při záchraně lid-
ských životů. Mezi oceněnými stříbrnou Janského plaketou za dva-
cet bezpříspěvkových odběrů byli také vedoucí provozního oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Ladislav Kašpar a fotograf Radovan 
Kocúrek, který pořídil snímky z malé slavnosti. 

Ocenění převzala stovka dobrovolných dárců krve 
Stříbrná Janského plaketa i pro vedoucího provozního oddělení Vsetínské nemoc-
nice a.s. Ing. Ladislava Kašpara. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme.

„K dárcovstí mě přivedla zvědavost, zda to dokážu. Poprvé 
jsem krev daroval v roce 1981,“  uvedl Jaroslav Srba (na 
snímku druhý zprava), který byl oceněn Zlatým křížem  
3. stupně za osmdesát bezpříspěvkových oběrů krve  
spolu s (zleva) Jiřím Hejdou, Zdeňkem Matuškou a Vladimí-
rem Špičákem (zcela vpravo). Všem patří velká gratulace  
a poděkování.  

Wi-Fi zdarma mají již také  
pacienti ve Čtyřlístku

Školáci z Hošťálkové  
sbírali víčka, výtěžek 
předali dětskému oddělení
S krásným, velmi milým nápadem přišli 

školáci z Hošťálkové: rozhodli se daro-
vat výtěžek svého sběru víček PET lahví 
dětskému oddělení Vsetínské nemoc-
nice a.s. Celkem předalí nemocnici 
částku 1.500 Kč, která bude využita na 
nákup vybavení. Do Hošťálkové posí-
láme školákům i učitelům poděkování 
a přejeme jim hodně zdraví a úspěchů.    

Mladí lidé jsou dnes zvyklí běžně komunikovat pro-
střednictvím internetu a sociálních sítí. „Dopro-
vody i dospívající pacienti se na možnost připojení  
k internetu často dotazovali,“ potvrdil primář dět-
ského oddělení MUDr. Marián Rubint. Bezdrátová síť 
pro pacienty nese označení NEMOCNICE_FREE, pro 
připojení není vyžadováno heslo. 

Využívat zdarma internet k vyřízení e-mailové 
korespondence, sledování zpráv či vyhledává-
ní potřebných informací mohou nyní - kromě 
pacientů chirurgického pavilonu - také pacienti 
hospitalizovaní v pavilonu Čtyřlístek. Především 
pacienty dětského oddělení a jejich doprovody 
bylo zprovoznění wifi přijato s nadšením. 

Padesát jedna bronzových, třicet jedna stříbrných, šestnáct zlatých 
Janského plaket bylo ve středu 5. listopadu 2014 předáno dobro-
volným dárcům ze Vsetínska, Meziříčska a Rožnovska, kteří pravi-
delně darují krev ve Vsetínské nemocnici a.s. Čtyři dárci získali Zlatý 
kříž třetího stupně, který se uděluje za osmdesát bezpříspěvkových 
odběrů. Všem oceněným patří velké poděkování za nezištné dár-
covství, kterým přispívají k záchraně zdraví a lidských životů. 
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„Nabízíme pacientům klasickou operaci,  
sklerotizaci i radiofrekvenční ablaci,“

Žilní problematika. Takový byl název úvodní přednášky se zdra-
votní tematikou, které pro letošní podzim připravila Vsetínská 
nemocnice a.s. ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihov-
nou, v jejímž společenském sále v centrálním objektu na Dolním 
náměstí se také všechny akce konaly.  Přednášku o žilní pro-
blematice připravil a prezentoval lékař chirurgického oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Petr Povýšil. Posluchačů bylo 
opravdu hodně, přišla jich bezmála stovka. Bylo zřejmé, že žilní 
problémy, křečové žíly či bércové vředy trápí velkou část popu-
lace, a to nejen v seniorském věku. Lékaři Vsetínské nemocnice 
a.s. jsou připraveni pacientům pomoci a zájemci se na ně mohou 
s důvěrou obrátit. 

„Onemocnění žil dolních končetin je po zubním kazu druhým nejčas-
tějším onemocněním,“ uvedl hned v úvodu MUDr. Petr Povýšil s tím, 
že rozeznáváme tři typy žil dolních končetin: povrchové, hluboké a 
takzvané spojky (komunikující žily – perforátory). Hluboký žilní sys-
tém z končetiny odvádí až devadesát procent krve ze svalů bérce a 
stehna, jeho dokonalá funkce je velmi důležitá. Žíly dolních končetin 
obecně fungují jako ostatní žíly v těle, odvádějí krev z tkání směrem 
k srdci. Žilní řečiště však pracuje v obtížných podmínkách, krev teče 
směrem nahoru proti směru gravitace. Proto mají žíly dolních kon-
četin mechanismy, které tok usnadňují. Nejdůležitější jsou chlopně, 
které umožňují jednosměrný tok krve a nedovolí krvi téct zpátky. Při 
poruše funkcí chlopní dochází k tak-
zvanému refluxu krve – toku špatným 
směrem. 
Obecně rozeznáváme čtyři základní 
onemocnění žil dolních končetin: chro-
nickou žilní nedostatečnost, křečové 
žíly, žilní záněty a bércové vředy. „Jed-
ním z prvních příznaků žilní nedosta-
tečnosti je otok, projevuje se nejvíce 
u vnitřního kotníku a postupuje smě-
rem nahoru,“ vysvětlil MUDr. Povýšil. 
Dále se může jednat o dermatitidu  
a hyperpigmentaci – hnědavé zbarvení 
kolem kotníků, způsobené takzvaným 
hemosiderinem. Jedná se o jeden z příznaků pokročilejšího stádia, 
které může po čase vést ke vzniku bércového vředu. „Bércový vřed je 
jednou z nejzávažnějších komplikací,“ konstatoval lékař. 

Kompresní punčochy, medikamenty, 
sklerotizace, operace

Rizikovými faktory vzniku žilních onemocnění jsou pozitivní rodinná 
anamnéza, nadváha, těhotenství (zejména dvě a více) a životní styl, 
který zahrnuje dlouhodobé stání či sezení při práci. Doporučuje se 
vyhýbat dlouhému sezení a stání, občasné zvednutí dolních konče-
tin, tak, aby bylo koleno mírně pokrčeno. „Je možné si rovněž pořídit 
kompresní punčochy. Existují čtyři kompresní třídy, punčochy první 
kompresní třídy si můžete koupit sami v lékárně či specializovaném 
obchodě, pro další je zapotřebí předpis, který vystaví lékař,“ doporučil 

MUDr. Povýšil. Úlevu mohou přinést medikamenty (Detralex, 
Warfarin, masti Heparoid, Lioton), pneumatická – přístrojo-
vá lymfatická masáž, důležitá je také správná úprava pitného 
režimu. „V případě drobných křečových žilek, varikozit bez 
návaznosti na hluboký žilní systém je možné uvažovat také 
o řešení formou sklerotizace, kdy se tenkou jehličkou vpraví 
do žíly speciální látka a žíla jejím působením vlastně zanik-
ne. Jedná se o ambulantní zákrok, po ošetření je zapotřebí po 
dobu sedmi až osmi dnů kontinuální komprese, také je nutné 
se po dobu šesti týdnů nevystavovat slunečnímu záření, takže 
tento zákrok v letních měsících vůbec neprovádíme,“ objasnil  

MUDr. Povýšil. V úva-
hu přichází také operač-
ní řešení, které se provádí  
v celkové či spinální anesté-
zii. Využívá se dnes šetrných 
nástrojů, řezy, kromě třísel-
ných, jsou drobné. „Principem 
je odstranění či zneprůchodnění 
varikózně změněných žil, pod-
vaz a přerušení insuficientních 
perforátorů – spojek. Hospita-
lizace je velmi krátká, posta-
čuje zpravidla jen jedna noc v 
nemocničním zařízení. Po opera-

ci je vhodná komprese po dobu zhruba dvou týdnů,“ uvedl  
MUDr. Povýšil.  Ve Vsetíně je dostupná také operace křečo-
vých žil metodou takzvané radiofrekvenční ablace. „V třísle 
je potřeba žílu přerušit, sonda se zasune od kotníku po tříslo. 
Sonda spojená s generátorem produkuje teplo, jež žílu v pod-
statě zataví,“ vysvětlil MUDr. Povýšil. Klasické operativní řeše-
ní hradí pojišťovna, u metody radiofrekvenční ablace si musí 
pacient sondu zaplatit. V současné době se jedná o částku  
15 780 korun. „Výhodou radiofrekvenční ablace je pro pacien-
ta kratší doba zotavení, rychlejší návrat do zaměstnání, menší 
výskyt hematomů,“ dodal MUDr. Povýšil. 
Cévní ambulanci Vsetínské nemocnice a.s. mohou zájemci 
navštívit ve středu od 12.00 do 14.00 hodin. Tel. do ambu-
lance je 571 818 430. 

hovořil o možnostech invazivní léčby křečových žil lékař chirurgického oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Petr Povýšil.
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Za tři roky více než 16 tisíc mammografií
Prvního prosince 2014 to budou tři roky, kdy bylo v poliklinice Vsetínské nemocni-
ce a.s. otevřeno moderní akreditované screeningové mammografické pracoviště.  
Za dobu své existence zde bylo provedeno více než 16 300 screeningových mammo-
grafií, z nichž bylo nově diagnostikováno více než 180 karcinomů mléčné žlázy. Napro-
stá většina pacientek byla operována ve Vsetínské nemocnici a.s. Na operace karci-
nomu mléčné žlázy se zde specializuje chirurg MUDr. Petr Rohlík (na snímku vlevo  
s MUDr. Zdeňkem Mutinou).
Přímo ve Vsetíně je tak k dispozici kom-

plex diagnostické i chirurgické péče, který 
dává ženám šanci včasného záchytu one-
mocnění v době, kdy je dobře léčitelné. 
„Screeningem je míněno 
organizované, kontinuální  
a vyhodnocované úsilí  
o časný záchyt zhoubných 
nádorů prsu prováděním 
preventivních mamogra-
fických vyšetření prsů 
v populaci asymptomatic-
kých žen, tedy takových, 
které nepociťují žádné přímé známky přítom-
nosti nádorového onemocnění prsu,“ řekl  
MUDr. Zdeněk Mutina ze vsetínského mam-
mocentra na podzimní besedě v Masarykově 
veřejné knihovně, která byla věnována této 

problematice. Preventivní (screeningové) 
mamografické vyšetření se provádí u žen 
ve věku od 45 let v pravidelných dvouletých 
intervalech. Poukaz na vyšetření - žádanku 

- může vystavit gyneko-
log či praktický lékař pro 
dospělé. „Screeningový 
mammograf lze provést 
i tehdy, pokud je žena 
bez příznaků, ale ostat-
ní kritéria nesplňuje, to 
znamená, že je mladší 
45 let, případně vyšet-

ření žádá v kratším než dvouletém interva-
lu. Zde se však předpokládá, že si preven-
tivní vyšetření zaplatí jako samoplátkyně,“ 
uvedl MUDr. Mutina. Při prokázaném pozi-
tivním nálezu, eventuelně i hraničních his-

Lékaři přednášeli o léčbě kolorektálního karcinomu 

Primář MUDr. Tomáš Šálek (na snímku vle-
vo nahoře) z Krajské nemocnice Tomáše 
Bati ve Zlíně zahájil pracovní schůzku léka-
řů, která se konala ve středu 22. října v naší 
nemocniční knihovně. Spolupořadateli akce, 
které se zúčastnily tři desítky lékařů, byla 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty 
Purkyně, Česká lékařská komora a Vsetínská 
nemocnice a.s. 
Úvodní přednášku „Onkomarkery v praxi“ 

prezentovala docentka MUDr. Renata Sou-
marová (na snímku vpravo nahoře), která 
také hovořila o předoperační chemoradiote-

rapii u karcinomu rekta. MUDr. Karol Bolčák 
pak o PET/CT vyšetření a možnosti využití  
v onkologii. 
Vsetínskou nemocnici a.s. reprezentovaly 

přednášky zástupce primáře chirurgického 
oddělení MUDr. Radima Slováčka o chirur-
gické léčbě kolorektálního karcinomu a pri-
máře MUDr. Jaroslava Sankota o chirurgické 
léčbě metastáz kolorektálního karcinomu.  
Obě přednášky byly velmi zajímavé a hosty 
pozitivně hodnoceny. Tématice se budeme 
věnovat v rozhovoru v dalším vydání zpravo-
daje Vsetínská nemocnice a.s. informuje.                                                                                      

Diagnostikováno přes 180 karcinomů. Většina pacientek operována ve Vsetíně. 

tologických nálezech, je klientka zvána 
k zasedání mammokomise, kde tým 
odborníků rozhodne o strategii léčby. 
Mammokomise se schází zpravidla jed-
nou týdně ve složení mammodiagnostik 
(MUDr. Mutina, MUDr. Vávrová), chirurg 
- mammooperatér (MUDr. Rohlík), klinic-
ký onkolog (MUDr. Janáček) a patolog 
(MUDr. Mičulka).  „Cílem je rozhodnutí  
o nejpřínosnější     individuální strategii léč-
by u každé    konkrétní pacientky   (záchov-
ná operace, mastektomie,    neoadjuvan-
ce, chemoterapie, radioterapie),“ vysvětlil  
MUDr. Mutina. 
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Soutěžte s námi...Napsali jste nám...

S naším zpravodajem můžete tentokrát 
soutěžit o dvě vstupenky do kina Vatra  
na přímý přenos České mše vánoč-
ní v podání České filharmonie. Ter-
mín konání akce je 20. prosince 2014. 
Stačí správně vyluštit sudoku, číslice ve třech  
vyznačených políčkách poslat na adresu 
soutez@nemocnice-vs.cz, přidat kontakt  
a mít štěstí při slosování. 

o vstupenky na filharmonii

Výherce z minula: 
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Odpovědi posílejte do 10. prosince 2014. 
Nezapomeňte připojit tel. kontakt. 

Sudoku v minulém vydání zpravodaje správ-
ně vyluštila, správnou kombinaci (2,2,5) 
poslala, ve slosování měla největší štěstí  
a pozornost z vinotéky u Vrajů vyhrává  Jana 
Santlerová. Výherkyni gratulujeme, o způsobu 
převzetí výhry ji budeme informovat. Děkujeme  
soutěžícím a těšíme se na další odpovědi.
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Příkladná profesionalita a laskavý přístup
 • Vážená paní ředitelko, ve dnech 26. září až 3. října 2014 jsem byl hospi-

talizován na spojeném lůžkovém fondu vaší nemocnice. Dovolte mi, aby-
ch touto formou vyjádřil své poděkování personálu Vaší nemocnice, zejména   
MUDr. Heleně FUKALOVÉ  a celému zdravotnickému kolektivu ISLF. Po celou 
dobu pobytu v nemocnici jsem se setkal s naprosto profesionálním výkonem 
práce vašich zaměstnanců, jemuž nechyběl lidský rozměr. Ač pobyt v nemocnici 
nepatří k časovým obdobím života,  na které člověk rád vzpomíná, tak na pobyt 
ve vaší nemocnici budu vzpomínat rozhodně v dobrém. Profesionalita, přesnost 
a laskavý přístup personálu ke všem pacientům SLF byl příkladný. S přátelským 
pozdravem Mgr. Nikolaj MARTINÁK

Byla jsem nadmíru spokojená
  •  Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Rohlíkovi a celému týmu oddělení 

chirurgie pod vedením primáře MUDr. Jaroslava Sankota, za příkladnou péči při 
mé operaci a za úžasnou pooperační starostlivost. Ještě dodatečně děkuji všem, 
kdo se o mě starali. Byla jsem nad míru spokojená s jejich laskavým přístupem.                                                              
Anna Pospíchalová, Lužná u Vsetína

Velmi si jejich práce vážím a oceňuji 
• „Pomáháme ve stáří“ je motto, které je v hlavičce stránek oddělení LDN Vse-

tínské nemocnice a.s. Na oddělení LDN ve Vsetíně byla hospitalizována moje 
maminka dva měsíce. Já , její  dcera, jsem ji navštěvovala  každý den, i něko-
likrát.  I já   jsem se seznamovala s prostředím, které jsem neznala.  Prostředí 
plné bolesti, smutku a trápení. S potěšením  jsem sledovala, jak byl zdravot-
nický personál  sestřičky  i zdravotní asistenti k pacientkám ochotný, laskavý a 
vnímavý. Velmi si považuji také přístupu ošetřujícího lékaře MUDr. Grossmana; 
jeho  lidskost, ochota je příkladná. Maminka přes veškerou  dobrou odbornou 
péči, která jí byla poskytnuta, zemřela. Mám za to, že v prostředí oddělení LDN  
ukončila svůj život důstojně, k čemuž  do posledních chvil jejího života nemalou 
měrou přispěl zdravotnický personál – lékaři , sestřičky i zdravotní asistenti. Vel-
mi se těchto vážím a jejich práci  hluboce oceňuji.  Motto „Pomáháme ve stáří“ 
tito společně plně naplňují.  Děkuji vám.  Hana  Ekartová.

Děkuji za pohodovou atmosféru na chirurgii
• Velké poděkování zdravotnickému personálu Vsetínské nemocnice, zejména 

pak celému oddělení chirurgie za příkladnou organizaci práce, péči, vstřícné jed-
nání a celkově pohodovou atmosféru, která díky příjemně naladěným zaměst-
nancům a posléze i pacientům v prostorách chirurgie panuje. Hodně zdaru v 
práci samé, rozumné a spokojené pacienty. Radek Horák
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Líbí se Vám náš zpravodaj? 
Máte tipy, připomínky? Pište na: 

soutez@nemocnice-vs. cz.

Milé poděkování pacientky dětského oddělení, které nepotřebuje komentář...
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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

Walmark
Laktobacily Forte
s fruktooligosacharidy 60+60 tb. zdarma
Obsahuje 8 druhů bakteriálních kmenů ve vel-
mi vysokém množství 15,6 miliard v maximál-
ní denní dávce.

Walmark
GinkoPrim MAX
90+30 tb. zdarma 
S ginkgo bilobou pro lepší paměť, koncentraci a 
mozkovou činnost. Vánoční balení s tobolkami 
navíc a termohrnkem!

dárek (nůž Tescoma)

Nabídka platí do vyprodání zboží v akci. Vyzvednutím léčiva v lékárně na poliklinice podporujete Vsetínskou nemocnici a.s. 

371 Kč Walmark
Mega Lecithin FORTE
100+100 tb. zdarma  
Mega Lecithin obsahuje velké množství kyseliny linolo-
vé, která napomáhá udržovat hladinu cholesterolu  
v krvi. 

504 Kč

Nové kotelny ve Vsetíně i v Kroměříži
V současné době finišují a nejpozdějí začátkem příštího roku 
by měly být podle informací Zlínského kraje hotovy rekon-
strukce tepelného hospodářství v nemocnicích ve Vsetíně  
i v Kroměříži.  Obě akce, jejichž investorem je kraj, jsou spolu-
financovány z Operačního programu Životní prostředí. 

„Díky rekonstrukci tepelného hospodářství nemocnic v Kroměříži 
a Vsetíně dojde v těchto nemocnicích nejen ke snížení množství 
energie spotřebovávané k vytápění jejich objektů, ale i k eliminaci 
škodlivých emisí,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
 Ve Vsetínské nemocnici je již zrekonstruována stávající plynová 
kotelna, a to náhradou parních kotlů za nové teplovodní plynové 
kotle s nízkoemisními hořáky. Současně jsou nahrazeny všechny 

parní rozvody v areálu nemocnice za teplovodní, včetně pře-
dávacích stanic v objektech. Rekonstrukce bude stát 27,4 mili-
onu korun (zhruba 70 % bude uhrazeno z krajského rozpočtu, 
zbylá část z výše uvedeného operačního programu).  „V sou-
časné době se provádějí dokončovací a kompletační práce,“ 
uvedl vedoucí technického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.  
Ing. Čestmír Čech. 
V Kroměříži bude plynová centrální kotelna vybudována přímo 
v areálu nemocnice. Vzniknou rovněž nové teplovodní rozvo-
dy, domovní předávací stanice a středotlaké přípojky zemního 
plynu. Vše vyjde na zhruba 50 milionů korun, přičemž jednu 
polovinu zaplatí kraj, druhou pokryje dotace z výše uvedeného 
operačního programu.  

Rekonstrukce přispějí k úspoře nákladů za vytápění i snížení emisí. 

Komín nemocniční kotelny zmizel, změnila se technologie

Součástí rekonstrukce tepelného hospodářství bylo  
i zbourání komínu kotelny, demontována byla rov-
něž technologie spalovny. Kotelna je nyní vyba-
vena novými komíny, odpovídajícími instalované  
technologii.                            Foto: Radek Maňoušek

dárek (termohrnek)

pro lepší 
paměť

298 Kč

vánoční balení pro zdraví 
Vašich blízkých

a další sortiment



Vsetínská nemocnice a.s. informuje                                    

Strana 14

V pátém, letos již posledním, vydání zpravodaje Vsetínská nemocnice a.s. informuje je velký 
prostor věnován nominovaným a oceněným v anketě Pracovník roku ve zdravotních službách 
Zlínského kraje. Spolupracovníci oceněného MUDr. Jiřího Kiliana o něm řekli a napsali spous-
tu krásných slov a byla by velká škoda je nezveřejnit. 

Pro letošní podzim si zdravotníci Vsetín-
ské nemocnice a.s. již připravili a odpre-
zentovali v Masarykově veřejné knihovně 
Vsetín čtyři přednášky se zdravotnickou 
tématikou. Hovořili o žilní problematice, 
prevenci a onemocněních prsu, rehabili-
taci dětí a ortopedické problematice. Dal-
ší přednášky jsou však připraveny v rámci 
Akademického roku (nejen) pro seniory. 
Jedná se o Cvičení a možnosti rehabilita-
ce, Výživu seniorů a Interní onemocnění. 
První modul je věnován trénování pamě-

ti. Jednotlivé lekce vede trenérka paměti, 
ředitelka Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín PhDr. Helena Gajdušková. 
V druhém modulu se představí také 

naši zdravotníci: 24. listopadu od 16.00  
do 18.00 hodin bude fyzioterapeutka 
Martina Malovaná přednášet ve spole-
čenském sále knihovny o cvičení a mož-
nostech rehabilitace (protahovací cvičení, 
správný sed, relaxace, zdravý spánek). 

O dva dny později ve stejný čas a na 
stejném místě pak nutriční terapeutka  
Mgr. Ivana Dvořáková pohovoří o výži-
vě seniorů (fyziologické změny, poruchy 
výživy, diabetes mellitus, praktické rady, 
dietní systém. Celý cyklus uzavře 3. pro-
since přednáška lékařů interního oddě-
lení Vsetínské nemocnice a.s. o interních 
onemocněních a možnostech léčby. 
Zajímavým zpestřením bude jistě 

také prezentace paní Radky Turpišové  
o bylinkách a jejich uplatnění v léčbě, 
která se uskuteční 1. prosince. Aka-
demický rok (nejen) pro seniory při-
pravila Masarykova veřejná knihovna  
Vsetín ve spolupráci se Vsetínskou nemoc-
nicí a.s. 

Akademický rok přinese 
další sérii přednášek 
pro veřejnost

„Spolupráce s MUDr. Kilianem byla 
vždy korektní, podnětná a inspirativ-
ní. Byl a je pro mě skvělým mentorem 
a v mnoha ohledech i příkladem. Jsem 
rád, že právě jej Zlínský kraj vybral  
k ocenění, vnímám jej jako mimořádnou 
osobnost.“                          Mgr. Pavel Šupka, 

náměstek pro ošetřovatelskou péči 

Charakterizovat pana primáře Kiliana ve 
dvou - třech větách je nemožné. Mohu se 
pouze pokusit vyjádřit alespoň něco málo:  
Pan primář Kilian vždycky byl a je neskutečná 
osobnost s neuvěřitelným všeobecným pře-
hledem, v širokém okolí nedostižný odborník 
ve své profesi. To o něm vědí všichni.
Pan primář  Kilian je člověk, jehož vztah  
k dětem poznáte a patřičně oceníte pou-
ze v případě, že máte to štěstí a můžete  
ho při práci s dětmi aspoň chvilku sledovat ...  
Je to člověk myslící na děti a bránící tyto  
za všech okolností a při všech příležitostech. 
Pan primář Kilian je úžasný bavič s nekoneč-
nou energií, hýřící humorem, ke kterému 
většinou, bohužel, musíte i něco vědět 
Pan primář Kilian je člověk, který není scho-
pen si zapamatovat jména vlastního týmu 
sester za kratší dobu než je přibližně jeden 
rok (a to nevím, jestli to není víc), pro kte-
roukoliv z nich však vyšetří dítě všech jejích 

příbuzných, kamarádek i sousedů, je-li o to 
požádán...
Pan primář Kilian zásadně nikoho nechválí, 
ani se neomlouvá. Když nic neříká, zname-
ná to, že je spokojen. Když je spokojen víc, 
vyjádří to větami, ve kterých se musíte umět 
zorientovat. Pokud se vám to nepodaří - 
vaše smůla...
Pan primář vychovává sestry na svém oddě-
lení tak, aby se na ně mohl spolehnout, 
nic neponechá náhodě. Kdo neví o půlno-
ci, co je to dušnost, je dotazován znova  
a znova (většinou ovšem tak razantně, že si  
to zapamatuje doživotně hned napoprvé).
Panu primáři Kilianovi vůbec nemá cenu 
lhát, vymýšlet si, nebo nějak „divně mlžit“ 
s úmyslem, že jakmile odejde, nějak  
to spravíte….  Za celá ta léta spolupráce 
jsem nepřišla na to, jak to dělá, ale on na to 
vždycky – dřív nebo později - přijde…

Pan primář Kilian se zastává  
sester, když ostatní mlčí.

Když nikdo neví, pan primář Kilian  
ví vždycky.

Pan primář Kilian je člověk, na kterého 
nevymyslíte haiku…

Pan primář Kilian je člověk, na kterého 
nezapomenete …

Bc. Eva Kovářová, vrchní sestra dětského 
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 

Ještě pár (krásných) slov... o MUDr. Jiřím Kilianovi 

Pojďte s námi za kulturou...
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Bowlingový turnaj: prvenství se zdvojilo

Podzimní sportovní turnaj zaměstnanců Vsetínské 
nemocnice provázela dobrá nálada a kvalitní sportov-
ní výkony. Na pomyslných stupních vítězů bylo tento-
krát nezvykle těsno, protože se na první příčce potka-
ly se stejným počtem bodů hned dva týmy, a to OIS 
plus (ve kterém hráli zaměstnanci z oddělení infor-
mačních systémů a oddělení zdravotních pojišťoven) 
a Věrčin tým (Věra Prousková, Leoš Dostál, Simona 
Koniariková, Libor Czeffer, Pavel Šupka, Jan Vojta).  
Stříbrnou příčku obsadila MIKRA plus a bronzo-
vou LÉKÁRNA, která získala zaslouženě i ocenění za 
nejlepší výtvarné zpracování dresů či spíše herních 
úborů. Tentokrát se lékárna proměnila ve skupinku 
afrických domorodců v parukách a s příslušným vyba-
vením. Byli báječní, ale to platí o všech účastnících. 

Domnívali jsme se, že shoda bodů u týmů je málo pravděpodobná, ale stalo se.  
Z vítězství se nakonec radovala dvě družstva. A nejlepší dresy měla opět lékárna.

Na turnaji se také veřejným hlasováním rozhodovalo o výsled-
cích cestovatelské soutěže se zpravodajem Vsetínská nemocnice 
a.s. informuje. Úkolem bylo vzít zpravodaj na dovolenou, pořídit 
fotografii a poslat ji do soutěže. Díky soutěžícím se naše infor-
mační periodikum dostalo k moři do Chorvatska, Španělska, dále 
pak do Francie, Švýcarska, ale také na Ukrajinu a putovalo se  
i po vlastech českých. Nejvíce hlasů získala Eva Baslová, stříbr-
nou příčku obsadilo cestovatelské duo Libor Czeffer a Simona 
Koniariková, bronzový byl Pavel Šupka. Čtvrtou příčku obsadila 
Věra Prousková. Ocenění získali diplomy a drobné dárečky. Pro 
vítěze byl připraven slibovaný sekt. Děkujeme všem účastníkům 
i hlasujícím a těšíme se na další ročník cestovatelské soutěže.  

Cestovatelská soutěž se zpravodajem již zná své vítěze 

1. místo 

2. místo 

3. místo 
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Baňky podpoří porodnici i letos: připraveny jsou „kočičí“ vzory

Hitem loňských Vánoc byly ručně zdobené skleněné baňky 
v podobě miminek, které Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetí nské porod-
nice vyrobila IRISA. Pro příznivce „baňkování“ jsou již připraveny nové 
vzory pro letošní Vánoce. K mání budou 5. prosince na Mikulášském 
dnu ve Vsetí ně. A Vy, čtenáři našeho zpravodaje, se můžete jako první 
podívat, jak baňky pro letošní Vánoce vypadají. Nadační fond vsadil na 
kočičí vzory, opět v holčičí i chlapecké barevnosti . Jedná se stejně jako 
vloni o půvabná dílka, takže je skutečně důvod k těšení. A my doufá-
me, že se Vám budou líbit stejně jako loňské. Zájemci mohou jeden kus 
získat za příspěvek nadačnímu fondu ve výši padesáti  korun. 

Krásným uměleckým i společenským zážitkem bylo benefi ční předsta-
vení komedie Světáci, kterým vsetí nští  ochotníci, hokejisté a nově také 
fotbalisté zahájili sezónu. Sál Lidového domu byl téměř zcela zaplněn 
a výtěžek ve prospěch Nadačního fondu pro rozvoj vsetí nské porod-
nice - stejně jako v minulém roce - přesáhl třicet ti síc korun. Finance 

půjdou na dokončení rodinného porodního pokoje. Hokejisté, fotba-
listé i ochotníci se přišli přímo do porodnice podívat, jak modernizace 
pokračuje, a byli spokojeni a potěšeni. I tí m, kolik se jim rodí ve Vse-
tí ně nových sportovců a fanoušků. Děkujeme všem, kteří se zapojili 
a těšíme se na další společné akce. 

Benefi ční Světáci vynesli přes třicet ti síc   


