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Úvodní slovo předsedkyně představenstva 
 

Vážené dámy a pánové, vážení zaměstnanci, pacienti, čtenáři,  

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Vsetínské 

nemocnice a.s. za rok 2014. Dovolte mi v jejím 

úvodu vyslovit několik poděkování. V první řadě 

pacientům, tedy těm, pro které jsme tady 

především. Počet hospitalizovaných i ambulantně 

ošetřených pacientů meziročně vzrostl, vzrostl 

počet operací i počet porodů, což napovídá, že 

svou práci zřejmě děláme dobře. Tuto skutečnost 

potvrzuje i fakt, že jsme i v roce 2014 obhájili titul 

Nejlepší nemocnice Zlínského kraje očima 

pacientů. Děkujeme za toto ocenění práce všech 

zaměstnanců nemocnice, které je však i závazkem 

do budoucna. Zcela jistě mohu za všechny 

zaměstnance slíbit, že o přízeň pacientů budeme 

usilovat i v dalším období, a to nejen kvalitou 

poskytnuté péče, ale i vstřícným, vnímavým, 

laskavým a lidským přístupem k nemocným, k jejich blízkým. Pozitivní atmosféra je nezbytná 

v prostředí, kde se setkáváme s bolestí, nemocí i utrpením, a je nedílnou součástí úspěšného 

léčebného procesu.  

Další poděkování patří zaměstnancům za jejich loajalitu a značný objem práce, který v uplynulém roce 

dokázali zvládnout. Za tisíce léčených a vyléčených pacientů, za tisíce hospitalizovaných pacientů.  

Za spoustu hodin, které mimo samotnou práci musí věnovat svému dalšímu rozvoji a profesnímu 

růstu. Zde si velmi cením zejména žen ve zdravotnictví, které kromě samotné práce věnují i spoustu 

času studiu a zvyšování vlastní kvalifikace, podílejí se současně na výchově mladých zdravotníků, 

studentů zdravotnických škol, a vedle toho plní i náročné osobní a životní role matek, manželek, 

babiček,… S obrovskou pokorou a úctou vyslovuji na tomto místě poděkování všem, kteří jsou v našem 

pracovním týmu. A také jejich blízkým, kteří je v jejich práci podporují.  

Zapomenout nelze ani na zakladatele nemocnice, na Zlínský kraj. I tímto směrem míří poděkování,  

a to zejména za finanční podporu, které se nám v uplynulém roce dostalo. Prostředky byly určeny 

zejména na udržování a modernizaci majetku Zlínského kraje, který naše nemocnice užívá. A o tom, že 

se mnohé v roce 2014 změnilo, že se mnohé na další roky chystá, se dočtete dále v textu výroční 

zprávy. Nutné je zmínit a poděkování poslat i dalším subjektům. Zejména se jedná o Město Vsetín,  

o spolupracující místní podniky, firmy a organizace, ale i dodavatele, velké sponzory i drobné dárce, 

školy i studenty. Ti všichni společně s námi utvářejí nemocnici a její obraz. A jsem velmi ráda, že jejich 

počet narůstá a vzájemná spolupráce získává stále nové formy a podoby.  
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Jak tedy zhodnotit krátce, ale výstižně rok 2014? Troufám si zopakovat, že se jednalo o úspěšný rok.  

A to hned z několika důvodů. Tím nejzásadnějším je výrazně kladný výsledek hospodaření. Zisk v řádu 

milionů korun tato nemocnice v minulosti nezaznamenala. Co je však důležitější, zisku bylo dosaženo 

racionálními úsporami na straně nákladů, ale také vyšší výkonností, vyšší efektivitou při využívání 

zdrojů a větší důsledností při vyjednávání o úhradách zdravotní péče. Podařilo se zvýšit průměrnou 

mzdu i realizovat několik významných investičních akcí a další akce připravit. Podařilo se poměrně 

výrazně snížit objem závazků po splatnosti a tedy snížit zadlužení nemocnice. Nemocnice  

i nadále působí jako klíčový poskytovatel zdravotních služeb v regionu Vsetínska, ale je i nezbytnou  

a důležitou součástí zdravotnictví Zlínského kraje. Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními 

pojišťovnami a ty nemocnici vnímají jako stabilního partnera.  

Díky těmto výsledkům a postupným, navazujícím krokům a opatřením se můžeme pustit i do 

náročných záměrů pro rok 2015. Strategicky nejvýznamnějším záměrem je zahájení výstavby nového 

interního pavilonu pod vedením Zlínského kraje. Je to nejen zdravotníky, ale především veřejností, 

dlouho očekávaný krok a můžeme říci, že po dokončení bude pro pacienty interních oborů skutečným 

krokem do jiného tisíciletí. Ale Zlínský kraj realizuje i další významné investice. Především se jedná 

o zateplování budovy ředitelství a léčebny dlouhodobě nemocných. Zlepší se nejen tepelný komfort, 

dojde nejen k úsporám energie, ale významně se změní i vzhled budov. Dokončena již byla další 

investiční akce – vybudování nových ambulancí a lékárny přímo u vstupu do nemocnice. Rok 2015 je 

i rokem očekávání zaměstnanců, spojených se zvyšováním mezd. Díky systematickému tlaku  

na zvyšování efektivnosti jsme mohli k navýšení mezd přistoupit. Nezbývá než si přát a udělat 

maximum, aby byl rok 2015 úspěšným pokračováním toho uplynulého. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Prousková, MBA 

Předsedkyně představenstva, ředitelka 
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1. Charakteristika společnosti 

1.1. Základní údaje 

Název společnosti:   Vsetínská nemocnice a.s. 

IČ, DIČ:    26871068, CZ26871068 

Sídlo společnosti:   Vsetín, Nemocniční 955, PSČ 755 01 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946  

Datum zápisu:   20. září 2005 

Datum zahájení činnosti:  1. května 2007 

Právní forma:   akciová společnost 

Akcionář:    Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 

Telefon:    + 4200 571 818 111 

Webové stránky:   www.nemocnice-vs.cz 

   

1.2. Předmět podnikání 

 Poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické, léčebné, 

preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče  

v souladu s platnou právní úpravou 

 Opravy silničních vozidel 

 Hostinská činnost 

 Masérské, rekondiční a regenerační služby 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona 

 Silniční motorová doprava 

 nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

 nákladní mezinárodní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 

 vnitrostátní příležitostná osobní 

 

http://www.nemocnice-vs.cz/
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1.3. Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti je 260 800 000,- Kč, je vydáno 258 kmenových akcií na jméno 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč a dále 28 kmenových akcií na jméno v listinné 

podobě v hodnotě 100 tis. Kč. K 31.12.2014 je základní kapitál splacen. 

1.4. Statutární orgány společnosti 

Představenstvo 

Předseda představenstva  Ing. Věra Prousková, MBA 

Člen představenstva  Ing. Leoš Dostál 

     MUDr. Bořek Lačňák 

 

   
Ing. Věra 

Prousková, MBA 
 

Ing. Leoš  
Dostál 

MUDr. Bořek  
Lačňák 

 

Dozorčí rada do 31. 7. 2014 

Předseda dozorčí rady  Mgr. Petr Kořenek 

Členové dozorčí rady  Ing. Otta Grebeň 

(řazeno podle abecedy)  Blanka Kubelová 

     Ing. Jaroslav Kučera 

     Ing. Dalibor Maniš, MPA 

     MUDr. Petr Mičulka 

     MUDr. Lubomír Nečas 

     Mgr. Taťána Valentová-Nersesjan 

     MUDr. Radim Slováček 

Dozorčí rada společnosti od 1. 8. 2014 

Předseda dozorčí rady  MUDr. Lubomír Nečas, den vzniku funkce 7. 8. 2014 

Členové dozorčí rady  Ing. Libor Karásek 

(řazeno podle abecedy)  Lucie Kotrlová 

     Ing. Jaroslav Kučera 

     Bc. Petr Lusar 

     Ing. Martin Pavlica 
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     MUDr. Radim Slováček 

     MUDr. Robert Teleky 

     JUDr. Josef Valenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Vedení nemocnice 

       Ředitelka     Ing. Věra Prousková, MBA 

Náměstek pro léčebnou péči  MUDr. Bořek Lačňák 

Náměstek pro ošetřovatelskou péči  Mgr. Pavel Šupka  

Náměstek pro HTS     Ing. Leoš Dostál 

Náměstek pro personální řízení  Ing. Martin Pavlica 

Manažer kvality    Ing. Libor Czeffer 

Tisková mluvčí    Ing. Lenka Plačková 

 

1.6. Vedení oddělení  

 

       Anesteziologicko-resuscitační oddělení primář MUDr. Milan Doležel 

      vrchní sestra Bc. Petra Proksová 

Centrální operační sály    primář MUDr. Dalibor Dvořák 

a centrální sterilizace    vrchní sestra Bc. Jana Hanušová 

Dětské oddělení     primář MUDr. Marián Rubint 

      vrchní sestra Bc. Eva Kovářová 

Gynekologicko-porodnické oddělení      primář MUDr. Jiří Hlavinka  

      vrchní sestra Bc. Milena Fusková 

Hematologicko-transfuzní oddělení  primář MUDr. Karel Srovnalík  

      vrchní sestra Marie Kašparová 

Chirurgické oddělení    primář MUDr. Jaroslav Sankot  

      vrchní sestra Bc. Miriam Valchářová 

Interní spojený lůžkový fond  primář MUDr. Vlastimil Koziel  

      vrchní sestra Bc. Bohdana Kutějová 
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Léčebna dlouhodobě nemocných   primářka MUDr. Danica Hromadová (do 07/2014), 

      dále vedením pověřena MUDr. Marie Janečková  

      vrchní sestra Jarmila Zubíčková 

Neurologie      primářka MUDr. Blanka Rychlíková  

Oční oddělení     primář MUDr. Michal Ziegler 

      vrchní sestra Eva Nováková 

Oddělení klinické biochemie  vedoucí oddělení RNDr. Dagmar Bělovová 

      vedoucí laborantka Pavlína Melichaříková 

Oddělení klinické onkologie   primář MUDr. Zdeněk Janáček 

      vrchní sestra Lenka Rohanová do 08/2014,  

      od 09/2014 Bc. Jana Macháčová 

Oddělení lékařské mikrobiologie  vedoucí oddělení RNDr. Anna Sekáčová 

      vedoucí laborantka Eva Sotolářová 

Oddělení patologické anatomie  primář MUDr. Petr Mičulka 

      vedoucí laborantka Mgr. Věra Maňáková 

Oddělení TRN     primář MUDr. Ján Hanuštiak 

(tuberkulózy a respiračních nemocí) vrchní sestra Hana Chmelařová 

Ortopedické oddělení    primář MUDr. Zdeněk Košťál 

      vrchní sestra Irena Srbová, DiS.  

Radiodiagnostické oddělení   primář MUDr. Radomír Vala  

      vedoucí radiologická asistentka  Anna Ingrová 

Rehabilitační oddělení    primářka MUDr. Danuše Trnovcová 

      vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková 

Ušní, nosní, krční oddělení    primář MUDr. Stanislav Zatloukal do 07/2014,  

      od 08/2014 MUDr. Magdaléna Krutilková 

      vrchní sestra Mgr. Andrea Adámková  

 

1. Historie společnosti 

V dubnu 2014 jsme si připomenuli 103 let  

od slavnostního otevření zdejšího 

zdravotnického zařízení a 16. května 2014 pak 

103 let od přijetí prvního pacienta a tedy 

faktického zahájení činnosti nemocnice. 

Nemocnice měla štěstí na významné osobnosti, 

které s ní spojily svůj život a přispěly k jejímu 

rozvoji. Jednou z významných postav byl 

bezesporu MUDr. Josef Gregor, první primář, 

který měl chod nemocnice na starosti, ale také 

jeho nástupce MUDr. Josef Holz, jenž svým 

chirurgickým uměním přilákal mnohé pacienty  

a významně se zasloužil o rozvoj nemocnice.  
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Počátkem třicátých let ale již kapacita tehdejší nemocnice nepostačuje, plánuje se výstavba 

nového pavilonu. Komplikuje ji však hospodářská krize, později druhá světová válka. I přesto se 

rozvíjejí další odbornosti, přicházejí MUDr. František Adamík (ORL), MUDr. Zdeněk Kublák 

(ftiseolog) a MUDr. Rudolf Houdek 

(gynekolog), vznikají nová oddělení. 

V roce 1945 se společně s chirurgií stěhují 

do nového pavilonu, který se po mnoha 

letech podařilo dokončit. V padesátých 

letech se nemocnice stává středem 

tehdejšího OÚNZ (Okresní ústav 

národního zdraví). Realizuje se postupně 

řada investičních akcí, rozšiřují se i 

odbornosti (rentgenologie, ARO, 

ortopedie, neurologie). Koncem 

šedesátých let se interní oddělení dočká 

vybudování jednotky intenzivní péče, v roce 1972 je zahájen provoz v nově vybudovaném 

infekčním pavilonu. Dalším vybudovanými objekty jsou poliklinika a pavilon LDN.  

 

V polovině devadesátých let je dokončena přístavba k chirurgickému pavilonu, kde vzniká prostor 

pro centrální operační sály a centrální sterilizaci. Následně je realizována výstavba nového 

stravovacího pavilonu (1999 – 2003) a rekonstruován infekční pavilon (dokončeno 2007), kde 

našlo zázemí rovněž dětské oddělení a oddělení lékařské mikrobiologie.  

V letech 2003 až 2007 byla nemocnice příspěvkovou organizací, od 1. května 2007 je akciovou 

společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je Zlínský kraj. V dubnu 2011 byl 
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slavnostně předán zatím nejnovější objekt: pavilon patologie a centralizovaných laboratorních 

provozů, který zajišťuje zázemí nejen pro oddělení patologické anatomie, ale také pro klinickou 

biochemii a hematologicko-transfuzní oddělení. Investorem stavby byl Zlínský kraj, vnitřní 

vybavení hradila z vlastních prostředků Vsetínská nemocnice a.s.   

 

V prosinci 2013 byl slavnostně zahájen provoz rekonstruované centrální sterilizace. Investorem 

stavební části v objemu 14,5 milionu korun byl Zlínský kraj. Nemocnice uhradila dodávku 

zdravotnických technologií a vnitřní vybavení za bezmála 6,5 milionu korun. Rekonstrukce 

centrální sterilizace znamená nejen obnovu stávajícího vybavení a technologií, ale díky změně 

prostorové dispozice také provozní úspory.  
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2. Současnost společnosti 
 

Pracoviště 

Počet pacientů Průměrná 
doba 

hospitalizace 
(dny) 

Počet 
lůžek 

Využití lůžek 
(%) ambulantní hospitalizovaní 

Anesteziologicko-resuscitační 7 106 184 5,7 5 59,0 

Dětské   1 199 3 285 2,7 40 60,9 

Gynekologicko-porodnické  7 499 1 685 4,2 37 56,6 

Hematologicko-transfuzní 66 577     

Chirurgické 20 468 2 884 5,2 74 77,9 

Infekční  1 546     

Interna 27 596 3 698 5,0 68 75,6 

Neurologie 11 130 744 5,6 10 123,9 

Klinické biochemie 133 526     

Klinický psycholog 305     

Léčebna dlouhodobě nemocných 0 704 40,6 85 93,0 

Lékařské mikrobiologie 33 991     

Oční 9 489     

Klinická onkologie 3 888     

Ušní, nosní, krční (ORL) 6 864     

Ortopedické 8 365 1 407 4,3 25 66,8 

Patologické anatomie 8 519     

PLDD 3 865     

RDG 49 264     

Rehabilitace 61 512     

TRN 7 521 
    

Celkem 186 526* 14 086 6,5 344 77,2 

*počet ambulantních pacientů celkem není prostým součtem pacientů jednotlivých oddělení, jedná se o počet unikátních rodných čísel 

v rámci nemocnice 
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2.1. Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2014 

 

 
 

 

Rok 2014 byl ve Vsetínské nemocnici a.s. ROKEM PRO LDN. Cílem tohoto projektu bylo shromáždit 
finanční prostředky na nákup nových lůžek a dalšího vybavení, ale také rozšířit spektrum služeb 
poskytovaných v léčebně dlouhodobě nemocných tak, aby pobyt na oddělení byl pro pacienty 
příjemnější. Díky pomoci sponzorů a výtěžku benefičních akcí se podařilo shromáždit bezmála 
milion korun.V průběhu roku na oddělení začali působit nemocniční kaplani, činnost zahájil i Klub 
LDN, který pacientům nabízí například výtvarné tvoření, trénink paměti, předčítání a oblíbenou 
canisterapii. Terapeutický pes Terka se stal miláčkem všech pacientů i personálu. O všech aktivitách 
informovala fotografická výstava, která byla k vidění v prosinci 2014 v prostorách Masarykovy 
veřejné knihovny ve Vsetíně. 

 

  

Významnou byla v roce 2014 pro Vsetínskou nemocnici a.s. realizace ZATEPLENÍ POLIKLINIKY, které 
zlepšilo tepelnou pohodu v budově, kde jsou čtyři desítky pracovišť, šetří náklady na výtápění  
a pozitivně změnila celkový vzhled rozsáhlé stavby v centru Vsetína. 
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VÝSTAVU SI PROHLÉDL I HEJTMAN 

Až do konce ledna 2014 byla v prostorách Masarykovy 
veřejné knihovny ve Vsetíně k vidění výstava Exkurze do 
mikrosvěta, která představila velkoplošné fotografie 
laboratorních vzorků, pořízených kvalitním optickým 
mikroskopem. Připravena byla i komentovaná prohlídka za 
účasti ředitelky nemocnice Ing. Věry Prouskové a primáře 
oddělení patologické anatomie MUDr. Petra Mičulky. Právě 
jeho oddělení se zásadním způsobem podílelo na vzniku 
výstavy. V září 2014 se výstava přestěhovala do výstavních 
prostor v 16. patře Krajského úřadu ve Zlíně. Výstavu  
si prohlédl i hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. 

 

 

ODBORNÁ PRAXE PRO MLADÉ 
Vsetínská nemocnice a.s. se zapojila pro projektu Úřadu 
práce Odborné praxe pro mladé do 30 let. Projekt je zaměřen 
na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny. Jedná se 
o uchazeče o zaměstnání, kteří postrádají pracovní 
zkušenosti, nebo s pracovními zkušenostmi maximálně 2 roky 
po ukončení přípravy na povolání. Prvním zapojeným, 
respektive první zapojenou, byla zdravotnická asistentka 
pracující na chirurgické ambulanci, dalším pracovnice 
podatelny. 

 

PŘEDNÁŠKA O PÁNEVNÍM DNU 

Velkému zájmu veřejnosti se těšila přednáška s názvem 
Pánevní dno – držení těla – prevence inkontinence. Hovořilo 
se o problémech, které trápí každou třetí ženu, nechyběly 
praktické rady, ukázky cvičení. Akce se uskutečnila ve 
společenském sále Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. 
Přednášela primářka rehabilitačního oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Danuše Trnovcová a vedoucí 
fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková. Navštívila ji 
bezmála stovka zájemců. Nemocnice pokračovala v pořádání 
zajímavých přednášek a prezentací nejen pro veřejnost.  

 

NEMOCNIČNÍ KAPLANI SLOŽILI SLIB 
Dvakrát týdně v odpoledních hodinách působí ve Vsetínské 
nemocnici a.s. dvojice nemocničních kaplanů. Slavnostní slib 
složili v rámci ekumenické bohoslužby slova, která se 
uskutečnila v nemocniční kapli za účasti ředitelky nemocnice 
Ing. Věry Prouskové a dalších hostů. Bohoslužbu vedl 
biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír 
Vitásek. Nemocniční kaplani působí v léčebně dlouhodobě 
nemocných, ale dle potřeby také na dalších odděleních. 
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O VYŠETŘENÍ SLUCHU JE ZÁJEM  
Sluch devíti stovek novorozenců otestovali pracovníci ORL za 
prvního jeden a půl roku, co byla tato služba ve Vsetíně 
k dispozici. Využívají ji pro své ratolesti téměř všechny 
maminky rodící ve Vsetíně.  Testování sluchu dítěte probíhá 
na základě měření takzvaných otoakustických emisí. Včasná 
diagnostika sluchové vady a zahájení sluchové rehabilitace je 
důležitá pro komunikační dovednosti dítěte a rozvoj řeči. 
Dává jim větší šanci začlenit se do běžného života. Vyšetření 
probíhá v ambulantním režimu, maminka může svého 
potomka objednat při odchodu z porodnice. 

 

PORODNICE MÁ UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ  
Jako teprve třetí v ČR a první ve Zlínském kraji získala 
Vsetínská nemocnice a.s. 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 Nadační fond pro rozvoj 
vsetínské porodnice od privátního sponzora. „Můžeme 
průběžně sledovat aktivitu srdce plodu, srdce matky 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 primáře 
gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice 
a.s. MUDr. Martin Janáč.  
 

 

ZMODERNIZOVANÉ POKOJE  
Médiím a veřejnosti byly představeny dva upravené pokoje 
s vlastním sociálním zařízením na dětském oddělení, které 
zajišťují zvýšení standardu hospitalizace dětí a jejich 
doprovodu. Přestavbu, která přišla na zhruba 350 tisíc korun, 
hradil Zlínský kraj. „Místo jednoho velkého, obtížně 
využitelného pokoje máme dva s nadstandardním vybavením, 
vlastní toaletou a sprchami,“ zhodnotil primář dětského 
oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Marián Rubint. 

 

ZAMĚSTNANECKÉ TURNAJE  
Pro další (v pořadí již třetí) sportovní turnaj, který prověřil 
kondičku i týmového ducha zaměstnanců, jsme zvolili místo 
kuželek bowling. Dokonalá příprava byla zřejmá nejen u 
organizátorů, ale také soutěžících. Mnohá oddělení měla 
dresy, losovala se bohatá tombola. První místo obsadilo 
oddělení informačních systémů, na druhém se umístili 
personalisté a hosté. Bronzová byla lékárna. Bowlingový 
turnaj pro zaměstnance jsme si zopakovali na podzim 2014. 
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ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ DÍKY FIRMĚ  
U příležitosti oslav dvacetileté existence společnosti WOCO 
STV převzal primář chirurgického oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Jaroslav Sankot darovací šek na sto 
šedesát tisíc korun. Jednalo se o příspěvek na nákup 
zvedacího zařízení, které oddělení využívá při manipulaci 
s pacienty po úrazech páteře, ale také u mnoha imobilních 
pacientů.  

 

HYGIENA RUKOU: VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI  
Vsetínská nemocnice a.s. zabodovala v soutěži 5 MOMENTŮ 
– SPRÁVNÁ HYGIENA RUKOU. Vyhráli jsme kategorii týmů od 
jedenácti do patnácti soutěžících, absolutní prvenství jsme 
získali i mezi jednotlivci. Romana Mucsková z ISLF byla první, 
Gabriela Novosadová z infekční ambulance skončila na třetím 
místě. Cílem soutěže, která probíhala formou e-learningu, 
bylo naučit zdravotníky používat dezinfekci, kdy je zapotřebí, 
a snížit počet nozokomiálních nákaz. V rámci ČR byla  
do soutěže zapojena tisícovka zdravotníků.  

 

HRAČKY OD FLORBALISTŮ 

Dvě velké krabice plné plyšáků předali malým pacientům na 
dětském oddělení Vsetínské nemocnice a.s. zástupci 
neziskové organizace Madioo.s. Hračky pocházejí od 
fanoušků Florbalového klubu Panthers Otrokovice. „Hračky 
se nashromáždily v rámci florbalového zápasu semifinále 
Poháru České pojišťovny otrokovických Panthers a FBC ČPP 
Software Ostrava. Fanoušci byli vyzváni, aby přinesli na 
utkání své plyšáky, které by rádi darovali na dobrou věc,  
a jakmile domácí otrokovický tým vstřelí první branku, 
zasypali svými plyšáky hrací plochu,“ zrekapituloval Jan 
Svoboda z Madioo.s. 
 

 

BESEDA O ASISTOVANÉ REPRODUKCI 
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice byl partnerem 
besedy o asistované reprodukci, která se uskutečnila ve 
čtvrtek 20. března 2014 ve společenském sále Masarykovy 
veřejné knihovny na vsetínském Dolním náměstí.Přednášel 
MUDr. Milan Kovalčik z Kliniky reprodukční medicíny Zlín - 
IVF Czech Republic s.r.o. Na besedě rovněž představil 
zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Martin Janáč dosavadní 
úspěchy nadačního fondu pro rozvoj vsetínské porodnice a 
jeho další plány. 
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PRÁZDNINY PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ 

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 
centrum Galaxie, ZOO Lešná, byly na exkurzi na pracovišti 
záchranné služby, ve Valašském 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 drobných dárků.  

 

TÝDEN ČTENÍ I PRO LDN 

Již tradiční březnový Týden čtení, během kterého předčítají 
knihovníci pacientům, se tentokrát rozšířil z dětského 
oddělení také na léčebnu dlouhodobě nemocných. Součástí 
akce bylo i výtvarné tvoření. Žáci ZUŠ nakreslili v Comics 
clubu U mouchy CC krátké komiksy, takzvané stripy, které 
ozdobily hernu dětského oddělení. Mladí výtvarníci se 
nechali inspirovat vlastní fantazií i oblíbenými animovanými 
seriály. Výstavka v dětské herně byla k vidění až do letních  
prázdnin.  
 

 

GYMNAZISTÉ DAROVALI KREV 

Šestnáct maturantů a studentů třetích ročníků Masarykova 
gymnázia Vsetín přišlo ve středu 19. března 2014 darovat 
krev do prostor hematologicko-transfuzního oddělení 
Vsetínské nemocnice a.s. Pro všechny to bylo první bezplatné 
dárcovství, mnozí by rádi krev darovali i v budoucnosti. 
Nemocnice si spolupráce se školami v této oblasti velmi cení: 
registr dárců krve stárne a je zapotřebí jej pravidelně 
omlazovat.  

 

                     ZÁVĚSY PRO JIP PODLE NÁVRHU ŠKOLÁKŮ 

Jednotku intenzivní péče chirurgického oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. zdobí nejen obrázky dětí ze ZŠ Vsetín 
Jablůnka, které se zapojily do soutěže Japonské květy 
uzdravení (KaikiIwai), ale také závěsy, jež vznikly podle jedné 
z vybraných kreseb. Autorkou námětu je Tereza Hanzlíková, 
která nakreslila modrou snovou krajinu s motýlky. Závěsy 
nechala vyrobit a nemocnici věnovala společnost IndetSafety 
Systems patřící k nejvýznamnějším podporovatelům 
Vsetínské nemocnice a.s. V minulých letech lůžky vybavila 
celou jednotku intenzivní péče Vsetínské nemocnice a.s.  
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BENEFIČNÍ OSLOBODĚNÁ SLIBKA 

Úžasná atmosféra panovala v neděli 30. března 2014 při 
benefičním představení nádherné valašské zpěvohry 
Osloboděnáslibka, jejíž výtěžek získá Vsetínská nemocnice 
a.s. pro projekt modernizace lůžek v LDN. Účinkovala stovka 
muzikantů, tanečníků a zpěváků z Valašského orchestru 
lidových nástrojů a dalších uměleckých uskupení.  Hold patří 
také sponzorům, kteří podpořili myšlenku obnovy léčebny, a 
to společnost Austin Detonator částkou 200 tisíc korun a 
vsetínský místostarosta a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr 
Kořenek částkou 10 tisíc korun, akci podpořilo dále ZIRIS Oční 
centrum a Vodovody a kanalizace Vsetín.  

 

DEN ZDRAVÍ POPRVÉ V KNIHOVNĚ 

Vsetínská nemocnice a.s. u příležitosti Světového dne zdraví 
připravila ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
ČR program pro čtenáře Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín. V prostorách centrální půjčovny na Dolním náměstí se 
v pondělí 7.dubna měřil tlak, množství tuku v těle, prováděla 
kontrola správné hygieny rukou s využitím speciální  
UV lampy. Zájem čtenářů i zaměstnanců knihovny byl značný. 
 

 

                                 VÍTÁNÍ JARA, KLUB LDN 

Žáčci hudebně-dramatického kroužkupři ZŠ Leskovec pod 
vedením paní učitelky Pavlíny Slezákové potěšili ve středu 16. 
dubna pacienty LDN pásmem plný jarních písniček, předvedli 
také pohádku o veliké řepě. Program nazvaný VÍTÁNÍ JARA 
byl symbolickým zahájením Klubu LDN: pro pacienty léčebny 
je každý týden připravena jedna aktivita, ať již se jedná  
o výtvarné kutění, muzikoterapii, trénink paměti  
a podobně. Klub vedou dobrovolníci a garantem je vsetínské 
dobrovolnické centrum Adorea.  

 

SANITKU POJMENOVALI ŽÁCI  
Sanitka Anitka: takové jméno dostal nejnovější přírůstek 
oddělení dopravy Vsetínské nemocnice a.s. Název pro sanitní 
vůz VW Transporter T5 navrhovali žáci ZŠ Jablůnka, autorem 
vítězného návrhu je Kryštof Adámek z šesté třídy. Ten získal 
kromě sladkostí také možnost svézt se spolu s kamarády 
novou sanitkou za bezmála milion korun, která má 
nájezdovou rampu, automatický defibrilátor, klimatizaci a 
další potřebné vybavení pro převoz pacientů. 
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SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE 
Jak správně postupovat při odběru vzorků? Které chyby jsou 
nejčastější? Jak probíhá diagnostika v jednotlivých 
laboratořích a jaké jsou její možnosti? Odpovědi na tyto a 
mnohé další otázky se dozvěděli návštěvníci odborné 
konference, kterou uspořádala Vsetínská nemocnice  
29. května 2014. Prezentovaly se všechny laboratoře 
Vsetínské nemocnice a.s. Vzácným hostem byl MUDr. Tomáš 
Šálek, primář oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice 
Tomáše Bati ve Zlíně, který hovořil o metafylaxi močových 
kamenů.  

 

PŘEDPORODNÍ KURZY NA MÍRU  
Kurzy předporodní přípravy mají ve Vsetíně dlouhou tradici, 
od května však porodníci jejich podobu zmodernizovali, 
přiblížili současným ženám, jejich přáním a potřebám. 
Program je ušit porodnici přímo na míru, takže se ženy 
dozvědí o všech novinkách, možnostech využívání 
nejrůznějších analgézií, včetně inhalační analgézie, 
aromaterapie, možnosti relaxace i porodu ve vaně, ale také o 
moderních metodách monitorace. Kurzy ženy absolvují 
v kratší době, s jednou porodní asistentkou a získají odpovědi 
na otázky, které je trápí v souvislosti s těhotenstvím  
a blížícím se porodem.  

 

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU  

Další preventivní akci - zaměřenou na hygienu rukou - 
uspořádala Vsetínská nemocnice a.s. S využitím speciální UV 
lampy zdravotníci kontrolovali, zda školáci při mytí rukou 
postupují správně, vysvětlovali, jaká zdravotní rizika jim 
hrozí, kdy je zapotřebí si mýt ruce a představili správné 
postupy. Akce se konala v návaznosti na Světový den hygieny 
rukou, zdravotníci navštívili třeťáky ze ZŠ Ohrada a ZŠ 
Rokytnice. Do programu se tak zapojila bezmála stovka dětí. 

 
 

 

NOC KOSTELŮ POPRVÉ V NEMOCNICI 
Nemocniční kaple se vůbec poprvé připojila k Noci kostelů. 
Návštěvníci vydařeného koncertu, který připravila ZUŠ 
Vsetín, se shodli na tom, že prostory kaple mají nejen skvělou 
akustiku, ale také mimořádnou atmosféru. Akce se zúčastnila 
i ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková a P. 
Mgr. František Král, děkan římskokatolické farnosti Vsetín, 
která kapli spravuje. Účinkující ZUŠ je velkým pomocníkem 
Vsetínské nemocnice a.s. Tradičně pořádá benefiční koncerty 
a jejich výtěžek předává dětskému oddělení. V roce 2014 
podpořila dětské oddělení částkou 15.442 Kč. Během pěti 
ročníků benefičních koncertů se jedná o bezmála šedesát 
tisíc korun. 
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ROCKOVÁ BENEFICE PRO LDN 

Čtyři valašské kapely Bílá vdova, CriminalColection, Stram a 
Waťák podpořily v pátek 6. června 2014 Vsetínskou 
nemocnici a.s., respektive projekt obnovy lůžek v léčebně 
dlouhodobě nemocných. Z prodeje vstupenek, tomboly a 
další podpory podnikatelů se vybralo více než osmnáct tisíc 
korun, které přispějí k nákupu nových lůžek. Velké 
poděkování patří všem kapelám, ale také klubu Bunkr na 
vsetínské Ohradě, který zdarma poskytl zázemí pro tuto akci 
a podílel se na její přípravě. 
 

 

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE 
Celkem 65 dárců, z toho 4 prvodárci přišli ve středu  
11. června na akci Půl litru naděje, jejímž propagátorem je 
rádio Kiss Publikum. Zdravotní kritéria nakonec splnilo - a 
krev mohlo darovat - 60 lidí, pro které měli organizátoři 
připraveny i malé dárky. Akce se koná ve Vsetíně již potřetí, 
tentokrát u příležitosti blížícího se Světového dne dárců krve, 
který připadá na 14. června. 

https://www.facebook.com/kisspublikum
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HISTORICKY PRVNÍ DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ 

 Krásné počasí se v pátek 13. června 2014 usmálo na DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ, který se konal vůbec poprvé  

v areálu Vsetínské nemocnice a.s. Do akce se zapojili zaměstnanci nemocnice, zdravotní pojišťovny, mladí 

zdravotníci z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, ale 

také složky záchranného systému: Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, a Hasičský 

záchranný sbor ZK. K vidění byly ukázky první pomoci, návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí pro dárce krve, s 

pomocí speciální UV lampy zkontrolovat, zda si správně 

myjí ruce. Připravena byla vyšetření cukru v krvi 

(glykémie na lačno), ve spolupráci s pojišťovnami 

měření množství tuku v těle, a díky spolupráci s kožní 

lékařkou také kontrola pigmentových znamének. Děti se 

mohly zapojit do řady her, dospělí vyzkoušet férovou 

kavárnu, která vyrostla pod chirurgickým pavilonem 

(připravilo ji občanské sdružení Líska). Dopoledne bylo 

pro veřejnost otevřeno pracoviště EEG a do patnácti 

hodin porodní sály. Jen ze základních škol přišly na akci 

tři stovky dětí, dospělým návštěvníků byly provedeny 

více než dvě stovky vyšetření.  

 

PORODNICKÝ LEŽÁK POMÁHAL 

Porodnický ležák dodal vitalitu tatínkům, nadhled maminkám 
a dobrý pocit vsetínským porodníkům. Výtěžek z jeho 
prodeje byl věnován Nadaci pro rozvoj vsetínské porodnice, 
konkrétně na dovybavení domácího porodního pokoje. 
Porodnický ležák byl speciálně připraven pro Valáškův  
3. pivní festiválek, byl ke koupení 20. 6. a 21. 6. u vsetínského 
minipivovaru. Při čepování porodnického ležáku se střídali 
vsetínští gynekologové a porodní asistentky.  
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PRŮKOPNÍCI V ZAVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ 
Vsetínská nemocnice a.s. se společně s I. Interní klinikou 

Fakultní nemocnice Olomouc stala průkopníkem zavádění 

nejmodernějších komunikačních technologií v oblasti 

medicíny. Zástupci obou nemocnic přednášeli na prestižní 

konference Apple in Medical, která se konala 25. 6. 2014 

v pražském hotelu Marriott. Vedoucí fyzioterapeutka 

rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. 

Pavlína Matějčková a zástupce primáře gynekologicko-

porodnického oddělení MUDr. Martin Janáč hovořili o svých 

zkušenostech nejen v Praze, ale také na dalších významných 

akcích v Brně a Ostravě. Představili svým kolegům lékařům, vedoucím pracovníkům nemocnic, zástupcům 

pojišťoven a také ministerstva zdravotnictví využití nejmodernějších technologií v klinické praxi. Vsetínská 

nemocnice a.s. v současné době disponuje iPady s aplikacemi v 3D zobrazení pro práci lékaře a komunikaci s 

pacientem. Zařízení pomáhá pacientům přiblížit diagnózu a průběh její následné léčby. Zlepšuje informovanost, 

usnadňuje přípravu na zákrok a následně také rekonvalescenci a potřebnou rehabilitaci. 

 

WI-FI PRO PACIENTY ZDARMA 

Získat potřebné informace z internetu, vyřídit si e-mailovou 
poštu či si jen zkrátit volný čas v nemocnici mohou od 
července pacienti v chirurgickém pavilonu. Vsetínská 
nemocnice a.s. instalovala v tomto objektu bezdrátovou síť 
pro pacienty: wifi připojení je zdarma, použít ji mohou 
vlastníci notebooků, tabletů či mobilních telefonů, které jsou 
uzpůsobeny k využití této aplikace.Bezdrátová síť pro 
pacienty nese označení NEMOCNICE_FREE, pro připojení 
není vyžadováno heslo, stačí být v dosahu sítě. Realizací 
tohoto projektu nemocnice vyhověla přáním pacientů, kteří 
se na tuto možnost opakovaně dotazovali, přání zazněla i 
v dotaznících spokojenosti. Od podzimu 2014 je wifi 
k dispozici také pacientům hospitalizovaným v pavilonu 
Čtyřlístek.  

 

ČTYŘI NOVÉ MONITORY DECHU  
Další čtyři monitory dechu hlídají nově bezpečí miminek na 
novorozenecké stanici dětského oddělení Vsetínské 
nemocnice. Potřebné vybavení předala do rukou zástupců 
oddělení paní Iva Šobáňová z Reklamní agentury ANNA. 
Monitory byly pořízeny z výtěžku tomboly při Dnu dětí s 
Annou, který nemocnici již řadu let pomáhá. V roce 2014 
způsobem vybralo 8.090 Kč. Celková částka, která během 
uplynulých ročníků takto pomohla při nákupu nejrůznějších 
přístrojů, se již blíží sto tisícům korun. 
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ZMĚNA DOZORČÍ RADY VSETÍNSKÉ NEMOCNICE 

Rada Zlínského kraje s platností od 1. srpna 2014 změnila složení dozorčích rad Zlínských nemocnic: záměrem 
bylo dozorčí rady profesionalizovat. Novými členy dozorčí rady Vsetínské nemocnice a.s. jsou: ředitel 
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje JUDr. Josef Valenta, lékař MUDr. Robert Teleky, ekonom Ing. 
Libor Karásek a ze zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s. náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica, 
předsedkyně Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Lucie Kotrlová a vedoucí oddělení 
informačních systémů Bc. Petr Lusar. V dozorčí radě i nadále zůstali radní MUDr. Lubomír Nečas a Ing. Jaroslav 
Kučera i zástupce primáře chirurgického oddělení MUDr. Radim Slováček.  

 

PETR KOUKAL HOVOŘIL O STK PRO CHLAPY 

iStores Apple MedicalSolutions a Vsetínská nemocnice a.s. 

připravili pro veřejnost setkání se známým českým sportovcem 

Petrem Koukalem, které se uskutečnilo v sobotu 16. srpna 

2014. Přítomní uslyšeli příběh sedminásobného mistra ČR v 

badmintonu, vlajkonoše české výpravy na OH v Londýně, ale 

především mladého muže, který bojoval o cenu nejvyšší… 

o vlastní život. Petr Koukal hovořil o své nadaci a preventivním 

programu STK pro chlapy. Uskutečnila se i autogramiáda. 

 
 

 

      POLIKLINIKA ZATEPLENA 
Za účasti hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka  
a dalších hostů bylo slavnostně ukončeno Zateplení budovy 
polikliniky Vsetínské nemocnice a.s., v jejímž rámci bylo 
vyměněno 272 oken a zatepleno 3,2 tisíce metrů čtverečných 
fasády. Celkové náklady dosáhly bezmála 18 milionů Kč, 
realizaci umožnila dotace z evropských fondů 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. 
Podíl nemocnice činil zhruba 11,5 milionu Kč. Kromě oken 
byly vyměněny také vstupní dveře a provedena rekonstrukce 
střechy. Součástí stavebních úprav byla také sanace 
venkovního schodiště a úprava přístupu do druhého 
nadzemního podlaží.. 

 

ZÁVODNÍCI HRÁLI GOLF A POMOHLI 
Třicet tisíc korun převzal primář dětského oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Marián Rubint z rukou Silvestra 
Mikuláštíka ml. a jeho tatínka automobilového závodníka 
Silvestra Mikuláštíka. Jedná se o výtěžek golfového turnaje 
rallyových týmů, který se konal v Komárně pod Hostýnem a 
na Búřově. Každý ze startujících týmů přispěl částkou tři tisíce 
korun, zbytek doplatil Walašskýrally klub. Ten pomohl 
dětskému oddělení již několikrát v minulosti.Za finanční 
prostředky získané v roce 2014 dětské oddělení dokoupilo 
potřebný nábytek a televizory pro pokoje dětí.  
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PATOLOGIE ZVLÁDLA AUDIT I PODRUHÉ 

Oddělení patologické anatomie Vsetínské nemocnice 
podruhé úspěšně zvládlo Audit II NASKL (Národního 
autorizačního střediska pro klinické laboratoře). Reaudit, 
který sledoval kvalitu práce v laboratořích, dopadl na 
výbornou. Výsledky laboratorních vyšetření, které se 
provádějí právě na tomto oddělení, mají často zásadní vliv na 
stanovení diagnózy a dalšího léčebného postupu. Klíčovou 
roli hraje při stanovování typu nádoru a specifických faktorů, 
které jsou důležité pro léčbu nemocných. 

 

K BENEFICI SE PŘIDALI FOTBALISTÉ 

Benefičním představením úspěšné hry Světáci zahájili sezónu 
divadelníci společně s hokejisty a poprvé také fotbalisty.  
Akce se konala v sále Lidového domu. Výtěžek ze vstupného 
byl věnován Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské 
porodnice, konkrétně na dovybavení domácího porodního 
pokoje – úhradu speciálního porodního lůžka a dalších 
potřeb. Vybrat se během benefičního večera podařilo 
bezmála třicet tisíc korun.  

 

TABLET POMÁHÁ NESLYŠÍCÍM 

Vsetínská nemocnice a.s. se připojila ke zdravotnickým 
zařízením, kde je komunikace se sluchově postiženými klienty 
zajištěna nepřetržitým tlumočnickým on-line servisem s 
využitím tabletu a internetové aplikace Skype. Tlumočnice 
prostřednictvím webové kamery komunikuje znakovou řečí 
s neslyšícím a informace sděluje zdravotníkům. Tablet 
nemocnici zapůjčila obecně prospěšná společnost Tichý svět, 
a to v rámci projektu Bezbariérová nemocnice pro neslyšící. 

 

ŽILNÍ PROBLEMATIKA V CENTRU ZÁJMU  
„Nabízíme pacientům klasickou operaci, sklerotizaci  
i radiofrekvenční ablaci,“ hovořil o možnostech invazivní 
léčby křečových žil lékař chirurgického oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Petr Povýšil na přednášce pro 
veřejnost o žilní problematice. Posluchačů přišlo do 
společenského sálu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín 
opravdu hodně. Další přednášky byly věnovány například 
mammografii, ale v závěru roku naši zdravotníci v rámci 
Akademického roku přednášeli nejen pro seniory o cvičení a 
možnostech rehabilitace, výživě seniorů a interních 
onemocněních. 
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KOMFORTNÍ ODSÁVAČKY 

Dvě moderní elektrické odsávačky mateřského mléka 
MedelaSymphony 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 
komfortní, nadstandardní vybavení, jež rozhodně není 
k vidění ve všech nemocnicích. Dvoufázové odsávačky 
umožňují odsávání mléka z obou prsů současně a navozují 
přirozený pocit jako při kojení. Jejich používání si pochvalují 
zdravotníci i maminky samotné. 

 

RODINNÝ BĚH PRO LDN 

Tisícovka běžců všech věkových kategorií se zapojila do TES 
VALACHIARUN 2014. Součástí akce byl vůbec poprvé i 
Rodinný běh, který vedl ulicemi Vsetína, a jehož cílem bylo 
nejen udělat něco pro své zdraví, ale také podpořit dobrou 
věc: projekt nákupu nových lůžek pro léčebnu dlouhodobě 
nemocných Vsetínské nemocnice. Do běhu se zapojilo 
mnoho rodin s dětmi, ale také tým Rodinného a mateřského 
centra Sluníčko Vsetín, vyučující mladých zdravotníků 
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.  
 

OCENĚNÍ PRO MUDr. JIŘÍHO KILIANA 
Mezi lékaři, které ocenil Zlínský krajcenouPracovník roku ve zdravotních 
službách, je emeritní primář dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. 
MUDr. Jiří Kilian. Oceněna byla také endokrinoložka MUDr. Helena Vávrová, 
která také dlouhá léta působila v naší nemocnici. MUDr. Jiří Kilian se nemohl 
slavnostního předání ocenění osobně zúčastnit, cenu převzala ředitelka 
nemocnice Ing. Věra Prousková, která tlumočila vzkaz pana primáře: „Děkuji za 
ocenění, kterého se mi dostalo, vnímám je jako ocenění práce desítek 
dětských lékařů a sester, s nimiž jsme budovali a rozvíjeli zdravotní péči, 
poskytovanou dětem Valašska. Věřím, že péče o dítě bude i nadále patřit mezi 
zjevné priority zájmu společnosti." 

 

KONFERENCE O NÁSLEDNÉ PÉČI 
Sedm desítek zdravotníků a hostů se sešlo v pátek  
21. listopadu v nemocniční knihovně na konferenci Následná 
a sociální péče ve vsetínském regionu. Cílem bylo předat 
informace o jednotlivých službách, výměna zkušeností, ale 
připraveny byly i další přednášky zaměřené na léčbu 
chronických ran a poruchy výživy u seniorů. Pozvání na 
konferenci pozvali i vzácní hosté ze Slovenska, doc. Mgr. 
Martina Tomagová a Mgr. Juraj Čáp, který hovořil  
o důstojném umírání.  
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ORTOPEDI PŘEDNÁŠELI 
Ortopedie: současné trendy, operativní metody. Tak se 
jmenovala přednáška pro veřejnost, kterou prezentovali 
lékařiortopedického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. ve 
čtvrtek 13. listopadu ve společenském sále Masarykovy 
veřejné knihovny Vsetín. Největší zájem účastníků byl  
o novou metodu, kterou vsetínští ortopedi v roce 2013 
realizovali jako vůbec první v republice. Jedná se  
o unikompartmentální (částečnou) náhradu kolenního 
kloubu implantátem firmy Zimmer metodou PSI 
(PatientSpecific Instrument). Jedná se o metodu, která 
využívá speciálních šablon vyrobených pacientovi na míru. 
Vyměňuje se přitom jen poškozená část kolene a šablony 
(řezací bloky) přesně vymezují umístění náhrady.  
 

ÚSPĚŠNÝ RECIRTIFIKAČNÍ AUDIT 

Ve dnech 12. a 13. listopadu se ve Vsetínské nemocnici a.s. uskutečnil již celkem desátý (a zároveň třetí 
recertifikační) audit podle mezinárodní normy ISO 9001:2008. „Zvýšená pozornost byla věnována právě 
postupům systému kvality na centrální sterilizaci, kde byla konstatována jediná odchylka během celého auditu. 
V závěrečném hodnocení bylo vysloveno několik doporučení, která jsou pro nemocnici cennými podněty 
v rámci kontinuálního zvyšování 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 funkční systém interní komunikace, připravenost zaměstnanců i celkovou 
atmosféru během auditu.  

 

SVĚTOVÝ DEN CHOPN 
Osm desítek zájemců se zúčastnilo preventivního 
spirometrického vyšetření, které uspořádalo oddělení 
tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) Vsetínské 
nemocnice a.s. v rámci Světového dne chronické obstrukční 
plicní nemoci (CHOPN). Akce se konala již třetím rokem a 
stala se tradicí, při níž si mohou lidé zkontrolovat stav svých 
plic. „Obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, přicházeli 
lidé s dušností, kašlem a dalšími obtížemi, samozřejmě také 
kuřáci. Chtěli zjistit svůj zdravotní stav,“ komentovala lékařka 
oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Jaroslava Lanžhotská.  

 

 
 

PRVNÍ MÍSTO V PACIENTSKÉ ANKETĚ 

Vsetínská nemocnice a.s. je podle průzkumu organizace 
HealthCare Institute (HCI) Nejlepší nemocnicí Zlínského kraje 
roku 2014, a to jak v kategorii spokojenosti ambulantních, ale 
i hospitalizovaných pacientů. Obhájila tak prvenství 
z loňského roku. Na druhé příčce se umístila zlínská Krajská 
nemocnice T. Bati, a.s., na třetí pak Nemocnice Valašské 
Meziříčí a.s. 
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BAŇKY A PIVNÍ SPECIÁL V LAHVÍCH  

Na dovybavení rodinného porodního pokoje byly určeny 
finanční prostředky, které se podařilo vybrat při prosincových 
aktivitách Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské porodnice. 
Zájemci mohli za příspěvek 50 Kč získat krásnou vánoční 
baňku, ale nově také pivní speciál v lahvích, který byl k mání 
18. a 19. prosince na vánočním jarmarku před Domem 
kultury ve Vsetíně. Pomoci nadačnímu fondu se rozhodli také 
organizátoři Dětského vánočního městečka, kteří věnovali 
výtěžek z občerstvení. Dohromady se podařilo vybrat 
bezmála čtyřicet tisíc korun.  
 

 

MÍSTOSTAROSTA PŘEDAL DAR  

Setkání v předvánoční době spojená s předáním daru  
v podobě hygienických potřeb, mastí a pomůcek LDN ve 
Vsetíně se stala již milou tradicí. Ve středu 10. prosince 2014 
je předal zástupcům LDN místostarosta Vsetína Tomáš Pifka. 
Zároveň poděkoval zdravotníkům za péči, kterou poskytují 
pacientům, a uvedl, že je rád, že máme ve Vsetíně zařízení 
tohoto typu, kde je dlouhodobě nemocným věnována 
kvalitní péče. 

 

 
ZDRAVÁ FIRMA S VZP 

Díky projektu Zdravá firma s VZP, do kterého se již podruhé 
zapojila Vsetínská nemocnice a.s., měli zaměstnanci z řad 
pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny možnost 
vyzvednout si v nemocniční lékárně jeden ze čtyř 
připravených balíčků prevence. Největší zájem byl  
o protichřipkový balíček. Novinkou byl dentální balíček.  
 

 

                 ADVENTNÍ KONCERT V KAPLI 

Krásnou atmosféru měl adventní koncert, který se 
uskutečnil v neděli 7. prosince v prostorách nemocniční kaple 
sv. Růženy. Početní diváci tleskali žákům a vyučujícím 
Základní umělecké školy Vsetín, kteří připravili úžasný 
adventní program, ale také zástupcům sponzorů a města. Ti 
předali do rukou ředitelky Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věry 
Prouskové šeky na bezmála půl milionu korun. Společnost 
IndetSafety Systems podpořila nákup nových lůžek v léčebně 
dlouhodobě nemocných Vsetínské nemocnice a.s. částkou 
450 tisíc korun. Město Vsetín přidalo na tento účel 40 tisíc 
korun. 
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PŘÍSLIB FINANCOVÁNÍ INTERNY 
Ačkoliv v rozpočtu Zlínského kraje prostředky na výstavbu 
nového interního pavilonu koncem roku 2014 ještě nebyly, 
bylo přislíbeno hejtmanem, že kraj s investicí počítá. 
Financování mělo být zajištěno z přebytku hospodaření a 
v únoru zařazeno do rozpočtu, což se také stalo. Tento příslib 
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák nemocnici dal 
krátce před schvalováním rozpočtu na rok 2015, a to poté, co 
jsme sdělili, že nejsme s to, tuto investici zahájit sami jako 
akciová společnost. 

 

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA, KOLEDY 
Nejen před hlavní budovou Vsetínské nemocnice a.s., ale i na 
všech odděleních byly nazdobeny vánoční stromky, 
atmosféra nadcházejících Vánoc byla znát na každém kroku. 
Konalo se již podruhé také společné zpívání koled 
zaměstnanců s dětmi ZŠ Luh. Zpívalo se také na odděleních, 
za pacienty přišli žáci základních škol, studenti, ale také 
zdravotní klauni, s nimiž spolupráce trvá již pět let. Všem, 
kteří pomáhají, patří velké poděkování. Speciální poděkování 
pak Turistickému oddíl Skorci, který po celý rok připravoval 
aktivity a vystoupení pro dětské oddělení a léčebnu 
dlouhodobě nemocných.  

POČET PORODŮ OPĚT REKORDNÍ 
Počet porodů byl ve Vsetíně opět rekordní. Sedm set porodů překonala porodnice již 15. prosince. Ještě před 
několika roky se k tomuto číslu roční porodnost přitom jen váhavě přibližovala. V roce 2013 poprvé hranice 
„padla“, a to těsně před Vánoci. V roce 2014 přivedla na svět sedmistá maminka své dítě již v pondělí 15. 
prosince. Malá Adélka Sívková se narodila Janě Sívkové, která do Vsetína přijela rodit z nedalekého Hovězí. 
V roce 2014 bylo ve Vsetíně celkem 742 porodů, při kterých se narodilo 745 dětí, z toho 385 chlapců a 360 
děvčat. Nejvíce porodů bylo v červenci (84) a v prosinci (82). 
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2.2. Rozvoj společnosti v roce 2014 

V roce 2014 jsme navázali na pozitivní vývoj roku 2013, a to zejména v oblasti zvyšování výkonnosti, 

dalšího snižování nákladů a zejména závazků vůči dodavatelům. Efektivněji byl byužíván lůžkový fond 

nemocnice, zvýšila se obložnost. Hospitalizováno bylo více pacientů, provedeno bylo více operací, a 

to vše dokonce při mírně nižším počtu zaměstnanců. Všechny tyto kroky vedly k významnému zvýšení 

efektivity při využívání zdrojů a zvýšení produktivity práce. 

 

Základní údaje o společnosti: 

Ukazatel  2012 2013 2014 

Ekonomické ukazatele (v tis. Kč) 

Nehmotný majetek (netto) 467 339 405 

Hmotný majetek (netto) 239 544 235 625 236 357 

Náklady celkem 506 724 474 693 499 070 

Výnosy celkem 497 654 453 358 505 532 

Výsledek hospodaření za úč. období -8 156 -21 334 6 461 

Výsledek hospodaření před zdaněním -9 070 -23 414 8 437 

Personální údaje 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 615,25 616,62 612,35 

Průměrný přepočtený počet lékařů 84,25 86,65 89,32 

Kapacitní údaje 

Počet lůžek celkem 410 344 344 

Počet akutních lůžek 325 259 259 

z toho: lůžka standard 301 239 239 

z toho: lůžka JIP 24 20 20 

Počet následných lůžek 85 85 85 

Sociální lůžka 0 3 3 

Výkonostní ukazatele 

Počet ambulatně ošetřených pacientů 185 025 187 131 186 526 

Počet hospitalizovaných pacientů 14 152 13 762 14 086  

Počet porodů 661 710 742 

Počet narozených dětí 670 719 745 

Prům. doba hospitalizace - akutní lůžka (dny) 4,9 4,7 4,7 

Prům. doba hospitalizace - následná lůžka (dny) 42 37,5 40,6 

Prům. obložnost - akutní lůžka 63,1 69,8 71,6 

Prům. obložnost - následná lůžka 96,3 91,1 93,0 

Počet operací celkem 5 777 5 535 6 348 

z toho: plánované operace 4 922 4 753 5 630 

z toho: akutní operace 855 782 718 

Reoperace (v %)  0,47% 0,43% 0,60% 

 procentuální vyjádření počtu reoperací vzhledem k celkovému počtu operací v daném časovém období 
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2.3. Kvalita a bezpečí poskytované péče 

V listopadu nemocnice úspěšně absolvovala již třetí recertifikační audit podle normy ISO 

9001:2008, jehož průběh vyhodnotili auditoři jako výjimečný. Zvýšená pozornost byla tentokrát 

věnována standardním postupům na centrální sterilizaci. V závěrečném hodnocení bylo 

vysloveno několik doporučení, která jsou pro nemocnici cennými podněty v rámci kontinuálního 

zvyšování kvality a bezpečí pro pacienty. Auditoři 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.  

 

Laboratoře komplementu pokračovaly v hodnoceném období v udržování a rozvoji plnění 

požadavků normy ISO 15 189, což bylo završeno úspěšným dozorovým auditem A NASKL 

(Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře) na oddělení patologické anatomie. 

Reaudit, který sledoval kvalitu práce v laboratořích, dopadl na výbornou. 

V rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí byla v roce 2014 upřena pozornost zejména na  

zefektivnění systému managementu kvality, konkrétně v oblasti řízených dokumentů a záznamů, 

spokojenosti pacientů, auditní činnosti a managementu rizik.  

Vsetínská nemocnice a.s. tradičně věnuje velkou pozornost předcházení nozokomiálním infekcím 

a osvětě v hygieně rukou, jako jednomu z důležitých článků ve zvyšování kvality a bezpečí jak pro 

pacienty, tak i zaměstnance. V hodnoceném období se nemocnice opět zapojila do vzdělávacího 

programu Nil Nocere - Ochrana pacientů před poškozením s důrazem na implementaci systému 

pro efektivní a optimalizované hlášení nozokomiálních infekcí spojených s prevencí  
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a pravidelnou edukací zdravotnického personálu. V rámci osvětové činnosti nemocnice 

uspořádala preventivní akci Čisté ruce a připojila se tak již tradičně ke Světovému dni hygieny 

rukou. Nemocnice se zapojila také do celostátní soutěže 5 MOMENTŮ - SPRÁVNÁ HYGIENA 

RUKOU, kde zaměstnanci získali několik dílčích vítězství, ale také celkové, a to jak v týmové části, 

tak i v kategorii jednotlivců, kde jsme dosáhli absolutního prvenství.  

 

I v tomto roce se nemocnice zúčastnila celostátního průzkumu "Nemocnice ČR 2014", kde byla 

ambulantními i hospitalizovanými 

pacienty vyhodnocena jako nejlepší 

ve Zlínském kraji. Pozitivní zpětnou 

vazbu jsme zaznamenali i ve 

vlastním dotazníkovém šetření, kde 

naprostá spokojenost (hodnoceno 

známkou 1) s chováním a jednáním 

pracovníků, zájmem a časem 

věnovaným pacientům nebo 

s podanými informacemi o průběhu 

léčby a zdravotním stavu byla 

vyřčena více než 90 % respondentů. 

Celkový dojem z hospitalizace 

hodnotila drtivá většina respondentů známkami 1 až 2. 
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Sledované ukazatele kvality vykazovaly v roce 2014 převážně pozitivní trendy. Snížil se počet 

rehospitalizovaných pacientů,  klesl podíl rehospitalizací. Procento pooperačních komplikací a 

reoperací se drží stabilně pod 1 %. U dekubitů nebyl rovněž zaznamenán negativní trend,  v 88,5 % se 

jedná o dekubity 1. a 2. stupně. V roce 2014 bylo nahlášeno celkem 111 pádů pacientů, což znamená 

pád u 0,79 % hospitalizovaných pacientů. Zranění vlivem pádu se vyskytlo u 41,4 % případů, z čehož 

76,1 % byla zranění lehká, bez vlivu na délku hospitalizace či náklady na léčbu. Incidence 

nozokomiálních infekcí je 1,26 % a této problematice bude věnována velká pozornost v roce 2015, v 

rámci realizace projektu „Systém pro efektivní a optimalizované hlášení nozokomiálních infekcí 

spojených s prevencí a pravidelnou edukací zdravotnického personálu“. 

2.4. Ochrana životního prostředí 

V oblasti ochrany životního prostředí se nemocnice řídí platnou legislativou, proces je zmapován 

řízenými dokumenty a pravidelně kontrolován při vnitřních auditech a v rámci certifikačních šetření. 

V roce 2014 byla realizována řada opatření s pozitivním vlivem na životní prostředí. Kromě již 

uvedeného zateplení polikliniky jde zejména o investiční akci Rekonstrukce tepelného hospodářství, 

jejíž podstatou je výměna dosavadní  technologie parní kotelny na teplovodní.  

V rámci uvedené akce byly vybudovány a modernizovány také předávací stanice na jednotlivých 

objektech, což spolu se zateplením některých budov přináší významnou úsporu ve spotřebě plynu 

tím i snížení zátěže životního prostředí. 

Významným krokem pro zmírnění dopadů na životní prostředí je i omezení používání nebezpečných 

chemických látek v technologickém procesu zaměřeném na likvidaci bakterie Legionella v teplé 

užitkové vodě. Doposud používaný chlordioxid byl nahrazen nízkoprocentním roztokem kyseliny 

chlorné, který nemá žádné znaky nebezpečných látek a který je automaticky dávkován do rozvodu 

teplé vody na každém objektu.  Použití nebezpečných chemických látek bylo vyloučeno rovněž 

z procesu úpravy vody v kotelně nemocnice. 

Sledované ukazatele 2012 2013 2014 

Rehospitalizace (v %) 
k celkovému počtu hospitalizací 

1,03 1,08 0,9 

Reoperace (v %)  
k celkovému počtu operací 

0,47 0,43 0,6 

Pooperační komplikace (v %) 
k celkovému počtu operací 

0,76 0,58 0,71 

Dekubity (v %) 
k celkovému počtu hospitalizací 

0,51 0,6 0,69 

Pády (v %)  
    k celkovému počtu hospitalizací    

0,76 1,18 0,79 

Nozokomiální infekce (v %) 
    k celkovému počtu hospitalizací 

1,82 1,24 1,26 
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Soustavně je rozvíjen a zdokonalován program odpadového hospodářství. Veškerý nebezpečný 

odpad je skladován v označených nádobách, jsou zpracovány identifikační listy nebezpečného 

odpadu a skladování je zajištěno odpovědnou osobou. Na shromažďovacích nádobách jsou v souladu 

s platnou legislativou umístěny výstražné grafické symboly.   

V roce 2014 byl zvýšen počet sběrných nádob rozmístěných v rámci projektu Zelená firma, v jehož 

rámci jsou likvidovány firemní elektrospotřebiče, baterie, zářivky a zdravotnická zařízení. 

Umožňujeme také zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektro zařízení prostřednictvím sběrných 

boxů. Tento projekt funguje v rámci tzv. zpětného odběru elektrozařízení, což znamená, že se snižuje 

produkce odpadu v nemocnici. Zahájen byl také projekt náhrady svítidel s vysokou spotřebou 

elektrické energie úspornými LED svítidly.  
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3. Hospodaření společnosti 

 
Celkové náklady a výnosy (tis. Kč) 2012 2013 2014 

Výnosy 497 654 453 358 505 532 

Náklady 506 724 474 693 499 070 

Hospodářský výsledek (před zdaněním) -9 070 -23 413 8 437 

Hospodářský výsledek (po zdanění) -8 156 -21 334 6 462 

Náklady dle druhu (tis. Kč) 2012 2013 2014 

Spotřeba materiálu 110 129 111 216 113 392 

Energie 21 270 20 922 17 609 

Spotřeba zboží 26 152 25 670 26 494 

Osobní náklady 254 683 249 764 257 148 

Odpisy 14 185 13 865 19 531 

Ostatní náklady 80 305 53 256 64 896 

 
 
 

  

                                

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

   

 

 

 
                             

Náklady spojené přímo s pacientem (tis. Kč) 2012 2013 2014 

Léky 27 842 26 987 25 185 

Krev a krevní deriváty 2 820 2 842 3 405 

Spotřební zdravotnický materiál 51 740 53 251 45 915 

Potraviny 5 955 5 620 5 300 

Celkem 88 357 88 700 79 805 

Provozní náklady (tis. Kč) 2012 2013 2014 

Voda 4 914 4 437 4 170 

Plyn (teplo) 10 014 10 635 8 800 

Elektrická energie 6 402 5 851 4 640 

Všeobecný materiál 5 782 5 067 5 921 

Materiál na údržbu 837 976 879 

Prádlo 145 160 152 

Opravy a udržování 13 093 11 491 9 976 

Služby 44 569 37 314 46 112 

Celkem 85 756 75 931 80 650 

 

22,72%

3,53%

5,31%

51,53%

3,91% 13,00%
Spotřeba materiálu

Energie

Spotřeba zboží

Osobní náklady

Odpisy

Ostatní náklady
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Tržby od zdravotních pojišťoven  
    (tis. Kč) 

2012 2013 2014 
Meziroční změna 

v tis. Kč v % 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 342 626 302 113 335 793 1,11 111% 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 17 649 17 960 22 092 1,23 123% 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 16 775 16 505 21 220 1,29 129% 

Revírní bratrská pokladna 37 350 35 517 43 887 1,24 124% 

Oborová zdravotní pojišťovna 5 464 6 177 6 309 1,02 102% 

Vojenská zdravotní pojišťovna 7 134 7 679 9 071 1,18 118% 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 8 17 10 0,61 61% 

Celkem 427 005 385 968 438 382 1,14 114% 

z toho vyúčtování za minulá období 2 834 535 53 0,10   

 

  

                                

 

 

 

76,60%

5,04%

4,84% 10,01%

3,51%

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna

Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR

Revírní bratrská pokladna

Ostatní
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Investice (tis. Kč) Celkové výdaje 

Financování 

Vlastní zdroje 
Dary věcné a 

finanční 
Dotace 

Nehmotný majetek 883 883 0 0 

Stavební investice 16 384 10 039 0 6 345 

Stroje, dopravní prostředky 150 150 0 0 

Výpočetní technika 0 0 0 0 

Zdravotnické přístroje 11 388 10 572 816 0 

Anesteziologicko-resuscitační 
    oddělení 

2 379 2 379 0 0 

Interní oddělení 568 568 0 0 

Chirurgické oddělení 590 279 311 0 

Gynekologicko-porodnické oddělení 690 230 460 0 

RDG 2 906 2 906 0 0 

Mikrobiologie 90 90 0 0 

Centrální laboratoře 1 028 1 028 0 0 

Centrální sály a sterilizace 2 060 2 015 45 0 

   Lékárna 132 132 0 0 

Dopravní zdravotní služba 945 945 0 0 

Investice celkem 28 805 21 644 816 6 345 

 

3.1. Majetkové vztahy 

Pronajímatelé  

 Zlínský kraj - nemovitosti v areálu nemocnice (4.601 tis. Kč)  

 Chrištof spol. s r.o. - prádlo (7.571 tis. Kč)  

 SALSO, s.r.o. – software (2.422 tis. Kč)  

 AlconPharmaceuticals s r.o., Carl Zeiss spol. s r.o. - zdravotnické přístroje (DHM) – oční 

oddělení, (1.040 tis. Kč)  

 Linde Gas, a.s. - plynové láhve, zásobníky (704 tis. Kč)  

Nájemci, podnájemci (s největší pronajatou plochou)  

 REMYOS s.r.o. Vsetín - ordinace v budově polikliniky (404m2)  

 MUDr. Stanislav Stupavský, Vsetín - ordinace v budově polikliniky (268,6 m2)  

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - klub Auxilium Hošťálková - 

stacionář v budově polikliniky (237,9 m2)  

 Biolab Praha s.r.o. Praha - laboratoře v budově polikliniky (216,9 m2)  

 Alena Škarpová Vsetín - fit centrum v budově polikliniky (167,7 m2)  
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 ZIRIS Oční centrum s.r.o. Vsetín - ordinace v budově D (140,64 m2)  

 MUDr. Tomáš Garlík, odborný stomatolog – ordinace v budově B2 (do 30. 11. 2014 66,10 m2, 

od 1. 12. 2014 200,79 m2)  

Celkové tržby za podnájem nebytových a ostatních prostorů (majetku Zlínského kraje) činily za rok 

2014 částku 755 tis. Kč. Tržby za nájem v budově polikliniky (majetku Vsetínské nemocnice a.s.) 

ve výši 2.540 tis. Kč a za nájem ploch k reklamě ve výši 102 tis. Kč.  

Výpůjčky  

Vsetínská nemocnice a.s. k 31. 12. 2014 bezplatně užívá na základě smluv o výpůjčkách movitý 

majetek (zejména zdravotní techniku) v ceně 18,177 mil. Kč. Z vypůjčitelů se jedná například o firmu 

MEDESA s.r.o., ROCHE s.r.o., AbbottLaboratories, s.r.o., BAXTER CZECH spol. s.r.o., FreseniusMedical 

Care CZ s.r.o., HARTMANN-RICO a.s., DadeBehringAustriaGmbH, TEST-LINE spol. s r.o., BIO-RAD s.r.o., 

Nutricia a.s., FreseniusKabi s.r.o., DIMA OLOMOUC s.r.o., B.BRAUN MEDICAL s.r.o., Covidien ECE 

s.r.o. a jiné.  

Ostatní informace dle § 21 zákona o účetnictví  

a) Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu 

výroční zprávy.  

b) Předpokládaný vývoj činnosti společnosti a její cíle jsou popsány v obchodním plánu na rok 

2015 s výhledem na roky 2016 - 2018, který byl schválen valnou hromadou společnosti 

16. 3. 2015.  

c) Společnost neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.  

d) Společnost neměla žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.  

e) Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.  

f) Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského 

soudu.  

V roce 2014 se základní kapitál nezměnil, stav k 31. 12. 2014 ve výši 260.800 tis. Kč.  

4. Lidské zdroje 

4.1. Personální činnost 

Během celého roku 2014 se průběžně vyhodnocovala systemizace pracovních míst ve vztahu 

k vyhlášce o personálním vybavení a aktualizuje se ve vazbě na skutečné potřeby poskytování a 

organizacepéče . 

Za celý rok nastoupilo do pracovního poměru 67 zaměstnanců (fyzické počty). Za stejné období byl 

ukončen pracovní poměr s 83 zaměstnanci. 

Roční fluktuace zaměstnanců se pohybuje kolem 11% a je na vyšší úrovninežv předešlém období. 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2012 2013 2014 

Lékaři a zubní lékaři 84,25 86,65 89,32 

Farmaceuti 5 5,72 6 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 268,19 256,22 252,53 

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 54,65 52,37 52,32 

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 24,06 23,77 23,57 

ZP nelékaři s pod odb. dohledem 94,68 90,66 94,81 

THP 48,48 45,87 42,86 

Dělníci a provozní pracovníci 52,08 53,09 50,98 

Celkem 631,39 614,35 612,39 

 

 

 

14,59%

0,98%

41,24%8,54%

3,85%

15,48%

7,00% 8,32%

Lékaři a zubní lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry, porodní
asistentky

Ostatní ZP nelékaři s odb.
způsobilostí

ZP nelékaři s odb. a spec.
způsobilostí

ZP nelékaři s pod odb.
dohledem

THP
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Struktura zaměstnanců dle věku  
(stav k 31.12.2014) 

Muži Ženy Celkem Podíl v % 

do 20 let 0 3 3 0% 

21 - 30 let 21 87 108 16% 

31 - 40 let 36 136 172 25% 

41 - 50 let 36 155 191 28% 

51 - 60 let 42 119 161 24% 

61 let a více 15 27 42 6% 

Celkem 150 527 677 100% 

Podíl v % 22% 78% 100%   

 

 

 

 

Vsetínská nemocnice a.s. vydává pravidelně tištěný dvouměsíčník s užitečnými informacemi  

pro zaměstnance, pacienty i spolupracující organizace. V roce 2014 byl zpravodaj vydán pětkrát.  
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Nástupy a výstupy zaměstnanců 
Nástupy Výstupy 

2013 2014 2013 2014 

Lékaři a zubní lékaři 21 9 8 10 

Farmaceuti 1 0 0 0 

Všeobecné sestry, porodní asistentky 24 26 34 32 

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí 5 2 3 6 

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí 1 0 1 2 

ZP nelékaři s pod odb. dohledem 16 23 19 21 

THP 2 3 3 5 

Dělníci a provozní pracovníci 6 4 3 7 

Celkem 76 67 71 83 

 

 

4.2. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

S účinností od 8. 7. 2014 nemocnice získala akreditaci pro obor radiologie a zobrazovací metody  

na 8 let pro dva školence. Akreditace byla prodloužena i pro odbornost patologie a anesteziologie  

a intenzivní medicína.  

Lékaři Vsetínské nemocnice absolvovali 15 stáží v Krajské nemocnici T. Bati, ve Fakultní nemocnici 

Ostrava, Fakultní nemocnici v Brně (Bohunice i sv. Anna), v Olomouci a v Psychiatrické nemocnici 

v Havlíčkově Brodu. 

Celkem 13 zaměstnanců vykonávajících nelékařská povolání, zejména všeobecných sester,  

si doplňuje specializovanou způsobilost ve svých oborech. Tito zaměstnanci v rámci specializačního 

vzdělávání absolvovali celkem 10 stáží, zejména v brněnských fakultních nemocnicích. 

Kromě specializačního vzdělávání umožňujeme zaměstnancům i doplnění vysokoškolského vzdělání 

dálkovým studiem. V kategorii všeobecných sester evidujeme 2% zaměstnanců s titulem Mgr.,  
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11 % zaměstnanců s titulem Bc., 4 % s vysokoškolským titulem a současně titulem DiS.,  

17 % zaměstnanců absolventů vyšší odborné školy a 66% všeobecných sester jsou absolventi 

středních zdravotních škol.  

Během roku 2014 byl zahájen projekt spolupráce s vysokými, vyššími a středními zdravotnickými 

školami v okolí. Cílem je aktivněji se angažovat ve výuce, zintenzivnit komunikaci mezi nemocnicí, 

lektory a studenty.  Se zástupci nemocnice a vzdělávacími institucemi se připravily kroky další 

spolupráce, například přednášky o vzdělávání ve zdravotnictví, exkurze studentů v nemocnici,, 

akreditace pro vzdělávání v oboru porodní asistentka, využití výzkumné činnosti studentů v rámci 

zpracování absolventských prací, revize a sjednocování ošetřovatelských standardů, brigády atd.  

Čtyři lékaři získali specializovanou způsobilost v oborech vnitřní lékařství, oftalmologie, chirurgie  

a dětské lékařství. Tři všeobecné sestry získaly specializaci, a to v oborech dětská sestra pro intenzivní 

péči, ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a dětská sestra. Certifikovaný kurz v oboru 

gynekologická cytodiagnostika získala vedoucí laborantka patologického oddělení. 

  

4.3. Publikační a přednášková činnost 

 

Adamová Z.: Transanal tube as a Means of Prevention of Anastomotic Leakageafterrectal Cancer 

Surgery. Visceralmedizin 2014. 30(3) IF 0,07 

Sankot J.:Condylomata accuminata perianalia. Praktická proktologie, Gradapublishing, 141-144 

Adamová Z., Slováček R.: Effects of smoking on the incidence of postoperative complications 

 in colorectalsurgery. Surg. Chron, 2014: 19(1), 255-257 

Slováček R.,  Adamová Z., Mičulka P.: GIST tenkého střeva v terénu neurofibromatózy jako zdroj 

masivního krvácení.RozhlChir. 2014: 93(3), 143-146 
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Adamová Z., Slováček R.: Kolorektální karcinom a obesita. Prakt.Lék. 2014, 94 (3), 145-147 

Adamová Z., Slováček R.: Divertikulární choroba tračníku a dietní doporučení. Postgraduální medicína 

2014, 16(3), 338-341 

Adamová Z., Slováček R. Sankot J.: Rizikové faktory pro recidivu krvácení u divertikulární nemoci 

tračníku, Lekársky obzor, 3/2014 

Adamová Z., Slováček R.: Divertikulární choroba – dietní doporučení. Postgraduální medicína 2014. 

16(3), 338-341 
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Adamová Z., Slováček R., Bár T., Juřicová J.: Stomie – jejich komplikace. Med.praxi 2014, 11/4) 

Adamová Z., Slováček R., Šindler P.: Obstipace. Interní Med 2014, 16(3), 113-116  

Adamová Z. Slováček R.: Dehiscence anastomózy po nízké resekci rekta- možnosti prevence.  
XX. Pražské chirurgické dny 2014 

Slováček R., Adamová Z.: Transanální drenáž jako prevence dehiscence anastomózy po nízké resekci 
rekta – XXV. Petřivalského – Rapantovy dny 2014 

Sankot J.: Extraintestinální stromální nádor. XXV. Petřivalského – Rapantovy dny 2014 

Dvořák D. VáclavíkováI :Trauma a synchronnítumory, IV/2014 – VIII. Chirurgickýdeň, Žilina 
 
Dvořák D.: Komplikace po laparoskopické appendektomii. V/2014 – XVI. Setkání českých  

a slovenských chirurgů na Moravě 

 

Dvořák D., Čureček R.: Střelné poraněníbérce.  X/2014 – Národníkongres XII. Ostravských 

traumatologických dnů 

Mičulka P., Maňáková V.:konference Biologické aspekty v organismu, SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně 

Melichaříková P.:Preanalytická fáze biochemických vyšetření, konference Správná laboratorní praxe 

pro klinická oddělení, 29.5.2014. 

Bělovová D.: Zpracování biochemických vzorků s využitím moderních analyzátorů, automatická linka 

KORUS, konference Správná laboratorní praxe pro klinická oddělení, 29.5.2014. 

Sotolářová E., Vrbová G., Pavelková D., Baslová E., Dobešová A., Masár M., Skýpalová M.,  

Vyhlídal P.: Správná laboratorní praxe pro klinická oddělení, Vsetínská  nemocnice a.s., 29.5.2014. 

Trnovcová D., Matějčková P.,:Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence u žen, MK 

Vsetín, leden 2014. 

Matějčková P.: Apple ve zdravotnictví, Využití IPadu ve fyzioterapii, Praha, Brno, Ostrava, Uherské 

Hradiště, červen a září 2014. 

Malovaná M., : Cvičení nejen pro seniory, MK Vsetín. 

Rohlíková V.: Černá nekróza, seminář Olomouc, říjen 2014. 

Rohlíková V.: Péče o pacienta s chronickou ránou. Konference následná a sociální péče ve Vsetínském 

regionu, Vsetín, říjen 2014. 

Bambuchová B., Czeffer L., Šupka P.: Zvýšení bezpečí pacientů na základě proaktivního, 

retrospektivního a reaktivního vyhledávání a řízení rizik, konference Nil Nocere - Ochrana pacientů 

před poškozením,Praha,  březen 2014. 

Bambuchová B., Czeffer L., Šupka P.: Informace o práci na projektu Zvýšení bezpečí pacientů na 

základě proaktivního, retrospektivního a reaktivního vyhledávání a řízení rizik, Vzdělávací program Nil 
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Nocere - Ochrana pacientů před poškozením, Havlíčkův Brod,  září 2014. 

Šindler P.,  Adamová Z., Malý T., Bár T.: Cysta choledochu. Pediatr. praxi, 2014, roč. 15, č. 1, s. 42-44.  

Šindler P.: Unusual cause ofweightloss.Presentation in : Salzburg CHOP Seminar, Austria 6/2014  

Kliková K., Líčeník R., Osinová D., Doubravská S., Ivanová S.: Hodnocení kvality klinických 
doporučených postupů České neurologické společnosti ČLS JEP, Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(1): 
64-69  
 

4.4. Pedagogická činnost 

 MUDr. Petr Mičulka: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně 

 MUDr. Milan Doležel: pedagogická činnost na VZŠ ve Zlíně – obor záchranář. 

 Mgr. Pavlína Matějčková: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně 

 Mgr. Jana Čižmářová : pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně 

 MUDr. Vlastimil Koziel: pedagogická činnost na SZŠ a VOŠZ ve Vsetíně 

5. Strategie společnosti 

Strategie společnosti je definována v rámci cílů politiky kvality: 

 Poskytovat vysoce kvalitní, bezpečnou, komplexní a ekonomicky efektivní zdravotní péči. Být 

učící se organizací, kde všichni zaměstnanci rozvíjejí své znalosti a dovednosti ve prospěch 

růstu potenciálu nemocnice. Podílet se na výchově a vzdělávání budoucích lékařských  

i nelékařských profesionálů a tím zajišťovat kvalitu a odbornost zdravotní péče našim 

pacientům do budoucna. 

 Využívat standardizovaných postupů a procesů vykonávaných kvalifikovanými zaměstnanci 

pro zajištění bezpečné a kvalitní zdravotní péče. 

 Evidence basedmedicine - zdravotní péče založená na důkazech. 

 Zdravotní péči řídit tak, aby byla hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku  

pro pacienta. 

 Při poskytování zdravotní péče dodržovat morálku a týmovou spolupráci všech zúčastněných  

v motivujícím prostředí. 

 Efektivním a systémovým řízením zdravotní péče, stejně jako podpůrných i nakupovaných 

služeb, minimalizovat rizika pro naše pacienty. 

 Činnost nemocnice přizpůsobit potřebám veřejnosti, systému poskytování zdravotní péče a 

požadavkům majitele, v centru naší pozornosti však musí zůstat vždy pacient. 

 Určující je prospěch pacienta a dosažení maximálního možného zlepšení jeho zdravotního 

stavu nebo úplného vyléčení na základě účinných diagnostických postupů a aplikací 

odpovídající léčby.  



 

 
 

Výroční zpráva 2014 
 

43 

 

6. Sponzoři, dárci a dotace v roce 2014 
Vsetínská nemocnice a.s. úspěšně spolupracuje s dalšími subjekty, zejména místními firmami, 

společnostmi, nadacemi i jednotlivci, kteří se finančními či věcnými příspěvky podílejí na obnově  

a  rozvoji nemocnice. Velmi si vážíme jejich aktivity a přízně, zejména u drobných dárců, jejichž jména 

zde nejsou uvedena. 

Významní dárci finančních a věcných darů (Kč) 

Dárce Forma daru Hodnota daru 

IndetSafetySystem, a.s., Vsetín finanční 450 tis. 

WOCO STV s.r.o., Vsetín finanční 170 tis. 

AUSTIN DETONATOR s.r.o., Vsetín finanční 160 tis. 

Nadační fond pro rozvoj Vsetínské 

porodnice, Vsetín 

věcný 702 tis. 

Život dětem o.p.s, Praha 8 věcný 38 tis. 

Významné dary celkem  1.520 tis. 
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Přijaté dotace a příspěvky v roce 2014 (Kč) 

Účel dotace Poskytovatel Výše poskytnuté dotace 

Vyrovnávací platba na úhradu 

nákladů spojených s předáváním 

údajů do Národního okologického 

registru 

Zlínský kraj 120 tis. Kč 

Dotace Masarykova onkol. Ústavu 

na činnost a zpracování onkol. dat 

pro NOR 

Masarykův onkol. ústav; sml. s 

KNTB 
79 tis. Kč 

Dotace na provoz Lékařské 

pohotovostní služby 
Zlínský kraj 2.064 tis. Kč 

Zateplení budovy polikliniky Státní fond životního prostředí 5.297 tis. Kč 

Pořízení nových lůžek pro LDN Město Vsetín 40 tis. Kč 

Příspěvek na mzdy v rámci 

projektu  vzdělávání lékařů 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 340 tis. Kč 

Dotace celkem  7.940 tis. Kč 

7. Přílohy 
 Účetní závěrka za rok 2014 

 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 

 Zpráva o podnikatelské činnosti 

 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014 

 Zpráva dozorčí rady 


