Vsetínská
nemocnice

informuje

ČÍSLO 1|2017 INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK

Rok zaměstnance zahajujeme navýšením mezd

Nejen růst mezd či příplatků za nepřetržitý a směnný provoz,
ale také zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní
připojištění, navýšení příspěvku na závodní stravování,
rozšíření vzdělávacích a společensko-sportovních aktivit.
To jsou základní programové body letošního roku, který vedení nemocnice vyhlásilo Rokem zaměstnance.

„Obchodní plán na rok 2017 počítá s tím, že veškeré plánované navýšení úhrad za zdravotní péči bude použito k odměňování, motivaci a stabilizaci zaměstnanců. To je hlavní
strategický cíl pro rok 2017. Kromě zvýšení mezd je pro zaměstnance nově připraven i příspěvek na penzijní připojištění, a to až ve výši 6 tisíc Kč ročně, a také byl od 1. ledna
2017 zvýšen příspěvek na stravu o 2 Kč. Tato opatření zvyšují
náklady o dalších 2,5 mil. Kč. Zdrojem k jejich úhradě je kromě
účinných úsporných opatření minulých let i výkonnost nemocnice,“ uvedla předsedkyně představenstva Ing. Věra Prousková s tím, že nemocnice v roce 2017 navýší mzdové náklady
o 20,5 mil. Kč.
„Zaměstnancům tedy vyplatíme přes 240 milionů korun.
Prostředky jsme rozdělovali individuálně, protože plošné

zvýšení o 10 %, které realizují státní nemocnice, by neřešilo
konkrétní problémy a nerovnosti odměňování v naší nemocnici. Proti 1. 1. 2016 jsou tarify navýšeny lékařům o 8 %,
sestrám a dalším nelékařským pracovníkům o 10 % a nezdravotníkům o 5 %. O tisíc korun jsme navíc zvýšili měsíční
příplatek za práci v nepřetržitém provozu a zavedli motivační bonus ve výši tisíc korun za práci sester na LDN a na
interním oddělení. V absolutním vyjádření je celkové navýšení mezd vyšší než desetiprocentní růst tarifů. Tento záměr
byl ve středu 4. 1. 2017 definitivně schválen podpisem dodatku
ke kolektivní smlouvě.“
„S návrhem odměňování a rozdělení prostředků na navýšení mezd, který připravilo vedení nemocnice, jsme spokojeni.
Nejen, že mzdový vývoj navazuje na příslib ministra, ale dochází i k navýšení příplatku za nepřetržitý provoz a směnnost, čímž jsme dokonce předběhli záměry prezentované
ministerstvem zdravotnictví,“ reaguje na dohodu Lucie Kotrlová za Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků
(POUZP) Vsetínské nemocnice. Spolu s ní dodatek podepsala
také Romana Mucsková za základní organizaci Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.

SANITAXI sjednotilo tarify

Dvanáct korun za kilometr a padesátikorunový nástupní poplatek. Tolik nyní zaplatí pacient za přepravu
sanitkou, která není indikována lékařem. Tedy v případě, pokud se
rozhodne využít SANITAXI Vsetínské
nemocnice a sanitka bude na daný
termín k dispozici.
Doprava sanitním vozem je ve většině případů hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. „Pokud na takovou dopravu nevzniká pacientovi nárok, můžeme nabídnout
službu SANITAXI – převoz sanitkou za přímou úhradu pacientem, případně příbuzným,“ vysvětlil náměstek pro hospodářsko-technickou správu Ing. Leoš Dostál.
Službu Vsetínská nemocnice realizuje již více než pět let,
každý týden ji využije v průměru pět pacientů. „Přepravu
zajišťujeme zpravidla ve všední dny, ale pokud provoz dovolí
a převoz je včas objednán, také o víkendech,” uvedla vedoucí
oddělení dopravy Hana Michalcová. Většinou se jedná o převozy z domovů pro seniory, ústavů sociální péče a podobně.
Dříve byla úhrada SANITAXI zónová, v novém ceníku se tarify sjednotily a zjednodušily. Objednávky na SANITAXI přijímá dispečink na tel. č. 571 818 171 v pracovní dny od 7.00
do 14.30 hodin.
Vsetínská nemocnice má pro přepravu pacientů třináct
sanitek, jedna z nich slouží převozům v areálu. „V posledních
třech letech nemocnice obnovila polovinu vozového parku.
V plánu letošního roku je obnova dalších dvou sanitek,“
dodal Ing. Dostál.

Hokej bude podruhé na dřeň
Při zápasu VHK Robe Vsetín s Kopřivnicí, který se uskuteční
22. 2. 2017 od 17.30 hodin na vsetínském Lapači, bude možné
vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Na místě budou
pracovníci hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské
nemocnice od 17.00 hodin. Akce HOKEJ NA DŘEŇ se koná již
po druhé, při loňské premiéře vstoupilo do registru 75 lidí,
mezi nimi i řada vsetínských hokejistů.
Vstupem do registru můžete dát šanci na uzdravení pacientům s leukémií či dalšími poruchami krvetvorby. V současné době se hledá kostní dřeň například pro malou Nikolku, které zjistili v osmi měsících akutní leukémii. Nyní
má za sebou bohužel neúspěšnou léčbu chemoterapií, jedinou šancí je právě transplantace kostní dřeně. Hledání
vhodné dárce však bylo zatím neúspěšné.
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Dárcem kostní dřeně mohou být lidé ve věku od 18 do 35 let
s dobrým zdravotním stavem, ochotou překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka. Při
vstupu je zapotřebí vyplnění dotazníku a odebrání malého
množství krve. Více informací na webu nemocnice.

Zmodernizované prostory LDN
si prohlédl i místostarosta

Další zlepšení pacientského prostředí přinesla modernizace
tří horních pater léčebny dlouhodobě nemocných. Práce
nyní pokračují v přízemí objektu, kde vzniknou ambulance
a rehabilitační zázemí. Modernizované prostory nejvyššího
patra, kde před lety sídlilo dětské oddělení, si přišel v závěru loňského kalendářního roku 2016 prohlédnout i místostarosta Vsetína Ing. Tomáš Pifka, který předal ochranné
krémy, čistící pěny, pleny a další pomůcky v hodnotě patnáct
tisíc korun. Město Vsetín takto obdarovává LDN a její pacienty
již řadu let, což představitelům města nabízí i možnost
srovnání. „Od loňského roku je na oddělení opět vidět velký
pokrok. Vloni jsme si prohlédli zateplenou budovu s novými,
elektricky polohovatelnými lůžky, letos se upravují vnitřní
prostory, rekonstruují sociální zařízení,“ komentoval při své
návštěvě Ing. Tomáš Pifka, který zároveň poděkoval zdravotníkům za jejich náročnou práci.
Opravy v prostorách léčebny dlouhodobě nemocných si
v roce 2016 vyžádaly přes tři miliony korun, na financování
se podílel Zlínský kraj, část uhradila Vsetínská nemocnice.
„V první etapě jsme opravili horní tři patra budovy, vyměnily se podlahové krytiny, obklady, sociální zařízení, rozvody
elektrické energie. Nového nátěru či výměny se dočkaly některé dveře, prostory byly kompletně vymalovány, v kuchyňkách jsou nové linky,“ připomenul rozsah prací náměstek
pro hospodářsko-technickou správu Ing. Leoš Dostál. Pacienti oceňují i televizory bez poplatku, které byly nedávno
na většině pokojů v pavilonu LDN nainstalovány.

Nemocnice se představuje Dechové rehabilitaci bude
věnována konference
na veletrzích i ve školách
S novými prezentačními materiály se Vsetínská nemocnice i dvoudenní workshop
představuje na veletrzích práce i na školách. Nedávno tak
oslovovala studenty ve Zlíně a personalisté společně se
zdravotníky se chystají i na podobnou akci ve Valašském
Meziříčí.

Přelom března a dubna slibuje zajímavé vzdělávací akce věnované dechové rehabilitaci a respirační fyzioterapii, a to
se vzácným hostem, odbornou asistentkou Kliniky rehabilitace II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, docentkou PaedDr. Libuší Smolíkovou, Ph.D., která o dané problematice přednáší na významných akcích v ČR i v zahraničí.
Ve čtvrtek 30. března 2017 se v aule Masarykova gymnázia
Vsetín uskuteční konference s úvodní dopolední přednáškou,
nazvanou Respirační fyzioterapie není jen o dýchání. V odpoledním bloku jsou pak na programu prezentace s tématikou
funkčního vyšetření plic, fyzioterapie a pohybové léčby
u chronických plicních onemocnění, ale také například využití jógy v dechové rehabilitaci.
Na pátek 31. března a sobotu 1. dubna 2017 jsou naplánovány praktické workshopy, které se uskuteční v knihovně
Vsetínské nemocnice. Páteční program je věnován dechové
symptomatologii, metodice respirační fyziologie s praktickými ukázkami, drenážním technikám či neurofyziologické
facilitaci dýchání u pacientů po operativních zákrocích na
hrudníku.
Sobotní program se bude zabývat respirační fyzioterapií
v pediatrii, metodě respiračního handlingu i samostatným
cvičením. Podrobné informace najdete na webových stránkách Vsetínské nemocnice. Konference i workshopy budou
akreditovány jak pro lékaře, tak všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, fyzioterapeuty. Partnerem akce je festival
Literární jaro Vsetín, jehož cílem je představovat ve Vsetíně
zajímavé osobnosti nejen z oblasti literatury, ale také nejrůznějších oblastí vědy a techniky.

Hokejista Ondřej Němec
přivezl malým pacientům
herní konzolu
„V novém bulletinu jsou základní informace o nemocnici,
volných pracovních pozicích, zaměstnaneckých benefitech,
podpoře dalšího vzdělávání, ale také akcích pro veřejnost
a spolupráci se vzdělávacími institucemi,“ uvedl náměstek
pro personální řízení Ing. Martin Pavlica.
Nechybějí ani informace o stipendiích, která nemocnice
nabízí jak studentům šestého ročníku studia lékařských fakult, tak nelékařských zdravotních oborů v posledním ročníku VOŠ či VŠ, ale také o zvýhodněných stipendiích pro
budoucí radiologické asistenty a všeobecné sestry, které
nastoupí na interní oddělení či LDN. „Podmínky pro získání
stipendia najdou zájemci v podrobné a přehledné formě
také na webových stránkách Vsetínské nemocnice, v sekci
Kariéra,“ doplnil Ing. Pavlica s tím, že nemocnice připravuje
i materiál speciálně cílený na studenty lékařských fakult.
Prezentaci nemocnice se osvědčilo doplnit interaktivní
ukázkou činnosti některého z nemocničních pracovišť, ať se
již jedná o rehabilitaci, nutriční terapii nebo oční oddělení.
Ve Zlíně si například zájemci díky přenosnému ručnímu spirometru mohli nechat orientačně zkontrolovat své plíce
a dozvědět se více o činnosti oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Velký zájem příchozích byl již tradičně o kontroly správné hygieny rukou s pomocí UV lampy.

Pacienti dětského oddělení mají nyní k dispozici herní konzolu Xbox One. Společně s dalšími dárky jim ji přivezli zástupci
Nadačního fondu Jonášek s úspěšným českým hokejistou
Ondřejem Němcem, který se stal nedávno patronem fondu.
Herní konzolu získá celkem dvanáct nemocnic, Vsetínská
nemocnice byla první, kam pomoc směřovala. Děkujeme
za krásný dárek, který si dětské oddělení pro své malé pacienty již dávno přálo.
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Woco STV podpořilo
vsetínskou chirurgii
Sponzorský dar ve výši dvě stě padesát tisíc korun pro zlepšení komfortu vsetínských pacientů věnovala nedávno společnost Woco STV. V průběhu tří let tak významně podpořila
Vsetínskou nemocnici již podruhé, obě částky směřovaly
na chirurgické oddělení.
První sponzorský dar ve výši sto šedesát tisíc korun byl před
třemi lety určen na pořízení zvedacího zařízení se sedacím
vakem. „Pomáhá nám při manipulaci s pacienty po úrazech
páteře, především u imobilních pacientů s vyšší hmotností,“
vysvětlila vrchní sestra chirurgického oddělení Vsetínské
nemocnice Bc. Miriam Valchářová.
V letošním roce pomůže sponzorský dar společnosti Woco
STV, tentokrát ve výši dvě stě padesát tisíc korun, s modernizací pokojů na chirurgickém oddělení. „Rádi bychom přebudovali a zmodernizovali stávající největší pokoj, tak, aby
byl prostor pro pacienty komfortnější. Děkujeme společnosti
Woco STV, že tento záměr svým darem podpořila,“ uvedl
primář chirurgického oddělení MUDr. Radim Slováček.
Je připraven i plán dalších oprav a zpříjemnění prostředí
na chirurgickém oddělení. Již v loňském roce se opravilo
sociální zařízení na jedné stanici chirurgie a pokračovat by
se mělo i na zbývajících pracovištích. V plánu je také vybudování izolačního pokoje. Ty v nemocnici po zrušení lůžkového infekčního oddělení scházejí.

Nový personální portál
usnadní i přihlašování na
vzdělávací akce
Elektronické výplatní pásky a řadu dalších informací nabídne zaměstnancům nový personální portál, který Vsetínská nemocnice v současné době připravuje ke spuštění.
Jeho prostřednictvím se budou moci zaměstnanci i komfortně přihlašovat na vzdělávací akce. Náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica nám popsal, jak bude portál
fungovat a co přinese zaměstnancům.
„Od personálního portálu systému VEMA očekávám podporu pro efektivnější personální řízení. Na portále budou
zpřístupněny vybrané informace všem pracovníkům nemocnice, informace pro vedoucí a pro manažery. Zaměstnanci
budou mít online přehled o vlastních personálních informacích, využijí elektronické výplatní lístky, budou se moci
přihlašovat na vzdělávací akce, systém bude automaticky
hlídat vybrané personální události, například platnost lékařských prohlídek. Vedoucím zaměstnancům systém umožní
vybírat, třídit a filtrovat data v tabulkách, hierarchicky je
uspořádat, podívat se na ně z různých úhlů pohledu dle
požadovaných kritérií.“
Jak se budeme přihlašovat?
„Předpokládáme, že ve výplatních páskách za měsíc leden, tedy v únoru, obdrží zaměstnanci přihlašovací údaje
do personálního portálu. Do systému je možné se přihlásit
z jakéhokoliv počítače s internetovým připojením. Při prvním
přihlášení systém vyzve uživatele ke změně hesla.“
Jak bude probíhat zaškolení?
„Samotné ovládání a orientace v systému je velmi intuitivní, proto jsme se rozhodli, že nebudeme zatěžovat zaměstnance povinnými školeními. Dobrovolné školení pro
zájemce však během února či března proběhnou. Zaměstnanci se navíc mohou kdykoliv s dotazem obrátit přímo na
mzdovou účetní.“
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Den otevřených dveří: oční
oddělení připravilo vyšetření
i nové informační panely
Oční oddělení Vsetínské nemocnice připravilo v úterý 13. prosince 2016 Den otevřených dveří. Pro příchozí bylo přichystáno měření nitroočního tlaku, ale také např. ukázka OCT vyšetření (oční koherentní tomograf), které slouží k přesnému
sledování změn na zrakovém nervu i sítnici, zvlášť u zeleného zákalu. Premiéru měly také nové panely, které jsou nyní
trvale vystaveny v prostorách oddělení. Informují o očních
vadách, možnostech jejich korekce, ale také o optických
klamech, které si mohli zájemci prohlédnout i s použitím 3D
brýlí. Akce se zúčastnily čtyři desítky zájemců.
„V průběhu Dne otevřených dveří jsme zachytili dva abnormální nálezy na OCT vhodné ke sledování,“ komentoval primář očního oddělení MUDr. Pavel Šmehlík.

Mezi optickými klamy jsou také anaglyfy a stereogramy –
zdánlivě nesmyslné obrázky skrývají prostorové tajemství
a návodů k jeho odhalení je hned několik. Anaglyf je pak
jedna z technik, která umožňuje uživateli prostorově vnímat
například fotografie. Využívá rozložení obrazů pro levé a pravé
oko na barevné složky (obvykle modrozelenou a červenou).
Pro čtení je zapotřebí použít speciální dvoubarevné brýle.
Nezapomeňte si panely
při návštěvě očního oddělení prohlédnout!

Dialyzační středisko
obnovilo vybavení
Tři nová křesla a dialyzační monitory, ale také wifi zdarma
či televizory s bezdrátovými sluchátky. Zlepšení v hemodialyzačním středisku Vsetínské nemocnice oceňují jak pacienti, tak zdravotnický personál.
Hemodialyzační středisko (HDS), které je jedním z organizačních celků interního oddělení Vsetínské nemocnice, v současné době pečuje o šedesát šest dialyzovaných pacientů
nejen ze Vsetínska, ale také Meziříčska, Rožnovska, Valašskokloboucka a dalších přilehlých oblastí. Vedoucí lékařkou
HDS je MUDr. Petra Čechová, která dříve vedla jednotku
intenzivní péče interního oddělení, ve vedení dialyzačního
střediska před časem vystřídala MUDr. Mojmíra Lanžhotského. Jak se jí v novém působišti daří?
„Máme výborný tým po stránce profesní i osobní. Co se
týká vybavení, dočkalo se částečné obnovy. Přemístili jsme
ambulanci, aby více vyhovovala našim potřebám. Nové
monitory, které máme k dispozici, splňují naše požadavky
a potřeby, zvládnou různé typy léčby, nejen hemodialýzu,
ale i hemodiafiltraci,“ zhodnotila MUDr. Čechová.

břišní dialýzu provádět v domácím prostředí a není odkázán na hemodialýzu, za kterou je zapotřebí několikrát týdně
dojíždět do nemocnice.
Často se hovoří o důležitosti prevence. Chronické onemocnění ledvin nemusí pacienta bolet. Mezi projevy může patřit
krev v moči, otoky nohou, únava, časté močení, bolesti
v bedrech. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím
jednodušší je léčba a tím nižší je riziko výskytu dalších
onemocnění. Prevencí onemocnění ledvin je dodržování
zdravého životního stylu – kromě správné stravy je důležitý
i pohyb. Zapotřebí je také předcházet nachlazení, které může
způsobit zánět ledvin, nekouřit, neužívat nadměrně léky
proti bolesti a chodit na pravidelné preventivní kontroly.
Pokud pacient trpí cukrovkou, vysokým krevním tlakem,
nadváhou, měl by si nechat u svého praktického lékaře vyšetřit vzorek moči, případně krve.

Nové monitory ohlídají
dech novorozenců

Na snímku staniční sestra hemodialyzačního střediska
Radomíra Obrová

Zlepšení zaznamenali i pacienti, kteří na dialýzu docházejí
zpravidla třikrát týdně a vždy zde stráví čtyři až pět hodin.
Zlepšení komfortu jim přinesla obměna části dialyzačních
křesel, ale také bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi a nové televizory. V centrálním prostoru je velkoplošný televizní přijímač, aby se pacienti při jeho sledování
nerušili, mohou použít bezdrátová sluchátka. Tento projekt
sponzorsky podpořila společnost Austin Detonator, která
je dlouhodobým partnerem Vsetínské nemocnice.
HDS Vsetínské nemocnice zajišťuje léčbu nemocným s akutním i chronickým selháním ledvin, ale také pacientům s některými závažnými otravami. „Stále častěji řešíme případy
akutních renálních selhání,“ uvedla MUDr. Petra Čechová
s tím, že mnozí pacienti v regionu zapomínají na pravidelné
návštěvy svého praktického lékaře, který dokáže případný
hrozící problém podchytit hned v počátku. Jejich problémy
tak často dospějí až do závažné fáze, kdy je nutná dialyzační léčba či transplantace ledvin. „V současné době jsou
čtyři z našich pacientů připraveni k transplantaci,“ specifikovala vedoucí lékařka.
Kromě klasické dialýzy se však ve Vsetíně znovu rozbíhá
také takzvaná peritoneální neboli břišní dialýza, která využívá čištění krve pomocí opakovaného pravidelného napouštění dialyzační tekutiny do dutiny břišní. Pacient může

Nadace Křižovatka předala dětskému oddělení Vsetínské
nemocnice deset monitorů dechu novorozenců v hodnotě
29 700 Kč. Nákup financovaly společnosti KOVAR, JC Metal,
Behr Bircher Cellpack, RETIGO, Z-PRECIS, VS Plastic, LPT
SYSTEM a pan Karel Gerhardt.
Zástupce společnosti Kovar se předání rovněž zúčastnil.
„Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou
životnost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců
i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích“, popsala Štěpánka
Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka. S pořízením monitorů dechu již řadu let pomáhá Vsetínské nemocnici také
Reklamní agentura ANNA, která pořádá Den dětí s ANNOU.
Všem dárcům i nadaci patří velké poděkování.
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Ve Vsetíně se první
rozkřičely hned dvě Agátky
Na první letošní miminko si Vsetínská nemocnice počkala
téměř celého prvního ledna. Holčička Agáta Adamčíková
se narodila šestnáct minut po devatenácté hodině. Maminka Zuzana Adamčíková, která pochází z Púchova, přivedla ve Vsetíně na svět své první dítě. Doma ještě viděla
půlnoční ohňostroj, porodní bolesti ji přivedly do porodnice kolem deváté hodiny ranní.
„S péčí jsem velmi spokojena,“ uvedla maminka, kterou
doprovázel manžel Štefan Adamčík.

Rozrostla se i nemocniční rodina
V závěru roku 2016 se rozšířil také počet miminek, narozených zaměstnancům Vsetínské nemocnice. MUDr. Anežka
Školová přivedla na svět půvabnou Magdalénku. „Zdravím
týmy neurologie i LDN, kde jsem před odchodem na mateřskou chvíli pracovala,“ dodala s úsměvem MUDr. Školová.

Během noci z prvního na druhého ledna se ve Vsetíně
narodila další tři dítka. V 1.45 hodin se narodila další Agáta,
tentokrát Juříčková. Maminka Lucie Macášová pochází ze
Vsetína a Agátka je jejím druhým potomkem, doma má ještě
holčičku Nikol. Agátka Juříčková se stala letos prvním dítětem narozeným v naší porodnici mamince ze Vsetína.

Na snímku s Agátkou Juříčkovou sestra novorozenecké
stanice Veronika Kretová

Ve Vsetíně bylo v roce 2016 celkem 780 porodů, narodilo
se deset dvojčat (790 dětí). Počet narozených dětí se tak
zastavil těsně před osmistovkou. Počet porodů v roce 2016
v podstatě kopíruje rok 2015, kdy bylo 796 porodů a počet
narozených dětí poprvé překročil osmistovku (802). Mírný
rozdíl v počtu porodů ovlivnilo omezení provozu porodnice
v únoru 2016 z důvodu modernizace dalších dvou porodních pokojů. Zlepšení v porodnici si maminky pochvalují.
Od poloviny roku 2016 byl zcela zrušen poplatek za otce
u porodu, zavedeny byly také další novinky.
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Nemocnice získala
akreditaci pro specializační
přípravu v onkochirurgii
Po téměř ročním úsilí se podařilo Vsetínské nemocnici získat akreditaci pro
specializační přípravu v nástavbovém
oboru onkochirurgie. „Platnost akreditace je šest let a během zmíněné
doby můžeme v této odbornosti školit dva lékaře,“ uvedl náměstek pro
personální řízení Ing. Martin Pavlica
s tím, že cílem vzdělávání v nástavbovém oboru onkochirurgie je získat
vysokou kvalifikaci pro léčbu nádorů.
Lékař by měl v rámci zmíněného onkochirurgického vzdělávání zvládnout multidisciplinární
přístup v léčbě nádorových onemocnění, seznámit se se základy chemoterapie a radioterapie s důrazem na moderní
zásady neo- a adjuvantní léčby. Dále pak ovládat indikační
kritéria radikální i paliativní chirurgické léčby, indikační kritéria miniinvazivních postupů a znalost principů léčby také
u hraničících oborů, jako je intervenční radiologie a endoskopie, ovládat samostatně prakticky všechny typy onkochirurgických operací v oblasti chirurgie, kterou se onkochirurg
zabývá, včetně miniinvazivních endoskopických technik.
„Nezbytnou podmínkou získání každé akreditace pro
vzdělávání je splnění definovaných podmínek, kdy musíme
prokázat dostatečný počet vysoce erudovaných a zkušených
lékařů – školitelů, určitou četnost zákroků a vyšetření, předkládáme materiální i technické vybavení, musíme splnit zadané organizační a provozní požadavky na oddělení. Aktuální přehled akreditovaných pracovišť, tedy pracovišť, kde
můžeme lékaře dále vzdělávat a připravovat k vykonání
specializační zkoušky, je k dispozici na webových stránkách
nemocnice. Za zmínku stojí nově udělená akreditace pro obor
geriatrie, kterou jsme získali na dobu sedmi let,“ vysvětlil
náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica.

Do projektu Valašského
Medik Klubu se zapojily
další střední školy

Přednáška o moderní chirurgii uzavřela první semestr Valašského Medik Klubu, originálního projektu, který připravila
Vsetínská nemocnice pro středoškoláky se zájmem o vysokoškolské studium lékařských oborů a přírodních věd.
V druhém semestru se počet účastníků rozšiřuje, do projektu se zapojují studenti již tří valašských středních škol.
Připraveno je šest okruhů, které navazují na středoškolskou výuku a rozšiřují ji, představují jednotlivá pracoviště,
odbornosti a zdravotníky.
„První semestr jsme vnímali jako pilotní, navázali jsme spolupráci se
vsetínskou Střední školou Kostka. Ve druhém
semestru se do projektu
zapojují i gymnázia ze
Vsetína a Valašského Meziříčí.
Počet zájemců mnohonásobně překročil kapacitu. Nebylo možné vyhovět všem, nechali jsme
proto na školách samotných, aby provedly výběr
žáků s největším zájmem
o danou tematiku,“ uvedl
náměstek pro personální
řízení Vsetínské nemocnice Ing. Martin Pavlica.

Druhý semestr zahájila přednáška o zdravotnictví očima
personalisty, v jejímž rámci se studenti dozvěděli o možnostech dalšího studia a uplatnění ve zdravotnictví. Únorové setkání bylo nazváno VIDĚT POD POVRCH a věnováno
problematice zobrazovacích metod. Přineslo nejen informace
o možnostech ultrazvukových přístrojů, rentgenu či CT, ale
také stručnou anatomii člověka s využitím moderní techniky.
Březen je věnován porodnictví, přinese ale také informace
o raritních operacích či přístrojovém vybavení. Garantem
dalších tří přednášek jsou dětské oddělení, interna, ARO.
Na studenty čekají odpovědi na otázky, proč je pediatrie
vnímána jako jeden z nejhezčích, zároveň však nejnáročnějších oborů medicíny, co prozradí echokardiografie, či co se
děje během anestézie.

Další ročník ankety
Nemocnice ČR odstartoval
již prvního února
Jak jsme v minulém vydání zpravodaje informovali, získala
Vsetínská nemocnice významné ocenění od hospitalizovaných pacientů. Právě jejich hlasy totiž rozhodly o tom, že
jsme v rámci Zlínského kraje (již potřetí v posledních čtyřech letech) obsadili první příčku v anketě Nemocnice ČR
2016. Před vánočními svátky jsme obdrželi od pořádající
společnosti HealthCare Institute certifikát a logo, které
můžeme využívat na webových stránkách, v prezentacích
či brožurách.

„Studenti jsou nadšení,“ hodnotí pedagog

V prvním semestru Valašského Medik Klubu studenti získávali informace z oblasti hematologie, patologické anatomie a moderní chirurgie. „Rozhodně chceme pokračovat,
studenti jsou nadšení, protože se dozvědí mnoho zajímavého nad rámec školních osnov, mnoho informací z praxe.
Je to pro ně úžasně motivační,“ komentoval Mgr. Radim Ondra,
učitel biologie, chemie a základů přírodních věd ze Střední
školy Kostka.
Závěrečný modul prvního semestru studentům představil
právě oblast chirurgie. Primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Radim Slováček hovořil o vývoji
oboru, především však o současnosti a moderních trendech.
Studenty seznámil i s některými operačními nástroji, v praxi
si mohli vyzkoušet i práci s harmonickým skalpelem.

Prvního února přitom odstartoval další (v pořadí již dvanáctý) ročník tohoto celostátního projektu, který je zaměřen
na sledování bezpečnosti a spokojenosti. Cílem je podle organizátorů oceňovat nemocnice pozitivně vnímané v očích
pacientů a zaměstnanců. Dotazníky je možné vyplnit jak
v tištěné podobě, tak elektronicky, a to na www.nejlepsinemocnice.cz. „Průzkum potrvá do konce srpna. Dotazníky
v tištěné formě obdrží ambulance a lůžková oddělení pro
své pacienty v průběhu února. Vyplněné je mohou pacienti
vhodit do speciálních schránek pro sběr dotazníků, které
se nacházejí u vstupů do budov či na jednotlivých patrech,“
uvedl manažer kvality Vsetínské nemocnice Ing. Libor Czeffer
s tím, že jednotlivé dotazníky byly nově aktualizovány. Zaměstnanci mohou pro hlasování využít elektronický dotazník, který najdou na výše uvedených stránkách.
V roce 2016 se projektu v České republice zúčastnilo 76 tisíc
hospitalizovaných a 51 tisíc ambulantních pacientů a téměř
deset tisíc zaměstnanců nemocnic. Vsetínská nemocnice
se v České republice umístila v této anketě na celkovém
28. místě, což je výborný výsledek. Zapojte se do hodnocení
také a pomozte nám získat zpětnou vazbu i cenné podněty
k dalšímu zlepšování.
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Vsetínská nemocnice zahájila odběr plazmy
Od šestého února 2017 ve Vsetínské nemocnici probíhají
nejen odběry takzvané plné krve, ale také odběry krevní
plazmy. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 571 818 605.
Odběry plazmy budou na základě předchozího objednání
vždy v pondělí a v pátek, ve středu mohou dárci i nadále
darovat plnou krev. Plazma se využívá k léčbě pacientů
a k výrobě léků, např. koncentrátů pro zástavu krvácení.

„Odběr plazmy trvá přibližně čtyřicet minut. Dárce je napojený na krevní separátor, ve kterém dojde k oddělení tekuté
krevní plazmy od červených a bílých krvinek a krevních destiček. Ty se poté vrátí zpět do těla dárci a v přístroji zůstane
pouze odebraná krevní plazma,“ vysvětluje primářka hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice
MUDr. Jana Pelková s tím, že zájemce by měl před plazmaferézou absolvovat alespoň jeden odběr plné krve.
Dárcem plazmy by měl být zdravý člověk ve věku 18 až 60
let, s hmotností nad 52 kilogramů, který netrpí kolapsovými stavy a má dobrý žilní přístup v loketní jamce. Benefity
spojené s dárcovstvím krve náleží i dárcům krevní plazmy.
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Mezi časté dotazy zájemců patří, zda je možné odběry
plazmy a krve střídat?
„Kombinace jsou možné, je zapotřebí počítat s časovými
rozestupy, které jsou mezi běžnými odběry krve tři měsíce
u mužů a čtyři měsíce u žen. Mezi odběry krve a plazmy je zapotřebí měsíční časový rozestup,“ doplnila primářka Pelková.
Objednávání na konkrétní čas, wifi i televizor
„Počátkem tohoto roku jsme zavedli objednávání dárců na
konkrétní čas. Naším cílem je zkrátit jejich čekání na minimum,“ uvedla primářka Pelková. Dárci mohou nyní také využít bezplatné wifi připojení k internetu a mohou i sledovat
velkoplošnou obrazovku. „Důvody objednávání samozřejmě
chápu a jsem s nimi srozuměn. A televize v čekárně, to je
prostě paráda,“ řekl Jaroslav Trtík z Huslenek, který ve Vsetíně daroval krev již po devatenácté (na snímku str. 9).
Počet prvodárců vzrost, stále hledáme další
Dvě stě padesát devět lidí přišlo v roce 2016 ve Vsetíně
krev darovat poprvé. Je to bezmála o stovku více než v předcházejících dvanácti měsících. „Je to především díky výborné
spolupráci se středními školami. Studenti třetích a čtvrtých
ročníků jdou poprvé darovat krev se svými spolužáky a pokračují v dárcovství i v dalších letech,“ komentovala primářka HTO Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková.
V loňském roce se podařilo navýšit i celkový počet odběrů.
V roce 2016 jsme jich zaevidovali 2 770, což je o 655 více než
roku 2015. Potřeba krve pro záchranu lidských životů a zdraví
však i nadále roste a registr dárců je zapotřebí stále rozšiřovat a doplňovat.
Z průmyslovky jich přišlo devětatřicet
V závěru kalendářního roku již tradičně přicházejí na
transfuzní oddělení studenti i učitelé vsetínské Střední průmyslové školy strojnické. To právě oni před sedmi lety založili tradici společného darování krve, která se nadále
rozvíjí. Tentokrát jich z průmyslovky přišlo devětatřicet.

„Tři studenti už darují krev opakovaně, ostatní jsou zde
poprvé,“ zhodnotil Mgr. Zdeněk Drga, který se společně
s Mgr. Karlem Stančíkem účastní odběrů se studenty. Jedním
z maturantů, kteří se již na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice dobře vyznají, byl i Adam Kaňák. „Krev daruji už pošesté. Poprvé jsem tu byl také se
školou, i když jsem o dárcovství přemýšlel už mnohem dříve.
Čekal jsem tehdy, až mi bude osmnáct,“ uvedl Adam.
Moc děkujeme průmyslovce i dalším středním školám za
krásnou a dlouholetou spolupráci, která pomáhá zachraňovat lidské zdraví a životy.

Daruj krev s rádiem
Kiss Publikum

PŮL LITRU NADĚJE, tak je nazvaná akce, kterou pravidelně
pořádá rádio Kiss Publikum na hematologicko-transfuzním
oddělení, a to nejen ve Vsetíně, ale také ve Zlíně a Uherském
Hradišti. Ve Vsetíně letos odběr připadá na středu 8. března
2017. „Přijď darovat krev společně s moderátory, patrolkami
rádia Kiss Publikum a Korunkou Luhačovice. Nikdy totiž nevíš,
kdy ji Ty sám, nebo Tví blízcí, budete potřebovat. Srdečně jsou
vítáni prvodárci, ale i ti, kteří darují krev již opakovaně,“
vyzývá rádio. Ve Vsetíně je zapotřebí se k odběru předem
objednat na telefonním čísle 571 818 605.

Besedy pro středoškoláky
o dárcovství
Dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně bylo 30. ledna 2017
také tématem přednášky, kterou jsme uspořádali v aule
Střední zdravotnické školy Vsetín. Zúčastnili se jí nejen studenti třetích a čtvrtých ročníků zdravky, ale také gymnazisté.
S tématem dárcovství je seznámila primářka hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková, která studentům představila i videa s pacienty a s dárci
kostní dřeně.
Studenti měli celou řadu praktických dotazů a my věříme,
že získané informace brzy uplatní v praxi a rozšíří tak početnou skupinu studentů, kteří se stali dárci krve právě díky
aktivitám naší nemocnice a jejího transfuzního oddělení.

Vsetínská nemocnice informuje

1|2017 9

Akční cenu úpravy očních
víček využilo šest desítek
zájemců
O dva tisíce méně zaplatili zájemci za operaci očních víček,
provedenou v listopadu a prosinci 2016 na očním oddělení
Vsetínské nemocnice. Akční nabídka oslovila šest desítek
lidí, kteří za úpravu obou víček zaplatili zvýhodněnou cenu
pět tisíc korun.
Běžná cena (v rámci Vsetínské nemocnice) za plastickou
úpravu jednoho horního nebo dolního víčka z kosmetické
indikace je 3 500 Kč, za obě oči tedy 7 000 Kč. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 571 818 336 k nezávazné
konzultaci, při níž jim lékař vysvětlí průběh zákroku i rekonvalescence, zároveň se provádí vstupní fotodokumentace.
Nejčastější důvody pro podstoupení zákroku jsou kosmetické: odstranění převislého nadbytku kůže. „Vlastní zákrok
se provádí ambulantně, trvá asi hodinu a probíhá v místním znecitlivění. Odebereme přebytečnou kůži, případně
tukové váčky z očnice, které se protlačily dopředu. Řez je
umístěn mezi obočí a víčko, tak, aby při otevřených očích
nebyl patrný,“ vysvětluje lékařka Jana Strnadová, která se
dané operativě věnuje ve Vsetíně již více než sedm let a realizovala bezmála tisícovku podobných zákroků.
Připomenula, že po operaci jsou oči fixované náplastí,
zapotřebí je počítat s otoky a modřinami. Po nejméně tři dny
se doporučuje poloklidový režim. Stehy se vytahují za týden, čtrnáct dnů se ženy musí obejít bez líčení. Operaci
očních víček však podstupují jak ženy, tak muži, důvodem
je často rodová dispozice.
„Stejně tak je možné provést operaci esteticky nevyhovujících dolních víček, cena je stejná jako u operace víček
horních,“ dodal primář oddělení MUDr. Pavel Šmehlík.
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Sledování spokojenosti
nových zaměstnanců
přineslo řadu podnětů
Naplnila se Vaše očekávání? Vyhovuje nastavený systém
náboru? Věnují se Vám školitelé dostatečně během zapracování? O těchto a mnoha dalších otázkách diskutoval náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica v závěru
kalendářního roku 2016 se zaměstnanci, kteří v uplynulých
měsících nastoupili do Vsetínské nemocnice. Z osobních setkání vzešla celá řada podnětů pro další personální práci.
„Není v časových možnostech tato témata probrat se všemi
novými zaměstnanci. Hovořil jsem však jak se zástupci lékařů, tak ošetřovatelského personálu i hospodářsko-technické správy. Byl jsem potěšen, že noví zaměstnanci vnímají
firemní kulturu za vstřícnou a velmi otevřenou. Zejména
zaměstnanci se zkušenostmi z jiných zařízení si pochvalují
přístup svých nových kolegů a školitelů během zapracování,“
uvedl Ing. Pavlica.
Zapracování si pochvalovala také zdravotní asistentka Martina Bučková: „Na oddělení se moc líbí, velmi oceňuji přátelskou atmosféru na pracovišti. Je škoda, že se naše pracoviště nazývá LDN. Zbytečně to odrazuje možné zájemce
o práci. Charakter práce tady není tak hrozný jak se většina
domnívá.“ Spokojena byla i MUDr. Petra Kotrlá z gynekologicko-porodnického oddělení: „Jsem nadále v kontaktu se
spolužáky z lékařské fakulty a samozřejmě srovnáme. Jejich
zkušenosti mě jen utvrzují v tom, že jsem se rozhodla správně
a nemocnici mohu jen doporučit.“
A jak vnímají spolupráci se zdravotníky noví zaměstnanci
HTS? „Byl jsem mile překvapen vstřícným přístupem zdravotnického personálu k pracovníkům údržby i ke mně osobně,“ doplnil Bohumil Rožnovják, mistr údržby a energetiky.
Z rozhovorů vyplynula řada postřehů i organizačních připomínek, kterým se budeme v nejbližší době věnovat. „Musíme se zaměřit na pohotovější reakce na dotazy uchazečů
o zaměstnání. Výtky směřovaly i k organizování některých
školení a k problémům s intranetem. Ty však v nejbližší
době vyřeší personální a mzdový portál VEMA,“ vysvětlil
Pavlica.

Adventní koncert rozezněl
nemocniční kapli

Krásnou adventní atmosféru vykouzlili ve čtvrtek 15. prosince
2016 žáci Základní umělecké školy Vsetín v kapli sv. Růženy
v areálu Vsetínské nemocnice. Adventní koncert byl i letos
spojen s předáním sponzorského daru. Prezident společnosti Indet Safety Systems pan Susumu Tokutake předal
do rukou ředitelky Vsetínské nemocnice symbolický šek na
částku 450 tisíc korun na nákup nových lůžek pro chirurgické
oddělení Vsetínské nemocnice. Prohlédl si také zmodernizované prostory LDN, kam v minulých dvou letech sponzorská podpora putovala. Děkujeme spolupracující firmě,
ale samozřejmě také všem žákům základní umělecké školy
a jejich učitelům. V kapli nám zahráli Johanna Huževková,
Jaromír Bazel, Giulia Terziari, Lenka Zralá, Robert Teleky, kvintet Zobčata, Zuzana Filová, Martin Pecár, Jakub a Jáchym
Pospíchalovi, Daniel Jakubík a Pavlína Srbová.

Benefice vsetínské
ZUŠ poosmé pomohou
dětskému oddělení

Lidečko, Valašská Polanka, Jablůnka, Vsetín a Horní Lideč
budou od 20. do 24. března 2017 hostit benefiční koncerty
Základní umělecké školy Vsetín, jejichž výtěžek je již tradičně určen a předán dětskému oddělení Vsetínské nemocnice. Projekt vzájemné spolupráce jsme nazvali Děti dětem.
Uskuteční se již poosmé a během předchozích ročníků se
podařilo pro dětské oddělení získat již bezmála sedmdesát
tisíc korun na nákup přístrojů či potřebného vybavení, které
zpříjemní nemocným dětem pobyt v nemocnici.
„Posláním těchto benefičních koncertů je pomoci nemocným dětem a také učit naše studenty k vzájemné solidaritě
a ochotě pomoci svojí prací tam, kde je to potřeba,“ uvedl
ředitel Základní umělecké školy Vsetín Roman Konůpka.
Na přípravě těchto akcí se nepodílí jen žáci hudebního
oboru, ale i všech dalších, které na škole působí. Žáci výtvarného oboru připravují výrobky, které budou před samotným
benefičním koncertem vystaveny a prodávány. Studenti tanečního, dramatického a hudebního oboru chystají pestrý
program. „I přesto, že je naše škola příspěvkovou organizací
a sami potřebujeme finanční prostředky na různé aktivity
našich žáků a zabezpečení akcí, jsme připraveni pomáhat.
Jsem pyšný na naše žáky, kteří vždy připraví krásná vystoupení a výtvarné produkty, ale i na učitele, kteří své žáky
vedou ke krásné lidské vlastnosti – pomoci druhým,“ dodal
ředitel školy a pozval na v pořadí již osmé benefiční koncerty,
které se budou konat:
20. 3. 2017 / Lidečko (Dům kultury) | 17.00 hodin
21. 3. 2017 / Valašská Polanka (Dům kultury) | 17.00 hodin
n 22. 3. 2017 / Jablůnka (sál Obecního úřadu) | 16.00 hodin
n 23. 3. 2017 / Vsetín (koncertní sál ZUŠ) | 17.00 hodin
n 24. 3. 2017 / Horní Lideč (Obecní knihovna) | 16.30 hodin
n
n
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Napsali jste nám...

Děkuji všem, kteří se podíleli na mé léčbě

Vážená paní ředitelko, koncem listopadu a následně pak
ve dnech od 26. do 29. 01. 2017 jsem byla hospitalizována na
neurologickém oddělení Vsetínské nemocnice. Žádám Vás
o zprostředkování poděkování za odvedenou příkladnou
profesionální práci a lidský přístup všem, kteří se podíleli
na mojí léčbě. Jmenovitě primářce MUDr. Blance Rychlíkové
a ošetřující lékařce MUDr. Nině Michalcové, dále celému týmu
sester a obsluhujícího personálu. Ještě jednou děkuji.
Ivana Čunková, Vsetín

Poděkování chirurgickému oddělení

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat za obětavý, lidský a zároveň profesionální přístup celému chirurgickému oddělení v čele s primářem MUDr. Radimem Slováčkem za vzorné opatrování pana Josefa Plachého. Děkujeme.
Rodina Plachá

Setkali jsme se s profesionálním přístupem
a trpělivostí

Chceme touto cestou moc poděkovat za perfektní péči o naši
nemocnou dceru Yvetku. Téměř polovinu prázdnin strávila
na dětském oddělení, byla také v péči oční ambulance a rehabilitačního oddělení. Všude jsme se setkali s profesionálním přístupem a s trpělivostí, která je u dětí důležitá. Všem
lékařům i sestřičkám z daných oddělení přejeme zdraví,
spoustu spokojených (a uzdravených pacientů), a plno sil
v nelehké práci.
Rodina Droppová

Pro nás to jsou hrdinové

Dobrý den, tímto dopisem bych velmi ráda poděkovala
MUDr. Martinu Janáčovi, MUDr. Petru Šindlerovi a primáři
MUDr. Milanu Doleželovi. Dne 1. listopadu jsem na gynekologicko-porodnickém oddělení Vsetínské nemocnice přivedla
na svět naši Marianku. Příchod na svět pro ni nebyl příliš
příznivý, ale díky pohotové a dobré práci již zmíněných lidí
(a určitě celého personálu) je Marianka stále mezi námi. Po
čtyřiadvaceti dnech nás propustili ze Zlína a holčička se má
čile k světu. Vím, že osobní kontakt a poděkování by bylo
mnohem vhodnější, a pevně doufám, že se i uskuteční. Protože pro nás jsou to hrdinové.
Děkují Andrea Adámková a Petr Klain

Patologie připravuje
Den otevřených dveří

Pro kolegy z nemocnice, ale také zájemce z řad veřejnosti
připravuje oddělení patologické anatomie Vsetínské nemocnice na čtvrtek 20. dubna 2017 od 12.00 do 17.00 hodin Den
otevřených dveří.
Tématem budou tentokrát onemocnění kůže, jejichž výskyt stále meziročně stoupá. Příchozí si prohlédnou oddělení, dozvědí se informace o zpracování tkání pro potřeby
vyšetření, přichystán bude i další program. Oddělení patologické anatomie takto symbolicky oslaví již šesté výročí
svého působení v moderním pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří.
Výsledky laboratorních vyšetření, která se provádějí právě
na oddělení patologické anatomie, mají často zásadní vliv
při stanovení diagnózy a dalšího léčebného postupu. Klíčovou roli hrají při stanovování typu nádoru a specifických
faktorů, které jsou důležité pro určení další léčby a rozsahu
zákroku. Jedná se především o bioptické a cytologické analýzy, ale i náročnější imunohistochemická vyšetření.
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Soutěžte s námi...

O dvě vstupenky na koncert vážné hudby

Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených políčkách poslat do 15. března 2017 na e-mail: soutez@nemocnice-vs.cz a mít štěstí při slosování. Nezapomeňte připojit telefonický kontakt a můžete také připsat, jak se Vám
náš zpravodaj líbí, případně, co byste v něm rádi viděli.
Správným řešením sudoku z minulého vydání jsou číslice 6, 3, 4. V následném losování správných odpovědí
měla největší štěstí a detektivku Honicí psi z Nakladatelství Kniha Zlín vyhrává Iva Kabeláčová, která nám připsala:
„Zpravodaj se mi líbí, potěšila mě informace o proběhlé
konferenci, které jsem se, bohužel, nemohla zúčastnit.
Mgr. Mikšová, Ph.D. mě učila v rámci pomaturitního studia psychologii. Takže za článek moc děkuji.“
I my děkujeme za milá slova, o způsobu předání výhry
budeme paní Kabeláčovou informovat.
Dnes hrajeme o dvě vstupenky na koncert z Komorního
cyklu vážné hudby, který se koná 6. 4. 2017 od 18.30 hod.
v mramorovém sále vsetínského zámku. Zahrají Julie Svěcená (klavír) a Václav Mácha (housle).

Mikulášská nadílka
na odděleních

Studenti Střední zdravotnické školy Vsetín převlečeni za Mikuláše, anděly a čerty procházeli 6. prosince 2016 Vsetínskou
nemocnicí, aby potěšili malé i velké pacienty. Na dětském
oddělení se o mikulášskou nadílku postarali třeťáci oboru
zdravotnický asistent. „Studenti byli nadšení, žádné přemlouvání nebylo zapotřebí,“ uvedla s úsměvem odborná učitelka Soňa Stiborová. Svou přítomností potěšili studenti
vsetínské zdravky také pacienty LDN.

poruchou zraku. „Při každém záchvatu se Kubík vrací ve svém
vývoji o pár kroků zpátky a rodina musí vynaložit velkou
energii na jeho zlepšení. Zatím se Kubík sám nepostaví na
nožičky, neudrží nic v rukou, nemluví a je velmi těžké zaujmout
jeho pozornost. I přes všechny překážky je to velký bojovník
a má radost ze života. Možností, jak Kubíkovi zajistit alespoň z části plnohodnotný život, je pravidelná rehabilitace.
Nejvíce mu prospívají intenzivní rehabilitační pobyty, po
kterých dělá velké pokroky. Bohužel jsou finančně velmi
nákladné, zdravotní pojišťovny je v plné výši nehradí, a tak
je rodina odkázána na pomoc ostatních,“ uvedla Vlasta Kovářová ze Života dětem. Společnost již několikrát pomohla
s nákupem potřebných přístrojů i malým pacientům ve Vsetínské nemocnice. Více na www.zivotdetem.cz

Plicní oddělení podpořilo
postiženou Moničku

Doufáme, že se nebude kolektiv oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí zlobit, když
na ně prozradíme jejich vlastní benefiční aktivitu. V předvánočním období se domluvili a vybrali finanční prostředky na nákup rehabilitačních pomůcek pro postiženou Moničku
Geršlovou. Napsala nám o tom její maminka
Zdeňka s poděkováním a přáním všeho nejlepšího: „Přejeme
celému oddělení i celé Vsetínské nemocnici hodně spokojených pacientů vše dobré do nového roku 2017.“

Srdíčkové dny pro Kubíka
i další děti

Také u nás ve Vsetínské nemocnici se prodávala a kupovala
srdíčka, která pomáhají. Zimní Srdíčkové dny tradičně pořádá
obecně prospěšná společnost Život dětem, která již několikrát pomohla s nákupem přístrojů také malým pacientům
Vsetínské nemocnice. Tentokrát se sbírka uskutečnila od 5. do
9. prosince. Velké díky patří studentkám a studentům vsetínské zdravky, kteří se do akce každoročně zapojují a srdíčka
prodávají, samozřejmě také všem, kteří podpořili a podporují.
Tváří zimních Srdíčkových dnů byl tentokrát dvouletý Kubík, u kterého lékaři diagnostikovali Sturge-Weberův syndrom.
U Kubíka se projevuje silnými záchvaty, vývojovým a mentálním zpožděním, červenou skvrnou na obličeji a těžkou

Předejte poděkování,
žádalo nás vedení školy

Dvakrát jsme v roce 2016 předali MŠ, ZŠ a PŠ Turkmenská
Vsetín vršky od PET lahví. Celkem se jednalo o osm pytlů,
které nasbírali pacienti a zaměstnanci Vsetínské nemocnice.
První předání se uskutečnilo v dubnu, druhé bezprostředně
před vánočními svátky. Škola plast, jenž by jinak skončil
v popelnicích, proměnila ve finanční prostředky, které přispěly na nákup potřebných pomůcek a aktivit dětí ze speciální školy. Vedení školy nás požádalo předat poděkování
všem, kteří se do sběru zapojují. Rádi tak činíme a v akci
pokračujeme.
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Ve folklorním souboru Portáš
zpívá a tančí již od jeho založení
Valašský folklor je pro vrchní sestru dětského oddělení Vsetínské nemocnice Bc. Evu Kovářovou velkým, celoživotním
koníčkem. Tančí a zpívá už od dětství, od roku 1985 pak ve
folklorním souboru Portáš. Devatenáct let zde působí také
jako vedoucí nácviku a choreograf. Jméno jejich souboru je
odvozeno od sochy portášského poručíka, která se nachází
v Jasenné, odkud paní Eva pochází a kde žije.
Jak dlouho se věnujete folkloru a jaká byla Vaše cesta do
Portáše?
„Valašskému folkloru se věnuji od první třídy základní školy.
Nejprve to byl u nás v Jasenné soubor Vartovňáček, od šesté
třídy jsem začala chodit do školy ve Vizovicích a do tamního
Vizovjánku. Během středoškolských studií byla krátká pauza,
necelý rok jsem chodila do Lipty a když mi bylo devatenáct,
tak v Jasenné vznikl při tehdejším JZD Podhájí folklorní soubor Portáš, který vedl Josef Londa ze Zlína. Tam jsem začala
tančit a zpívat a chodím tam dodnes, tedy s pětiletou pauzou, kdy jsem pracovala v Rakousku. Ale vždycky, když jsem
přijela z Vídně, šla jsem si s nimi ráda zatančit.“
Kolik má váš folklorní soubor členů a jaký je váš repertoár? A Vaše oblíbená píseň?
„Aktivních členů máme kolem dvaceti. Repertoár vychází
z lidových písní a tanců z Jasenné a okolí, z Lutoniny, Vizovic,
Valašskokloboucka. A co se týká mých oblíbených písniček,
tak těch je opravdu hodně. Má nejoblíbenější je Na tichém
Dunaju, cestou z vystoupení nejčastěji zpíváme Na horách
studénky. Moc ráda mám taky krásnou písničku od nás z Jasenné Těžko tomu kameni.“
Z Jasenné pocházel také významný folklorista, někdejší
umělecký vedoucí cimbálové muziky Technik, výborný muzikant Jan Rokyta. Spolupracovali jste s ním?
„Spolupráce Portáše s Janem Rokytou byla velmi intenzivní. A pro mne i velmi osobní. Jan Rokyta byl můj strýc, psal
pro náš soubor muziku k několika tanečním pásmům, rozepisoval partitury. Cimbálová muzika Technik nás doprová-
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zela při různých příležitostech. A vynikající spolupráce pokračuje v současné době i s jeho synem Jankem Rokytou.“
Valašské soubory mají velkou oblibu i v zahraničí. Kam
jste se s Portášem podívali?
„Naposledy jsme byli vloni v Lotyšsku. Zájezd, na který
velmi ráda vzpomínám, byl v roce 2009 na Sicílii, ale podívali
jsme se také do Francie, Belgie, Německa, Holandska, Anglie
a dalších zemí Evropy. V Portugalsku jsem byla jako host se
souborem Klobúčan.“
Práce v souboru, hodiny nácviku, vystoupení. To je jistě
časově náročný koníček, obzvláště v kombinaci s Vaším povoláním. Jak dlouho jste vlastně zaměstnaná ve Vsetínské
nemocnici?
„Do nemocnice ve Vsetíně jsem nastoupila hned po maturitě v roce 1984 jako dětská sestra na stanici kojenců
a batolat. V třísměnném provozu jsem pracovala osm let
a v dvaadevadesátém jsem odešla do Rakouska. Ve vídeňské nemocnici Milosrdných sester jsem pracovala dva roky
na interně a chirurgii, později jsem se dostala do Preyerovy
dětské nemocnice. Péče o dětské pacienty byla vždycky moje
srdeční záležitost. Za zkušenost v Rakousku jsem vděčná. Šla
jsem tam kvůli němčině a musím říct, že začátky byly docela
těžké, obzvláště, než pominula jazyková bariéra. Po návratu
z Rakouska jsem opět nastoupila na dětské oddělení ve Vsetíně, kde jsem s výjimkou dvou mateřských dodnes.“
Dnes jste vrchní sestrou dětského oddělení. Jak vnímáte
kolektiv a prostředí, ve kterém působíte?
„Kolektiv dětského oddělení byl vždy skvělý, to byl také
jeden z hlavních důvodů, proč jsem se po mateřských dovolených vrátila zpět do Vsetína. Dlouhá léta bylo oddělení
umístěno v horních patrech pavilonu LDN, v roce 2007 jsme
se přestěhovali do zrekonstruovaných prostor ve Čtyřlístku.
Stávající prostředí je od předchozího rozdílné v tom, že jsme
spojeni na jednom patře, což vyžaduje rozdílnou organizaci
práce. Prostředí je ale mnohem pěknější, modernější a snažíme se ho stále vylepšovat.“

Sváteční náladu dotvářeli
sněhuláci, nechyběly
koledy ani vánoční čaj
Je už tradicí, že kromě oficiálního nemocničního přání si svá
vytvářejí i zdravotníci z jednotlivých oddělení, aby pozdravili kolegy a pacienty, popřáli jim krásné vánoční svátky
a hodně úspěchů v novém roce.
I tentokrát vznikla krásná dílka, hned na několika z nich se
objevili sněhuláci. Inspirovat se jimi nechalo například interní či chirurgické oddělení, ale také spojený lůžkový fond.
Na odděleních se objevovali sněhuláci i v mnoha dalších
podobách, jako vystřihovánky na oknech, nebo prostorová
dekorace. Na očním oddělení se zabydlel vlastnoručně vytvořený sněhulák z kelímků a na dětské oddělení přišel do-

konce sněhulák živý. Vánoční program v kostýmech, s kytarou a písničkami připravil turistický oddíl mládeže Skorci,
jehož členové za nemocnými pacienty přicházejí v předvánočním období každoročně.
Koledy zazněly také na prostranství uvnitř areálu Vsetínské nemocnice, zazpívali si je s námi 20. prosince studenti
3. ročníku naší partnerské střední zdravotnické školy (MG,
SZŠ a VOŠZ Vsetín), oboru Zdravotnický asistent. Akce se
konala již počtvrté a i tentokrát areálem Vsetínské nemocnice voněl oblíbený nealko čaj.
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Benefiční baňky i porodní
ležák slavily úspěch

Všech tisíc pět set benefičních baněk našlo své majitele
a ozdobilo vánoční stromky nejen ve valašském regionu.
Úspěch měl i právě narozený porodní ležák, kterého pivovar
Valášek vyrobil tentokrát osm set lahví. Baňky byly v podobě
kapřích miminek v růžové a modré barevnosti, porodní ležák
měl na své speciální etiketě dvojčata. Výtěžek již tradičně
přispěl k dalšímu rozvoji vsetínské porodnice.
Během uplynulých ročníků si předvánoční benefiční prodej
ve prospěch vsetínské porodnice získal mimořádnou oblibu,
což bylo zřetelné nejen na prodejních místech samotných,
ale také na sociálních sítích. Právě zde mohli zájemci již
s předstihem rozhodnout o podobě baněk, vybrat si z návrhů,
které vytvořila Irisa Vsetín. Benefiční baňkování se konalo
již počtvrté, potřetí se prodával i porodnický ležák v lahvích.
„Tentokrát jsou baňky opravdu krásné, moc se povedly. Mám
doma po dvou kusech i z předchozích let,“ vyznala se jedna
z nakupujících na Mikulášském dni před Domem kultury,
kde se v prodejním stánku střídali pracovníci gynekologicko-porodnického oddělení.

Organizátorem benefice byl i tentokrát Nadační fond pro
rozvoj vsetínské porodnice, který na podzim 2016 oslavil již
čtvrté výročí své existence. Předsedou správní rady je zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Martin Janáč. Prostřednictvím nadačního fondu nemocnice získala vybavení za více než
devět set tisíc korun. „Jedná se například o nábytek a další
mobiliář pro domácí rodinný pokoj. V roce 2016 jsme zrealizovali projekt porodní analgesie nového typu, zakoupili
monitor vitálních funkcí a speciální infuzní pumpu, dovybavili mobiliář na porodním sále a porodních pokojích, zakoupili výhřevný modul, který scházel na jednom z pokojů
šestinedělí,“ specifikoval MUDr. Janáč.
Velké poděkování patří všem, nejen dárcům, kteří porodnici
podporují, ale také zaměstnancům gynekologicko-porodnického oddělení, kteří benefiční aktivity ve svém volném čase
připravují i organizují.

Badmintonový turnaj
měl premiéru

Bowlingový turnaj zaměstnanců Vsetínské nemocnice je již
tradicí a koná se vždy dvakrát ročně. Vloni jsme připojili
společné vycházky nordic walking a letos jsme portfolio
sportů rozšířili o badminton. První badmintonový zaměstnanecký turnaj se konal v sobotu 8. února ve sportovní hale
v Janové. Atmosféra byla přátelsky bojovná, v kategorii ženských dvouher se nejlépe dařilo Evě Maliňákové (1. místo),
Evě Kovářové (2. místo) a Janě Santlerové (3. místo). Mezi
muži se z nemocničních borců nejvýše umístil bezpečnostní
technik Jan Skácal (2. místo), první příčku obsadil Vladimír
Maliňák a bronzovou Pavel Lukůvka, kteří doplnili zaměstnanecké dvojice.
Ve čtyřhrách z nemocničních dvojic zahrálo nejlépe duo
Jan Skácal a Jana Santlerová (2. příčka) a duo Roman Kubík
a Lenka Santlerová (3. místo). První
místo tentokrát obsadili příbuzní
a přátelé nemocnice Vladimír Maliňák a Lenka Lukůvková.
V turnaji mělo zastoupení chirurgické a oční oddělení, rehabilitace,
provozní pracoviště, stravovací provoz, oddělení informačních systémů
a personální oddělení. Výkony byly
výborné a všichni zúčastnění vyslovili přání turnaj zopakovat. Doufáme, že jsme založili novou tradici,
která se bude dále rozvíjet.
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