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Vsetínská 
nemocnice

informuje

Navýšení mzdy pro dvě stovky zaměstnanců nemocnice
V srpnové výplatě najdou či již našly dvě stovky zaměst-
nanců Vsetínské nemocnice z řad nelékařského zdravotnic-
kého personálu příplatek ve výši dva tisíce korun. Zeptali 
jsme se ředitelky Ing. Věry Prouskové, podle jakého klíče 
byly tyto prostředky přidělovány i na další okolnosti zmí-
něného navýšení mezd, které před časem přislíbilo minis-
terstvo zdravotnictví.

„Vsetínská nemocnice již od ledna 2017 zakomponovala 
do kolektivní smlouvy zvýšený příplatek pro tu část perso-
nálu, která pracuje v nepřetržitém a třísměnném režimu práce. 
Jsme si vědomi, že takový režim je nesmírně náročný a jeho 
skloubení s běžným životem přináší zvláště ženám spoustu 
úskalí a problémů. Snažili jsme se tedy zvýšeným příplat-
kem alespoň částečně tyto problémy kompenzovat. Další 
navýšení takového příplatku velmi vítáme, byť se týká pouze 
části personálu,“ uvedla Ing. Prousková. 

Podle metodiky ministerstva zdravotnictví se další navý-
šení mezd týká pouze zaměstnanců z řad nelékařského zdra-
votnického personálu, kteří pracují bez odborného dohledu 
a ve třísměnných nebo nepřetržitých provozech. „Přesně 
podle této metodiky budeme příslušným zaměstnancům 
dva tisíce korun měsíčně vyplácet. Pokud by se metodika 
nedodržela, neměla by nemocnice následně nárok na po-
krytí souvisejících nákladů,“ dodala Ing. Prousková, s tím, že 
v případě absence zaměstnance se budou tyto prostředky 
krátit. 

Měsíční zvýšení osobních nákladů se bude pohybovat 
kolem 480 tis. Kč, od září dojde k navýšení o dalších 50 tis. Kč 
z důvodu rozšíření počtu zaměstnanců, kterých se nárok týká. 
„Do konce roku tedy půjde o zhruba 3,1 milionu korun. Aktu-
álně budeme odměny vyplácet z prostředků vlastních, ná-
sledně po vyřízení a schválení naší žádosti o dotaci uhradí 
tyto náklady z dotačního programu ministerstvo zdravot-
nictví prostřednictvím Zlínského kraje,“ vysvětlila Ing. Prous-
ková. Připomenula, že dotační program hovoří o nelékařských 
zdravotnických pracovnících, mezi které patří nejen sestry, 
ale i zdravotničtí laboranti, porodní asistentky, dětské sestry, 
fyzioterapeuti atd. Ne všichni však pracují v režimu, který 
definuje dotační program.

Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání 31. čer-
vence schválilo program, jehož prostřednictvím budou zdra-
votnickým zařízením v kraji finanční prostředky na navýšení 
platů a mezd nelékařských zdravotnických pracovníků při-
děleny. Rozděleno má být více než 27 milionů korun, které 
by kraj měl obdržet od Ministerstva zdravotnictví ČR. „O na-
výšení platů části středního zdravotnického personálu roz-
hodla vláda. Myslíme si proto, že by tyto peníze mohlo a mělo 
rozdělovat přímo ministerstvo zdravotnictví. To si však chtělo 
ulehčit práci a tuto administrativu přehodilo na kraje. I když 
se nám to nelíbí, museli jsme to přijmout, protože rozhod-
nutí vlády jsou pro nás závazná. Jako právně nejčistší vari-
antu pro přidělení peněz jsme po konzultaci s právníky zvo-
lili vyhlášení speciálního dotačního programu schváleného 
krajským zastupitelstvem,“ komentoval hejtman Jiří Čunek.



Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) mění svůj název na 
oddělení následné péče. Vsetínská nemocnice tak završila 
další etapu modernizace, v jejímž rámci se během tří let 
upravily vnitřní prostory, nový vzhled získal plášť budovy, 
obnovilo vybavení a rozšířilo spektrum poskytovaných slu-
žeb. Nový název dobře vystihuje posun v charakteru péče, 
která se již nezaměřuje pouze na dlouhodobě nemocné. 
Na oddělení jsou odesíláni pacienti z ortopedického či chi-
rurgického oddělení k rehabilitaci po úrazech či zákrocích 
a neurologičtí a interní pacienti k dokončení léčby. Vý-
znamně se také změnila věková struktura pacientů.

Jestliže budeme chronologicky rekapitulovat změny, ne-
smíme zapomenout na rok 2014, který byl v naší nemocnici 
Rokem pro LDN. Uskutečnila se řada akcí, ať již benefičních, 
společenských či vzdělávacích, jejichž cílem bylo upozornit 
na důležitost této oblasti zdravotní péče, ale také shromáž-
dit dostatečné množství finančních prostředků pro nákup 
nového vybavení. Podařilo se takto získat bezmála milion 
korun, Vsetínská nemocnice tuto částku více než zdvojná-
sobila a v roce 2015 zakoupila elektricky polohovatelná 
lůžka s multifunkčními stolky pro všechny pacienty LDN.  
V následujících měsících se změnil i venkovní vzhled pavi-
lonu G, kde oddělení sídlí. Byla dokončena výměna oken, 
vstupních dveří, zrealizováno zateplení fasády, která ná-
sledně získala novou, příjemnou barevnost. 

V závěru kalendářního roku 2016 se proměnil i celkový 
vzhled vnitřních prostor oddělení. Byla zmodernizována so-
ciální zařízení a koupelny, kuchyňky, podlahy, dveře, pro-
story byly nově vymalovány, na pokoje umístěny televizory, 
které mohou pacienti bezplatně využívat. 

Na začátku letošního roku oddělení opustilo přízemí objek-
tu, přestěhovalo se a centralizovalo do modernizovaných 
prostor ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží. V přízemí vznikla 
tělocvična, kterou využívají fyzioterapeuti k rehabilitaci pa-
cientů oddělení, ale také pracoviště pro nově zřízenou ergo-
terapii. Zakoupeny byly za bezmála čtyři sta tisíc korun re-
habilitační pomůcky, vozíky, chodítka, polohovací a další 
pomůcky, které slouží ke zkvalitnění péče, ale také ke snížení 
fyzické zátěže personálu při jejím poskytování. 

Do nových prostor mohli nahlédnout zájemci v rámci IV. 
dne s vaší nemocnicí (více na str. 13–15). Prohlédl si je i člen 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek, 
který ocenil výraznou změnu vnějších i vnitřních prostor 
pavilonu a zlepšení prostředí i péče pro pacienty zdejšího 
regionu. U této příležitosti také poděkoval zdravotníkům 
za jejich náročnou práci. 

Oddělení následné péče, které se bude také představo-
vat pod názvem TRIANGL, v sobě zahrnuje spojení trpělivé 
péče ošetřovatelské a rehabilitační, a to pro všechny věkové 
skupiny pacientů bez rozdílu diagnózy. Oddělení bude i na-
dále rozvíjet spolupráci s nemocničními kaplany a dalšími 
dobrovolníky a podporovat klubové aktivity, z nichž je stále 
nejoblíbenější canisterapie. LDN se mění 

v oddělení následné péče
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Rohovkový topograf Sirius za bezmála milion korun zakou-
pila Vsetínská nemocnice pro své oční oddělení. Jedná se 
o vysoce přesný přístroj pro 3D analýzu rohovky a tomografii 
předního segmentu oka. Lékaři jej využijí nejen před operací 
šedého zákalu, ale také při mnoha dalších vyšetřeních. 

Originální vzdělávací projekt Vsetínské nemocnice, který si 
získal během prvního roku své existence řadu příznivců 
mezi studenty i pedagogy, vstupuje do svého druhého roč-
níku. Kromě studentů Střední školy Kostka, gymnázií ze 
Vsetína a Valašského Meziříčí, se jej nově zúčastní i stu-
denti z gymnázia Valašské Klobouky. 

„Zájem je veliký, museli jsme tedy ve spolupráci se školami 
nastavit určitá výběrová kritéria, abychom umožnili účast 
mladým lidem s opravdu vážným zájmem o studium lékař-
ských fakult a dalších zdravotnických oborů,“ vysvětlil ná-
městek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica. 

Druhý ročník Valašského Medik Klubu zahájí 13. září před-
náška z oblasti personalistiky, v říjnu je pak na programu 
Tajemství krve, prezentace hematologicko-transfuzního od-
dělení Vsetínské nemocnice. Na listopad je naplánována 
radiologická a na prosinec interní tematika. 

„Některé přednášky z loňského roku jsme ponechali, další 
doplnili. Jejich pořadí jsme ale upravili tak, aby odpovídalo 
osnovám biologie a biologického semináře,“ dodal Ing. Pav-
lica. Studentům třetích ročníků středních škol problematiku 
přednášejí odborníci daných oborů, dozvědí se mnoho za-
jímavého z praxe, poznají vybavení i práci na jednotlivých 
odděleních. 

Po oddělení klinické biochemie úspěšně zvládla dozorový 
audit B NASKL II také oddělení lékařské mikrobiologie a he-
matologická část hematologicko-transfuzního oddělení Vse-
tínské nemocnice. Auditoři doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc. 

a doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. 
byli s výsledky (i kvalitou prá-
ce v laboratořích obecně) spo-
kojeni. „Zaznělo několik díl-
čích doporučení. Například  
v oblasti hematologie auditor 
doporučil úpravu názvosloví 
v laboratorních příručkách  
a častější kalibraci poloau-
tomatických pipet,“ vysvětlil 
manažer kvality Vsetínské ne-
mocnice Ing. Libor Czeffer.
Další audit Národního auto-
rizačního střediska pro klinic-
ké laboratoře čeká v příštím 
roce oddělení patologické 
anatomie. 

Bistro v hlavním areálu Vsetínské nemocnice nabízí svým 
zákazníkům nově možnost úhrady nákupu nejen v hoto-
vosti, ale také platební kartou. Provoz bistra převzala na 
podzim loňského roku Vsetínská nemocnice a nakoupit si 
zde můžete pečivo, produkty studené kuchyně i rozšiřující se 
nabídku teplé kuchyně. Výběr je z nabídky minerálek a dal-
ších nealkoholických nápojů, k zakoupení jsou také noviny 
a časopisy i základní nabídka toaletních potřeb. Bistro je  
v provozu od pondělí do pátku vždy od 5.30 do 16.30 hodin. 
V sobotu, neděli a o svátcích od 10.00 do 16.00 hodin. 

Oční oddělení získalo
rohovkový topograf

Valašský Medik Klub uvítá
studenty z dalšího gymnázia

Náročný audit absolvovaly
další dva laboratorní provozy

V bistru nově zaplatíte
i platební kartou 
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Vsetínská nemocnice se znovu vrátila k tradici pořádání 
sanitářských kurzů, jejichž cílem je umožnit zájemců získat 
kvalifikaci pro tuto náročnou, ale v prostředí zdravotnictví 
nezbytnou a velmi potřebnou profesi. Úspěšným absol-
ventům nabízí naše zdravotnické zařízení dle aktuální pra-
covní nabídky také zaměstnání. Jedním z těch, kteří kurz  
v letošním roce absolvovali a do nemocnice nastoupili, je 
také Vlastimil Kocourek. Zeptali jsme se jej, jaká byla jeho 
motivace pro tuto práci a co bylo na kurzu nejnáročnější.

Z jakého důvodu jste se přihlásil do kurzu?
„Patnáct let jsem prováděl masáže. Chtěl jsem poznat člo-

věka z jiného, medicínského, ne alternativního pohledu. Zdo-
konalit své znalosti po této stránce. Mým snem bylo dostat 
se na operační sály. To se mi splnilo.“ 

Jaké bylo vaše původní povolání?
„Vystudoval jsem střední průmyslovou školu strojnickou. 

Ale posledních patnáct let jsem se věnoval masážím. Se zdra-
votnictvím jsem se setkal už v dětství, jako pacient. Později 
jsem tíhnul k alternativním technikám, chtěl jsem tělo udr-
žet v relativně dobré kondici. Věřím, že zdravým pohybem 
se tělo léčí samo, od osmnácti let aktivně sportuji. A proč 
sanitářský kurz, práce sanitáře? Člověk by měl poznat hod-
notu lidského těla. A sanitářský kurz je dobrý začátek. Vidět 
nemocnici jinýma očima než pacient. Nyní jsem sanitářem na 
operačních sálech, dříve jsem podnikal, takže jsem výpověď 
dávat nemusel. A ve svém volném čase podnikám dál.“

Byla nějaká věc či informace, která vás v rámci kurzu pře-
kvapila?

„Znalosti pohybového aparátu jsem měl z minula, mnohé 
další informace ale pro mne byly nové. Rentgeny, patologie, 
systém práce na odděleních. Poznal jsem nemocnici jako 
celek.“

Kurz je ukončený praktickými a teoretickými zkouškami. 
Jak dlouho jste se na ně připravoval a měl jste trému?

„Trému jsem neměl. Obavy snad trochu z testů, praktická 
část byla zajímavá. Pokud má člověk k problematice vztah, 
vždy něco vymyslí.“

Jak dál vidíte svou profesní budoucnost, chtěl byste se na-
příklad dál vzdělávat?

„V nemocnici jsem dva měsíce. Práce na sálech je náročná, 
na znalosti, manuální dovednosti i na rychlost. Sebevzdě-
lávám se sám a je to přínosem v mojí práci, která je každý 
den trochu jiná. Ale s dalším studiem už nepočítám.“

Další sanitářský kurz začíná prvního září. Zájemci se mohou 
přihlašovat až do zahájení kurzu u personalistky Mileny Ští-
chové, e-mail: stichova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 108, 
eventuálně u náměstka pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavla 
Šupky, supka@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 110. 

Během dvou měsíců si ve sto hodinách teorie a osmdesáti 
hodinách praxe účastníci kurzu osvojí nezbytné znalosti a do-
vednosti pro činnost sanitáře, seznámí se s provozem ve 
zdravotnickém zařízení, se základy epidemiologie, ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce, etickými a právními aspekty zdra-
votnické profese, naučí se poskytovat první pomoc a ovládat 
základy ošetřovatelské péče. 

Podmínkou přijetí do kurzu je minimálně základní vzdě-
lání, věk nad 18 let, odpovídající zdravotní stav, absolvované 
očkování proti žloutence typu B nebo alespoň zahájení očko-
vání (min. 2. dávka vakcíny). Cena kurzu je 5 800 Kč, pod-
mínky za jakých úřad práce uchazeči kurz hradí, jsou na 
webových stránkách nemocnice i úřadu práce. Další podrob-
nosti a odkazy najdou zájemci na webu nemocnice. 

„Splnil se mi sen pracovat 
na operačních sálech,“ říká 
sanitář Vlastimil Kocourek

Do podpory dárcovství krve se zapojí také Masarykova ve-
řejná knihovna (MVK) Vsetín. Knihovníci si ve středu 27. září 
2017 vyzkoušejí na hematologicko-transfuzním oddělení Vse-
tínské nemocnice odběrová křesla, a Vy můžete krev darovat 
společně s nimi. V čekárně pro dárce navíc uvedou do pro-
vozu knihobudku či knihostánek, nad jehož provozem bu-
dou mít záštitu. Dárci krve a plazmy si tak mohou vypůjčit 
knihu či časopis, prohlédnout si jej, začíst se, případně si 
čtivo také vypůjčit i domů a při dalším odběru zase vrátit. 
Připojte se i Vy k dárcovství a pomozte k záchraně lidského 
života a zdraví. Zapotřebí je se předem objednat na telefon-
ním čísle 571 818 605. Další informace o dárcovství krve, 
krevní plazmy a kostní dřeně najdete na str. 16.

Děkujeme, že pomáháte. Ke dvanáctému odběru krve 
přišla na hematologicko-transfuzní oddělení VN paní Jarmila 
Hrachovcová. „Mám poměrně náročného koníčka. Jezdím 
automobilové rallye, které mají v našem regionu dlouhou 
tradici. Chodím dávat krev, aby jí bylo dostatek. I pro případ, 
že by ji někdo z mých kamarádů potřeboval,“ řekla paní Jar-

mila Hrachovcová. Sama má 
univerzální krevní skupinu, 
zájem je však o všechny sku-
piny, všechny dobrovolné 
dárce, ať již pro dárcovství 
krve či plazmy.

Knihovníci darují krev 
a odstartují provoz knihobudky
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S platností od 1. 9. 2017 bude působit lékařská pohoto-
vostní služba (LPS) pro dospělé v hlavním areálu Vsetínské 
nemocnice, konkrétně v přízemí stávajícího pavilonu LDN 
(pavilon G, oddělení následné péče, Triangl). Přístup k nově 
vytvořené ambulanci s čekárnou je bezbariérový s lepší ná-
vazností na další ambulantní i lůžková oddělení Vsetínské 
nemocnice. Lékařská pohotovostní služba pro děti a zubní 
lékařská pohotovostní služba zůstávají i nadále v poliklinice.

Provozní doba LPS pro děti a dospělé se nemění, pro paci-
enty je k dispozici ve všední dny (pondělí až pátek) vždy od 
17.00 do 22.00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8.00 do 
22.00 hodin. Zubní pohotovost je o víkendech a svátcích 
otevřena od 8.00 do 12.00 hodin. 

„Lékařská pohotovostní služba je zařízením, které paci-
entům poskytne akutní ošetření v době, kdy je ordinace jejich 
praktického lékaře či stomatologa již uzavřena. Žádáme pa-
cienty, aby se v případě náhlého vzniku zdravotních potíží 
obraceli právě na tyto ambulance. V případě, že bude nutné 
další vyšetření, službu konající lékař jej doporučí, případně 
zajistí,“ apelovala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra 
Prousková. Připomenula, že v mimopracovní době nejsou 
odborné a specializované ambulance v nemocnici v provozu, 
lékaři se v tuto dobu primárně věnují pacientům v ohrožení 
života, hospitalizovaným pacientům ve vážných stavech a pa-
cientům, které přiváží zdravotnická záchranná služba. Ob-
cházení LPS pak může způsobit neúměrně dlouhé čekání 
na ošetření, což je v mnoha případech zcela zbytečné, a mo-
hou vznikat konfliktní situace, způsobené stresem pacientů, 
ale i zdravotnického personálu. „Proto byla i v roce 2016 
ordinační doba lékařské pohotovostní služby rozšířena,“ vy-
světlila Ing. Prousková.

Lékařská pohotovostní 
služba pro dospělé (LPS) 
se stěhuje do pavilonu LDN

Poměřit své sportovní dovednosti, ale především potkat své 
kolegy z oddělení i další spolupracovníky, mohou zaměst-
nanci Vsetínské nemocnice na bowlingovém turnaji, který 
se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017 od 16.00 hodin v pro-
storách bowlingové herny ve vsetínském Luhu. Bude Vás če-
kat tradiční program s veselou tombolou a občerstvením. 
Přijďte si zahrát, podpořit své kolegy a snad se i trochu po-
bavit. Přihlašujte se na intranetu, nebo u Ing. Lenky Plač-
kové, plackova@nemocnice-vs.cz , tel. 571 818 106. 

Když sluníčko vstává. Tak se jmenuje jedna ze dvou koláží, 
které vyrobily děti ze ZŠ, MŠ a Praktické školy Vsetín, aby 
potěšily pacienty dětského oddělení Vsetínské nemocnice. 
Toto konkrétní dílko, na kterém jsou veselá zvířátka v pestro-
barevné krajině, vzniklo v zájmovém kroužku pod vedením 
Mgr. Vlasty Březovské. Ta jej se svými kolegyněmi i malými 
výtvarníky přišla předat zdravotníkům. 

„Chtěli bychom škole i dětem moc poděkovat. Koláže jsme 
umístili tak, aby se jimi mohli potěšit všichni návštěvníci 
oddělení,“ uvedla vrchní sestra dětského oddělení Vsetínské 
nemocnice Bc. Eva Kovářová. Další obrázky a drobná vý-
tvarná dílka školáci vyrobili a předali léčebně dlouhodobě 
nemocných Vsetínské nemocnice. I zde udělala zdravotní-
kům i pacientům velkou radost. 

Zaměstnance čeká již 
osmý bowlingový turnaj

Školáci vyrobili 
koláže pro 
dětské oddělení 



Vzdělávací akademie 
pokračuje chirurgickou tematikou

Stipendia ve výši až čtyři a půl tisíce korun měsíčně nabízí 
Vsetínská nemocnice budoucím všeobecným sestrám a ra-
diologickým asistentům, pět tisíc korun pak budoucím lé-
kařům. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje 
v rámci Stipendijního programu pro zdravotnické obory.

Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka pro personální 
řízení Ing. Martina Pavlici, MHA:

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia u budoucích 
všeobecných sester? „Stipendia nabízíme studentům 2. a 3. 
ročníku oboru všeobecná sestra, ať již studují na vysoké 
nebo vyšší odborné škole. Podmínkou je setrvání v pracov-
ním poměru v plném úvazku tři roky po úspěšném ukončení 
studia. Budoucím zaměstnancům interního oddělení nebo 

léčebny dlouhodobě nemocných může být přiznáno stipen-
dium ve výši 4 500 Kč měsíčně, pokud budou pracovat na 
jiných odděleních, pak se bude jednat o stipendium 2 500 Kč 
měsíčně. Mimořádně jsme schopni stipendium nabídnout  
i v prvním ročníku.“

Obdobná situace je u radiologických asistentů? „Také bu-
doucím radiologickým asistentům nabízíme stipendia ve výši 
4 500 tisíce Kč měsíčně, zde se nabídka týká studentů dru-
hého a třetího ročníku bakalářského studia v daném oboru. 
Podmínkou je i zde setrvání v pracovním poměru v plném 
úvazku po dobu tří let po úspěšném ukončení studia.“

Nejvyšší stipendia Vsetínská nemocnice nabízí budou-
cím lékařům? „Jedná se o studenty pátého a šestého ročníku 
lékařské fakulty oboru všeobecné lékařství, kterým nabízíme 
stipendium ve výši 5 000 Kč měsíčně. Podmínkou je setrvání 
v pracovním poměru po dobu tří let do absolvování základ-
ního kmene specializačního oboru a dále minimálně dva roky 
po jeho získání. Preferovanými obory jsou vnitřní lékařství, 
neurologie, geriatrie, chirurgie, radiologie a zobrazovací 
metody a praktické lékařství pro dospělé.“

Jaké další benefity svým budoucím zaměstnancům Vse-
tínská nemocnice nabízí? „Kromě moderního pracovního 
prostředí a dlouhodobé jistoty zaměstnání, nabízíme smlouvu 
na dobu neurčitou, podporu dalšího, zejména specializač-
ního vzdělávání, bezplatnou účast na školících akcích Vzdě-
lávací akademie Vsetínské nemocnice, nebo možnost uby-
tování. K aktuálním zaměstnaneckým benefitům pak patří 
například zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní při-
pojištění, úhrada očkování proti chřipce a také 25 dnů do-
volené.“

Kdy musí o stipendium zažádat a jaké doklady je zapo-
třebí předložit? „O stipendium mohou žádat samozřejmě 
již nyní. Doporučuji, aby se studenti rozhodli nejpozději do 
10. 10. 2017. Pro začátek studenti nemusí žádné doklady do-
dávat. K vyřízení stipendia pak samozřejmě potvrzení o stu-
diu. Ohledně stipendií se mohou studenti obracet osobně, 
e-mailem či telefonem přímo na mě.“

Jsou stipendia vyplácena i o prázdninách, a jakým způ-
sobem? „Se studenty jsme se schopni individuálně dohod-
nout na způsobu vyplácení a na dalších podmínkách, které 
pro ně mohou být zajímavé. Obvyklým požadavkem stu-
dentů bývá užít si poslední velké prázdniny, podobným po-
žadavkům vždy vyhovujeme. Obvyklá výplata stipendia je 
každý měsíc. Za prázdninové měsíce stipendium nenáleží.“

Děkujeme za rozhovor. 

Zájemci o stipendia mohou kontaktovat 
Ing. Martina Pavlicu, MHA, 

e-mail: pavlica@nemocnice-vs.cz, tel.: 571 818 130 

Vsetínská nemocnice a.s. pořádá odborný seminář „Péče  
o pacienty z pohledu chirurgických sester“ dne 20. září 2017 
od 13.00 hodin v knihovně Vsetínské nemocnice a.s.

Program:
n Zahájení 13.00 – 13.10 hod.
n 13.10 – 13.30 hod., Péče o pacienta se stomií (Vladimíra 
Geržová, DiS., Veronika Pleváková, všeobecné sestry, Vse-
tínská nemocnice a.s.)
n 13.30 – 13.50 hod., Hojení rány řízeným podtlakem (Anna 
Piskláková, DiS., Bc. Karolína Čaníková všeobecné sestry, 
Vsetínská nemocnice a.s.)
n 13.50 – 14.00 hod., Průřez pomůckami používanými u sto-
miků (Jiřina Juřicová, staniční, stomická sestra, Vsetínská 
nemocnice a.s.)
n 14.10 – 14.40 hod., Prevence komplikací PEGu, praktická 
ukázka ošetření PEGu (Vladimíra Rohlíková, sestra pro ho-
jení ran, Vsetínská nemocnice a.s.)
n 14.40 – 15.10 hod., Sinus pilonidalis (MUDr. Rostislav Ču-
reček, lékař chirurgie, Vsetínská nemocnice a.s.)
n 15.10 – 15.30 hod., diskuse

Předpokládané ukončení je v 15.30 hodin. Počet posluchačů 
je dán kapacitou prostor. Garant akce: Mgr. Pavel Šupka, DiS. 
Zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s. mají účast zdarma, 
přihlášení prostřednictvím Portálu Vema. Externí účastníci – 
registrační poplatek 250,- Kč, přihlášení: Milena Štíchová, 
tel. 571 818 108, stichova@nemocnice-vs.cz

Nabízíme stipendia pro 
mediky, budoucí všeobecné sestry 
a radiologické asistenty
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V Lékárnách DUO Vsetínské nemocnice můžete nakoupená 
léčiva, doplňky stravy, zdravotní obuv a další zboží nově 
hradit také vybranými volnočasovými, dárkovými a speci-
álními poukázkami společností EDENRED, SODEXO a UP ČR 
(dříve Le Chéque Dejeuner). Výčet jednotlivých poukázek 
je k dispozici na webových stránkách Vsetínské nemocnice 
a Lékáren DUO.

„O tuto možnost úhrady se klienti našich lékáren již delší 
dobu zajímali. Některé podniky působící v našem regionu 
poukázky používají jako zaměstnanecké benefity, chceme 
proto zájemcům umožnit jejich využití k zakoupení prostředků 
pro podporu a regeneraci jejich zdraví,“ vysvětlil vedoucí eko-
nomického odboru Vsetínské nemocnice Ing. Marek Rolný.

Lékárny DUO Vsetínské nemocnice počítají také s mož-
ností uplatnění speciálních platebních karet výše uvede-
ných společností. „Platební kartu Ticket Benefit Card v na-
šich lékárnách v poliklinice a v hlavním areálu nemocnice 
již akceptujeme a klienti ji mohou plně využívat. U plateb-
ních karet Flexi Pass Card a Gallery Beta FKSP připravujeme 
jejich využívání od září,“ doplnil Ing. Rolný. 

Kromě hotovosti a výše 
uvedených poukázek mo-
hou klienti lékárny samo-
zřejmě platit také bankov-
ními platebními kartami 
(kreditními a debetními)  
i originálními dárkovými 
šeky Lékáren DUO Vsetín-
ské nemocnice. 

Konec prázdnin, pozdní léto a nástup podzimu lákají tra-
dičně k výletům do přírody, na které je jistě vhodné se vy-
bavit prostředky, které odpuzují klíšťata, komáry a další 
létající a lezoucí hmyz. Nabídku repelentů mají připravenu 
i Lékárny DUO Vsetínské nemocnice. Do konce srpna, kdy 
je v platnosti akční leták pro léto 2017, můžete repelenty 
zakoupit dokonce za výhodné ceny. V akčních cenách jsou do 
vyprodání také další léčivé přípravky, doplňky stravy a zdra-
votnické prostředky, například gel LIOTON k léčbě zánětů 
povrchových žil, nebo také doplněk stravy UROVAL MANOSA 
AKUT – rychlá a šetrná pomoc při akutních urologických 
potížích. Podrobnosti a další informace najdete na webu 
Lékárny DUO a webu Vsetínské nemocnice. 

Lékárna DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice bude otev-
řena také o státních svátcích 28. září a 28. října, a to v době 
od 8.00 do 14.00 hodin. Vsetínská nemocnice se tak postará 
o své pacienty i další klienty, kteří by se v době svátků a uzav-
ření supermarketů museli vydat pro léky do Zlína či dalších 
center. Stejnou službu již letos nabídla nemocnice na Veli-
konoční pondělí, ale také o několika dalších svátcích. Vždy 
službu využily desítky zájemců. Do konce letošního roku 
bude pohotovostní okénko Lékárny DUO v poliklinice Vse-
tínské nemocnice otevřeno mimořádně ještě 25. a 26. pro-
since.

Školáci 2.B Základní školy Trávníky přišli na dětské oddě-
lení Vsetínské nemocnice, aby předali hry, hračky a výukové 
pomůcky, které zakoupili z výtěžku sběru hliníku. Ten střá-
dali po dva školní roky, pomohla jim v tom celá škola.

„Sbírali jsme víčka od jogurtů, plechovky, ale také staré 
hliníkové nádobí. Zapojila se celá škola, a tentokrát toho 
byla opravdu velká hromada. Ve sběrně jsme získali pět ti-
síc korun a koupili potřebné věci pro dětské pacienty dle 
přání a aktuálních potřeb dětského oddělení,“ uvedla uči-
telka Mgr. Veronika Kovářová, která podobnou akci připra-
vila již podruhé.

Předloni pro dětské oddělení zakoupili stavebnice, letos 
panenky, ale také výukové materiály, knížky a hry. „Sběr hli-
níku dal určitě školákům i učitelům spoustu práce, a jsme 
moc rádi, že se to takto vydařilo. Zakoupené hry i další po-
můcky zpříjemní našim pacientům pobyt v nemocnici,“ ko-
mentovala vrchní sestra dětského oddělení Bc. Eva Ková-
řová a poděkovala školákům a prostřednictvím zástupkyně 
ředitele Mgr. Dagmar Hlochové také celé Základní škole 
Trávníky. Velké poděkování patří rovněž společnosti Partr, 
která na sběrové akci spolupracovala a hliník vykoupila. 
Ještě jednou všem děkujeme.

Nabídka repelentů 
za výhodné ceny

Lékárna bude otevřena 
také 28. září a 28. října 

Školáci sbírali hliník, 
aby potěšili malé pacienty

V Lékárnách DUO můžete 
nově platit také poukázkami 

REPELENTY 
PREDATOR 
Odpuzují klíšťata, 
komáry a další létající 
a lezoucí hmyz.  

129 Kč
Akční cena FORTE

160 Kč
Akční cena JUNIOR

169 Kč
209 Kč

Běžná cena FORTE Běžná cena JUNIOR
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Odborná i laická veřejnost si nedávno připomněla sté výročí 
narození světoznámého dětského neurologa prof. MUDr. Vác-
lava Vojty, autora rehabilitačního principu, kterým se dá 
získat přístup k vrozeným pohybovým vzorům v centrálním 
nervovém systému. Zjednodušeně řečeno, našel způsob, 

jak zaktivovat pohyby, které dítě 
nedovede a nepoužívá spontánně, 
ale v mozku jsou zakódovány. Voj-
tovu metodu (též metodu reflexní lo-
komoce) s úspěchem používá také 
rehabilitační oddělení Vsetínské ne-
mocnice. 
Fyzioterapeutky Bc. Terezy Houžvové 
jsme se zeptali, u kterých pacientů 
ji nejčastěji využívá a jak aplikace 
Vojtovy metody probíhá. 

„Já osobně se ve Vsetínské nemocnici věnuji Vojtově me-
todě tři roky. Nejčastějšími pacienty jsou děti od narození 
do jednoho, jednoho a půl roku. Máme někdy i starší děti, 
tam ale často přecházíme na jiné metody, například na prvky 
Bobath konceptu, nebo na prvky DNS (dynamické neuro-
muskulární stabilizace) podle profesora Koláře. Protože starší 
děti jsou v pozicích podle profesora Vojty již hůře udržitelné 
a je to fyzicky náročnější pro maminku.“ 

Jaké jsou nejčastější diagnózy, se kterými za Vámi pacienti 
přicházejí? 

„Vojtovou metodou se dá odcvičit jakýkoliv pacient, včetně 
dospělých. Diagnózy jsou nejčastěji neurologické, dá se ošet-
řit i pacient s ortopedickou diagnózou, ve smyslu skoliózy, 
nebo různých deformit. Z neurologických diagnóz pak nej-
častěji dětská mozková obrna, případně genetické a meta-
bolické poruchy. Často také opoždění motorického vývoje, 
které sice není na závažném neurologickém podkladu, ale 
projevy jsou jako u neurologických postižení.“

Jaké bývá první vyšetření a jak cvičení pokračuje?
„První setkání s rodinou bývá vyšetřovací, dotazovací. 

Vyšetřím si miminko, zeptám se maminky na různé podrob-
nosti, ať již ohledně těhotenství, porodu samotného. Potře-
buji se dozvědět informace o vývoji. Co se odehrávalo v uply-
nulých měsících, jaký názor měl pediatr, případně jestli 
navštívili i dětského neurologa, to jsou mé první otázky. 
Maminka po prvním vyšetření obvykle odchází ještě bez cvi-
čení. Většinou ještě v tom samém týdnu potkáváme podruhé 
a už začínáme s cvičením.“

Co musíte maminku naučit?
„Vojtova metoda je založena na tom, že tělíčko leží v dané 

poloze a jsou stimulovány určité body, takzvané zóny, kte-
rých je na těle devět. Maminka musí přesně vědět, na kte-
rou zónu se má zaměřit. Stimuluje se tlakem, ale důležitý je 
i směr. Takže maminka potřebuje vědět v jaké poloze má 
dítko ležet, kde je zóna, kterou má stimulovat, a směr tlaku 
z dané zóny, tedy kterým směrem má tlačit. To jsou základní 
informace. Potom už prakticky instruuji maminku, ukazuju 
jí cvik. Maminka si bere dítko do ruky a zkouší si, jak by 
mělo cvičení vypadat, aby si byla jista, že to doma udělá 
správně. Většinou si cvik nafotíme, nebo si ho maminka na-
točí, když přijde i s tatínkem, s doprovodem.“

Následují další kontroly?
„Většinou k nám na oddělení chodí opakovaně, mají vy-

psané série cvičení. Od pediatrů to bývá šest cvičení, od ne-
urologů většinou deset až dvanáct. V průběhu šesti až dva-
nácti cvičení tedy uděláme takovou „sestavičku“, kterou 
doma pravidelně cvičí. Na kontrolu pak chodí s většími ča-
sovými odstupy – jednou za čtrnáct dnů, jednou za měsíc. 
Podíváme se, jestli vše postupuje, jak má, jestli není zapo-
třebí ve cvičení něco upravit.“ 

Jaká jsou výsledky podle Vašich zkušeností? 
„Maminky odchází většinou spokojeny. Samozřejmě, po-

kud je postižení vážnější, dítě ošetříme v těch základních 
podstatách, tak, aby se dalo přebalit, nakrmit. Pokud se 
jedná o běžné opoždění vývoje, snažíme se vývoj usměrnit, 
aby dítko prošlo všemi fázemi vývoje, které má projít. Aby 
se v určitém věku postavilo, začalo chodit a podobně. 
Úspěšnost je docela vysoká.“

Vojtova metoda je způsob, jak v určitých polohách akti-
vovat zóny, které napomáhají k uvolňování zablokovaných 
spojů mezi mozkem a míchou, s cílem zlepšit funkce svalů 
v oblasti páteře, horních a dolních končetin a obličeje, vy-
užívané v každodenních činnostech. Je účinná i tam, kde 
došlo k poruše neuronových buněk mozku a tím i k narušení 
funkcí svalů. Vojtovou metodou lze dosáhnout zlepšení 
spontánního pohybu, držení těla, funkce kyčelních a ra-
menních kloubů, prohloubení dýchání, aktivace regulační 
funkce střev a močového měchýře. Vojtova metoda má i velmi 
pozitivní vliv na psychiku pacientů. 

Metoda má mnohostranné využití, jako základ fyzioterapie 
prakticky u jakékoliv pohybové poruchy. Například u cent-
rální koordinační poruchy v kojeneckém věku, pohybové 
poruchy vznikající poškozením mozku (cerebrální parézy), 
periferní parézy končetin, u onemocnění páteře, ale také 
jako pomocná terapie při vrozených vývojových vadách kyčlí 
(dysplazie, luxace kyčelních kloubů) a mnoha dalších zdra-
votních obtížích.  

Vojtovu metodu úspěšně
využívá i vsetínské 
rehabilitační oddělení
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O šest desítek porodů více než před rokem měla v letošním 
prvním pololetí Vsetínská nemocnice. Zatímco v prvních 
šesti měsících loňského roku rodilo ve Vsetíně 377 žen, letos 
jich bylo již 439. „V první polovině letošního roku jsme měli 
troje dvojčata, narodilo se nám 230 chlapců a 212 děvčat,“ 
specifikovala vrchní sestra dětského oddělení Vsetínské ne-
mocnice Bc. Eva Kovářová. Počet porodů byl vyšší i v čer-
venci, zatímco vloni jsme měli 69 porodů, letos 84. Rekord-
ním měsícem byl přitom letošní leden (86 porodů).

Ve Vsetínské nemocnici se letos v létě narodila také dvoj-
čata Ondřej a Vojtěch Hromadovi. Maminka Olga Vraníková 
byla s péčí na porodních sálech i na oddělení šestinedělí 
velmi spokojena. Rodičky si zpravidla nejvíce cení příjemné 
prostředí, které se stále modernizuje a doplňuje o nové pří-
stroje a vybavení, a to jak pro péči o maminky, tak novo-
rozence. Porodní sály i novorozenecká část mají moderní 
vybavení, gynekologicko-porodnické i dětské oddělení při-
cházejí průběžně s celou řadou novinek. Vloni se zmoder-
nizovalo například vybavení dalších dvou pokojů na porod-
ních sálech a zrušen byl poplatek otce u porodu. Dětské 
oddělení získalo resuscitátor novorozence a nové speciální 
přikrývky usnadnily realizaci bondingu. 

„Chtěla bych poděkovat 
za úžasný přístup, jak sester 
z novorozenecké stanice, tak 
z gynekologie. Rodila jsem 
u vás třikrát a vždy byla péče 
perfektní,“ napsala nám Lu-
cie Smilková a připojila fo-
tografii svých tří ratolestí, 
které přišly na svět právě ve 
Vsetínské nemocnici. 

Porodů ve Vsetíně 
více než před rokem

Velké poděkování patří paní Martině Baslerové, která ušila 
a darovala novorozenecké stanici dětského oddělení Vse-
tínské nemocnice 36 krásných barevných čepiček pro nově 
narozené děti. Paní Baslerová prozradila, že šití je její velký 
koníček. „Jsme moc vděční za tento velice užitečný dárek. 
Čepičky jsou nejen funkční, ale novorozencům i velmi sluší,“ 
uvedla vrchní sestra dětského oddělení Bc. Eva Kovářová. 
K poděkování se přidala řada fanoušků facebookového pro-
filu Vsetínské nemocnice, kde byla fotografie zveřejněna. 
Během prvních dvou dnů příspěvek vidělo více než 28 tisíc 
lidí a bezmála tisícovka dala svůj „lajk“ (to se mi líbí). 

Uzávěrka tradiční ankety Nejlepší nemocnice ČR, kterou po-
řádá HealthCare Institute, je v letošním roce stanovena na 
31. srpna. Dotazníky pro ambulantní i hospitalizované pa-
cienty najdou zájemci na odděleních a v ambulancích Vse-
tínské nemocnice, vyplnit je mohou také elektronicky na 
www.hc-institute.org, odkaz je také na webu nemocnice. 

„V závěru prázdnin vyplněné tištěné 
dotazníky odešleme organizátorům 
ankety. Formuláře budeme v nemoc-
nici využívat k průzkumu spokojenosti 
pacientů i nadále, po prvním září však 
budou sloužit už jen k našemu inter-
nímu vyhodnocení,“ vysvětlil manažer 
kvality Ing. Libor Czeffer. Připomenul, 
že v loňském roce se Vsetínská ne-
mocnice v hodnocení hospitalizova-
ných pacientům umístila na prvním 
místě v rámci Zlínského kraje. Anketa 
Nejlepší nemocnice ČR má i kategorii 
pro zaměstnance, kteří mohou vyplnit 
dotazník na výše uvedeném webu.

Dárek pro nejmenší měl 
velký úspěch

Anketa spokojenosti 
jen do konce prázdnin
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Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených po-
líčkách poslat do 15. září 2017 na náš soutěžní e-mail: 
soutěž@nemocnice-vs.cz a mít štěstí při slosování. Ne-
zapomeňte připojit telefonický kontakt a můžete také 
připsat, jak se Vám náš zpravodaj líbí, případně, co byste 
v něm rádi viděli. 

Tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na úvodní kon-
cert Komorního cyklu vážné hudby. Představí se na něm 
Martina Kociánová & Trio Amadeus. 

Cenu do naší aktuální soutěže věnoval Dům kultury (DK) 
Vsetín, který je organizátorem Komorních koncertů váž-
né hudby. „S uplynulou sezónou Dům kultury Vsetín po 
osmileté pauze obnovil a navázal na tradici komorního 
cyklu koncertů vážné hudby ve Vsetíně. Letos přichází opět 
s nabídkou špičkových interpretů,“ uvedla Mgr. Klára Blaž-

ková z DK. Tematicky 
různorodá a atraktivní 
koncertní vystoupení 
jsou pořádána v úterky 
nebo čtvrtky, vždy od 
18.30 hodin v mramo-
rovém sálu vsetínského 
zámku, v jejichž úvodu 
se představují vybraní 
žáci ZUŠ Vsetín. 

První koncert sezó-
ny se uskuteční 3. října 
s koncertním progra-
mem Martiny Kociá-
nové a Tria Amadeus. 
„Zájemcům o tento žánr 
nabízíme zvýhodněné 
předplatné celého cyk-
lu, které činí 450 Kč, a je 
možné jej zakoupit od 
15. srpna až do 2. října 

2017 na pokladně kina Vatra. Děti do 10 let mají vstup 
zdarma, senioři a žáci ZUŠ zaplatí za jednotlivé koncerty 
poloviční vstupné, tedy devadesát korun,“ upřesnila Klára 
Blažková z Domu kultury.

Správným řešením z minulého vydání je číselná kom-
binace 2, 8, 3. V následném losování měla nejvíce štěstí 
paní Marika Filáková. Získává román Doppler z naklada-
telství Kniha Zlín. Výherkyni gratulujeme a vydavatelství 
děkujeme za zajímavou cenu do naší soutěže. 

Fotografií se ještě vracíme také k soutěži z předminu-
lého vydání našeho zpravodaje. Dárkový poukaz v hod-
notě 300 Kč k nákupu v naší Lékárně DUO, jejíž pracoviště 
najdete v poliklinice a při vstupu do hlavního nemoc-
ničního areálu, převzal technik oddělení informačních 
systémů Jakub Hanák. 

Soutěžte s námi... 
O dvě vstupenky na koncert vážné hudby
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Dobrý den, slyšela jsem, že ve Vsetínské nemocnici je možné 
zapůjčit monitory dechu novorozence pro období po od-
chodu z porodnice. Kolik taková zápůjčka stojí?

Dobrý den, zapůjčování monitorů dechu novorozenecká 
stanice dětského oddělení pouze zprostředkovává, a to pro 
dodavatelskou firmu. Domluvit vše je možné v době pobytu 
v porodnici. Zápůjčka stojí 900 Kč na půl roku, možné je  
i prodloužení. Případné další konkrétní dotazy Vám zodpoví 
přímo na novorozenecké stanici dětského oddělení (tel. č. 
571 818 551). V rámci pobytu v porodnici je používání moni-
torů dechu bezplatné, tyto oddělení získalo sponzorsky. 

Zeptali jste se…  



Přístup řidiče byl velmi precizní | Vážené vedení Vsetínské 
nemocnice, dovolte mi, prosím, abych vyslovila poděkování 
kolektivu operačního střediska dopravního oddělení, zejména 
řidiči sanitního vozu, který mne 5. června 2017 vezl do Fakultní 
nemocnice Olomouc. Zažila jsem několik sanitních převozů, 
takže mohu zcela objektivně a zodpovědně zdůraznit, že 
pan řidič je „par excellence“. Jeho profesionální přístup byl 
velmi precizní, obzvláště vnímání pacienta a jeho nemoci, 
garantovaná etika, zohledňující zdravotní stav. Vysoce si 
vážím etického přístupu a děkuji Vsetínské nemocnici za 
přístup. Srdečné díky, pacientka Věrka Fojtů

Narodilo se mi u vás mé první dítě | Dobrý den, nedávno se 
mi u vás v nemocnici narodilo mé první dítě. Ráda bych touto 
cestou poděkovala celému týmu gynekologicko-porodnic-
kého oddělení Vsetínské nemocnice, který se ke mně po celou 
dobu, jak na porodním sále, tak na oddělení šestinedělí, 
choval velmi vstřícně a laskavě. Zejména bych chtěla podě-
kovat MUDr. Radku Lažovi, který porod mé dcery vedl. Pan 
doktor je skutečný odborník, kromě toho má ke všem paci-
entkám nesmírně příjemný a lidský přístup, dokáže jim plně 
věnovat svou pozornost a je pro něj samozřejmostí ženám 
citlivou formou vysvětlit, co se v daný moment děje. Paci-
entky pak naplňuje pocit jistoty, že jsou v dobrých rukou.  
S pozdravem a přáním hezkého dne Martina Geržová

Moc děkujeme chirurgii za péči o tatínka | Děkujeme chirur-
gickému oddělení pod vedením primáře MUDr. Radima Slo-
váčka za vzornou péči o našeho tatínka Zdislava Jakeše. Pří-
stup lékařů a sester je víc než profesionální. Moc děkujeme. 
Za celou naši rodinu S. Vaculíková

Dostalo se mi vstřícnosti a laskavosti | Děkuji paní doktorce 
Fojtíkové a celému kolektivu zdravotníků na oddělení LDN – 
muži, za obětavou péči o mého manžela Vlad. Kučeru, za 
vstřícnost a laskavost ke mně, které se mi dostalo v této pro 
mne nelehké situaci. Ještě jednou srdečně díky! M. Kučerová

Lepší zacházení jsem nikde nezažila | Děkuji personálu vse-
tínské LDN za velmi laskavé a vzorné zacházení, nikde jsem 
lepší nezažila. Vřelý dík všem sestřičkám bez výjimky. Lydie 
Urbanová

Zaslouží si úctu, obdiv a vděk | Vážená paní ředitelko, ráda 
bych touto cestou zpětně poděkovala oddělení LDN (vedeném 
primářkou MUDr. Vojtěchovou) za léčbu a péči o moji ma-
minku Ludmilu Blažkovou (88 let), která zde byla přijata po 
mrtvici, nechodící a nekomunikující. Navštěvovala jsem ji 
denně, takže mohou posoudit, s jakým osobním, profesio-
nálním a citlivým přístupem byla ošetřována. Sestry a lé-
kařky byly vždy příjemné a vstřícné. Dík patří i rehabilitačním 
sestrám. Paní Hurtová dokázala maminku motivovat při 
nácviku chůze s chodítkem. Sociální pracovnice paní Pifková 
mě psychicky podpořila v mé bezradnosti a poradila mi, 
jak mohu řešit novou situaci – o maminku se nyní starám 
doma, za pomoci Charity. Prosím, vyřiďte mé velké poděko-
vání všem dotyčným, protože si zaslouží úctu, obdiv a vděk 
za tuto psychicky a fyzicky náročnou práci. Ludmila Brhlí-
ková, Vsetín

Napsali jste nám...
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Vyzkoušejte s námi severskou chůzi
Rehabilitační oddělení Vsetínské nemocnice a trenérka 

severské chůze Iveta Škrabánková srdečně zvou na společ-
nou procházku nordic walking, která se uskuteční ve středu 
30. srpna 2017. Sraz je v 15.30 hodin u správní budovy bývalé 
Zbrojovky ve Vsetíně-Jasenicích. Trasa směrem do Červenky 
má zhruba pět kilometrů a k zapůjčení je i omezené množ-
ství holí. Cena za každého účastníka je symbolických pade-
sát korun. „Již několikrát jsme se společně na trasu vydali 
a atmosféra je pokaždé bezvadná. Vloni jsme stihli po trase 
nasbírat i bedly. Rádi bychom pozvali k účasti zaměstnance 
nemocnice i další zájemce,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka 
rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice Mgr. Pavlína 
Matějčková. Přihlásit se můžete také prostřednictvím e-mailu 
matejckova@nemocnice-vs.cz. 

Týden kultury na Valašsku má i charitativní 
rozměr

Připravte se na sedm dní plných kulturních zážitků, které 
vám na konci letních prázdnin přinese druhý ročník Týdne 
kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích. „Přijďte si od 
25. do 31. srpna užít devět nezapomenutelných představení: 
divadelní komedie i dramata, stand-up comedy, one woman 
show a nebude chybět ani oblíbený Jaroslav Dušek se Čtyřmi 
dohodami a Pátou dohodou nebo představení pro děti,“ po-
zvali nás organizátoři a požádali o propagaci této akce, která 
má rovněž benefiční a charitativní rozměr. Z výtěžku akcí, 
které se uskuteční v cirkusovém šapitó na parkovišti u Ski 
areálu Razula ve Velkých Karlovicích, bude podpořen mo-

bilní hospic Strom života, ale také devítiletý Tomáš Koňařík 
z Velkých Karlovic, který trpí svalovou dystrofií. Vloni se tak 
podařilo získat sto tisíc korun pro mladého dobrovolného 
hasiče Jakuba Horáka, který je po autonehodě upoután na 
invalidní vozík. Výtěžek využil pro speciální rehabilitaci. 
Podrobné informace a rezervace vstupenek naleznete na 
www.tydenkultury.cz

Pozvánky 
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„Na motorce je člověk 
svobodnější,“

Ve Vsetínské nemocnici dohlíží na dodržování bezpečnosti, 
požární ochranu, školí zaměstnance. Ve volném čase má bez-
pečnostní technik Ing. Jan Skácal koníčka s notnou dávkou 
adrenalinu. Se svou silniční motorkou se již několikrát vy-
dal prozkoumávat evropské cesty. Jak ale sám říká, na běž-
ných silnicích rychlostní rekordy rozhodně neláme. To si 
nechává na okruhy. 

Kdy si Vás motorka získala? „Nejprve si motorku pořídil 
bratr Libor, já jsem jezdíval jako spolujezdec, takzvaný ba-
ťůžek. V roce 2011 jsem si i já udělal řidičák a začali jsme 
jezdit společně.  Pořídil jsem motorku Honda CBR 1000. Li-
bor jezdí na třináctistovce.“ 

Pamatujete si ještě na svou první „štreku“? „Poprvé jsem 
jel na motorce z Plzně, kde jsem tehdy pracoval, na Vsetín. 
Trvalo mi to šest nebo sedm hodin, jel jsem velmi pomalu, 
byl jsem ještě neohrabaný.“ 

Začátečnické kilometry máte již dávno za sebou. S bratrem 
se dnes vydáváte i na mnohem delší motorkářské výlety. 
Co vás nejvíce zaujalo? „Jeli jsme do Itálie, projížděli přes 
Schladming, Dolomity, Cortinu d‘Ampezzo, všechny průsmyky. 
Minulý rok jsme to ale udělali jinak, protože přejezdy byly 
hodně únavné, dva dny do Itálie, dva dny zpátky. Tak jsme 
(i z hlediska bezpečnosti) zvolili jiný způsob dopravy. Nalo-
žili jsme motorky na vozík a jeli na hranice Rakouska a Itálie, 
tam nechali vozík s autem v kempu a jezdili po horách, po 
průsmycích. Je to mnohem bezpečnější, než když člověk pře-
jíždí a je unavený.“

Proč právě motorka? „U motorky je člověk svobodnější, cítí 
okolní přírodu, jak cesta utíká. V autě člověk jede jako v obý-
váku. Požitek na motorce je někde úplně jinde.“

A vůbec nejlepší zážitek? „Jako správní bezpečáci dodržujeme 
rychlost na silnici, někdy ale chceme zkusit, co motorka 
dokáže. A tak pravidelně jezdíváme na brněnský závodní 
okruh, a to si užíváme adrenalin, protože tam je rychlost 
neomezená. Když člověk celou dobu zajišťuje bezpečnost, 
potřebuje si to trochu kompenzovat. To je jako řidič kamionu, 

celý rok prožije za volantem a o dovolené by nejraději ležel 
doma u bazénu a nikam nejezdil. Proto občas zajedeme na 
okruh, abychom se dokázali odreagovat. Na běžných silni-
cích to ale s rychlostí nepřeháníme, není umění jezdit rychle 
po rovinkách a dupat do toho jako blázen. Důležité je, aby 
člověk v běžném provozu zatáčku bezpečně projel. Řídíme 
se heslem pomalu do zatáčky a rychle z ní ven. Když jedu 
plynule, daleko více si to užívám.“

Po vypuštění adrenalinu se pak vracíte ke své profesi. Jak 
jsou na tom naši zaměstnanci s dodržováním bezpečnost-
ních předpisů? „Domnívám se, že za tři roky, co v nemocnici 
působíme, jsme udělali společně velký kus práce. Výsledky 
prověrek BOZP i auditů jsou na vysoké úrovni, nastavili jsme 
společně systém, zaměstnanci vědí, co od nich požadujeme. 
Myslím, že spolupráce je velmi dobrá. Na druhou stranu  
v otázce bezpečnosti je vždy co zlepšovat, to je proces. Při-
chází neustále nová legislativa. A je důležité, abychom se 
společně zdokonalovali, posouvali výš a výš.“

Objevuje se i u Vás profesní či profesionální deformace? 
„Když jedeme nakupovat do obchodních center, tak se na mě 
ostatní lidé často dívají podezřívavě, když si fotím únikové 
východy, požární signalizaci. Nevědí, jestli nejsem nějaká 
kontrola.“

Jak se člověk vlastně stává bezpečnostním technikem? „Stu-
doval jsem v Ostravě na fakultě bezpečnostního inženýrství 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity. A během doby 
jsem studoval v rámci programu Erasmus i v německém 
Magdeburgu. To byla fakulta, která se specializovala na po-
žární ochranu. Každému mladému člověku bych doporučo-
val, ať vycestuje, dokud může. Více si pak váží toho, co má 
doma.“

Máte kromě motorky ještě další koníčky? „Mám rád sport. 
Jako malý kluk jsem hrával hokej, později závodně tenis za 
Zbrojovku Vsetín, deset nebo patnáct let. To byly úžasné 
roky.“

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme hodně šťastných kilometrů. 

A osobní poděkování přidala i ředitelka Vsetínské nemoc-
nice Ing. Věra Prousková: „Spolupráce s bratry Skácalovými 
v oblasti BOZP a PO si velmi vážím. Zajišťují náročnou a od-
povědnou agendu, která se nejen stále vyvíjí, ale je i průběžně 
několika institucemi kontrolována. Závěry z kontrol jsou 
většinou ,bez ztráty kytičky‘. Jsou nejen zkušení, ale i velmi 
vstřícní. A tak je všichni, kteří se s nimi na pracovním poli 
setkáváme, bereme jako parťáky a spolehlivé kolegy. Ano, 
jako kolegy, i když nejsou zaměstnanci nemocnice. Taky vět-
šinou nechybí na našich zaměstnaneckých turnajích a akcích. 
Pánové, děkujeme, že jste naší součástí, děkujeme za Vaši 
skvělou práci.“

říká o svém koníčku bezpečnostní technik 
Ing. Jan Skácal



Vsetínská nemocnice informuje 4|2017 13

Projít se obří maketou srdce, vyzkoušet si pomůcky pro 
nevidomé a slabozraké, dozvědět se více o krvi, prohléd-
nout si nové rehabilitační a ergoterapeutické zázemí, otes-
tovat svůj sluch ve speciální audiologické komoře nebo zku-
sit si třeba vyrobit obilné vločky, mohli návštěvníci v pořadí 
již čtvrtého Dne s vaší nemocnicí, který se uskutečnil v pá-
tek 16. června 2017 v areálu Vsetínské nemocnice.  

Připravena však byla také mnohá další stanoviště, pro-
hlídky pracovišť i preventivní vyšetření (tlak, orientační spi-
rometrické vyšetření, glykémie na lačno). I přes počáteční 
nepřízeň počasí akci navštívily mnohé školní kolektivy i zá-
jemci z řad veřejnosti. Přišlo na pět stovek návštěvníků. Sta-
noviště si prohlédli i poslanec Mgr. Petr Kořenek, starosta 
Vsetína Mgr. Ing. Jiří Růžička a místostarosta Ing. Tomáš Pifka. 
Akce byla organizována ve spolupráci se vsetínskou zdra-
votnickou školou (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) a za podpory spo-
lečnosti Indet Safety Systems, která patří k nejvýznamnějším 
sponzorům Vsetínské nemocnice. 

„Vždy je příjemné seznámit se s místy, která všichni jednou 
budeme potřebovat, anebo už potřebujeme, i takto, nefor-
málně a příjemně. Je obdivuhodné, jak se podařilo organi-
zátorům skloubit davy návštěvníků a běžný provoz nemoc-
nice, jak všude vládla pohoda, klid, přátelská podpora  
a pomoc,“ reagovala učitelka ZŠ Sychrov Jaroslava Ševčíková. 
Již tradiční předprázdninová akce byla v letošním roce za-
měřena na srdce a zrak. Návštěvníci se dozvěděli (a mohli 
si vyzkoušet), jak správně poskytnout první pomoc, masáž 
srdce, ošetřit nejrůznější zlomeniny, popáleniny, ale napří-
klad i poranění oka.

Oční oddělení v centru zájmu
Zdravotníci očního oddělení otevřeli své pracoviště nejen 

zájemcům o preventivní vyšetření (měření nitroočního tla-
ku), ale příchozí se mohli také například sami podívat, jak 
funguje například štěrbinová lampa a díky připraveným pa-
nelům se seznámit s očními vadami, různými optickými klamy. 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS 
ČR), oblastní pobočka Vsetín, připravila expozici speciál-
ních pomůcek. Příchozí si vyzkoušeli, jak 
náročný je život se zrakovým postižením, 
jak obtížná je chůze s „bílou“ holí a jaké 
obtíže překonávají nevidomí a slabozrací 
při běžných aktivitách. 

„Největší zájem byl o speciální brýle, 
které simulují nejčastější oční vady, ale 
školáci a dospělí si vyzkoušeli také použí-
vání Braillova písma, nebo např. zvukové 
pexeso a další stolní hry pro zrakově po-
stižené,“ uvedla Ing. Dagmar Filgasová 
ze SONS Vsetín. 

Vyzkoušeli si zvukovou střelnici
Mnozí návštěvníci vyzkoušeli i speciální zvukovou střel-

nici, která improvizovaně vyrostla v prostorách očního od-
dělení. Jedná se o moderní interaktivní hru, obdobně jako 
v případě laserové střelnice. Pistole je osazená kamerou, 
která snímá terč, obraz z kamery je posílán do počítače, 
kde je vyhodnocen. „Střelec“ má zakryty oči a „míří“ s po-
mocí sluchu. Zvuková signalizace mu naznačí, jak je zamě-
řený bod v terči vzdálen od jeho středu. Na „desítce“ je tón 
nejvyšší a klesá směrem k „jedničce“, tedy k okrajům terče. 
Podle ohlasů školáků i dospělých byl tento způsob střelby 
náročný, ale velmi zajímavý, stejně jako simulace očních 
vad a představení nejrůznějších přístrojů se zvukovým vý-
stupem. 

IV. den s vaší nemocnicí
Čtvrtý den s nemocnicí nabídl procházku 
srdcem, patřil ale i zraku a výživě
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Poranění oka a první pomoc
Očím byla věnována také část stanoviště Českého červe-

ného kříže Vsetín, kde zdravotníci představovali první pomoc 
při úrazech oka, tradičně se věnovali také nácviku resusci-
tace. „Většina zájemců o vyzkoušení první pomoci, zejména 
masáže srdce, znala teoreticky postup perfektně, ale všichni 
se při praktické zkoušce přiznávali, že nečekali, že je to ve 
skutečnosti tak fyzicky náročné,“ komentovala Jana Sklářová 
z ČČK. Více o lidském těle, obvazové technice a transportu 
pacientů se příchozí dozvěděli na stanovišti zdravotnické 
školy, kde byly k vidění výukové modely i praktické ukázky 
ošetření zlomenin či nejrůznějších řezných a tržných pora-
nění. 

O tom jak je důležité správně vidět a být viděn se hovo-
řilo také na stanovišti Policie ČR, a to jak o důležitosti použí-
vání reflexních bezpečnostních prvků, tak v rámci kampaně 
Vidíš dobře? – preventivní akce pro odhalování skrytých 
očních vad. Hovořilo se však také o dodržování pravidel sil-
ničního provozu, povinné výbavě kola a bezpečnostních 
prvcích u cyklistů.

Sluch, chuť i výživa
Den s vaší nemocnicí se však věnoval i dalším lidským 

smyslům. V audiologické komoře na oddělení Ušní, nosní, 
krční se příchozí dozvěděli více o vyšetření sluchu, zaměřili 
jsme se také na stravování. Nutriční terapeutky Vsetínské 
nemocnice odpovídaly na početné dotazy. „Nejčastěji se lidé 
zajímali, jak upravit svůj jídelníček, aby zhubli. Chtěli vědět, 
jak rozložit jídlo přes den, zda jsou bezlepkové potraviny 
zdravější než ty s lepkem,“ vysvětlila namátkou nutriční te-
rapeutka Ing. Bc. Gabriela Janíčková. Zájemce učili orientovat 
se v celozrnném pečivu, rozeznávat různé druhy, řešili výži-
vové mýty. 

Nechyběla ani férová kavárna
Zdravým potravinám se věnovalo i stanoviště občanského 

sdružení Líska, kde byly připraveny ukázky svačinek, ve kte-
rých nechybí zelenina. Všichni si mohli vyzkoušet výrobu 
ovesných vloček, ale i dojení kozy na unikátním dřevěném 
simulátoru. Nechyběla ani férová kavárna, kde si příchozí 
nejen pochutnali na kávě či čaji, ale také se dozvěděli o zá-
sadách fair trade. 



Hasiči předali malým pacientům dárky
V rámci Dne s vaší nemocnicí představila svou činnost Zdra-

votnická záchranná služba Zlínského kraje, ale také Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kraje. Zájemci si mohli prohléd-
nout pomůcky, vybavení výjezdového vozidla, dozvěděli se 
odpovědi na početné dotazy. Hasiči také navštívili dětské 
oddělení Vsetínské nemocnice, aby pozdravili hospitalizo-
vané děti a předali jim hračky, pexesa a další dárky. 

Každoroční součástí Dne s vaší nemocnicí je možnost na-
hlédnout do zázemí pro dárce krve, seznámit se s dárcovstvím 
krevní plazmy, kostní dřeně, jejich důležitostí a nenahradi-
telností. Všichni si mohli v pavilonu patologie a centrálních 
laboratoří také otestovat s pomocí UV lampy, zda správně 
postupují při hygieně rukou. Připraveny byly nejrůznější sou-
těže a úkoly, individuální exkurze do provozů. Všem, kteří 
se podíleli na organizaci akce, patří velké poděkování.
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Valašská Polanka patřila
kostní dřeni, do registru
vstoupili hasiči i návštěvníci
Více než stovku lidí přivedla Vsetínská nemocnice v prvním 
pololetí letošního roku do registru dárců kostní dřeně. Zatím 
poslední nábor se uskutečnil v neděli 11. června 2017 ve 
Valašské Polance, kde do registru vstoupily čtyři desítky ha-
sičů, ale i místních obyvatel a návštěvníků hasičských zá-
vodů. „Už jsem chtěl vstoupit do registru dávno, když jsem 
se dozvěděl, že to bude možné přímo ve Valašské Polance, 
neváhal jsem,“ uvedl student Přemysl Ovesný z nedalekého 
Vysokého Pole. Na místě byla kromě pracovnic hematolo-
gicko-transfuzního oddělení (HTO) Vsetínské nemocnice 
také známá propagátorka dárcovství Zdenka Wasserbaue-
rová a poděkovala všem, kteří se zapojili. 

Valašská Polanka se v souvislosti s dárcovstvím již nedávno 
do povědomí veřejnosti zapsala. Právě z této obce pochází 
Radim Psota, jehož kostní dřeň již pomohla při léčbě a zá-
chraně života. Poděkoval mu a ocenil jej také hejtman Zlín-
ského kraje Jiří Čunek. Radim Psota vstoupil do registru dárců 
v rámci prvního náboru, který organizovala Vsetínská ne-
mocnice. 

Připomínáme, že do registru může vstoupit zájemce ve 
věku 18–35 let, s dobrým zdravotním stavem. Zapotřebí je 
vyplnění dotazníku a odběr malého vzorku krve. Přihlásit se 
můžete při náborových akcích i na HTO Vsetínské nemocnice 
(tel. 571 818 605) v den, kdy se odebírá krev od dobrovol-
ných dárců. Podrobnější informace na webu nemocnice. 

Studentky vsetínské zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vse-
tín) Lucie Lačíková a Nikola Paršová využily prázdninového 
volna a přišly v závěru července na hematologicko-trans-
fuzní oddělení Vsetínské nemocnice darovat krevní plazmu, 
jejíž odběry jsou realizovány na speciálních separátorech.  
Pro obě to bylo poprvé. Lucie, která teprve nedávno osla-
vila osmnáctiny, si již jednou vyzkoušela dárcovství krve. 
Její spolužačka Nikola byla krev dříve darovat již třikrát. Dě-
kujeme studentkám, přejeme krásný závěr prázdnin a hodně 
úspěchů v nadcházejícím školním roce. 

Krevní plazmu od dobrovolných dárců Vsetínská nemocnice 
odebírá od letošního února. Do konce července zdravotníci 
realizovali na čtyři stovky odběrů. K dárcům s největším po-
čtem odběrů patří Petr Holík, který plazmu ve Vsetíně da-
roval koncem července již podeváté. „Dříve jsem jezdil do 
Valašského Meziříčí, nyní zůstávám ve Vsetíně. Mám to jen 
pár kroků,“ řekl nám. Krevní plazma se využívá pro léčbu 
pacientů s poruchami krevní srážlivosti i s dalšími krevními 
chorobami, je potřebná pro pacienty po transplantaci kostní 
dřeně, ale také u akutních krvácení, například u gynekolo-
gických a poporodních krvácení. Odběry jsou ve Vsetínské 
nemocnici vždy v pondělí a v pátek, přihlásit se mohou zá-
jemci všech krevních skupin. Zapotřebí je předem se ob-
jednat na telefonním čísle 571 818 605. Nepřidáte se i Vy? 

Studentky si o prázdninách
vyzkoušely separátory

Petr Holík daroval plazmu 
ve Vsetíně již po deváté

Darujte s námi krev, krevní 
plazmu. Vstupte do registru 
dárců kostní dřeně. Pomozte 
zachránit lidské životy a zdraví. 
Přihlaste se a objednejte na 
tel. č. 571 818 605. Podrobnosti na 
www.nemocnice-vs.cz 


