
ČÍSLO 5|2017 INFORMAČNÍ DVOUMĚSÍČNÍK  

Vsetínská 
nemocnice

informuje

Nemocnici čekají opravy jídelny i prostor polikliniky
Více než jedenáct milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje 
je určeno v letošním roce na opravy a rekonstrukce ve Vse-
tínské nemocnici. Do nemocnice se tak z rozpočtu kraje vrací 
prostředky, které formou nájemného kraji hradí. Přesto, že 
roční výše nájmu je stanovena na necelých 6 mil. korun, vrací 
se v posledních letech do nemocnice částka kolem 8 mil. Kč 
a v roce 2017 dosáhne dokonce částky 11,2 mil. Kč. Díky těmto 
prostředkům se daří opravovat nejen budovy a komunikace, 
ale i celkově zlepšovat prostředí jak pro pacienty, tak pro 
zaměstnance. Dalších šest milionů vyčlenila ve svém roz-
počtu nemocnice z vlastních prostředků. 

Část plánovaných akcí je již ukončena, některé jsou před 
dokončením, ale jsou i takové, které se teprve zahajují. Patří 
mezi ně i oprava jídelny pro zaměstnance, oprava sociálního 
zařízení ve správní budově i v budově polikliniky a výměna 
střešních oken na chirurgickém oddělení. 

Zaměstnanců se nejvíce dotkne rekonstrukce jídelny. „Pří-
pravu stravy pro pacienty však tyto práce nijak neomezí,“ 
zdůraznil vedoucí provozního odboru Ing. Ladislav Kašpar. 
V prostorách jídelny je zapotřebí opravit podlahu, což by při 
plném či omezeném provozu nebylo možné. „Zároveň bude 
upraven vstup do jídelny, přilehlé sociální zařízení pro stráv-
níky a přemístěna a rozšířena část pro nabídku zboží v bu-

fetu. Jídelna získá také novou barevnost v odstínech modré 
a šedé, opraveny budou podhledy a instalovány ventilátory 
ke zlepšení tepelné pohody v letních měsících. Obnoveny 
budou také stoly a židle. Práce si vyžádají zhruba dva a půl 
milionu korun,“ vysvětlil Ing. Kašpar s tím, že po dobu výluky 
provozu jídelny budou zaměstnancům místo stravy vydávány 
stravovací poukázky, které budou akceptovány také v bistru 
Vsetínské nemocnice. Podrobnější informace zejména o přes-
ném termínu odstávky provozu najdou zaměstnanci včas na 
intranetu. 

Z oprav hrazených Zlínským krajem se v současné době re-
alizuje oprava východní terasy a fasádního čela budovy K 
(pavilon Čtyřlístek), oprava rampy a schodiště energobloku. 
„V současné době připravujeme opravy rozvodů medicinál-
ního plynu na ARO a JIP, ale také opravy sociálních zařízení 
nebo hlavního výtahu v pavilonu chirurgických oborů,“ ko-
mentoval Ing. Kašpar.  Více na str. 4



Vsetínská nemocnice nově zavádí cvi-
čení pro těhotné. Záštitu nad projek-
tem převzala MUDr. Petra Kotrlá z gy-
nekologicko-porodnického oddělení 
Vsetínské nemocnice. S nastávajícími 
maminkami se bude potkávat vždy ve 

středu odpoledne v nově vybudované tělocvičně v prosto-
rách pavilonu G, ve kterém se nachází oddělení následné 
péče (dříve LDN) a pohotovost pro dospělé.

„Cvičení pomáhá zlepšit psychickou i fyzickou pohodu v tě-
hotenství a je vhodné pro nastávající maminky bez zdra-
votních problémů, komplikací,“ uvedla MUDr. Kotrlá. Ženy 
mají k dispozici yogamatky (podložky na cvičení jógy), 
gymnastické míče, overbally a gumy. Co si mají ženy na cvi-
čení vzít? „Pití, pohodlné oblečení, ručník, malou svačinku 
a dobrou náladu,“ komentovala MUDr. Kotrlá.

Cvičení je rozděleno na dvě 
skupiny, pro ženy v pokročilej-
ším stadiu těhotenství (od 20. 
týdne) začíná v 16.00 a trvá do 
17.15 hodin. Ženy do 20. týdne 
těhotenství budou cvičit od 
17.15 do 18.30 hodin. Počet cvi-
čících je omezen kapacitou 
místnosti, maximum je 10 osob. 
Přihlásit se je možné prostřed-
nictvím speciální aplikace, od-
kaz najdou zájemkyně na webu 
nemocnice a gynekologicko- 
-porodnického oddělení. Jedna 
cvičební lekce přijde na sym-
bolických 60 Kč. 

...i zázemí pro ergoterapii
Tělocvična vznikla v letošním roce v pavilonu Triangl, kde 
se nachází oddělení následné péče. Právě k rehabilitaci 
jeho pacientů je také využívána nejčastěji. „Využíváme ji ke 
cvičení mobilnějších pacientů, připomenutí cviků u pacientů 
hospitalizovaných s chronickými bolestmi zad. Terapie je 
individuální, bereme v úvahu fyzické i mentální schopnosti 
pacientů. K dispozici jsou zde žebřiny pro nácvik vstávání  
z vozíku, ale máme také rehabilitační lůžko, nejrůznější po-
lohovací a rehabilitační pomůcky. Například pro uvolnění 
spazmu horních a dolních končetin u pacientů po cévní 
mozkové příhodě,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka rehabi-
litačního oddělení Vsetínské nemocnice Mgr. Pavlína Ma-
tějčková.  Společně s tělocvičnou vzniklo nové zázemí pro 
ergoterapii, která se zaměřuje například na obnovení funkce 
úchopu ruky a výběr pomůcek pro sebeobsluhu.

Sto dvacet lidí vstoupilo v pátek 8. září 2017 do registru 
dárců kostní dřeně při akci KAPIČKA KRVE na vsetínském 
Valašském záření. Cílem bylo pomoci pětiletému Kubíkovi 
Stříteskému z Ratiboře, který nutně potřebuje transplan-
taci kostní dřeně, ale také dalším vážně nemocným. Akci 
zorganizoval Stoupa Cup Vsetín a zdravotníci hematolo-
gicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice měli na 
místě plné ruce práce. Jak jsme se před uzávěrkou vydání 
našeho zpravodaje dozvěděli, podařil se dárce kostní dřeně 
pro Kubíka najít. Všichni mu držíme palce, ať se vše podaří. 
Pomoc však potřebují i další vážně nemocné děti a dospělí.

„Velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli myšlenku 
zrealizovat, a samozřejmě těm, kteří se přišli do registru za-
psat. Jsem velmi překvapen, kolik jich bylo. Jeden motorkář 
dokonce přijel kvůli této akci až z Uherského Hradiště. Po-
řád jsme měli ve stánku plno,“ komentoval Zdeněk Čablík 
za Stoupa Cup. Pochválil také spolupráci s hematologicko-
-transfuzním oddělením Vsetínské nemocnice. Zdravotníci 
na místě nejen odebírali vzorky a pomáhali s vyplněním 
dotazníků, ale zodpovídali také řadu dotazů, které se týkaly 
dárcovství kostní dřeně a organizace registru. „Dozvěděla 
jsem se o možnosti vstupu do registru díky své sestře, která 
pracuje ve zdravotnictví. Je to určitě potřebná věc. Ráda 
bych začala chodit i darovat krev,“ uvedla osmnáctiletá 
Anna Václavíková z Huslenek.

Vsetínská nemocnice třetím rokem pořádá nejrůznější 
náborové akce, aby pomohla najít dárce kostní dřeně pro 
pacienty se závažným onemocněním krvetvorby. Jen v první 
polovině letošního roku našim prostřednictvím vstoupila 
do registru dárců více než stovka lidí z našeho regionu a při-
bývají další. Zapsat se můžete také přímo na hematologic-
ko-transfuzním oddělení vsetínské nemocnice, vždy ve středu, 
kdy se konají odběry od dobrovolných dárců krve. Zapotřebí 
je se předem objednat na telefonním čísle 571 818 605. 

Dva lidé z našeho regionu si už dárcovství kostní dřeně 
vyzkoušeli. Prvním z nich byl Daniel Tobola z hokejového 
klubu Vsetín, který je nám velkým pomocníkem při organi-
zaci náborových akcí. Druhým dárcem pak Radim Psota z Va-
lašské Polanky, jehož pomoc při záchraně života ocenil také 
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 

Nové cvičení pro těhotné…

Sto dvacet nadějí 
na uzdravení pro Kubíka i další nemocné
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Náměstkem léčebné péče Vsetínské 
nemocnice je od září letošního roku 
MUDr. Martin Metelka, MBA. Vystří-
dal MUDr. Bořka Lačňáka, který se 
nyní plně věnuje řízení interního 
oddělení Vsetínské nemocnice. 

Zeptali jsme se, jaké úkoly MUDr. Mar-
tina Metelku v této oblasti čekají? 
„Především úkoly spojené s posky-
továním zdravotní péče, spolupráce 
s jednotlivými odděleními, oblast ří-
zení kvality poskytované péče a samozřejmě také proble-
matika využívání nového nemocničního informačního sy-
stému, který byl zaveden počátkem letošního kalendářního 
roku. Setkal jsem se již se všemi primáři osobně, zajímaly 
mě změny, ale také jaká je představa primářů o dalším smě-
řování jejich oboru v rámci naší nemocnice,“ uvedl MUDr. Mar-
tin Metelka. 

Prostředí Vsetínské nemocnice zná velmi dobře, praco-
val zde v letech 1980 až 2013, z toho dvacet let jako ředitel. 
V uplynulých letech působil v nemocnicích ve Zlíně, Uher-
ském Hradišti a Novém Jičíně. „Uplynulé roky mi přinesly 
setkání s řadou odborníků ve svých oborech, spoustu no-
vých podnětů, jak z hlediska medicínského, tak v oblasti 
řízení podniku. Je to obrovská zkušenost,“ dodal MUDr. Me-
telka. Ze změn ve Vsetínské nemocnici velmi pozitivně vní-
má rozvoj chirurgických oborů, zůstává však podle něj stále 
problematické personální zajištění interních oborů. „Jsem 
rád, že po mnoha letech předchozího snažení o nový interní 
pavilon, došlo k realizaci, a těším se, že budeme pracovat 
na konkrétních otázkách provozu a vybavení nové budovy,“ 
vysvětlil MUDr. Metelka. 

Nechat si zkontrolovat stav svých plic, změřit krevní tlak  
a množství tuku v těle (BMI) mohou zájemci na tradiční pre-
ventivní akci, kterou pořádá oddělení tuberkulózy a respi-
račních nemocí (TRN) Vsetínské nemocnice ve spolupráci 
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Akce je plánována 
na úterý 21. listopadu 2017. Uskuteční se na oddělení TRN 
v poliklinice Vsetínské nemocnice od 13.00 do 17.00 hodin. 

Prevence je připravována 
u příležitosti Světového boje 
proti chronické obstrukční 
plicní nemoci (CHOPN), která 
je velmi častým onemocněním 
a nejčastější příčinou návštěv 
u plicních lékařů. Podle odha-
dů touto nemocí trpí v České 
republice na 250 tisíc lidí. 
Jedná se o chronický zánět 
průdušek s jejich zúžením, 
spojený s přestavbou plicní 
tkáně. Z příznaků je nejzávaž-
nější dušnost, která je u CHOPN 
typicky závislá na stupni tě-
lesné zátěže. 

Hojení rány řízeným podtlakem, péče o pacienta se stomií, 
prevence komplikací PEGu. To byly jen některé z témat od-
borného semináře, který připravilo chirurgické oddělení 
Vsetínské nemocnice na 20. září 2017. Nechybělo ani prak-
tické seznámení s pomůckami používanými u stomiků. Všem 
přednášejícím patří velké poděkování za výbornou přípravu 
zajímavé akce. Vladimíra Rohlíková, Anna Piskláková, DiS., 
Bc. Karolína Čaníková, MUDr. Petr Rohlík, MUDr. Tomáš Bár 
a MUDr. Rostislav Čureček představí své prezentace také na 
Valašském dni pro léčbu ran ve Valašském Meziříčí, kde bu-
dou předávat své zkušenosti společně po boku zdravotníků 
z fakultních nemocnic. 

Oblast léčebné péče má nově 
na starost MUDr. Martin Metelka

Přijďte si zkontrolovat
stav svých plic

Péče o pacienty z pohledu
chirurgických sester
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Příprava stěhování ambulancí a prostor 
pro rozšíření rehabilitace

Ze svého rozpočtu vyčlenila Vsetínská nemocnice na 
opravy v letošním roce šest milionů korun. „Jedná se o pro-
středky na opravy zařízení pro rozvod médií, servisní čin-
nost, opravy podlah a výměnu podlahové krytiny, ale také 
potřebné malířské a natěračské práce a opravy dle aktuální 
potřeby,“ specifikoval vedoucí provozního odboru Vsetínské 
nemocnice Ing. Ladislav Kašpar s tím, že jednou z realizo-
vaných akcí byla například rekonstrukce hlavního rozvodu 
studené vody v poliklinice, který byl v minulosti příčinou 
mnoha havárií a následných škod. Opravit bylo také zapo-
třebí rozvod stlačeného vzduchu pro centrální operační sály, 
systém přečerpávání odpadních vod v poliklinice nebo an-
ténní rozvod.  

Do konce kalendářního roku má nemocnice v plánu ještě 
zahájení opravy sociálního zařízení v pěti podlažích poli-
kliniky. „Jedná se o sociální zařízení u výtahů, které využívá 
veřejnost,“ upřesnil Ing. Kašpar. Připraveny jsou také opravy 
interiérů polikliniky – podlah, podhledů a osvětlení, zatím 
v jednom patře budovy.

Aktuálně probíhají přípravy pro přemístění psychiatrické 
ambulance, stomatologické pohotovosti a lékařské poho-
tovostní služby pro děti v rámci polikliniky. Zubní a dětská 
pohotovost bude umístěna v přízemí, kde nyní působí psy-
chiatrická ambulance. Ta se přesune do prostor, kde done-
dávna pracovaly kadeřnice a kosmetička. V prvním patře 
se tak uvolní prostory pro potřebné rozšíření rehabilitačního 
oddělení, které je plánováno na začátek příštího roku.  

Provozně nejnáročnější z letošních oprav, hrazených z roz-
počtu Zlínského kraje, byla výměna stoupacího potrubí  
v chirurgickém pavilonu. Původní kovové stoupačky, které 
byly již v havarijním stavu, nahradilo plastové potrubí, spl-
ňující všechny potřebné parametry. Oprava přišla na více 
než dvě stě čtyřicet tisíc korun. „Dotčena byla všechna od-
dělení umístěná na trase, od pracoviště ultrazvuku, přes 
ambulanci ORL, chirurgickou ambulanci, chirurgickou JIP  
a gynekologicko-porodnické oddělení. Bylo zapotřebí vy-
bourání částí zdiva, výměna potrubí a zednické zapravení 
stěn, včetně osazení dvířek do uzlů, abychom se v budoucnu 
dostali k potrubí bez nutnosti bouracích prací. Důležité je, 
že úsek byl rozdělen na tři sekce, takže v případě poruchy je 
možné odstavit jen poškozenou část,“ vysvětlil vedoucí pro-
vozního odboru Vsetínské nemocnice Ing. Ladislav Kašpar.

Významné bylo zřízení 
izolačního pokoje na 
stanici C chirurgického 
oddělení. „Jednalo se 

o vytvoření sociálního zařízení v rámci pokojové jednotky. 
Dále byly zapotřebí stavební úpravy stěn, podlah, úpravy 
kyslíkových ramp, instalace nového interiérového vybavení,“ 
komentoval Ing. Kašpar. Vznikl moderně vybavený třílůžkový 
pokoj s vlastním sociálním zázemím, který v případě potřeby 
může sloužit jako izolační pokoj.

V době uzávěrky našeho zpravodaje byla před dokončením 
oprava východní terasy a fasádního čela budovy K (pavilon 
Čtyřlístek). „Proběhlo odkrytí povrchu, demontáž izolace, 
včetně oplechování, teď se čeká na zednické zapravení. Dů-
vodem opravy bylo zatékání do tělesa terasy, stropů míst-
ností, které se pod ní nacházejí,“ vysvětlil Ing. Kašpar. Říjnový 
termín dokončení měla také oprava rampy a schodiště 
energobloku. „Demolice staré rampy je již hotová, probíhá 
příprava základů pro konstrukci nové rampy,“ informoval 
aktuálně vedoucí provozního odboru.  
Další dokončené akce z rozpočtu Zlínského 
kraje: 
n Odstranění rizik výtahu v budově očního oddělení (cel-
kové náklady více než 600 tisíc korun)
n Havarijní porucha automatických dveří operačního sálu 
(COS, náklady 50 tisíc korun)
n Oprava svítidel veřejného osvětlení v areálu nemocnice 
n Oprava komunikace mezi očním oddělením a ředitelstvím. 
Souběžně došlo k úpravě chodníku a přípravě prostor pro 
umístění orientačního systému. Upravena byla také nájez-
dová plošina před očním oddělením. Celkem si práce vyžá-
daly více než jeden a půl milionu korun. 

Opravy: výměna stoupaček 
i zřízení izolačního pokoje  
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V minulém vydání našeho zpravodaje jsme zveřejnili krát-
kou informaci, že Vsetínská nemocnice zakoupila pro své 
oční oddělení vysoce přesný rohovkový topograf Sirius za 
bezmála milion korun. Primáře očního oddělení MUDr. Pavla 
Šmehlíka jsme se zeptali na podrobnosti. Chtěli jsme vě-
dět, při kterých konkrétních vyšetřeních přístroj využívají, 
co pacientům i zdravotníkům přináší a na další novinky  
i aktuality z oblasti očního lékařství. Jednou z nich je mož-
nost implantace doplňkové nitrooční čočky u pacientů, 
kteří již v minulosti operaci šedého zákalu absolvovali.

Pane primáři, seznamte nás s novým 
přístrojem – rohovkovým topogra-
fem. K čemu se na vašem oddělení 
využívá? „Jedná se o jedinečný pří-
stroj k podrobnému vyšetření přední 
části oka, tedy v rozsahu od slzného 
filmu přes rohovku, přední komoru 
oka, duhovku až po čočku. Po vy-
šetření získáme velmi dobrý přehled 
o vztahu zakřivení rohovky (tedy 
zjednodušeně o jejich dioptrických 
vlastnostech, což je vlastní funkce 
topografu) k čočce, duhovce a komorovému úhlu, jakožto  
i o jejich anomáliích. Sirius je tedy vskutku komplexní ana-
lyzátor předního segmentu oka.“

Důležitý je i v rámci vyšetření předcházejících operaci še-
dého zákalu, co může topograf odhalit? „Přístroj používáme 
nyní zcela rutinně před každou operací šedého zákalu, to je 
hlavní úkol, pro který byl přístroj pořízen. Se stoupajícími 
nároky pacientů na výsledek operace vzrůstá i nutnost ne-
ustále přesnějšího předoperačního měření a výpočtu hodnoty 
implantované nitrooční čočky. Hlavní přínos vidím v mož-
nosti přesného předoperačního změření velikosti rohov-
kového astigmatismu, a to z toho důvodu, že pravidelný 
astigmatismus lze velmi dobře korigovat implantací tak-
zvané torické nitrooční čočky, která bohužel není hrazena 
ze zdravotního pojištění. Touto čočkou můžeme efektivně 
léčit i vysoké hodnoty pravidelného rohovkového astigma-
tismu. Rohovkový astigmatismus je refrakční vada způsobená 
tím, že rohovka láme světlo odlišně v různých rovinách (me-
ridiánech). 

Velkou výhodou přístroje je vestavěný vzorec pro výpočet 
hodnoty nitrooční čočky. Tím, že zohledňuje naměřené pa-
rametry, snižuje riziko dioptrické odchylky po operaci šedého 
zákalu. Další uplatnění přístroje je u pacientů s onemocně-
ními rohovky, nejběžnější z nich se jmenuje keratokonus  
a bohužel jeho výskyt není nijak výjimečný. V počátečním 
stadiu jej lze jen obtížně prokázat jiným způsobem. Vynika-
jící je možnost sledování patologického nálezu v čase s mož-
ností porovnání vývoje onemocnění.“

Co vyšetření pro pacienta znamená? Je bezbolestné? „Pa-
cienti se vyšetření přístrojem Sirius vůbec nemusejí obávat, 
je totiž zcela bezbolestné, probíhá bez dotyku oka a při 
dobré spolupráci pacienta trvá řádově jenom vteřiny.“

Jaký druh nitroočních čoček při operaci šedého zákalu nej-
častěji aplikujete? „Dlouhodobě disponujeme celým spek-
trem nitroočních čoček, které jsou v současné době k dis-
pozici. Všechny námi používané čočky jsou měkké, do oka 
se tedy dají vložit řezem, který jen málo přesahuje dva mi-
limetry. Tato malá invazivita je velmi dobře zřetelná na 
rychlejším a bezpečnějším hojení  oka, než tomu bylo ještě 
třeba před deseti lety. Nitrooční čočky používáme pouze od 
renomovaných výrobců (nejčastěji se jedná o produkty ně-
mecké firmy Zeiss nebo americké firmy Alcon, čočky z Indie 

u nás nenajdete). Na výběr vlastností nitrooční čočky má 
pacient přímý vliv. K dispozici jsou kromě standardní čočky 
s jedním ohniskem vylepšené čočky asférické, které zlepšují 
zrakový komfort zejména za šera, a tedy je ocení hlavně 
řidiči. Vyšším stupněm jsou čočky, které umožní vidění na více 
vzdáleností (kromě vidění do dálky umožní vidět na čtení, 
případně na střední vzdálenost) bez použití brýlí. V případě 
zájmu o použití těchto čoček je nutné provést měření oka 
na našem oddělení před plánovanou operací. Přitom zvolíme 
nejvhodnější variantu podle aktivit pacienta. A konečně, 
všechny druhy čoček mají i torickou variantu k léčbě již 
zmíněného astigmatismu.“

Existují v rámci nitroočních čoček nějaké aktuální novin-
ky? „Považuji za nutné zmínit, že je možné odstranit z oka  
i čirou přirozenou čočku (bez šedého zákalu) a nahradit ji 
čočkou umělou z důvodu odstranění dioptrické vady nebo 
odstranění nutnosti používat brýle na čtení. Tato varianta 
operace se řadí mezi refrakční zákroky, které nejsou hrazeny 
ze zdravotního pojištění, a proto je hradí sám pacient. 

Jako novinku mohu zmínit implantaci doplňkové nitrooční  
čočky do oka, které již v minulosti prodělalo operaci šedého 
zákalu. Těmito čočkami je možné poupravit dioptrie oka, ale 
také při použití víceohniskové čočky umožnit vidění na více 
vzdáleností i pacientům, kteří mají v oku již čočku s jediným 
ohniskem.“

V jakém věku jsou nejčastěji pacienti, kteří k vám přichá-
zejí k operaci šedého zákalu? „Vzhledem k tomu, že již řadu 
let nečekáme s operací, až nám šedý zákal takzvaně uzraje, 
přichází (zcela správně) k operaci stále mladší pacienti, 
pacient před šedesátým rokem věku již není žádnou výjim-
kou. Svědčí to o zlepšení všeobecného povědomí obyvatel 
o možnostech medicíny a samozřejmě také dobré práci 
spádových očních lékařů.“

„Rohovkový topograf využíváme před každou operací šedého zákalu,“
hodnotí primář očního oddělení MUDr. Pavel Šmehlík

V rámci spolupráce se Zdravotní pojišťovnou ministerstva 
vnitra ČR distribuuje Vsetínská nemocnice mezi své zaměst-
nance z řad pojištěnců ZPMV vitaminové balíčky Fit pro každý 
den z Programu fondu prevence. „Jsou připraveny k vyzved-
nutí v Lékárně DUO v hlavním areálu Vsetínské nemocnice. 
Zaměstnanci si je mohou vyzvednout do konce října,“ vysvět-
lil náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica s tím, 
že zmíněná prevence není určena zaměstnancům na mateř-
ské a rodičovské dovolené a dále zaměstnancům, kteří pra-
cují na dohodu. Ve vitaminovém balíčku najdou pojištěnci 
ZPMV balení multivitaminu, hořčíku a koenzymu Q10. 

Vitaminové balíčky jsou 
připraveny v lékárně



Ocenění na celostátním setkání správců výkaznictví pro-
duktů společnosti STAPRO převzala vedoucí oddělení zdra-
votních pojišťoven Vsetínské nemocnice Ing. Barbora Ša-
majová. Byla vyhlášena nejlepším správcem výkaznictví, 
zohledněna byla práce při implementaci nového nemoc-
ničního informačního systému FONS Akord, metodické na-
stavení a pomoc uživatelům při optimalizaci produktu.

„Základní provoz je dnes již zajištěn, ladíme nedostatky  
u složitějších problémů a vymýšlíme, jak uživatelům usnad-
nit práci se systémem,“ reagovala Ing. Šamajová s tím, že 
vyhodnocení vnímá jako ocenění práce celého oddělení.  
„Chtěla bych svým kolegům ještě jednou poděkovat za jejich 
mimořádné nasazení, především v únoru a březnu letošního 
roku. Ale také všem zdravotníkům za spolupráci, implemen-

tace nového systému byla 
hektická pro všechny,“ do-
dala Ing. Šamajová. 

Přínosy nového systému 
při zpracování velkého 
množství dat do zdravot-
ních pojišťoven jsou zře-
telné již nyní. „A jsou zde 
přínosy také do budoucna, 
vzhledem k tomu, že mu-
síme splňovat stále více 
legislativních povinností. 
Systém se dále rozvíjí, je 
schopen se změnám při-
způsobit a zajistit jejich 
nasazení v našich podmín-
kách, například vydávání 
elektronického receptu,“ 
komentovala Ing. Barbora 
Šamajová. 

Kromě wifi, velkoplošné obrazovky a kávového baru mají 
dárci krve či krevní plazmy ve Vsetínské nemocnici k dis-
pozici nově také knihobudku. Knížky si mohou prohlížet, 
půjčovat a vyměňovat. Záštitu převzala Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín, jejíž ředitelka PhDr. Helena Gajdušková  
s kolegyněmi také provoz výměnné knihovničky zahájily. 
Celá pětice knihovnic rovněž darovala krev.

Dvoutisící odběr krve od dobrovolného dárce se uskuteč-
nil na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské ne-
mocnice ve středu 30. srpna, hranici se podařilo v letošním 
roce překročit o čtrnáct dnů dříve než vloni. Jubilejním 
dárcem se stal Ing. Jiří Mičulka ze Vsetína, technolog spo-
lečnosti WOCO STV. Prozradil, že se jedná o jeho v pořadí 
již 24. odběr a pokaždé daroval ve Vsetínské nemocnici. 

„K dárcovství mě před lety přivedli kolegové z práce. Cho-
díme darovat krev stále, ale ne společně, abychom se v práci 
mohli prostřídat,“ vysvětlil Ing. Jiří Mičulka, jehož dobrovolné 
dárcovství bylo v letošním roce oceněno stříbrnou Janského 
plaketou (podrobně o slavnostním předání na str. 10–11).

Poděkovat mu přišla a k jubilejnímu odběru pogratulo-
vala primářka MUDr. Jana Pelková. „Počet odběrů je vyšší než 
vloni, ale stále hledáme nové dárce, protože poptávka po 
krvi i krevní plazmě nadále roste,“ dodala MUDr. Jana Pel-
ková. Dárcovství krve pomáhá zachraňovat lidské zdraví  
a životy. Krev má ve zdravotnictví nezastupitelnou roli. Nelze 
ji uměle vyrobit, je jí zapotřebí při léčbě popálenin a dalších 
úrazů, při operacích – zejména plicních, ortopedických, gy-
nekologických, komplikovaných porodech, transplantacích 
a při další léčbě. 

Odběry od dobrovolných dárců probíhají ve Vsetínské ne-
mocnici v prostorách moderního pavilonu Centrálních la-
boratoří (3. podlaží). Odběry krve od dobrovolných dárců se 
konají vždy ve středu, krevní plazmy v pondělí a v pátek. 

„S knížkami je prostor čekárny pro dárce krve ještě útulnější. 
Věříme, že se dárcům tato aktivita zalíbí a budou jí rádi vy-
užívat. Děkujeme knihovně za podporu dárcovství, do kte-
rého se také knihovnice samy zapojily. Každá kapka krve je 
důležitá,“ poděkovala primářka hematologicko-transfuzního 
oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková.

„Všechny jsme šly darovat krev poprvé a je to pro nás nová, 
zajímavá zkušenost. Se Vsetínskou nemocnicí naše knihovna 
spolupracuje dlouhodobě a jsme moc rádi, že i touto cestou 
můžeme pomoci a být si vzájemně užiteční. Velice nás těší 
umístění knihobudky v prostorách oddělení, kde je k dispo-
zici dárcům i zdravotníkům. Snad knihy přinesou lidem ra-
dost, potěšení a třeba ukrátí chvíle při čekání,“ komentovala 
ředitelka knihovny Helena Gajdušková.

Knihovnice darovaly krev
a odstartovaly provoz 
knihobudky v čekárně
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Barbora Šamajová nejlepším 
správcem výkaznictví

Dvoutisícím dárcem krve 
je Jiří Mičulka ze Vsetína



Nechat si změřit množství cukru v těle (glykémie na lačno), 
ale také zkonzultovat s nutričními terapeutkami dietu při 
zvýšeném cukru, cholesterolu, vysokém krevním tlaku mo-
hou zájemci z řad veřejnosti v pondělí 16. října 2017 od 8 do 
12 hodin v prostoru před Lékárnou DUO v poliklinice. Pora-
dit se mohou také s výběrem správných holí pro severskou 
chůzi, která pomáhá ke zlepšení fyzické kondice lidem 
všech věkových kategorií. 

Akce vznikla u příležitosti Světového dne výživy, který při-
padá právě na šestnáctý říjnový den. Připomíná stálý prob-
lém nedostatku potravy v některých rozvojových zemích 
svět, ale také opačný problém současného světa – obezitu 
a přejídání se nezdravou stravou. 

S nástupem chladného a deštivého počasí přichází do léká-
ren stále více nemocných s obtížemi spojenými s onemoc-
něním močových cest. PharmDr. Moniky Ješové z Lékárny 
DUO Vsetínské nemocnice jsme se zeptali, jaká léčiva či 
doplňky stravy v takovém případě doporučují a kdy je již 
cesta k lékaři naprosto nezbytná.

S jakými obtížemi močových cest se na Vás lidé nejčastěji 
obracejí a co jim můžete doporučit? „Pacienti trpící záněty 
močových cest nejčastěji popisují problémy spojené s pále-
ním při močení a časté močení. Při těchto akutních problé-
mech pacientům dobře zabírají extrakty z brusinek, a to 
buď ve formě tablet, sirupů nebo čajů (například Urinal, 
Cys-Control), a to buď samostatně nebo v kombinaci s dal-
šími účinnými látkami jako D-Manóza (například Uroval 
Manosa) popřípadě s rostlinnými extrakty které podporují 
tvorbu a vylučování moči (například Species Urologicae, 
Canephron). Z přírodních rostlinných extraktů se často po-
užívá i lichořeřišnice, a to ve formě kapek nebo tablet, pří-
padně medvědice lékařská ve formě čaje. Pro jejich antibak-
teriální efekt je použití limitováno v délce maximálně 14 dní 
v léčbě akutních příznaků. Přeslička, kopřiva, zlatobýl a řeb-
říček také působí močopudně.“

Kdy je návštěva lékaře 
nezbytná? „Návštěva lé-
kaře je nezbytná pokud 
pacient trpí opakujícími 
se záněty vícekrát ročně, 
případně pokud zpozoru-
je krev v moči nebo má 
horečky či bolesti při mo-
čení.“

Co doporučujete v rámci 
prevence onemocnění mo-
čových cest? „V rámci pre-

vence je důležité pít dostatečné množství tekutin během 
celého dne (zhruba 2,5 litru denně), při intimní hygieně ne-
používat parfémovaná mýdla či gely, upřednostnit bavlněné 
spodní prádlo před syntetickou a hlavně dávat si pozor na 
možné nachlazení. V lékárně je také možné zakoupit si test 
pro orientační zjištění možného zánětu močových cest, který 
ze vzorku ranní moči dokáže výsledek vyhodnotit do dva-
ceti minut (Veroval test na močové cesty). 

V prevenci možného vzniku infekce je vhodné užívat bru-
sinky (kromě jiných složek přípravky obsahují i vitamin C), 
případně samostatný vitamin C, který překyselováním moči 
vytváří pH nevhodné pro baktérie. V prevenci opakovaných 
zánětů močových cest je možné užívat i systémovou enzymo-
terapii (například Wobenzym), případně bakteriální lyzát, 
připravený speciální technologií z bakteriálních kmenů, které 
jsou nejčastějšími příčinami vzniku zánětů (například pro-
středek Urivac).“

Prostředky pro prevenci onemocnění močových cest, posí-
lení imunitního systému a doplnění vitaminu C máme v mě-
síci říjnu za akční ceny v Lékárnách DUO v poliklinice a v hlav-
ním areálu Vsetínské nemocnice. Celý akční leták najdete 
na webu lékárny a nemocnice. 

Prevence zánětu močových
cest: vhodná je i enzymoterapie

Světový den výživy nabídne
vyšetření i poradenství 

Lékárna DUO 
v poliklinice bude 
otevřena také 
o státním svátku 
28. října 2017 
v době od 8.00 
do 14.00 hodin 
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Od lékaře domů přes Lékárny DUO!
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Benefity:
n Sledování lékových interakcí léků i volně prodejných 
léčivých přípravků
n Sleva z doplatků na recepty až do výše 50 %
n Střádání bodů, které lze uplatnit formou slevy při 
dalších nákupech
n 5% přímá sleva na volně prodejné přípravky pro 
účastníky školení první pomoci*

Pravidla pro vydávání:
n Klientská karta je vydávána na jméno a je nepřenosná
n Při vydání karty držitel podpisem „Registračního formu-
láře“ stvrdí převzetí karty a seznámení se s pravidly
n Svým podpisem držitel současně stvrzuje svůj souhlas  
s použitím svých osobních údajů uvedených na „Regis-
tračním formuláři“ dle platné legislativy
n Karta je zaevidována do informačního systému lékárny  
a při každém uskutečněném nákupu volně prodejného 
přípravku ve vydávající lékárně, je na kartu přiznáván 2% 
kredit evidovaný v bodech
n Body se získávají za každých zaplacených 5 Kč = 1 bod. 
Body jsou na kartu připočteny ihned po realizaci nákupu
n Pro účely čerpání nastřádané slevy je přepočet bodů na 
koruny roven 10:1, každých 10 bodů znamená slevu 1 Kč
n Slevu nelze uplatnit na přípravky v akční nabídce
n V případě, že hodnota nákupu je menší než počet bodů 
na kartě, bude odečtena pouze cena zboží, zbylé body 
zůstávají na kartě pro další nákup
n V případě, že hodnota nákupu je větší než počet bodů 
na kartě, mohou být odečteny všechny body a zbytek 
doplacen v hotovosti
n Uplatnění bodového kreditu není časově omezeno
n Údaj o počtu bodů a aktuálně poskytnuté slevě je 
uveden na účtence, o aktuální výši kreditu je také možno 
se informovat u pracovníka Lékárny DUO
n Platnost karty není časově omezena 
n Vydavatel karty má právo kdykoliv změnit podmínky 
věrnostního programu
n Při ztrátě karty má držitel právo kartu zablokovat
n Držitel má právo kartu na požádání zrušit
* Školení první pomoci seznámí s prioritami při záchraně lidského 
života, naučí zastavit kritické krvácení a poskytnout laickou resusci-
taci, ukáže postupy při ošetření úrazů, poranění teplem či chladem, 
úrazu elektrickým proudem, otravách aj. Součástí školení je 

prezentace nabídky služeb Lékárny DUO a představení Vsetínské 
nemocnice a.s. jako celku. S ohledem na vyšší potenciál zájemců  
o zdravotnictví budou představeny i možnosti pracovního uplatnění 
ve Vsetínské nemocnici, zejména nabídka kvalifikačního kurzu 
Sanitář. Podrobnosti o datech konání najdete na webových stránkách 
nemocnice. 

Slevové kupóny na koupi obuvi: 
n 10% sleva na nákup druhého páru obuvi

Pravidla pro vydávání kupónu:
n Kupón lze získat v Lékárně DUO v poliklinice za nákup 
obuvi v hotovosti nad 500 Kč 
n Klientovi je vydán kupón označený datem, razítkem 
a podpisem
n Kupón lze uplatnit na nákup druhého páru obuvi 
n Kupón má platnost 6 měsíců od dne vydání
n Kupón je přenosný, nárok na uplatnění slevy má 
kdokoliv po jeho předložení

Klientská karta 
Lékáren DUO

Lékárny DUO v poliklinice a v hlavním areálu Vsetínské nemocnice:
n Klientské karty a slevy pro všechny bez rozdílu věku
n Nezaměňujeme předepsaná léčiva
n S námi ušetříte – řada léčivých přípravků zcela bez doplatku
n Nabízíme široký sortiment kompenzační pomůcek (berle, hole, chodítka)
n Inkontinenční pomůcky – s výběrem poradíme
n Nabídka zdravotnické obuvi se slevou pro opakovaný nákup
n Jsme pacientům nablízku – u vstupu do hlavního areálu a přímo v poliklinice

Zisk z činnosti Lékáren DUO slouží k dalšímu rozvoji nemocnice 
a ke zvýšení kvality jejich služeb

V oblasti marketingu jsme navázali spolupráci se společ-
ností Pharmos a stali se partnerem projektu Moje lékárna, 
který sdružuje bezmála čtyři sta nezávislých lékárenských 
pracovišť v celé České republice.  Díky této spolupráci Vám 
budeme moci nabídnout atraktivní ceny volně prodejných 
přípravků,  a to i mimo letákové akce. Spolupracovat budeme 
i na vzdělávání zaměstnanců a řízení klíčových procesů v lé-
kárně.

Marketingová spolupráce 
s významným partnerem
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Již podruhé Vsetínská nemocnice ve spolupráci s Všeobec-
nou zdravotní pojišťovnou a Českým červeným křížem při-
pravila pro zaměstnance Městského úřadu Vsetín preventivní 
akci. Velký zájem byl stejně jako před rokem o stanoviště 
rehabilitačního oddělení, které se tentokrát zaměřilo na 
bolesti rukou a preventivní cvičení, jak jim předcházet.

„Lidé si často stěžují na brnění, trnutí, mravenčení rukou, 
a to hned po probuzení, nebo ještě v průběhu noci. Důležité 
je zvládnutí ergonomie sedu či stoje, ale také optimální 
pozice ve spánku. Může to znít banálně, ale je to důležité. 
Lidé mají ve spánku často ruce různě složené pod hlavou 
ve vnitřní rotaci v rameni, ohnuté v zápěstích. To vše vede  
k přetěžování vazů a následným obtížím,“ uvedla vedoucí 
fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemoc-
nice Mgr. Pavlína Matějčková, která představila úředníkům 
zásady mobilizace nervových struktur podle Butlera. Spo-
lečně si vyzkoušeli také napínací cviky ve třech pozicích na 
horních končetinách. „Cvičení najdou zájemci také na we-
bových stránkách nemocnice v sekci rehabilitačního oddě-
lení,“ dodala Matějčková. Návštěvníci zářijové preventivní 
akce si mohli také otestovat stav svých plic (orientační spi-
rometrické vyšetření), nechat si změřit tlak, množství tuku 
v těle, vyzkoušet si poskytování první pomoci u dospělého 
i u dítěte. 

Postup při převazu rány v do-
mácím prostředí, ukázky růz-
ných druhů krytí rány, doplňky 
pro péči, ale také informace 
o vhodném výběru inkonti-
nenčních pomůcek. 

Takový program připravila 
Vsetínská nemocnice pro zá-
jemce z řad veřejnosti, zášti-
tu převzala sestra pro hojení 
ran Vsetínské nemocnice Vla-
dimíra Rohlíková. 

Akce se uskuteční ve čtvrtek 
16. listopadu 2017 od 8 do 12 
hodin u Lékárny DUO v poli-
klinice Vsetínské nemocnice 
u příležitosti Světového dne 
STOP dekubitům. 

Vsetínský tým se v sobotu 7. října 2017 na I. ročníku turnaje 
v malé kopané mezi nemocnicemi Zlínského kraje umístil 
třetí. Zástupci různých profesí se dali dohromady speciálně 
kvůli této akci, a doufáme, že si to ještě určitě zopakují. 
Vsetínskou nemocnici reprezentovali ve Zlíně Jakub Hanák 
(kapitán a brankář), Zdeněk Kostka, David Káňa, Marek 
Trochta, Michal Dědek, Martin Masár a lékaři Ladislav Šťa-
vina, Ľudovít Kadlec, Oleksandr Liudvychenko a Mykhailo 
Havrysh. Vítězství v turnaji vybojovala Uherskohradišťská 
nemocnice.  Diplom a pohár pro nejlepšího brankáře díky 
Jakubu Hanákovi putoval do Vsetína. Gratulujeme a děku-
jeme celému týmu. 

informuje náměstek pro personální řízení 
Ing. Martin Pavlica
Personální oddělení Vsetínské nemocnice zaznamenává 
dotazy, týkající se možnosti vybrat si „otcovské volno“ po 
narození dítěte. Náměstka pro personální řízení Ing. Mar-
tina Pavlici jsme se zeptali na podrobnosti, které s dávkou 
otcovské a poporodní péče (médii označované jako otcov-
ská) souvisejí. 

Kdy si zaměstnanec může otcovskou vybrat? „Nástup na 
otcovskou musí nastat v období šesti týdnů od narození 
dítěte, popřípadě od převzetí dítěte do péče nahrazující péči 
rodičů. Konkrétní den nástupu na otcovskou si určí zaměst-
nanec. Samozřejmě by měl sloučit její čerpání s provozními 
možnosti oddělení a po dohodě se svým vedoucím.“ 
Jak dlouho otcovská trvá? „Poskytuje se po dobu jednoho 
týdne, a to vždy vcelku, nelze její poskytování přerušit nebo 
poskytovat ve více částech.“

Jaká je výše otcovského? „Výše otcovského bude činit sedm-
desát procent denního vyměřovacího základu.“

Jakým způsobem se vyplácí otcovská? „Způsob výplaty ot-
covské a lhůty pro výplatu jsou stejné jako u ostatních dávek 
nemocenského pojištění. Nárok na výplatu se bude uplat-
ňovat na předepsaném tiskopisu, který zaměstnanec předá 
personálnímu oddělení, zaměstnavatel žádost předá pří-
slušné okresní správě sociálního zabezpečení, která následně 
výplatu dávky zajistí.“

Od kdy mám nárok na otcovskou? „Nárok nastává, pokud 
se dítě narodí za účinnosti nové právní úpravy, to znamená 
po 31. lednu 2018. Nárok však budou mít otcové i v případě, 
narodí-li se dítě v období šesti týdnů před 1. únorem 2018.  
Dítě se tedy musí narodit v období od 21. prosince 2017. 
Dále však platí podmínka čerpání do šesti týdnů ode dne na-
rození dítěte, a to od účinnosti zákona. Tedy čerpat opravdu 
mohou nejdříve od 1. února 2018, a to na dítě narozené od 
21. prosince 2017.“

Prevence bolestí rukou: 
úředníci si vyzkoušeli i cvičení 

Postup při převazu rány
i další poradenství 
pro veřejnost

Naši fotbalisté bronzoví

„Otcovskou nelze přerušit, 
nebo čerpat po částech,“



10 Vsetínská nemocnice informuje 5|2017 Vsetínská nemocnice informuje 5|2017 11

Mramorový sál přivítal ve čtvrtek 14. září 2017 dobrovolné 
dárce, kteří svou krví pomáhají zachraňovat lidské zdraví  
a životy. V historických prostorách vsetínského zámku se 
uskutečnilo předávání Janského plaket a Zlatých křížů 3. tří-
dy. Celkem bylo oceněno sto dvacet dobrovolných dárců 
krve z celého regionu.

Slavnostního ocenění se zúčastnili i vzácní hosté, členka 
rady Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor 
a rodinnou politiku Michaela Blahová, starosta Vsetína 
Mgr. Ing. Jiří Růžička, ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra 
Prousková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení 
MUDr. Jana Pelková a další zdravotníci. Všichni poděkovali 
dárcům krve za jejich mimořádný dar. I když věda nás ne-
ustále obohacuje o další objevy, krev se stále nedaří s úspě-
chem vyrobit, a jedinou možností je krev darovat.  

„Zdraví je v lidském životě to nejdůležitější, bez zdraví 
nemáme nic. Poděkování patří všem, kteří darují krev, krevní 
plazmu a další krevní složky a pomáhají zachraňovat lid-
ské životy,“ uvedla předsedkyně oblastní výkonné rady Čes-
kého červeného kříže Jana Sklářová. Poděkovala také zámku 
Vsetín, který setkání hostil a nabídl k prohlídce své expo-
zice, ale rovněž dětem ze ZŠ Sychrov, ZŠ Luh a Alceda Vse-
tín, které si připravily hudební a taneční vystoupení.

Třiadvacet zlatých Janského plaket 
a sedm zlatých křížů

Medaile profesora MUDr. Jana Janského se udělují za 10 
(bronzová), 20 (stříbrná), 40 (zlatá) bezpříspěvkových od-
běrů plné krve a krevních složek. Za uplynulý rok v našem 
regionu těchto počtů dosáhlo sto dvacet dárců. „Podmínky 
pro udělení bronzové plakety splnilo 62 dárců, stříbrné 27, 
zlaté 23. Máme ale také sedm Zlatých křížů ČČK 3. třídy, které 
se udělují za osmdesát odběrů,“ dodala Jana Sklářová. Jeden 
z dárců splnil podmínky pro Zlatý kříž ČČK 2. třídy za 120 od-
běrů, ten se ale předává slavnostně ČČK na celokrajském 
shromáždění. Zlatý kříž ČČK náleží za 160 odběrů a předává 
se na celostátním shromáždění. Výjimečným oceněním je 
pak Plaketa ČČK Dar krve – dar života, udělovaná za 250 
odběrů.

Jedním z dárců, kteří převzali Zlatý kříž ČČK 3. třídy byl  
i padesátiletý dispečer dopravy Dalibor Plesník z Kelče – Ko-
márovic. „První odběr krve? To bylo v pětaosmdesátém roce, 
když jsem byl na vojně v Banské Bystrici. Od osmdesátého 
osmého pak jezdím pravidelně darovat krev do Vsetínské 
nemocnice,“ zavzpomínal.

Darovat chodím především kvůli skvělému 
kolektivu

Ocenění za osmdesát bezpříspěvkových odběrů krve 
převzal také Ing. Josef Čech ze Vsetína. „K dárcovství mě zlá-
kali v době mých vysokoškolských studií v Praze. Od osm-
desátých let daruji ve Vsetíně. Pamatuji si, když byla trans-
fúzka ještě v poliklinice. Dnes je v nových prostorách, je to 
tam bezvadné, moderní. Ale darovat krev chodím především 
kvůli výbornému kolektivu, vždy se na ně těším,“ vysvětlil 
Josef Čech a prozradil, že dárcovství zůstává v rodině, za-
pojil se i jeho syn.

Zastoupení mezi oceněnými měla i nemocnice
Vsetínská nemocnice měla zastoupení mezi gratulanty  

i oceněnými. Ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prous-
ková a primářka MUDr. Jana Pelková poděkovaly Radce Dan-
čákové z Centrální sterilizace. Získala stříbrnou Janského 
medaili za dvacet odběrů. Prozradila nám, že ve Vsetínské 
nemocnici pracuje jedenáct let, dárcem krve je od roku 
2008. „Krev daroval už můj tatínek, máme to v rodině. Za-
chránit někomu život vlastní krví je dobrý pocit,“ dodala 
skromně stříbrná dárkyně, která se kromě dárcovství vě-
nuje ve volném čase aktivně sportu. „Jezdím na kole regio-
nální závody Vrchařské koruny Valašska,“ vysvětlila. My 
dodáváme, že paní Radka Dančáková se v letošním ročníku 
VKV umístila celkově na 8. až 9. místě, mezi ženami byla 
první a je tak nejlepší vrchařkou letošního ročníku VKV. 
Gratulujeme paní Radce k ocenění za dobrovolné dárcovství 
krve i ke sportovním úspěchům.

Zachraňují životy, převzali 
ocenění

Na snímku ocenění Zlatým křížem ČČK (zleva) Josef Čech, 
Vladimír Gába, Štěpán Klenotič a Dalibor Plesník 



Vsetínská nemocnice pořádá odborný seminář „Koncept 
bazální stimulace (BS) na oddělení ARO“. Akce se uskuteční 
v úterý 14. listopadu 2017 od 14.30 hodin v nemocniční 
knihovně. Program: 
n Koncept Bazální stimulace (Bc. Petra Proksová, vrchní 
sestra ARO Vsetínské nemocnice)
n Využití konceptu BS v intenzivní ošetřovatelské péči (Lu-
cie Kotrlová, DiS, ARIP, ARO Vsetínské nemocnice)
n Polohování pacientů v konceptu BS na oddělení ARO (Mar-
kéta Šviráková, DiS, ARIP, certifikát BS I, II, ARO Vsetínské 
nemocnice)
n Využití konceptu BS v dechové rehabilitaci (Markéta Švi-
ráková, DiS, ARIP, certifikát BS I, II, ARO Vsetínské nemocnice)
n BS u pacienta po protrahované KPR – kazuistika (Tomáš 
Čokavec, DiS, ARIP, Vsetínská nemocnice)
n Praktická ukázka ošetřovatelské intenzivní péče a polo-
hování pacienta v konceptu BS na oddělení ARO aneb Pro-
bouzíme pacienta dotykem (Markéta Šviráková, DiS, PSS 
ARIP, certifikát z BS I, II; Lucie Kotrlová, DiS, PSS ARIP, ARO 
Vsetínské nemocnice)
Předpokládané ukončení je v 16.30 hodin. Počet posluchačů 
je dán kapacitou prostor. Zaměstnanci Vsetínské nemoc-
nice a.s. mají účast zdarma a přihlašují se prostřednictvím 
personálního portálu Vema. Externí účastníci hradí regis-
trační poplatek 200 Kč, přihlášení a další informace u paní 
Mileny Štíchové, stichova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 818 108.

Ocenění dárci krve: 
Bronzová plaketa: Dana Koňaříková, Ivan Jurjevič Deri-

bin, Radek Dorňák, Helena Facová, Petr Filák, Vladimír Galač, 
Ing. Ján Kasanický, Eva Kovářová, Martin Kubela, Lukáš Kum-
bár, Monika Leckéšiová, Miroslava Londová, Olga Michál-
ková, Tomáš Mikulenka, Radim Ovčačík, Vojtěch Palatý,  
Michaela Peksová, Tomáš Pončík, Tomáš Ridel, Renata Šprun-
cová, Petr Trlica, Lenka Třeštíková, Michaela Valová, Martin 
Vavruš, Tomáš Vodárek, Soňa Fojtíková, Zbyněk Galda, Alena 
Janotová, Libuše Juříčková, Martin Koňařík, Šárka Koníčková, 
Miroslava Krchňáková, Jitka Lažová, Lenka Molková, Jaro-
slav Polášek, Martin Šarman, Lenka Uličníková, Zdeněk Zitta, 
Tomáš Donát, Jan Hromada, Marie Krňová, Marie Kučerová, 
Stanislav Kulíšek, Marcel Regmund, Ing. Erik Solař, Michal 
Šerý, Jana Šuláková, Josef Václavík, Ing. Jarmila Hrachovcová, 
Michal Jeřábek, Dušan Kovář, Filip Mikulenka, Zdeněk Ora-
vec, Stanislav Pitrucha, Ondřej Šafařík, Gabriela Šnajdr, 
Jana Šuláková, Kateřina Tomková, Alois Trochta, Lukáš Do-
ležel, Oldřich Šulák, Jan Hnátek. 

Stříbrná plaketa: Jakub Černota, Marcela Duffková, Radek 
Chupík, Jakub Mičkal, Roman Opletal, Vladimír Orság, Ladi-
slav Sucháček, Jaroslav Trtík, Drahomíra Valigurová, Roman 
Kubíček, Ján Šafařík, Ivan Zgarba, Žaneta Žabčíková, Jana 
Csontos, DiS., Adam Čech, Alena Dvořáčková, Marek Kova-
řík, Miroslav Valchař, Daniel Vavřina, Dančáková Radka, Lýdie 
Kolaříková, Martina Lajčíková, Richard Vařák, Josef Zbořil, 
Jana Hříbková, Radim Košárek, David Mikuš.

Zlatá plaketa: Martin Hajda, Pavel Chrástecký, Josef Li-
pinský, Petr Procházka, Roman Štěpánek, Jana Trojáčková, 
Ján Tulik, Jaromír Vachovec, Ing. Robert Valchař, Ivana 
Adámková, Aleš Diviš, Vlastimil Halašta, Robert Hořanský, 
Petr Janošík, Michal Korabík, Miroslav Martinka, Václav 
Mráz, Miroslav Novák, Marek Bednařík, Josef Číž, Jiří Kuboš, 
Dana Tydlačková, Jana Matejová. 

Zlatý kříž 3. stupně: Josef Čech, Vladimír Gába, Štěpán 
Klenotič, Tomáš Martinák, Dalibor Plesník, Svatopluk Šima-
ra, Josef Žamboch. 

Gratulujeme a děkujeme za Vaši pomoc 
při záchraně lidských životů a zdraví. 
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Pod šapitó ve Velkých Karlovicích, kde se uskutečnila před-
stavení Týdne kultury na Valašsku, se bavili také zdravotníci 
ze Vsetína. Pozvánky na představení Caveman v hlavní roli 
s Janem Holíkem a na One woman show Haliny Pawlovské 
využily čtyři desítky zaměstnanců Vsetínské nemocnice a je-
jich rodinní příslušníci. Atmosféra obou představení byla 
bezvadná, děkujeme Resortu Valachy a těšíme se na další 
spolupráci, která bude podle výsledků dosavadních jednání 
pokračovat příští rok při podpoře dobrovolného dárcov-
ství krve.  

Týden kultury na Valašsku
potěšil také zdravotníky

představí 
bazální stimulaci
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Vymezení pojmů asertivita, pasivita a agresivita, ale také 
představení různých druhů komunikačních stylů bude té-
matem odborného semináře pro nelékařské pracovníky, 
který se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9.00 ho-
din v knihovně Vsetínské nemocnice. Přednášet bude kli-
nická psycholožka Mgr. Alena Střelcová. Zaměstnanci Vse-
tínské nemocnice mají účast zdarma, přihlásit se mohou 
prostřednictvím personálního portálu Vema. Případné další 
organizační informace u personalistky Mileny Štíchové, tel. 
571 818 108, stichova@nemocnice-vs.cz 

Zdravotnický ples se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 
v prostorách Domu kultury Vsetín. Na jeho přípravě tradičně 
spolupracuje zdravotnická škola (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín)  
a Vsetínská nemocnice. Návštěvníci se mohou těšit na ta-
neční hudbu, cimbálovku i občerstvení, které zajišťuje místní 
restaurace. Součástí bude i tentokrát bohatá tombola. Pa-
desát vstupenek bude k dispozici na pokladně Vsetínské ne-
mocnice, kl. 645. Pro zaměstnance nemocnice bude vstupné 
zdarma, doprovod zaplatí běžné vstupné 200 Kč.   

Vsetínská nemocnice zahájila spolupráci s Českou průmys-
lovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP) v rámci projektu Zdravý 
podnik. Projekt je určen zaměstnancům, kteří jsou pojiš-
těnci ČPZP, jeho cílem je vytváření zdravého a bezpečného 
prostředí v zaměstnání.

„Vsetínská nemocnice pro své zaměstnance, pojištěnce 
České průmyslové pojišťovny, obdržela poukazy v hodnotě 
osm set korun, které můžete čerpat na volně prodejný sor-
timent v lékárnách a ve zdravotnických potřebách, na po-
hybové aktivity, případně masáže,“ vysvětlil náměstek pro 
personální řízení Ing. Martin Pavlica s tím, že poukazy pro 
konkrétní pojištěnce jsou k vyzvednutí v Lékárně DUO v hlav-
ním areálu Vsetínské nemocnice. 

Podmínkou uplatnění poukazu je předložení účetního do-
kladu o zaplacení zboží či služby (společně s poukazem) 
nejpozději do 24. listopadu 2017. Zaměstnanci tak mohou 
učinit na pobočce ČPZP, nebo také přímo v Lékárně DUO  
v hlavním areálu Vsetínské nemocnice, která pojišťovně pod-
klady předá. Proplacení dokladů bude provedeno na ban-
kovní účet zaměstnance. „Zaměstnanec musí splňovat stan-
dardní podmínky pro proplacení preventivních programů, 
nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné 
zdravotní pojišťovně,“ dodal Ing. Pavlica. 

Tématem semináře bude 
asertivita

Zdravotnický ples: 
část vstupenek bude pro 
zaměstnance zdarma

Zdravý podnik: poukazy
pro pojištěnce ČPZP

1 7 3  
5 1 8  9 6
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Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených po-
líčkách poslat do 10. listopadu 2017 na 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. 

V minulém vydání čísla 2, 8, 9 správně vyluštila, byla 
vylosována a vstupenky na koncert vážné hudby v rámci 
vsetínského Komorního cyklu získala paní Hana Pro-
cházková z Valašských Klobouk. Ke správné odpovědi 
nám připsala: „Váš časopis mi zkrátil čekání na manžela, 
než absolvuje všechna potřebná vyšetření. Děkuji a přeji 
hodně úspěchů v další práci.“

Tentokrát soutěžíme o dárek z Lékáren DUO, konkrétně 
o balení gelu Voltaren Forte (150 g) se sportovním měři-
čem kroků navíc. V rámci akčního letáku je do konce října 
či do vyprodání akčních zásob v nabídce za zvýhodněnou 
cenu 359 Kč. Více na webu lékárny www.duolekarna.cz

Soutěžte s námi... 
O dárek z Lékáren DUO Vsetínské nemocnice
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Vyvěšením černého praporu ucti-
la Vsetínská nemocnice památ-
ku MUDr. Jindřicha Franty, který 
zemřel 18. září 2017 po těžké 
nemoci, ve věku 74 let. Poslední 
rozloučení se konalo v pátek 
22. září 2017 ve smuteční síni ve 
Starém Městě a zúčastnili se jej 
i zástupci oddělení Ušní, nosní, 
krční Vsetínské nemocnice, které 
po více než šest let vedl.  

Jindřich Franta se narodil v roce 1943 v Nedakonicích 
na Uherskohradišťsku. Absolvoval lékařskou fakultu v Brně 
v roce 1968 a celý svůj profesní život se věnoval otolaryn-
gologii. Jednadvacet let pracoval v nemocnici v Uherském 
Hradišti, čtyři roky působil jako primář v Kroměříži a 1. ledna 
1995 nastoupil jako primář ve Vsetíně, z nemocnice odešel 
31. 7. 2001. Následujících osm let pak vedl ORL oddělení 
Nemocnice Litoměřice. 

Zemřel bývalý primář ORL
MUDr. Jindřich Franta

Fakultní nemocnice Motol v Praze byla 14. září 2017 místem 
konání odborné konference s mezinárodní účastí Cesta  
k modernímu ošetřovatelství XIX. S příspěvkem, týkajícím 
se včasné prevence maligního melanomu, se zúčastnila i vše-
obecná sestra interního oddělení Vsetínské nemocnice, 
letošní absolventka VOŠZ Vsetín Monika Fujeriková, DiS. 
Projekt čerpal z výsledků průzkumného šetření, které se usku-
tečnilo v rámci absolventské práce pod vedením Mgr. Aleny 
Konvičné. Příspěvek byl publikován v recenzovaném sbor-
níku z odborné konference.

„Cílem průzkumného šetření bylo zjistit informovanost 
adolescentů o projevech, rizicích a realizované prevenci 
maligního melanomu. K získání dat byl využit nestandardi-
zovaný dotazník o 24 položkách, který vyplnilo 400 respon-
dentů ve věku 15 až 20 let,“ vysvětlila Mgr. Alena Konvičná. 

 Výsledky průzkumu ukázaly, že 64,75 % respondentů zná 
pojem maligní melanom a jsou také informováni o některých 
rizikových faktorech (nadměrné opalování, spálení kůže, 
opalování v soláriích). Přesto se však vysoké procento res-
pondentů vystavuje přímému slunci a 47,5 % dotázaných 
upřednostňuje opálenou pokožku. Většina respondentů si je 
sice vědoma významu ochranných krémů s UV faktorem, 
byly však zjištěny nedostatky ve způsobu použití, aplikaci  
a používání dalších ochranných pomůcek. 

Kontrola rizikových znamének a stavu kůže je pro včasný 
záchyt onemocnění důležitá, přesto 77,75 % respondentů 
vůbec neprovádí samovyšetření kůže. Překvapivým zjištěním 
bylo, že 95 % respondentů nenavštěvuje solária. Pozitivním 
zjištěním je to, že jsou respondenti otevřeni informacím  
z oblasti prevence maligního melanomu kůže. 

Vzhledem k cílové skupině autoři navrhují jako nejvhod-
nější metodu osvěty přednášky a besedy na středních ško-
lách (např. v rámci Evropského dne melanomu či Stan proti 
melanomu), kdy je možno pozitivně ovlivnit postoje dospí-
vajících a chování v oblasti prevence.

Vsetínský průzkum 
o melanomu i na mezinárodní 
konferenci v Praze

Jak jsme avizovali v minulém vydání zpravodaje, působí lé-
kařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé od září v pří-
zemí pavilonu Triangl, kde sídlí rovněž oddělení následné 
péče. V souvislosti se stěhováním došlo i k úpravě telefon-
ních linek: 

n Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 
571 413 012 | 571 818  580 | 571 818 583

n Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost 
571 818 589

n Zubní lékařská pohotovostní služba 
571 818 581

Připomínáme, že lékařská pohotovostní služba pro dospělé 
má provozní dobu ve všední dny (pondělí až pátek) od 17.00 
do 22.00 hodin, o víkendech a o svátcích od 8.00 do 22.00 
hodin. Stejnou provozní dobu má i pohotovost pro děti a do-
rost, která se nachází v poliklinice. Tam najdete i zubní po-
hotovost, a to o víkendech a o svátcích, od 8.00 do 12.00 
hodin. 

Nové telefonní 
kontakty na pohotovost 
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„Kolo je pro mne 
uvolňovač stresů,“

Ve Vsetínské nemocnici má na starost ekonomický odbor, 
lékárnu a controlling. V práci se věnuje ekonomice a marke-
tingu, ve volném čase silniční cyklistice. Účastní se cyklo-
maratonů, ročně na bicyklu ujede osm až devět tisíc kilo-
metrů. Ing. Marek Rolný má (řečeno slovy ekonoma) na svém 
kontě (jen za posledních deset let) více než osmdesát tisíc 
kilometrů na kole.

Byla cyklistika první sport, který si Vás získal? 
„První sport to určitě nebyl. Jako malí jsme před barákem 

s kamarády honili mičudu, ale po kole jsem vždycky toužil, 
šetřil jsem si na něj a moc mě lákalo na kole jezdit a závodit. 
Sledoval jsem v televizi Závod míru. Když projížděla etapa 
někde v okolí, tak jsem se tam jel podívat. Ale v dětství jsem 
se cyklistice naplno nevěnoval. To přišlo až mnohem později.“ 

Ve dvou nejnovějších dílech našeho seriálu se věnujeme 
silničním jednostopým koníčkům. Minule jsme si povídali  
s majitelem silné motorky, motocyklistou, jinak bezpeč-
nostním technikem Ing. Janem Skácalem, který si rád vyjede 
na horské silnice i závodní okruh. Kdy si jednostopý, ve 
Vašem případě bezmotorový, koníček osedlal Vás? 

„Kolem třicátých narozenin, když už jsem měl víc rozumu 
a prostředků, abych si pořídil kvalitnější kolo. Začal jezdit 
trochu více a systematičtěji. Pak jsem se dostal k lidem, 
kteří dříve závodně jezdili, měli řadu zkušeností. Mé zaujetí 
pro kolo ještě vzrostlo a dnes se dá říct, že každou volnou 
chvilku, kterou nemusím věnovat práci nebo rodině, tak vě-
nuji právě kolu.“

Jakých závodů, soutěží se účastníte? Jaký je Váš domovský 
tým?

„Letos nejezdím žádný cyklistický seriál, ale když vyrazíme 
na závod, tak startuji za tým Profiq. Dříve jsem startoval ve 
Slezském poháru, nyní, když se mi podaří natrénovat, tak 
se občas vydám na cyklomaraton. Jezdívám Beskyd Tour, 
závod Okolo Vysokých Tater, Opava – Jeseník – Opava, tam 
jsem byl ve své věkové kategorii před pár lety třetí. “

Udržovat se v kondici je určitě nesmírně důležité a náročné. 
Jak často trénujete? 

„V průběhu týdne se snažím na kolo alespoň pětkrát vy-
razit. Dva tréninky bývají delší, to znamená přes tři hodiny, 
u tří zbývajících jsem rád, když se na kolo dostanu na dvě 
hodiny. To je takové minimum. Když mám víc volného času, 
tak tréninku věnuji větší prostor. Kolo mě udržuje v kondici, 
ale je to pro především uvolňovač stresů, pročistím si hlavu 
od každodenních starostí.“

Kolik ujetých kilometrů znamenají tři hodiny tréninku?
„To záleží na profilu trasy. Ale průměrná rychlost je tak 
zhruba osmadvacet, třicet kilometrů v hodině. Takže asi 
okolo sta kilometrů. U víkendového tréninku je stovka mi-
nimum.“

Dostanete se díky cyklistice také do zahraničí? Kromě již 
zmíněného, sousedního Slovenska?

„Každé jaro jezdíváme trénovat na sezónu do Dolomit. Sjíž-
díme tam krásné kopce, které zdolávají profesionálové při 
Giro d‘Italia. Dolomity mají nádhernou přírodu, je úžasné 
poznávat tamní prostředí. Nejvýše jsem vyjel na Passo Stel-
vio (2758 m n. m.) – patří k nejvyšším a nejkrásnějším alp-
ským průsmykům. Zdolali jsme jej vloni dokonce ze dvou 
směrů. To byl můj největší cyklistický zážitek.“

komentuje vedoucí ekonomického odboru 
Ing. Marek Rolný, který se ve volném čase 

věnuje silniční cyklistice 



Přestože se v srpnu uskutečnila v pavilonu chirurgických 
oborů oprava stoupacího potrubí a provoz oddělení bylo 
zapotřebí této rekonstrukci přizpůsobit, počet porodů se 
nijak nesnížil, právě naopak. Ve Vsetínské nemocnici v prů-
běhu srpna přivedlo na svět své dítě celkem 88 maminek, 
vloni jich bylo o patnáct méně. Za prvních osm měsíců le-
tošního roku zdravotníci evidovali 611 porodů, zatímco před 
rokem jich bylo za srovnatelné období téměř o stovku méně 
(519). Po zveřejnění této informace přišlo na oficiální face-
bookový profil Vsetínské nemocnice bezmála sto šedesát 
fotografií dětí, které se u nás v letošním roce i letech před-
chozích narodily, a spolu se snímky řada poděkování. 

„Děkujeme za překrásné vzkazy i obrázky našich miminek. 
Velké poděkování všem zaměstnancům porodnice, za jejich 
empatický a lidský přístup, který si zasloužil tolik díků.  
A hodně štěstí a zdraví dětem i jejich rodičům,“ komentovala 
ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. 

Přikládáme malý výběr ze vzkazů a fotografií, všechny na-
jdete na oficiálním facebookovém profilu nemocnice. 

n Matyášek předstihl Aničku 
jen o vlásek. Narodil se rov-
něž 31. 8. 2017, na ručičce měl 
číslo 85. „Vsetínská nemoc-
nice je opravdu super. Vše-
chen personál je milý, ochot-
ný, usměvavý, prostě TOP,“ 
připsala Kateřina Kovářová.

n „Naše Sabinka se narodila 
v únoru. Nikdy nezapomenu 
slova dětské sestřičky: to je 
ale temperamentní děvčát-
ko, o té budete vědět. A měla 
pravdu. Děkuji za všechno,“ 
vzkázala prostřednictvím so-
ciální sítě Pavla Machalová 
Kurtinová.

n „Vloni devatenáctého srp-
na jsem porodila u vás naši 
dceru Rozárku. Vsetínská po-
rodnice je za mne TOP,“ rea-
govala Marcela Fojtů. 

n „Děkujeme za naši Rozárku, 
která přišla na svět 23. dubna 
2017. Rodila jsem u vás v le-
tech 2002 a 2004. Péče byla 
vždy výborná,“ potěšila nás 
Martina Holčáková. 

n „Eliška, narozená 9. srpna 
2017. Taktéž děkujeme všem 
za nezapomenutelný zážitek.“ 
Kateřina Randusová. 

n „Moc děkujeme MUDr. La-
žovi a porodní asistence, paní 
Baslové za výborný přístup, 
ochotu a pomoc. Rovněž dě-
kujeme všem sestřičkám z no-
vorozeneckého oddělení za 
následnou péči a rady,“ při-
psala k fotografii Markéta 
Osičková, maminka Beátky, 
která se narodila ve Vsetíně 
8. 5. 2017. 

n „A tohle je náš Filípek, na-
rodil se 30. 6. 2017. Děkuji 
všem, co mu pomáhali na 
svět, a celému personálu vse-
tínské porodnice,“ vysvětlila 
Petra Strnadová. 

n Anička se narodila ve Vse-
tínské nemocnici 31. 8. 2017, 
jako 86. srpnové dítě. „Moc 
se nám u vás líbilo. Hlavně 
moc děkuji za krásnou péči 
a ochotné lékaře i sestry. Li-
tuji, že jsem i první dítě ne-
odrodila u vás. Za všechno 
moc děkujeme,“ napsala ma-
minka Aničky, paní Kristina 
Janošková. 

n „Rozárka se u vás narodila 
vloni v říjnu, Klárka v čer-
venci před šestnácti lety. Dě-
kuji za úžasnou péči sestři-
ček a MUDr. Janáče, který byl 
u toho, když obě moje holky 
přišly na svět,“ zhodnotila 
Marcela Lukášová. 

n „Patnáctého března v pat-
náct hodin se nám narodilo 
ve vsetínské porodnici tohle 
usměvavé sluníčko jménem 
Anička. Zase se ukážeme za 
pár let,“ napsala s poděko-
váním Anna Přerovská. 

n „Tobiáš (4. srpna 2015) a Se-
bastián (21. května 2017). 
Skvělá zkušenost u obou po-
rodů, špičkový personál,“ po-
děkovala a poslala krásnou 
fotografii Marie Hajdíková. 

n „Devátého prosince 2016 v devět hodin a devatenáct minut 
se nám narodila Stellinka. Moc děkujeme lékařům i sestřič-
kám. No prostě všem. Vsetínskou porodnici doporučuji,“ 
připsala k fotografii Jarmila Kantorová. 
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Počet porodů byl vysoký 
i přes opravy v pavilonu
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Řekli si ANO v nemocnici 

Adventní koncert bude
v kapli sv. Růženy popáté

Vsetínská nemocnice se stala vůbec poprvé místem svateb-
ním. Pan Petr Jílek, který se zde zotavoval po úrazu nohy, 
řekl ANO paní Evě Mičkalové. Poprvé se brali 9. 9. 1972, je-
jich cesty se během let rozešly, přesně po pětačtyřiceti le-
tech si sňatek zopakovali. Oddával je místostarosta Vsetína 
Tomáš Pifka a mezi gratulanty byly i sestry oddělení ná-
sledné péče. Manželům Jílkovým dodatečně gratulujeme, 
přejeme moře lásky a štěstí, a především hodně zdraví. 

Adventní koncert v nemocniční kapli sv. Růženy se uskuteční 
ve středu 20. prosince 2017 od 17.00 hodin. Program tradičně 
připravují žáci a učitelé Základní umělecké školy Vsetín, kteří 
nás požádali, ať informaci předáme rovněž všem zdravot-
níkům. Hudební akcí v čase předvánočním by jim rádi po-
děkovali za jejich náročnou a potřebnou práci. Pozvánku 
na akci tedy rádi zveřejňujeme s časovým předstihem. Vy-
stoupení mladých umělců a jejich učitelů má vždy příjemnou 
atmosféru, vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek je věnován 
benefičnímu programu Vsetínské nemocnice. Adventní kon-
cert v nemocniční kapli se uskuteční již po páté, kromě této 
aktivity pořádá ZUŠ Vsetín již osm let sérii benefičních kon-
certů pro dětské oddělení. A je rovněž pomocníkem a part-
nerem při řadě dalších projektů. 

Letošní benefiční baňky ve prospěch vsetínské porodnice 
budou mít klasickou kulatou podobu, ale zcela originální 
potisk – otisk nožičky novorozence. Baňky navrhla (stejně 
jako v předchozích letech) vsetínská Irisa. Pro připomenutí 
rádi dodáváme, že projekt vznikl v roce 2013, kdy měly be-
nefiční baňky podobu miminek v modré a růžové barev-
nosti. V roce 2014 to byly baňky koťátek, v roce 2015 bato-
lata a vloni kapříci, které si vybrali lidé ve facebookové 
anketě. A proč letos právě malé nožky v modré a růžové?

„V letošním roce jsme zavedli v porodnici nové pamětní 
listy, právě s otiskem nožky novorozence. A proto jsme toto 
téma vybrali také pro benefiční baňky. I v letošním roce bu-
dou k mání na mikulášských a vánočních trzích. A prodávat 
se bude také tradiční porodnický ležák ve spolupráci s pivo-
varem Valášek,“ vysvětlil za Nadační fond pro rozvoj vsetínské 
porodnice MUDr. Martin Janáč. Přesná data prodeje najdou 
zájemci počátkem prosince na webu nemocnice i facebooko-
vém profilu. Právě z prvních ohlasů na facebooku vyplývá, 
že návrhy se i letos líbí. „Jsou nádherné. Už se těším, až si je 
dám na stromeček s ostatními baňkami od vás,“ napsala Jana 
Holčáková. „Asi zatím nejhezčí,“ připsala Petra Zmeškalová. 

Baňky pro porodnici letos
s otisky nožek novorozenců


