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Nové předporodní kurzy
ušili těhotným na míru

ROCKOVÁ BENEFICE: čtyři
valašské kapely podpořily
obnovu lůžek v LDN

Vsetínští porodníci využívají krátkých filmů, které
natočili s využitím tabletu přímo na oddělení.
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Poděkování dozorčí rady
Mgr. Petr Kořenek

První DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ: stovky
návštěvníků, prevence a ukázky

předseda dozorčí
rady Vsetínské
nemocnice a.s.
„Dovolte mi, abych jménem dozorčí
rady Vsetínské nemocnice a.s.
poděkoval všem zaměstnancům
za odvedenou práci a popřál pohodové prožití dovolených i celého léta.“

Klubové aktivity
pacienty LDN
nadchly, přibyl
trénink paměti
i muzikoterapie
Více na str. 14.

Nejen ukázky zásahu u zraněného a nácvik první pomoci či obvazových technik, ale také preventivní vyšetření a možnost prohlídky vybraných pracovišť.
Takový byl historicky první DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ, který otevřel areál školám i dalším zájemcům z řad veřejnosti.
Více na str. 2.

Mikra vyhrála snídani
s Hitrádiem Orion

Najdete
na str. 13.
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DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ
přilákal stovky návštěvníků
Krásné počasí se v pátek 13. června usmálo na DEN S VAŠÍ NEMOCNICÍ, který
se konal vůbec poprvé v areálu Vsetínské nemocnice a.s. Do akce se zapojili
zaměstnanci nemocnice, zdravotní pojišťovny, mladí zdravotníci z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, ale také složky záchranného systému: Policie ČR, Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje a Hasičský záchranný sbor ZK.
Návštěvníkům, především pak stovkám
vsetínských školáků, předvedli ukázky
první pomoci, obvazové techniky, zásahu u pacienta, policisté dětem zopakovali zásady bezpečné jízdy na kole a další
důležité informace, které mohou o blížících se prázdninách dvojnásobně potřebovat. Všichni si pak mohli prohlédnout
zázemí pro dárce krve, s pomocí speciální UV lampy zkontrolovat, zda si správně
myjí ruce.
Pro dospělé návštěvníky byla připravena vyšetření cukru v krvi (glykémie na lačno), společně s VZP měření
množství tuku v těle, a díky spolupráci

V interním pavilonu probíhalo vyšetření
cukru v krvi (glykémie na lačno). Svůj zdravotní stav si přišla ověřit více než šedesátka lidí.
Zájemcům provedli zdravotníci rovněž EKG.
Většina výsledků byla v normě. Několik příchozích odeslali na podrobnější vyšetření.

s kožní lékařkou také kontrola pigmentových znamének. Děti se mohly zapojit
do řady her, dospělí vyzkoušet férovou
kavárnu, která vyrostla pod chirurgickým pavilonem (připravilo ji občanské
sdružení Líska).
Dopoledne bylo pro veřejnost otevřeno pracoviště EEG a do patnácti hodin
porodní sály. Jen ze základních škol přišly
na akci tři stovky dětí, dospělým návštěvníků byly provedeny více než dvě stovky
různých vyšetření.
Děkujeme všem, kteří se podíleli Kožní lékařka MUDr. Jansová prováděla kontna organizaci, a těšíme se na další rolu pigmentových znamének. Zájemců přišlo
více než pět desítek.
podobné setkání.

Více fotografií najdete na webu a facebooku nemocnice.

Policisté se zaměřili na správný výběr, seřízení a užívání cyklistických přileb, dále na povinnou a doporučenou výbavu jízdního kola
a používání reﬂexních doplňků. Při dotazech došlo i na správné brzdění
či nastavení výšky sedla.
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Vloni měla vsetínská porodnice sedm
set deset porodů, což byl více než
desetiletý rekord. Oproti roku 2012 se
počet porodů navýšil bezmála o pět
desítek a nárůst byl nejvyšší v porodnicích Zlínského kraje.
Vysokou porodnost si však drží
i v letošním roce. Ke třináctému červnu gynekologicko-porodnické oddělení Vsetínské nemocnice a.s. evidovalo
308 porodů, což je o 11 více než před
rokem (297). Maminkám se líbí poskytovaná péče i stále modernizované
prostředí i vybavení.

Vezměte zpravodaj
na dovolenou
Tištěný zpravodaj Vsetínská nemocnice a.s. informuje oslavil první jubileum, do rukou se Vám dostává v pořadí
již šesté vydání. Máme pro Vás malou
soutěž, pokud se rozhodnete přibalit
náš zpravodaj na dovolenou a pošlete nám fotografii z cest, dostanete se
do slosování o láhev sektu a další ceny.

Anketa: Zlínský kraj ocení
pracovníky ve zdravotnictví
Vyzdvihnout přínos lékařů, sester, záchranářů či zdravotnických asistentů,
tedy všech, kdo zachraňují lidské životy a pečují o zdraví občanů, je cílem
ankety „Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje“, kterou letos
poprvé v historii vyhlašuje Zlínský kraj. Občané i organizace mohou na Odbor
zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje posílat své návrhy, které budou
následně posuzovány podle kritérií zohledňujících především profesionální
a etický přístup k povolání zdravotníka.
Nominace lze předkládat do 31. srpna
nění čtyř osob, a to dvou lékařů a dvou
2014. Potom bude navržené kandidáty
pracovníků v kategorii nelékařský zdrahodnotit komise, v níž bude mít své slovotnický personál (zdravotní sestra/bravo krajský radní pro oblast zdravotnictví,
tr, záchranář, asistent). Každý z nich získá
vedoucí Odbofinanční dar ve výši
ru zdravotnictví
5 tisíc korun. SlavPracovník roku ve
Krajského úřadu
nostní vyhlášení vítě[ESBWPUO¢DITMV÷CDI
Zlínského kraje
zů ankety se plánuje
Zlínského kraje
na listopad 2014.
a dále zástupci
lůžkových
i ambulantních zdravotnických zařízení
Bližší informace jsou k dispozici na webu
Zlínského kraje, odkazy najdete také
Zlínského kraje i profesních organizací
na webových stránkách Vsetínské
jako jsou např. lékařské komory, asociace
nemocnice a.s.
sester a podobně. Předpokládá se oce-

2014

Počet porodů ještě
vyšší než před rokem

Studijní úspěchy oslavily sestry
Martinákovy darováním krve
Dvaadvacetiletá Iva Martináková z Velkých Karlovic a její devatenáctiletá
sestra Lenka měly báječný důvod k oslavám. Starší ze sester dokončila bakalářské studium, mladší odmaturovala na rožnovském gymnáziu. Obě úspěšné studentky se zúčastnily ve středu 11. června 2014 akce Půl litru naděje
s rádiem Kiss Publikum. Krev darují obě již od osmnácti let, spolu
s nimi jezdí darovat krev i jejich otec. Všem třem i ostatním dárcům patří velké
poděkování.
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Celkem 65 dárců - z toho 4 prvodárci - přišli na akci Půl litru naděje, jejímž
propagátorem je rádio Kiss Publikum.
Krev nakonec darovalo 60 lidí, atmosféra byla příjemné a dárky potěšily.
Kromě 30. července a 6. srpna se bude
ve Vsetíně darovat krev po celé prázdniny, vždy ve středu. Zájemci o odběr
se objednávají na telefonu 571 490 605.
O dobrou pohodu
i živé vstupy z akce
se staral moderátor
rádia Kiss Publikum
Ondřej
Albrecht
a kisspatrolky.
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Účast v prestižním projektu změnila
systém hlášení nežádoucích událostí
Vsetínská nemocnice a.s. se zapojila do druhého cyklu programu NIL NOCERE
Ochrana pacientů před poškozením (Project HOPE). Poznatky již využíváme.

událostí, si proces vyžádal určení pověřených
osob a rozšíření přístupu do systému hlášení. Následně byla rovněž realizována školení
pro zaměstnance nemocnice.

Zvýšení bezpečí pacientů na základě proaktivního, retrospektivního
a reaktivního vyhledávání a řízení rizik. Tak se jmenovala práce, kterou
zpracovával tým ze Vsetínské nemocnice a.s. v rámci druhého cyklu programu NIL NOCERE – Ochrana pacientů před poškozením (Project HOPE).
Program je určen nemocnicím v České republice a zaměřuje se na klíčové otázky hlášení nežádoucích událostí, jejich identifikaci, prevenci
a následnou edukaci zaměstnanců s cílem zamezit opakování chyb.
Kromě Vsetína se NIL NOCERE II
zúčastnily týmy z dalších osmnácti
nemocnic, byly mezi nimi například
Fakultní nemocnice Brno (Zařazení a identifikace rizik souvisejících
s provozem zdravotnického zařízení
do systému mimořádných událostí),
Nemocnice ve Frýdku-Místku (Bezpečné předávání informací), Oblastní
nemocnice Jičín (Prevence a identifikace pochybení v klinických výkonech
– perioperační bezpečnostní proces),
Oblastní nemocnice Příbram (Zajištění bezpečnější a kvalitnější péče pacientům v ambulantních provozech),
Stodská nemocnice (Bezpečná komunikace: Telefonické hlášení výsledků a
ordinace po telefonu), Krajská nemocnice T. Bati Zlín (Prevence medikačních
pochybení).
V období od března 2013 do dubna
2014 se zpracovatelé zúčastnili celkem čtyř třídenních pracovních modulů a závěrečné konference. Vsetínskou
nemocnici zastupovali Bc. Bohdana Bambuchová, Ing. Libor Czeffer
a Mgr. Pavel Šupka, do projektu se

také zapojila a závěrečnou konferenci navštívila ředitelka nemocnice Ing.
Věra Prousková.
Cílem jejich projektové práce bylo
realizovat komplexní racionalizaci
systému hlášení a evidence nežádoucích událostí, rozšíření o doposud
nesledované oblasti, zakomponování
standardizovaných nástrojů proaktivního, retrospektivního a reaktivního
vyhledávání a řízení rizik. Kromě teoretické přípravy komplexní změn systému hlášení a evidence nežádoucích

Co se již podařilo v praxi realizovat a jaké
jsou očekávané přínosy projektu? Zeptali jsme se manažera kvality Ing. Libora
Czeffera.
„Dosud proběhla dvě hromadná školení klíčových zaměstnanců v hlášení přímo do Národního systému hlášení nežádoucích událostí.
V současné době jsou již téměř všechny
nežádoucí události hlášeny elektronicky. To
přináší – kromě finančního benefitu – velkou
úsporu času, kdy bylo dříve nutné papírová
hlášení přetransformovat do systému. Jednodušší je nyní i doplňování událostí apod.
Ušetřený čas lze využít právě na prevenci,
systematické a systémové řešení událostí
a hledání vhodných preventivních a
nápravných opatření tak, aby bylo riziko
opakovaného vzniku daného typu události
minimalizováno. Toto je hlavním cílem na cestě za bezpečnější péčí pro pacienty i ochranou
zaměstnanců.“

Project HOPE v České republice
V České republice působí Project HOPE od roku 1991 původně jako pobočka americké nadace The People-to-People Health Foundation, Inc. – Project HOPE. Od roku
1999 je registrován jako obecně prospěšná společnost. Hlavní činností společnosti
Project HOPE je organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví
jak v České republice, tak i v dalších zemích v Evropě. Od začátku svého působení
se Project HOPE v ČR věnoval vzdělávání v oblasti paliativní péče, nádorového onemocnění prsu, zdravotnického managementu. Jedním z nejúspěšnějších programů
společnosti Project HOPE v ČR se stal právě kurz určený pro top manažery a střední
management v českém zdravotnictví, který v letech 1992 – 2008 absolvovalo téměř
1000 zdravotnických manažerů. V roce 2010 byl zahájen pilotní program v oblasti bezpečí pacientů - Nil Nocere - Ochrana pacientů před poškozením.
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Kurzy předporodní přípravy modernější
Od května letošního roku nabízí vsetínská porodnice
těhotným kurzy, které absolvují v kratší době, s jednou porodní asistentkou a získají odpovědi na otázky,
které je trápí v souvislosti s těhotenstvím i blížícím se
porodem. Program je ušit porodnici na míru, takže se
ženy dozvědí o všech novinkách, možnostech využívání nejrůznějších analgézií, včetně inhalační analgézie,
aromaterapie, možnosti relaxace i porodu ve vaně, ale
také o moderních metodách monitorace, především pak
s pomocí moderního telemetrického KTG Holteru Monica AN24 pro sledování životních funkcí matky a plodu,
který získala vsetínská porodnice teprve jako třetí v České republice a první ve Zlínském kraji.
Nové kurzy předporodní přípravy již nepočítají s velkými skupinami nastávajících maminek a tatínků, ale o pěti či
šesti párech, které bude vést vždy jedna porodní asistentka.
„V průběhu kurzů by mělo dojít k seznámení, navození důvěry
mezi párem a porodní asistentkou,“ uvedl zástupce primáře
gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice
a.s. MUDr. Martin Janáč. Do příprav nových kurzů se zapojily všechny porodní asistentky. „Porodní kurzy jsou rozděleny
do čtyř lekcí, jednotlivé lekce trvají hodinu a půl až dvě hodiny,“ objasnila porodní asistentka Petra Kašparová, která informovala o změnách také ve vysílání TV Beskyd. „Maminky
se seznámí jednak se vznikem těhotenství, průběhem a výživou
v těhotenství, dále jim podáváme informace o průběhu porodu, dozví se, co si s sebou vzít do porodnice. Mohou si také
prohlédnout porodní sál v rámci jednotlivé lekce,“ dodala Kašparová. V kurzech se hovoří se také o šestinedělí, ošetřování
novorozence, koupání a podobně.

Součástí nových porodních kurzů je i moderní technika. „Bylo
nám umožněno získání tabletu, na kterém si vytváříme vlastní
dokumenty, krátké snímky o koupání, ošetřování novorozence.
Jsou natočeny tady u nás, ne někde v umělém prostředí, takže
maminky vidí, jak to u nás probíhá, vědí, co je čeká,“ vysvětlil
MUDr. Martin Janáč. Kurzy probíhají dvakrát do měsíce, jedná
se o čtyři lekce, za dva měsíce je možné absolvovat celý kurz.
Nové kurzy předporodní přípravy pro těhotné se konají v edukační místnosti ve 3. patře polikliniky Vsetínské nemocnice a.s.
Cena jedné lekce je 200 Kč, částku hradí rodiče hotově na místě.
Do kurzu je zapotřebí se telefonicky objednat na tel. č. 571 490
549, 571 490 542 (pondělí - pátek 7.00 až 14.15 hodin).

ŽIVOT DĚTEM daroval výhřevný modul pro domácí porodní pokoj
První etapa budování domácího porodního pokoje je již hotova. Velkou pomocí byl dar občanského sdružení Život dětem, který
porodnici předal výhřevný modul pro ošetření novorozence v hodnotě 37.510 Kč. Děkujeme občanskému sdružení nejen za tento dar, ale také dlouhodobou podporu, kterou nám v uplynulých letech poskytli. Domácí porodní pokoj nabízí moderní zázemí,
ve kterém mohou rodiče společně přivítat příchod svého potomka. K dispozici je vlastní sociální zařízení i relaxační kout. Pokoj je
vybaven novým nábytkem, přebalovacím pultem, má novou podlahovou krytinu. Zbývá pořídit ještě speciální lůžko.
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Konference potvrdila potřebnost
spolupráce laboratoří a dalších oddělení
Preanalytická fáze zásadně ovlivňuje vlastnosti vzorku, hodnoty měřené ve vzorku a interpretaci změřených hodnot.
Bezmála šest desítek zdravotníků naslouchalo ve čtvrtek
29. května 2014 přednáškám odborné konference Správná
laboratorní praxe pro klinická oddělení, která se uskutečnila
v prostorách pro dárce krve v pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří. Prezentovaly se všechny laboratoře
Vsetínské nemocnice a.s., vzácným hostem byl také primář
oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně MUDr. Tomáš Šálek, který hovořil o metafylaxi
močových kamenů, zároveň představil činnost ambulance
klinické biochemie při KNTB a.s., kde je problematika močových kamenů řešena maximálně komplexně.

Program konference:
1. Preanalytická fáze biochemických vyšetření
Pavlína Melichaříková, vedoucí laborant OKB
2. Zpracování biochem. vzorků s využitím moderních
analyzátorů, automatická linka KORUS
RNDr. Dagmar Bělovová, vedoucí OKB
3. Metafylaxe močových kamenů
MUDr. Tomáš Šálek, primář
oddělení klinické biochemie, KNTB, a.s., Zlín
4. Činnost hematologicko – transfuzního oddělení
Vsetínské nemocnice a.s.
Mgr. Pavol Vyhlídal, HTO
5. Principy základních koagulačních vyš., patologické
hodnoty, ovlivnění preanalytickou fází
RNDr. Renata Arvaiová
6. Úskalí nesprávného zacházení s materiálem
na histologické vyšetření
Mgr. Kateřina Hromada a Marcela Václavíková,
oddělení patologické anatomie

„Preanalytická fáze je soubor všech postupů a operací, kterými
projde vzorek materiálu od okamžiku, kdy je analýza požadována,
do okamžiku, kdy je vzorek vložen do analytického měřícího systému,“ připomenula v úvodní přednášce vedoucí laborantka oddělení
klinické biochemie Vsetínské nemocnice a.s. Pavlína Melichaříková.
K obecným zásadám při odběru materiálu patří především přesná
a jednoznačná identifikace biologického materiálu. To znamená mít
na mysli způsob odběru v závislosti na typu biologického materiálu, mít správný odběrový materiál, postupovat odpovídající technikou odběru a mít správně poučeného a připraveného pacienta.

Nalačno neznamená jen nesnídat
„Pro většinu populace znamená odběr nalačno informaci, že by
neměli snídat. Lačnění by však mělo trvat 10 až 12 hodin, být
v relativním klidu bez výrazné zátěže a před odběrem ráno vypít
dva až tři decilitry vody,“ uvedla Melichaříková. Nedodržení lačnění může znamenat zkreslené nálezy v parametrech sacharidového
a lipidového metabolismu.
Dokončení na str. 7.
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7. Odběr a transport biologického materiálu
Eva Sotolářová, vedoucí laborant OLM
8. Vyšetřovací metody v bakteriologii
Bc. Gabriela Vrbová, Eva Baslová, (OLM)
9. Vyšetřovací metody v serologii
Dagmar Pavelková, Alena Dobešová (OLM)
10. Imunochromatografický průkaz bakteriálních
a virových antigenů
Michaela Skýpalová, Mgr. Martin Masár (OLM)

Akci podpořili:

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Kolektivní smlouva podepsána

V úterý 17. 6. 2014 byla podepsána
Kolektivní
smlouva
2014-2015, kterou stvrdily svým
podpisem předsedkyně Profesní odborové unie zdravotnických
pracovníků Vsetínské nemocnice
a.s. Lucie Kotrlová, předsedkyně
Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR – ZO Vsetínské
nemocnice Blanka Kubelová a předsedkyně představenstva Vsetínské
nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. Kolektivní smlouva je účinná

od 1. 7. 2014 a platná na jeden rok.
K zásadním změnám nedošlo. Nejdiskutovanější byla problematika
příplatků za fyzickou náročnost
ošetřovatelské péče a jejich rozdělení. Nakonec i tato oblast zůstala
beze změn.
Zaměstnavatel se dále zavázal projednat se zástupci odborových
organizací návrh obchodního plánu
pro rok 2015. Kolektivní smlouva je
pro zaměstnance dostupná na intranetu.

Vitamínové balíčky
Vsetínská nemocnice a.s. pokračuje ve spolupráci s pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR
(211) a připravila pro své zaměstnance, pojištěnce MV ČR, vitamínové balíčky „ Fit pro každý den“. Na rozdíl od loňského roku není získání vitamínového balíčku vázáno na aktivovaný
produkt Karty života.
Zaměstnanci, pojištěnci MV ČR si mohou
vitamínový balíček vyzvednout na personálním úseku. Složení balíčku je Multivitamin 60
tablet (vitamin A, B1,B2,B6,C,E,selen, zinek
a železo, horčík 60 tablet, Koenzym Q10 60
kapslí (koenzym Q10 30 mg, Vitamin E 5 mg).

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
ČR se představila také na nedávném DNU
S VAŠÍ NEMOCNICÍ.

Konference potvrdila potřebnost
spolupráce laboratoří a dalších
oddělení
Pokračování ze str. 6.
Prevenci chyb v označování vzorků, nesprávným zacházením s materiálem se věnovali
i další přednášející. Zároveň byly představeny
metody v jednotlivých laboratořích.
„Všechny prezentace byly na vysoké úrovni
a nepochybně přispějí ke zlepšení nejen preanalytické fáze. Zajímavé byly i přednášky hostů:
MUDr. Šálka a RNDr. Arvaiové, které provázela
i bohatá diskuze. Více než padesátka zdravotníků z různých oddělení tak měla možnost nahlédnout do zákulisí vysoce specializovaných činností
v rámci laboratorní praxe,“ zhodnotil náměstek
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.
S jednotlivým laboratorními provozy, používanými analyzátory a přístroji se budou moci
seznámit i čtenáři našeho dvouměsíčníku.
V příštím vydání si představíme oddělení MUDr. Šálek a RNDr. Arvaiová se
klinické biochemie.
zapojili do bohaté diskuze k jednotlivým tématům.
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Férové občerstvení pro nás připravilo
z produktů odpovídající konceptu fair
trade občanské sdružení Líska. Zapojilo se i do DNE S VAŠÍ NEMOCNICÍ.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje
Děvčata ze ZŠ Horní Lideč
přinesla dětem dárky,
plánují i další akce
Deváťačky ze ZŠ Horní Lideč Aneta Tkadlecová
a Marcela Lukášová přinesly v pátek 6. června 2014 na dětské oddělení Vsetínské nemoc
nice a.s. spoustu dárků pro malé pacienty. Akce,
kterou Aneta organizovala již opakovaně, byla dárkem k Mezinárodnímu dni dětí. Malým pacientům
udělaly spoustu radosti. Obdarován byl i pětiletý
Toník Dostál. Anetě, Marcele i dalším školákům
z Horní Lidče, kteří se zapojili, patří velké poděkování. A deváťákům, kteří se se základní školou loučí,
hodně štěstí na středních školách a učilištích. Jste
báječní. Díky všem, kteří pomáhají.

Akce Čisté ruce zasahovala
v Rokytnici i na Ohradě

U příležitosti Světového dne hygieny rukou jsme letos zavítali se speciální UV lampou do dvou základních škol ve Vsetíně. Navštívili jsme
třeťáky ZŠ Rokytnice (tamní škola nám vloni darovala výtěžek z prodeje
hraček a výrobků), ale poprvé také třeťáky ZŠ Ohrada. Epidemiologická
sestra Ľubica Srbová dětem hravou formou vysvětlila důležitost hygieny rukou a předvedla správné postupy. Kontrola hygieny rukou byla
dostupná také na DNI S VAŠÍ NEMOCNICÍ, kde se o vzdělávání školáků
v této oblasti postarala vedoucí laborantka oddělení lékařské mikrobiologie Eva Sotolářová.

Pojďte s námi za kulturou
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Indet Safety Systems pomohl vybavit
chirurgickou JIP lůžky i krásnými obrázky
Jak jsme již čtenáře našeho zpravodaje informovali, věnovala společnost Indet Safety Systems v letních
měsících loňského roku nemocnici 200 tisíc korun
na zakoupení dvou lůžek pro jednotku intenzivní péče
chirurgického oddělení. Do konce roku do obnovy lůžek
věnovali dalších více než 200 tisíc korun na zakoupení dalších tří lůžek. Celková darovaná suma se tak
vyšplhala na - pro nás astronomických a úžasných 401.200 Kč. Jedná se o jednu z vůbec nejvyšších částek,
kterou sponzor nemocnici během jednoho roku daro-

val. Indet Safety Systems se také postaral o to, že JIP je
malou galérií půvabných obrázků. Jejich autory jsou děti
ze ZŠ Jablůnka, které se zapojily do soutěže Japonské
květy uzdravení (Kaiki Iwai).
Předseda představenstva, pan Susumu Tokutake a
pracovnice marketingu Marika Ondruchová se přišli
podívat, jak to jednotce intenzivní péče s novými lůžky
a obrázky sluší. Podle jednoho z obrázků vzniknou i originální závěsy, které bezpochyby potěší pacienty i zdravotnický personál.
Za významnou sponzorskou spolupráci poděkovala zástupcům společnosti ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková, primář
chirurgie MUDr. Jaroslav Sankot
i vedoucí lékař chirurgické JIP MUDr.
Radim Slováček. Na snímku spolu
s ními vrchní sestra chirurgického
oddělení Bc. Miriam Valchářová.
Na dolním snímku jsou moderní
lůžka v pozadí a v detailu také obrázky, které vznikly v rámci soutěže
Kaiki Iwai. Zcela vlevo dole jemný
obrázek Terezy Hanzlíkové, podle
kterého vzniknou závěsy na chirurgickou jednotku intenzivní péče.

Děkujeme společnosti Indet Safety Systems
za významnou sponzorskou podporu a těšíme
se na spolupráci při dalších akcích a soutěžích.
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Noc kostelů otevřela nemocniční kapli
kulturním akcím, ZUŠ opět pomáhala
Základní umělecká škola Vsetín připravila program,
ředitel Roman Konůpka předal výtěžek benefičních
koncertů ve prospěch dětského oddělení.

Nemocniční kaple se vůbec poprvé připojila k Noci kostelů. Návštěvníci
vydařeného koncertu, který u této příležitosti připravila Základní umělecká škola Vsetín, se shodli na tom, že prostory kaple mají nejen skvělou
akustiku, ale také mimořádnou atmosféru. Akce se zúčastnila i ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková a P. Mgr. František Král,
děkan římskokatolické farnosti Vsetín, která kapli spravuje. Oba projevili
přání, aby se kulturní akce v tomto prostoru konaly i v budoucnosti.
„V krátkém časovém rozmezí se v těchto prostorách scházíme již podruhé,
počátkem letošního roku to bylo při
slavnostním slibu nemocničních kaplanů, kteří působí v nemocnici, naslouchají pacientům, a zprostředkovávají
jim duchovní útěchu. Spolupráce se
úspěšně rozvíjí, jejich služba v nemocnici je velmi potřebná,“ připomenula

v úvodu ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková. Druhou
akcí je právě koncert u příležitosti
Noci kostelů, který symbolicky otevřel
prostory kaple kulturním aktivitám.
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se na dnešní akci podíleli, především
pak Základní umělecké škole Vsetín,
která dlouhodobě pomáhá Vsetínské
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nemocnici a je našim velkým pomocníkem,“
poděkovala ředitelka. V rámci koncertu u příležitosti Noci kostelů zazněly skladby Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Viléma Blodka
a dalších autorů. Přednesli je studenti
Základní školy Vsetín z tříd učitelů Jaromíra
Bazela, Milana Humplíka, Kateřiny Bazelové, Petry Slovákové a Ivany Něničkové, která
také slavnostním koncertem provázela.
Základní umělecké školy Vsetín se nejen
podílí na přípravě kulturních programů, ale
také věnuje výtěžek benefičních koncertů
dětskému oddělení Vsetínské nemocnice.
V letošním roce se jednalo o 15.442 Kč.
Během pěti ročníků tak celková částka činí
bezmála šedesát tisíc korun.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Novou převozovou sanitku pojmenovali
žáci ze základní školy v Jablůnce
Vsetínská nemocnice a.s. má jedenáct sanitek, které ročně najedou zhruba půl
milionu kilometrů a převezou okolo sedmnácti tisíc pacientů.
Sanitka Anitka: takové jméno dostal nejnovější přírůstek oddělení dopravy
Vsetínské nemocnice a.s. Název pro sanitní vůz VW Transporter T5 navrhovali žáci ZŠ Jablůnka, autorem vítězného návrhu je Kryštof Adámek z šesté
třídy. Ten získal kromě sladkostí také možnost svézt se jako pasažér spolu
s kamarády novou sanitkou za bezmála milion korun, která má nájezdovou
rampu, automatický defibrilátor, klimatizaci a další potřebné vybavení pro
převoz pacientů.

„Přejeme nemocnici, ať nová sanitka dobře slouží potřebám pacientů,“
popřál při křtu ředitel Základní školy
Jablůnka Mgr. Luděk Drlík. Právě jeho
žáci navrhovali název pro nové vozidlo.
Kromě vítězné Sanitky Anitky se objevily návrhy jako Ambulka, Usměvavá
sanitka, Datel, Santa, Patronka života,
Rychlík, Matylda, Áňa, ale také mnohé další. Návrhy se probírala komise
složená ze zástupců školy, nemocnice
i médií.
A proč k pojmenování sanitky byla přizvána právě ZŠ Jablůnka? Výběr nebyl
náhodný: škola se zapojila do soutěže
Kaiki Iwai – Japonské květy uzdravení,
kterou vyhlásila společnost Indet Safety Systems. Žáci z Jablůnky vytvořili
na stovku prací, nejhezčí z nich zdobí
jednotku intenzivní péče chirurgického
oddělení Vsetínské nemocnice a.s., rozdávají radost a pozitivní energii tamním
pacientům i kolektivu zdravotníků, kteří
v náročném provozu pracují. Škol, které s nemocnicí nejrůznějším způsobem
spolupracují, je spousta a jsme za to
velmi rádi. A snažíme se je na oplátku

postupně zvát na některé z našich akcí
či zapojit je do některého z realizovaných projektů. Zájem školáků účastnit
se slavnostního křtu a prohlédnout si
zbrusu novou sanitku, byl velký. Před
základní školou se jich sešlo několik
desítek. Základní škola Jablůnka má 181
žáků prvních až devátých tříd, v každém
ročníku je jedna třída.

Nájezdová rampa,
automatický defibrilátor,
klimatizace
A co školáky nejvíce zajímalo? Ptali
se, kolik má nemocnice sanitek, jaká
je jejich výbava, koho převážejí a kdo
může využít. „Vsetínská nemocnice a.s.
má v současné době v provozu jedenáct
sanitek, které ročně najedou zhruba
půl milionu kilometrů a převezou okolo
sedmnácti tisíc pacientů,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy Hana Michalcová.
Nejnovější sanitní vůz s typovým označením VW Transporter T5 může převážet až čtyři pacienty, z toho tři sedící
a jednoho ležícího. Vozidlo je vybaveno
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nájezdovou rampou, dále má ve výbavě
automatický defibrilátor, obvazový materiál, dlahy, dezinfekční prostředky. Sedadla jsou pohodlná a uzpůsobená i pro delší převoz. Prostor je klimatizován.
Většina převozů je po vsetínském regionu, pravidelnou jsou však jízdy do Zlína,
Nového Jičína, Brna, Ostravy a Třince,
několikrát týdně sanitka převáží pacienty
i do Prahy a dalších míst. „Většina převozů je na základě indikace lékaře. Lidé si
však mohou převoz objednat také sami
za úhradu, a to například pro cestu
do lázní a podobně. Informace jim podá
dispečerka,“ vysvětlila Hana Michalcová
a dodala: „Všechny sanitky jsou vybaveny monitorovacím zařízením. Dispečerka
ví, kde se právě nacházejí. Ve vozidlech je
vysílačka a řidiči mají k dispozici rovněž
služební mobilní telefony.“
Kontakt na dispečink: 571 411 414,
571 818 171 (pracovní doba pondělí
až pátek 7.00 až 15.00 hodin). Ve výjimečných případech a mimo pracovní
dobu je možné kontaktovat přímo řidiče.
Tel. 571 818 175, 737 251 942.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Napsali jste nám...

Soutěžte s námi...

Poděkování vrchním sestrám
• Vážený pane náměstku, dovoluji si jménem vedení naší školy poděkovat
vrchní sestře chir. odd. Bc. Miriam Valchářové, staničním sestrám Jiřině Juřicové a Marii Kašparové, vrchní sestře interního odd. Bc. Bohdaně Kutějové
a staniční sestře Renatě Mozgové, DiS. za spolupráci při organizaci a realizaci praktických maturitních zkoušek. Vážíme si jejich obětavosti a osobní účasti,
a to nejen v době konání maturit, ale během výuky našich studentů. Mgr. Jana
Kalčáková, UVPV SZŠ a VOŠZ Vsetín. (Adresováno Mgr. Pavlu Šupkovi).
Péče o maminku byla vzorná
• Chtěl bych tímto dopisem poděkovat všem lékařům, zdravotnickému personálu a sociální pracovinici za vzornou péči o moji maminku Martu Šimarovou,
která byla hospitalizována na oddělení LDN v 1. poschodí Vsetínské nemocnice
a.s. Jaroslav Kichrner, Liptál
Vysoká profesionalita a citlivý přístup
• Vážená paní ředitelko, dovolte mi touto cestou vyjádřit pochvalu a úctu pracovnímu týmu chirurgické ambulance Vsetínské nemocnice a.s. Je mi ctí zvlášť
poděkovat MUDr. José De La Hozovi a sestře Daně Spitzerové za vysokou profesionalitu a citlivý přístup k mému synovi Jiřímu, s nímž jsem byla nucena navštívit
pohotovostní ambulanci v sobotu 24.5.2014 večer. Přeji Vám všem pevné zdraví
a mnoho pracovních úspěchů do dalších let. Zdenka Živocká
Připadal jsem si jako ve fakultní nemocnici
• Vážená paní ředitelko, když mne manželka v pondělí 7. dubna probudila,
nemohl jsem se pořádně nadechnout. Každý nádech byl provázen velkým píchnutím a značnou bolestí v oblasti srdce a plic. Manželka mně proto sbalila věci
osobní potřeby a zavolala „rychlou“. Dorazila k našemu domu během pěti minut.
Po rychlém vyšetření bylo konstatováno, že srdce je v pořádku a že se jedná
zřejmě o zápal plic. Byl jsem transportován na interní oddělení k panu primáři
Kozielovi, následně odeslán na rentgen plic a protože mi otekla levá tvář, také
ke kontrole k zubnímu lékaři MUDr. Garlíkovi. Okamžitě byla zahájena infuzní léčba antibiotiky přímo do žíly. Za dva dny ustaly bolesti a dýchalo se mi značně lépe.
Připadal jsem si jako bych ležel na špičkovém oddělení HOK FNOL u pana profesora Indráka. Všichni lékaři i personál se starali o nás pacienty profesionálně, citlivě
a lidsky. Když jsem byl 18. dubna propuštěn do domácí péče, nestihl jsem všem
pracovníkům poděkovat za jejich profesionální a lidský přístup. Proto si dovoluji
Vás paní ředitelko poprosit, abyste tak učinila Vy, za což Vám srdečně děkuji.
V hluboké úctě uzdravený a spokojený pacient. Ing. Petr Holčák, Vsetín

o dobroty z vinotéky Hrozinka
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S naším zpravodajem můžete tentokrát soutěžit o dárkový šek v hodnotě
250 Kč na dobroty z vinotéky Hrozinka,
Vsetín, Rokytnice 195. Která kromě vína
nabízí také medovinu, sýry, nakládanou zeleninu, uzeniny a další dobroty.
Více na www.vinotekahrozinka.cz. Stačí správně vyluštit sudoku, číslice ve třech
vyznačených políčkách poslat na adresu
soutez@nemocnice-vs.cz, přidat kontakt
a mít štěstí při slosování.
Odpovědi posílejte do 25. července 2014.
Nezapomeňte připojit tel. kontakt.

Výherce z minula:
Sudoku v minulém vydání zpravodaje správně vyluštila, správnou kombinaci (2,9,8)
poslala, ve slosování měla největší štěstí
a ošetření pleti v hodnotě 500 Kč vyhrává Božena Valcová ze Vsetína. Výherkyni
gratulujeme, o způsobu převzetí výhry ji
budeme informovat. Děkujeme soutěžícím
a těšíme se na další správné odpovědi.

Tým Vsetínské nemocnice a.s. v uplynulém období rozšířili...
Do Vsetínské nemocnice a.s. nově nastoupili tito zaměstnanci.
Přejeme jim hodně pracovních úspěchů a těšíme se na společná setkávání.
Zdislava
Čermáková
všeob. sestra
dětské odd.
Jan Vojta
vedoucí
oddělení
centrálního
nákupu

Bc. Michaela
Orságová
všeobecná
sestra
mobilní tým
Petra
Duníková
kuchařka
stravovací
odd.
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Monika
Pinková
admin.
a spisový
pracovník

Mgr. Martina
Hrabinová
porodní asis.
dětské
oddělení

Michal
Jančařík
řidič DNR
doprava

Ing. Martina
Hubertová
vedoucí oddělení
zdravotních
pojišťoven

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Oddělení lékařské mikrobiologie vyhrálo
snídani s Hitrádiem Orion
Soutěž o snídani s Hitrádiem Orion vyhrála pro své oddělení lékařské
mikrobiologie Vsetínské nemocnice a.s. paní Alena Dobešová. Vstup
do pracovního dne sehranému týmu naší „mikry“ osladily v pátek
30. května koblížky, výborná káva i usměvavý tým rádia, který s sebou
přivezl Marylin, Elvise a Amadea. Zazněly i živé vstupy přímo do studia.
Děkujeme a těšíme se na další akci.

hematologické a transfúzní oddělení

oddělení radiodiagnostiky

oddělení lékařské mikrobiologie

oddělení klinické biochemie

oddělení patologické anatomie

lékárna

Nemocniční lékárna v poliklinice
nabízí za akční ceny

urgentní příjem

Kulaté a půlkulaté pracovní výročí
tito zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s.

od 77 Kč

109 Kč

Endiaron
dopravní zdravotnická
10 tabletslužba
77 Kč
Panthenol spray
20
tablet
130 Kč
130 g
Podporuje hojení kůže a
sliznic (odřeniny, popáleniny, opaření, trhliny v kůži
u málo elastické pokožky,
záněty kůže vyvolané slunečním zářením).

Pracovní výročí

Potahované tablety určené
k léčbě průjmu. Podrobnosti najdete v příbalovém
letáku. Endiaron obsahuje
léčivou látku cloroxin.

od 95 Kč
Magne B6

50 tbl.
95 Kč
Forte 50 tbl.
169 Kč
Forte Stick Pack
20 sáčků
99 Kč
Hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení únavy, k normálnímu
energetickému
metabolismu.

Máme rovněž cenově výhodné balíčky sluneční ochrany BIODERMA
PHOTODERM. Nabídka platí do vyprodání zboží v akci.
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10 let v nemocnici
Milena Kotrlová
Jaroslav Němec
Silvie Varyšová
15 let v nemocnici
Eva Kasalová, DiS.
25 let v nemocnici
Martina Katrušáková
Děkujeme za práci pro naši nemocnici a její
pacienty. Přejeme hodně zdraví, energie,
pracovních i osobních úspěchů.

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

Klub na LDN nabízí každý týden aktivitu:
přibyl trénink paměti i muzikoterapie
Výtvarné kutění, muzikoterapie, trénink paměti, ale také předčítání či další
činnosti. Takový je program Klubu LDN, který zahájil svou činnost a jehož aktivity se budou pravidelně střídat. Každý týden čeká pacienty jedna klubová
činnost. Lektory budou dobrovolníci, garantem klubu pak dobrovolnické centrum Adorea, jenž se Vsetínskou nemocnicí a.s. dlouhodobě spolupracuje.

„Celý projekt symbolicky odstartovalo pásmo nazvané Vítání jara, které si pro pacienty připravil hudebně-dramatický kroužek
při ZŠ Leskovec pod vedením paní učitelky
Pavlíny Slezákové,“ uvedla Andrea Šmerdová
z dobrovolnického centra Adorea. Děti
předvedly pacientům LDN pásmo plné
jarních písniček, ale také pohádku o veliké řepě. „Vystoupení dětských souborů

a kroužků vždy pacienty LDN potěší,
alespoň na chvíli je odreagují od jejich
zdravotních obtíží,“ zhodnotila vrchní
sestra LDN Jarmila Zubíčková a poděkovala všem, kteří se podílejí na pořádaní podobných akcí, ale také na přípravě nových klubových aktivit.
Jako první z klubových aktivit si mohli pacienti vyzkoušet výtvarné kutění:

výrobu jarních stromečků, které ozdobily jejich nemocniční pokoje. Desítka
pacientek, které se zapojily, byly nadšené a jejich výtvarná dílka byla opravdu
povedená.
Do další klubové aktivity - tréninku
paměti - se zapojili také muži, kterým
se zalíbila i následná rukodělná činnost. Přibyla i muzikoterapie, díky níž
si mohou pacienti zazpívat. V červnu se
do programu zapojila i Masarykova
veřejná knihovna Vsetín a prostory LDN
se proměnily v improvizovanou půjčovnu
a čítárnu. Vítanou by byla pomoc dalších
dobrovolníků i pomoc sponzorů, kteří
by mohli pomoci s úhradou finančních
nákladů na nákup výtvarných potřeb´
a společenských her. Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit
na centrum Adorea. Spolupráce
s nemocnicí je dlouholetá, v uplynulém roce působilo na LDN celkem deset
dobrovolníků, kteří zde pomáhali bezmála osm set hodin. Kontakt: Adrorea
- dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.,
Tyršova 1271, Vsetín, tel. 571 999 223,
dobrovolnik@adorea.cz.

Znáte slova, která začínají na P a končí na A? Poznáte česká města, když v jejich názvu někdo přeházel písmenka? Takové a mnohé
další úkoly jsou součástí tréninku paměti. Zájemci si však mohou půjčit také knížku. Nejvíce „letí“ románky a detektivky.

Strana 14

Vsetínská nemocnice a.s. informuje

ROCKOVÁ BENEFICE vynesla
více než osmnáct tisíc korun

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

ných Vsetínské nemocnice a.s. si vyžádá
více než tři miliony korun, financování
projektu bude vícezdrojové. Prostředky
uvolní dle svých možností také Vsetínská
nemocnice a.s.
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Bílá vdova (na snímku
vlevo) nebyla na benefici náhodně. V kapele
hraje na kytaru ortoped
Vsetínské nemocnice a.s.
MUDr. Tomáš Vrátník.
Bílá vdova hrála výborně a rozproudila zábavu.
Criminal Colection (na
dolním snímku) hrál
akusticky a představil
i zbrusu nový song.

Stram zraje jako víno. Jirka Pirník skvěle zazpíval a rozjel zábavu.

Akci podpořili: Pavel Kalouš, Knihy - učebnice / tetovací
studio Tattoo Kovis / Ziris Oční centrum / prodejna vlasové
kosmetiky a kadeřnických potřeb MJC - Zlín / kadeřnictví
v poliklinice - Zuzana Koňaříková / Řeznictví a uzenářství
Černocký / Vinotéka U Vrajů / prodejna regionálních potravin
Odtadyma / obchod a velkoobchod ovocem Centrum OVO
a prodej dárkových předmětů Aeroteam Vsetín. Děkujeme.

Waťák
hrál
jako
poslední kapela až
nad ránem, ale dokázal diváky rozproudit
k maximálnímu fandění. Hoši, děkujeme:)
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Vsetínská nemocnice a.s. informuje je dvouměsíčník, zapsán do evidence periodického tisku, evidenční č. MK ČR E 21256.
Vydává Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, IČ: 26871068, DIČ: CZ26871068. Zpracovává: Ing. Lenka Plačková,
tisková mluvčí, PR. Kontakt: plackova@nemocnice-vs.cz, tel. 571 490 106. Tisk: Grafia Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm v počtu 1000 ks,
dne 26. června 2014. Výtisk je neprodejný.

