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Novou laparoskopickou věž využívají při nejnáročnějších zákrocích
S moderní laparoskopickou věží nové generace za 1,7 milionu 
korun nyní pracují vsetínští chirurgové na centrálních ope-
račních sálech. Oceňují významně kvalitnější grafické roz-
lišení zobrazovacího zařízení, což využívají především při roz-
sáhlých zákrocích v dutině břišní, operacích pro nádorová 
onemocnění střev, které patří ke stěžejním programům vse-
tínské chirurgie. „Pomáhá nám kvalitně zobrazit operační 
pole v dutině břišní, minimálně invazivním přístupem. Spolu 
s dalšími přístroji a operačními metodami minimalizují ope-
rační zátěž pro pacienta, přičemž radikalita výkonu zůstává 
zcela zachována,“ uvedl primář chirurgického oddělení Vse-
tínské nemocnice MUDr. Radim Slováček. 

Při laparoskopickém zákroku se v břišní stěně provede 
několik malých řezů, jimiž se do břišní dutiny vloží pracovní 
nástroje a kamera. Obraz sleduje operatér na monitoru a vy-
užívá prodloužené chirurgické nástroje. Nová laparosko-
pická sestava je vybavena moderní zobrazovací technikou, 
zahrnuje kompletní videořetězec ve Full HD rozlišení, ka-
merovou jednotku s vysokým rozlišením, podporou endo-
skopů a také komplexním systémem pro snímání a archi-
vaci obrazů a videosekvencí. 

„V současné době máme tři laparoskopické věže, každou 
z nich na jednom operačním sále. Nejmodernější sestavu 
využívají chirurgové pro operativu střev, další pro běžnou la-
paroskopickou operativu, třetí je k dispozici gynekologům,“ 
vysvětlil vedoucí lékař centrálních operačních sálů MUDr. Da-
libor Dvořák. K nejčastějším laparoskopickým zákrokům patří 
odstranění žlučníku, plastika kýly a odstranění apendixu – 
červovitého přívěsku slepého střeva (apendektomie). 

Vsetínská chirurgie má již více než dvacetileté zkušenosti 
s využíváním laparoskopických metod, na čemž má velký po-
díl bývalý primář chirurgického oddělení MUDr. Jaroslav San-
kot. „V době, kdy řada klinických pracovišť odsuzovala lapa-
roskopii jako slepou vývojovou větev, primář Sankot zaváděl 
inovativní metody do praxe a v té době patřila vsetínská 
chirurgie k několika málo pracovištím v republice, kde se 
laparoskopické operace staly denní rutinou. Tento náskok 
si udrželo až do současnosti v podobě rozsáhlých laparo-
skopických operací na zažívacím traktu,“ připomenul primář 
MUDr. Radim Slováček, který představil chirurgické oddělení 
v nejnovějším dílu videomagazínu Vsetínské nemocnice (více 
na str. 6). 



Informace o realizovaných akcích, ekonomických výsledcích, 
investicích, vzdělávání i publikační a přednáškové činnosti 
obsahuje Výroční zpráva Vsetínské nemocnice za rok 2017. 
Rada Zlínského kraje ji projednávala na svém zasedání v pon-
dělí 18. června 2018, společně se zprávou o hospodaření, 
účetní uzávěrkou, zprávou auditora a návrhem na vypořá-
dání zisku za rok 2017. Výroční zprávu najdete také na webu 
Vsetínské nemocnice, v sekci Odborník. Dozvíte se napří-
klad, že ve Vsetínské nemocnici bylo v roce 2017 ambulantně 
ošetřeno 162 293 pacientů, 13 061 jich bylo hospitalizováno, 
průměrná doba hospitalizace činila 6,7 dne. Počet ambu-
lantních výkonů překonal čtyři sta tisíc (403 682), operač-
ních zákroků bylo 5 124. Ve výroční zprávě je také řada za-
jímavostí z oblasti ekonomiky. V důsledku zateplení budov 
a dalších energetických opatření např. významně poklesla 
spotřeba energie. Nemocnici se dařilo nejen v oblasti kva-
lity a bezpečí poskytované péče, ale také ochrany životního 
prostředí. Celkový objem vyprodukovaného komunálního 
odpadu klesl oproti předcházejícímu roku o 27 tun. Třídě-
ním se podařilo získat 18 tun recyklovatelných složek, z toho 
1 300 kg skla, 6 800 kg papíru a 1 100 kg plastů. V rámci 
zapojení do projektu Zelená firma (sběrné nádoby pro zpětný 
odběr starých elektrospotřebičů, baterií a nefunkčních zá-
řivek) bylo ekologicky zlikvidováno 2 500 kg elektroodpadu. 
Výroční zpráva Vsetínské nemocnice má 63 stran, graficky 
ji zpracoval Ateliér Šamaj.  

Výroční zpráva 2017 na webu
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Výdejní boxy a dřevěné obklady stěn jsou již v Lékárně DUO 
v poliklinice Vsetínské nemocnice minulostí. V pátek 25. května 
zde začala rozsáhlá, měsíc trvající rekonstrukce, která pro-
story dočasně uzavřela. Modernizovanou lékárnu chtějí její 
pracovníci otevřít co nejdříve. První klienti by si zde mohli 
přijít vyzvednout své recepty již 25. června, slavnostní otev-
ření je naplánováno na 27. června 2018. Klientům tak bude 
příjemný nový interiér k dispozici již před prázdninami. Vy-
užívat zde mohou klientských karet, na které byli zvyklí, 
speciální celoroční nabídky a mnoha dalších služeb. Aktu-
ální informace o nich najdou zájemci na webu Vsetínské 
nemocnice a Lékárny DUO www.duolekarna.cz

Cílem modernizace bylo zpříjemnění prostředí pro klienty 
i pracovníky lékárny, ale především umožnění dalšího roz-
šíření nabídky a služeb lékárny, která je oblíbená mezi pa-
cienty polikliniky, využívají ji také klienti z širokého okolí  
i privátní ambulance. Stavební práce včetně nového vyba-
vení byly kalkulovány na zhruba 3,5 milionu Kč. Modernizaci 
uhradí ze svých prostředků Vsetínská nemocnice, která je 
majitelem objektu.  

Lékárna v poliklinice pochází z 80. let 20. století, její vy-
bavení a prostorové uspořádání však již nevyhovovalo mo-
derním požadavkům, standardům systému práce s léčivy  
a rostoucímu počtu klientů. „Zrekonstruujeme prodejní a vý-
dejní prostor, odstraní se konstrukce výdejních boxů, insta-
luje nová podlaha, podhledy, klimatizace, osvětlení a nové 
vstupní dveře. Novinkou bude rozšíření prostor věnovaných 
zdravotnickým potřebám a rozšíření daného sortimentu,“ 
nastínil vedoucí ekonomického odboru Vsetínské nemoc-
nice Ing. Marek Rolný před zahájením prací. 

Těšíme se do nového

Vizualizace

Průběh prací

Stav před modernizací

Modernizace Lékárny DUO
v poliklinice za 3,5 milionu
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Krajští radní podpořili nové
zázemí pro hemodialýzu

Valašským Medikem roku
je Michaela Martinková

Výměna hlavního rozváděče: 
akce byla mimořádně náročná

Vybudování nové hemodialýzy pro 
Vsetínskou nemocnici za zhruba še-
desát milionů korun podpořili krajští 

radní na svém zasedání v pondělí 7. května. Realizace se před-
pokládá již v příštím roce.

V souladu s plánem investičního rozvoje Vsetínské nemoc-
nice a v návaznosti na dokončovaný objekt nového inter-
ního pavilonu, je potřebné přistoupit k realizaci další fáze, 
a to k rekonstrukci části objektu K (Čtyřlístek). Právě v tam-
ních prostorách, uvolněných po přemístění neurologického 
oddělení do moderního interního pavilonu, najde hemodia-
lýza své nové zázemí. 

V současnosti je hemodialýza umístěna ve starém interním 
pavilonu, který svému účelu slouží již od roku 1911. „V rámci 
přesunu provozu interny do nově budovaných prostor, je 
nutné přemístit i provoz dialýzy,“ potvrdil hejtman Jiří Čunek 
s tím, že v letošním roce proběhne příprava projektu, která 
si vyžádá až 4,7 milionů včetně DPH. 

Středoškolákům se zájmem o studium lékařství a přírodních 
věd se již dva roky věnuje Valašský Medik Klub. Originální 
projekt Vsetínské nemocnice nabízí sérii přednášek a ex-
kurzí, které prohlubují znalosti v dané oblasti, seznamují  
s jednotlivými obory i zdravotnickou problematikou obecně. 
V prvním roce se do projektu zapojili studenti Střední školy 
Kostka, gymnázií ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, ve škol-
ním roce 2017/2018 se přidalo Gymnázium Valašské Klo-
bouky. Právě jeho studentka Michaela Martinková se stala 
valašským Medikem roku. Hodnotila se nejen aktivní účast 
na jednotlivých akcích, ale také výsledky závěrečného tes-
tu a zpracování eseje.

Na přelomu května a června se ve Vsetínské nemocnici usku-
tečnila výměna hlavního elektrorozváděče v budově chirur-
gických oborů. „Jednalo se o akci velmi náročnou na přípravu 
a zajištění provozu v budově, kde jsou stěžejní zdravotnické 
obory. Aby se minimalizovala rizika výpadku dodávky elek-
trické energie, byla výměna rozdělena do dvou částí – na 
síťový okruh a část náhradního zdroje. Práce probíhaly bě-
hem dvou víkendů a vyžadovaly součinnost jednotlivých 
pracovišť,“ komentoval vedoucí provozního odboru Ing. La-
dislav Kašpar. 

Důvodem výměny elektrického rozváděče, který se nachází 
v prostorách vnitrobloku chirurgického pavilonu (poblíž ven-
kovního vstupu do centrální sterilizace), byl špatný tech-
nický stav předchozího zařízení. „Rozváděč byl v provozu 
od devadesátých let a jeho stav byl již havarijní, hrozil to-
tální kolaps,“ doplnil Ing. Kašpar. Opravu financoval ze svého 
rozpočtu Zlínský kraj, přišla na 1,1 milionu korun. Nový roz-
váděč zajistí vyšší energetickou bezpečnost, bezrizikové 
napájení budovy s důležitými provozy. „Součástí je i vyba-
vení pro dálkový odpočet spotřeby elektrické energie v bu-
dově, což nabízí lepší kontrolu a dozorování spotřeby elek-
trické energie,“ doplnil Ing. Kašpar. Poděkoval za součinnost 
zdravotníkům, ale také pracovníkům údržby a realizující 
firmě. 

 „Přednášky byly prima, nejvíce mne zaujaly prezentace  
z hematologie a očního lékařství, kde jsme měli při návštěvě 
oddělení možnost dozvědět se více o využívaných přístro-
jích a dokonce si práci s některými vyzkoušet. Využila jsem 
i možnosti bezplatně navštěvovat další vzdělávací akce, se-
mináře a konference Vsetínské nemocnice. Valašský Medik 
Klub mohu všem doporučit,“ zhodnotila Michaela Martín-
ková. V současné době studuje třetí ročník, příští rok ji čeká 
maturita a následně by chtěla pokračovat právě na lékařské 
fakultě. „Ráda bych se v budoucnu věnovala dětské kardio-
logii, ale to je ještě daleko,“ dodala s úsměvem.

Do projektu se v letošním roce zapojilo pětatřicet stu-
dentů čtyř valašských středních škol, zájem je tradičně velký. 
V průběhu roku se uskutečnilo deset setkání, na kterých se 
účastníci dozvěděli více o hematologii, zobrazovacích meto-
dách, anesteziologii a resuscitaci, moderní chirurgii, porod-
nictví, dětském a očním lékařství. Cyklus přednášek uzav-
řela Patologie bez mýtů. Studenti se setkávají s primáři nebo 
jejich zástupci, ale při exkurzích na odděleních či v dílčích 
prezentacích také s mladými lékaři, kteří jim mohou předat 
své zkušenosti s nedávným studiem a vstupem do praxe.

„Myšlenkou Valašského Medik Klubu bylo představit a při-
blížit středoškolákům jednotlivé lékařské obory nad rámec 
středoškolské výuky, nasměrovat je, nadchnout k dalšímu 
studiu lékařství a k uplatnění místních právě v naší nemoc-
nici. Na závěrečném setkání jsem se ptala studentů, kdo  
z nich o medicíně vážně uvažuje a řada z nich se přihlásila. 
Obdobné jsou i výstupy z dotazníků. Takže věřím, že se nám 
studenty motivovat daří a za několik let se s některými set-
káme znovu při praxi a při jejich nástupu do nemocnice,“ 
vysvětlila ředitelka Ing. Věra Prousková.
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Klinická biochemie obměnila 
analyzátory: jsou úspornější 

Květinová sbírka upozornila na 
rizika rakoviny tlustého střeva

Významnou obměnou přístrojového vybavení prošlo oddě-
lení klinické biochemie Vsetínské nemocnice. „Nahradili jsme 
všechny biochemické a imunochemické analyzátory za sy-
stémy od firmy Abbott. Konkrétně se jedná o systém ARCHI-
TECT ci8200, ve kterém je biochemický analyzátor propojen 
s imunochemickým, a také samostatně malý biochemický 
analyzátor ARCHITECT c4000,“ uvedla primářka oddělení kli-
nické biochemie RNDr. Dagmar Bělovová. Přístroje získali  
v rámci společných nákupů nemocnic Zlínského kraje, a to 
formou zápůjčky, která kromě nejmodernějšího vybavení, 
přináší také zásadní snížení cen reagencií – významné úspory 
v nákladech. 

Nové přístroje mají podle RNDr. Bělovové i další výhody. 
„Přinesly zrychlení u některých biochemických metod. Velmi 
pozitivní změnou je i nižší hlučnost, než tomu bylo u před-
chozích systémů. To je pro práci v laboratoři velmi důležité,“ 
dodala RNDr. Bělovová.  V návaznosti na obměnu přístrojů 
oddělení s velmi dobrými výsledky absolvovalo i kontrolní 
návštěvu Národního autorizačního střediska pro klinické 
laboratoře (NASKL). „Auditor se zaměřil na instalaci pří-
strojů, zaškolení personálu a kvalitu prováděných metod. 
Požadoval i srovnání výsledků měření u některých metod, 
provedených na starých systémech a nových analyzátorech 
ARCHITECT,“ specifikovala RNDr. Bělovová.

Spektrum poskytovaných metod laboratoř v současné 
době nerozšiřuje. „Naopak jsme redukovali dvě metody,  
u kterých byl počet stanovení jen velmi malý. Jednalo se  
o Alfa-1-antitrypsin (protein tvořený v játrech) a pankrea-
tickou amylázu,“ vysvětlila RNDr. Bělovová. 

Desítky kvítků měsíčku lékařského 
nakoupili 16. května 2018 pracovníci 
i pacienti Vsetínské nemocnice, aby 
podpořili Český den proti rakovině. 
V nemocničním areálu symboly kvě-
tinové sbírky distribuovaly tradičně 
studentky zdravotnické školy, v rám-
ci regionu pomáhala i další školská 
zařízení a skauti. Ve vsetínském okre-
se takto vybrali více než čtvrt milionu 
korun. „Přesně to bylo 251 627 korun, 
ve Vsetíně a v okolních obcích pak 
dohromady 161 273 korun,“ uvedla 
Anna Plášková z ONKO – DUHA Vsetín. Každý z kupujících 
spolu s květinou měsíčku obdržel i leták, upozorňující na 
rizika rakoviny tlustého střeva. „Přijít pozdě na nádraží je ne-
příjemné. Přijít pozdě k lékaři může být osudné,“ vysvětlo-
vala organizující Liga proti rakovině s tím, že rakovina tlus-
tého střeva a konečníku představuje asi desetinu všech 
novotvarů, objeví se ročně u více než osmi tisíc pacientů. 
Včasným záchytem a následným léčebným zásahem je možné 
dát šanci na přežití až devadesáti procentům nemocných. 
S „domácí“ prevencí však mohou začít všichni. „Pozor na ne-
vhodné návyky. Vyhýbat se přepáleným tukům, silně omezit 
uzená, smažená, pečená masa, zvláště grilované pochoutky. 
Další rizikové faktory? Nadměrná spotřeba cukru (raději med), 
sladkostí a bílého pečiva.  Naopak se doporučuje dostatek 
ovoce a zeleniny, více vlákniny, ovesných vloček, luštěnin, 
mléčných výrobků, bylinných čajů, ale i vajec. Solit stylem 
lakomce, nedopustit dehydrataci, s alkoholem však opatrně, 
cigarety zahoďte. A především: dopřávejte si co nejvíce fy-
zických aktivit. Pohyb a chůze je nejlacinější elixír zdraví,“ 
apelovala Liga proti rakovině. 

Náročné aprobační zkoušky
lékaři z Ukrajiny zvládli

Debaty o zaměstnávání lékařů z Ukra-
jiny, náročnosti aprobačních zkoušek, 
problémy se získáváním pracovního 
víza a dalších legislativních obtížích 
zaznívaly v minulých dnech a týdnech 
snad ve všech sdělovacích prostřed-
cích. Manželskému páru lékařů, který 
více než rok působí ve Vsetínské ne-
mocnici, se podařilo náročné apro-
bační zkoušky úspěšně zvládnout.  
I oni však poukazují na mnohé pře-
kážky, které museli překonávat. Cesty 
do Česka ale nelitují, ve Vsetíně se 

jim líbí, a plánují tu zůstat i nadále. „Hledali jsme s manžel-
kou uplatnění v Česku, co nejblíže hranicím, abychom to na 
Ukrajinu neměli tak daleko. Vsetín byla první volba, první ne-
mocnice, ve které jsme si domluvili pohovor, a už jsme nikam 
dál ani nejeli. Je nám to tu velmi blízké, příroda podobná 
jako u nás, příjemní kolegové, cítíme podporu od nich i od 
vedení nemocnice,“ komentoval lékař Mykhailo Havrysh. 

Uvedl, že splnění některých formalit bylo poměrně složité, 
čekání na pracovní vízum trvalo pět měsíců, rovněž apro-
bační zkouška byla náročná svým obsahem i koncentrací 
všech oborů (gynekologie a porodnictví, chirurgie, pediat-
rie, interna) do jednoho dne. Zvládl ji však dobře, stejně 
jako jeho manželka. Mykhailo pracoval na ARO a rád by se 
této specializaci věnoval i nadále, Khrystyna působila na 
oddělení následné péče.  

„Čeština je náročný jazyk, když jsme poprvé přijeli do České 
republiky, nerozuměli jsme samozřejmě úplně všemu. Ale na-
vštěvovali jsme intenzivní jazykový kurz češtiny a ve studiu 
pokračujeme i nyní. Už je to lepší,“ uvedla skromně Khrys-
tyna. Úroveň její češtiny pochválili i zkoušející při nedávné 
aprobační zkoušce. „Připravovali jsme se intenzivně, kromě 
náročné teorie z gynekologie a porodnictví, chirurgie, pe-
diatrie a interny jsme měli mít nachystáno pět případových 
studií. Kdyby bylo vše rozděleno do dvou dnů s časovým 
rozestupem, bylo by to rozhodně lepší,“ nastínila Khrystyna.

Ve Vsetínské nemocnici v současné době pracuje 32 za-
hraničních pracovníků, z toho 27 ze Slovenska a 5 z Ukrajiny 
(dva lékaři po aprobačních zkouškách, tři sanitáři). Z cel-
kového počtu zahraničních pracovníků se jedná nejčastěji 
o lékaře (15), zdravotní sestry (7), zdravotní laboranty (3), 
sanitáři (3), po jednom má zastoupení profese farmaceut, 
fyzioterapeut, odborný pracovník v laboratorních metodách, 
radiologický asistent. „Další dva lékaři ze zahraničí by mohli 
nastoupit od prvního července, po aprobačních zkouškách,“ 
uvedl náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica  
a dodal: „Reagujeme na zájem zahraničních lékařů pracovat 
v České republice, současně ale běží standardní nábor na 
českém trhu, oslovujeme absolventy českých vysokých škol, 
účastníme se veletrhů, podporujeme zájem středoškoláků 
o studium medicíny a dalších zdravotnických oborů.“ 
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Kromě nutriční ambulance, která se zabývá především po-
ruchami podvýživy u onkologicky nemocných a dalších pa-
cientů se závažnými problémy příjmu potravy, mohou zá-
jemci od května využívat i služeb nové nutriční poradny. Obě 
pracoviště zájemci najdou v přízemí pavilonu Triangl, v je-
hož vyšších patrech se nachází oddělení následné péče. 

„Nutriční poradna je určena především pro pacienty a kli-
enty s potřebou konzultace stravování s odborníkem. Posky-
tujeme poradenství v oblasti potravinových alergií, intole-
rancí, výživě při různých zažívacích onemocněních. Nabízíme 
možnosti sestavení redukčního jídelníčku či zhodnocení sou-
časného stravování. V indikovaných případech je nutriční 
poradenství hrazeno z prostředků veřejného zdravotního po-
jištění. O indikaci rozhoduje lékař – nutricionista. K dispozici 
je ale i nabídka komerčních služeb.“ vysvětlila vedoucí nu-
triční terapeutka poradny Ing. Bc. Gabriela Janíčková. 

Ordinační doba nutriční poradny je ve středu od 8.00 do 
12.00 hod. a ve čtvrtek od 12.00 do 16.00 hod., vždy pouze na 
základě předchozího objednání na tel. čísle 571 818 561. 

Základní nutriční konzultace se orientuje na racionální 
stravu u zdravých jedinců (konzultace ohledně správného 
stravování, výživy dětí, dospívajících sportovců, těhotných 
a kojících žen, laktační poradenství, stravu kojenců a bato-
lat, alternativní výživové směry). Zhodnotit lze kvalitu za-
znamenaného jídelníčku, navrhnout možné úpravy stravy. 

Speciální nutriční konzultace nabízí edukaci při speciál-
ních onemocněních (např. diabetes mellitus 2. typu, dna, 
osteoporóza, onkologické onemocnění, nespecifické střevní 
záněty, alergie a intolerance, neprospívání u dětí, dieta u dia-
lyzovaných pacientů, při onemocnění ledvin, jater, hista-
minová a laktózová intolerance). Součástí je (stejně jako  
u předcházejícího typu konzultace) zhodnocení a analýza 
na bioimpedančním přístroji. Další informace na webových 
stránkách Vsetínské nemocnice.

V rozhlasové studio se ve středu 13. června 2018 proměnilo 
hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice. 
Přímo z čekárny pro dárce krve vysílalo živé vstupy inter-
netové Kostka rádio. Přineslo řadu rozhovorů s tematikou 
dárcovství krve a krevní plazmy, moderátoři vyzpovídali 
dárce, pracovníky hematologicko-transfuzního oddělení 
i oblastní pobočky Českého červeného kříže Vsetín, která  
s nemocnicí spolupracuje na podpoře dárcovství a oceňo-

vání dárců krve. Akce byla připravena 
u příležitosti Světového dne dárců 
krve (připadá na 14. června), zamě-
řila se na oslovení mladých, budou-
cích dárců, kteří studentské rádio 
pravidelně poslouchají. „K odběru 
dnes přišlo pětačtyřicet dárců. Akce 
oslovila i několik prvodárců, přede-
vším z řad studentů, ale také peda-
gogů Střední školy Kostka,“ zhodno-
tila Marie Kašparová, vrchní sestra 
oddělení.   

Nutriční poradna pomůže
také s redukcí hmotnosti

Čekárna pro dárce krve
se změnila v rozhlasové studio

Pětadvacátého května letošního roku 
vstoupilo v platnost obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů, známé pod 
zkratkou GDPR (General Data Protec-
tion Regulation). Jedná se o novou le-
gislativu EU, jejímž cílem je zvýšit 
ochranu osobních dat občanů. Vsetín-
ská nemocnice mnohé z požadavků 
splňovala již dříve v rámci platné legis-
lativy, podmínek akreditace a certifi-
kace. Vyšší úroveň zabezpečení práce s daty přinesl i nový, 
vloni instalovaný nemocniční informační systém. Ve spolu-
práci s firmou AEC, a.s. proběhla analýza stávajícího stavu 
zpracování a ochrany osobních údajů. Auditoři hovořili se 
všemi vedoucími zaměstnanci, primáři a vrchními sestrami 
a následně se implementují technická a organizační opat-
ření. Co nového nařízení přináší a co je vlastně předmětem 
GDPR, jsme se zeptali Ing. Martina Pavlici, náměstka pro 
personální řízení. 

„V nemocnicích bylo zapotřebí jmenovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů. Pro nemocnice Zlínského kraje se 
jím stala paní Lenka Jonáková. Jejím hlavním úkolem je mo-
nitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi 
vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení 
pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat. Svá 
práva a požadavky mohou klienti a zaměstnanci uplatnit 
právě prostřednictvím pověřence. Kontaktní údaje jsou po-
vinně zveřejněné na webových stránkách nemocnice. 

K druhé části otázky: předmětem GDPR je co nejvíce ochrá-
nit fyzické osoby, jejichž osobní informace by měly být přísně 
chráněny před porušením zabezpečení, tedy byť i náhodnému 
zničení, ztrátě, změně, nebo i neoprávněnému poskytnutí či 
zpřístupnění. Při poskytování zdravotních služeb z podstaty 
věci dochází ke zpracování velmi citlivých osobních údajů 
o zdraví člověka. Je tedy zcela pochopitelné, že i právní 
předpisy v této oblasti zdůrazňují nutnost vyšší míry ochrany 
těchto dat. 

GDPR není revolucí ve zpracování osobních údajů. Zpřes-
ňuje a rozšiřuje dosavadních povinností, ale většinu z nich 
jsme již splňovali naplněním zákona o ochraně osobních 
údajů (č. 101/2000 Sb.) a zakomponování povinností z něj 
vyplývajících do standardů naší nemocnice.“

Zeptali jsme se: 

Na snímku lékař nutriční ambulance Vsetínské nemocnice 
MUDr. Marek Proksa a vedoucí nutriční terapeutka 

poradny Ing. Bc. Gabriela Janíčková
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Vzdělávací akademie
bilancovala první pololetí
Dvojice seminářů věnovaných gastroenterologii a odběrům 
biologického materiálu uzavřela první pololetí Vzdělávací 
akademie Vsetínské nemocnice 2018. Jarní „semestr“ nabídl 
nejen odborné přednášky se zdravotnickou tématikou, ale 
také počítačové kurzy či semináře se zaměřením na pre-
venci syndromu vyhoření i sladění pracovního a rodinného 
života. I pro další pololetí se chystá řada vzdělávacích akcí 
a kurzů. 

Gastroenterologický seminář, který se uskutečnil 17. května 
v prostorách knihovny Vsetínské nemocnice, se věnoval od-
běrům biologického materiálu v gastroenterologické am-
bulanci, perkutánní endoskopické gastrostomii, patologiím 
GIT, přípravě pacienta ke kolonoskopii či vedení antitrom-
botické léčby před a po kolonoskopickém vyšetření. Na pří-
pravě semináře se významnou měrou podílela MUDr. Gabri-
ela Davídková a MUDr. Zdeněk Rohan, Bc. Františka Malíková, 
Helena Vranková. „Zaujala mne přednáška MUDr. Gabriely 
Davídkové o přípravě pacienta ke kolonoskopii. Nejen in-
terní oddělení, ale také další pracoviště Vsetínské nemoc-
nice, včetně našeho, připravují pacienty k tomuto výkonu. 
Používané roztoky i dílčí postupy se přitom liší. Ujasnili jsme 
si jejich sjednocení, což je jistě přínosem,“ uvedla vrchní 
sestra chirurgického oddělení Bc. Miriam Valchářová. Po-
chválila i úroveň dalších přednášek a bohaté fotodoku-
mentace různých nálezů, jak je ve své prezentaci představil 
MUDr. Zdeněk Rohan. 

Bohaté na obrazovou dokumentaci byly i prezentace dal-
šího odborného semináře pro nelékařské zdravotnické pra-
covníky. Vzdělávací akce (jež se uskutečnila 22. května v pros-
torách pro dárce krve) se věnovala obecným zásadám odběru 
biologického materiálu na kultivační vyšetření, hemokulti-
vaci, stěrům a odběrům tekutých materiálů na bakteriolo-
gické vyšetření, odběrům biologického materiálu na rychlý 
průkaz antigenů a toxinů imunochromatografickou metodou 
či faktorům v preanalytické fázi, které ovlivňují validitu vý-
sledků. Na přípravě jednotlivých prezentací se podíleli 
pracovníci oddělení lékařské mikrobiologie Mgr. Andrea Ba-
ranová, Ing. Jitka Macečková, Mgr. Andrea Vránová, Ing. Mar-
kéta Kudrnová, Mgr. Kateřina Hromada, Mgr. Martin Masár  
a zejména vedoucí laborantka Eva Sotolářová. 

Obou závěrečných seminářů se zúčastnily vždy tři desítky 
zdravotníků. „Příchozí měli možnost vyplnit dotazník, ve kte-
rém hodnotili celkovou úroveň vzdělávací akce i jednotlivých 
prezentací. Výstupy jsou velmi pozitivní, ve více než osmde-
sáti procentech účastníci hodnotili na výbornou. Účast i hod-
nocení potvrzují, že změna zákona 96/2004 a zrušení kre-
ditního systému se v zájmu o vzdělávací akce ve Vsetínské 
nemocnice nijak významně nedotkly,“ doplnil náměstek pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka a poděkoval všem 
přednášejícím za přípravu jednotlivých prezentací. 

Náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica připo-
menul, že kromě zmíněných seminářů se v prvním pololetí 
uskutečnily i mnohé další akce. „Patřil mezi ně i únorový 
seminář očního oddělení, který byl zařazen do systému celo-

životního vzdělávání lékařů. Kromě zaměstnanců Vsetínské 
nemocnice se jej zúčastnili i privátní oční lékaři ze vsetín-
ského regionu,“ uvedl Ing. Pavlica. V rámci dalších seminářů 
se zájemci dozvěděli o paliativních a sociálních aspektech 
v následné péči (Mgr. Věra Mynářová), hovořilo se o pre-
venci syndromu vyhoření, sladění pracovního a rodinného 
života (Mgr. Alena Střelcová). 

Ve spolupráci se Střední školou Kostka pokračovalo i vzdě-
lávání v oblasti počítačových dovedností, konkrétně zna-
lostí textového editoru MS Word. „Osvěžit a prohloubit počí-
tačové znalosti přišlo v první polovině roku 83 zaměstnanců 
z řad nelékařů, lékařů i technicko-hospodářských pracov-
níků,“ vyčíslil Ing. Pavlica. 

V první polovině roku probíhalo rovněž školení pro za-
městnance – Zajištění neodkladné péče. Na vzdělávacím 
portále bylo vypsáno 17 termínů, které byly bezezbytku vy-
užity.  Školení s praktickým nácvikem vedl primář ARO Vse-
tínské nemocnice MUDr. Milan Doležel. 

Vzdělávací akademie na druhou polovinu letošního roku 
připravuje mnohé další školící akce, mezi nimiž bude konfe-
rence s tematikou hojení ran, workshop Správná manipulace 
s pacienty, kurzy počítačových dovedností budou zaměřeny 
na MS Outlook, internet, e-mail, bezpečnost na internetu. 
Semináře zaměřené na psychologii se budou tentokrát vě-
novat asertivitě a komunikaci. Podrobnosti najdou vždy zá-
jemci aktuálně na webových stránkách Vsetínské nemocnice 
v sekci Kariéra. 

Po vsetínské porodnici a anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení představil videomagazín Vsetínské nemocnice 
tentokrát chirurgické oddělení. „Mezi stěžejní programy, 
které v současné době máme, kromě běžné chirurgie, patří 
operace pro nádorová onemocnění na střevech, zažívacím 
traktu, operace štítné žlázy, operace kýl. V rámci speciali-
zovaného programu v našem kýlním centru operujeme i kýly 
poměrně velké, která běžná pracoviště nezvládají. Dalším 
významným programem jsou operace pro nádory ženského 
prsu, tuto péči poskytujeme nejen pacientkám ze Vsetínska, 
ale také z dalších regionů,“ vysvětlil primář chirurgického 
oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Radim Slováček. Ka-
mera zavítala na jednotku intenzivní péče, ale i standardní 
oddělení, hovořilo se o vybavení moderními přístroji, ale 
také o možnostech hojení ran. 

Třetí videomagazín zdokumentoval i stavební práce v prv-
ním patře polikliniky: rozšíření rehabilitačního oddělení  
a modernizaci lékárny. Dokument byl prezentován v druhé 
polovině května ve vysílání Regionální televize, můžete jej 
však sledovat, stejně jako předchozí pořady,  
i prostřednictvím internetu. Odkaz najdete na 
webu nemocnice, přístup moderním techno-
logiím usnadní přiložený QR kód. 

Videomagazín představil 
chirurgické oddělení 
i modernizaci rehabilitace
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Již tradiční dubnovou preventivní akci mezi regály plnými knih 
využily desítky návštěvníků Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín. Mohli si nechat změřit krevní tlak, prověřit množství 
tuku v těle, otestovat správnost hygieny rukou s použitím 
UV lampy, vyzkoušet si samovyšetření prsu nebo také první 
pomoc. Preventivní akce je připravována u příležitosti Svě-
tového dne zdraví. Na organizaci se podílí Vsetínská nemoc-
nice, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Český červený kříž 
Vsetín a zdravotnická škola (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín).

Novinkou letošní preventivní akce byla možnost konzul-
tace s fyzioterapeutkou. „Lidé se nejčastěji zajímali, jak 
správně spát, aby je nebolela záda. Ale zajímali se také o vy-
stavované pomůcky, ať již se jedná o bederní rolky, různá 
polohovadla, overbally nebo posilovací gumy,“ komentovala 
fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Vsetínské nemoc-
nice Martina Malovaná. Uvedla, že posilovací gumy, takzvané 
thera-bandy, se využívají k protažení, napřímení osového 
orgánu, ale u seniorů také například u cvičení při osteopo-
rózách. Zájemci si mohli prohlédnout také připravené infor-
mační materiály, kde jsou zachyceny některé chyby, které 
děláme při běžných denních aktivitách, ale i správné po-
stupy a doporučená cvičení. K dispozici jsou i na webových 
stránkách Vsetínské nemocnice, v sekci rehabilitačního od-
dělení.

Zajímavou a důležitou aktivitou je již tradičně nácvik re-
suscitace v rámci první pomoci, kterou měl na starost Český 
červený kříž Vsetín, se kterým Vsetínská nemocnice úzce 
spolupracuje. „Kde se dělají chyby při masáži srdce nejčas-
těji? V nedostatečné hloubce a rychlosti masáže. Ale také 
se lidé často bojí zahájit masáž srdce, aby člověku ještě 
více neublížili, nezlomili žebra. Vždy jim však říkám, že na 
prvním místě je záchrana lidského života,“ uvedla Jana Sklá-
řová z ČČK Vsetín. Trénink první pomoci na resuscitačním 
modelu dává možnost si postup v klidu vyzkoušet, bez obav 
a bez stresu.

Prevenci mezi regály knih
využily desítky zájemců

Vývěsky s informacemi o akčních cenách, které na klienty 
čekají v Lékárnách DUO, jsou nově součástí mnoha ambu-
lancí v chirurgickém pavilonu i na dalších místech Vsetín-
ské nemocnice. Zvýhodněné nabídky je možno využít až do 
konce roku 2018, mezi nabízenými produkty jsou i takové, 
které by neměly chybět v lékárničce na dovolenou. Napří-
klad unikátní gel pro dezinfekci a urychlení hojení ran – 
jako jsou odřeniny, popáleniny, řezné a sečné rány a mnohé 
další využití (Hemagel, 5g). V Lékárnách DUO také rádi po-
radí s výběrem vhodné kosmetiky pro opalování.

Informace o akčních cenách 
v lékárně nově v mnoha nemocničních čekárnách

HEMAGEL 5 g
Unikátní gel pro dezinfekci a urychlení hojení ran jako jsou 

odřeniny, popáleniny, řezné a  sečné rány, pooperační 
rány, chronické rány (bércové vředy, diabet. noha, proleženiny).

Běžná cena
159 Kč

Naše cena

139 Kč

Kuřecí řízek ve špenátovém těstíčku: 4 ks kuřecích 
řízků, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžíce hrubé mouky, 0,10 kg 
listového špenátu, 2 vejce, 0,25 l mléka, sůl, tuk na smažení.

Kuřecí řízky mírně naklepeme a osolíme. Připravíme si do 
větší mísy těstíčko z vajec, mléka, mouky (hrubé i hladké), 
špenátu a špetky soli. Vše dobře promícháme. Těstíčko by 
mělo být hustější (ne tekuté). Řízky v těstíčku obalíme a dáme 
na pánev, ve které je rozpálený tuk. Smažíme zvolna do zla-
tova z obou stran. Dobrou chuť. 

Zvýšil se za rok fungování tzv. proti-
kuřáckého zákona (Zákon o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návy-
kových látek, zákon č. 65/2017 Sb.) ve 
Vsetínské nemocnici zájem o pomoc 
při odvykání kouření?  

O odpověď jsme požádali MUDr. Jaro-
slavu Lanžhotskou, primářku Odděle-
ní tuberkulózy a respiračních nemocí 
(TRN) Vsetínské nemocnice:

„Za rok fungování protikuřáckého zákona nepozorujeme 
zvýšený zájem pacientů o pomoc při odvykání kouření. Nic-
méně v rámci vyšetření se každého pacienta dotazujeme 
na jeho kuřácký návyk, informujeme o zdravotních rizicích 
a škodlivosti kouření a doporučujeme přestat. Pokud má pa-
cient zájem, jsme schopni mu pomoct, nebo mu dáme  kon-
takt do protikuřácké poradny. Já i sestra Alena Janičatová  
jsme absolvovaly odborný Kurz léčby závislosti na tabáku  
u prof. MUDr. Evy Králíkové. Každoročně pořádáme pro ve-
řejnost preventivní spirometrické vyšetření, při kterém zá-
roveň upozorňujeme na zdravotní rizika kouření a informu-
jeme o možnostech léčby závislosti na tabáku. Také jsme se 
aktivně účastnili osvětové akce pro žáky základních škol, 
kde jsme upozorňovali na nebezpečné zdravotní dopady 
kouření.“ 

Ptali jste se: 

Recept z nemocniční kuchyně
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„Krev se má čistit,“
vysvětloval jubilejní 1000. dárce

Zájem o dárcovství byl rekordní

Miroslav Martinák z Prostřední Bečvy se v polovině dubna 
stal jubilejním, letošním 1000. dárcem krve na hematolo-
gicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice. Sám da-
roval podesáté, impulzem bylo, jak říká, udělat něco dobrého 
pro sebe i pro druhé. „Krev se má čistit, ale samozřejmě je 
to také o dobrém pocitu, že člověk pomáhá,“ dodal s úsmě-
vem pan Martinák. 

Stejně jako on, je mnoho dárců motivováno nejen pomocí 
druhým, ale také pravidelnou kontrolou svého zdravotního 
stavu, která je před odběrem potřebná. Krev darovala stej-
ného dne společně také šestice studentek 3. ZA ze Střední 
zdravotnické školy Vsetín (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) s učitel-
kou odborných předmětů Mgr. Bronislavou Kořístkovou. 

V měsíci dubnu, kdy dárci mohli využívat akci „Daruj krev  
a relaxuj“, jich přišlo darovat krev 311 a plazmu dalších 91 
dárců. V rámci jednoho dne padl dosavadní rekord, hema-
tologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice navští-
vila více než stovka dárců. Meziroční nárůst byl významný, 
v dubnu 2017 ve Vsetíně zdravotníci napočítali 219 odběrů 
takzvané plné krve a 35 krevní plazmy. 

Akci „Daruj krev a relaxuj“ připravil Resort Valachy ve spo-
lupráci se čtyřmi nemocnicemi Zlínského kraje jako speci-
ální odměnu pro dárce. Každý, kdo přišel v průběhu dubna 
na transfuzní stanice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně 
a Kroměříži, získal zvýhodněný vstup za symbolickou korunu 
do relaxačního centra Wellness Horal ve Velkých Karlovicích.  

Nejen moderní a klasická hudba v podání nejmladší části 
souboru Zvonky dobré zprávy čekala v pátek 25. května 2018 
na návštěvníky Noci kostelů v kapli sv. Růženy v areálu Vse-
tínské nemocnice. Dozvěděli se také řadu zajímavostí o hře 
na ruční zvonky, partiturách, členech souboru, jejich věko-
vém rozpětí, ale také o historii a osudech nemocniční kaple. 
V závěru setkání si všichni zúčastnění mohli hru na ruční 
zvonky i vyzkoušet. 

„Z pohledu statistiky to letos byl desátý ročník Noci kostelů 
v České republice, devátý v naší olomoucké diecézi. V celé 
zemi se otevřelo 1 509 bran chrámů různých denominací,  
z toho 208 v naší diecézi, kde jsme zaznamenali přes 70 000 
návštěvnických vstupů. Veliké díky za to, čím do Noci kostelů 
2018 přispěl každý z vás,“ uvedl Luboš Nágl, koordinátor Noci 
kostelů v rámci olomoucké diecéze. 

V návaznosti na Světový den hygieny rukou zavítala počát-
kem května epidemiologická sestra Vsetínské nemocnice 
Ľubica Srbová do další ze vsetínských základních škol. 
„Tentokrát se jednalo o základní školu Luh. Program je při-
praven pro žáky prvních tříd, hovoříme spolu o zásadách 
hygieny rukou a s pomocí UV lampy si samy děti mohou 
zkontrolovat, jestli při mytí postupují správně,“ vysvětlila 
Ľubica Srbová. Akce Čisté ruce má ve Vsetíně již sedmiletou 
tradici a každým rokem zavítá na jinou ze základních škol. 
Preventivní akce však nemocnice připravuje i pro starší ško-
láky a veřejnost. „Lidé při mytí rukou dělají stále celou řadu 
chyb. Zapomíná se často na palce, konečky prstů,“ uvedla 
epidemiologická sestra Ľubica Srbová.

Vsetínská nemocnice klade velký důraz nejen na prevenci, 
ale také důslednou kontrolu dodržování správných zásah 
hygieny rukou u svých zaměstnanců. „Pro nově příchozí pro-
vádíme vstupní školení se zaměřením právě na hygienu ru-
kou. Zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s novými tren-
dy, mohou si vyzkoušet správné techniky dezinfekce rukou 
právě za pomoci kontrastní látky a UV světla,“ vysvětlila 
epidemiologická sestra a dodala: „V rámci tohoto programu 
sledujeme rovněž dodržování postupů, provádíme pravidelné 
kontrolní otisky a stěry z rukou zdravotnického personálu 
na všech odděleních. 
Naše nemocnice se 
tak snaží poskytnout 
bezpečné a funkční 
prostředí pro pacien-
ty a personál i náv-
štěvy, které na oddě-
lení přicházejí.“

Noc kostelů: diváci si mohli
hru na ruční zvonky i vyzkoušet

Akce Čisté ruce zavítala 
tentokrát do ZŠ Luh
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Sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlí-
ková, držitelka ocenění Pracovník roku 
2017 ve zdravotních službách Zlínské-
ho kraje, byla ve čtvrtek 24. května 
2018 hostem pořadu Apetýt Českého 
rozhlasu Zlín. Rozhovor se vysílal v pří-
mém přenosu, redaktorka Andrea Kra-
tinová se zajímala nejen o současnou 
práci, ale také o profesní cestu, moti-
vaci, která Vladimíru Rohlíkovou při-
vedla do zdravotnictví, k profesi zdra-

votní sestry. „V patnácti letech je ještě málokdo skálopevně 
přesvědčený, jakou profesi zvolit. Já jsem úplně rozhodnutá 
nebyla, ale mé dvě tety, sestřenice už zdravotní sestry byly, 
bavilo je to, neodrazovaly mne od vstupu do zdravotnictví, 
právě naopak, a tak jsem si řekla, proč to nezkusit. Teprve 
až na zdravotnické škole jsem poznala, že jsem si zvolila 
správně, odborné předměty byly zajímavé, dávalo to smysl. 
Dnes, když se dívám zpět, určitě nelituji, že jsem si zvolila 
toto povolání, nedovedu si představit, že bych dělala něco 
jiného, že bych zvolila jinou profesi,“ komentovala Vladimíra 
Rohlíková. 

Už na škole se jí líbila chirurgie, péče o chirurgického pa-
cienta, dlouhá léta pak na chirurgickém oddělení pracovala, 
také jako staniční sestra frekventované chirurgické ambu-
lance. Dnes se naplno věnuje hojení ran, předává informace 
dalším zdravotníkům, přednáší na mnoha vzdělávacích ak-
cích. A má celou řadu spokojených pacientů, kterým po-
mohla, což se projevilo v reakcích na sociálních sítích i ve 
studiu, kam zavolal pacient z Karolinky. „Poděkování posílám 
i panu doktoru Bárovi a na oddělení chirurgie A. Rád tam 
chodím, jsem velmi spokojený. Klobouk dolů před všemi, 
kdo tam ošetřují,“ vzkázal posluchač. 

Redaktorka ocenila pozitivní přístup pacienta a ptala se, 
zda i psychika má svou roli v procesu léčby a hojení ran. 
„Pacienti, kteří jsou v psychické pohodě – ačkoliv mají růz-
né fyzické hendikepy, lépe reagují na zvolenou terapii. Ne-
gativní psychika celý proces naopak brzdí, hojení neprobí-
há, jak bychom potřebovali,“ zmínila Vladimíra Rohlíková. 
Vývoj materiálů a technologií pro hojení ran je v posledních 
letech obrovský, zároveň však přibývá pacientů s bércovými 
vředy, obtížně se hojícími ránami. Ve Vsetíně se změnila  
i organizace péče o tyto pacienty, ať v rámci hospitalizace 
či ambulantní léčby v samostatné poradně. „Je velký rozdíl 
v naplánování terapie, v používání různých moderních pro-
středků pro hojení ran, ať už se jedná o terapii vlhkým krytím 
nebo podtlakovou terapií,“ připomínala Vladimíra Rohlíková.

Na otázku redaktorky, zda se jí někdy podařilo vyřešit 
ránu, nad kterou již ostatní rezignovali, odpověděla: „Je to 
výsledek dobrého načasování, volby lokální terapie, ošet-
ření celého těla. Každá rána má svou příčinu, musíme ji  
v rámci celého týmu hledat a odstranit. Pak se i zdánlivě 
neřešitelná rána může zlepšit či zcela zhojit. Konkrétně třeba 
bércové vředy mohou mít příčinu ve špatném žilním odtoku 
krve, nebo naopak v ucpaných tepnách, mnohdy přibude 
ještě diabetes. Ta kombinace bývá pro hojení rány úporná. 
A pokud se jedná o přístup k jednotlivým případům, jdeme 
do toho vždy po hlavě. Někdy nám sice docházejí nápady  
a reálné možnosti, ale stále sledujeme vývoj v oboru, zkou-
šíme nové technologie a materiály v praxi.“ 

Celý rozhovor najdete v archivu Českého rozhlasu 
Zlín, přístup moderním komunikačním zařízením 
usnadní uvedený QR kód. 

„Negativní psychika brzdí
proces hojení rány,“ 
vysvětlila v rozhovoru Vladimíra Rohlíková

Odměna až 15 000 Kč pro zaměstnance Vsetínské nemocnice, 
na základě jehož doporučení nastoupí na volnou pracovní 
pozici lékař nebo jiný zdravotnický pracovník do dvousměn-
ného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu (obvykle 
všeobecná sestra, zdravotní laborant, praktická sestra, ošet-
řovatel, sanitář) v rámci pracovního poměru. 

Seznam volných pracovních míst je uveřejněn na webo-
vých stránkách Vsetínské nemocnice a.s. 

Pokud pracovník nastoupí, zaměstnanec získá: 
n Mimořádnou odměnu 5 000 Kč po prvním odpracovaném 
měsíci nového kolegy/kolegyně
n Mimořádnou odměnu 5 000 Kč po uplynutí zkušební doby 
nového kolegy/kolegyně
n Mimořádnou odměnu 5 000 Kč, pokud bude nový kole-
ga/kolegyně pracovat déle než 1 rok

Pokud bude mít nově nastupující zaměstnanec snížený 
úvazek, odměna se vyplatí v poměrné části. Akce platí jen 
pro zaměstnance Vsetínské nemocnice a.s. (neplatí pro za-
městnance, kteří mají nábor ve svých kompetencích: vedoucí 
oddělení, primář, vrchní sestra, personalisté). 

Odměna bude vyplacena za zaměstnance, kteří nastoupí 
do pracovního poměru od 1. 7. 2018 a je omezena do 31. 12. 
2018. Neváhejte kontaktovat personální oddělení. 

n Ing. Martin PAVLICA, MHA | náměstek pro personální řízení 
Vsetínská nemocnice a.s. | Nemocniční 955 | 755 01 Vsetín 
T: +420 571 818 130 | E: pavlica@nemocnice-vs.cz 

Během celého měsíce května byla v prostorách Masarykovy 
veřejné knihovny na vsetínském Dolním náměstí k vidění 
výstavka Společně pro novou internu, nazvaná podle celo-
ročního projektu Vsetínské nemocnice. Fotografie dokumen-
tovaly historii starého pavilonu, interního oddělení, návštěv-
níci si mohli prohlédnout vizualizace, snímky ze stavby 
nového objektu i fotografie z již realizovaných benefičních 
akcí, o kterých průběžně informujeme na stránkách našeho 
zpravodaje. Ve frekventovaných prostorách, kudy denně pro-
jde několik stovek čtenářů, vystavuje Vsetínská nemocnice 
téměř každoročně, případně se podílí na kolektivních vý-
stavách. Masarykova veřejná knihovna Vsetín tak hostila 
například Exkurzi do mikrosvěta – kolekci makrosnímků, 
pořízených v laboratořích Vsetínské nemocnice pomocí spe-
ciálních mikroskopů s datovým výstupem, ale také výstavu 
u příležitosti Roku pro LDN, či nejlepší výtvarné práce sou-
těže Kdo miluje, daruje – připravenou ve spolupráci s Čes-
kým červeným křížem Vsetín v rámci propagace dárcovství 
krve a kostní dřeně. 

Najdi si kolegu a získej 
patnáct tisíc korun

Interna se představila 
na stěnách knihovny
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Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených po-
líčkách poslat do 22. července 2018 na soutěžní e-mail: 
soutez@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. Správným řešením sudoku z minulého 
vydání jsou číslice 1, 2, 7. V následném losování správ-
ných odpovědí měla největší štěstí a dvě vstupenky na 
divadelní představení Zvlčení do Městského divadla Zlín 
vyhrála paní Ilona Paličková. K výhře gratulujeme.

Tentokrát hrajeme o dárkový poukaz z Lékárny DUO. Po-
kud nechcete čekat na výhru, můžete jej samozřejmě 
pořídit svým blízkým jako jistě vítaný dárek k nejrůzněj-
ším výročím. Podrobnější informace Vám podají v Lékár-
nách DUO u vstupu do hlavního areálu i v poliklinice (po 
ukončení modernizace). Máme je pro Vás připraveny také 
v hodnotách 500 a 1 000 Kč. 

Soutěžte s námi... 
O dárkový poukaz z Lékárny DUO 
v hodnotě 200 Kč

Chválím vás, kudy chodím | Dobrý den pane primáři, věřím, 
že máte na starosti důležitější věci, ale neodpustila bych si 
nenapsat obrovskou chválu a dík na konto personálu dět-
ského oddělení. Při víkendovém pobytu ve Vsetíně začal mít 
syn v noci akutní dýchací potíže a museli jsme být hospita-
lizováni na dětském oddělení. I přesto, že byla noc, setkala 
jsem se s naprosto úžasným empatickým chováním sestřiček 
i paní doktorky. Někdo může namítnout, že by to mělo být 
automatické, ale bohužel tomu tak vždy není. Celou, i když 
krátkou, hospitalizací nás provázely usměvavé, ochotné  
a milé sestřičky i paní doktorky. Byla jsem z toho až v šoku. 
Prosím o předání poděkování také vrchní sestře. Jsem si 
jistá, že jste si vědomi, jak máte kvalitní personál, ale ujiš-
ťuji Vás, že jsem se opravdu nesetkala s tak profesionálním 
a empatickým přístupem, jak k dítěti, tak k matce. Ještě 
jednou všem sestřičkám a lékařkám moc děkuji za laskavý 
přístup. Moc si toho vážím a chválím vás, kudy chodím. 
Jana S. a syn Tobiáš, Brno
Děkujeme za ochotu a čas | V rámci praktické výuky jsme se 
seznámily s provozem chirurgické ambulance a velmi po-
drobně jsme „prošmejdily“ také ARO. Děkujeme staniční 
sestře Martině Katrušákové a sestře pro hojení ran Vlaďce 
Rohlíkové za prohlídku prostor chirurgické ambulance. 
Zvláštní poděkování patří vrchní sestře Mgr. Petře Proksové 
za ochotu a čas, který nám věnovala při návštěvě anestezio-
logicko-resuscitačního oddělení. Studentky 1. ZD a Mgr. Lenka 
Ondryášová, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín

Naše dcera prospívá, a to jen díky vám | Dobrý den, rádi by-
chom touto cestou napsali poděkování a vyjádřili velký vděk, 
který cítíme vůči personálu vašeho porodního oddělení. Dne 
20. 12. 2017 jste přijali mou manželku k vyvolání porodu, 
který byl naneštěstí velmi komplikovaný. Díky přístupu, od-
bornosti, duchapřítomnosti a velké pomoci, se nám 21. 12. 
2017 narodila naše dcera Josefínka. Slovy nemůžeme popsat, 
jaké štěstí nás potkalo, a jak jsme i přes tento, ne zrovna 
dobrý start do života, vděční. Naše dcera prospívá a vnáší 
nám radost do života, a to bez následků, kterých jsme se 
v jejich prvních týdnech života obávali. Je nádherná, usmě-
vavá a žhavá poznávat svět, na který jste jí pomohli. To vše jen 
díky vám. Chci se omluvit, že tento děkovný dopis píši až nyní, 
bohužel však okolnosti toho všeho, náš pobyt na JIP v Olo-
mouci a Brně a poté i následné krásné starosti prvorodičů, 
mi neumožnily napsat dříve. Nikdy však nevyblednou naše 
pocity a vděčnost vůči vaší nemocnici. Především bychom 
chtěli poděkovat MUDr. Proksovi a MUDr. Slováčkové a všem 
sestřičkám, které nám pomáhaly. S pozdravem a upřímným 
poděkováním, za mne i mou manželku Martin P.
Váš přístup byl laskavý a trpělivý | Dobrý den, paní primářko 
(adresováno MUDr. Rychlíkové), ošetřovala jste v rámci po-
hotovosti mou maminku s epileptickým záchvatem v pátek 
13. 4. večer. Děkuji Vám za Váš laskavý a trpělivý přístup. 
Vážím si Vaší pomoci. Ivana K. 

Originály korespondence, včetně plných jmen pisatelů,  jsou uloženy 
u manažera kvality Ing. Libora Czeffera

Napsali jste nám...
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rozdíly mezi muži a ženami si posvítí v neděli 26. srpna od 
14.00 hodin Caveman, večer od 19.00 hodin nahlédnete do 
života dvou manželských párů (Divadlo Verze: 3 verze živo-
ta) a zjistíte, jak drobná změna chování může proměnit chod 
večírku a jeho aktérů. Hrají Linda Rybová, Jana Janěková ml., 
David Prachař a Igor Chmela. Jak se říká, závěr patří mistrům, 
a tak i tentokrát Velké Karlovice přivítají Jaroslava Duška  
a jeho Čtyři dohody (pondělí 27. srpna), ke kterým přidá o den 
později i Pátou dohodu. 

Pestrý program je připraven i pro děti, které se mohou těšit 
na Nezbednou pohádku v podání souboru Lukoveček, do-
brodružství Divokého Západu v komedii Vinetůůů, nebo pří-
běhy Rychlých šípů. Na dětská představení v rámci Týdne 
kultury na Valašsku mají děti do čtyř let včetně vstup zdarma 
(při vstupu do šapitó nemusí mít vstupenku, jsou bez ná-
roku na sedadlo).

V rámci programu Roztančené město zavítá jeden ze zahra-
ničních souborů – účastníků folklorního festivalu Vsetínský 
krpec 2018, také do Vsetínské nemocnice. Vystoupení v are-
álu je plánováno na pátek 29. června 2018 od 10.30 hodin, 
jen za příznivého počasí.

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec se uskuteční 
již podesáté, konat se bude od čtvrtku 28. června do neděle 
1. července. Čtvrteční zahajovací program proběhne ve vel-
kém sále Domu kultury: pořad Valašské studánky představí 
mladé cimbálové muziky, pěvecké skupiny a úspěšné dět-
ské interprety lidových písní z Valašska. Koncert bude spojen 
se symbolickou poctou významnému valašskému zpěvákovi 
Josefu Lažovi. 

V pátek je pak na programu od 16.30 hodin slavnostní prů-
vod městem, jehož trasa povede od nároží parku směrem 
k Žerotínově ulici, náměstí Svobody, Svárov a zakončí se na 
Dolním náměstí. Odtud již budou soubory pokračovat do 
Panské zahrady, kde v 18.00 hodin v pořadu „Vitajte na Vse-
tíně!“ slavnostně přivítáme a představíme zahraniční hosty 
festivalu za účasti vsetínských souborů. 

Hlavní program sobotního večera zve na Obrazy Česko-
slovenska – komponovaný pořad slovenských a vsetínských 
souborů ke 100. výročí vzniku Československa. Těšit se mů-
žete na Folklorní klub Fogáš, Vysokoškolský soubor lidových 
písní a tanců Poľana, vsetínskou Jasénku, Vsacan a Kotár.

„Vsetínský krpec letos nabídne také zajímavý pořad Ze 
stébla kroj vykvete, který v sobotu od 17.30 hodin poutavou 
formou představí návštěvníkům tradiční lidový oděv na Vse-
tíně. Návštěvníci festivalu se však zajisté těší a jsou zvědaví 
na zahraniční hosty z Chile, Srbska, Řecka a Slovenska, kteří 
vás vtáhnou do víru svých písní a tanců,“ nastínili organizá-
toři.

Cirkusový stan ve Velkých Karlovicích bude od 22. do 28. srpna 
2018 místem setkání s divadelním uměním a kulturou. Před-
staví se například Jaroslav Dušek, který patří již mezi tra-
diční účastníky, v letošním roce však diváci uvidí také např. 
Pavla Lišku, Veroniku Freimanovou, Rudolfa Hrušínského ml., 
Lindu Rybovou nebo Igora Chmelu. Vstupenky je možné si 
pořídit již nyní prostřednictvím rezervačního systému na 
www.valachy.cz

Program zahájí ve středu 22. srpna v 19.00 hod. Cirk La Pu-
tyka (Slapstick Sonata) se spojením vrcholné akrobacie, 
Mozartových sonát a komedie éry němého filmu. Vizuální 
poezie se zde potkává s absurdní fyzickou komedií a součas-
ným cirkusovým projevem. O den později se můžete v šapitó 
potkat s Pavlem Liškou jako chvástavým Capitánem v Com-
medii Dell‘Arte, spolu s ním si zahraje například Marek Da-
niel jako chamtivý Pantalone, ale také další herci Spolku 
sešlých. Důvodem zavítat do divadelního stanu bude jistě 
také pátek 24. srpna, kdy jsou na programu Splašené nůžky. 
Komedie s divadelní zápletkou se hraje v Městském divadle 
Zlín již osmou sezonu a je neustále vyprodaná. 

U romantické komedie nejen o lásce si můžete oddech-
nout v sobotu 25. srpna. Bosé nohy v parku nabízí úžasnou 
podívanou na první manželské radosti i spory, těšit se mů-
žete na Veroniku Freimanovou a Rudolfa Hrušínského. Na 

Vsetínský krpec zavítá 
i do nemocnice

Týden kultury 2018: představení 
pro děti i setkání se známými herci
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Organizátoři vsetínského žákovského fotbalového turnaje 
„O pohár hejtmana Zlínského kraje“ mysleli letos (stejně 
jako v roce loňském) nejen na své svěřence a diváky, ale 
také pacienty dětského oddělení Vsetínské nemocnice. Mezi 
trenéry, hráči klubu, činovníky a drobnými dárci se vybralo 
celkem 30 000 korun, které putují právě na dětské oddělení. 
Turnaj se uskutečnil první květnovou sobotu na vsetínských 
hřištích Pod Pecníkem a v Tyršově ulici. Zúčastnily se nej-
lepší moravské týmy, k nimž se přidaly i čtyři slovenské. 
Vítězem se nakonec stal AS Trenčín, který obhájil loňské 
prvenství. Domácí výběr skončil na devátém místě. Foto-
grafii z akce nám poslal Radovan Kocúrek.

Zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení 
Vsetínské nemocnice MUDr. Martin Janáč představil v úterý 
29. května na besedě v Rodinném a mateřském centru Slu-
níčko péči i novinky ve vsetínské porodnici. Odpovídal na 
řadu dotazů. „Nastávající maminky se ptaly například na 
vybavení porodnice, předporodní přípravu, cvičení pro tě-
hotné, ale také na možnosti bondingu,“ uvedl MUDr. Janáč. 
Informoval také o aktivitách Nadačního fondu pro rozvoj 
vsetínské porodnice, který organizuje tradiční benefiční akti-
vity (vánoční prodej baněk a porodnického ležáku), výtěžek 
pomáhá s nákupem nového vybavení pro oddělení. „V letoš-
ním roce chceme pomoci s pořízením klimatizačních jedno-
tek pro pokoje na stanici šestinedělí,“ vysvětlil MUDr. Janáč. 
Nadační fond také připravil letáčky pro nastávající maminky, 
které najdou v gynekologických ambulancích, v rodinném 
a mateřském centru i na dalších místech. 

Gynekologicko-porodnické oddělení Vsetínské nemocnice  
nabízí CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ | Podpora fyzické i psychické 
pohody těhotných žen | Více informací a rezervace na 
cvicenivnemocnici.cz | facebook.com/CviceniVNemocnici

KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY | Teoretické a praktické 
informace pro těhotné ženy | Více informací na  
nemocnice-vs.cz | Rezervace na tel. č.: 571 418 549

Fotbalisté pro dětské oddělení  

Maminky se ptaly na vybavení 
porodnice i možnosti bondingu

Dva nové monitory dechu získala Vsetínská nemocnice od 
Nadace Křižovatka. Monitory hlídají nejen zástavu dechu, 
ale jakékoliv nepravidelnosti v dýchání dítěte. V případě 
potíží okamžitě spustí alarm, díky němuž může být dítěti 
včas poskytnuta první pomoc. 

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování mo-
nitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslo-
vujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční 
podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých 
přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ popsala Mgr. Ště-
pánka Pokorníková, ředitelka nadace s tím, že aktuální nákup 
pro naši nemocnici pomohla uhradit společnost Kovar. 

Vsetínská nemocnice má celkem 21 těchto přístrojů. „Mo-
nitory dechu se časem opotřebovávají, a proto každoročně 
vítáme každý další nový kus. Nadace Křižovatka je naším 
stálým partnerem, patří jí velké poděkování,“ uvedl primář 
dětského oddělení MUDr. Marián Rubint. 

Lékařka Dětského oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jo-
lanta Panáčková převzala v neděli 27. května 2018 od pořada-
telů 26. Dne dětí s ANNOU symbolický šek. Částka 8 520 Kč 
pomůže zdravotníkům s nákupem potřebné infuzní pumpy. 
Výtěžek putuje do Vsetínské nemocnice již po osmnácté, 
za což patří velké poděkování organizátorům. Ti připravili 
v Panské zahradě pro děti i dospělé řadu atrakcí a stánků  
i mnohá vystoupení na hlavním pódiu. K vidění byla rovněž 
šermířská vystoupení, sokolníci, pro milovníky techniky ha-
sičská vozidla, závodní auta, modely letadel, lodí a mnohá 
další stanoviště. 

Děti budou hlídat 
další monitory dechu

Pomohli zdravotníkům 
s nákupem infuzní pumpy
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„Do hraní jsem spadla 
víceméně nevinně,“ 

vypráví o svém ochotnickém 
koníčku Bc. Tereza Krystyníková

Ve volném čase se Bc. Tereza Krystyníková z hematologicko- 
-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice věnuje ochot-
nickému divadlu. Se spolkem HALUZ z Nového Hrozenkova 
(ve kterém hraje i další pracovnice Vsetínské nemocnice 
Mgr. Iva Hromadová) rozdává publiku radost druhým ro-
kem. Dvouleté je i její působení ve Vsetínské nemocnici, kam 
přišla po absolvování Střední zdravotnické školy Emanuela 
Pöttinga v Olomouci a studiu na chemicko-technologické 
fakultě v Pardubicích. 

Jak jste se na divadelní prkna dostala? „Do divadla mne 
přivedla má teta Jana Krystyníková, která je zakladatelkou 
souboru. Původně jsem měla jen pomáhat v zákulisí jako 
maskérka, pak mě ale přemluvili, ať si s nimi zahraju, že to 
budou jen malé, vedlejší role. A pak z toho byla jedna z hlav-
ních rolí – Andělka z představení Lovu zdar. Hraju děvče  
z hájovny, je to komedie z prostředí lesníků a správců lesů. 
Poprvé byla hra uvedena v divadle Vlasty Buriana v roce 
1931 a byla rovněž zfilmovaná. Režisérkou našeho předsta-
vení byla paní Jana Šipulová.“

Ve které další postavy jste se na jevišti proměnila? „Letos 
soubor připravil dvě hry, jednou z nich byl pohádkový příběh 
pro děti Cesta do pohádky a zase zpátky, kde jsem si zahrála 
princeznu Zlatou rybku. Na divadelní přehlídce v Hovězí jsme 
s tímto představením získali Cenu poroty. Druhá polovina 
souboru hrála Generálku Jeho Veličenstva. V příběhu, který 
se odehrává v období Napoleonova vyhnanství na ostrově 
Svaté Heleny, se v hlavních rolích představili Jana Krystyní-
ková a Pavel Urban.“

Přípravy představení jsou jistě náročné. Jak často a kde zkou-
šíte, kdo se stará o kostýmy, kulisy a další potřebné vyba-
vení? „Zkoušíme v Lidovém domě v Novém Hrozenkově, kde 
odehráváme také většinu představení. Kulisy nám navrhuje 
a připravuje Jitka Šarmanová, kostýmy si většinou obstará-
váme sami, ty nejsložitější šije Vlasta Jochcová. A počet 
zkoušek? To je individuální, zpravidla jednou, dvakrát týdně. 
Před premiérou ale třeba i každý den, pokud čas dovolí.“ 

A co diváci? Míváte v sále plno? „Cestu z pohádky a zase 
zpátky jsme hráli převážně pro dětské publikum, základní 
a mateřské školy. Viděli ji i žáčci z ostravské základní školy, 
kteří byli na Valašsku na pobytu v přírodě. Dětské publikum 
je náročné, ale jejich úsměv je krásný. Potěšili jsme a poba-
vili spoustu dětí. Ale i na další představení bývá sál větši-
nou zaplněný, přicházejí příbuzní, známí, přátelé se podí-
vat, co jsme nastudovali.“

Co pro své publikum připravujete na další sezonu? „Letošní 
sezona se opravdu vydařila, v té příští se chceme pustit do 
Ženy v trysku století. Je to komedie Zdeňka Podskalského  
o vztazích mužů a žen v průběhu věků. Už se těším na další 
zkoušky a představení. Spadla jsem do hraní víceméně ne-
vinně, ale člověk si snadno zvykne a docela mi i chybí, když 
se nepotkáváme.“

Jste stejně spokojená i s týmem na Vašem pracovišti? „Jsem 
naprosto spokojená, kolektiv na oddělení je úžasný, doká-
žeme si pomoci, ale také si sami ze sebe udělat legraci. Ko-
legyně a kolegové poradí, když je zapotřebí. Práce je zajímavá 
a někdy i dobrodružná, třeba když se nemůžeme domluvit 
s některým přístrojem, musíme řešit různé problémy. Člověk 
se hodně učí a jsem ráda, že u toho mohu být.“ 

Tereza Krystyníková (na snímku vlevo) se na divadelních prknech 
potkává také s další pracovnicí Vsetínské nemocnice 

Mgr. Ivou Hromadovou (vpravo) z ARO
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Zdravotníci ze Vsetínské nemocnice spolu s učiteli a stu-
denty zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) navštívili 
v pátek 11. května 2018 nemocnici v polské Bytomi, part-
nerském městě Vsetína. Navázali tak na exkurze z minulých 
let v nemocnicích v Salzburgu a Mödlingu. 

Bytom je jedno z nejstarších měst v Horním Slezsku s boha-
tou hornickou tradicí. V letech největšího rozkvětu průmyslu 
mělo město více než dvě stě tisíc obyvatel, dnes oficiální 
statistiky uvádějí 170 tisíc. Bytomská radnice pomohla zdra-
votníkům z partnerského Vsetína zprostředkovat návštěvu 
hned dvou zdravotnických zařízení v různých částech města. 

V městské nemocnici (Szpital Specjalistyczny Nr 1) si pro-
hlédli chirurgické a oční oddělení, společný lůžkový fond  
s rehabilitačním zázemím pro hospitalizované pacienty. Ja-
zykovou bariéru se díky milým průvodcům podařilo rychle 
překonat a vsetínští zdravotníci se zajímali o systém péče 
o pacienta, ale také vedení dokumentace, spolupráci mezi 
jednotlivými pracovišti, úhrady výkonů pojišťovnami, čekací 
doby na zákroky a mnohá další témata. Právě čekací doby 
na operaci šedého zákalu byly podstatně delší, než jak je 
známe ze Vsetína. Pozitivně naopak zaujal způsob, jakým 
byla provedena modernizace v zařízení, jehož nejstarší část 
slouží svému účelu již sto dvacet let. „Zaujal mne interiér 
nemocnice, barevnost, sladěnost, prostornost pokojů, vy-
bavení denních místností personálu. Inspirativní bylo také 
využití barevných lůžkovin, ovšem negativní stránkou kva-
lita použitého materiálu i způsob úpravy lůžek. Ač se to zdá 
jako banální věc, pro hospitalizovaného pacienta je jistě 
velmi podstatnou. Velmi příjemně působil barevný ochranný 
oděv personálu, ale nebylo z něj zřejmé, jakou pracovní po-
zici personál vykonává,“ podělila se s námi o svůj názor 

Mgr. Andrea Adámková, vrchní sestra ORL. Jak jsme se do-
zvěděli, měli zdravotníci pořizování pracovního oděvu ve své 
režii, na oddělení jsme tak zahlédli mnoho různých variant 
a kombinací. 

V nadregionální nemocnici (Szpital Specjialistyczny Nr 2) 
jsme mohli navštívit špičkově vybavené gynekologicko-po-
rodnické oddělení, které patří k několika vybraným evrop-
ským pracovištím, jež provádějí operace ještě nenarozeného 
dítěte z důvodu závažných vývojových vad. Zdravotníci nám 
představili postup tohoto zákroku, v prezentaci jsme viděli 
fotografie z průběhu operace defektu u rozštěpu páteře 
plodu. Prohlédnout jsme si mohli porodnickou i neonatolo-
gickou část, která pečuje i o předčasně narozené novoro-
zence s velmi nízkou porodní váhou. Překvapivé setkání na 
nás čekalo na porodním sále, kde polští zdravotníci měli 
česká variabilní porodní lůžka Borcad, jak je známe ze Vse-
tínské nemocnice. Polští zdravotníci si velmi chválili jejich 
funkčnost a snadnou údržbu. 

„Jsem velmi ráda, že jsem se mohla podívat do polské 
nemocnice a v letech předchozích i do nemocnic rakouských, 
srovnání je zajímavé. Domnívám se, že se rozhodně nemáme 
za co stydět, že péče poskytovaná pacientům u nás ve Vse-
tíně je na srovnatelné, v mnoha ohledech i na vyšší úrovni, 
alespoň v chirurgické části, kde mohu posoudit. Doplňkem 
exkurzí je vždy i zajímavý kulturní program, při němž se na-
vzájem poznáváme se svými kolegy, pedagogy i žáky. V le-
tošním roce jsme se podívali nejen do Bytomi, ale také do 
solných dolů ve Veličce a poznali jsme i historické centrum 
Krakova. Byl to pro nás mimořádný zážitek,“ zhodnotila  
Bc. Miriam Valchářová, vrchní sestra chirurgického oddělení.

„Velké poděkování patří polským hostitelům, kteří nám 
představili své nemocnice, zdravotnické škole Vsetín za or-
ganizaci zájezdu a také všem nemocničním zaměstnancům, 
kteří nelitovali dovolené, volného času a svých finančních pro-
středků, aby se dozvěděli více o poskytování péče i v dalších 
nemocnicích a prožili se svými kolegy svůj volný čas,“ dopl-
nil náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka. 

Zdravotníci ze Vsetína zavítali 
do nemocnice v Bytomi
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Výtěžek benefice s Ondrášem 
překročil sto tisíc korun

Flétnový koncert pro pacienty
i nová dílka mladých výtvarníků

Tři sta padesát diváků podpořilo koupí vstu-
penky benefiční akci Vsetínské nemocnice 
nazvanou Ondrášovské putování. Večerní 

program Vojenského uměleckého souboru Ondráš se usku-
tečnil ve středu 25. dubna v Domě kultury Vsetín. Taneční  
i hudební vystoupení byla precizní, což ocenili diváci dlouho-
trvajícím potleskem. Ondrášovské putování představilo folk-
lór mnoha oblastí České republiky i od sousedů, nechyběly 
čardáše z Kopanic, jihočeské tance a písničky (Naše Jiho-
české), ale ani folklór z Beskyd nebo tóny z Myjavy. 

Benefice byla připravena pro podporu nákupu přístrojo-
vého vybavení právě budovaného nového interního pavilonu 
Vsetínské nemocnice. „Velké poděkování patří sponzorům 
i všem návštěvníkům, kteří podpořili projekt zakoupením 
vstupenky i účastí na akci,“ uvedla ředitelka Vsetínské ne-
mocnice Ing. Věra Prousková. Akci podpořila společnost 
AUSTIN DETONATOR částkou 50 tisíc korun a obec HALEN-
KOV ( jako první z valašských obcí) částkou 30 tisíc korun. 
Tanečníci a muzikanti Vojenského uměleckého souboru 
Ondráš se navíc zřekli nároku na honorář. 
Také díky tomu se celkový výtěžek překonal 
sto tisíc korun. 

Práce na stavbě nového interního pavilonu ve Vsetínské 
nemocnici začaly v říjnu 2016, investorem stavebních a pří-
pravných prací je Zlínský kraj, vybavení zakoupí sama ne-
mocnice. I proto vyhlásila kampaň Společně pro novou in-
ternu, do které se mohou zapojit organizace a jednotlivci, 
aby dle svých možností pomohli s financováním. Jako první 
se připojila společnost INDET SAFETY SYSTEMS, která daro-
vala částku 450 tisíc korun. V únoru vsetínští hokejisté uspo-
řádali dražbu speciálních hokejových dresů a nemocnici 
následně předali výtěžek ve výši 80 tisíc korun. 

Koncert pro pacienty oddělení následné péče Vsetínské ne-
mocnice si připravila na druhé květnové odpoledne Zá-
kladní umělecká škola Vsetín ve spolupráci s dobrovolnickým 
centrem Adorea. Pavilonem Triangl zněly zvuky příčných  
i zobcových fléten, zahráli žáci ZUŠ pod vedením učitelky 
Ivany Něničkové. 

Zároveň měla při tomto vystoupení premiéru výzdoba,  
o kterou se také postarali žáci vsetínské ZUŠ. Inspirací jim 
byla tvorba známých impresionistů. Děkujeme ZUŠ Vsetín 
za milou spolupráci, stejně tak dobro-
volnickému centru Adorea, které slaví 
patnáct let své existence. Půlkulaté ju-
bileum připomíná i výstava v prosto-
rách Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín, k vidění je až do konce června. 
Návštěvníci uvidí i fotografie z práce 
dobrovolníků ve Vsetínské nemocnici. 


