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Vsetínská 
nemocnice

informuje

Lékárna získala modernizací prostor pro rozšíření nabídky 
Za účasti předsedy představenstva Vsetínské nemocnice a.s. 
MUDr. Radomíra Maráčka, starosty Vsetína Ing. Jiřího Rů-
žičky, zástupců nemocnice, jednotlivých oddělení a řady 
dalších vzácných hostů byla ve středu 27. června 2018 slav-
nostně otevřena modernizovaná Lékárna DUO v poliklinice 
Vsetínské nemocnice a nové prostory, které získalo reha-
bilitační oddělení. 

Ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková při-
pomenula, že lékárna v poliklinice fungovala od výstavby  
v osmdesátých letech dvacátého století v podstatě v nezmě-
něné podobě a na modernizaci již dlouho čekala. „Polikli-
nika je v majetku Vsetínské nemocnice, akciové společnosti, 
takže veškeré prostředky na obnovu bereme z finančních 
prostředků, které si nemocnice vydělá. Existovaly velké pro-
jekty na výstavbu nové lékárny včetně potřebného zázemí  
v jiných prostorách polikliniky, částka na realizaci se však 
odhadovala na zhruba třicet milionů korun, které jsme k dis-
pozici neměli. Podařilo se nám ale přesvědčit Zlínský kraj, 
aby uvolnil prostředky na novou lékárnu uvnitř hlavního 
nemocničního areálu. Myslím, že to byl úžasný start pro další 

rozvoj. Za tři roky se podařilo zdvojnásobit obrat. To nám 
nyní umožnilo zmodernizovat i lékárnu v poliklinice, na jejíž 
obnovu pacienti i zaměstnanci dlouho čekali a určitě si ji za-
slouží. Věříme, že zákazníci budou spokojeni a i tady se nám 
podaří obrat ještě navýšit,“ vysvětlila ředitelka nemocnice. 

Modernizace Lékárny DUO v poliklinice trvala měsíc a při-
šla Vsetínskou nemocnici na zhruba 3,5 milionů korun. 
Zmizely výdejní boxy, dřevěné obklady stěn, veškeré pulty 
a nábytek. Lékárna získala klimatizaci, nové podhledy, po-
dlahy, zcela nové prostorové uspořádání a vybavení, včetně 
kabinky, kde si mohou klienti vyzkoušet zdravotnické po-
můcky či obuv, rozšířila se i nabídka daného sortimentu. 

„Zrovna, když jsem přijížděl, tak jsem v rádiu slyšel roz-
hovor o tom, že je farmaceutů málo a že tento obor studuje 
málo mladých lidí. O to více potěšující je, že tady vidím 
usměvavé tváře zaměstnanců, a přeji jim, aby se měli v nové 
lékárně dobře. Protože lékárna je velmi důležitou součástí 
zdravotnického provozu,“ popřál MUDr. Radomír Maráček a zá-
roveň poděkoval všem, kteří se na modernizaci podíleli. 

Pokračování na str. 2 



2 Vsetínská nemocnice informuje 4|2018

Hosté si prohlédli i nové části rehabilitačního oddělení. 
„Z prostor, kde dříve fungovala lékařská pohotovostní služba, 
je dnes důstojný vstup do rehabilitačního oddělení. Naše re-
habilitace se stále rozrůstá, máme kvalifikované vysokoškol-
sky vzdělané fyzioterapeuty, lékařky, objem péče je stále 
větší, bylo už zapotřebí prostor oddělení zvětšit a zpříjemnit,“ 
zhodnotila ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prous-
ková. Rehabilitační oddělení získalo nový vstup, centrální 
čekárnu, recepci s diskrétní zónou, zázemí pro individuální 
kinezioterapii a fyzioterapii nejmenších dětí. „Těšíme se, že 
na podzimním dnu otevřených dveří rehabilitačního oddě-
lení zájemcům představíme i zbývající změny,“ nastínila ve-
doucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Vsetínské 
nemocnice Mgr. Pavlína Matějčková. Den otevřených dveří 
plánuje rehabilitační oddělení na 9. října 2018 od 10.00 do 
17.00 hodin. Podrobnosti budou aktuálně zveřejněny na we-
bových stránkách Vsetínské nemocnice. 

Poptávka po zdravotních potřebách stále roste. Moderni-
zovaná Lékárna DUO v poliklinice má pro tento sortiment 
větší prostory pro skladování i vystavování. Největší zájem 
je o potřeby pro inkontinenci, vybírat je možno ze sortimentu 
vložek, plenkových kalhotek, podložek, speciální kosmetiky. 
V nové kabince si příchozí mohou vyzkoušet certifikovanou 
zdravotní obuv pro všechny věkové kategorie. 

Ve spolupráci s diabetology se rozšířila i nabídka potřeb 
pro diabetiky, k dispozici jsou také tlakoměry či inhalátory. 
Zájemci zde najdou pomůcky pro stomiky, různé ortopedické 
pomůcky (obinadla, berle, ortézy, bandáže, srdíčka na pod-
poru nožní klenby, podpatěnky), kompresivní punčochy, 
krční límce, hole (skládací i neskládací), antidekubitní pol-
štáře, podložky. Pestrý je i sortiment rehabilitačních potřeb 
a pomůcek: bederní role, míčky, tejpy, overbally. A vzhle-
dem k rozšíření spektra činností zdravotníků Vsetínské ne-
mocnice v oblasti péče o hojení ran, vzrostla i nabídka mo-
derního krytí a dalších pomůcek. 

Dokončení ze strany 1

Foto: Dalibor Peřina
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Maminky oceňují klimatizaci 
na pokojích šestinedělí

Patologie využívá tkáňový
procesor nové generace

Počátkem července byly na stanici šestinedělí gynekolo-
gicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice zprovoz-
něny klimatizační jednotky, které zvyšují pacientský komfort. 
V tropických dnech letošního léta maminky tento dárek 
ocenily dvojnásob. 

„Klimatizovány jsou nyní všechny pokoje na stanici šesti-
nedělí. Jednotlivé místnosti mají samostatné klimatizační 
jednotky, maminky tak mohou individuálně reagovat na 
aktuální teplotu,“ uvedla vrchní sestra gynekologicko-po-
rodnického oddělení Bc. Milena Fusková. 

Instalace klimatizace přišla na více než dvě stě dvacet tisíc 
korun, z toho sto šedesát tisíc uhradil Nadační fond pro 
rozvoj vsetínské porodnice. „Impulzem byla přání samotných 
maminek. Finanční prostředky jsme získali od individuál-
ních dárců, benefičním prodejem vánočních baněk a porod-
nického pivního speciálu,“ vysvětlil MUDr. Martin Janáč, před-
seda správní rady Nadačního fondu pro rozvoj vsetínské 
porodnice, zástupce primáře gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Jako jedna z prvních maminek měla možnost klimatizaci 
vyzkoušet paní Eva Vařeková. „V letním období je to výborná 
věc, určitě velký přínos,“ komentovala paní Eva, která ve Vse-
tíně přivedla na svět syna Kryštofa, stejně jako před několika 
lety prvorozeného Alana. „Jsem s péčí ve zdejší porodnici 
velmi spokojená. A i když jsme se v mezidobí ze Vsetínska 
odstěhovali, byla jsem rozhodnutá, že podruhé chci rodit 
právě tady,“ dodala s úsměvem. 

Padl dvouletý rekord v počtu porodů
Počet porodů je i letos vysoký. V prvním prázdninovém 

měsíci se ve Vsetínské nemocnici narodilo 88 dětí, z toho 
40 kluků a 48 holčiček. Co se týká měsíční bilance, je to nej-
více za posledních čtyřiadvacet měsíců. Absolutní primát 
drží červen 2016, kdy se ve Vsetíně narodilo 92 dětí.

Za sedm měsíců letošního 
roku bylo ve Vsetíně 503 
porodů, za stejné období 
dosud rekordního roku 2017 
jich bylo ještě o sedmnáct 
více. Drobný rozdíl (který 
se v průběhu dalších mě-
síců stále snižuje) vznikl 
dvoutýdenním omezením 
porodů letos v únoru, dů-
vodem byla oprava koupe-
len a pravidelné malování 
oddělení. Zájem nastávají-
cích maminek o vsetínskou 
porodnici je veliký, za pat-
náct let se počet porodů 
téměř zdvojnásobil (v roce 
2002 512, roku 2017 již 879). 

Moderní tkáňový procesor, se kterým nově pracují laboranti 
oddělení patologické anatomie Vsetínské nemocnice, na-
bízí nejen kvalitnější zpracování biologického materiálu, ale 
také podstatně urychluje přípravu preparátů a vyšetření 
některých vzorků. 

„Zřetelné je to především u malých biopsií, odebraných 
pacientům v průběhu operačních či endoskopických zákroků. 
Zde jsme schopni proces spustit dvakrát denně, což může 
zkrátit celkovou dobu vyšetření vzorku až o dvacet čtyři ho-
din,“ uvedla vedoucí laborantka oddělení patologické ana-
tomie Vsetínské nemocnice Mgr. Věra Maňáková. Připome-
nula, že moderní procesor odvodňuje tkáně a připravuje 
biologický materiál k dalšímu zpracování. Využívá se v pro-
cesu diagnostiky u všech bioptických a biologických mate-
riálů, odebraných v průběhu zákroků (například u prsu, 
střeva, kožních excizí a podobně). 

„Nový tkáňový procesor nahradil starý přístroj, který na 
oddělení sloužil od poloviny devadesátých let a musel být 
opakovaně opravován,“ doplnila Maňáková. Novinku v hod-
notě více než 1,5 milionu korun pořídila Vsetínská nemoc-
nice formou takzvaného reagenčního leasingu.

Bioptických vyšetření (biopsií), které zahrnují mikroskopic-
kou diagnostiku tkáňových vzorků, částí nebo i celých orgánů, 
odebraných při operacích či dalších zákrocích, přitom rok 
od roku přibývá. „V roce 2017 bylo na našem oddělení prove-
deno bioptické vyšetření vzorků tkání od 8 130 pacientů, což 
je o 250 více než v roce předchozím,“ připomenula Mgr. Věra 
Maňáková. Podle jejich slov přibývá vzorků z gastroskopií, 
a to jak z nemocničních, tak externích ambulancí, ale také 
kožních excizí, odebraných v chirurgických či kožních ambu-
lancích. 



Pacientská organizace ONKO-
-DUHA Vsetín se dotázala, jak 
bude zajištěna onkologická 
péče v regionu po plánovaném 
začlenění vsetínské ambulance 
do komplexního onkologického 
centra ve Zlíně. Na dotaz odpo-
věděla ředitelka Vsetínské ne-
mocnice Ing. Věra Prousková.  

„Péče o onkologické pacienty je péčí vysoce specializo-
vanou a je poskytována v rámci tzv. komplexních onkolo-
gických center, jejichž součástí je samozřejmě i naše ambu-
lance. Je však jednoznačné, že samotné ambulance by bez 
příslušnosti k takto specializovanému centru postupně 
ztrácely na kvalitě a hlavně by nedokázaly včas reagovat 
na pokrok medicíny v tomto oboru. Již v dubnu letošního roku 
jsme učinili první kroky k centralizaci onkologické péče, a to 
v rámci přípravy cytostatik na specializovaném a moderním 
pracovišti lékárny v krajské nemocnici ve Zlíně. Pacientů se 
tato změna nijak nedotkla. 

Další připravovanou změnou je organizační začlenění vse-
tínské ambulance do komplexního onkologického centra. 
Tato změna se uskuteční na podzim letošního roku. Co to 
bude znamenat pro pacienty? Určitě ne omezení kvality, struk-
tury či dostupnosti péče. Naopak. Záměrem je dokonce ně-
které druhy léčby přesunout z krajského pracoviště k nám, 
na Vsetín. Čímž by se pro některé onkologicky nemocné pa-
cienty naopak péče přiblížila, nemuseli by za ní trvale do-
jíždět do Zlína. Cílem celého vedení nemocnice je i nadále 
zajistit dostupnou a kvalitní péči o pacienty našeho regionu, 
a to nejen v rámci onkologie. V tomto smyslu byla informo-
vána také pacientská organizace ONKO-DUHA Vsetín.“ 
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Jubilejního, letos již 1500. dárce krve přivítali v závěru června 
na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemoc-
nice. Stal se jím Lukáš Zbořil, který přišel ke svému 27. od-
běru. Prozradil, že pracuje jako operátor ve výrobě, krev 
daruje deset let. Inspiroval jej kolega z práce, který se dár-
covství věnoval již řadu let. „A tak jsme se bratrem přidali. 
Mně to neublíží, a pokud to jiným pomůže, je to jen dobře,“ 
dodal s úsměvem Lukáš Zbořil. Kromě posledního červen-
cového týdne se odběry krve a krevní plazmy konají ve 
Vsetínské nemocnici každý týden. Zapotřebí je se předem 
registrovat na telefonním čísle 571 818 605. „Akutní nedosta-
tek krve jsme letos v červenci řešit nemuseli. Počátkem léta 
nás ale potrápila klíšťata, měsíc po přisátí klíštěte není 
možné krev darovat,“ připomenula vrchní sestra hemato-
logicko-transfuzního oddělení Marie Kašparová.  

Stará knihovna je již minulostí, příště vás pozveme na 
prohlídku nového vybaveníLetošním 1500. dárcem krve 

se stal Lukáš Zbořil

Knihovna modernizuje
prostory i vybavení
V moderní vzdělávací centrum se mění knihovna Vsetínské 
nemocnice. Stavební úpravy v hodnotě tří milionů korun 
hradí Zlínský kraj. „Inventář za tři sta tisíc korun platí Vse-
tínská nemocnice,“ uvedl vedoucí centrálního nákupu Jan 
Vojta. Původní knihovna, vybavená zastaralým nábytkem  
z 80. let minulého století, již nevyhovovala potřebám pořá-
dání vzdělávacích akcí, nejrůznějších jednání. Nový prostor 
je rozšířen o bývalé administrativní zázemí, má moderní 
osvětlení zabudované v podhledech, místnost je klimatizo-
vaná. Novinkou je možnost rozdělení prostoru mobilní stě-
nou na dvě samostatné části. 

„Variabilní je i nový moderní nábytek. Menší stoly umož-
ňují snadnější manipulaci, jsou stohovatelné a mohou být 
uloženy v zadní části místnosti, ve vyhrazeném úložném 
prostoru. Obdobně je tomu i s novými židlemi,“ doplnil ve-
doucí nákupu. Nově pořízená bude také ozvučovací a pro-
mítací technika. Změnila se celková barevnost: dřívější hnědý 
nábytek s červenými doplňky střídá bílá v kombinaci s mod-
rou a šedou. V době uzávěrky našeho zpravodaje stavební 
práce finišovaly, v druhé polovině srpna však bude již re-
konstruovaná jednací místnost dovybavena a plně k dis-
pozici k pořádání početných školících a vzdělávacích akcí 
či kurzů, organizovaných Vsetínskou nemocnicí. 

Zeptali jste se:
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našem oddělení pracoval a pracuje. I nadále se budu sna-
žit, aby stávající úroveň byla zachována a aby se naše od-
dělení stále zlepšovalo a vyvíjelo jenom pozitivním smě-
rem.“

O systému pravidelných výběrových řízení na pozice ve-
doucích zdravotnických oddělení (primářů) na funkční ob-
dobí pěti let rozhodla valná hromada společnosti. Tímto kon-
kurzem prošlo ve Vsetínské nemocnici již osm primariátů. 
„K prvnímu lednu došlo ke změnám na místech primářů orto-
pedického oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních 
nemocí. Zde se jednalo o generační změny, kdy bývalí primáři 
dosáhli důchodového věku a požádali o uvolnění z funkce,“ 
připomenula Ing. Prousková. V souvislosti se změnou pri-
máře ARO bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici vrchní 
sestry oddělení, které se uskuteční po uzávěrce našeho 
zpravodaje. 

Moderním trendům v hojení ran se bude věnovat konfe-
rence, kterou připravuje Vsetínská nemocnice na čtvrtek  
4. října 2018. Akce se uskuteční v prostorách vsetínského kina 
Vatra, zahájení konference je předběžně plánováno na 
12.00 hodin. 

Významným hostem bude profesor MUDr. Luboš Sobot-
ka, CSc., který bude přednášet o biologickém přístupu k ho-
jení ran. Profesor Sobotka je uznávaným odborníkem v dané 
oblasti, členem zahraničních lékařských společností. Ve Fa-
kultní nemocnici v Hradci Králové, kde řadu let působil, se 
podílel na vzniku III. interní kliniky, zaměřené na metabo-
lickou péči o starší nemocné. MUDr. Sobotka se věnuje kom-
plexnímu přístupu k léčbě, který zahrnuje i rehabilitaci, re-
generaci organismu a zhojení ran. 

O své bohaté zkušenosti v oblasti ran se s návštěvníky 
konference podělí i zdravotníci ze Vsetína a jejich kolegové 
z dalších nemocnic Zlínského kraje. Prezentovat budou za-
jímavé kazuistiky, zkušenosti z využití moderních krytí, léčby 
defektů dolních končetin, syndromu diabetické nohy a de-
kubitů. Konference je určena všem zdravotníkům i dalším 
účastníkům se zájmem o danou problematiku, o akreditaci 
této akce jsme požádali i ČLK. Pro zaměstnance Vsetínské 
nemocnice bude vstupné zdarma, přihlašovat se mohou již 
nyní prostřednictvím personálního portálu Vema. Další zá-
jemci prostřednictvím e-mailu: stichova@nemocnice-vs.cz, 
tel. 571 818 108. 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemoc-
nice má od prvního července 2018 nového primáře. Stal se 
jím MUDr. Marek Proksa, a to na základě výsledků konkurzu. 
Ve vedení oddělení vystřídal MUDr. Milana Doležela. 

„V souladu s doporučením komise při výběrovém řízení 
změnu odsouhlasilo představenstvo Vsetínské nemocnice. 
Pan doktor Doležel i nadále zůstává pracovat na vsetínském 
anesteziologicko-resuscitačním oddělení, a to ve funkci zá-
stupce primáře. Ráda bych mu poděkovala za více než sedmi-
leté působení v čele oddělení a panu primáři Proksovi popřála 
hodně pracovních úspěchů v nové funkci,“ uvedla ředitelka 
Ing. Věra Prousková.

Pětačtyřicetiletý MUDr. Marek Proksa pracuje ve Vsetínské 
nemocnici již devatenáct let. Nastoupil zde v roce 1999 po 
úspěšném absolvování studia na Lékařské fakultě Masary-
kovy univerzity v Brně. Specializovanou způsobilost v oboru 
anesteziologie a resuscitace získal v roce 2005, licenci pro 
výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pak v roce 2013. 
O dva roky později získal nutriční licenci a byl zařazen do 
specializačního oboru klinická výživa a intenzivní metabo-
lická péče. Pět let působil jako zástupce primáře, od května 
2015 rovněž jako lékař tehdy nově zřízené nutriční ambu-
lance Vsetínské nemocnice a rozvíjí její činnost včetně kon-
siliární činnosti. Absolvoval řadu kurzů a stáží, týkajících se 
hlavně problematiky regionální anestézie a výživy kriticky 
nemocných, což jsou oblasti, kterým se věnuje nejvíce. Ve vol-
ném čase se zabývá sportovními aktivitami (horská a sil-
niční cyklistika, běh, lyžování), ale také se zajímá o hudbu, 
film a veřejné dění.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemoc-
nice má více než čtyřicetiletou historii. „V současné době se 
jedná o technicky, a samozřejmě i personálně, velmi dobře 
vybavené pracoviště. Intenzivní péče kriticky nemocným pa-
cientům je zde poskytována na vysoce odborné úrovni, re-
spektující nejnovější poznatky moderní medicíny. Obdobně 
je tomu i při poskytování anesteziologické péče pacientům 
při operacích nebo vyšetřeních, vyžadujících celkovou či ně-
kterou z forem regionální anestézie,“ specifikoval MUDr. Proksa 
a dodal: „I zde se snažíme do praxe implementovat nejno-
vější anesteziologické techniky a postupy. Za vše výše uve-
dené patří velké poděkování mým předchůdcům, lékařům 
a v neposlední řadě všemu ošetřujícímu personálu, který na 

Moderní trendy v hojení ran: 
přijede i profesor Sobotka

MUDr. Marek Proksa novým 
primářem ARO

Připravované přednášky zdravotníků 
Vsetínské nemocnice: 

n Dekubity, co o nich ještě nevíme? 
Vladimíra Rohlíková, sestra pro hojení ran

n Dolní končetina – poranění kamionem (kazuistika)
Marie Kašparová, chirurgické oddělení 

n Defekty při syndromu diabetické nohy
MUDr. Tomáš Bár, chirurgické oddělení

n Využití vlhkého hojení v praxi (kazuistika)
Anna Piskláková, DiS., chirurgické oddělení

n Defekty dolních končetin, tepenné a žilní etiologie
MUDr. Rostislav Čureček, chirurgické oddělení

Akci podpoří společnosti DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o., 
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., NewWaterMeaning s.r.o., 

Mölnlycke Health Care, s.r.o. 
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Miriam Valchářová ve finále
soutěže Batist Nej sestřička

Vsetínská nemocnice má vůbec poprvé 
zastoupení v celorepublikovém finále 
soutěže Batist Nej sestřička, které se 
uskuteční v sobotu 15. září 2018 v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka v Ná-
chodě. Fandit budeme vrchní sestře 
chirurgického oddělení Vsetínské ne-
mocnice Miriam Valchářové – jedné  
z dvanácti finalistek. „Už teď mám po-
řádnou trému. Doufám, že to zvládnu, 
držte mi palce,“ dodává s úsměvem 
Miriam Valchářová. Absolvovala již sou-
středění v Dětenicích, kde se konala 
zkouška oděvů a focení kalendáře. „Pře-
devším jsme se poznali s dalšími fina-
listy a finalistkami,“ vysvětlila Miriam 
Valchářová s tím, že ve finále soutěže 
jsou kromě deseti žen také dva muži, 
jeden z pražské Bulovky, druhý z Kar-
lových Varů. 

V příjemném prostředí dětenického zámku a středověké 
krčmy se potkala také s řadou herců a moderátorů, známých 
z televizních obrazovek. Patrony při fotografování zdravot-
níkům byli herci ze seriálu TV Prima Modrý kód, na místě 
byli také Kateřina Kornová, Marian Vojtko, Daniela Šinko-
rová, Jan Přeučil, Eva Hrušková nebo Uršula Kluková. 

„Tuhle soutěž mám velmi rád, protože není o věku a kráse, 
ale vybírá se nejlepší sestřička či bratr, kteří jsou odborně 
a lidsky na výši. A to je velmi cenné. Přihlásilo se 513 zdra-
votnic a zdravotníků a z toho jsme vybrali stávající finálo-
vou dvanáctku. Finálové soutěžní klání obohatíme umělci 
a známými osobnostmi. Vítěz si zahraje i v seriálu Modrý kód. 
Nebudou chybět ani finalisté Muže roku. Myslím, že si finále 
soutěže Batist Nej sestřička v Náchodě všichni užijeme,“ 
nastínil ředitel soutěže David Novotný. 

Pracovníci Arcidiecéze olomoucké zavítali ve středu 25. čer-
vence 2018 do Vsetínské nemocnice, hodnotili činnost ne-
mocničních kaplanů. „Prohlédli jsme si areál nemocnice, 
prostředí oddělení následné péče i kapli, hovořili jsme s pa-
cienty. Jsme spokojeni,“ uvedla PhDr. Marta Hošťálková. Ne-
mocniční kaplani působí ve Vsetíně od ledna 2014, v úvodu 
příštího kalendářního roku tedy oslaví pětileté jubileum.

Služba je určena všem, kteří o ni projeví zájem, ať jsou vě-
řící či bez vyznání. Klinická pastorační péče spočívá v indi-
viduálním přístupu k pacientům, zahrnuje především naslou-
chání, rozhovory, četbu Bible, zprostředkování návštěvy 
duchovního, rozhovory s příbuznými pacientů, doprovázení 
pozůstalých. Nemocniční kaplan má specializované vzdě-
lání k tomu, aby pomohl pacientovi mobilizovat jeho síly  
a bojovat s nemocí, své služby nabízí všem zdarma a za-
chovává mlčenlivost. 

„Za uplynulých pět let se nemocniční kaplani již stali sou-
částí našeho oddělení. Patří jim velké poděkování za jejich 
dobrovolnictví, pomoc ostatním,“ dodala vrchní sestra od-
dělení následné péče Vsetínské nemocnice Bc. Bohdana 
Bambuchová. Právě na ONP nemocniční kaplani přicházejí 
za pacienty nejčastěji, na vyžádání a v rámci svých časových 
možností však také navštěvují další oddělení. „Chodíváme 
také na internu, chirurgii, byli jsme i gynekologicko-porod-
nickém oddělení,“ uvedla nemocniční kaplanka Bc. Marta 
Koňaříková. 

Kontakty najdou zájemci na webu Vsetínské nemocnice, 
a to v sekci Pacient, Duchovní péče. 

Audit se zaměřil na činnost 
nemocničních kaplanů

Finálová dvanáctka soutěže Batist Nej sestřička

Miriam Valchářová s kolegy finalisty, mezi muzikálovými 
zpěváky Marianem Vojtkem a Petrem Pechou, letošním 

držitelem Ceny Thálie, se kterým fotila i soutěžní kalendář. 
Foto: Batist Nej sestřička
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Vsetínská nemocnice pokračuje ve spolupráci s Českou prů-
myslovou zdravotní pojišťovnu v rámci projektu Zdravý pod-
nik. Projekt je určen zaměstnancům – pojištěncům ČPZP. 
Jeho cílem je vytváření zdravého a bezpečného prostředí  
v zaměstnání. 

„Vsetínská nemocnice pro své zaměstnance, pojištěnce 
České průmyslové pojišťovny, obdržela poukazy v hodnotě 
800 Kč, které mohou čerpat na volně prodejný sortiment  
v lékárnách a ve zdravotnických potřebách, na pohybové 
aktivity, případně masáže,“ uvedl náměstek pro personální 
řízení Ing. Martin Pavlica s tím, že poukazy na jméno jsou již 
nyní připraveny k vyzvednutí v lékárně DUO v hlavním are-
álu Vsetínské nemocnice, naproti vrátnici. 

V rámci spolupráce se společností Lázně Teplice nad Beč-
vou a.s. jsou do konce roku 2018 zaměstnancům Vsetínské 
nemocnice a.s. poskytovány zvýhodněné léčebné a relaxační 
pobyty. Sleva 20 % z ceny katalogových pobytů je uplatňo-
vána v lázeňském domě Praha a čerpat ji mohou rovněž ro-
dinní příslušníci doprovázející zaměstnance Vsetínské ne-
mocnice a.s.

V rámci pobytů Lázně Teplice nad Bečvou poskytují zvý-
hodněnou cenu na vstup do polária Arktika a bowling a par-
kování na vyhrazených parkovacích místech v areálu lázní 
zdarma.

„Zájemci o slevu si pobyt rezervují individuálně v rezervač-
ním oddělení lázeňského domu Praha elektronicky nebo 
telefonicky. Při rezervaci je nutné uvést heslo, které sdělí za-
městnanci personálního oddělení,“ vysvětlil náměstek pro 
personální řízení Vsetínské nemocnice Ing. Martin Pavlica.  
Po příjezdu na rekreaci účastníci předloží platný občanský 
průkaz spolu s dokladem, ze kterého jednoznačně vyplývá 
pracovněprávní vztah účastníka pobytu ke Vsetínské nemoc-
nici a.s. V případě dalších dotazů se zájemci mohou obrátit 
na Milenu Štíchovou, kl. 108, stichova@nemocnice-vs.cz 

Gratulace a poděkování za pětačtyřicet let práce pro Vse-
tínskou nemocnici a její pacienty patří všeobecné sestře 
ortopedického oddělení, paní Marii Němečkové. 

„Nastoupila jsem 3. července 1973, tehdy ještě jako ošet-
řovatelka, čerstvá absolventka dvouleté zdravotnické školy. 
Mým prvním působištěm byla interna, kde byl primářem 
MUDr. Vejrosta. Ráda na něj vzpomínám, ostatně i na další 
primáře, které jsem potkala, ať již na interně, nebo později 
na ortopedickém oddělení,“ zavzpomínala Marie Němečková.  

Jako ošetřovatelka pracovala osm let, při práci pokračo-
vala v maturitním studiu. Po jeho úspěšném absolvování 
působila jako sestra u lůžka. „Když se před třiceti lety oteví-
rala v poliklinice ortopedická ambulance, tak jsem si říkala, 
že to zkusím, a už jsem v ambulanci zůstala,“ dodala s úsmě-
vem. Během tří desetiletí se významně proměnila technika, 
vyšetřovací metody, ale i jednání nemocných, kteří přichá-
zejí do ambulance. „Zvyšují se nároky pacientů. Někteří při-
cházejí s trpělivostí, pokorou a žádostí o pomoc, mnozí ale 
jen s vědomím svých práv. Musíte, musíte, musíte, slyším 
opakovaně,“ komentovala paní Marie. „Vždy jsme ale měli 
na oddělení dobrý kolektiv, bez toho by to ani nešlo. Za to 
jsem moc ráda,“ dodala. 

Ke gratulaci paní Marii Němečkové připojujeme i přání 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let a radost z koníčků, 
ke kterým patří cestování, turistika, divadlo a koncerty. 

V nemocnici pracuje 
již pětačtyřicet let

Poukazy pro pojištěnce 
v Lékárně DUO v nemocnici

Lázně Teplice nad Bečvou 
nabízejí zvýhodněné pobyty

Podmínkou uplatnění je předložení účetního dokladu o za-
placení zboží či služby společně s poukazem, a to nejpozději 
do 31. října 2018, a to již ve zmíněné Lékárně DUO v hlavním 
areálu Vsetínské nemocnice nebo přímo na pobočce ČPZP. 
Proplacení dokladů bude provedeno na bankovní účet za-
městnance, a to nejpozději do měsíce od předání na po-
bočku ČPZP (obvykle do 10 dnů). „Zároveň musí zaměstnanec 
(pojištěnec) splňovat standardní podmínky pro proplacení 
preventivních programů, čili nesmí být pro následující období 
přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně,“ dodal Ing. Pavlica. 



8 Vsetínská nemocnice informuje 4|2018

Stavba nové interny finišuje,
nakupují se lůžka a přístroje
Stavba nového interního pavilonu, jejímž investorem je 
Zlínský kraj, finišuje. První srpnovou středu jsme měli mož-
nost v rámci kontrolního dne nahlédnout do budovy, podí-
vat se do pokojů i prohlédnout si technologické zázemí  
a některé zajímavosti stavby. 

Pohled na zadní část budovy, která bude sloužit 
pro příjezd vozidel zásobování i vstup pro zaměstnance. 
Příjezd sanitních vozů bude z přední části od pavilonu 

centrálních laboratoří

V suterénu nového interního pavi-
lonu je centrála potrubní pošty, v rám-
ci stavby došlo k propojení s budovou 
centrálních laboratoří (patologická 
anatomie, oddělení klinické bioche-
mie a hematologicko-transfuzní oddě-
lení) a budovou K, Čtyřlístek (dětské 
oddělení, oddělení lékařské mikrobio-
logie a stávající prostor ISLF). 

Jak uvedl referent pro stavební a in-
vestiční činnost Ing. Zdeněk Kostka, 
v nové budově je šest automatických 
nemocničních stanic potrubní pošty. 
Centrála zajistí funkčnost systému ve 
všech objektech. 

V suterénu budovy je vakuová a kompresorová stanice k pří-
pravě mediciálních plynů pro lůžková oddělení. 

V přízemí jsou ambulantní provozy, v prvním poschodí 
jednotka intenzivní péče s dvanácti lůžky pro interní a ne-
urologické pacienty. V následujících patrech se nacházejí 
lůžkové části oddělení.

Pokoje jsou moderně koncipované, s vlastním sociálním 
zařízením, všechny klimatizované. Objekt je navržen s množ-
stvím prosklenných ploch, orientovaných na jih a sever. Z jižní 
strany jsou namontovány slunolamy a roletové žaluzie.
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Strojovna vzduchotechniky je v šestém nadzemním 
podlaží, kde je situováno technické zázemí 
(strojovna vzduchotechniky a zdroj chladu) 

n Mezi novým interním pavilonem a budovou K (Čtyřlístek) 
budou realizovány sadové úpravy a vybudován chodník.
n Vybetonovaná přistávací (pracovní) plocha pro vrtul-

ník letecké záchranné služby se již dnes rýsuje za budovou 
interního pavilonu směrem k Bečvě.
n Vybudováno bude třináct nových parkovacích míst, z toho 

dvě pro dopravu invalidů. 
n Součástí stavby byla také rekonstrukce záložního zdroje 

elektrické energie s kompletní výměnou dieselagregátu. 
Jeho nový výkon je 1,2 MW, což je čtyřikrát více než u před-
cházejícího. Vzhledem k nádržím na celkově 1 600 litrů nafty, 

může dieselagregát při výpadku dodávky elektrického proudu 
ze sítě, zabezpečit standardní provoz nemocnice na zhruba 
patnáct hodin. Dieselagregát byl předán a již je v provozu.
n Vsetínská nemocnice pořizuje zdravotnické přístroje, 

lůžka a další vybavení. „Na základě veřejných zakázek již 
byla vybrána část vybavení (například endoskopické pra-
coviště, infuzní technika, myčky podložních mís a podobně). 
Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na dodávku lůžek  
s příslušenstvím a jsou připraveny soutěže na monitoring, 
mobiliář a další nezbytné vybavení, potřebné pro provoz no-
vého interního pavilonu,“ specifikoval vedoucí centrálního 
nákupu Vsetínské nemocnice Jan Vojta. 

Nákup vybavení bude hrazen z prostředků nemocnice, 
úvěru a sponzorských darů v rámci projektu Společně pro 
novou internu. 
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g Je radost dvojnásobná, když můžeme popřát hodně štěstí 
na společné cestě novomanželskému páru, kde ženich i ne-
věsta pracují ve Vsetínské nemocnici. Všeobecná sestra  
Bc. Milena Jurajdová (nyní již Trubelíková) řekla své ANO  
v sobotu 7. července 2018 lékaři radiodiagnostického od-
dělení MUDr. Pavlu Trubelíkovi. Ještě jednou gratulujeme  
a přejeme hodně lásky a společných radostí. 

g Změnu příjmení jsme zaznamenali také u vedoucí oddě-
lení zdravotních pojišťoven Ing. Barbory Šamajové (nyní již 
Zientek). Jejím manželem se stal v sobotu 14. července 2018 
ve Znojmě Ing. Lukáš Zientek. Také tomuto páru, který jste 
již mohli zahlédnout na společenských akcích Vsetínské ne-
mocnice, přejeme hodně štěstí, lásky a pohody. 

„Valašsko je nejen překrásná příroda, spousta tradic, ale 
především vynikajících lidí, kterým byla dána moudrost 
do vínku. A k těm patřil můj šéf, primář Jiří Kilian, velká 
osobnost československé pediatrie, který mi vlastně en-
dokrinologii přidělil a zároveň mě podporoval ve všech 
aktivitách. Nemám pocit, že bych byla v nevýhodě oproti 
kolegům pracujících na klinikách. Je potřeba číst, vyhle-
dávat v odborných časopisech, pokud možno i v různých 
jazycích, chystat přednášky, psát články, publikace – byť 
drobné, často pro rodiče či prarodiče a pro děti.“ Děku-
jeme paní doktorce za krásné vyznání, ještě jednou gra-
tulujeme k prestižnímu ocenění a přejeme do dalších 
let hodně zdraví a radosti. 

g O významném ocenění MUDr. Heleny Vávrové, vsetín-
ské endokrinoložky, jež v letech minulých ve Vsetínské 
nemocnici působila, a dlouhá léta s ní spolupracovala, 
jsme informovali již ve druhém letošním vydání našeho 
zpravodaje. Rozhovor s  držitelkou Ceny doc. Aloise Kopec-
kého za celoživotní přínos dětské endokrinologii zveřej-
nily nedávno i odborné Kazuistiky v diabetologii (č. 2/2018, 
str. 58–59). Vzpomíná své působení v nemocnicích v Kar-
viné a ve Vsetíně, i pozdější soukromou praxi, které se 
věnovala od roku 1993. Uspořádala celou řadu dětských 
dia táborů, připravila pro ně metodiku i řadu materiálů, 
které jsou používány při edukaci v rámci celé České repub-
liky. Vzpomněla i na své kolegy, učitele a náš region: 

g Kulaté životní jubileum oslavila v červenci Anna Ingrová, 
vedoucí radiologická asistentka oddělení radiodiagnostiky. 
Poblahopřát jí přišla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra 
Prousková a náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel 
Šupka. A k přání hodně zdraví, úspěchů v osobním i pracov-
ním životě se přidává i redakce našeho zpravodaje. 

Gratulujeme



12 Vsetínská nemocnice informuje 4|2018

Dvě desítky táborníků zavítaly ve čtvrtek 9. srpna 2018 na 
chirurgické a oční oddělení Vsetínské nemocnice, kde se děti 
dozvěděly o práci zdravotníků a mohly si také vyzkoušet, 
jak se měří tlak, monitorují životní funkce, vyšetřuje oko. 
Prohlédly si pomůcky – ty nejnovější i dnes již historické.

Na očním oddělení mohly díky speciálním brýlím sledovat 
různé zrakové klamy, otestovat svůj hmat, prohlédly si ro-
dící se minimuzeum zdravotnické techniky (o němž se do-
zvíme více v příštím vydání našeho zpravodaje). 

Příměstský tábor Po stopách záchranářů organizuje part-
nerský oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín ve 
spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ZK, 
Zdravotnickou záchrannou službou ZK a naší Vsetínskou ne-
mocnicí. Věříme, že jsme malé táborníky pomohli nadchnout 
pro zdravotnictví a budeme se s nimi setkávat i v budoucnu 
při mnoha dalších akcích. 

Pořádání akreditovaných kvalifikačních sanitářských kurzů 
má ve Vsetínské nemocnici již dlouholetou tradicí. Nyní však 
přichází se zajímavou novinkou. Zájemci, kteří se ještě před 
zahájením kurzu rozhodnou pracovat ve Vsetínské nemoc-
nici, budou mít kurzovné zdarma. Přihlášky mohou podávat 
až do 24. září 2018, samotný kurz bude zahájen 1. října 2018. 

„Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vse-
tínské nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou  
a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání od-
borné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod 
odborným dohledem,“ uvedla personalistka Vsetínské ne-
mocnice Milena Štíchová. Podmínkou přijetí je ukončení mi-
nimálně základního vzdělání, věk nad 18 let, odpovídající 
zdravotní stav a očkování proti žloutence typu B nebo za-
hájení očkování (minimálně druhá dávka vakcíny). Účast-
níky kurzu čeká sto hodin teorie a osmdesát hodin praxe, 
během nichž si osvojí nezbytné znalosti a dovednosti pro 
práci sanitáře. Budou se dobře orientovat v provozu zdra-
votnických zařízení, poznají základy epidemiologie, ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce, seznámí se s etickými a právními 
aspekty zdravotnické profese, naučí se poskytovat první po-
moc a ovládat základy ošetřovatelské péče. 

Běžná cena kurzovného je 5 800 Kč. „Uchazeči, kteří se před 
nástupem do kurzu zaváží po úspěšném absolvování pra-
covat alespoň jeden rok ve Vsetínské nemocnici, nemusí pla-
tit kurzovné a výuka je jim nemocnicí poskytnuta bezplatně,“ 
vysvětlila personalistka. 

Ve Vsetínské nemocnici v současné době pracuje šest de-
sítek sanitářů. „Sanitáři se nejčastěji uplatňují na lůžkových 
odděleních, nicméně řada z nich pracuje také v ambulant-
ních provozech, v různých laboratořích, ale také například 
na centrálních operačních sálech, donáškové službě nebo  
v lékárně. Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že i práce sa-
nitářů v nemocnici může být velmi různorodá s ohledem na 
typ pracoviště. Nejčastěji se podílejí na doprovodu pacientů, 
péči o jejich hygienu, podávání stravy, transportu materiálu 
a dalších obslužných činnostech. Profese sanitáře je důle-
žitým článkem našich pracovních týmů,“ doplnil náměstek 
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka.

Další informace, kontakty a přihlášku najdou zájemci na 
webu Vsetínské nemocnice v sekci Kariéra, Sanitářský kurz.

Příměstský tábor: děti si
vyzkoušely práci zdravotníků 

Pro budoucí zaměstnance
je sanitářský kurz zdarma 
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Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených po-
líčkách poslat do 22. září 2018 na e-mail: soutez@nemoc-
nice-vs.cz a mít štěstí při slosování. Nezapomeňte připo-
jit 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 
8, 6, 5. V následném slosování správných odpovědí měl 
největší štěstí a dárkový poukaz do Lékárny DUO Vsetínské 
nemocnice v hodnotě 200 Kč vyhrává Ing. Zdeněk Kostka. 
K výhře gratulujeme. 

Soutěžte s námi... 
O knihu z internetového 
knihkupectví

Poděkování za empatický přístup | Dobrý den, 12. července 
jsme byly s dvouletou dcerou nuceny vyhledat pomoc ve vaší 
nemocnici, a to v oční ambulanci (první týdny letních prázd-
nin jsme trávili na chatě u Valašského Meziříčí). Chtěla bych 
tímto poděkovat panu doktorovi MUDr. Jiřímu Sieglovi a se-
střičkám, se kterými  jsem komunikovala (ať již telefonicky 
s dotazem, zda vůbec můžeme přijet, nebo v samotné ordi-
naci), za jejich profesionální, empatický  a  vstřícný přístup. 
Všem přeji pracovní úspěchy a mnoho dalších  spokojených 
pacientů. S pozdravem Markéta P., Hlučín

Děkuji za jejich čas a ochotu při odborné praxi | Dobrý den, 
jsem studentkou 2. ročníku oboru Experimentální biologie 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve dnech 2. 7.–13. 7. 2018 
jsem absolvovala praxi na oddělení patologické anatomie 
Vsetínské nemocnice. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
celému týmu oddělení za jejich čas, ochotu a profesionální 
přístup, které mi věnovali po celou dobu mé praxe, zejména 
paní Mgr. Věře Maňákové. Pokud úspěšně dostuduji, bylo by 
právě toto oddělení první volbou pro mé budoucí zaměst-
nání. S pozdravem Tereza K. 

Přeji hodně sil a úspěchů v profesním i osobním životě | Dobrý 
den, pane primáři Slováčku, byla jsem u vás na operaci žluč-
níku a touto cestou bych ráda ještě jednou poděkovala lé-
kařům provádějícím výkon, anesteziologům, sálovému per-
sonálu a v neposlední řadě sestřičkám z vašeho oddělení za 
vzornou péči a citlivý přístup. Do dalších let přeji vám všem 
ještě lepší pracovní podmínky, hodně sil a úspěchů jak v pro-
fesním, tak i v osobním životě. Zdraví Irena B. 

Děkuji všem, kteří pomohli | Velmi chválím a posílám podě-
kování za péči o mého manžela Oldřicha S., především panu 
doktoru Tomáši Bárovi z chirurgického oddělení a všeobecné 
sestře Ladislavu Holíkovi, který se o nás staral při příjmu 
na interní oddělení. Ještě jednou děkuji, s úctou Věra S. 

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

Ve dnech 11. až 13. června probíhala závěrečná absolutoria 
Vyšší odborné školy zdravotnické. Studentky prokazovaly 
své znalosti při obhajobě absolventské práce, ale také při 
odborné a jazykové zkoušce. Úspěšně absolvovalo patnáct 
studentek, které zároveň získaly titul Diplomovaný specia-
lista. Tradiční slavnostní předávání diplomů se uskutečni-
lo ve čtvrtek 14. června 2018 v mramorovém sále vsetínského 
zámku za přítomnosti hostů, vyučujících, rodičů a přátel. 
Za Vsetínskou nemocnici absolventkám poděkoval a hodně 
úspěchů v profesním i soukromém životě popřál náměstek 
pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka. 

Dvanáctý červnový den završily závěrečnou ústní zkouš-
kou své tříleté studium žákyně oboru ošetřovatel. Úroveň 
jejich praktických znalostí a dovedností sledovala i vrchní 
sestra oddělení následné péče Bc. Bohdana Bambuchová. 
Všech deset děvčat prospělo, dvě s vyznamenáním a nás 
těší dvojnásob, že některé z absolventek jsme již uvítali či 
v nejbližší době uvítáme také v našich pracovních týmech. 

Za fotografie děkujeme naší partnerské zdravotnické škole 
(MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín). Studentům i pedagogům přejeme 
hezký vstup do nového školního roku 2018/19 s řadou spo-
lečných akcí.

Napsali jste nám...

Gratulujeme absolventkám 
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Pátý Den s vaší nemocnicí: přišlo pět stovek návštěvníků
Více než dvě desítky stanovišť, představení nové nutriční 
poradny, která pomáhá s mnoha výživovými problémy a re-
dukcí hmotnosti, ale také prohlídka vybraných pracovišť,  
a vůbec poprvé také stánek s nabídkou volných míst a in-
formacemi o možnosti vzdělávání ve zdravotnických obo-
rech. Takový byl v pořadí již pátý Den s vaší nemocnicí, který 
se uskutečnil v pátek 22. června 2018.

Připraveno bylo preventivní vyšetření plic (orientační spi-
rometrické vyšetření), konzultace s fyzioterapeutem, nácvik 
první pomoci, kontrola správné hygieny rukou s pomocí UV 
lampy, v lékárně možnost bezplatné konzultace s výběrem 
kosmetiky pro opalování. Uprostřed areálu vyrostla Férová 
kavárna a příchozí se dozvěděli, jak správně připravit zdra-
vou svačinu. 

Preventivních vyšetření využil i místostarosta Vsetína To-
máš Pifka, nechal si změřit krevní tlak. „Je to prima akce, jsem 
zde již opakovaně. Otevření nemocnice veřejnosti je výbornou 
možností poznat toto zdravotnické zařízení i jinak, než jako 
pacient,“ komentoval Pifka. 

Organizátoři se v letošním roce více zaměřili na starší 
školáky, žáky šestých až osmých tříd, kteří se budou rozho-
dovat o svém dalším profesním uplatnění. Představili jim 
anesteziologicko-resuscitační oddělení, zázemí pro dárce 
krve, některým skupinám radiodiagnostické pracoviště či la-
boratoře oddělení klinické biochemie a patologické ana-
tomie. 

Mladší školáci se podívali do audiologické laboratoře na 
ORL oddělení, dozvěděli se o zásadách zdravé výživy, ošet-
řování zranění, zásadách první pomoci, podívali se do tě-
locvičny rehabilitačního oddělení. Setkali se s ukázkami práce 
hasičů, zdravotnických záchranářů a jejich technikou. Poli-
cejní mluvčí por. Bc. Vladislav Malcharczik uvedl správný 

postup při oznámení nehody, přivolání pomoci a dalším 
postupu, ve kterém i dospělí často chybují. Hovořil také  
o prevenci úrazů, nehodách, především při vyjížďkách na 
kole a dalších letních sportovních aktivitách. 

Akce se zúčastnily desítky dospělých návštěvníků a bez-
mála pět stovek školáků většinou vsetínských ZŠ, ale do 
Vsetínské nemocnice zavítali i z Hovězí a Karolinky. „Jsme 
rádi, že jsme se mohli přijet podívat, žákům se program moc 
líbil. Ještě jednou děkujeme,“ uvedla Alena Ondrušová ze 
ZŠ Karolinka. 

Den s vaší nemocnicí vzniká ve spolupráci se střední zdra-
votnickou školou Vsetín (Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ 
Vsetín), Zdravotnickou záchrannou službou ZK, Hasičským 
záchranným sborem ZK, Policií ČR, vsetínskou pobočkou Čes-
kého červeného kříže Vsetín, Alcedem Vsetín, Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou ČR a dalšími subjekty. Všem za pří-
pravu a pomoc při organizaci v pořadí pátého Dne s vaší 
nemocnicí patří velké poděkování. 

Pro návštěvníky byla v letošním roce připravena řada in-
formačních materiálů o možnosti zaměstnání ve Vsetínské 
nemocnici a vzdělávání ve zdravotnických oborech obecně. 
Personalistka Milena Štíchová informovala o sanitářském 
kurzu, nabídce volných pracovních míst, ve stánku se mohli 
zájemci dozvědět podrobnosti i od pedagogů a studentů 
SZŠ Vsetín, ale také sester dětského oddělení. Pomáhal 
jim při náboru i plyšový maskot, který jinak rozdává radost 
nejmenším pacientům. Sestry dětského oddělení společně 
s personalisty a grafikem Josefem Šamajem, připravili i le-
ták pro zájemce o zaměstnání právě na jejich oddělení. Se-
známit jste se s ním již mohli také na facebookovém profilu 
a webu Vsetínské nemocnice, na nástěnkách a najdete jej 
nyní i na stránkách našeho zpravodaje. 
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SPOLU PRO NEMOCNÉ DĚTI

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.
www.nemocnice-vs.cz

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů 
se obraťte na naši 
vrchní sestru Bc. Evu Kovářovou
tel.: +420 571 818 242
e-mail: eva.kovarova@nemocnice-vs.cz

nebo na personalistku 
Vsetínské nemocnice a. s. 
paní Milenu Štíchovou 
tel.: +420 571 818 108
e-mail: stichova@nemocnice-vs.cz

Pracuj s námi na   
dětském oddělení!

Pečujeme o děti všech věkových  
kategorií na dvou stanicích – od jejich 
narození až do 18. roku věku 

Uvítá Vás výborný, vstřícný a usměvavý 
kolektiv, který velmi rád přivítá nové 
kolegyně

Zaškolení (adaptační proces) probíhá  
s trpělivostí a v přátelské atmosféře

Naše oddělení se snažíme neustále 
vylepšovat a tím zajišťovat pěkné 
prostředí pro péči o nově narozené  
a nemocné děti

Podporujeme a umožňujeme další 
vzdělávání v oborech Dětská sestra  
a Intenzivní péče v pediatrii 
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Canisterapie na oddělení
následné péče pokračuje

V nemocnici zatančil soubor
Villa San Bernardo z Chile

Nej fotografie z dovolené
ozdobí nemocniční jídelnu

Canisterapii, připravovanou 
ve spolupráci s dobrovolnic-
kým centrem Adorea, paci-
enti oddělení následné péče 
Vsetínské nemocnice vždy 
velmi vstřícně vítají. „Jsme 
rádi, že se podařilo tuto tra-
dici po nedávné pauze znovu 
obnovit. Canisterapie působí 
na psychickou stránku paci-
entů, zprostředkovává jim 
kontakt s domácím prostře-

dím, protože mnozí pacienti mají doma své zvířecí miláčky, 
kteří pomáhají od samoty, zapomenout na nemoc. Je tu dů-
ležitý i fyzický kontakt, kdy mohou psa pohladit, potěšit se 
s ním,“ uvedla vrchní sestra oddělení následné péče Vse-
tínské nemocnice Bc. Bohdana Bambuchová. 

Naší novou canisterapeutickou kamarádkou je pětiletá 
jorkšírská teriérka, psí slečna Katy. S dobrovolnicí Denisou 
Čermákovou již rozdávaly radost v domovech seniorů i ma-
teřských školách. Připojuje se k nim i kamarád Duffy se Zu-
zanou Juřičkovou, které jste ve Vsetínské nemocnici již také 
měli možnost zahlédnout. Děkujeme našemu novému canis-
terapeutickému týmu za jejich dobrovolnickou aktivitu a pře-
jeme hodně úspěchů v další činnosti. 

Jihoamerickými rytmy roztančil Vsetínskou nemocnici v pá-
tek 29. června soubor Villa San Bernardo z Chile. Hudebníci 
a tanečníci přijeli na Valašsko jako hosté Mezinárodního 
folklorního festivalu Vsetínský krpec 2018. „Bylo to příjemné 
setkání. Některé přihlížející zaměstnance dokonce vzali ta-
nečníci mezi sebe a mohli si vyzkoušet tance, se kterými se 
na Valašsku často nepotkáváme,“ komentovala ředitelka ne-
mocnice Ing. Věra Prousková. 

Soubor Villa San Bernardo patří k nejdéle fungujícím sou-
borům, prezentujícím chilský folklor. Během šedesáti let své 
existence se představil ve více než deseti zemích Latinské 
Ameriky, Evropy a Afriky. Muzikanti hrají na typické chilské 
nástroje: kytara, harmonika, harfa, charango a buben. Re-
pertoár je založen na písních a tancích z kontinentální Chile 
a Velikonočního ostrova.

Na programu letošního Vsetínského krpce se podílelo na 
pět stovek účinkujících z České republiky, Slovenska, Srbska 
a již zmíněné Chile. Mezi pořady, které se těšily největší di-
vácké přízni a návštěvnosti, patřily podle organizátorů Me-
moriál Dušana Růžičky – soutěž o nejlepšího tanečníka v od-
zemku a obuškovém nebo hlavní program sobotního večera 
s názvem Obrazy Československa, který účinkující zakončili 
společným zpěvem české a slovenské národní hymny.

Úspěch však sklidil také nedělní dopolední pořad Vsetín-
ského krpečku – Za našíma, za humnama. „Pro jedenácté 
pokračování festivalu, které se uskuteční v roce 2020, se opět 
vynasnažíme, abychom divákům nabídli atraktivní program 
a zahraniční soubory,“ dodala závěrem Petra Vaňková, jedna-
telka Domu kultury. A my se budeme těšit, že některý ze 
souborů opět zavítá i do areálu Vsetínské nemocnice. 

Pořídili jste na svých prázdninových toulkách fotografie 
krásných míst, která stojí za to vidět? Máte zážitek, na který 
rádi vzpomínáte? Podělte se s námi o své fotografie z do-
volené. 

Snímky stačí spolu se svými kontakty poslat v digitálním 
formátu v původní (originální) velikosti e-mailem na adresu 
soutez@nemocnice-vs.cz. Vybrané fotografie pak budou  
k vidění v prostorách zaměstnanecké jídelny v pavilonu lé-
čebné výživy a stravování. 

„Po zprovoznění rekonstruované jídelny v závěru minulého 
kalendářního roku zde byly vystaveny fotografie z Bali, je-
jichž autorkou je novojičínská fotografka Lenka Malinová 
(na snímku). Cílem bylo obrazy postupně obměňovat. Nyní 
takto máme jedinečnou možnost uchovat si ještě na chvíli 
zážitky z našich dovolených. Věřím, že se přidají se svými 
fotografiemi mnozí zaměstnanci a budeme mít na výběr řadu 
pěkných fotografií,“ vyzvala ředitelka Vsetínské nemocnice 
Ing. Věra Prousková. 

Foto: Dušan Póč


