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Vážení
čtenáři,
přátelé naší
Vsetínské
nemocnice!
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Dostává se vám do rukou publikace, kterou jsme
věnovali novému internímu pavilonu Vsetínské nemocnice. V roce jejího stého výročí jsme vydali první
publikaci, která popsala vznik nemocnice a celých
prvních sto let jejího vývoje a činnosti. Protože od
tohoto výročí prošla nemocnice spoustou proměn
a aktuálně otevírá dlouho očekávaný pavilon pro
interní obory, rozhodli jsme se k této významné
události připravit opět materiál, který zdokumentuje
jednak změny posledních osmi let, ale také celý
proces přípravy a budování nového pavilonu.
Minulou publikaci, nazvanou „100 let nemocnice
na Vsetíně“ uvedl tehdejší ředitel MUDr. Martin Metelka konstatováním, že se jedná stavebně o stařenku, která potřebuje nové a moderní zařízení pro
vzdělaný personál, který je připraven poskytovat
vysoce kvalitní zdravotní péči pacientům Vsetínska
a blízkého okolí. Byla to tehdy výzva a současně
přání, aby se po otevření pavilonu patologie a dalších
laboratorních provozů ve výstavbě a modernizaci
nemocnice pokračovalo, aby byl dokončen schválený generel rozvoje Vsetínské nemocnice.

Musím na úvod této publikace velmi poděkovat
zaměstnancům. Není jednoduché vystudovat medicínu nebo ošetřovatelství ve třetím tisíciletí a současně léčit a ošetřovat pacienty ve sto let starých
budovách. Naopak, možná to bylo i trošku demotivující. Přesto však zůstali své nemocnici věrni, přesto
po celou dobu poskytovali péči na té nejvyšší možné
úrovni, kterou nemocnice našeho typu a naší velikosti může nabídnout. Systém poskytování zdravotní
péče se stále vyvíjí, do praxe se průběžně zavádějí
moderní, ale současně i velmi drahé metody léčby.
Vzniká nová, složitá a nákladná diagnostika, na trh
se dostávají nové a velmi drahé léky. Je logické, že
tato péče je centralizovaná ve velkých zdravotnických
zařízeních, kam jsou odesíláni i pacienti našeho regionu a naší nemocnice. I když geograficky je cesta
ke zdravotní péči delší, je to vždy ve prospěch výsledku léčby a zdraví pacienta. Dnes už se například
nikdo nepozastaví nad skutečností, že léčba složitých
kardiologických onemocnění a kardiochirurgické výkony nejsou poskytovány v nemocnici našeho typu,
ale že je pacientům zajišťována v kardiochirurgických centrech velkých nemocnic. A takových příkladů by se našlo mnohem víc. Přesto však nemocnice na Vsetíně má a bude mít své místo, její role
se pomalu mění v souladu s pokrokem lékařské
vědy a s ním souvisejícími změnami v systému poskytování zdravotní péče. A tomu se přizpůsobuje
i její rozvoj a vybavení.
Nový interní pavilon je prvním krokem na cestě
k moderní nemocnici. V dalších částech publikace
vás seznámíme s plány, které Zlínský kraj jako zakladatel a vlastník nemocnice připravuje a částečně

už i realizuje. Ke Zlínskému kraji směřujeme poděkování z nemocnice, ale i od pacientů z celého regionu, protože finanční částky, které v posledních
letech do naší nemocnice alokuje, nejsou vůbec zanedbatelné. Vedení nemocnice je efektivně a s péčí
řádného hospodáře využilo, což dokládají srovnávací
fotografie dále v textu, fotografie „před a po“. Byla to
spousta starostí, spousta trpělivosti zaměstnanců,
ale především pacientů, kteří byli součástí některých rekonstrukcí, kdy se bouralo a stavělo v jejich
těsné blízkosti.
Byl to ale i velký objem finančních prostředků z rozpočtu samotné nemocnice, protože vnitřní vybavení
rekonstruovaných prostor a stejně tak i nového interního pavilonu je hrazeno vždy z prostředků nemocnice. Ani těchto prostředků nebylo málo, a to
i přes skutečnost, že si nemocnice ještě stále nese
z hluboké minulosti neuhrazené ztráty. Díky obrovské
zainteresovanosti zaměstnanců se však i tato ztráta
daří postupně snižovat. Díky tomu jsou mnohem
větší možnosti modernizace vybavení i pořizování
nových a moderních přístrojů. Zde je potřeba zmínit
i nemalý podíl našich sponzorů a drobných dárců,
kteří pravidelně dle svých možností připívají na rozvoj nemocnice, čímž se také podílejí na její modernizaci. Jejich seznam dále v textu také najdete, ale
veliký dík za podporu a spolupráci jim vyslovuji již
na tomto místě.
Na závěr se ještě jednou vrátím k úvodnímu slovu
minulé publikace. To končilo přáním, aby nemocnice
nadále mládla a modernizovala se. Posuďte sami,
zda se toto přání naplňuje…

Věra PROUSKOVÁ

ř e d i t e l k a

n e m o c n i c e
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Příběh
vsetínské interny

je neodmyslitelně spjat s historií celé Vsetínské nemocnice. Od počátku byla součástí takzvaného monoprimariátu a více než sto let působila v nejstarší, původní
nemocniční budově. Zdravotnické zařízení se svými prvními budovami bylo slavnostně
otevřeno 23. dubna 1911 jako Všeobecná jubilejní veřejná městská nemocnice císaře
Františka Josefa I. na Vsetíně. Z dobových záznamů víme, že se zahájení zúčastnili i zástupci mocnáře, jehož jméno nesla. Do Vsetína přijel místodržitel Moravy JUDr. Karl
Heinold a moravský zemský hejtman Otto Serényi, rodák z nedalekých Luhačovic.
Přítomni byli i zástupci města, kteří již dlouhá léta o výstavbu nemocnice usilovali.
Vsetín byl na počátku dvacátého století průmyslovým městem s rostoucí výrobou,
byly tu cihelny, parní pila, továrna na ohýbaný nábytek, sklárna, nožírna, pivovar.
Plánovaly se nové školy, elektrárna, mlýn, vodovod, kanalizace. Iniciátory změn byli
především tehdejší starosta Josef Černocký, městský lékař MUDr. František Sova a architekt Michal Urbánek. Jeho první návrhy na tehdy ještě přízemní barákovou nemocnici pocházely již z roku 1892, jak jsme se teprve nedávno dozvěděli z nově objevených dokumentů. V roce 1904 pak následovaly plány na již dvoupodlažní nemocniční
pavilon s dalšími budovami.
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Rozpočet byl vyčíslen na 350 tisíc korun, zemská dotace činila necelou třetinu (100 tisíc korun). Zahájení
stavby se z finančních důvodů roky odkládalo. Odbor
pro výstavbu se s žádostí o finanční podporu obrátil
na majitele továren, ti však poukazovali na to, že provoz nemocnice bude pro město břemenem. Velká
spálová epidemie v roce 1908 zdůraznila nutnost zdravotní péče. Vše podpořil svým angažovaným projevem
na obecním zastupitelstvu i MUDr. František Sova.
Stavba nemocnice byla odhlasována dvaceti šesti
radními, jen dva byli proti.
První pacienty přijala nemocnice 16. května 1911
a toto datum je vnímáno jako faktické zahájení její
činnosti. Nemocnice tehdy měla hlavní pavilon, spojený chodbou s hospodářským stavením, budovu pro
ubytování řádových sester, infekční pavilon a márnici,
v plánech označovánu jako umrlčí komoru. V průběhu
roku 1911 přibyla ještě kaple, zasvěcená sv. Růženě
z Limy. Svatostánek nechali vybudovat na své náklady
manželé Thonetovi, a to podle projektu architekta Huberta Fleischmanna, který ji navrhl v neorománském
stylu, čímž se poněkud lišila od dalších nemocničních
budov Michaela Urbánka. Sedmého října 1911 byl po-

svěcen zvon pro novou kapli (sv. Augustin) a o den
později také kaple samotná. Sloužila řádovým sestrám, jež byly do Vsetína povolány z kláštera v Choryni, ostatnímu personálu i veřejnosti. Byli zde dlouhá
léta křtěni novorozenci.
Nově otevřená nemocnice měla v hlavní budově
62 lůžek, v přízemním infekčním pavilonu dalších 10
lůžek v šesti pokojích. Prvním primářem se stal na
základě konkurzu MUDr. Josef Gregor, který přišel do
Vsetína z Uherského Brodu. Kromě něj a sekundářky
MUDr. Štěpánky Ličkové, sloužilo v nemocnici jen šest
řeholních sester, správce, dva zřízenci a několik uklízeček. Už v nadcházejícím zimním období přišly první
obtíže, vytápění kamny v pokojích se ukázalo jako nedostatečné a znečišťující nemocniční prostory. Město
muselo najít a uhradit nový způsob vytápění a zásobování vodou. V prvním roce byla v nemocnici léčena
více než tisícovka pacientů, následně bylo povoleno
navýšení počtu lůžek na 101, přichází nový sekundář
(MUDr. Jan Tolar), počet řeholních sester je zvýšen
na dvanáct. Začíná se stále častěji hovořit o tom, že
kapacita nepostačuje a bude potřeba postavit novou
budovu.
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Teprve nedávno jsme v archivech objevili, že první
náčrty nového chirurgického pavilonu pocházejí již
z roku 1916. Snahu o rozšíření nemocnici ale zbrzdí
I. světová válka. Mladší lékaři jsou povoláni na frontu,
nemocnice pečuje o zraněné a nemocné vojáky. Problémy jsou se zásobováním, není možné provádět větší
chirurgické zákroky. V roce 1927 je postaven nový pavilon, jednalo se o administrativní budovu s potřebným
zázemím (dnešní pavilon očního oddělení), v hlavní
budově se uvolňují prostory pro nová lůžka, těch má
nemocnice již 160.
Po úmrtí MUDr. Josefa Gregora přichází v roce 1929
z Brna MUDr. Josef Holz, který následně stál v čele
nemocnice ve Vsetíně až do roku 1957 a provedl ji
lety druhé světové války i významného rozvoje v letech
poválečných se vznikem řady nových oddělení.
Progres umožnila výstavba nového chirurgického
pavilonu. Přes mnohé obtíže, opakovaná zastavení
stavby a problémy s dodávkou nejrůznějších materiálů, byla pětipodlažní budova dokončena v roce 1945.
Přicházejí noví odborníci a vznikají oddělení gynekologicko-porodnické (primář MUDr. Rudolf Houdek), chirurgické (MUDr. Josef Holz), ušní-nosní-krční
(MUDr. František Adamík), dětské oddělení (MUDr. Slavoj Vrzala) a následně další. Stará budova se uvolnila
pro samostatné interní oddělení, jehož přednostou
byl od roku 1946 MUDr. Miroslav Vejrosta.
Po odchodu zmíněných odborností do hlavní budovy bylo zapotřebí původní interní pavilon upravit,
zřídit laboratoř. Vše probíhalo za plného či částečného provozu. MUDr. Vejrosta byl významným a respektovaným odborníkem, vychoval řadu internistů,
obvodních i závodních lékařů. Mezi spolupracovníky
a žáky byli lékaři, kteří se později uplatnili jako primáři interních oddělení či příbuzných odborností
v naší nemocnici i v dalších zdravotnických zařízeních, například MUDr. Antonín Tovaryš, MUDr. Tomáš
Goláň, MUDr. Karel Srovnalík nejstarší.
Rozvoj lékařství i narůstající poptávka po léčbě
vedly v šedesátých letech k dalším stavebním úpravám interního pavilonu. Původní dvacetilůžkové pokoje (přes celou šířku budovy) byly rozděleny na menší,
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roku 1967 je přistavěna příjmová ambulance a funkční
laboratoř, o dva roky později zdravotníci otevřeli
jednotku intenzivní péče (JIP), jednu z prvních v tehdejším Severomoravském kraji. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let došlo k dalším změnám:
vznikla jednotka intermediární péče (IMP) jako mezistupeň mezi intenzivní a standardní péčí (1977), o čtyři
roky později zahájil svou činnost gastroenterologický
ordinát, který vedl MUDr. Gustav Bubela.
Po více než třech desítkách
let střídá MUDr. Miroslava Vejrostu v čele oddělení jeho
žák, MUDr. Jiří Hrabal. Rozšířil
kardiovaskulární program,
který se zaměřil na akutní
formy ischemické choroby srdeční, na vyhledávání a správnou léčbu nemocných s vysokým krevním tlakem. Do
kardiologické ambulance nastoupil roku 1985 MUDr. Petr
MUDr. Jiří Hrabal
Palacký, který v nemocnici působí doposud a významně se
za dobu svého působení zasloužil o rozvoj péče o pacienty v oblasti kardiologie a interního lékařství obecně.
V roce 1986 byla zprovozněna jednotka intenzivní
péče a intermediární péče.
Na přelomu tisíciletí se po MUDr. Jiřím Hrabalovi
na postu primáře interního oddělení postupně vystřídali MUDr. František Orolin, MUDr. Jaroslav Doubravský a MUDr. Jiří Ludva (primářem do listopadu
2008). Spektrum péče interního oddělení se rozšířilo
rovněž o hemodialyzační středisko (HDS), které bylo
slavnostně otevřeno koncem roku 1991. Poskytuje
léčbu nemocným s akutním i chronickým selháním
ledvin a také s některými závažnými otravami. První
dva roky byla vedoucí střediska MUDr. Dalinka Hniličková, kterou vystřídal MUDr. Mojmír Lanžhotský.
V současné době má chod HDS (společně s nefrologickou ambulancí) na starost MUDr. Petra Čechová.

N OV Ý I N T E R N Í PAV I LO N |
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MUDr. Jaroslav Doubravský

Nová interna
byla snem
několika generací
zdravotníků

Ze svého archivu nám zapůjčil několik fotografií také
MUDr. Jaroslav Doubravský, který v nemocnici pracoval od roku 1975, primářem byl od roku 1997 až do
roku 2003, později působil v privátní praxi. Snímky
zachycují atmosféru přelomu století, převzetí nového,
na svou dobu velmi moderního ultrazvuku, nahlížejí
mezi pacienty i do zázemí, na jednotku intenzivní péče
i s jejím vybavením, které zůstávalo dlouhá léta stejné.
„Celý život všichni primáři interního oddělení bojovali za novou budovu. Jsem rád, že se podařilo tohoto cíle dosáhnout. Přeji všem lékařům i dalším
zdravotníkům, ať se jim v novém daří, aby bylo o pacienty postaráno a obor se dále rozvíjel,“ poslal pozdrav MUDr. Jaroslav Doubravský.
MUDr. Jaroslav Doubravský
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MUDr. Jiří Ludva

MUDr. Bořek Lačňák

MUDr. Vlastimil Koziel

MUDr. Tomáš Mičkal

MUDr. Ján Ürge

V letech 2003 až 2018 interní oddělení vedli primáři
MUDr. Jiří Ludva (2003–2008), MUDr. Bořek Lačňák (2009–2010, 2017–2018), MUDr. Vlastimil Koziel
(2011–2015) a MUDr. Tomáš Mičkal (2016). Nově nastupujícím primářem interního oddělení
Vsetínské nemocnice je od 1. prosince 2018 MUDr. Ján Ürge.
V mezidobí došlo sice k nezbytným dílčím úpravám,
vylepšením a modernizaci lůžek, starý interní pavilon z roku 1911 však již neposkytoval potřebné zázemí
pro moderní péči. Jediným řešením byla výstavba
pavilonu nového. Prostory navštívila řada zástupců
regionu a politiků, v roce 2013 také prezident České
republiky Ing. Miloš Zeman, který se setkal se zaměstnanci i pacienty interního oddělení Vsetínské
nemocnice.
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Internisté však přesto i v náročných podmínkách starého
pavilonu léčili široké spektrum
vnitřních chorob dospělé populace, především chorob srdce, trávicího traktu, ledvin, krve,
endokrinních nemocí. Ambulantní část zahrnovala a zahrnuje nejen všeobecnou interní
a příjmovou ambulanci, ale i kardiologickou, nefrologickou, gastroenterologickou a funkční laboratoř.
Velmi úzká spolupráce s krajskými a fakultními nemocnicemi umožňuje zahájit život zachraňující léčbu
o mnoho hodin dříve, než bývalo kdy v minulosti
možné (úzká spolupráce s Krajskou nemocnicí T. Bati
ve Zlíně, s FN Olomouc, FN Ostrava-Poruba, s Nemocnicí Podlesí v Třinci a s dalšími vysoce specializovanými centry s ojedinělými možnostmi diagnostiky
a léčby, například v Brně či Praze).
O pacienty kromě lékařů pečuje také ošetřovatelský
tým v čele s vrchní sestrou Mgr. Bohdanou Kutějovou,
která navazuje na práci svých předchůdkyň Bc. Františky Malíkové, Heleny Haničákové a mnoha dalších.
N OV Ý I N T E R N Í PAV I LO N |
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Roku 2017 bylo na oddělení hospitalizováno více než dva a půl
tisíce pacientů (2 650) a více než
jedenáct tisíc ošetřeno ambulantně (11 162), realizováno bylo
přes dvacet osm tisíce vyšetření (28 530).
Společně s interním oddělením
získá moderní zázemí v novém
pavilonu také neurologie. Symbolicky se tak vrátí do
míst, která souvisejí s počátkem její činnosti. Neurologické oddělení vzniklo 1. července 1973, k dispozici
mělo tehdy třicet lůžek a působilo v prostorách původního infekčního pavilonu, jenž uvolnil místo pro
stavbu nové interny. Prvním primářem byl MUDr. Josef
Křupka. Brzy kapacita oddělení nestačila a neurologie získala další lůžka v tehdy nově vybudovaném
infekčním pavilonu. Již v 70. a 80. letech měla neurologie na svou dobu kvalitní vybavení, k dispozici elektrodiagnostickou (EEG, ultrazvuk), rehabilitační a reflexní terapii. Na oddělení rovněž sloužil prototyp
československého elektromyografu (EMG) Tesla, který
byl ve své době raritou.

MUDr. Josef Křupka

MUDr. Pavel Volčík

MUDr. Bohdan Křupka Ph.D.

MUDr. Blanka Rychlíková

Neurologické oddělení Vsetínské nemocnice vedli primáři MUDr. Josef Křupka (1973–1991),
MUDr. Pavel Volčík (1991–2007), MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D. (2007–2011),
MUDr. Blanka Rychlíková (2011 až dosud).
V roce 1991 vystřídal MUDr. Josefa Křupku na pozici primáře MUDr. Pavel Volčík, dochází k obměně přístrojového vybavení, oddělení je však ještě rozděleno
do několika budov. Scelit všechna pracoviště pod
jednu střechu (tehdy hlavní budovy chirurgických
oborů) se daří až v roce 2008, to byl již rok primářem
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D. Oddělení přibyl stacionář
pro specializovanou ambulantní léčbu, lékaři kromě
EEG a EMG laboratoře využívají i možnosti moderních vyšetření na radiodiagnostickém oddělení (počítačová tomografie, ultrazvukové vyšetření). Prvního
prosince 2011 se primářkou neurologického oddělení
Vsetínské nemocnice stává MUDr. Blanka Rychlíková,
která přichází do Vsetína po předchozím působení

v nemocnici v Orlové. Oddělení se znovu stěhuje, tentokrát do pavilonu Čtyřlístek. Staniční sestrou je od
roku 2016 Romana Mucsková.
Neurologické obtíže trápí stále větší část populace,
přibývá pacientů a zvyšuje se poptávka po vyšetřeních. Zdravotníci se věnují léčbě závažných onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a pohybového
aparátu. Nejčastěji se zde léčí pacienti s cévní mozkovou příhodou, s onemocněním páteře, míchy a míšních kořenů, s epilepsií, roztroušenou sklerózou, s degenerativními onemocněními nervového systému
a s bolestmi hlavy. Péče je poskytována na lůžkách
v rámci spojeného interního lůžkového fondu, na neurologickém stacionáři a v ambulancích.
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Modernizace
nemocnice od roku 2011

Před výstavbou nového interního pavilonu byl nejnovějším objektem v areálu Vsetínské nemocnice pavilon patologie a centralizovaných laboratoří. Jeho
provoz byl slavnostně zahájen v roce stého výročí
nemocnice, konkrétně 7. dubna 2011 za účasti tehdejšího hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka a dalších
představitelů Zlínského kraje.
Investorem stavby za 103 milionů korun byl Zlínský
kraj, který ze svého rozpočtu uvolnil 64 milionů, bezmála 40 milionů činila dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Vnitřní vybavení
v hodnotě 19 milionů korun uhradila z vlastních prostředků Vsetínská nemocnice. Stavební práce byly
zahájeny 1. března 2010 a ukončeny v lednu 2011.
Důvodem výstavby nového objektu byl především
havarijní stav staré patologie z roku 1911 (dostavěné
v šedesátých letech), která již nesplňovala bezpečnostní ani hygienické podmínky.
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V novém objektu začalo pracovat nejen oddělení
patologické anatomie, ale také klinické biochemie
a hematologicko-transfuzní oddělení, dvě posledně
jmenovaná se přestěhovala z polikliniky. Nový pavilon s moderním vybavením a zkušenými zdravotníky
zkvalitnil diagnostické možnosti. Budova je kompletně
klimatizovaná, bezbariérová, byla zde instalována potrubní pošta, jako v prvním objektu Vsetínské nemocnice. Vzniklo také moderní zázemí pro dobrovolné
dárce krve a později (od roku 2017) také dárce krevní
plazmy. Výstavba pavilonu byla nultou variantou generelu dalšího rozvoje Vsetínské nemocnice, schváleného Zlínským krajem.
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V areálu Vsetínské nemocnice proběhla v jarních měsících 2013 demolice již několik let nevyužívaných
budov bývalé patologie a neurologie. Akce byla přípravou území pro
stavbu nového interního pavilonu,
investorem byl Zlínský kraj.
Stará neurologie před demolicí
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V úterý 10. prosince 2013 byl slavnostně zahájen
provoz rekonstruované centrální sterilizace. Investorem stavební části v objemu 14,5 milionu korun byl
Zlínský kraj. Nemocnice uhradila dodávku zdravotnických technologií a vnitřní vybavení za bezmála 6,5 milionu korun. Centrální sterilizace má nyní k dispozici
nové myčky nástrojů a sterilizátory nové generace –
plazmový sterilizátor a parní sterilizátory s vlastním
vyvíječem par. Během stavebních prací byla navíc
instalována nová plastová okna, vybourány stávající
stěny a provedeny příčky v souladu s navrženým
dispozičním řešením. Prostory mají nové podlahy
a podhledy, byly realizovány povrchové úpravy stěn,
vybudovány potřebné vnitřní rozvody sítí a vzduchotechniky, nainstalovány radiátory s termoregulačními
hlavicemi.
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Významná byla v roce 2014 realizace zateplení polikliniky, která zlepšila tepelnou pohodu v budově,
kde jsou čtyři desítky pracovišť, šetří náklady na vytápění a pozitivně změnila celkový vzhled rozsáhlé
stavby v centru Vsetína. Vyměněno bylo 272 oken a zatepleno 3,2 tisíce metrů čtverečních fasády. Celkové
náklady dosáhly bezmála 18 milionů Kč, realizaci
umožnila dotace z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Podíl
nemocnice činil zhruba 11,5 milionu Kč. Kromě oken
byly vyměněny také vstupní dveře a provedena rekonstrukce střechy. Součástí stavebních úprav byla
i sanace venkovního schodiště a úprava přístupu do
druhého nadzemního podlaží.
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Moderně vybavená, bezbariérová a snadno dostupná. Taková je nová Lékárna DUO u vstupu do Vsetínské nemocnice. Veřejnost jejich služeb využívá od
pondělí 9. února 2015. Pacienti, kteří opouštějí nemocniční areál, si tak mohou vyzvednout léčiva přímo
na místě a využít i dalších nabídek a služeb. Nová lékárna vyrostla v prostorách bývalých odborných zubních ambulancí, které bylo nutno nejprve přestěhovat
do nových prostor. Celkem si akce vyžádala více než
sedm milionů korun. Stavební část v hodnotě 5,9 milionu korun byla uhrazena z prostředků Zlínského
kraje. Vybavení za 1,3 milionu korun pak zaplatila
Vsetínská nemocnice. Úpravu prostor stomatologických ambulancí již řešil nájemce.
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Po výměně lůžek v rámci Roku pro LDN se léčebna dlouhodobě nemocných (nyní oddělení následné péče) Vsetínské nemocnice dočkala i venkovní proměny. Zateplen byl obvodový plášť a střecha, vyměněna zbývající
část oken, upraveny vstupy do budovy, zhotovena nová fasáda. Projekt byl
financován z fondu EU a příspěvku Zlínského kraje. V jeho rámci byla zateplena i správní budova. Práce byly realizovány v rámci projektu Vsetínská nemocnice a.s. – realizace úspor energie. Celkové uznatelné náklady na akci
činily 10,3 milionu korun, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 6,2 milionu korun. Zlínský kraj doplatil částku 4,1 milionu korun (40 % z celkové
částky). Projekt realizovaný v letech 2014–2015 byl spolufinancován Evropskou
unií – fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Řídícím orgánem bylo Ministerstvo životního prostředí ČR, zprostředkujícím
subjektem Státní fond životního prostředí ČR, příjemcem dotace Zlínský kraj.
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Starý vstup do areálu, stav z roku 2015. Se zateplením správní budovy se změnil i vjezd do areálu Vsetínské nemocnice
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Hlavní vjezd do areálu byl původně obousměrný.
Pro výjezd byla v závěru roku 2015 vybudována samostatná komunikace a provoz zjednosměrněn. Následujícího roku byla zateplena správní budova a doplněna zeleň. Prostranství uvnitř nemocnice získalo
zcela nový vzhled. Finální úpravy se dočkal i prostor
před poliklinikou, uskutečnila se rekonstrukce chodníku a opěrné zdi, včetně odvodů dešťové vody. Náklady akce přesáhly jeden milion korun a byly uhrazeny z prostředků Vsetínské nemocnice.
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Zmodernizována byla na přelomu let 2016 a 2017
další dvě podlaží pavilonu G, kde sídlí oddělení následné péče (dříve LDN). V přízemí vzniklo zázemí pro
ergoterapii, ambulance (lékařská pohotovostní služba
pro dospělé, nutriční ambulance a poradna), nová
tělocvična, která je využívána i pro odpolední cvičení
dětí a dospělých či těhotných. Pavilon začal využívat
název Triangl, ve kterém souzní geriatrická a rehabilitační péče, spolu s dalšími oblastmi péče. Oprava,
modernizace a údržba pavilonu přitom od roku 2011
přišla na více než 13,5 milionu Kč (z toho 8,2 mil. Kč
uhradil Zlínský kraj ze svého rozpočtu).

Po výměně oken, zateplení a úpravě hlavního přístupového prostoru byla roku 2017 zahájena i modernizace vnitřních prostor polikliniky Vsetínské nemocnice. Přemístěním zubní a lékařské pohotovostní
služby pro děti do přízemí budovy vzniklo nejen nové
zázemí pro obě ambulance s bezbariérovým přístupem, ale uvolnil se také prostor v prvním patře pro
plánované rozšíření rehabilitačního oddělení. V budově polikliniky došlo také k modernizaci toalet ve
třech patrech (WC naproti výtahu), jejich stav a vybavení již nebylo vyhovující.
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Podnětem k rozsáhlé rekonstrukci centrální zaměstnanecké jídelny ve stravovacím pavilonu Vsetínské
nemocnice byl havarijní stav podlahy. Stavební práce
se uskutečnily na přelomu listopadu a prosince 2017,
během nich se změnila celková dispozice prostor.
Kromě opravy podlahy a instalace nové krytiny byl
přemístěn pult pro volný prodej, došlo k přesunu
a úpravě vchodu do jídelny, ale také k celkové rekonstrukci sousedícího sociálního zařízení. Obnova přišla
na 2,8 milionu Kč z prostředků Zlínského kraje.
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Za účasti předsedy představenstva Vsetíské nemocnice a.s. MUDr. Radomíra Maráčka, starosty Vsetína
Ing. Jiřího Růžičky, zástupců nemocnice, jednotlivých
oddělení a řady dalších vzácných hostů byla ve středu
27. června 2018 slavnostně otevřena modernizovaná
Lékárna DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice a zároveň nové prostory, které získalo rehabilitační oddělení.
Modernizace Lékárny DUO přišla Vsetínskou nemocnici na zhruba 3,5 milionů korun. Zmizely výdejní boxy
a dřevěné obklady stěn z osmdesátých let minulého
století. Lékárna získala klimatizaci, nové podhledy,
podlahy, zcela nové prostorové uspořádání a vybavení, včetně kabinky, kde si mohou klienti vyzkoušet
zdravotnické pomůcky či obuv, rozšířila se i nabídka
daného sortimentu.

29

|

N OV Ý I N T E R N Í PAV I LO N

Rehabilitační oddělení získalo nový vstup s centrální
čekárnou a recepcí, která poskytla diskrétní zónu, navazující bezprostředně na čekárnu u ambulance lékařů
a další individuální kinezioterapie. Změnilo se uspořádání i dalších částí oddělení, zmodernizovalo se zázemí
pro rehabilitační péči o nejmenší pacienty.
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V moderní vzdělávací centrum se změnila knihovna
nemocnice. Stavební úpravy v hodnotě tří milionů
korun uhradil Zlínský kraj, inventář za tři sta tisíc korun
Vsetínská nemocnice. Původní knihovna, vybavená
zastaralým nábytkem z 80. let minulého století, již
nevyhovovala potřebám pořádání vzdělávacích akcí,
nejrůznějších jednání. Nový prostor je rozšířen o bývalé administrativní zázemí, má moderní osvětlení
zabudované v podhledech, místnost je klimatizovaná. Novinkou je možnost rozdělení prostoru mobilní
stěnou na dvě samostatné části. Variabilní je i nový
moderní nábytek. Nově byla pořízena také ozvučovací a promítací technika. Změnila se celková barevnost: dřívější tmavohnědý nábytek s červenými
doplňky vystřídala bílá v kombinaci s modrou, šedou a světlehnědou přírodní dýhou.

Opravy fasády se dočkal v roce 2018 pavilon Čtyřlístek, důvodem bylo napadení staré fasády houbami
a mikroorganismy, což potvrdilo odborné místní šetření. Zapotřebí bylo provést mytí a ošetření fasády,
lokální opravy, stavební úpravy porušených ploch,
následně impregnaci a nový nátěr. Oprava přišla na
více než 1,3 milionu korun bez DPH, dalších bezmála
čtyři sta tisíc stála oprava balkónů. Práce byly hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje a zabránily dalšímu
poškození vnějšího pláště objektu. Původní žlutou
barevnost vystřídala kombinace bílé, zelené a šedé.
Budova se tak svým vzhledem přiblížila sousednímu
novému internímu pavilonu.
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Budování
nového interního pavilonu
Samotné výstavbě nového pavilonu předcházela
náročná příprava. Ta byla započata již v roce 2007, kdy
byly zahájeny práce na generelu rozvoje Vsetínské nemocnice. Plánovaný rozvoj a dostavba nemocnice byla
plánována v několika etapách. Přípravná etapa byla
dokončena v roce 2011 otevřením pavilonu patologie
a centralizovaných laboratoří, interní pavilon je etapou první.
Nový pavilon je situován do prostoru, kde dříve stála
budova neurologie a staré patologie. Provoz lůžkové
části neurologie byl do náhradních prostor přestěhován již roku 2008, provoz oddělení patologické anatomie se přemístil do nového pavilonu v roce 2011.
Následovala demolice obou budov, která byla za jeden
a čtvrt milionu korun realizována v roce 2013.
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Dále byl před zahájením stavby pavilonu vybudován
v roce 2014 technický kanál, a to za 19 miliónů korun.
Ten propojil stávající „infekční pavilon“ (budova K)
s kotelnou a je připraven k propojení i na další plánované budovy. Prvním nově připojeným pavilonem
je právě interní pavilon, označován písmenem H.
Podzemní technický kanál slouží pro rozvod teplé
a studené vody, silnoproudých a slaboproudých kabelů, kyslíku a potrubní pošty.
Kanál umožňuje, aby v případě
poruchy nebo dodatečných instalací nedocházelo ke zbytečným
omezením standardního provozu
nemocnice prováděním nutných
výkopových prací.

Samotná stavba nového pavilonu byla slavnostně zahájena poklepáním základního kamene 30. září 2016. „Dnes je skutečně významný
den, protože zde zahajujeme stavbu, na kterou se na Vsetíně dlouho
čekalo“, uvedl ve svém proslovu tehdejší hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák. Ředitelka nemocnice, Ing. Věra Prousková
uvedla: „Jestliže dnes poskytujeme zdravotní péči v budově, která
prvního pacienta přijala před 105 lety, tak je skutečně čas na její restart“. Promluvil i Mgr. Petr Kořenek, tehdejší poslanec Parlamentu
České republiky. „Rád bych poděkoval všem lékařům, sestrám, zdravotníkům obecně, za úsilí a trpělivost, kterou měli. Současně chci poděkovat i minulému vedení nemocnice za přípravu, ale i současnému
vedení, protože na něj dopadne tíha realizace“. Slova se ujal i tehdejší
starosta města Vsetína a stávající hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
„Potlesk si nechme všichni pro otevírání nové budovy. Já jsem skutečně rád, že se to konečně podařilo a že nám všem bude nová interna sloužit“. Slavnosti se zúčastnil i majitel stavební společnosti
VW WACHAL a.s. pan Ing. Viliam Wachal, který neskrýval radost ze skutečnosti, že právě jeho firma se bude podílet na budování pavilonu
tak významného pro celé Valašsko.
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Celkové náklady Zlínského kraje
na nový pavilon v tis. Kč:
Projektová příprava
Demolice
Inženýrská činnost
Technický kanál
Nový pavilon
Celkem
Nejvýznamnější položky
vnitřního vybavení pavilonu v tis. Kč:
Lůžka včetně stolků pacientů
Monitorovací systém JIP
Gastroenterologická ambulance
Ostatní vybavení JIP
Přístroje EEG a EMG (neurologická
ambulance)
Elektrokardiograf
Vyšetřovací světla
Nábytek a ostatní mobiliář
Vyšetřovací lehátka, pacientská křesla,
vozíky a křesla pro pacienty
Infuzní technika
Přístroje pro rehabilitaci
Elektrovybavení (ledničky, televizory,
mikrovlnné trouby, PC, tiskárny…)

14 851
1 273
3 489
19 015
191 732
230 360

6 100
7 000
4 300
3 000
850
1 000
1 450
6 600
1 600
2 100
230
1 200
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„Nový interní pavilon bude velkým přínosem a komfortem nejen pro personál, ale především pro naše
pacienty, a na tom nám nejvíce záleží. Stará budova
přinášela mnohá úskalí, se kterými jsme se každodenně potýkali, o to více se těšíme do nové budovy,
do nových prostor. Nejvíce nás trápila velikost pokojů,
kde bylo i osm pacientů v jedné místnosti, chybějící
sociální zařízení a nevyhovující pracovní prostory pro
personál. Nový pavilon přinese mnohá významná zlepšení, sociální zařízení jsou v rámci každého pokoje,
objekt je klimatizovaný, moderně vybavený, pokoje
maximálně třílůžkové. Zcela nové uspořádání má
ambulantní provoz, novinkou je vyvolávací systém,
který, jak doufáme, přinese plynulejší chod všech ambulancí. Pracoviště mají moderní design, povzbuzující barevnost a mnohdy až nadstandardní vybavení.
Příjemně působí i okolí nového pavilonu s vysázenou
zelení, v letním období bude parčík tvořit příjemné
zázemí pro naše pacienty.
Těšíme se do nového, pevně věříme, že očekávání
stávajícího personálu budou naplněna, a nezklameme
ani naše budoucí pacienty. Což je pro nás velkým
závazkem do budoucna. Doufáme, že nové, moderní
prostředí osloví i potenciální nové zaměstnance, zvýší
se zájem studentek zdravotnické školy pracovat na
našem oddělení, ale bude i novým impulsem pro mezioborovou spolupráci,“ uvedla vrchní sestra interního
oddělení Vsetínské nemocnice
Mgr. Bohdana Kutějová.

Těšíme se
do nového
pavilonu...

„Velkým pozitivem nového pavilonu je centralizace
všech našich ambulancí do jedné budovy. Doposud
byla EMG a EEG laboratoř v budově chirurgických
oborů, neurosonografie v interním pavilonu a neurologická ambulance v Čtyřlístku. Nyní budou všechny
ambulance v jednom objektu, v těsné blízkosti interních ambulancí, což bude pro pacienty velkou výhodou. Významnou změnou a novinkou bude rovněž kvalitně vybavená mezioborová, interně-neurologická
jednotka intenzivní péče. Nový pavilon je perspektivní
pro další rozvoj nejen v rámci neurologické odbornosti,
ale i pro spolupráci v rámci interního oboru,“ dodala
primářka neurologického oddělení Vsetínské nemocnice
MUDr. Blanka Rychlíková.
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Stavba v obrazech

14. května 2017

1. listopadu 2016

2016 | 2018
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23. října 2017

31. srpna 2017

27. června 2017
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14. března 2018

12. ledna 2018

21. listopadu 2017
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9. listopadu 2018

4. září 2018

20. července 2018

Společně

pro novou internu

Tak se jmenuje kampaň, kterou vyhlásila Vsetínská
nemocnice a jejímž prostřednictvím oslovovala místní
podniky, organizace i obce a města ke spolupráci při
zajišťování finančních prostředků pro nákup vybavení nového interního pavilonu, jenž bude sloužit
obyvatelům celého regionu. Logo kampaně vytvořil
Grafický ateliér Šamaj, obdobně jako mnohé další
grafické prvky Vsetínské nemocnice.
Sponzorským darem ve výši 450 tisíc Kč kampaň
symbolicky odstartovala společnost Kayaku Safety
Systems Europe a.s. (tehdy ještě pod názvem Indet
Safety Systems a.s.). V průběhu roku 2018 přispěla
další částkou ve výši 200 tis. Kč k pořízení přístrojového vybavení gastroenterologické ambulance, která
bude rovněž působit v novém pavilonu. Celkem tedy
na projekt nové interny poskytla 650 tis. Kč. Společnost
Kayaku Safety Systems Europe a.s. patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice. V minulých letech přispěla na nákup lůžek pro několik oddělení (chirurgické, oddělení následné péče), ale také
pomohla s nákupem potřebných přístrojů. Celkem věnovala nemocnici od roku 2013 částku 2,35 mil Kč.
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Do kampaně Společně pro novou internu se zapojili i vsetínští hokejisté. Ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková převzala od jednatele VHK
ROBE Vsetín Daniela Toboly šek s částkou 80 tis. Kč
z internetové aukce hokejových dresů – v nich sportovci odehráli zápas, v jehož rámci mohli zájemci přímo
na stadionu na vsetínském Lapači vstoupit registru
dárců kostní dřeně (Hokej na dřeň 3).
Tři sta padesát diváků podpořilo koupí vstupenky
benefiční akci Vsetínské nemocnice nazvanou Ondrášovské putování. Večerní program Vojenského uměleckého souboru Ondráš se uskutečnil ve středu
25. dubna v Domě kultury Vsetín. K výtěžku 120 tis. Kč
přispěly také obec Halenkov a společnost Austin Detonator, která rovněž patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice.
Z dalších obcí regionu Vsetínskou nemocnici v rámci
kampaně Společně pro novou internu svým darem
podpořily Leskovec, Valašská Polanka, Oznice, Študlov, Francova Lhota, Pozděchov, Seninka či Hošťálková. V rámci veřejné sbírky budou subjekty i jednotlivci přispívat do konce kalendářního roku 2018.
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Vize
rozvoje

nemocnice

První velká a významná etapa rozvoje a modernizace Vsetínské nemocnice je dokončena. Plně jsou
modernizovány objekty a prostory pro interní obory
(interna, neurologie a související odborné ambulance)
a laboratorní provozy (klinická biochemie, hematologická ambulance, laboratoř a transfuzní služba i oddělení patologické anatomie). Při pohledu na aktuální stav areálu lze konstatovat, že jeho polovina je
nová, moderně upravená a vybavená tak, jak požadují dnešní nároky moderní medicíny a ošetřovatelství. Je tedy na místě otázka, co dál?
K řešení ještě zbývá modernizace hemodialyzačního
střediska, které zatím zůstane ve staré interně. Zlínský
kraj však v realizaci plánu investičního rozvoje Vsetínské nemocnice pokračuje a již 7. května 2018 schválil
prostředky na vybudování nové hemodialýzy. Ta bude
umístěna v budově Čtyřlístku (pavilon K) do prostor,
které se uvolnily po přesunu neurologie do nového
interního pavilonu. V nové dialýze vznikne moderní
a prostorný dialyzační sál s 18 lůžky, s moderním technickým zázemím, které významně ulehčí fyzickou námahu personálu při přípravě hemodialyzačních roztoků. Vybudována bude také nefrologická ambulance,
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moderní šatny a sociální zařízení pro pacienty a komplexní zázemí pro personál. Současně zde vznikne
nové pracoviště pro pedagogy a studenty zdravotnické školy, jehož součástí budou nejen šatny studentů, ale i nová učebna a pracovna pro pedagogy.
Vybuduje se i další komunikační vertikála (schodiště
a výtah) tak, aby zůstal oddělen provoz dialýzy od
provozu dětského oddělení, které v budově zatím
zůstane. Akce je nyní v projektové přípravě, realizovat
se bude v roce 2019 a otevření se předpokládá počátkem roku 2020.

Na rok 2020 se rovněž plánuje demolice staré interny, na jejímž místě má vyrůst centrální objekt pro
chirurgické obory. Jeho součástí bude urgentní příjem,
ambulantní trakt se všemi ambulancemi včetně kompletního radiodiagnostického oddělení, dále centrální
operační sály s dospávacími pokoji, mezioborová jednotka intenzivní péče a lůžkové jednotky pro ARO,
chirurgii, ortopedii a gynekologii. Vznikne zde také
moderní porodnice i s lůžkovým zázemím pro maminky a novorozence a bude koncipována dle nejnovějších trendů v porodnictví. Současně se do pavilonu

s cílem centralizace všech pracovišť přemístí i dětské oddělení. V budově je pak plánována i lékárna
a centrální sklady, což zjednoduší, zlevní a zrychlí systém zásobování jednotlivých nemocničních pracovišť.
Vážení čtenáři, věřme, že všechny plány budou naplněny, že pokračování modernizace nemocnice bude
plynule navazovat na interní pavilon a nové dialyzační středisko a že budeme moci v horizontu několika málo let vydat pokračování této publikace, a to
s názvem:

Nový chirurgický pavilon
Vs et ín s ké n em oc n ice
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