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Vsetínská 
nemocnice

informuje

Nový interní pavilon je posunem o sto let dopředu

Vážení zaměstnanci a čtenáři našeho zpravodaje, čas běží 
neuvěřitelně rychle a rok, ve kterém nás čekaly tak zásadní 
úkoly, je za námi. Snad uběhl tak rychle právě proto, že 
úkoly byly náročné a stály spoustu sil a práce. Pojďme se, 
jako obvykle na počátku roku, na chvíli zastavit a rok zre-
kapitulovat.

Počátek roku přinesl po prvních informacích o budoucí 
spolupráci nemocnic Zlínského kraje jistou míru nejistoty 
a obavy z budoucnosti nemocnice. Bohužel, jak to obvykle 
bývá, se některé informace zkreslily, některé se přibarvily, 
některé naopak i scházely. V nemocnicích Zlínského kraje 
tak vznikla atmosféra pochybností a nedůvěry, ve které se 
většinou předkládané informace a argumenty moc nechtějí 
poslouchat. V takových podmínkách se pak často mohou 
dělat chyby, a to zásadní. Nejistota přináší rozpady kolek-
tivů, nedůvěru klientů, horší spolupráci se všemi, kdo se na 
péči o pacienty podílí. Snad právě atmosféra spolupráce, 
důvěry a zdravého rozumu, kterou se snažíme dlouhodobě 
budovat, způsobila, že naší nemocnici se komunikační prob-
lémy vyskytly jen výjimečně a my jsme se tak mohli místo 
dlouhých diskuzí a vysvětlování více věnovat našemu hlav-
nímu úkolu – péči o pacienty.

Dalším významným úkolem bylo zvyšování mezd. I tady 
jsme mohli navázat na zkušenosti minulých let, ale i na 
pozitivní ekonomické výsledky posledních let. Základem 
pro růst mezd je zajištění odpovídající výkonnosti nemoc-
nice. Od počátku roku jsme řešili poměrně složitý problém, 
kdy nám výkonnost v akutní péči razantně klesala. Hrozily 
zásadní kroky, které měly vést ke snižování nákladů a tím 
k zajištění ekonomické stability a efektivity. Po prvním čtvrt-
letí, kdy jsme vedoucí zaměstnance o tomto problému po-
drobně informovali, se výkon postupně stabilizoval a zdá se, 
že se nám podařilo většinu produkčního schodku vykom-
penzovat. Díky tomu jsme mohli ve mzdových nákladech 
vyplatit plánovanou částku a průměrné mzdy zaměstnanců 
meziročně navýšit až o deset procent. Přesto se nám nevy-
hnuly některé poměrně zásadní personální problémy. Si-
tuace na trhu práce, nedostatek lékařů, ale zejména ošet-
řovatelského personálu, byla příčinou některých omezení 
provozu a uzavření několika lůžek. A nešlo jen o nejznámější 
kauzu, problém interního oddělení. S nedostatkem perso-
nálu se potýkáme téměř na každém oddělení. Někde schází 
lékařský personál, jinde personál ošetřovatelský. 

Pokračování na str. 3

Místopředsedkyně představenstva Ing. Věra Prousková bilancuje rok 2018
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Za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, krajských 
zastupitelů, vedení nemocnic, zástupců developera, dodava-
telů vnitřního vybavení, představitelů Vsetína, významných 
sponzorů a dalších hostů se v úterý 18. prosince 2018 ko-
nalo slavnostní otevření nového interního pavilonu Vse-
tínské nemocnice. Budovu si následně prohlédla veřejnost 
a zaměstnanci, ať již současní, bývalí či budoucí. Se zájmem 
sledovali časosběrný dokument, listovali publikací, která 
vznikla u příležitosti otevření nového objektu – zahrnuje 
historii staré interny, budování nové i osudy lidí s ní spoje-
ných. Po vánočních svátcích pak bylo 2. ledna 2019 zahájeno 
stěhování ambulancí, v pondělí 7. ledna 2019 pak přemís-
ťování hospitalizovaných pacientů. Od 9. ledna 2019 je bu-
dova již v plném provozu. 

Fotografie: Jiří Balát, Zlínský kraj a Vsetínská nemocnice.
Podrobněji k tématu na str. 8 a 9 

Nová budova již slouží interním 
a neurologickým pacientům 
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Dokončení ze str. 1 
Díky spolupráci a zainteresovanosti zaměstnanců se daří 

provoz zajistit a nemocnice si tak svou úlohu ve zdravot-
nictví Zlínského kraje plní. Jsem si vědoma, že je to díky 
nasazení všech zaměstnanců. Každý svým dílem přispěl ke 
splnění úkolů, které před námi v roce 2018 stály. Patří za to 
vám všem obrovský dík. Ceníme si práce, která garantuje 
péči našim pacientům, péči, která je samotnými pacienty 
hodnocena velmi pozitivně. Vždyť i letos jsme obhájili pr-
venství v kraji v hodnocení spokojenosti hospitalizovaných 
pacientů. To je nejvyšší známka a hodnocení, které si můžeme 
přát. Je to signál pro všechny, že tato nemocnice je a bude 
pro pacienty nenahraditelná, že je jimi vyhledávaná a že 
tedy dává také jistotu zaměstnání a seberealizace zdravotní-
kům, ale i nezdravotnickým zaměstnancům.

Ke zvýšení kvality naší nemocnice směřoval i další a pro 
rok 2018 nejvýznamnější úkol. Dostavba a vybavení nového 
interního pavilonu. Kdo se přímo nepodílel na jednotlivých 
krocích jeho výstavby a vybavování, dokáže si jen těžko 
představit, kolik hodin práce, kolik hodin jednání s doda-
vatelem stavby, s dodavateli vybavení museli absolvovat 
techničtí zaměstnanci. Kolik hodin seznamování s novým 
objektem, přípravou prostor, organizace péče i organizace 
práce strávili zdravotníci na přípravě provozu. Dnes již máme 
to nejsložitější za sebou, dnes už pacienti i personál sklízejí 
plody práce v těchto dvou náročných letech. Ani oni to však 
nemají jednoduché, vždyť se přesunuli o sto let dopředu, a to 
je vskutku obrovský krok. Popřejme tedy všem pacientům, 
ale i všem zaměstnancům, aby tento první velký krok v re-
konstrukci nemocnice byl tím správným startem a důka-
zem toho, že tak zásadní změny i ve Vsetínské nemocnici 
zvládneme. Výsledek je o to zřetelnější, že se podařilo kromě 
nového pavilonu upravit i okolní budovy a venkovní pro-
stor, což dává polovině areálu nemocnice nový a moderní 
vzhled.

Jak vidíte, milí čtenáři, materiálně se nemocnici poměrně 
daří.  Přála bych si, ale i všem, kteří s nemocnicí žijí, aby se 
jí dařilo i lidsky. Aby zde vládly kolegiální pracovní vztahy, 
přátelská a spolupracující atmosféra, kde si každý jeden 
váží a ctí práci každého druhého. Každého podle jeho schop-
ností, znalostí a zkušeností a s důvěrou, že případný ne-
úspěch jednoho dokáže někdo další vykompenzovat či na-
hradit. Pomoci přímo tam, kde je to aktuálně potřeba a kde 
třeba právě schází personál.  Dovolte mi tedy závěrem po-
přát do nového roku vám i vašim blízkým, našim pacientům, 
spolupracujícím firmám i jejich zaměstnancům pevné zdraví, 
štěstí, porozumění a pozitivní přístup jak v rodině, tak i na 
našich pracovištích. Ať se vám osobně, ale i nám v nemocnici 
společně v roce 2019 všechno daří. Přeji všem úspěšný rok.

Vsetínská nemocnice navázala na úspěchy z let minulých  
a v kategorii Bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných 
pacientů obhájila první příčku v anketě Nejlepší nemocnice 
ČR 2018 v rámci Zlínského kraje. 

Výsledky jsou již tradičně vyhodnocovány na základě vy-
plněných dotazníků. „V celé republice hlasovalo více než še-
desát tisíc hospitalizovaných pacientů a bezmála čtyřicet 
dva tisíc pacientů ambulantních. Devadesát osm procent res-
pondentů hlasovalo pomocí tištěného dotazníku, dvě pro-
centa prostřednictvím webu,“ vysvětlili organizátoři z Health-
Care Institute (HCI). Hospitalizovaných pacientů se v dotazníku 
ptali, na základě čeho se rozhodli pro danou nemocnici, zda 
šli do zdravotnického zařízení s důvěrou, zda jim byl srozu-

mitelně vysvětlen navržený postup léčby, pokud pociťovali 
bolest, zda na ni bylo ze strany personálu účinně a včas 
reagováno, jak hodnotili komunikaci s lékaři a sestrami. 
Ptali se i na srozumitelnost značení

Dotazů bylo celkem pětadvacet, mezi nimi i otázka, zda 
bylo orientační značení v nemocnici srozumitelné? Deva-
desát pět procent dotazovaných pacientů Vsetínské nemoc-
nici odpovědělo kladně, tři procenta byla nerozhodná a dvě 
procenta hospitalizovaných nepovažovala označení za do-
statečně srozumitelné. 

V rámci celé České republiky jsme se v kategorii hospita-
lizovaných umístili na 38. místě. U ambulantních pacientů 
a zaměstnanců nebyl tentokrát odevzdán dostatečný počet 
vyplněných dotazníků. V rámci Zlínského kraje první místo 
v kategorii Bezpečnosti a spokojenosti ambulantních paci-
entů získala Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ab-
solutním vítězem ankety HCI Nejlepší nemocnice ČR 2018 
se stala Vojenská nemocnice Olomouc. A jaké získali orga-
nizátoři poznatky a postřehy ze statistického zpracování 
hlasů napříč Českou republikou? „Pozitivní trend jsme zare-
gistrovali v oblasti komunikace, například u srozumitelnosti 
vysvětlení navrženého postupu léčby, seznámení pacienta 
s tím, jak o sebe pečovat po propuštění z nemocnice, ale i spo-
kojenosti s nemocniční stravou. Naopak negativní trend 
jsme zaznamenali u celkové úrovně ošetření u ambulantních 
pacientů, a to o více než čtyři procentní body,“ nastínili or-
ganizátoři. 
Umístění i v první dvacítce zaměstnavatelů 
Vsetínská nemocnice byla úspěšná i v průzkumu společnosti 
STEM/MARK, který byl realizován v říjnu 2018 a zaměřil se 
na hodnocení zaměstnavatelů ve Zlínském kraji. V žebříčku 
nejlépe vnímaných společností byla na prvním místě spo-
lečnost ROBE lighting, na druhém místě ON Semiconductor 
a na třetím Austin Detonator. Vsetínská nemocnice se umís-
tila na devatenácté příčce, nejvýše ze všech zdravotnických 
zařízení v kraji. Hospitalizovaní pacienti

rozhodli o prvenství v kraji
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Interní oddělení Vsetínské nemocnice 
má od prosince nového primáře, stal 
se jím MUDr. Ján Ürge, zkušený lékař  
s mnohaletou praxí v oboru, který se vě-
nuje i pedagogické činnosti. V posled-
ních deseti letech pracoval ve stejné 
pozici v Nemocnici s poliklinikou Ha-
vířov. Od roku 1988 doposud působí 
také jako odborný asistent Lékařské 
fakulty Univerzity Palackého v Olomou-
ci. Práce v novém moderním pavilonu 
je pro něj velkou motivací. „Je dobrý po-
cit, když člověk může něco budovat a nastavit od začátku. 
Určitě to nebude jednoduché, ale na práci se těším, stejně 
jako na spolupráci s dalšími kolegy,“ uvedl MUDr. Ján Ürge.

Nový primář vsetínské interny se věnuje vše-
obecnému internímu lékařství, specializuje se na 
léčbu onemocnění periferních tepen a neinva-
zivní diagnostiku. Regionální televize natočila  
s MUDr. Jánem Ürgem rozhovor, který je k vidění 
na YouTube kanálu i na webu Vsetínské nemoc-
nice (Základní informace/Videotéka). Přístup vám 
usnadní i přiložený QR kód. 
   

Radiodiagnostické oddělení Vsetín-
ské nemocnice nově vede MUDr. Blanka 
Ludvová, pomyslnou štafetu převzala 
od dlouholetého primáře MUDr. Rado-
míra Valy, který i nadále pracuje na od-
dělení, primariát však již chtěl předat 
mladším kolegům. „Stejně jako u orto-
pedického oddělení či oddělení tuber-
kulózy a respiračních nemocí, jedná se 
i v případě radiodiagnostického oddě-
lení o generační výměnu. Primáři Valovi 
bych ráda poděkovala za dlouholetou 
práci pro Vsetínskou nemocnici a její 
pacienty, vždyť oddělení vedl sedmadvacet let. Nové pri-
mářce přeji hodně úspěchů a potřebných sil,“ komentovala 
ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková s tím, 
že změna se uskutečnila na základě výsledků výběrového 
řízení a doporučení komise.

Ve Vsetíně radiodiagnostické pracoviště využívá řadu vy-
šetřovacích metod včetně CT kolonoskopie, což je alterna-
tiva endoskopického vyšetření tlustého střeva a konečníku. 
Vyšetření s využitím počítačového tomografu nastupuje  
v případech, kdy se klasická metoda nedaří, kdy je pro pa-
cienta nadměrně zatěžující, případně není možné pronik-
nout do vyšších etáží tlustého střeva. Výhodou CT kolono-
skopie je současné zobrazení i dalších břišních struktur, 
nelze však tímto způsobem odebírat vzorky tkání, potřeb-
ných pro další diagnostiku.

Spolu s MUDr. Radomírem Valou se MUDr. Blanka Ludvová 
věnuje rovněž takzvané periradikulární terapii (PRT) – cíle-
ným obstřikům nervového kořene pod CT navigací. Jedná 
se o další možnost léčby bolestí v oblasti bederní páteře 
(například při výhřezu ploténky, degenerativních změnách, 
zúžení páteřního kanálu a podobně). K výkonu indikuje pa-
cienty neurolog nebo neurochirurg. „Je to poměrně rychlý 
zákrok s dobrým efektem, který může přetrvávat měsíce, 
někdy i roky,“ vysvětluje primářka.

MUDr. Blanka Ludvová pracuje ve Vsetínské nemocnici 
od roku 1994, kdy úspěšně absolvovala studium II. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rodačka ze západních Čech 
přišla do Vsetína za manželem internistou. Jejím původním 
cílem byla pediatrie, ve Vsetíně se však tehdy uvolnilo místo 
na radiodiagnostice a začala se věnovat této odbornosti. 
Dnes volby rozhodně nelituje.

Noví primáři pro interní 
oddělení a radiodiagnostiku

Stovka zájemců si přišla 20. listopadu 2018 otestovat stav 
svých plic v rámci preventivní akce u příležitosti Světového 
dne boje proti chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). 
Na oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí v poliklinice 
Vsetínské nemocnice se podrobili orientačnímu spiromet-
rickému vyšetření, ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou ČR bylo připraveno měření tlaku, stanovení BMI 
a množství tuku v těle. Velký byl počet zájemců o jednotlivá 
vyšetření, ale i těch, které bylo vzhledem k nepříznivým vý-
sledkům nutno objednat k podrobnému vyšetření. 

CHOPN je zákeřné, plíživé onemocnění, při němž se po-
stupně snižuje průchodnost průdušek, zhoršuje okysličo-
vání krve a rozvíjí se chronická dechová nedostatečnost. 
Když se nemoc objeví, často v důsledku dlouholetého kou-
ření, je velmi důležitý včasný záchyt.

Finančním darem ve výši dvě stě 
tisíc korun se podílela společnost 
FASTAV DEVELOPMENT – AOC, s.r.o. 
na nákupu tzv. „čtyřčete“, které 
patří k nejčastěji používaným pří-
strojům v očním lékařství. Zahrnuje 

refraktometr, keratometr, pachymetr a tonometr, měří za-
křivení rohovky, refrakci oka, tloušťku rohovky a oční tlak. 
Celková cena přístroje přesáhla čtyři sta tisíc korun, zbýva-
jící část uhradila ze svých prostředků Vsetínská nemocnice. 

Prevenci na oddělení TRN
využila stovka zájemců

Dar dvě stě tisíc na nákup 
přístroje pro oční oddělení

Pokračování na str. 5
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Alžběta Zajíčková si přinesla na svět 
celý zástup jedniček, narodila se 1. 1. 
2019 v 11.51 hod. jako první dítě nového 
roku ve Vsetínské nemocnici. Maminka 
Eva Zajíčková přijela do porodnice ko-
lem deváté hodiny. „Porod proběhl 
oproti tomu prvnímu o poznání rych-
leji. Chtěla bych zdravotníkům podě-
kovat, starali se o nás velmi hezky,“ 
uvedla maminka Eva, které byl na po-
rodním sále oporou manžel Roman. Ro-
dina bydlí v Bystřičce a na malou sest-
řičku se už doma těšila dvouapůlletá 
Josefínka.

Na prvního občánka Vsetína si v porod-
nici počkali skoro až do půlnoci. Matias 
Valeš se narodil 1. 1. 2019 ve 23.30 ho-
din a při narození vážil 3,4 kilogramu. 
„V příjmení už jeden háček máme, tak 
jsme malému nechtěli přidávat další,“ 
komentovala s úsměvem volbu netra-
dičního křestního jména pro svého prv-
ního potomka Kristýna Valešová. Spolu 
s manželem Martinem poděkovali za 
péči v porodnici. „Porod byl delší, ale 
pečovali o nás dobře. Jsme spokojeni,“ 
dodal usměvavý pár.

Alžbětku, Matiase a jejich maminky přišly pozdravit a při-
vítat ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková  
a místostarostka Vsetína Mgr. Simona Hlaváčová. Předaly 
plyšové hračky, květiny, rodinkám popřály hodně zdraví  
a radosti.

Moderní technologii úpravy potravin tzv. blixováním zavedla 
Vsetínská nemocnice. Jedná se o speciální způsob rozměl-
ňování potravin o rozličných konzistencích, které pomáhá 
s výživou u pacientů s poruchou polykání, u seniorů se spe-
cifickými potřebami. Cílem je snížení rizika vdechnutí stravy, 
možnost zařazení nových potravin a zpestření jídelníčku 
zmíněných skupin pacientů. 

„Úprava jídel blixerem nabízí možnost využití surovin a po-
travin, které by jinak dysfagičtí a geriatričtí pacienti museli 
oželet, ať již se jedná o pečivo, rýži, těstoviny či zeleninu. 
Kromě sladkých snídaní jsme zavedli i slané varianty z kva-
litních produktů. Úprava rizikových potravin blixováním 
nabízí pacientům širší škálu chutí, vyšší pestrost, ale přede-
vším také navýšení příjmu důležitých nedostatkových živin 
stravou,“ zhodnotila vedoucí nutriční terapeutka Ing. Bc. Gab-
riela Janíčková. 

Potraviny upravené v blixeru (přístroji kombinujícím vlast-
nosti mixéru a kutru) mají konzistenci velmi jemné paštiky, 
případně kaše, pacienti je mohou bez problémů spolknout. 
Blixování umožňuje zařadit do jídelníčku mnoha pacientů 
potraviny, které vzhledem k dietním omezením neměli mož-
nost bez úpravy pozřít, například rohlík se šunkou, sýrem, 
ale i různé druhy mas a příloh. 

„Do budoucna bychom chtěli vyzkoušet další nové chuťové 
varianty. Zařazujeme další receptury pro blixovaná jídla. 
Zkušenosti a ohlasy z oddělení jsou dobré. Pacienti pozitivně 
hodnotí chuťovou různorodost i úpravu stravy,“ dodala nut-
riční terapeutka. 

Dynamický rozvoj radiodiagnostiky 
„Radiodiagnostika zaznamenala obrovský posun, odbornost 
se dynamicky vyvíjí, je to velmi zajímavá práce. Když jsem  
v devadesátých letech přišla do Vsetína, měli jsme jen jedno-
duchý ultrazvuk, rentgenové snímky jsme klasicky vyvolá-
vali. Velký skok v diagnostice znamenalo pořízení prvního 
počítačového tomografu (CT). Dnes je celé pracoviště kom-
pletně digitalizované, máme výborný ultrazvukový přístroj 
a další vybavení, včetně C-ramena na operačních sálech, 
které využívají traumatologové při osteosyntézách, ale také 
například chirurgové při operacích žlučníku k ověření prů-
chodnosti žlučových cest a některých dalších zákrocích,“ 
uvedla MUDr. Ludvová s tím, že nemocnice nyní jedná o ob-
nově CT. „To bude znamenat další posun v diagnostice a velký 
přínos pro pacienty. Zrychlí se celý provoz, budeme moci 
realizovat více vyšetření, sníží se dávky záření,“ dodala pri-
mářka. Obnova CT přístroje je jedním z cílů Vsetínské ne-
mocnice pro rok 2019.

Nejdříve se na Nový rok
rozkřičela Alžbětka

Blixování pro geriatrické
a dysfagické pacienty
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Počet porodů i novorozenců
byl v roce 2018 rekordní

Pivní speciál byl polotmavý
a třináctistupňový

Počet porodů byl v roce 2018 ve Vsetínské nemocnici re-
kordní, na svět přišlo 901 dětí (895 porodů, 6 párů dvojčat), 
nejvíce se rodilo v srpnu (94 porodů). Oproti roku 2017 došlo 
k navýšení o 16 porodů (879), oproti roku 2016 dokonce o 115 
porodů (780). V devadesátých letech měla nemocnice přitom 
jen kolem šesti set porodů ročně, minima dosáhla v roce 
2002, kde ve Vsetíně rodilo 512 žen. Od té doby počet porodů 
vzrost o čtyři stovky, bezmála se zdvojnásobil.

Porodnice se neustále rozvíjí, a to i za pomoci Nadačního 
fondu pro rozvoj vsetínské porodnice. Výtěžek nejrůznějších 
benefičních akcí putuje právě na další zlepšení vybavení.  
V roce 2017 tak přibyla na pokojích šestinedělí klimatizace 
a výzdoba, v předchozích letech byly zmodernizovány po-
koje na porodních sálech, vznikl rodinný pokoj, zakoupena 
byla nová, speciální lůžka, speciální deky pro realizaci bon-
dingu, zavedeny pamětní listy s otisky nožek novorozenců.

Na sklonku roku 2018 porod-
níci opět prodávali na Miku-
lášských trzích a Veselých 
vánočních hodech ve Vsetí-
ně benefiční baňky a speci-
ální porodní ležák. „Prodalo 
se osm set piv a přibližně pat-
náct set baněk. Výtěžek be-
nefičního adventního prodeje 
tak činí zhruba padesát tisíc 
korun. Děkujeme všem, kteří 
přispěli,“ uvedl za nadační 
fond MUDr. Martin Janáč, zá-
stupce primáře gynekologic-
ko-porodnického oddělení.

Benefiční kulatou baňku 
v růžové a modré barevnosti 
v letošním roce zdobila umě-
lecky zpracovaná silueta tě-
hotné ženy. Baňky pro předvánoční prodej tradičně vyrábí 
vsetínská Irisa, porodní ležák Rodinný minipivovar Valášek. 
Pivní speciál byl tentokrát polotmavý, třináctistupňový. 

Z aktivity porodních asistentek vznikl samostatný facebo-
okový profil Porodnice Vsetín, kde se mohou nastávající 
maminky, ale i další zájemci, dozvědět řadu informací z čin-
nosti gynekologicko-porodnického oddělení. Profil předsta-
vil porodní pokoje, možnosti využití aromaterapie, informace 
o realizaci bondingu a mnohé další. Je však také místem 
pro komunikaci, porodní asistentky odpovídají na řadu kon-
krétních dotazů. Odkaz najdete na webu gynekologicko- 
-porodnického oddělení. 

Na vlastním facebookovém
profilu odpovídají na dotazy

Rodiče dětí narozených v roce 2018 ve Vsetínské nemocnici 
volili pro své potomky nejčastěji klasická česká křestní 
jména. Mezi chlapci tak bylo nejvíce Jakubů (26), Adamů (22) 
a Janů (21), mezi děvčaty pak Elišek (22), čtrnáctkrát rodiče 
dávali jména Ema a Tereza.

Více než desetkrát byla v rodných listech rovněž jména 
Ondřej (16), Dominik (15), Martin (15), Sofie (12), Matyáš (12), 
Daniel (12), Štěpán (12), Filip (11), Vojtěch (11), Viktorie (10), 
Šimon (10), Tomáš (10) a Matěj (10). Objevila se jména z té-
měř celého kalendáře, nechyběla ani Adina, Augustýn, Be-
renika, Bonifác, Florián, Jasmína, Hubert, Jonatán, Laura či 
Prokop. Na svět ve Vsetíně přišlo hned šest Mikulášů, úspěch 
měla i jména zdvojená: Marlen Marie, Nina Adriana, Noemi 
Laura, Ella Antonie, Lukáš Samuel či Jan Josef. Z méně častých 
jmen pak Amy, Abigail, Anabela, Aria, Aron i Áron, Jerguš, Jerry, 
Jordan, Jorim, Katia, Klarisa, Lucas, Nicoletta, Timotej, Zara.

Osmistovku jsme překonali ještě dříve 
než před rokem. Při 800. porodu přišla 
v pondělí 19. listopadu 2018 po poledni 
ve Vsetínské nemocnici na svět půvab-
ná Amálie Lysáčková. Maminka Zuzana 
bydlí v Sidonii (Brumov-Bylnice), doma 
už má dvě dcery, které pomáhaly s vý-
běrem jména pro novorozeně. Po dvou 
porodech ve Zlíně si tentokrát vybrala 
Vsetín. „Mohu jen doporučit, velká spo-
kojenost,“ řekla nám usměvavá ma-
minka. Přejeme hodně zdraví a štěstí. 

Narodilo se šest Mikulášů,
nejvíce ale Jakubů a Elišek

800. maminka: Vsetínskou
porodnici mohu doporučit
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Dvě moderní, elektricky polohovatelná 
vyšetřovací lehátka získala chirurgická 
ambulance Vsetínské nemocnice, a to 
díky sponzorskému daru společnosti 
WOCO STV s.r.o. ve výši devadesát pět 
tisíc korun. Během pěti let společnost 

podpořila Vsetínskou nemocnici již potřetí, celková částka 
převýšila pět set tisíc korun. Díky těmto darům mohla Vse-
tínská nemocnice nakoupit potřebné vybavení chirurgických 
pokojů, ale také například zvedací zařízení pro pacienty  
s omezenou mobilitou. „Z pořízení dvou elektricky poloho-
vatelných, výškově nastavitelných vyšetřovacích lehátek 
máme velkou radost. Nahradila již dosloužilá, mechanická 
lehátka. Změnu ocení pacienti, ale také zdravotníci, kterým 
usnadní manipulaci s imobilními pacienty,“ uvedl MUDr. Petr 
Povýšil, zástupce primáře chirurgického oddělení. Tým chi-
rurgické ambulance si daru velmi cení a děkuje.

Chirurgie získala moderní
vyšetřovací lehátka

Vsetínská nemocnice zvýší v roce 2019 osobní náklady o 51 mi-
lionů korun. „U většiny zaměstnanců dojde ke zvýšení tarifní 
mzdy o 7 procent, až na 7 tisíc měsíčně se navýšil příplatek 
za práci v nepřetržitém provozu u sester a dalších specialis-
tů,“ komentoval náměstek pro personální řízení Ing. Martin 
Pavlica růst mezd dohodnutý s odborovými organizacemi 
koncem roku 2018. Navýšení tarifů o 7 procent se bude týkat 
také THP pracovníků a dělníků, externistů a brigádníků.  
„S účinností od prvního dubna pak také o 7 procent vzrostou 
sazby za služby v nemocnici u lékařů,“ doplnil Pavlica. 

V závěru roku 2018 převzali zaměstnanci také vitaminové 
balíčky v hodnotě až 2 300 Kč (dle pracovního úvazku), ale 
rozděleny byly také mimořádné odměny. „Ve výplatě za mě-
síc prosinec se do osobních nákladů mimořádně uvolnilo 
4,4 milionu korun. Mimořádné odměny získali i lékaři a sestry, 
kteří se nejaktivněji podíleli na zajištění lékařské pohoto-
vostní služby,“ vysvětlil náměstek pro personální řízení. 

Jak je již v posledních letech tradicí, v předvánočním čase 
se setkalo vedení nemocnice s vybranými zaměstnanci. 
„Místopředsedkyně představenstva poděkovala jednotlivým 
zaměstnancům za mimořádné úsilí v různých oblastech, ze-
jména za dlouhodobý odborný přínos specialistů, za úsilí 
věnované zajištění provozu a pomoc v rámci mezioborové 
spolupráce, za iniciativu a inovativní pohledy při plánování 
a realizaci různých projektů. Setkání sloužilo i jako podě-
kování zaměstnancům, kteří velkou část profesního života 
strávili v naší nemocnici a odcházejí do penze,“ bilancoval 
Ing. Pavlica s tím, že oceněno takto bylo dvacet osm pra-
covníků.  

V závěru kalendářního roku 2018 se aktivity ve Vsetínské ne-
mocnici soustředily především na dokončení a přípravu 
zprovoznění nového interního pavilonu. Přesto se rovněž re-
alizovala řada dalších oprav a rekonstrukcí. „Z prostředků 
Zlínského kraje byly ve třetím čtvrtletí realizovány opravy  
v celkové hodnotě bezmála dva a půl milionu korun. Jednalo 
se např. o opravu vozovky mezi očním a stravovacím pavi-
lonem, která si vyžádala bezmála půl milionu korun. Na ob-
dobnou částku přišla rekonstrukce chodníku v parkové části 
před novým interním pavilonem,“ uvedl vedoucí provozního 
odboru Ing. Ladislav Kašpar. Nejnákladnější z prací z roz-
počtu Zlínského kraje byla v závěru kalendářního roku oprava 
fasády budovy L – dopravy za více než šest set tisíc korun.

Rekonstruovalo se i v pavilonu chirurgických oborů, jednalo 
se opravu vstupu a zřízení druhého izolačního pokoje chirur-

gického oddělení. První byl vybudován před více než rokem 
na stanici C ve třetím patře, nyní druhý na stanici A v patře 
druhém. „Jedná se o pokoj s vlastním sociálním zázemím, 
využíváme jej v případě potřeby jako izolační, jinak jako 
pokoj běžný. Zvýšil se pacientský komfort, hospitalizování 
jsou spokojeni,“ zhodnotila vrchní sestra chirurgického 
oddělení Bc. Miriam Valchářová. 

Stavební dělníci pracovali v závěru roku i v budově poli-
kliniky, kde se dokončovala první část rekonstrukce nevy-
užívaných prostor lékárny ve čtvrtém nadzemním podlaží, 
kde budou pracovat privátní odborné ambulance. „Bylo upra-
veno celkem pět místností, včetně sociálního zázemí pro za-
městnance. Realizovala se výměna elektroinstalace, vodo-
vodních rozvodů, osvětlení, úpravy stropních konstrukcí. 
Vytvořeny byly také dvě čekárny pro pacienty. V prvním čtvrt-
letí budeme pokračovat přípravou čtyř místností pro další 
odborné ambulance,“ komentoval Ing. Ladislav Kašpar. Práce 
v poliklinice hradí Vsetínská nemocnice z vlastních zdrojů, 
vyčleněna byla částka osm set padesát tisíc korun. 

Termín kurzu: 25. 2.–25. 4. 2019. Přihlášky zasílejte do 15. 2. 
2019 na adresu: Milena Štíchová | stichova@nemocnice-
vs.cz | Vsetínská nemocnice a.s. | tel. č.: + 420 571 818 108

Podmínku je ukončené min. základní vzdělání, věk nad 18 
let, odpovídající zdravotní stav, očkování proti žloutence 
typu B nebo zahájení očkování (min. 2. dávka vakcíny).

Úspěšným absolventům kurzu Vsetínská nemocnice na-
bízí možnost nástupu na lůžková oddělení. 

Osobní náklady vzrostou
o padesát jedna milionů

Opravy fasády budovy 
dopravy i práce v poliklinice

Vsetínská nemocnice a.s. pořádá 
akreditovaný kvalifikační kurz
SANITÁŘ
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Novou internu si prohlédli
hosté, veřejnost i zdravotníci
Stylovým přestřižením obvazového materiálu byla v úterý 
18. prosince 2018 slavnostně otevřena nová budova vsetín-
ské interny. Investorem stavební části byl Zlínský kraj. Stavba 
sedmipodlažní budovy trvala 25 měsíců, přišla na 230 mi-
lionů korun, dalších 50 milionů korun na vnitřní vybavení 
hradí Vsetínská nemocnice. Informace zachytila ve své re-
portáži Regionální televize, odkaz najdete ve videotéce na 
webu Vsetínské nemocnice, přístup urychlí i QR kód. 

V suterénu nového pavilonu jsou situovány technické míst-
nosti a šatny pro personál. V přízemí příjmová ambulance, 
gastroenterologická, kardiologická a ergometrická ambu-
lance, neurologická ambulance včetně EEG a EMG praco-
viště. V prvním poschodí se nachází multioborová JIP až pro 
dvanáct pacientů, v následujících třech podlažích standardní 
stanice po třiceti lůžkách pro interní a neurologické paci-
enty. Pokoje jsou maximálně třílůžkové, mají vlastní kou-
pelnu s toaletou. 

„Úhrada vnitřního vybavení ve výši padesát milionů je eko-
nomicky obrovský úkol pro nemocnici našeho typu. Rozjezd 
je náročný i pro personál, budova je postavena jinak, než 
předchozí – sto let stará, a bude potřeba jiný systém orga-
nizace práce i organizace samotné péče, jsou to obrovské 
změny,“ uvedla ředitelka nemocnice Ing. Věra Prousková. 

Na vybavení nové interny přispělo i město Vsetín, pří-
spěvku bylo využito na pořízení potřebného nábytku pro 

pacientské jídelny a čekárny. „Velice vítám, že Zlínský kraj 
a potažmo nemocnice, dokončili výstavbu nového pavilonu 
interny a bude to určitě velkým přínosem pro lidi žijící a pra-
cující v našem městě. Zastupitelstvo města schválilo poskyt-
nutí dotace na vybavení pavilonu ve výši 267 700 Kč a jsem 
rád, že jsme takto mohli podpořit nemocnici,“ vysvětlil sta-
rosta Vsetína Ing. Jiří Růžička. 

Regionální televize vyzpovídala ve své reportáži také ná-
městka pro léčebnou péči, bývalého ředitele Vsetínské ne-
mocnice MUDr. Martina Metelku, který řídil nemocnici v době 
vytvoření generelu dalšího rozvoje, v němž se poprvé obje-
vila i podoba a lokalizace nové interny: „První kroky kolem 
generelu jsme začínali připravovat kolem roku 2010, možná 
i dříve. Nový pavilon se mi moc líbí, domnívám se, že odpo-
vídá současným požadavkům jak na poskytování zdravotní 
péče, tak pro pobytový režim pacientů.“

Nové prostory zhodnotil i Ing. Jiří Sukop, náměstek hejt-
mana Zlínského kraje pro finance, rozpočet a majetek: „Já 
jsem velmi mile překvapený úrovní nemocnice, ukázkou vy-
bavení. Myslím si, že toto je správný trend, investovat takto 
do zdravotnictví a vytvářet moderní prostředí.“

Nesrovnatelný komfort oproti stávající interně i dalším in-
ternám nejen v regionu. Tak hovořil o novém pavilonu primář 
MUDr. Ján Ürge: „Nová budova byla jedním z hlavních moti-
vačních kritérií, když jsem se rozhodoval o působení právě 
ve Vsetíně. Je to nesrovnatelný komfort proti interně stávající 
a proti všem internám, které jsou v regionu. Obstojí i v evrop-
ském měřítku. Je to nádherná, nová budova, vybavená tak, 
jak by měla být.“

Výstavba nové interny zapadá do plánu Zlínského kraje  
v oblasti poskytování lékařské péče. „Nová krajská nemoc-
nice bude o devět kilometrů dál od Vsetína, nicméně bude 
blíž dálnicím, Kroměříži, Hradišti, celé té spádové oblasti.  
U Vsetínské nemocnice proto plánujeme s větší stabilizací, 
její funkce do budoucna budou možná o trochu větší, aby 
pacienti nemuseli tolik jezdit do nemocnice krajské,“ dodal 
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 

Město Vsetín poskytlo dotaci ve 
výši 267 700 Kč na nákup vybavení 
jídelen pro pacienty na lůžkových 
jednotkách, zakoupení jídelních 
stolů a židlí, a dále lavic do čekáren 
v centrálním ambulantním traktu 
nového interního pavilonu 
Vsetínské nemocnice.  
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Připravili jsme časosběrný 
dokument i publikaci s vizí
Hosté slavnostního zahájení i zájemci o prohlídky pro veřej-
nost a zaměstnance (bývalé, současné i budoucí) si mohli 
na projekčním plátně prohlédnout časosběrný dokument, 
který zachytil stavbu interního pavilonu. Grafik Josef Šamaj 
rostoucí stavbu fotografoval v pravidelných týdenních inter-
valech od podzimu 2016 až do počátku prosince 2018, vzniklé 
video je k vidění i ve videotéce na webu nemocnice, vyhle-
dávání usnadní přiložený QR kód. 

Velký zájem byl také o publikaci mapující historii staré 
interny od roku 1911 až po současnost, představující nově 
získané historické dokumenty, například dopis obecnímu 
představenstvu města Vsetína se žádostí o subvenci, první 
nákresy budoucí nemocnice, písemnou komunikaci prvního 
primáře nemocnice MUDr. Josefa Gregora i fotografie ze sou-
kromých archivů. Představuje také primáře interny i neuro-
logického oddělení, na místě jehož původního pavilonu dnes 
nová interna sídlí. 

ního střediska, které zatím zůstane ve staré interně. Zlínský 
kraj však v realizaci plánu investičního rozvoje Vsetínské ne-
mocnice pokračuje a již 7. května 2018 schválil prostředky na 
vybudování nové dialýzy. Ta bude umístěna v budově Čtyř-
lístku do prostor, které se uvolnily po přesunu neurologie do 
nového interního pavilonu. Akce je nyní v projektové pří-
pravě, realizovat se bude v roce 2019 a otevření se předpo-
kládá 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 radiodiagnostic-
kého oddělení, dále centrální operační sály, moderním zá-
zemím pro ARO, chirurgii, ortopedii a gynekologii. Vznikne 
zde také porodnice, koncipována dle nejnovějších trendů. 
Současně se do pavilonu s cílem centralizace všech praco-
višť přemístí i dětské oddělení,“ uvedla ředitelka Vsetínské 
nemocnice Ing. Věra Prousková.

„Celý život 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,“ 
uvedl bývalý primář interního oddělení MUDr. Jaroslav Dou-
bravský, který se také přišel do nového pavilonu podívat 
(na snímku zcela vpravo, společně s ním zachycen i další 
bývalý primář interního oddělení MUDr. Jiří Ludva). 

Publikace (níže fotografie z výroby v tiskárně) představuje 
i modernizaci nemocnice od roku 2011, samostatná kapitola 
je věnována výstavbě nového pavilonu a vizím rozvoje ne-
mocnice. „K řešení ještě zbývá modernizace hemodialyzač-

Nejvýznamnější položky 
vnitřního vybavení pavilonu v tis. Kč:
Lůžka včetně stolků pacientů 6 100
Monitorovací systém JIP 7 000
Gastroenterologická ambulance 4 300
Ostatní vybavení JIP 3 000
Přístroje EEG a EMG (neurologická am-
bulance)

850

Elektrokardiograf 1 000
Vyšetřovací světla 1 450
Nábytek a ostatní mobiliář 6 600
Vyšetřovací lehátka, pacientská křesla, 
vozíky a křesla pro pacienty

1 600

Infuzní technika 2 100
Přístroje pro rehabilitaci 230
Elektrovybavení (ledničky, televizory, 
mikrovlnné trouby, PC, tiskárny…)

1 200

Celkové náklady Zlínského kraje 
na nový pavilon v tis. Kč:
Projektová příprava 14 851 
Demolice 1 273 
Inženýrská činnost 3 489 
Technický kanál 19 015 
Nový pavilon 191 732 
Celkem 230 360
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Vsetínský babybox věnován
profesoru Jindřichu Štreitovi

Volilo téměř sedmdesát
procent zaměstnanců

Dvanáctého prosince 2018 v poledne byl zprovozněn v pro-
storách Vsetínské nemocnice babybox. Jednalo se již o 76. 
místo v České republice. Slavnostního zahájení provozu 
babyboxu, který je umístěn v přízemí chirurgického pavilonu, 
se zúčastnili kromě vedení Vsetínské nemocnice také zá-
stupci města, sponzorů a společnosti Babybox pro odložené 
děti – Statim. Její předseda Ludvík Hess symbolicky věno-
val vsetínský babybox významnému českému fotografovi, 
profesoru Jindřichu Štreitovi, který se ve Vsetínské nemocnici 
narodil a slavnostního zahájení provozu se sám zúčastnil.  

Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen 
mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a na 
mobilní telefony. Vnitřní prostor je klimatizován. Výroba ba-
byboxu byla hrazena ze sponzorských darů, stavební a tech-
nické úpravy v hodnotě 40 tisíc korun zaplatila Vsetínská 
nemocnice. Ludvík Hess kritizoval podle něj „zastrčené“ 
umístění babyboxu v areálu nemocnice, nicméně ředitelka 
Ing. Věra Prousková je označila jako v tuto chvíli jediné 
možné. S tím, že umístění babyboxu v plotu nebylo vhodné 
a především možné vzhledem k přepravě novorozence. 
„Chtěl bych poděkovat vedení nemocnice a zaměstnancům, 
že místo pro babybox našli. Jsem za to rád, nejvíc bych si přál, 
aby se funkce babyboxu nemusela naplnit vůbec, aby zůstal 
prázdný, aby děti mohly zažívat komfort úplných rodin,“ 
uvedl při zahájení provozu starosta Vsetína Ing. Jiří Růžička.

Voleb zástupců zaměstnanců do do-
zorčí rady Vsetínské nemocnice se ve 
dnech 27. a 28. listopadu 2018 zúčast-
nilo 455 voličů, dva z odevzdaných hla-
sovacích lístků byly neplatné. Celkem 
bylo na seznamu 725 voličů, včetně še-
desáti šesti zaměstnanců na mateřské 
a rodičovské dovolené. Reálná volební 
účast se tak vyšplhala bezmála až  
k sedmdesáti procentům. Z šesti kandi-
dátů byli tři s nejvyšší počtem hlasů – 
MUDr. Milan Doležel (340), Lucie Kotr-

lová, DiS. (242) a MUDr. Martin Janáč (214 platných hlasů)  
s platností od 1. ledna 2019 zvoleni do dozorčí rady. Gratulu-
jeme a děkujeme všem voličům za vysokou volební účast. 

Vsetínská nemocnice uspěla s projektem Modré světlo pro 
život a získala osmdesát tisíc pro nákup potřebné inten-
zivní fototerapeutické lampy k léčbě novorozenecké žlou-
tenky. Nemocnice projekt přihlásila do předvánočního be-
nefičního programu Řeznictví H+H, o rozdělení prostředků 
hlasovali lidé na facebookovém profilu podniku. Vsetínská 
nemocnice se dostala mezi tři nejčastěji nominované, mezi 
které byla cílová částka nakonec rozdělena. Spolu s námi 
byl podpořen projekt Centra Áčko z Valašského Meziříčí (vy-
bavení senzorické místnosti) a příspěvek na nákup speciálně 
upraveného auta pro dopravu malého Františka Maschkeho 
z Havířova. Za Vsetínskou nemocnici dárcům poděkovala ře-
ditelka Ing. Věra Prousková, která převzala od jednatele 
Řeznictví H+H Ing. Karla Pilčíka v závěru prosince darovací 
šek. Ještě jednou děkujeme Řeznictví H+H i všem, kteří pro 
náš projekt hlasovali. 

Zástupci klubu i malí fotbalisté FC Vsetín přinesli na Mikuláše 
pacientům dětského oddělení Vsetínské nemocnice dárky 
a kreslící potřeby, ale také výtěžek sportovního turnaje ve 
výši 30 tisíc korun, zdravotníci jej využijí pro nákup potřeb-
ného vybavení. Z návštěvy se těšil i maskot oddělení – ply-
šový medvěd, který dostal klubovou šálu. Dětské oddělení 
děkuje za pomoc, která pokračuje už druhým rokem, a přejí 
fotbalistům hodně úspěchů na poli sportovním i osobním. 

Osmdesáti tisíci podpořili
Modré světlo pro život

Fotbalisté předali dětem
výtěžek turnaje i další dárky
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Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených políč-
kách poslat do do konce února 2019 na e-mail: soutez@
nemocnice-vs.cz a mít štěstí při slosování. Nezapomeňte 
připojit telefonický kontakt a můžete také připsat, jak se 
Vám zpravodaj líbí, případně, co byste v něm rádi viděli. 

  Sudoku z minulého vydání správně vyluštila (2, 4, 5), 
poslala a nejvíce štěstí při slosování měla Hana Chme-
lařová. Získala dvě vstupenky na vystoupení vokálního 
souboru Czech Ensemble Baroque Quintet, který zahájil 
Cyklus komorních koncertů 2018/2019. „Koncert v příjem-
ném prostředí mramorového sálu vsetínského zámku byl 
velmi hezký, přišlo i hodně diváků. Děkuji za výhru, byla 
jsem mile překvapena,“ komentovala výherkyně. 

Tentokrát můžete soutěžit o dvě vstupenky na 21. Vse-
tínský filmový maraton, který se uskuteční ve dnech 12. 
až 14. dubna 2019 v prostorách Kina Vatra. „Představíme 
v něm téměř patnáct chorvatských filmů, natočených za 
pět let,“ uvedl za pořádající Filmový klub Vsetín Milan Kos-
telník. Letošní program filmového klubu odstartoval již 
9. ledna, na první pololetí má naplánovánu řadu dalších 
akcí. Filmové projekce jsou otevřené i nečlenům klubu. 
Člen vsetínského filmového klubu je však zvýhodněn sle-
vou na vstupném při projekcích a bonusy při realizaci 
různých filmových akcí nejen ve Vsetíně, ale také pořáda-
ných Asociací českých filmových klubu po celé ČR. Více 
informací na www.fkvsetin.cz

Soutěžte s námi... 
O dvě vstupenky na filmový maraton

Poděkování ortopedickému oddělení | Vážený pane primáři, 
vážená paní Srbová, chtěl bych touto cestou poděkovat čle-
nům ortopedického oddělení Vsetínské nemocnice, ale také 
všem těm, kteří se podíleli na operačním zákroku, za profe-
sionální přístup a péči, během mé hospitalizace 8. až 15. lis-
topadu 2018 s TEP levé kyčle. Přeji všem hodně úspěchů, 
jak v profesním, tak v osobním životě. Ještě jednou děkuji 
mnohokrát. Ing. Otakar F.
Museli jsme navštívit chirurgickou ambulanci | Chtěla bych 
vaším prostřednictvím moc poděkovat za super přístup  
a ošetření MUDr. Čurečkovi. Večer jsem musel navštívit chi-
rurgickou ambulanci, pan doktor šil dvouleté dceři čelo. Dnes 
jsme byli ustřihnout uzlíky a vypadá to, že dcera bude mít 
jen malou jizvičku – moc krásně sešité. Děkuji za rodinu J., 
listopad 2018
V ostatních nemocnicích by si z vás mohli vzít příklad | Osm-
náctého prosince 2018 jsem byl operován vsetínskými orto-
pedy. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému ortope-
dickému oddělení, všem, od uklízeček až po pana primáře, 
a to za vzornou péči, které se mi dostalo. V jiných nemocni-
cích by si z vás mohli vzít příklad. Protože vím, jak vyčerpá-
vající je vaše povolání, chtěl bych vám popřát v novém roce 
hodně síly, zdraví a osobní spokojenosti. Srdečně Jiří H.  

Děkujeme vrchní sestře ORL | V rámci výuky Ošetřování ne-
mocných ve čtvrtém ročníku jsme navštívili včera ORL am-
bulanci Vsetínské nemocnice. Velmi ochotně nás provedla 
a vše vysvětlila vrchní sestra Mgr. Andrea Adámková, za což 
jí děkujeme. Studenti SZŠ Vsetín (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín),  
9. listopadu 2018
Originály korespondence, včetně plných jmen pisatelů,  jsou uloženy 

u manažera kvality Ing. Libora Czeffera

Napsali jste nám...



Naši personalisté na fakultě
v Ostravě i v Olomouci
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Informace o možnosti profesního uplatnění ve Vsetínské ne-
mocnici předávali personalisté a zdravotníci v závěru loň-
ského roku studentům středních i vysokých škol a zájem-
cům o toto studium. Účastnili se burz zaměstnavatelů na 
lékařských fakultách v Ostravě i Olomouci. Odpovídali na 
dotazy, připraveny byly také tištěné materiály, včetně in-
formační brožury. 

„Studenti lékařských fakult se nejčastěji ptali na akredi-
taci pro vzdělávání, vybavení jednotlivých pracovišť, počet 
školitelů. Zajímali se o stipendia, možnost ubytování či zís-
kání bytu po nástupu do zaměstnání, odpovídali jsme na 
řadu dotazů,“ uvedl náměstek pro personální řízení Vsetín-
ské nemocnice Ing. Martin Pavlica. 

Při setkání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci jim v náboru s úspěchem pomáhal i nemocniční mas-
kot, plyšový medvěd, kterého jim pro tuto akci zapůjčilo 
dětské oddělení. Ve dnech, kdy byl výskyt medvěda na Va-
lašsku tématem častých diskuzí, přilákal ke stánku Vsetínské 
nemocnice nejednoho studenta. Maxiplyšák je však i sym-
bolem vlídnosti, korespondující s heslem našich náboro-
vých akcí: Schopní a vlídní lidé mají u nás šanci. 

Na burze práce a přehlídce středních škol v prostorách vel-
kého sálu Domu kultury ve Vsetíně zase bylo pro příchozí 
připraveno kromě informačních materiálů několik zajíma-
vých praktických úkolů. Zdravotníci si žáky osmých a devá-
tých tříd vyzkoušeli, zda umějí poznat tekutiny podle pH, 
jestli vědí, k čemu slouží pulsní oxymetr, a zda správně zvlá-
dají hygienu rukou, případně, kde dělají chyby. Praktické 
úkoly a ukázky jsou již tradičně mezi žáky a studenty velmi 
oblíbené. I tentokrát bylo u stánku Vsetínské nemocnice stále 
plno zájemců. Partnerem nám byla střední zdravotnická 
škola (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) s nabídkou vzdělávání.

Nedostatek personálu v ambulantní sféře je jedním z palči-
vých problémů zdravotnictví v České republice. Shodli se 
na tom odborníci, kteří v Olomouci diskutovali na přelomu 
října a listopadu o budoucnosti oboru na dvoudenní kon-
ferenci Hospital Management 2018. Akce se zúčastnili i zá-
stupci Vsetínské nemocnice. 

Blok zaměřený na aktuální problémy v přednemocniční  
i nemocniční péči řídil MUDr. Pavel Hroboň, lékař a ekonom 
a také bývalý náměstek ministra zdravotnictví, který mezi od-
borníky do panelové diskuse pozval rovněž MUDr. Radomíra 
Maráčka, předsedu představenstva nemocnic Zlínského kraje. 
Zejména v odlehlejších příhraničních oblastech chybí jak 
praktičtí lékaři, tak i další ambulantní specialisté, a situace 
se v příštích letech bude zhoršovat s ohledem na věkovou 
strukturu lékařů v terénu, a to minimálně v některých od-
bornostech. Dalším faktorem jsou sociální změny a z nich 
vyplývající preference mladých lékařů u nás i v zahraničí, 
kdy hledají spíše uplatnění ve větších organizacích a tedy 
i ve větších městech. „Odborníci v diskusi se dvěma stov-
kami účastníků konference hledali možnosti zajištění do-
stupnosti ambulantní péče. Řadí k nim například konsoli-
daci ambulantní sféry s předsunutými pracovišti, posílení 
role sester a dalších nelékařů, využívání moderních komu-
nikačních technologií pro videokonzultace, monitorování 
pacientů a předávání údajů na dálku, vznik call center a apli-
kací pro řešení otázek vážnosti a neodkladnosti péče nebo 
i přímou pomoc nemocnic se zajištěním služeb v terénu,“ 
informovali organizátoři. Konferenci Hospital Management 
už počtvrté uspořádala Fakultní nemocnice Olomouc.

Odborníci hledali možnosti
zajištění dostupnosti péče
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Třicet osm studentů a dva pedagogové Střední průmyslové 
školy strojnické darovali 28. listopadu 2018 společně krev 
na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemoc-
nice. Právě vsetínská průmyslovka se stala před deseti lety 
ve Vsetíně průkopníkem společného dárcovství, postupně 
se přidávaly další střední školy.

„Letos je nás absolutně nejvyšší počet účastníků. Bez pěti 
jsou všichni prvodárci. Společně se tu potkáváme vždy v čase 
předvánočním, ale studenti chodí darovat i pak sami, po 
skupinkách, v průběhu roku,“ komentoval Mgr. Zdeněk Drga, 
který s Mgr. Karlem Stančíkem studenty při darování do-
provázejí. Na hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské 
nemocnice tak přivedli v uplynulých letech již několik stovek 
mladých dárců, což je pro obnovu registru velmi důležité.

Poprvé se tentokrát na odběrové křeslo posadil i student 
Jakub Pospíšil, který nedávno oslavil osmnáctiny. V jeho 
rodině krev darují již ve třetí generaci, na hematologicko- 
-transfuzní oddělení ve Vsetíně přicházel pravidelně jeho 
děda i tatínek. „Už dávno jsem chtěl darovat krev, čekal jsem 
jen na osmnácté narozeniny. Ať rodinná tradice pokračuje. 
Krev je zapotřebí,“ řekl nám Jakub.

Vsetínské hematologicko-transfuzní oddělení v současné 
době akutní nedostatek krve netrápí. „Registr dárců ale 
stárne a je ho zapotřebí doplňovat, především o mladé zá-
jemce. Proto je spolupráce se středními školami tak vítaná 
a velmi za ni děkujeme. Budeme rádi také za další zájemce 
o darování krevní plazmy, která se druhým rokem odebírá 
přímo ve Vsetíně. Rádi bychom v roce 2019 rovněž rozšířili 
spolupráci s podniky a zájmovými organizacemi v regionu,“ 
zhodnotila primářka oddělení MUDr. Jana Pelková.

Dvanáct set třicet čtyři lidí přišlo v roce 
2018 darovat krev na hematologicko- 
-transfuzní oddělení (HTO) Vsetínské 
nemocnice, bylo mezi nimi 277 prvo-
dárců. „Celkem se jednalo o 2713 od-
běrů takzvané plné krve a 736 odběrů 
plazmy od dobrovolných dárců,“ uvedla 
odborná pracovnice v laboratorních 
metodách Mgr. Jana Čandová s tím, že 
počet odběrů krve byl srovnatelný s ro-
kem 2017. Jubilejním 2500. dárcem se 
stala Lucie Řepková z Halenkova. Ke 

gratulaci připojujeme poděkování za dárcovství, které za-
chraňuje lidské zdraví a životy. Samozřejmě patří nejen 
paní Lucii, ale všem, kteří za námi pravidelně přicházejí.

Hygienické potřeby pro pacienty, mycí gely a další kosme-
tiku v hodnotě dvacet tisíc korun předal starosta Vsetína 
Mgr. Ing. Jiří Růžička vrchní sestře oddělení následné péče 
Bohdaně Bambuchové. Setkal se také s ředitelkou nemoc-
nice Ing. Věrou Prouskovou a dalšími zdravotníky. Předvá-
noční darování se stalo již tradicí a zástupci města v posled-
ních letech pokaždé sledují další významná zlepšení v této 
oblasti péče.

„Kosmetika, hygienické potřeby a chladící gely jsou vždy 
velmi potřebné v péči o naše pacienty. Zástupci města k nám 
přicházejí každoročně v předvánočním období, moc děkuje-
me,“ uvedla vrchní sestra Bc. Bohdana Bambuchová, která 
starostu provedla oddělením. Starosta Vsetína v doprovodu 
ředitelky nemocnice si prohlédl i tělocvičnu v přízemí pa-
vilonu, která slouží nejen k rehabilitaci hospitalizovaných 
pacientů, ale také odpoledním cvičením pro dospělé, děti 
a těhotné ženy. Navštívil rovněž nutriční ambulanci Vsetín-
ské nemocnice, kde působí i nutriční poradna. 

Budova zaznamenala v posledních letech významná zlep-
šení. Byla zateplena, a upraveny byly i vnitřní prostory. Vy-
měnila se podlahová krytina, nové jsou dveře, zmoderni-
zováno bylo jak sociální zařízení, tak kuchyňky, jídelny či 
koupena. Lůžka pro pacienty jsou moderní a elektricky po-
lohovatelná. Změnila se struktura pacientů i název oddě-
lení. Pavilon, ve kterém sídlí, nese nyní název Triangl, zdů-
razňuje souznění následné a rehabilitační péče, ale také 
dalších potřebných a navazujících odborností. 

Průmyslovka darovala krev 
společně již podesáté

Jubilejní 2500. dárkyní byla
Lucie Řepková z Halenkova

Starosta si prohlédl nutriční 
ambulanci i tělocvičnu
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Desítky dotazů zodpověděla 16. listopadu 2018 sestra pro 
hojení ran Vladimíra Rohlíková v rámci preventivní akce  
v předsálí Lékárny DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice. 
Pro zájemce byla připravena i ochutnávka doplňků stravy, 
které podporují hojení ran, ale pomáhají také u mnoha dal-
ších výživových problémů. „Vyhledávanou byla také možnost 
prohlédnout si a otestovat nejrůznější moderní krytí ran.  
O správnou aplikaci se zajímali nejen laici, ale také zdra-
votníci, kteří se přišli seznámit s novinkami,“ uvedla Vladi-
míra Rohlíková. Akce byla uspořádána u příležitosti Světo-
vého dne STOP dekubitům, konala se již druhým rokem. 

Milé předvánoční setkání s řadou vystupujících i hostů, ta-
kový byl již tradiční Adventní koncert v nemocniční kapli. 
Dvanáctého prosince se představili studenti i učitelé Zá-
kladní umělecké školy Vsetín, vůbec poprvé byl koncert spo-
jen také s poděkováním dlouholetým zaměstnancům, kteří 
oslavili významné pracovní jubileum. Stal se také místem 
slavnostního předání významného sponzorského daru. 

„Společnost Kayaku Safety Systems, dříve Indet Safety 
Systems, je dlouholetým sponzorem Vsetínské nemocnice, 
tentokrát částkou dvě stě tisíc korun podpořili nákup vy-
bavení gastroenterologického pracoviště v rámci kampaně 
Společně pro novou internu. Velmi si ceníme dlouholetého 
partnerství a podpory našich aktivit,“ uvedla ředitelka Vse-
tínské nemocnice Ing. Věra Prousková. Symbolický šek do 
rukou ředitelky nemocnice předali Shinya Moriyoshi, vedoucí 
kanceláře korporátní strategie společnosti Kayaku Safety 
Systems a marketingová specialistka Ing. Lenka Ondruchová.

A na poděkování sponzorům navázalo i poděkování za-
městnancům. „Co by byla nemocnice bez lidí? Lidí nadšených 
pro svou práci, věrných svým kolegům i pacientům. Máme 
dnes mezi sebou srdcaře, zaměstnance, kteří oslavili vý-
znamné pracovní jubileum – čtyřicet a pětačtyřicet let,“ 
uvedla moderátorka večera, učitelka ZUŠ Vsetín, paní Dita 
Rozumková. Ředitelka Ing. Prousková předala pamětní list 
za čtyřicet let práce pro Vsetínskou nemocnici Marii Kulíš-
kové, Ladislavu Bařinovi a Zdeňce Živocké. A za pětačtyřicet 
let práce pro nemocnici a její pacienty pak Ludmile Gajdo-
šové a Marii Hamršmídové. „Bylo to velmi příjemné a milé,“ 
reagovala Marie Hamršmídová.  

V programu koncertu se představili například Elena Štef-
ková, Nikola Kocůnová, Markéta Dolečková, Lenka Kubičí-
ková, Tereza Janáčová, Adrian Šmigura, Emilie Kotrlová, 
Johana Hůževková a další mladí umělci. Závěr patřil podě-
kování organizátorům, účastníkům i divákům a přání všeho 
nejlepšího v novém roce 2019. 

Zajímali se o prevenci vzniku
dekubitů i novinky z oboru

Adventní koncert poděkoval
dlouholetým zaměstnancům



Mikulášské odpoledne pro děti zaměstnanců Vsetínské ne-
mocnice se uskutečnilo tentokrát již v pátek 30. listopadu, 
několik dnů před svátkem sv. Mikuláše. V prostorách čekárny 
pro dárce krve se tvořilo, vznikali andílci z březového dřeva, 
za pomoci rodičů a prarodičů se vyráběly svícny a další vá-
noční dekorace. A samozřejmě nechyběly koledy a tradiční 
nadílka. Akce se konala počtvrté, organizovala ji Profesní  
a odborová unie zdravotnických pracovníků – Unie sester ve 
spolupráci se Vsetínskou nemocnicí. 

O několik dnů později mikulášská družina zavítala i za 
dárci krve a pacienty na lůžkových odděleních. Obchůzku  
s nadílkou tentokrát připravili studenti druhého ročníku 
střední zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), studij-
ního oboru Ošetřovatel. 

Cimbálová muzika primáše Ondráška v předsálí, taneční 
rytmy kapely Skart ve velkém sále a diskotéka v „night clu-
bu“. Takovou hudební pestrost nabízel Zdravotnický ples, 
jenž se uskutečnil v sobotu 24. listopadu 2018 v Domě kul-
tury Vsetín. Na organizaci se podílely tradičně střední zdra-
votnická škola (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) a Vsetínská nemoc-
nice, připravena byla předtančení, vystoupení studentů  
a stužkování. Velký sál zaplnili zdravotníci, stávající, minulí 
i budoucí, jejich přátelé a rodinní příslušníci. Všichni po-
drobně studovali své losy, protože tombola byla plná zají-
mavých cen. Tou první byl televizor: ceny do hlavní tomboly 
zajistila Vsetínská nemocnice, tentokrát za podpory firmy 
Elpos Vsetín. Radost z výhry byla veliká, i když tentokrát 
neputovala mezi zaměstnance, ale ani to příjemnou atmo-
sféru nepokazilo. „Jsme tu poprvé a příští rok jdeme zase,“ 
komentovala jedna z přítomných lékařek. 

Mikuláš přijel za dětmi
zaměstnanců s předstihem

Parket zaplnili zdravotníci
stávající, bývalí i budoucí
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Žáci ZUŠ malovali obrázky
pro oddělení šestinedělí

Tři kompletní kolekce baněk
vydražili za deset tisíc korun

Vánoční koledy rozezněly
i nový interní pavilon

Učitelka Základní umělecké školy Vsetín Mgr. Kateřina Da-
vidová instalovala na gynekologicko-porodnické oddělení 
Vsetínské nemocnice výtvarná dílka, která namalovali žáci 
výtvarného oboru vsetínské ZUŠ. Pětašedesát dětí dostalo 
za úkol vytvořit obrázky, jejichž téma bylo Něžný/něžná. 
„Chtěli jsme, ať jsou jednotlivá dílka, příjemná, povzbuzující, 
neagresivní. Černá byla úplně zakázaná,“ uvedla učitelka. 

Přizpůsoben tomu byl i použitý postup: kresba na balicí pa-
pír, který po aplikaci barev působí velmi křehce. Obrazová 
výzdoba vznikla za podpory Nadačního fondu pro rozvoj 
vsetínské porodnice. 

I uplynulé adventní období 
bylo ve znamení prodeje be-
nefičních baněk a tradiční-
ho, tentokrát polotmavého, 
porodnického ležáku (více 
uvnitř zpravodaje). Mimořád-
nou však byla dražba tří uni-
kátních, celých sérií baněk 
ze všech dosavadních šesti 
ročníků benefičního prodeje. 
Pamatujete si všechny: mi-
minka, batolata, koťata, kap-
říky, tlapky (a letos nastá-
vající maminku v uměleckém 
zpracování)?

Vyvolávací cena u každé kolekce byla sedm set korun, do 
přihazování se zájemci pustili s nadšením. Nejvyšší příhoz 
u všech kolekcí nakonec dal stejný dražitel. Celková suma se 
vyšplhala na 8 200 korun, nový majitel ji dorovnal na 10 000 
korun. Výtěžek převzal MUDr. Martin Janáč za Nadační fond 
pro rozvoj vsetínské porodnice, prostředky budou využity 
k další modernizaci oddělení. 

Společné zpívání koled jsme 19. prosince 2018 zahájili tra-
dičně u vánočního stromu před chirurgickým pavilonem, 
po několika vánočních písních jsme se ale přesunuli do 
příjemně vyhřátých prostor nového interního pavilonu, který 
studenti a studentky naší partnerské zdravotnické školy (MG, 
SZŠ a VOŠZ Vsetín) rozezněli známými písněmi. Následně 
si naši budoucí kolegové a kolegyně prohlédli nový objekt 
v doprovodu zdravotníků. Děkujeme za předvánoční atmo-
sféru, kterou přinesli k nám do nemocnice, i za celoroční 
výbornou spolupráci. Těšíme se na spolupráci v roce 2019.
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