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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
milovníci historie!
Proč právě toto oslovení? Zejména, proč milovníci
historie? Tato publikace je historie plná. Vsetínská
nemocnice slaví 100 let! Chtělo by se říci: „Dožívá
se v plné síle“. Ale není tomu tak. Fyzicky jde o stařenku — budovy jsou zchátralé, nebo opravované
a zchátralé. Ta nejstarší pamatuje 23. duben 1911,
kdy byla Všeobecná jubilejní veřejná městská nemocnice císaře Františka Josefa I. na Vsetíně otevřena, a 16. květen 1911, kdy byli přijati první pacienti. Duševně je však v plné síle! Lze však tuto
svěžest udržet ve zchátralém těle? Nejlépe my zdravotníci víme, že je to jen velmi obtížné a stále platí
„ve zdravém těle, zdravý duch“. A z toho tedy plyne, má-li tato
nemocnice potenciál v zaměstnancích, kteří jsou vzdělaní a připraveni poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči pacientům
Vsetínska a okolí, potřebuje nové moderní zázemí.
Letošní oslavy 100 let nemocnice jsme zahájili v této atmosféře. Nejdříve bouřlivý začátek roku 2011 ve formě protestní
akce, která měla zahájit reformní kroky k zajištění dostatku
lékařů. Následně, po zklidnění situace díky dohodě mezi iniciátory a státem, ponořili jsme se zpět do historie a zavzpomínali
na časy dávno i nedávno minulé na výstavě fotografií a dokumentů z nemocnice, která byla realizována za vydatného přispění města Vsetína a firmy Austin Detonator. Nejen, že tam byly
k vidění velmi hodnotné materiály, dobové i aktuální fotografie,
ale hlavně, vernisáže se zúčastnilo mnoho pamětníků a bývalých zaměstnanců nemocnice ve Vsetíně. Ti také vzpomněli nedávného úmrtí dlouholetého ředitele bývalého Okresního ústavu
národního zdraví Vsetín, MUDr. Rudolfa Jury, CSc.

Významným dárkem bylo otevření nové budovy,
která v sobě skrývá oddělení patologické anatomie,
biochemickou laboratoř a hematologické a transfúzní oddělení. K tomuto slavnostnímu aktu vedla
dlouhá cesta. Mnoho let zdůrazňovaný nevyhovující stav budovy patologie. Trpělivost zaměstnanců,
kteří v těchto podmínkách odváděli vynikající práci
pro klinická oddělení. Pochopení majitele — Zlínského kraje a zajištění finančních prostředků cestou
Regionálního operačního programu pro stavební
část a financování vybavení ze strany nemocnice.
To vše vedlo k tomu, že 7. dubna 2011 mohla být
slavnostně přestřižena páska a do budovy poprvé vstoupili nejen
vzácní hosté, ale také zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s.
Tím, a v to všichni doufáme, naše snahy o modernizaci nemocnice nekončí. Již v loňském roce a také pro letošek, byly z rozpočtu Krajského úřadu Zlínského kraje uvolněny prostředky na
přípravu další stavby. Cílem je připravit projektovou dokumentaci na výstavbu pavilonu pro potřeby pacientů, kterým bude
poskytována péče v oborech vnitřní lékařství a neurologie. Součástí bude i mezioborová jednotka intenzivní péče, což přinese
novou kvalitu, zejména pro nemocné postižené cévní mozkovou
příhodou.
Využijme této příležitosti a popřejme naší nemocnici, ale i sobě
a všem občanům, kteří budou potřebovat zdravotní péči v této
oblasti, a pokračuje její mládnutí a modernizace.
MUDr. Martin METELKA, MBA
předseda představenstva, ředitel nemocnice
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Sto let vsetínské nemocnice není jen důvodem k oslavám, ale také k zamyšlení a ohlédnutí za osudy lidí,
kteří bojovali o její vznik, udržení a rozvoj. Historii prvních desetiletí nemocnice zmapovaly publikace
k předcházejícím výročím. Naším úkolem je připsat současné události a dosud nezapsané skutečnosti, aby
vznikl ucelený obraz, ke kterému přidají svůj dovětek další generace.
Nemocnice totiž nejsou jen vybavené budovy, ale především lidé poskytující péči svým spoluobčanům.
Lidé, kteří přesvědčili ostatní, že je nemocnice ve Vsetíně nezbytná. Usilovali o výstavbu dalších budov,
zavádění nových oborů a metod. Své práci věnovali veškerou energii, vlastní zdraví a v některých případech i životy. Poděkování patří bezpochyby všem, kteří tradici nemocnice rozvíjeli a rozvíjejí.
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Vsetín byl již na počátku dvacátého století průmyslovým městem: byly tu cihelny, parní pila, továrna na ohýbaný nábytek,
sklárna, nožírna a pivovar. Plánovala se stavba škol, elektrárny,
mlýna, vodovodu a kanalizace. Iniciátory změn byli především
tehdejší starosta Josef Černocký, městský lékař MUDr. František
Sova a architekt Michal Urbánek. Ten již v roce 1904 vypracoval plány nové nemocnice. Z finančních důvodů se však její
výstavba oddalovala. Po velké spálové epidemii v roce 1908
se začalo o nové nemocnici opětovně jednat.
Zemský výbor i místodržitelství slíbili, že na stavbu přispějí
asi třetinou plánovaných nákladů. Rozpočet činil 350 tisíc korun,
zemská dotace 100 tisíc korun. Odbor pro výstavbu se tedy obrátil na majitele místních továren se žádostí o finanční podporu.
Ti se však při jednání obecní rady postavili do opozice s tím, že
provoz nemocnice bude pro město velkým břemenem a že kvůli
tomu bude zapotřebí zvýšit obecní přirážky o 30 procent.

Slavnostní otevření nemocnice ve Vsetíně roku 1911.
Muzeum regionu Valašsko

„Proti nim vystoupil rozhorlený městský lékař MUDr. Sova.
Snesl množství argumentů, dokazujících, že nemocnice vybudována musí být. Svůj plamenný projev ukončil výzvou k členům obecního zastupitelstva, aby více ocenili zdraví než obecní
přirážky, nebo jde-li o život dítěte, matky či živitele rodiny, nemohou rozhodovat sebevyšší rodinné přirážky. Stavba nemocnice
byla odhlasována dvaceti šesti radními. Jen dva hlasovali proti,“
píše se v publikaci, která vznikla k šedesátinám nemocnice.

Epidemie spály
a rozhorlený projev
První zmínka o špitálu ve Vsetíně pochází již z roku 1767, kdy
vrchnost nechala vybudovat útulek pro třináct chudých poddaných, který svému účelu sloužil do roku 1800. Od roku 1879
(podle jiných zdrojů 1881) byl za starou radnicí na Horním
městě otevřen městský špitál (označován též jako Městská nemocnice). Měl k dispozici dvanáct lůžek. Působili zde tři ošetřovatelé, lékař docházel z města. Úroveň péče ale nebyla dostatečná. Protože Valašsko opakovaně sužovaly epidemie, byla
roku 1892 otevřena na Svárově „dezinfekční“ nemocnice pro
infekčně nemocné. Nejbližší veřejná nemocnice byla v Hranicích (od roku 1889), kam sice vedla železnice, ale v akutních
případech byla vzdálenost přece jen velká. V menší nemocnici
Milosrdných bratří ve Vizovicích se neoperovalo.

MUDr. František SOVA (*10. 11. 1853, Kyjov, † 23. 1. 1940,
Vsetín). Absolvoval lékařskou fakultu ve Vídni. Po praxi v Brně
se stal v roce 1882 městským lékařem ve Vsetíně, působil ale
také jako kulturní pracovník. Ve vzdělávacím spolku Snaha byl
knihovníkem a zasloužil se o velký rozvoj spolkové knihovny,
která se stala základem Masarykovy veřejné knihovny. Pracoval
v Sokole, hasičské jednotě, mnoha
místních spolcích. Sbíral památky,
plakáty, fotografie, kroje a nářadí.
Jeho sbírky tvořily základ vsetínského muzea. Významnou měrou
přispěl k otevření nemocnice. Za
své zásluhy o město byl jmenován
čestným občanem Vsetína.
MUDr. F. Sova se výrazně zasloužil
o vznik nemocnice ve Vsetíně.
Foto J. Chudoba, 1911.
Muzeum regionu Valašsko

dílel na výstavbě valašské osady na
Národopisné výstavě v Praze v roce
1895. Tam se seznámil s Mikolášem
Alšem, kterého později několikrát pozval do Vsetína. Vsetínská nemocnice
byla posledním velkým Urbánkovým
projektem. V době slavnostního otevření mu bylo dvaašedesát let.

Urbánkův projekt
Michal URBÁNEK (*1849, † 1929), který zpracoval projekt prvních budov vsetínské nemocnice, byl významným vsetínským
stavitelem, ale také členem mnoha spolků, byl starostou vsetínské sokolské jednoty. Aktivně se zapojoval do veřejného života. Realizoval ve Vsetíně řadu staveb a přestaveb, vybudoval
školní budovy na Horním i Dolním městě, ale také Občanskou
záložnu s Alšovými sgrafity. Stavěl i v okolních městech a obcích.
V jeho ateliéru několik let působil Dušan Jurkovič. S ním se po-

Architekt Michal Urbánek.
Muzeum regionu Valašsko

Plány hospodářské budovy, která byla spojena krytou chodbou s tehdejší hlavní budovou.
Pod nákresy je podepsán architekt Michal Urbánek
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Pohled z Bečevné na nemocnici v roce 1911.
Hlavní pavilon spojený chodbou s hospodářskou budovou, za ním budova pro ubytování řádových sester, kaple před dokončením,
v popředí umrlčí komora a infekční pavilon (vpravo)

Mocnářova nemocnice
Slavnostní otevření se uskutečnilo 23. dubna 1911 v 15 hodin.
Zúčastnili se jej také zástupci Jeho Veličenstva, Jeho Excelence
pan místodržitel Dr. Karel svobodný pán Heinold a Jeho Excelence pan zemský hejtman Otto hrabě Serényi. Oficiální pojmenování znělo: Všeobecná jubilejní veřejná městská nemocnice
císaře Františka Josefa I. na Vsetíně.
Proč je zmiňováno mocnářovo jméno? V době schválení záměru, tedy v roce 1908, slavil František Josef I. šedesát let svého
panování. Město se zavázalo u příležitosti tohoto výročí vybudovat chudobinec, školu, vodovod a tehdy již prosazenou nemocnici. Tak se i stalo.
Dne 16. května 1911 nemocnice přijala první pacienty. Toto
datum je vnímáno jako faktické zahájení její činnosti.

Nově otevřená nemocnice měla v hlavní budově (dnešní
interní oddělení) 62 lůžek (jednolůžkové pokoje I. třídy, tří až
čtyřlůžkové pokoje II. třídy a dvacetilůžkové pokoje III. třídy).
V infekčním pavilonu (dnes již nevyužívaný objekt staré neurologie) bylo podle dostupných materiálů 10 lůžek v šesti pokojích.

První primář
MUDr. Josef Gregor
Ještě před dokončením stavby byl vyhlášen konkurz na místo
primáře. Byl přijat MUDr. Josef Gregor, který do té doby pracoval jako sekundář nemocnice v Uherském Brodě. Jeho pozice
nebyla nijak jednoduchá. Kromě něj a sekundářky MUDr. Štěpánky Ličkové sloužilo v nemocnici jen šest řeholních sester,

Na archivním snímku je ještě viditelné původní označení nemocnice
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MUDr. Sova se zraněnými vojáky. Snímek byl pořízen před hlavní nemocniční budovou 17. června 1915
správce Miloš Zelinka, dva zřízenci a několik uklízeček. Záhy se
přihlásily první obtíže. Vytápění kamny se ukázalo jako nedostatečné a znečišující nemocniční prostory. Město muselo hledat
nový způsob vytápění a zásobování vodou. Navíc přetrvávala
nedůvěra lidí. MUDr. Gregor však byl vynikající chirurg i propagátor. Vydává se na venkov a přednáší. Využívá prostor, které
se mu nabízejí, a tak přednáší v hospodských sálech i kostelích,
jež jsou někdy zcela zaplněné.
Propagátorská činnost MUDr. Gregora je účinná. Do nemocnice přicházejí stovky pacientů. Lůžka nestačí, je třeba na pokoje natěsnat další. Hlavní budova jich má v květnu 1912 již
více než sto. Za první rok bylo provedeno 397 operací, celkem
byla léčena více než tisícovka pacientů. Nemocnice spravuje
k tomu určený výbor městského zastupitelstva (MUDr. Sova,
MUDr. Kalandra, MUDr. Prager a další představitelé města.
MUDr. Gregor a správce nemocnice Miloš Zelinka měli jen poradní hlas). Výbor povoluje zvýšení počtu lůžek na 101, ale také
úpravu vytápění pokojů kamny z chodby a další nutná opatření. V roce 1913 je přijat druhý sekundář MUDr. Jan Tolar,
počet ošetřovatelek byl zvýšen na dvanáct řeholních sester.

Válka se projevila
i v kuchyni
Po vypuknutí první světové války nastupují MUDr. Josef Gregor
i MUDr. Jan Tolar na frontu. Nemocnici přebírá MUDr. Sova
a později MUDr. Kalandra, činnost zařízení je znatelně ochromena. Není možné provádět větší chirurgické výkony. Aby byla
nemocnice využita, jsou do ní odesíláni zranění a nemocní
vojáci. Ve válečném období byl problém i se zásobením nemocnice. Výbor doporučil zavést chov prasat a drůbeže. Ve sklepních místnostech nemocnice byla zřízena pekárna.
Krátce po skončení I. světové války odchází MUDr. Tolar do
soukromé praxe, do nemocnice přicházejí noví lékaři. V roce
1923 je požádán zemský výbor o výstavbu administrativní budovy, ve které je byt pro správce a sekundáře, pokoje pro ošetřovatelky, kanceláře, ordinace primáře. Ministerstvo zdravotnictví projekt schvaluje, a to včetně přístavby hospodářské části
při hlavní budově, ve které je zázemí pro nemocniční kuchyň,
strojovou prádelnu, sklady i sklad uhlí.

Ubytování pro sestry
a strojní prádelna
Administrativní budova je postavena roku 1927, v hlavní budově
se uvolňuje prostor pro nová lůžka. Nemocnice jich má již 160.
Podmínky ale nejsou zdaleka ideální. V přízemí hlavní budovy
je operační sál, převazovna, laboratoř a rentgen, který však neumožňuje některá vyšetření (např. žaludku). Pro léky se chodí
do lékárny na náměstí. Narkózu při operacích dává sestra. Tyfus
se léčí v infekčním pavilonu klidem. V přízemní dřevěné budově, kde dříve bydlely řádové sestry, se léčí nemocní s bércovými vředy a svrabem.
Primář MUDr. Gregor však již má před sebou poslední rok
života. Umírá 24. května 1928. Jeho pohřeb je událostí celého
Vsetínska. Byl nejen vynikajícím chirurgem, kterému Valašsko
přirostlo k srdci, ale zapojil se také do spolkového života. Hrál
a režíroval ochotnické divadlo, dirigoval orchestr. Na vlastní
přání byl pohřben v části hřbitova, kam byli ukládáni chudí
zemřelí.

Část dokumentace k výstavbě
nové administrativní budovy a přístavby hospodářské části

12 g 13
100 let nemocnice ve Vsetíně

Primář Holz (pátý zprava) a skupina lékařů na unikátní
dobové fotografii
Administrativní budova s novým oplocením. Fotografie z roku
1927. Dnes se v prostorách nachází oční oddělení a také interní,
gastroenterologická a nefrologická ambulance

Oživení přichází z Brna
Na uvolněné místo je vyhlášen konkurz. Přihlásilo se mnoho
lékařů. Primariát nakonec získal v roce 1929 MUDr. Josef Holz
(*1892, † 1960) z Brna. Jeho příchod znamenal oživení lékařské
činnosti, svým chirurgickým uměním přilákal mnohé pacienty,
výrazně se zasadil o rozšíření nemocnice i její pověsti. (Pozn.
více v části věnované chirurgickému oddělení.)
Počátkem třicátých let jsou všechny pokoje přeplněny, je
třeba propouštět ještě nedoléčené pacienty. Není možné je seskupovat podle charakteru choroby. V dubnu 1932 navrhuje
MUDr. Tolar jako člen městské rady výstavbu nového chirurgického (a gynekologického) pavilonu o 80 lůžkách. Návrh je
přijat, na projektu začíná pracovat architekt Vít Obrtel. Náklad
na stavbu je odhadnut zhruba na 4,5 milionu Kč, měl být financován ze státní půjčky. Stavba měla přinést práci nezaměstnaným. Hospodářská krize však realizaci pozastavila. Jen ve
Vsetíně bylo dva tisíce lidí nezaměstnaných. V roce 1937 předává město za odstupné nemocnici okresu.
S rozvojem Zbrojovky se hospodářská situace zlepšuje, zároveň s ní však i počet obyvatel a nároky na zdravotní péči. V roce
1940 se oživuje myšlenka nového pavilonu, stavba je dokonce
zahájena. Zakrátko je však zastavena okupačními úřady.

Operativa v prostorách starého pavilonu byla velmi obtížná

V protokolu ze dne 16. září 1940 se doslova píše: „Vsetínský
okres převzal od města Vsetína veřejnou nemocnici v roce 1937.
Táž nevyhovovala svým rozsahem, jakož i svojí výpravou novodobým potřebám zdravotních ústavů a zejména nebyla v souladu s programem, který pro bývalou zemi Moravskoslezskou
vypracovalo ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy. Na
podnět zemského úřadu v Brně vypracoval vsetínský okres návrh
na přestavbu a dostavbu celé nemocnice, jehož uskutečnění bylo
zahájeno v roce 1938 a jest prováděno etapově, jak to dovoluje
finanční stav okresu…
V roce 1938—1939 postavena byla hospodářská budova s kuchyní a prádelnou, dále ústřední teplárna a konečně hospodářská budova pro chovná a užitková zvířata. Dalším pokračováním etapového vývoje dostavby okresní nemocnice jest novostavba

pětietážového pavilonu, v němž má býti umístěna chirurgie,
oddělení gynekologické a porodní, oddělení nosní, ušní a krční
a konečně oddělení oční…
Stavební program byl zařazen do jednoho objektu jedině
z toho důvodu, že celé staveniště nemocnice jest poměrně malé
a nelze je přikoupením dalších pozemků podstatně zvětšiti.
Původní projekt nemocnice vypracovaný jako skelet byl změněn
tak, aby vyhovoval nynějším předpisům o použití železa k pozemním stavbám, takže stavba bude provedena až na základy
a stropní konstrukce z cihelného zdiva, přičemž síly nosných stěn
a příslušný materiál budou tak voleny, aby bylo dosaženo plné
statické bezpečnosti. Podsklepení objektu nebylo možné vzhledem na výši podzemních vod. Střecha volena jest sedlová o mírném sklonu pro krytinu z azbestocementové břidly…“
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Chirurgický pavilon
Počátkem čtyřicátých let nemocnice dynamicky rozšiřovala své
služby. V roce 1940 přicházejí MUDr. František Adamík (ušnínosní-krční) a ftiseolog MUDr. Zdeněk Kublák. O rok později
pak gynekolog a porodník MUDr. Rudolf Houdek. A je to právě
MUDr. Houdek, kterého v roce 1942 nemocnice a okresní zastupitelství vysílají do Brna, aby okupačním úřadům zdůvodnil
nutnost pokračování stavby nového pavilonu. To se daří, dokonce je navýšena kapacita.

Kotle z ČKD
V únoru 1938 je vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele kotlů
pro právě stavěnou, velmi potřebnou centrální kotelnu (teplárnu). Byla vybrána Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD).

„Nabízíme Vám jednak kotle systemu Tischbein s přehřívači
a s mechanickými přikladači Axer, jednak vodotrubkové, sálavé malokotle soustavy ČKD s ekonomisery, s přehřívači páry
a s mechanickými universálními rošty, opatřené automatickou regulací — patent Praga,“ psalo se v nabídce. V nemocniční kotelně byly instalovány dva velké kotle a jedna malá
„Pragovka“. Dodávka přišla na 784 tisíce korun. Kotle fungovaly až do sedmdesátých let. Potřebné uhlí bylo přiváženo ve
vagonech na železniční vlečku. Samotná budova byla podle
pamětníků na svou dobu velmi moderní, zajímavou stavbou
s prosklenou stěnou, u které byly skleníky, kde se pěstovala zelenina pro potřeby nemocnice.
Stavitel František Lukáš (na snímku uprostřed) se svými asistenty
a modelem nového chirurgického pavilonu
Stavby se ujal vsetínský stavitel František Lukáš (*1901,

† 1981). „Otec stavbu zahájil v roce 1940 a pokud mohl,
stavbu pokrýval z vlastních zásob. Později, jak sám zapsal —
s pomocí uvědomělých vlasteneckých subdodavatelů, kteří potřebný materiál, cement, cihly, dřevo, ocel, vápno i štěrk dodávali za úřední ceny a nikoliv několikanásobně vyšší ceny černého
trhu. Tato nezištnost umožnila dokončení tolik potřebné, na
tehdejší dobu velmi moderně koncipované stavby, a to včetně
omítky, kterou okupační úřady zakázaly. Otec zákaz nerespektoval, omítka vydržela v dobrém stavu mnoho let,“ vzpomíná Eva Žárská na svého otce ve vlastivědné revui Valašsko.

Přijíždějí
lazaretní vlaky
Budova byla dokončena koncem roku 1944. Dvacátého ledna
se uskutečnilo slavnostní otevírání gynekologicko-porodnického
oddělení v nejvyšším patře nového objektu. Ještě v průběhu
slavnosti se lékaři dozvěděli, že následující den zaberou celý
pavilon okupanti. Všechno vybavení proto začali rychle stěhovat
do nemocniční kaple. Lazaretní vlaky zastavovali na vlečce u nemocnice. Poslední z nich přijel koncem dubna. Po osvobození
Vsetína 4. května 1945 budovu zabrali lékaři Československého
armádního sboru (MUDr. Liškutín, MUDr. Škvařil, MUDr. Pešek),
kteří zde zřídili vojenskou nemocnici Praga gospital. Setrvali
až do června 1945.
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Samostatná oddělení
Nemocnice mohla plně využívat nové prostory. Gynekologicko-porodnické oddělení (prim. MUDr. Rudolf Houdek) ve čtvrtém
patře mělo 65 lůžek, chirurgické oddělení ve druhém a třetím
patře celkem 120 lůžek (přednosta MUDr. Josef Holz). V prvním
patře bylo ušní-nosní-krční oddělení (prim. MUDr. František
Adamík). Část přízemí získalo dětské oddělení (42 lůžek, prim.
MUDr. Slavoj Vrzala), ve zbývající části se ubytovali lékaři
a sestry. Stará budova se uvolnila pro interní oddělení, jehož
přednostou byl od roku 1946 MUDr. Miroslav Vejrosta.

Nemocnice 1950—1989
g 1950 — z bytových prostor v přízemí chirurgického pavilonu
vzniká zázemí pro oční oddělení (26 lůžek). Primářem je jmenován MUDr. Karel Zahradníček.
g 1950 — výstavba internátu (řeší svízelné ubytovací podmínky
personálu, pozdější provozní objekt, takzvaný bunkr) a nové budovy vrátnice.
g 1952 — nemocnice středem OÚNZ (Okresní ústav národního
zdraví). Ve Vsetíně se stal jeho prvním ředitelem MUDr. Ladislav
Dubina, jemuž byli podřízeni ředitel nemocnice prim. MUDr. Josef Holz a ředitel ambulatorních středisek MUDr. Jan Míka.
g 1. 7. 1953 — zprovozněna transfuzní stanice (prim. MUDr. Karel Srovnalík st.).
g 1955 — prim. MUDr. Robert Moravec zakládá rentgenologické
oddělení.

g 1958 — přestavba původní administrativní budovy (dnes oční
oddělení). V přízemí zázemí pro rentgenologii, v prvním poschodí
oddělení pro léčbu tuberkulózy (30 lůžek, prim. MUDr. Zdeněk
Kublák). Nemocnice má 487 lůžek.
g 1962 — přístavbou k infekčnímu pavilonu vzniká zázemí pro
mikrobiologické oddělení (přednosta MUDr. Mirko Merenda).
g 1963 — osamostatnění infekčního oddělení (prim. MUDr. Sabrina Obrová).
g 1965 — prostory po zrušené lůžkové části oddělení pro tuberkulózu přebírá ortopedické oddělení (prim. MUDr. Robert Dostál).
g 1967 — zahájení činnosti oddělení patologické anatomie (prim.
MUDr. Milena Lesná).
g 1968 — modernizace interního oddělení, vybudování jednotky
intenzivní péče (JIP).
g 1969 — zřízení ARO (prim. MUDr. Miroslav Šrámek).
g listopad 1972 — zahájení provozu v novém infekčním pavilonu
(15,7 milionu Kčs).
g 1969 až 1972 — čistička odpadních vod (8,8 milionu Kčs).
g 1972 — výstavba telefonní ústředny.
g 1972 — bývalý infekční pavilon rekonstruován pro potřeby nového neurologického oddělení (prim. MUDr. Josef Křupka).
g 1975 — úpravna vody v kotelně.
g 1975 — výstavba nových garáží.
g 1977 — redukční stanice pro medicinální kyslík.
g 1979 — dílny údržby.
g 1980 — pavilon LDN (akce „Z“).
g 1982 — energoblok (1,9 milionu Kčs).
g 1982 — náhradní zdroj.
g 1985 — nadstavba vrátnice, rozšíření správní budovy.
g 1981 až 1986 — výstavba nové polikliniky.

Poliklinika a milánská stěna
Koncem šedesátých let se uskutečnila rozsáhlá přístavba pavilonu interního oddělení, přestavba staré márnice, byla zahájena
výstavba infekčního oddělení. Stará budova infekčního oddělení
upravena pro nově zřízené neurologické oddělení. Současně
bylo zapotřebí vybudovat složité a nákladné pomocné hospodářské provozy, především čistírnu odpadních vod a realizovat
příslušné úpravy kanalizační sítě. Nutná byla rovněž výstavba
telefonní ústředny a garáží pro dopravní službu. Souběžně probíhala výstavba pavilonu Léčebny dlouhodobě nemocných a připravovala se stavba energobloku a náhradního zdroje elektrické
energie. V roce 1981 začala výstavba nové polikliniky v těsné
blízkosti nemocničního areálu, která měla nahradit již nevyhovující polikliniku v Mostecké ulici.

„Stavba polikliniky byla koncipována tak, aby se tam kromě
ambulancí dostaly také laboratoře (biochemie a hematologie),
které pracovaly v nevyhovujících podmínkách. Technické řešení stavby bylo ale poměrně obtížné. Jak nemocnice, tak poliklinika totiž stojí na bývalém plavisku v těsné blízkosti Bečvy.
Při výstavbě se využilo takzvané milánské stěny, kdy se tekutý
jíl a cementové mléko pod tlakem vhánějí do štěrkového podloží, kde vytvoří umělou skálu. Tím se zpevní podloží. Mezi
suterénní izolovanou stěnou a milánskou stěnou se ponechá
průduch — záchytný kanál, ze kterého osazená čerpadla vyčerpají případnou spodní vodu. Toto funguje dodnes a proto
žádná povodeň polikliniku nikdy neohrozila,“ zavzpomínala
Ing. Blanka Andělová, která pracovala až do roku 1996 jako
vedoucí technického odboru nemocnice a podílela se na přípravě
výstavby mnoha důležitých staveb.

Poliklinika dnes a při výstavbě
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Po sametové revoluci
Po listopadu 1989 se uvažovalo
o vybudování nové nemocnice
„na zelené louce“, projekt ale
skončil kvůli finanční nákladnosti. A tak zůstává i nadále ve
stávajících omezených prostorách, se všemi zápory, které k tomu náleží. Stav některých budov
již neodpovídá potřebám moderního zdravotnictví, neexistuje jiná než venkovní přeprava
pacientů mezi jednotlivými pavilony.
Roku 1995 byla dokončena
nová přístavba k chirurgickému
pavilonu a byla zřízena oddělení Centrální operační sály
Foto: Radovan Daněk,
(COS) a Centrální sterilizace (CS).
Fotoklub Vsetín
Oddělení COS je pracovištěm
s pěti operačními sály pro gynekologii a porodnictví, chirurgii,
traumatologii, urologii, ortopedii a ušní, nosní a krční oddělení.
Pracoviště centrální sterilizace zabezpečuje přípravu sterilních
pomůcek pro celou nemocnici.

Nová kuchyň a Čtyřlístek
V letech 1999 až 2003 byl vystavěn nový pavilon léčebné výživy a stravování, který přišel na sedmdesát milionů korun.
Téměř osmadvacet milionů z toho připadlo na technologické vybavení nové kuchyně a takzvaný tablet systém, jehož prostřednictvím se jídlo dostává až ke konkrétnímu pacientovi a který
udržuje potřebnou teplotu podávaných pokrmů.
Zatím poslední rekonstrukce lůžkového nemocničního objektu skončila v roce 2007, kdy byl předán pavilon, který děti
pojmenovaly Čtyřlístek. Sídlí v něm dětské a infekční oddělení,
poskytuje také zázemí pro oddělení lékařské mikrobiologie.

Přístavba, jak ji vidí členové Fotoklubu Vsetín.
Foto: Bedřich Randýsek, Fotoklub Vsetín
Stravovací pavilon a tablet systém

Demolice
pavlačového domu

V říjnu 2006 začala demolice pavlačového domu v těsné blízkosti polikliniky. Jeho nepřizpůsobiví obyvatelé dlouhá léta obtěžovali hlukem zdravotníky i pacienty. Okolí bylo devastováno.
Demolici problémového domu proto přijali zdravotníci se značnou úlevou. „Již při stavbě polikliniky se počítalo se stržením

pavlačového domu. Druhou variantou bylo, že bude ponecháno
první a druhé patro jako zázemí pro úředníky nebo ubytování
pro personál. Venkovní schody měly být jen dočasné. Lidé měli
vcházet do vstupní haly po rampě přímo ze Smetanovy ulice,“
doplnila někdejší vedoucí technického odboru Ing. Blanka Andělová. Na místě pavlačového domu je dnes prostor pro parkování.

Foto: Radovan Daněk,
Fotoklub Vsetín
Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS. a Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc

Akciová společnost
V letech 2003 až 2007 byla nemocnice příspěvkovou organizací.
Od 1. května 2007 je akciovou společností, jejímž zakladatelem
a jediným akcionářem je Zlínský kraj.
Předsedou představenstva akciové společnosti Vsetínská nemocnice a.s. se stal ředitel nemocnice MUDr. Martin Metelka, MBA.
Členy představenstva Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS. (náměst-

kyně pro odbornou péči) a Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc (náměstek pro vnitřní služby).
Na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti dohlíží dozorčí rada. Předsedou
dozorčí rady je Mgr. Petr KOŘENEK, členy Ing. Hana PŘÍLESKÁ,
Mgr. Taána NERSESJAN, Ing. Petr HRADECKÝ, MUDr. Jiří KILIAN,
MUDr. Petr MIČULKA, MUDr. Radim SLOVÁČEK, Ing. Radovan
MACHÁČEK, Jitka VÍCHOVÁ, Ing. Jaroslav KUČERA, Blanka KUBELOVÁ a JUDr. Jaroslav KUBÍN.

20 g 21
100 let nemocnice ve Vsetíně

Stav 2007

Pavilon patologie
a centralizovaných laboratoří

Vize rozvoje nemocnice
Krajská rada schválila na svém zasedání v prosinci roku 2007
komplexní plán investičního rozvoje (generel) Vsetínské nemocnice a.s. Materiál byl zpracován jako základní koncepční dokument, který shromaž uje jednotlivé rozvojové projekty. Generel
předpokládá postupnou realizaci projektů po jednotlivých etapách v horizontu zhruba deseti let. (Ateliér LT Projekt a.s.)

Další lůžkový
pavilon — LDN

Nová interna

Obnova
počítačového tomografu
V závěru kalendářního roku 2007 došlo k obnově počítačového
tomografu. CT pracoviště je dnes vybaveno moderním přístrojem
s 16 řadami detektorů (TOSHIBA Aquilion S16). Provádí se zde
prakticky celá škála vyšetření: vyšetření mozku, hlavy, krku,
hrudníku, břicha, pánve a končetin bez podání kontrastní látky
a v případě potřeby i po podání jodové kontrastní látky do žíly.
V prosinci 2010 byl kompletně digitalizován provoz na pracovištích v nemocnici. Digitalizace přináší podstatně vyšší kvalitu
zobrazení, mnohem pružnější manipulaci s obrazy, možnost
zasílání obrazových dat do jiných zařízení. Znamená také snížení dávek záření na jednotlivá vyšetření.

Nový centrální objekt
na místě dnešní interny

Konečný stav

Lůžková neurologie
pod jednou střechou
Do hlavní budovy (chirurgického pavilonu) Vsetínské nemocnice a.s. se v únoru 2008 přestěhovala i druhá polovina lůžkové
části neurologického oddělení, která měla dříve zázemí v pavilonu H, takzvané staré neurologii. Nové prostory nabídly klien-

tům výrazně vyšší komfort, odpadl převoz pacientů mezi zmíněnými budovami a zlepšila se dostupnost vyšetření. „Oddělení

je nyní lépe vybaveno pro ambulantní péči, zejména pro ošetření a příjem nemocných přivezených záchrannou službou.
Počet lůžek přitom zůstal zachován. Zřídili jsme rovněž stacionář pro infuzní léčbu bolestivých stavů, který využijí i pacienti s jinými onemocněními, například roztroušenou sklerózou
mozkomíšní,“ hodnotil MUDr. Bohdan Křupka, který je od roku
2007 primářem neurologického oddělení.

Foto: Petr Žlebek, Fotoklub Vsetín
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Identifikace pacientů
pomocí náramků s čárovým kódem
V červnu 2008 odstartoval pilotní projekt identifikace pacienta.
Za první měsíc bylo klientům aplikováno více než dvě stě identifikačních náramků se jménem a čárovým kódem. Zároveň
vyplňovali dotazníky, ve kterých mohli uvést případné připomínky. Většina z dotázaných projekt přijala jako další krok ke
zvýšení bezpečnosti. Do pilotní části projektu bylo nejprve zapojeno ortopedické oddělení, novorozenecká stanice dětského
oddělení a ženy po porodu na gynekologicko-porodnickém oddělení. Po dvou měsících se připojila neurologie, následně pak
všechna lůžková oddělení Vsetínské nemocnice a.s.

Čistírna odpadních vod
bez chloru, nová okna a vozovka
Nemocniční čistírna odpadních vod se v roce 2008 dočkala nutné
modernizace, kterou si vyžádaly přísné technické a hygienické
normy. Venkovní aktivační a dosazovací nádrže už nyní nejsou
zapotřebí, celý technologický proces čištění probíhá uvnitř
Venkovní nádrže ČOV již nejsou zapotřebí

Vozovka mezi vrátnicí a chirurgickým pavilonem
vyžadovala opravu
čističky a k dezinfekci se místo chloru používá mnohem bezpečnější chlordioxid. Snížil se nepříznivý dopad na životní prostředí, ubylo zápachu i hluku a zvýšila se kvalita odpadní vody.
Dezinfekce chlorem představovala bezpečnostní riziko a přinášela provozní komplikace (povinná školení, neustálý monitoring, přizpůsobování dávek dle potřeby). Modernizace přišla
na bezmála dva a půl milionu korun. Z prostředků Zlínského
kraje byla v roce 2008 opravena vozovka mezi vrátnicí a hlavní
budovou a zahájena výměna oken.

Lůžka pro internu
Interní oddělení působí v nejstarší budově v celém nemocničním areálu. Uspořádáním již nevyhovuje potřebám moderního
zdravotnictví. Stav objektu klade zvýšené nároky na opravy
a údržbu. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce koupelen
a toalet, vyměněna podlahová krytina, instalováno nové dorozumívací zařízení. Jednalo se však pouze o kosmetickou úpravu.
Východiskem je výstavba nového pavilonu. V roce 2010 byly
zakoupeny nové polohovatelné postele za bezmála 1,4 milionu
korun a dokončena výměna oken. Tyto akce alespoň částečně
zlepšily podmínky pro pacienty.

Pavilon patologie
a centralizovaých laboratoří

Demolice provozního objektu
uvolnila místo pro výstavbu
nového pavilonu
Stará patologie (v popředí)
již nevyhovovala, v pozadí
nový pavilon patologie
a centralizovaných laboratoří.
Foto: Bedřich Randýsek,
Fotoklub Vsetín

Demolice nevyužívaného provozního objektu (takzvaného bunkru) uvolnila počátkem března 2010 prostor pro výstavbu nového
pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří. Důvodem výstavby byl především havarijní stav staré patologie, která již
nesplňovala bezpečnostní ani hygienické podmínky. Zcela nevyhovující bylo zázemí pro personál i pozůstalé, když se chtěli
rozloučit se zesnulým.
Investorem stavby za více než 103 miliony korun byl Zlínský
kraj, 40 milionů z této částky činila dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Vnitřní vybavení v hodnotě
17 milionů uhradila z vlastních prostředků Vsetínská nemocnice. Nový objekt nabízí zázemí nejen pro oddělení patologické
anatomie, ale také klinické biochemie a hematologicko-transfuzní oddělení. V novém pavilonu se významně rozšíří diagnostické možnosti, zkrátí se transport vzorků z lůžkových oddělení.
Provoz byl slavnostně zahájen 7. dubna 2011 za účasti hejtmana
MVDr. Stanislava Mišáka a dalších nejvyšších představitelů Zlínského kraje a města Vsetína.
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Zdravotníci i vnitřní služby
Auditována je jak zdravotnická, tak nezdravotnická část — vnitřní
služby. Ty představují technické, provozní, personální i ekonomické zázemí nemocnice.
Činnost provozního odboru se zaměřuje na vytváření podmínek pro plynulý a nerušený chod nemocnice. Zabezpečuje
dopravu, vnitropodnikovou logistiku, správu majetku, spisovou
službu a podatelnu, provoz vrátnice i ústředny. Dohlíží na praní
prádla a úklid, jež zajišují externí firmy. Vedoucím provozního
odboru je Ing. Ladislav Kašpar.
Ekonomicko-obchodní odbor, který vede Jiřina Měkynová, se
zabývá rozpočtem a financováním nemocnice. Spadá sem finanční účtárna, pokladna, ale také ústavní lékárna a nemocniční informační systém.
Vedoucím technického odboru je Ing. Čestmír Čech. Jeho úsek
zajišuje údržbu a servis majetku, činnosti související s dodávkami a spotřebou energií. Odbor řízení lidských zdrojů pak
vede Ing. Martin Pavlica, který zodpovídá za personalistiku,
vzdělávání, mzdovou účtárnu a knihovnu. Celkem v nemocnici
pracuje bezmála sedm set zaměstnanců, což ji řadí k největším
zaměstnavatelům v regionu. Vsetínská nemocnice a.s. nabídla
medikům možnost stipendií, všem zaměstnancům pak příspěvek na penzijní připojištění.
Audit na interním oddělení

Kvalita poskytované péče
Nemocnice klade velký důraz na kvalitu poskytované péče. Sledování spokojenosti pacientů je jen jedním z mnoha nástrojů
systému managementu kvality, který je v nemocnici dlouhodobě zaveden. Vsetínská nemocnice a.s. je (jako jedna z mála
v České republice) držitelem jak certifikátu ISO 9001:2008, tak
akreditace Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR).
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Foto: Petr Žlebek, Fotoklub Vsetín

Příběh kaple
Kaple je již sto let v očích veřejnosti neodmyslitelnou součástí nemocnice.
Přesto se okolnostmi svého vzniku, osudem i majitelem značně odlišuje. Rozhodující podíl na vzniku
kaple má rodina Thonetů, která rovněž přispěla ke vzniku nemocnice. Vsetínský velkostatkář a majitel
továrny na nábytek Theodor Thonet odprodal městu pozemky pro novou nemocnici, a to údajně
za nižší cenu než by mohl získat komerčním prodejem. Nemocnici pak věnoval i část vnitřního vybavení.
Jeho manželka Rosa si přála, aby součástí areálu byla i kaple, zasvěcená sv. Růženě z Limy.
Kapli dnes spravuje farnost Vsetín, která také nabízí na svém webu historii této památky.
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Kaple měla v první řadě sloužit řeholním sestrám sv. Kříže,
které nastoupily jako ošetřovateIky. Do Vsetína byly povolány
z kláštera v Choryni u Valašského Meziříčí. Získat souhlas obecního zastupitelstva s vybudováním kaple bylo velmi obtížné.
Mezi zastupiteli byli jak katolíci, tak evangelíci. Rosa Thonetová
se tedy rozhodla postavit kapli vlastním nákladem, což bylo
úředníky přijato.
Z pozemků, které manželé Thonetovi prodali městu na stavbu
nemocnice, byla vyjmuta plocha o výměře 200 m2 pro stavbu
kaple. Vypracováním projektu pověřila Rosa Thonetová stavitele
Thonetovy firmy architekta Huberta Fleischmanna. Ten projektoval kapli v neorománském stylu, čímž se její vzhled poněkud
lišil od původní secesní budovy, kterou vybudoval známý vsetínský stavitel Michal Urbánek.
Vlastní stavba kaple probíhala velmi rychle. Povolení ke
stavbě bylo vydáno 22. května 1911 a již 31. srpna téhož roku
bylo vydáno povolení k jejímu užívání. Po dokončení stavby
věnovala Rosa Thonetová kapli s pozemkem včetně vnitřního
zařízení římskokatolickému farnímu kostelu Panny Marie Nanebevzaté ve Vsetíně.
V sobotu 7. října 1911 přijel do Vsetína olomoucký pomocný
biskup Dr. Karel Wisnar, který ve vsetínském kostele posvětil pro
novou kapli zvon jménem sv. Augustin. Druhého dne, v neděli
8. října, byla posvěcena také kaple. Kromě světícího biskupa
se slavnosti, která se konala venku před kaplí, zúčastnili místní
duchovní — děkan P. Augustin Žádník, P. Jindřich Valouch, P. Jo-

sef Svrčina, P. Ferdinand Matůšů a P. Augustin Janíček, dále
starosta města Josef Černocký, stavitel kaple Hubert Fleischmann a samozřejmě rodina Thonetova. Celá slavnost skončila
při společném obědě ve vsetínském zámku, který tehdy Thonetům patřil.
Náklady na stavbu kaple a její vnitřní vybavení činily v té
době 35 tisíc korun. Celou částku darovala paní Rosa Thonetová. Na návrhu vnitřního zařízení má zásluhu Josef Steindl,
profesor odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Zvláště cenný je obraz patronky kaple sv. Růženy, namalovaný na skle za oltářem, dále bohatě vyřezávaný oltář (který
dnes najdeme v katolickém kostele v Růž ce) a terakotové reliéfy křížové cesty, jež zdobí stěnu kaple. Profesor Josef Steindl
navrhl rovněž malbu interiéru, lavice a ostatní výzdobu. Podle
odhadu se v prostoru kaple mohlo shromáždit až 120 osob.
Kaple sloužila především řeholním sestrám, ale také pacientům, ostatnímu personálu i veřejnosti. Krátce před Vánocemi
(17. prosince 1911) posvětil P. Augustin Žádník v kapli dokončenou křížovou cestu.
Nemocniční kaple sloužila také ke křtům novorozeňat a dne
1. června 1928 z ní byl vypraven pohřeb MUDr. Josefa Gregora,
primáře vsetínské nemocnice. Koncem 2. světové války poskytla
kaple další, velmi cennou službu. Podařilo se zde narychlo ukrýt
nové přístroje a vybavení z gynekologicko-porodnického a UNK
oddělení. Doslova jen několik hodin předtím, než objekty nemocnice zabrala německá armáda.
Po válce mohla kaple více než deset let sloužit svému původnímu účelu. Až do 29. června 1956, kdy musely řádové sestry
opustit nemocnici a odjet do Fryštáku. Poté byla kaple uzavřena
a použita pro nemocniční účely: stal se z ní sklad CO (civilní
obrany). Krátce předtím se tamnímu zahradníkovi podařilo zabednit a zabezpečit terakotovou křížovou cestu, která byla zabudována ve zdi a nedala se z kaple vynést, tak jako ostatní vzácné
předměty. Díky tomu se křížová cesta zachovala dodnes.
Po listopadu 1989 byla kaple vrácena zpět do vlastnictví římskokatolické církve, bylo zapotřebí provést nákladnou opravu.
Z peněžních sbírek vsetínských katolíků i věřících jiných církví
a okolních farností byla provedena generální oprava střechy,
nová venkovní fasáda a byla pořízena nová elektroinstalace.
Vnitřek kaple byl upraven podle návrhu architekta Tomáše
Černockého. Byla položena mramorová dlažba, zvýšen a prodloužen presbytář, pořízeno nové vnitřní vybavení. Světící biskup Jan Graubner pak kapli posvětil a znovu otevřel pro potřeby veřejnosti.

MUDr. Josef Holz

Příběh o lidské odvaze,
židovském lékaři a dopisu na rozloučenou
Výjimečné chirurgické umění a obrovské srdce,
tak charakterizovali prim. MUDr. Holze pacienti, kolegové i jeho žáci.
O jeho mimořádném lidském rozměru svědčí i příběh, který k nám promlouvá po téměř
sedmdesáti letech. Začíná koncem třicátých let dvacátého století ve Vsetíně,
kde tehdy pracoval mladý židovský lékař MUDr. Desider Reichenthal.
Jeho nadřízeným a učitelem byl právě MUDr. Josef Holz.
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Okupaci německými vojsky prožíval MUDr. Holz velmi bolestně. Patnáctého března 1939 si svolal všechny lékaře a informoval je o stávající politické situaci. Zároveň je nabádal, aby v dobách zlých, které přijdou, drželi pevně při sobě. A nejen sami
se sebou, ale s celým národem. V té době pracovali v nemocnici
dva lékaři židovské národnosti. MUDr. Munková se vystěhovala
do Švýcarska, MUDr. Reichenthal se rozhodl zůstat. Z rasových
důvodů pak musel být propuštěn. Pan primář Holz jej i přesto
zval alespoň na internistická konzília a platil jej ze svých finančních prostředků. MUDr. Reichenthal pracoval v odbojové
organizaci, byl vyzrazen, zatčen, odsouzen a popraven. Stejně
jako sanitář Karel Srněnský.
Lékaři vsetínské nemocnice projevili statečnost i koncem války,
kdy zachránili život mnoha zraněným partyzánům. Dnes už je obtížné si představit, jaké osobní hrdinství bylo k tomu zapotřebí.

MUDr. Desider Reichenthal

(*2. 9. 1910, † 29. 4. 1943)

Díky jeho synovci M. Reichenthalovi, který žije v Izraeli, se
dostaly do Vsetína dopisy na rozloučenou. MUDr. Desider Reichenthal v nich vzpomíná na primáře MUDr. Holze, řádové
sestry i další zaměstnance nemocnice.

„Moji drazí, Váš poslední dopis mě potěšil, ač zprávy o mých
drahých rodičích... a všech ostatních mě hodně zarmoutily.
Píšete, že jste plni důvěry ve změnu mého trestu, protože
ve své žádosti o milost jsem uvedl, že jsem svůj čin nespáchal
z vlastní iniciativy, ale byl k němu okolnostmi přinucen, že
jsem apeloval na objektivitu a spravedlnost německé justice
a žádal, aby i můj případ byl posouzen objektivně a spravedlivě bez ohledu na můj rasový... Já však nemám žádné
naděje. Prožívám těžké chvíle, ale přesto trpělivě snáším
tento krutý úděl života a modlím se k Všemohoucímu, nebo
v jeho rukou jest život můj. Rezignovaně se odevzdávám
jeho božské vůli, on vše řídí, i když to lidé dělají.
Prosím Vás snažně, pošlete tento dopis (nebo jeho opis) do
vsetínské nemocnice. Te, kdy vím, že za několik dní (snad
hodin) skončí můj mladý život pod sekyrou kata, více než
za celé vazby vzpomínám všech, kteří mi byli blízcí a drazí.
Je to v první řadě primář Holz, kterého jsem měl rád jako
svého otce. Vzdávám mu hluboký dík za veškerou otcovskou
spravedlivost, kterou mi věnoval a za všechny pokyny a rady,
kterými mě jako můj učitel uváděl do naší vznešené vědy.
S každým a se vším jsem se již rozloučil, jenom se svým povo-

láním a se svou milovanou a mne nadevše ve světě drahou
vědou lékařskou se rozloučiti nemohu. Primář Holz ví, jak
vášnivě jsem ji miloval. Ve chvílích zoufalství v mé samotě
byla mi nejvěrnější družkou, opět a opět jsem sahal po svých
lékařských knihách, potřeboval-li jsem útěchu. V nich jsem
našel rozptýlení, uklidnění, zapomenutí.
Čtyři písmena a jeden vykřičník — ŽIDE! — pronásledovaly mě celým životem: ve škole, při přísných zkouškách na
univerzitu, při hledání místa, ve společnosti — všude! Primář
Holz a s ním všichni až po posledního zaměstnance ve vsetínské nemocnici, nakládali se mnou jako se sobě rovným,
nikdy ani v nejmenším mi nedali cítit, že jsem Žid. I na
toto vzpomínám do poslední chvíle. Vzpomínal jsem velmi
mnoho na primáře Holze, jak tam vládne jako moudrý
a rozvážný král ve svém království — mezi svými nemocnými
v nemocnici. V srdci každého Valacha si postavil pomník
z toho nejryzejšího zlata a mne se slzy tisknou pokaždé do
očí při pomyšlení, že mi není dopřáno více ho vidět…
Opakuji: Přivykl jsem již tomuto životu a snáším tento
krutý osud lépe než jsem čekal. Počítal jsem s možností trestu
smrti od prvního dne svého zatčení, a proto mě dnes již nic
nebolí a nemrzí, vše jsem již dávno přebolel a oplakal. Bute
hodně zdrávi a šastni, moji drazí, modlím se k Pánu Bohu
denně o lepší budoucnost Vás všech.
Váš Desider Reichenthal“
Dopis byl napsán 27. ledna 1943 ve věznici Breslau (dnešní
Vratislav). Ačkoliv se MUDr. Reichenthal domníval, že jeho život
skončí každou hodinou, měl před sebou ještě tři měsíce života.
Popraven byl 29. dubna 1943. Bylo mu dvaatřicet let. Spolu
s ním zemřelo dalších pět mužů ze Vsetínska: Karel Esteřák
(30 let), Rudolf Rajnoch (34 let), Alois Šimurda (37 let), Josef
Vondrouš (30 let) a Vladimír Drápala (58 let). Posledně jmenovaný Drápala byl rodák z Rožnova pod Radhoštěm, který
v první světové válce bojoval jako legionář na italské frontě.
Před svým zatčením působil jako řídící učitel ve Vsetíně. V období druhé světové války byl okresním velitelem početné odbojové organizace Obrana národa.
Dne 23. května 1946 udělil prezident Československé republiky
MUDr. Desideru Reichenthalovi in memoriam Československý
válečný kříž 1939. Jeho jméno je připomenuto na památníku
obětem válek, který se nachází na náměstí Svobody a také na
pamětních deskách u vsetínského hřbitova, které jsou věnovány
památce obětí nacismu židovských komunit Vsetína a okolí
(zavražděných v letech 1939 až 1945).

32 g 33
100 let nemocnice ve Vsetíně

Cena města Vsetína pro dva lékaře
Výjimečného ocenění se dostalo v květnu 2008 MUDr. Květoslavu Kotasovi
a MUDr. Františku Božkovi. Na slavnostním večeru jim byla udělena prestižní Cena města Vsetína.
MUDr. Květoslav Kotas celý svůj profesní život věnoval léčbě respiračních onemocnění
a boji proti tuberkulóze. MUDr. František Božek byl vynikajícím chirurgem a dlouholetým primářem
chirurgického oddělení vsetínské nemocnice. V době slavnostního ceremoniálu byl již těžce nemocen,
cenu za něj převzala manželka a synové.

MUDr. Květoslav Kotas
MUDr. Květoslav KOTAS se narodil 20. června 1930 v Přerově,
kde také absolvoval obecnou školu a reálné gymnázium. Následovalo studium na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval s vyznamenáním v roce 1955.
Na základě umístěnky musel nastoupit jako sekundární lékař
do léčebny TBC v Tatranské Kotlině a v letech 1957 až 1959 pak
ještě následně absolvoval vojenskou základní službu. To už měl
rodinu, kterou bylo zapotřebí finančně zabezpečit. Po atestaci
z ftizeologie nastoupil 1. října 1959 na oddělení TRN (Oddělení
tuberkulózní a respiračních nemocí) ve Vsetíně „V té době bylo

na severní Moravě hodně případů tuberkulózy, snad nejvíce
právě v hornaté oblasti Karolinky a Velkých Karlovic,“ vysvětlil
Květoslav Kotas. Sám pocházel z úrodné Hané a byl překvapen,
v jak nuzných sociálních podmínkách tehdy lidé v této části
Valašska žili. „Málokteré dítě mělo svou vlastní postel, spalo s ba-

bičkou, dalšími sourozenci. Při tak úzkém kontaktu se nemoci šířily velmi rychle a boj s tuberkulózou byl velmi obtížný,“ zavzpomínal Kotas. Připomenul, že velký kus práce vykonal tehdejší pri-

mář Zdeněk Kublák, na jehož práci pak navázal. „Doktor Kublák
byl velmi schopný, věnoval se spíše sociální stránce, já se zaměřil
především na stránku medicínskou,“ vysvětlil doktor Kotas.

Katastr obyvatelstva:
pomáhali i faráři
Důležité bylo podle něj zmapovat obyvatelstvo starší šestnácti
let a následně jej vyšetřit. Vznikl tak katastr, na jehož tvorbě
a aktualizaci se podílely místní výbory. „Připravili jsme dotaz-

ník a každý měsíc nám obce hlásily pohyb obyvatelstva, kdo se
přistěhoval, odstěhoval, zemřel,“ vysvětlil princip evidence. Na
základě této podrobné kartotéky pak vsetínské oddělení získalo
rentgenovou autobusovou štítovku, se kterou objížděli obce
v regionu a začali zakládat RTG katastr obyvatelstva. „Bylo to

velké množství práce. Na místě, kam jsme přijeli, bylo zapotřebí práce s místními spolky, ČSČK, ale hodně nám pomohli
také faráři, kteří z kazatelen vyzývali lidi, aby chodili do pojízdné ambulance,“ upřesnil lékař.

Za MUDr. Františka Božka, který se ze zdravotních
důvodů nemohl slavnosti zúčastnit, převzala ocenění
jeho manželka, lékařka chirurgického oddělení
MUDr. Markéta Božková. Cenu města Vsetína
předával senátor Jiří Čunek

MUDr. Květoslav Kotas se slavnostního předání
ceny zúčastnil osobně. Poděkovat a popřát vše
nejlepší mu přišli představitelé města Vsetína
i jeho bývalí kolegové. Mezi gratulanty byl také
tehdejší místostarosta JUDr. Lubomír Gajdušek
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Až pět set snímků za den
Během pár let se týmu podařilo podchytit všechny vznikající
tuberkulózy a podstatně tak omezit následné šíření této závažné
plicní choroby. Nezastupitelné místo samozřejmě sehrálo také
očkování. „V regionu však bylo ale také strašně moc takzvané

mimoplicní tuberkulózy, především TBC krčních uzlin u dětí.
Zjistili jsme, že příčiny jsou v infikovaném mléce. Spojili jsme
se tedy s veterináři a pokud jsme šli do rodiny, kde byli noví
nemocní, udělaly se zrovna tuberkulínové testy u krav. Infikovaná zvířata se pak převážela do izolace,“ doplnil Květoslav
Kotas. Časté návštěvy rodin s nemocnými kladly vysoké nároky
také na zdravotní sestry. „Všechny nově vzniklé tuberkulózy

musely být navštíveny. Kontroly se pak pravidelně opakovaly,“
upřesnil. Také lékaři museli prohlédnout velké množství rentgenových snímků. „Byl jsem zvyklý odečítat i pět set snímků
za den,“ zhodnotil Kotas, který v čele oddělení stanul po odchodu doktora Kubláka do důchodu. To bylo v roce 1967.

Dlouhodobá
domácí léčba kyslíkem
Postupný pokles výskytu tuberkulózy umožnil lékařům orientovat se na léčbu chronických zánětů průdušek, astmatiků.
V některých závodních a územních obvodech se uskutečnila
náročná depistáž chronické bronchitidy. V MEZu se dokonce podařilo instalovat přímo ve sprchách inhalátory, které produkovaly páry vincentky. Doktor Kotas jako první zavedl ve Vsetíně
ambulantní funkční vyšetření plic, ambulantní inhalační léčbu,
ambulantní infuzní léčbu u astmatiků a chronických bronchitiků a dlouhodobou domácí léčbu kyslíkem. Věnoval se ale také
dalším profesním aktivitám, byl členem nejrůznějších odborných komisí, úspěšně přednášel na odborných konferencích,
psal články pro regionální tisk a jako první lékař v okrese začal
pracovat na mammografii. Ve vsetínské nemocnici působil i v důchodovém věku, na zkrácený úvazek pracoval až do roku 2002.
Svou nominaci na prestižní Cenu města Vsetína vnímal jako
poděkování za celoživotní práci svou, ale i řady svých kolegů.

„Lékařů i sester, rád bych připomenul například vrchní sestru
Vilímkovou, kterou pak vystřídala paní Trávníčková. Nesmím
zapomenout ani na paní Mockovou,“ doplnil krátký výčet některých svých spolupracovníků.

MUDr. František Božek
MUDr. František BOŽEK se
narodil 6. září 1937 v Prostějově. Do vsetínské nemocnice nastoupil v roce 1961,
záhy po promoci na Univerzitě Karlově v Praze. První
dva roky pracoval na interně, ale jeho snem byla především chirurgie.
Přání se mu splnilo v roce
1963 a chirurgickému oddělení pak zůstal věrný až do
penze. Od roku 1969 působil
jako zástupce přednosty chirurgického oddělení, v září
1972 byl na základě konkurzního řízení vybrán a jmenován
do funkce přednosty oddělení.
Profesně se MUDr. František Božek zajímal především o cévní
a úrazovou chirurgii, ale také o další specifika svého oboru.
V čele oddělení stál celých 24 let až do roku 1996, za tu dobu
chirurgie prošla výraznou modernizací, změnou používaných
metod. Ve své práci navázal na své předchůdce, vynikající chirurgy a primáře MUDr. Josefa Holze, MUDr. Břetislava Brázdu
a MUDr. Jiřího Podlahu.
V nemocnici pracoval MUDr. František Božek až do roku 1998,
kdy odešel do penze. Pacienti však na něj i po letech vzpomínali jako na výborného a obětavého lékaře, kolegové pak jako
na velmi kvalitního odborníka, náročného k sobě i ostatním.
Zpráva o tom, že byl vybrán pro udělení prestižní Ceny města
Vsetína, jej ale zastihla již velmi nemocného. „Nevím, jestli mi

zdravotní stav umožní převzít osobně toto ocenění, ale jsem
velmi potěšen, je to pro mě velká pocta,“ reagoval tehdy Božek.
Skleněnou plastiku za něj na slavnostní akci, která se uskutečnila 18. května 2008 v mramorovém sále vsetínského zámku,
převzala manželka, rovněž lékařka chirurgického oddělení,
MUDr. Markéta Božková. Vážné nemoci vzdoroval MUDr. František Božek ještě několik měsíců. Zemřel 25. září 2008 v ranních hodinách na chirurgickém oddělení, kterému věnoval pětatřicet let svého života...

Šestimilionová dotace
podpořila
vzdělávání v nemocnici
Základem úspěšné firmy jsou zaměstnanci. Jestliže jsou kvalifikovaní, vzdělaní a spokojení, pak mohou poskytovat vysoce
kvalitní a bezpečnou péči. Proto se snažíme připravovat aktivity, směřující ke zvýšení kvalifikace a ke zdokonalení v určitých
dovednostech a schopnostech. Velkou příležitost k získání prostředků na další vzdělávání nabízela druhá etapa evropských
projektů.
Ve zdravotnictví tvoří pracovníci s vysokoškolským vzděláním
a středoškolským vzděláním ukončeným maturitou až osmdesát
procent zaměstnanců. Právě pro ně je nabídka rozvoje znalostí

a dovedností významným motivačním faktorem. Úhrada vzdělávacích kurzů je však finančně značně nákladnou záležitostí,
která často převyšuje možnosti zdravotnických zařízení.
Prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost získala nemocnice finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), který existuje již více než 50 let
a je nejstarším z fondů Evropské unie. Jeho hlavním posláním
je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat
sociální začleňování. V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha
pomoci jim při uplatňování na trhu práce. Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje pět prioritních os, které
se zaměřují mimo jiné i na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, a to v rámci prioritní osy nazvané Adaptabilita.
Právě do této prioritní osy byl zacílen i projekt Vsetínské nemocnice. Příprava projektu byla zahájena již v roce 2007, nicméně až v roce 2009 byla vyhlášena výzva, na jejímž základě
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bylo možno o finanční dotaci požádat. V rámci výzvy „Školení
je šance“ nemocnice předložila projekt s názvem „Rozvoj manažerských kompetencí, komunikačních dovedností a dalších znalostí zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s.“
Projekt úspěšně prošel hodnocením a v prosinci 2010 byl
komisí zhodnocen jako úspěšný a následně schválen k realizaci.
Nemocnice tak v samém konci roku 2010 získala finanční
dotaci ve výši 6 144 349 Kč, z toho 5 222 697 Kč je z prostředků
Evropského sociálního fondu a 921 652 Kč je ze státního rozpočtu České republiky. Projekt je realizován v období od ledna
2011 a skončí koncem listopadu 2012.
Jak vyplývá z názvu projektu, jeho obsahem je vzdělávání
zaměstnanců nemocnice, které je rozděleno do pěti výukových
modulů. Obsahově byly moduly tvořeny především na základě
zájmu samotných zaměstnanců. Část je nadefinována na základě požadavků vrcholového managementu a je zaměřena
na kompetence, znalosti a dovednosti vedoucích pracovníků
nemocnice.
Obsahově nejrozsáhlejší je modul pro manažerskou skupinu
zaměstnanců. Účastní se jej zaměstnanci ve vedoucích funkcích,
ale také zaměstnanci, kteří se na vedoucí funkci připravují,
případně se jakoukoliv formou podílí na řízení nemocnice. Modul
tvoří celkem deset samostatných kurzů, zaměřených zejména
na měkké manažerské dovednosti (např. řízení lidí, na rozvoj
komunikačních dovedností, na schopnost vytvořit a úspěšně
vést tým, vzdělávat podřízené zaměstnance). Důležité jsou však
i znalosti z oblasti strategického řízení, finančního řízení, z oblasti práva a marketingu. Do modulu zaměřeného na vzdělávání manažerů je zařazeno celkem 99 zaměstnanců a je na něj
vyčleněna částka ve výši 1 656 000 Kč.
Modulem, o který byl největší zájem, je jazykové vzdělávání.
Na základě průzkumu zájmu zaměstnanců byl do projektu zařazen kurz anglického, německého, ruského a francouzského
jazyka. Celkově se jazykového vzdělávání účastní 195 zaměstnanců. Potřeba jazykových znalostí je s rozvojem turistického
ruchu a začleňováním České republiky do mezinárodních společenství, stále významnější.
Je velmi potěšitelné, že si jazykové vzdělávání našlo své zájemce i přes časové vytížení pracovníků a skutečnost, že je realizováno v době jejich volna. Projekt podpoří nejen zvyšování
kvalifikace zaměstnanců ve vztahu k činnostem nemocnice, ale
zvýší také jejich sebedůvěru a osobní i pracovní potenciál.
S rozvojem techniky a nutností elektronického předávání
informací roste také potřeba znalostí souvisejících s využitím

a s obsluhou výpočetní techniky. Stále více zaměstnanců nemocnice se bez počítače již neobejde. Proto jsou další kurzy
zaměřeny na dovednosti související s obecnými a všeobecně
využitelnými dovednostmi při obsluze počítače. Počítačových
kurzů se zúčastní minimálně 106 zaměstnanců a je na ně vyčleněna částka 247 000 Kč.
Poslední modul je určen pro zdravotnické pracovníky. Důležitou dovedností každého z nich je komunikace. Její úspěšné
zvládnutí je základem spokojenosti našich pacientů. Proto obsahem modulu pro zdravotnické pracovníky je především komunikace, ale také asertivita, zvládání krizových a stresových
situací. Druhou část vzdělávání zdravotnických pracovníků tvoří
základy práva, zejména práva souvisejícího s výkonem zdravotnického povolání, s ochranou osobních dat pacientů a s právem pacientů na informace. Vzdělávání v tomto modulu může
nemocnice nabídnout 120 zaměstnancům.
Celkově se vzdělávacích aktivit projektu zúčastní asi 250 zaměstnanců. Přidanou hodnotou aktivit je jejich zařazení do kreditního systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, což přináší úspory financí nemocnici
a úsporu času zaměstnanců, kteří nemusí za vzděláváním odjíždět mimo Vsetín. Rovněž další náklady, které souvisí s realizací
projektu, přinášejí nemocnici úspory. Z prostředků projektu
například nemocnice pořídila nové vybavení knihovny: byly
zakoupeny nové židle a dále pomůcky pro vzdělávací akce
(dataprojektor, DVD zařízení a ozvučení knihovny).
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Chirurgické
oddělení
Primář
MUDr. Jaroslav SANKOT
Vrchní sestra
Mgr. Pavlína LEFKOVÁ

Chirurgie je jedním z největších a nejmoderněji vybavených
oddělení nemocnice, k dispozici má celkem 74 lůžek, z čehož
šest na jednotce intenzivní péče. Ročně zde hospitalizují více
než tři tisíce pacientů a provedou bezmála dva tisíce operativních zákroků. Zdravotníci ošetřují nemocné či poraněné pacienty
ze Vsetínska, ale vyhledávají je také lidé z širšího okolí s akutními i chronickými nemocemi. Chirurgové se kromě všeobecné
péče specializují na vybrané oblasti, ve kterých aplikují nejmodernější metody s využitím šetrných, neinvazivních postupů.
Jedná se například o chirurgii zažívacího traktu a mléčné žlázy,
o cévní chirurgii. Lidem ze široké spádové oblasti slouží již několik let Centrum pro řešení kýl.

Historie
Historie vsetínské chirurgie je velmi bohatá a velmi úzce spjata
s historií celé nemocnice. Od roku 1911 do roku 1945 byla nemocnice monoprimátem s přidruženým infekčním pavilonem.
Prvním primářem se stal MUDr. Josef GREGOR. Byl absolventem lékařské fakulty Karlovy university, který získal nemocniční
praxi v tehdejším Německém Brodě. Byl proslulý hlavně svým
společenským chováním a laskavostí k lidem. Důležitá byla i jeho
osvětová činnost, kterou pozvedával uvědomění a zdravotní stav
tehdy hodně zaostalého Valašska. Zemřel v roce 1928, krátce
po svým padesátinách na blíže neurčenou plicní chorobu a jeho
pohřeb byl událostí celého Vsetínska.
Novým primářem byl jmenován MUDr. Josef HOLZ. Narodil
se v roce 1892 a lékařskou fakultu Karlovy university absolvoval
v roce 1917. Erudoval se v Brně u docenta Leischnera a sám
se pokládal za žáka školy Eiselsbergovy. Byl to již chirurg v pravém slova smyslu. Prováděl běžně resekce žaludku a střev, ope-

race žlučníku a žlučových cest, štítné žlázy, urologické operace.
Za psychicky náročnější než tyto výkony však pokládal patologické porody a nejasné stavy pediatrické, interní a infekční,
za které byl také jako šéf monoprimariátu zodpovědný.
Svým uměním přivedl do vsetínské nemocnice množství pacientů, na které zdaleka nestačila její kapacita, takže pravidelně
nejméně polovina postelí byla obsazena dvěma pacienty. Za
téměř 30 let, po které stál v čele vsetínské chirurgie, získal neobyčejnou autoritu a věhlas. Během druhé světové války, i když
sám v exponovaném a choulostivém postavení, zachránil mnoho
lidí před totálním nasazením.
V roce 1945 se společně s dostavbou nového operačního pavilonu vydělily z monoprimariátu interna, gynekologie, ORL
a pediatrie, takže primáři Holzovi zůstala samotná chirurgie.
Vedl ji až do r. 1957, kdy se rok po svých 65. narozeninách vzdal
funkce. Ve stejném roce si však sám diagnostikoval zhoubné
plicní onemocnění a zemřel na ně v roce 1960.
Po primáři Holzovi převzal vedení chirurgie MUDr. Břetislav
BRÁZDA. Narodil se v r. 1913 a lékařskou fakultu Masarykovy
university v Brně absolvoval v r. 1939. Po promoci nastoupil
ve vsetínské nemocnici, kde se hned začal věnovat chirurgii.
Dle svého šéfa, primáře Holze, byl velmi zručný a za tři roky
zvládl celý rozsah prováděné všeobecné chirurgie. Za války sami
dva prováděli kolem 1 200 operací ročně, hodně z nich bylo
traumat. Koncem války ošetřovali také partyzány a posléze sovětské vojáky. Dr. Brázda například operoval a léčil spisovatele
Ladislava Mňačka, který na něj vzpomíná v románu Smrt si říká
Engelchen.
Roku 1948 odešel dr. Brázda na chirurgickou kliniku do Olomouce, kde získal další klinické zkušenosti a podle profesora
Rapanta „měl předpoklady být postaven jako vedoucí pracovník v čelo nejvyšších zdravotnických zařízení“. Přesto se v roce
1955 vrátil zpět do Vsetína a o dva roky později převzal chirurgický primariát. Intenzivně pracoval a zemřel náhle v roce 1960
na infarkt myokardu.
V letech 1960 —1961 byl primářem chirurgického oddělení
MUDr. Zdeněk ŠRÁMEK. Přišel z II. chirurgické kliniky v Brně
a přinesl s sebou hlavně zájem o cévní chirurgii, zavedl ve Vsetíně základní principy rekonstrukční chirurgie periferních tepen.
Po roce a půl intenzivní práce náhle umírá. V té době má chirurgické oddělení přes 120 lůžek. Z nich bylo vyčleněno šest
pooperačních lůžek v těsné blízkosti operačního sálu, kde byli
umístěni nemocní vyžadující intenzivní léčbu. Na základě těchto
šesti lůžek se později budovala jednotka intenzivní péče.

MUDr. Břetislav Brázda

MUDr. Josef Holz
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Šrámkovým nástupcem byl MUDr. Jiří PODLAHA (narozen
31. 12. 1924). Někdejší absolvent brněnské lékařské fakulty
pracoval před příchodem do Vsetína na II. chirurgické klinice
Fakultní nemocnice U svaté Anny. Byl to velmi vitální člověk
s velkým chirurgickým záběrem a obzvláštním zájmem o cévní
chirurgii. Výborný operatér, kterého vyhledávali pacienti i z velmi
vzdálených oblastí. Často jej navštěvoval jeho otec, profesor Josef
Podlaha, emeritní přednosta I. chirurgické kliniky v Brně, který
také ve Vsetíně operoval. V září 1968 odešel MUDr. Jiří Podlaha
na stáž na kardiochirurgickou kliniku ve Vídni, vedenou profesorem Navrátilem, odkud se již zpět nevrátil.
V roce 1969 byl jmenován primářem chirurgie MUDr. Karel
LEIKEP, který přišel ze Zemské nemocnice v Ostravě. V době
nástupu měl 53 let. Od začátku často churavěl a byl dlouhodobě
nepřítomen na oddělení. V r. 1972 se vzdal primariátu ze zdravotních důvodů. Koncem šedesátých let zahájila svou činnost
cévní poradna (od r. 1969) a rovněž mammologická poradna
(od r. 1968), kterou vedl MUDr. Svatopluk Varmuža (1923 až
1998), nestor vsetínské chirurgické ambulance, „věčně nakvašený člověk s dobrým srdcem,“ jak ho charakterizoval primář Holz.
V září 1972 byl jmenován primářem chirurgie MUDr. František BOŽEK, který ve věku 35 let byl tehdy nejmladším chirurgickým primářem na Moravě. Žák primáře Podlahy měl již
velmi rozsáhlé zkušenosti, protože dlouhodobě zastupoval primáře Leikepa v jeho nepřítomnosti. Pokračoval v cévní chirurgii,
propagoval nové trendy v gastrointestinální chirurgii. Měl zásluhu na výrazném zlepšení péče o akutní pacienty. Z primariátu odešel v r. 1997 do důchodu. Na jaře roku 2008 byl oceněn
prestižní Cenou města Vsetína, v září téhož roku umírá.
Za Božkova působení došlo k zavedení nových metod v operativní léčbě zlomenin, byla přebudována traumatologie, pro
niž byla v roce 1981 zřízena funkce ordináře, kterou byl jako
první pověřen MUDr. Chromek. Rovněž byla rozvíjena chirurgie periferních tepen a od 1. 1. 1985 byl ordinářem pro cévní
chirurgii jmenován MUDr. Václav Záboj. Významnou roli měla
chirurgická jednotka intenzivní péče, kterou od roku 1983 vedla
MUDr. Markéta Božková. Pracoviště bylo zmodernizováno a vybaveno monitorovacími jednotkami.

Současnost
Prvního ledna roku 1998 se stává primářem chirurgického oddělení vsetínské nemocnice MUDr. Jaroslav SANKOT. Chirurgickou erudici získal od primáře Božka. V roce 1991 byl jme-

nován primářem chirurgického oddělení Městské nemocnice
ve Valašském Meziříčí, po sedmi letech se po konkurzu vrátil
zpět do Vsetína.
Jeho hlavním úkolem po nástupu bylo přiblížit úroveň oddělení standardu, který se začal uplatňovat v devadesátých letech
v souvislosti s revolučními změnami v chirurgii. Bylo třeba rychle
rozvíjet metody minimálně invazivní chirurgie, zavádět i nové
technické postupy v obecné chirurgii a traumatologii, školit a vést
chirurgy k týmové práci, udržovat kontakty s tuzemskem i světem prostřednictvím českých i evropských odborných společností.

„V současné době pracujeme na 68 lůžkách standardní a šesti
lůžkách intenzivní péče. Využíváme možnosti centrálního sálového traktu s širokým materiálním a technickým zabezpečením. Spektrum naší činnosti dobře vyjadřuje, kam se za 100 let
chirurgie dostala. Hlavní náplní naší chirurgie jsou onemocnění zažívacího traktu. Zabýváme se širokou škálou zánětlivých
i nádorových onemocnění v dutině břišní. Zvláštní důraz
klademe na léčení nádorů střev, ve kterém dosahujeme velmi
dobrých výsledků. Využíváme možnosti moderních technik, jako
jsou laparoskopie, moderní způsoby zástavy krvácení, v posledním roce i možnosti peroperační ultrasonografie, která lépe
posoudí rozsah nádoru a přítomnost metastáz. Někteří z nás
se specializují na úrazovou chirurgii a provádějí moderní postupy při syntézách zlomených kostí, což je přínosné v našem
kraji hor a zimních i letních sportů.
Vytvořili jsme centrum pro řešení kýl, které vyhledávají pacienti ze širokého okolí.
Zde používáme nejmodernější implantáty a máme velkou
úspěšnost v dlouhodobých výsledcích. Provádíme i operace cévní,
řešící arteriosklerózu tepen. Zavedli jsme moderní postupy operací křečových žil, které opět využívají pacienti i ze vzdálených
regionů. Jsme úspěšní při operacích štítné žlázy a řešení celé
řady dalších problémů,“ hodnotí primář MUDr. Jaroslav Sankot.
Lékaři chirurgického oddělení pravidelně publikují v odborných časopisech, účastní se tuzemských i významných zahraničních kongresů. Jedním z nich byl rovněž světový chirurgický
kongres v australském Adelaide, kde přednášel MUDr. Jaroslav
Sankot v září 2009.
Chirurgové zdůrazňují, že jejich výsledky by nebyly možné
bez dobré spolupráce s ostatními lékaři, protože chirurgie byla
vždy týmovým oborem a zůstává i do budoucna. Poděkování
jistě patří i všem sestrám, ošetřovatelům a dalšímu personálu.
Na pozici vrchní sestry se během let vystřídala řada osobností,
ze kterých je zapotřebí připomenout paní Rozsypalovou, Baro-

V roce 2009 byla zavedena moderní metoda operace křečových žil
radiofrekvenční sondou. Jedná se o šetrný miniinvazivní výkon
s vynikajícím výsledným kosmetickým efektem
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Foto: Bedřich Randýsek, Fotoklub Vsetín
novou, Novosadovou, Vystavělovou a především pak Martu Bařákovou, která funkci zastávala v letech 1989 až 2008. V roce
2009 ji vystřídala Bc. Michaela Papežová, DiS. Od ledna 2010
je vrchní sestrou Mgr. Pavlína Lefková, která svou odborností
a přirozenou autoritou navazuje na práci Marty Bařákové. Péče
chirurgických sester je mezi pacienty velmi vysoce hodnocena,
což vyplývá z řady pochval i dotazníkových šetření.
Oddělení si vysoce cení spolupráce se sponzory, a to především s firmami Austin Detonator a Indet Safety Systems. Díky
sponzorským darům se podařilo zakoupit harmonický skalpel,
mobilní rentgenový přístroj pro operační sál, lůžko pro intenzivní péči, břišní retraktor a v závěru roku 2010 přenosný ultrazvukový přístroj, který chirurgové využívají přímo na operačním
sále při zákrocích v dutině břišní, u laparoskopických i klasických operací nádorů, případně dalších cystických útvarů.

Při zákrocích v dutině břišní, především u laparoskopických
i klasických operací nádorů, mohou chirurgové přímo na sále
využít nový ultrazvukový přístroj

Oddělení
gynekologie
a porodnictví
Primář
MUDr. Jiří HLAVINKA
Vrchní sestra
Bc. Milena FUSKOVÁ

Gynekologicko-porodnické oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
zaznamenalo v posledních letech řadu pozitivních změn, které
přispěly ke zlepšení úrovně poskytované péče a projevily se ve
spokojenosti pacientek. S pomocí sponzorů, grantů i výtěžku
veřejné sbírky bylo obměněno vybavení stanice šestinedělí, zakoupena dvě moderní porodní lůžka a elektricky polohovatelné
gynekologické vyšetřovací křeslo. Rozvíjí se také gynekologická
operativa. Lékaři mají k dispozici moderní laparoskopický morcelátor, který umožňuje minimálně invazivní přístup. Zdokonaluje
se diagnostika a léčba pacientek s inkontinencí moči, gynekologové rovněž provádějí kompletní spektrum operací při poklesech
ženských orgánů s pomocí implantátů.

Historie
Již od 18. století musely porodní báby z nařízení vrchnosti podstupovat náležitá školení a podrobovat se zkouškám, jestliže
chtěly praktikovat své povolání. V době otevření vsetínské nemocnice působilo v tehdejším okrese, který zahrnoval 25 obcí,
celkem pětatřicet porodních bab. V samotném Vsetíně jich bylo
devět, dvě byly určeny k porodům v nemocnici. Řádové sestry
tuto službu nevykonávaly. Ke komplikovaným porodům a k ošetření porodních poranění byli voláni obvodní lékaři.
Když v r. 1942 nastoupil do nemocnice gynekolog MUDr. Rudolf HOUDEK, začal uplatňovat směrnice Zemské péče o mládež a zřizoval porodnické obvody. Přišel z brněnské kliniky
a dostal k dispozici čtyři lůžka v chirurgické části tehdejšího
monoprimátu. Podmínky byly nedostatečné. Veškeré naděje
se soustředily k výstavbě nového chirurgického pavilonu.

Potřebné prostory oddělení získalo až po roce 1945, kdy se
přestěhovalo do čtvrtého poschodí nové budovy, kde sídlí dodnes. V poválečných letech se měnil systém péče o ženu a dítě.
Poradny pro těhotné se měnily na ordinace ženských lékařů.
Rozvíjela se systematická zdravotní výchova v antikoncepci
a plánovaném rodičovství. Rozvoj prenatální péče v poradnách
se projevil snížením mateřské i perinatální úmrtnosti.
V sedmdesátých letech se pořádala pravidelná školení pro
ženy v regionu (příprava k porodu, péče o novorozence), ale
také pro zaměstnankyně nemocnice (samovyšetření prsu).
Rudolf Houdek se narodil 28. února 1910 v jižních Čechách.
Absolvent brněnské lékařské fakulty, žák profesora Müllera, založil v bývalých okresech Vsetín, Valašské Meziříčí a Valašské
Klobouky moderní porodnictví a gynekologii s hustou sítí těhotenských poraden, zřídil porodnicko-gynekologické oddělení
ve Vsetíně v roce 1945 a ve Valašském Meziříčí v roce 1965.
Stal se propagátorem a tvůrcem moderní péče o ženu a matku.
Vychoval pět primářů a řadu dobrých odborných lékařů, byl vynikajícím diagnostikem a operatérem, právě tak porodníkem.
Jako jeden z prvních zavedl kolposkopii, ale také vyhledávání
rizikových těhotenství a řadu dalších moderních léčebných a diagnostických metod.
Rodák z Šumavy si Valašsko zamiloval a zůstal mu věrný. Ve
volném čase se věnoval myslivosti, rybářství, ale především
se čile zajímal o veřejné dění. Měl rád literaturu a výtvarné
umění. MUDr. Rudolf Houdek zemřel 2. září 1981.
V roce 1973 se stává primářem MUDr. Pavel DRÁČ, CSc. Oddělení se zaměřilo na odhalování rizika předčasných porodů,
předcházení neplodnosti, v onkologickém a geriatrickém programu byla soustavná pozornost věnována předrakovinným
stavům. MUDr. Dráč je primářem do roku 1988, kdy se funkce
ujímá MUDr. Jiří VAŠEK.
Od roku 1988 je k dispozici na oddělení ultrazvuk, lékaři provádějí u všech těhotných dvakrát během gravidity ultrazvukové
vyšetření. Díky laparoskopické technice se výrazně rozšiřuje
operativa. Umožňuje diagnostikovat a odoperovat včas zachycená mimoděložní těhotenství, cysty a chronické zánětlivé změny
v malé pánvi. Operační postupy výrazně zkrátily pobyt pacientky na oddělení.
Gynekologové získávají kardiotokograf, který umožňuje včas
odhalit hrozící tíseň plodu během porodu i před ním. V roce
1996 je realizována přestavba oddělení. Na stanici šestinedělí
funguje systém rooming in, kdy dítě zůstává po porodu s matkou. Zvyšuje se počet otců u porodu.
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Trojčata narozená ve vsetínské nemocnici v roce 1979

Primář
MUDr. Houdek
s pracovním
kolektivem
v letech
1962 a 1967

MUDr. Dráč při oslavě životního jubilea
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Současnost
Roku 2004 je vedením oddělení pověřen primář MUDr. Jiří HLAVINKA. Oddělení dnes pacientkám poskytuje komplexní péči
ambulantní, hospitalizační, porodnickou i operační. V operační
oblasti gynekologové rozvíjejí laparoskopické techniky, nabízejí
plné spektrum hysteroskopických operací. Rozšiřují a zdokonalují
diagnostiku a léčbu pacientek s inkontinencí moči, a to včetně
operativního řešení (páskové techniky TOT, klasické techniky).
Provádí kompletní spektrum operací při poklesech ženských
orgánů s pomocí implantátů (MESH techniky — přední, zadní
kompartment a tzv. global repair).
Porodní část je pracovištěm rodinného typu, kde je maximum
úsilí věnováno individuálnímu přístupu k rodičce a dítěti. Budoucí matky si mohou vybrat ze širokého spektra porodnických
pomůcek a alternativních metod vedení porodu, včetně možnosti porodu do vody. S úspěchem byla zavedena také aromaterapie, která může zmírnit nevolnost i bolest, uvolnit napětí
či prohloubit stahy, napomoci správnému dýchání a poskytnout
celkový příjemný pocit pohodlí a uvolnění. Ve spolupráci s oddělením ARO je zajišováno v indikovaných případech adekvátní
tlumení porodních bolestí epidurální či spinální analgesií.
V závěru roku 2008 odstartovala dlouhodobá modernizace
oddělení, financovaná z velké části ze sponzorských darů. Nej-

prve byla zmodernizována koupelna a sociální zařízení ve
stanici šestinedělí. Další vylepšení měla být uhrazena z výnosu
veřejné sbírky, kterou pro nemocnici zorganizovalo Rodinné
a mateřské centrum Vsetín. Zástupce primáře MUDr. Martin Janáč oslovil ke spolupráci řadu místních firem a rovněž nadace.
Tak se podařilo navázat kontakt s Nadací Děti-kultura-sport
a díky jejich daru pořídit moderní porodnické lůžko, které umožňuje variabilitu při volbě relaxační i porodní polohy. Nadace
Kapka naděje zakoupila sedmnáct polohovatelných postýlek
pro novorozence.
V rámci veřejné sbírky bylo shromážděno celkem 235 tisíc korun, vsetínská radnice přidala dalších 100 tisíc. Z naspořených
finančních prostředků se podařilo zakoupit moderní postele pro
část maminek, multifunkční stolky, speciální mycí a přebalovací boxy pro novorozence, byla vyměněna podlahová krytina
v pokojích. Modernizované oddělení využívají maminky od
února 2010. V závěru téhož roku firma Austin Detonator zakoupila pro gynekologickou ambulanci moderní, elektricky polohovatelné vyšetřovací křeslo. O měsíc později se splnilo přání
získat druhé moderní porodní lůžko. Nákup byl umožněn díky
příspěvku města Vsetín a z poplatků za doprovod u porodu.
Oddělení děkuje všem, kteří finančně přispěli a pomohli
realizovat záměry přispívající k rozšíření spektra služeb
a k rostoucí spokojenosti maminek.

Dříve...

...nyní
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logické výkony. MUDr. Dostál věnoval pozornost mj. osteomyelitidám (zánětům kostní dřeně), spastikům a sportovním úrazům. Hledal také vlastní způsoby léčby, které zveřejňoval na
krajských a celostátních seminářích, ale také na mezinárodních
konferencích. „Byli jsme jedni z prvních zařízení při užívání

Ortopedické
oddělení
Primář
MUDr. Zdeněk KOŠŤÁL
Vrchní sestra
Irena SRBOVÁ

stabilní kompresivní osteosyntézy (spojování kostí osteosyntetickými materiály) s použitím dlahy vlastní konstrukce. Vyrobena
byla ve Zbrojovce Vsetín a patentována. Výsledky lze hodnotit
jako velmi dobré,“ vzpomínal MUDr. Dostál. Jeho zástupcem

Vsetínská ortopedie má bohatou tradici, na kterou navazuje
i v současnosti. Pacientům je poskytována komplexní ortopedická lékařská i ošetřovatelská péče s využitím kvalitního přístrojového vybavení a moderních postupů. Těžištěm činnosti je
endoprotetika a artroskopická operativa. Lékaři se věnují traumatologii, dětské ortopedii, artroskopické operační léčbě velkých
kloubů, totálním náhradám, korekčním úpravám, operační léčbě
statických vad nohy, revmatochirurgii, operační léčbě nezhoubných nádorů pohybového aparátu, mnoha dalším zákrokům
a vyšetřením. V loňském roce bylo na ortopedii hospitalizováno
bezmála dvanáct set pacientů, dalších osm tisíc bylo vyšetřeno
ambulantně.

Historie
Historie vsetínské ortopedie začíná v prvních letech po konci
druhé světové války, kdy svou činnost zahájila ortopedická poradna vedená MUDr. Josefem HOLZEM. V padesátých letech
pak k odborným ambulantním vyšetřením dojížděl ze Zlína
(tehdejšího Gottwaldova) jednou týdně MUDr. Rostislav Říhovský. K zásadní změně došlo 1. ledna 1961, kdy ve Vsetíně začal
jako ambulantní ortoped pracovat MUDr. Robert DOSTÁL. Na
chirurgickém oddělení byly vyčleněny dva pokoje pro ortopedické pacienty a vyhrazeny operační dny. Obrovský rozvoj ambulantní činnosti a operativy vedl záhy k nutnosti zřídil samostatné lůžkové oddělení. Stalo se tak v říjnu 1965. Prvním přednostou byl jmenován právě MUDr. Dostál, který později získal
vědeckou aspiranturu a byl prvním kandidátem věd (CSc.)
v tehdejším OÚNZ Vsetín.
Oddělení mělo brzy velmi dobrou úroveň a byly zde prováděny prakticky všechny tehdy známé ortopedické i traumato-

byl MUDr. Jiří ZAJÍČEK, který oddělení vedl po dva roky, kdy
MUDr. Dostál působil na Maltě. Od konce šedesátých let na
oddělení pracovali MUDr. Slavomír Olejník, později nastoupili
MUDr. Karel Charvát, MUDr. Radovan Jura, MUDr. Vlasta Milenovská a v roce 1975 pak MUDr. Roman Brand.

Současnost
Právě MUDr. Brand se stal v roce 1991 primářem a v této funkci
působil deset let. Od r. 2001 vede oddělení primář MUDr. Zdeněk KOŠŤÁL. Ortopedie se podle jeho slov opět přiklonila k původní náplni: převážně operační léčbě pohybového aparátu.
Lékaři operují denně, na klimatizovaném sále s laminárním prouděním vzduchu, který zajišuje maximální podmínky asepse.

„Mimo operace primárních kostních nádorů a operací dětských pacientů, které jsou (vzhledem k jejich počtu) shromažovány v klinických centrech, provádíme celé spektrum ortopedických operací. Léčíme také úrazy pohybového aparátu, opět
mimo operací páteře a nestabilních zlomenin pánve a polytraumat, která jsou ošetřována ve specializovaných traumacentrech,“
hodnotí MUDr. Košál.
Ortopedi realizují totální endoprotézy kyčelních, kolenních
kloubů, včetně unikompartementálních náhrad a revizních
endoprotetických výkonů. Největší objem operací tvoří artroskopie velkých kloubů včetně rekonstrukčních výkonů. Provádí se
operace nejrůznějších statických i vrozených vad nohy s použitím nejmodernějších materiálů, revmatochirurgické výkony
a operace ruky.
Nezanedbatelnou částí práce ortopedického oddělení je konzervativní i operační léčba úrazů pohybového aparátu s využitím nejmodernějších osteosyntetických materiálů. „V poope-

rační péči ve spolupráci s rehabilitačním oddělením využíváme
pasivní kontinuální pohyb s využitím motodlah a ve fyzikální
léčbě moderní systém na chlazení kloubů. Kapacita lůžek na

oddělení se optimalizovala na počtu dvaceti pěti, a to v osmi
třílůžkových a jednom nadstandardně vybaveném jednolůžkovém pokoji,“ dodává MUDr. Košál.
Součástí oddělení je také ortopedická ambulance, která zajišuje specializovanou péči o pohybový aparát pacientů v každém věku. Provádí preventivní klinická, sonografická a RTG
vyšetření kyčlí kojenců, konzervativní léčbu vad dětské nohy,
dispenzarizaci dětí s vadným držením těla a lehčími stupni
skoliózy. Jsou léčeni pacienti s poraněními a stavy po úrazech
všech kostí a kloubů končetin a se stabilními zlomeninami páteře. Jsou dispenzarizováni pacienti s degenerativními nemocemi kostí a kloubů, revmatickými onemocněními.
Aby byla ortopedická péče o pacienty komplexní, spolupracují ortopedové s ambulantními lékaři a také s fyzioterapeuty,
protetiky, nutričními terapeuty, s oddělením následné péče,
s rehabilitačními ústavy a lázeňskými
zařízeními. Ortopedické oddělení zajišMUDr. R. Dostál, CSc.
uje komplexní péči nejen pro občany
regionu, která je vyhledávána i pacienty z širšího okolí.
Jednou z nejdůležitějších deviz ortopedického oddělení je vynikající ošetřovatelská péče, která je pacienty vysoce ceněna. Na postu vrchní sestry
působila dlouhá léta Anna Dřevojánková, roku 2009 ji ve funkci vystřídala
Irena Srbová.
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Oddělení
anesteziologie
a resuscitace (ARO)
Primář M U D r . M i l a n D O L E Ž E L
Vrchní sestra
Bc. Petra PROKSOVÁ

Oddělení se soustředí na dvě základní oblasti péče. Resuscitaci
pro nemocné s ohrožením nebo selháním životních funkcí poskytuje na šesti moderních lůžkách v boxovém systému (3+
2+1), anestézie je podávána k operačním výkonům a je poskytována v plné šíři současně užívaných technik. Ročně jsou
prováděny zhruba čtyři tisíce anestezií. ARO je moderně vybaveným pracovištěm, které se nachází v budově chirurgických
oborů v těsné blízkosti komplexu centrálních operačních sálů.
Jako samostatné lůžkové oddělení existuje již 35 let.

Historie
Již v prvních letech po vzniku vsetínské nemocnice byla vykazována nemalá operativa. O způsobu podávání anestézie ale
nejsou podrobnější zprávy. Zpočátku se jí zabývaly řádové
sestry, ke změnám došlo teprve v roce 1945 po přestěhování do
nového pavilonu. Zvýšil se počet operačních sálů i personálu,
přibylo narkotizačních přístrojů.
V roce 1955 byl vybrán MUDr. Jaroslav DOUPOVEC, aby se
věnoval anestézii. Absolvoval kurz v Praze a jeho úkolem bylo
podávání anestézie u rizikových pacientů. Od roku 1961 začal
pracovat jako anesteziolog také MUDr. Miroslav ŠRÁMEK, ten
byl v roce 1969 jmenován přednostou tehdy ještě nelůžkového
anesteziologického oddělení.
Přibližně ve stejnou dobu dochází ke zlepšením v oblasti resuscitace. Zpočátku se jednalo především o pooperační resuscitace. Z roku 1960 pak pochází záznam o první úspěšné resuscitaci pacienta přivezeného z terénu. O pět let později došlo
k vybudování pooperačních pokojů na chirurgickém oddělení
pro pacienty po závažných operacích i pro pacienty se selháváním životních funkcí.

Dvanáctého ledna 1976 bylo zprovozněno lůžkové oddělení
anesteziologie a resuscitace. Přednostou zůstává MUDr. Miroslav
Šrámek, jeho zástupkyní byla jmenována MUDr. Květoslava
Hrabalová. Počátkem ledna 1976 byl rovněž zahájen provoz
rychlé zdravotnické pomoci, kterou zajišovali vybraní lékaři
odborných oddělení nemocnice. Od roku 1984 zajišovali chod
RZP v pracovní době výhradně lékaři ARO, lékaři jiných oddělení se podíleli na zajištění služeb mimo pracovní dobu.
Jedenáctého února 1990 umírá MUDr. Šrámek. Novým primářem je jmenován MUDr. Martin METELKA, který funkci
zastával až do r. 2005. Jeho nástupkyní pak byla MUDr. Jitka
TÁBORSKÁ. Od února r. 2011 je primářem MUDr. Milan DOLEŽEL. Jako vrchní sestry působily Věra Vystavělová (1976 až
1986), Ludmila Holíková (1986 až 1991), N. Urbanová (1991
až 2001) a Miroslava Václavíková (2001 až 2008). V současné
době je vrchní sestrou Bc. Petra Proksová.
Třicátého srpna 1994 je otevřeno nové ARO. Rekonstruované
prostory umožňují rozšíření na šest lůžek, k dispozici je rovněž

dospávací pokoj u centrálních operačních sálů. V roce 1998
dochází k výraznému rozšíření počtu i typů lokální anestézie,
uskutečňují se první porodní epidurální anestézie. O osm let
později, v roce 2006, se rozšiřuje resuscitační péče o kontinuální očišovací metody a bronchoskopii.

Současnost
Oddělení je vybaveno moderní monitorovací technikou ke sledování základních životních funkcí, pro invazivní a neinvazivní
monitorování hemodynamiky (přístroj Vigileo), moderními dýchacími přístroji k umělé plicní ventilaci. Přístroj pro kontinuální
náhradu funkce ledvin (Prisma) je využíván k péči o pacienty,
u nichž je nezbytné mimotělní očišování krve přímo u lůžka.
Flexibilní bronchoskop pak k péči o dýchací cesty pacientů
nejen na ARO, ale i v rámci celé nemocnice.
Oddělení disponuje celkem šesti moderními polohovacími
lůžky, je rozděleno na tři boxy (třílůžkový, jednolůžkový a dvoulůžkový box), k dispozici je rovněž příjmová ambulance. Snažíme se příbuzným umožnit neomezeně přístup k nemocnému
a zapojit tak rodinu do léčebného procesu.
Podáváme všechny typy celkové a místní anestézie (subarachnoidální, epidurální, periferní bloky) pro dospělé i děti (u dětí
do tří let jen neodkladné výkony) s monitorovaným průběhem
a následnou péčí na dospávacím pokoji. Určité spektrum výkonů je prováděno v anestézii ambulantně s pooperačním dohledem. V oblasti mezioborové spolupráce poskytujeme odbornou péči v oblasti výživy, léčby chronické bolesti a při poskytování neodkladné resuscitace.
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Oddělení centrálních
operačních sálů
a sterilizace
Primář: M U D r . D a l i b o r D V O Ř Á K
Vrchní sestra: J a n a H A N U Š O V Á

Centrální operační sály představují samostatnou organizační
jednotku zajišující veškerý operační provoz pro všechna oddělení chirurgického oboru. V rámci poskytované péče jsou zde
realizovány rovněž urologické operace. Centrální operační sály,
stejně jako Centrální sterilizace, byly zřízeny v roce 1995 v nové
přístavbě chirurgického pavilonu. Vedením obou oddělení byl
pověřen MUDr. Václav ZÁBOJ, v roce 2009 primariát převzal
MUDr. Dalibor DVOŘÁK. Vrchní sestrou byla čtrnáct let Věra
Kostelníková, od roku 2009 tuto funkci zastává Jana Hanušová.
Vybavení sálů doznalo po roce 1995 podstatných změn, jak to
vyžadovaly nové operační postupy. Byly zakoupeny dvě laparoskopické věže vybavené moderní optikou, pojízdný rentgenový přístroj pro možnost snímkování během zákroku, souprava
pro totální náhrady velkých kloubů, souprava pro miniinvazivní
ortopedické výkony. Pro větší bezpečnost operací na trávicím
traktu byl pořízen harmonický skalpel.
Od roku 2009 je k dispozici moderní morcelátor, který lze
využít při gynekologických operacích, například k laparoskopickému odstranění dělohy nebo myomectomii. Umožňuje odstranění tkáně přes laparoskopický port pomocí takzvané morcelace (rozmělnění). Nákup přístroje byl umožněn díky finanční
dotaci akciové společnosti TES Vsetín. V závěru roku 2010 nemocnice získala s pomocí sponzorského příspěvku firem ISS
a Austin Detonator peroperační ultrazvuk, který lépe posoudí
rozsah nádoru a přítomnost metastáz v průběhu zákroku v dutině břišní.
Všechny operační sály jsou klimatizované, což znamená větší
komfort pro operační tým i pacienty a snižují riziko přechodu
infekce z ovzduší na operovaného. Spektrum výkonů je přitom

dané rozsahem péče jednotlivých oddělení a vybaveností operačních sálů. COS slouží jako centralizované pracoviště pro obory
chirurgie, traumatologie, ortopedie, gynekologie a porodnictví,
urologie, ušní, nosní, krční (ORL) a pro oční oddělení.
Spektrum výkonů je značně široké. Například lékaři chirurgického oddělení provádějí škálu výkonů z oblasti břišní chirurgie, traumatologie, minimálně invazivní chirurgie, cévní chirurgie
a některé výkony dětské a plastické chirurgie. Břišní chirurgie
přitom zahrnuje operace slepého střeva, žaludku, dvanáctníku,
tenkého a tlustého střeva a konečníku, žlučníku a žlučových
cest a některé operace jater, slinivky břišní a sleziny. V oblasti
cévní chirurgie se pak jedná především o operace varixů klasickou metodou nebo radiofrekvenční sondou, operace postižených krčních tepen, by-passové operace břišní aorty a končetinových tepen včetně operace aneurysmat, embolektomie
(odstranění tepenných vmetků) a vytvoření cévních spojek pro
dialyzované pacienty. Z další operativy se jedná o operace kýl,
štítné žlázy a příštitných tělísek, mléčné žlázy, amputace končetin, některé druhy plastických operací a odstraňování nádorů
včetně zhoubných melanomů, cílené vyhledávání postižených
mízních uzlin gama sondou.
Z urologických zákroků se jedná především o operace varlat
a nadvarlat, prostaty, ledvin, močového měchýře a trubice, operace penisu, varikokély, cystoskopie, uretroskopie, perkutánní
nefrostomie, cystostomie — vývod z ledviny a močového měchýře, drcení kamenů. Pacienti jsou před a po zákroku zpravidla
hospitalizováni na chirurgickém oddělení Vsetínské nemocnice.

Činnost úseku
centrální sterilizace
Provoz centrální sterilizace navazuje bezprostředně na provoz
operačních sálů. Tím odpadají stavební a personální mezičlánky v manipulaci s kontaminovaným instrumentáriem a zároveň je zajištěn časný návrat vysterilizovaného materiálu zpět
na COS. CS zabezpečuje přípravu sterilních pomůcek pro celou
nemocnici a některé ambulantní lékaře. Největší podíl však připadá na sterilizaci operačních nástrojů, které jsou zabezpečeny
proti možnosti přístupu infekce během manipulace a skladování. Navíc je možné mít v kteroukoliv dobu dostupné nástroje
k okamžitému použití. K dispozici jsou parní sterilizátory, mycí
automatické myčky a chemický sterilizátor. K dosušování nástrojů z myček slouží horkovzdušné sterilizátory.
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dého zákalu přimrazením). Původní nástroje vznikly podle nákresů v rožnovské Tesle. Později byly nahrazeny originálními
kryoextraktory.
MUDr. Janáčkovou vystřídala ve funkci primářky MUDr. Anna
NAKLÁDALOVÁ a později pak MUDr. Daniela ZÁMEČNÍKOVÁ.
Provoz oddělení by byl nemyslitelný bez poctivé práce sester
a pomocnic. Funkci vrchní sestry zastávala v letech 1956 až
1980 Amálie Provázková, později pak Jarmila Urbanová. V současné době je již řadu let vrchní sestrou Eva Nováková. V únoru
2008 zanikla lůžková část, oddělení se specializovalo na ambulantní péči. Všechny výkony jsou i nadále prováděny ambulantně, což je trendem i v dalších nemocnicích.

Oční
oddělení
Primář
MUDr. Michal ZIEGLER
Vrchní sestra
Eva NOVÁKOVÁ

Nové přístrojové vybavení, kvalitní personál, ambice stát se
moderním ambulantním očním centrem na standardní evropské úrovní. Tak by se dalo v krátkosti charakterizovat oční oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Od února 2010 je v jeho čele
zkušený operatér MUDr. Michal Ziegler. Pořízena byla řada
nových diagnostických přístrojů (mezi nimiž nechybí ani oční
koherenční tomograf), ale také modernizovaný fakoemulzifikátor k operacím šedého zákalu. Novinkou je zavedení laserové
léčby sítnicových a cévních komplikací u nemocných s cukrovkou. Od listopadu 2010 je k dispozici strabologická ambulance,
kterou založil MUDr. Richard Jemelík. Oddělení se chystá ke stěhování do rekonstruovaných prostor, které budou poskytovat
lepší zázemí ambulancím.

Historie
Samostatné oční oddělení bylo ve Vsetíně zprovozněno v květnu
1952. Již tři roky předtím ale dojížděl z oční kliniky v Olomouci
MUDr. Karel ZAHRADNÍČEK. Prováděl konzilia na lůžkových
odděleních a pracoval jako odborný ambulantní lékař. Posléze
se právě on stal prvním primářem očního oddělení a ve funkci
pracoval více než dvacet let. Spolu s ním na oddělení působil
od padesátých let MUDr. Václav Čermák, později pak krátce
MUDr. Antonín Procházka. Roku 1959 nastoupila MUDr. Drahomíra JANÁČKOVÁ. Ta se r. 1975 stává nástupkyní MUDr. Karla
Zahradníčka.
V osmdesátých letech se podstatně rozšířily vyšetřovací metody u pacientů nemocných zeleným zákalem. Začala se používat
také širší paleta antibiotik, steroidů, antiglaukomatosních kapek,
antituberkulotik. Od září 1974 na oddělení začali používat novou operační metodu — kryoextrakci katarakty (odstranění še-

Současnost
Od února 2010 je primářem očního oddělení MUDr. Michal
ZIEGLER, zkušený operatér s pětatřicetiletou praxí. Někdejší
absolvent UJEP v Brně působil ve VN Olomouc, poté deset let
pracoval pod vedením doc. MUDr. Kuběny, CSc. ve Zlíně. Byl
primářem v Kroměříži a Přerově. MUDr. Ziegler je spoluzakladatelem implantologie v bývalém Československu. Za svoji kariéru provedl přes 20 tisíc očních operací. V roce 2009 získal
certifikát a Zlatou čočku za 10 000 provedených operací šedého
zákalu, zeleného zákalu, transplantace rohovky a jiných očních chorob.
Po jeho nástupu ve Vsetíně došlo k výrazným změnám v koncepci a v poskytování léčebně-preventivní péče. Předsevzal si
vybudovat ve Vsetíně moderní ambulantní oční centrum na
standardní evropské úrovni. A již v prvních měsících se mu podařilo zajistit nejmodernější vybavení.
K operacím šedého zákalu lékaři plně využívají modernizovaný fakoemulzifikátor ALCON INFINITY. „Přístroj je na špič-

kové úrovni, umožňuje zkrácení operačního výkonu, zvýšení
bezpečnosti a rychlejší zrakovou rehabilitaci,“ vysvětluje primář
Ziegler. Fakoemulzifikátor vymění zkalenou oční čočku: ve vysokofrekvenčním režimu ji odsaje a vloží nový implantát. Díky
modernizaci přístroje bylo možné rozšířit sortiment nabízených
čoček. Nyní si pacienti vybírají mezi standardními i nadstandardními implantáty, stejně jako ve velkých centrech.
Pro přesnější diagnostiku je k dispozici na oddělení nový
biometr OCUSCAN RXP (pro změření a vypočítání potřebné
čočky) a rovněž nový moderní přístroj TOP CON pro stanovení
refrakce oka, tlaku v oku a tloušky rohovky.

Od června 2010 je v nemocnici k dispozici oční koherenční
tomograf (OCT), který umí zobrazit jednotlivé vrstvy sítnice, což
nebylo dříve možné. „Přístroj může například zachytit otoky

sítnice nebo prorůstání membrán do sítnice. Umožňuje včasnou
diagnostiku, správné zvolení léčebného postupu s případnou
aplikací účinných látek přímo do sítnice,“ objasnil primář.
Původní model očního koherenčního tomografu Carl Zeiss OCT-2010 byl na jaře 2011 vyměněn za OCT Spektralis Heidelberg.
Ten nabízí diagnostiku, kterou budou moci využít jak oční lékaři, tak neurologové.
Novinkou je rovněž zavedení laserové léčby sítnicových a cévních komplikací u nemocných s cukrovkou, dále zajištění nekrvavé operativy u glaukomu, a nakonec nekrvavý způsob léčení
následné katarakty (fibróza zadního pouzdra).

„Zkvalitnění diagnostiky očních sítnicových chorob nám zajištuje nová digitální fundus kamera, prostřednictvím které
můžeme provádět nativní fotodokumentaci a fluorescenční
angiografii, poskytuje přesnou diagnostiku patologických afekcí
sítnice, která je nutná před laserovým ošetřením,“ dodává
primář Ziegler.
Od 1. listopadu 2010 oddělení rozšířilo služby pro dětské i dospělé pacienty, které trápí šilhání. Vsetínská strabologická ambulance byla nově přístrojově vybavena a již nyní se těší velkému
zájmu pacientů z širokého okolí. V dubnu 2011 informovali
lékaři očního oddělení své kolegy o nových možnostech léčby.
Pracovního setkání se zúčastnily tři desítky odborných lékařů
z celého regionu.
Foto: Bedřich Randýsek, Fotoklub Vsetín
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Nástupcem primáře Holuba se stal v roce 1987 MUDr. Pavel
NAVRÁTIL, syn bývalého přednosty olomoucké ORL kliniky
Doc. MUDr. Josefa Navrátila, CSc. V roce 1995 jej ve funkci vystřídal MUDr. Jindřich FRANTA, který stál v čele oddělení do
roku 2000. Po jeho odchodu vedl oddělení MUDr. Stanislav ZATLOUKAL. Od dubna 2011 je primářem MUDr. Viktor JELÍNEK.

Ušní, nosní
a krční oddělení
Primář
MUDr. Viktor JELÍNEK
Vrchní sestra
Andrea ADÁMKOVÁ

Současnost

Otorhinolaryngologie je chirurgický obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou oblasti obličeje a krku. Samostatné
oddělení vzniklo ve vsetínské nemocnici v roce 1946. Odborné
ORL služby ve Vsetíně ale mají ještě delší historii, která připadá
na počátek čtyřicátých let dvacátého století. Před tím byli nemocní k odbornému vyšetření nebo léčení posíláni do Kroměříže, Přerova, Uherského Hradiště nebo Ostravy.

Historie
V roce 1940 přichází na Vsetín MUDr. František ADAMÍK, žák
primáře MUDr. Soukupa z Kroměříže. Záhy byla zřízena odborná
ambulance v rámci vsetínské Okresní nemocenské pojišovny.
Tehdejší ředitel nemocnice a primář monoprimátu MUDr. Holz
vyzval MUDr. Adamíka ke spolupráci, nabídl mu provádět v nemocnici chirurgické zákroky. Po ustanovení samostatného ORL
oddělení byl MUDr. Adamík jmenován jeho prvním primářem.
S pomocí techniků z místní Zbrojovky byly pořízeny dokonalejší ezofagoskopy a zejména bronchoskopy, které umožnily
pořizování snímků nitra vyšetřovaných orgánů. Tuto činnost
dovedl primář ke klinické úrovni a stal se tak v tomto odvětví
celostátně uznávaným odborníkem. V poválečných letech byla
zvláš rozsáhlá operační činnost, protože před érou antibiotik
bylo chirurgické řešení jedinou možností vyléčení.
Druhým primářem se stal v roce 1974 MUDr. Jan HOLUB,
žák primáře MUDr. Ježka z Ostravy. Za jeho působení byl zřízen
foniatrický ordinariát. Foniatrickou péči zpočátku zajišoval
a dojížděl zde z Hranic prim. MUDr. O. Ferdinand, kterého lze
pokládat za průkopníka foniatrie a logopedie ve Vsetíně, dále
pak i za odborného garanta při budování Ustavu pro neslyšící ve
Valašském Meziříčí. Foniatrickou péči poté převzala MUDr. Eva
Brandová.

Oddělení ORL se nachází v prvním patře chirurgického pavilonu
a až do roku 2008 mělo kapacitu jednadvacet lůžek. V únoru
2008 došlo k restrukturalizaci oddělení, které se zaměřilo především na ambulantní péči, lůžková část zanikla. V současné
době jsou zde moderně vybavené ambulance s komplexem operačního sálu pro zákroky v lokální anestézii.
Ambulance jsou vybaveny moderní endoskopickou vyšetřovací technikou a diagnostickým mikroskopem. V roce 2008 získalo oddělení novou přístrojovou soupravu, která se používá při
základních vyšetřeních i k léčbě krvácivých stavů. Na oddělení
je k dispozici audiologická komora pro speciální vyšetření sluchu
s moderními přístroji: audiometrem a tympanometrem. Operativa se soustře uje převážně na odstranění nosních mandlí
u dětí (adenotomie). Tyto zákroky jsou prováděny endoskopickou technikou v celkové anestézii za hospitalizace na dětském
oddělení. Na sále jsou realizovány jednoduché výkony v lokální
anestézii: odstranění pigmentových névů, nosních polypů a kožních nádorů na obličeji a krku.
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Oddělení klinické
onkologie
Primář
MUDr. Zdeněk JANÁČEK
Vrchní sestra
Lenka ROHANOVÁ

Vznik první onkologické poradny ve Vsetíně spadá již do roku
1954, souvisí s otevřením radiodiagnostického oddělení a zavedením rentgenové terapie, kterou prováděl MUDr. Robert Moravec. Samostatné oddělení, tehdy pod názvem Centrum klinické
onkologie (CKO), však bylo založeno až 1. července 1975. Vzniklo
v rámci centralizace a sjednocení péče o onkologicky nemocné.

Historie
Prvním vedoucím lékařem byl jmenován MUDr. Rudolf HOUDEK, který zde mohl uplatnit své bohaté zkušenosti z gynekologické praxe. Funkci zastával do září 1979, kdy odešel do
důchodu. Prvního prosince 1979 byl jmenován do funkce vedoucího lékaře MUDr. Zdeněk JANÁČEK a zastává ji dosud.
Důležité je v této souvislosti rovněž připomenout MUDr. Svatopluka Varmužu, který dlouhá léta vedl mammologickou poradnu, a to nejprve v rámci chirurgického oddělení, později
prsní poradna přešla organizačně pod CKO. Od roku 1983 přebírá a rozvíjí práci v této poradně MUDr. Zdeněk Janáček.
Od roku 1980 se činnost onkologického oddělení začala výrazně měnit. Vedle původní činnosti, která spočívala v evidenci
a dispenzarizaci onkologicky nemocných, práci na Národním
onkologickém registru, se postupně rozšiřovala práce onkologických poraden a léčba nádorových onemocnění cytostatiky,
za kterou do té doby museli pacienti dojíždět do Paskova či
Ostravy.
Na sklonku roku 1982 byla vyřešena prostorová situace tím,
že oddělení bylo přemístěno do větších prostor, uvolněných po
centrálním rentgenovém pracovišti v budově tehdejšího ortopedického oddělení. Na úseku prevence byl vypracován návrh
na rozšíření preventivních prohlídek, který vešel do praxe roku
1981.

V oblasti terapie byla práce onkologického oddělení výrazně
rozšířena a zkvalitněna. Postupně se obohatila paleta cytostatik
využívaných k chemoterapeutické léčbě a tím i počty pacientů
léčených touto metodou s poměrně dobrými léčebnými výsledky.
V rámci zkvalitnění péče byly postupně zaváděny nové vyšetřovací metody, které pomáhaly zlepšit nejen diagnostiku, ale
i zachytit recidivu či progresi onkologického onemocnění a včas
zahájit onkologickou léčbu.
Rozšířením nových biochemických, rtg a endoskopických metod se velmi zkvalitnila dispenzarizace odléčených onkologických pacientů. Nárůst počtu pacientů s sebou přinesl potřebu
vybudovat nové zázemí s rozšířeným prostorem pro ambulantní
léčbu nádorových onemocnění cytostatiky.

Současnost
Od března 2003 onkologické oddělení sídlí v budově odborných
ambulancí (poliklinika), což podstatně zlepšilo podmínky pro
pacienty i personál. Zejména se zkvalitnila a rozšířila práce chemoterapeutického stacionáře, zvýšil se počet míst pro aplikaci
chemoterapie (šest křesel a dvě lůžka) a také vybavení infuzními dávkovači a pumpami.
V současné době se činnost oddělení klinické onkologie soustře uje do těchto oblastí:
onko-gynekologická ambulance a onkologická ambulance
pro ženy s karcinomem prsu;
g onkologická ambulance pro ostatní zhoubná nádorová
onemocnění;
g mammologická poradna;
g léčba onkologických onemocnění chemoterapií
v chemoterapeutickém stacionáři;
g poradna pro stomiky a ženy po ablaci;
g práce na Národním onkologickém registru;
g konsiliární činnost.
g

Vzhledem k tomu, že onkologie je obor multidisciplinární,
existuje úzká spolupráce s jednotlivými odděleními nemocnice
při diagnostice a stanovení léčby u onkologických pacientů,
využívání léčebných standardů tak, aby léčba byla co nejefektivnější a odpovídala současným poznatkům lékařské vědy.
Současně spolupracujeme s onkologickými centry ve Zlíně, Olomouci, Brně a Novém Jičíně, a to zejména pro zajištění radio-

terapie a biologické léčby. Daří se nám zavádět do praxe nové
terapeutické postupy a dosahovat tak velmi dobrých léčebných výsledků.
Vedle léčby zhoubných nádorů mléčné žlázy se chemoterapie zaměřuje na léčbu nádorů gynekologických, urologických
a nádorů trávicího traktu. Dále na sarkomy měkkých tkání,
maligní melanom a částečně i plicní tumory.
Oddělení pravidelně zpracovává podklady pro Národní onkologický registr, vykonává konsiliární činnost, jak pro nemocnici,
tak i pro ambulance a praktické lékaře. Oddělení je rovněž zapojeno do některých celorepublikových projektů, z nichž je třeba
za všechny jmenovat projekt EVA 35, který sdružuje ženy do
35 let s rakovinou prsů.
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Interní
oddělení
Primář
MUDr. Vlastimil KOZIEL
Vrchní sestra
Bohdana KUTĚJOVÁ

Interní oddělení se nachází v nejstarším pavilonu Vsetínské
nemocnice a.s., který svému účelu slouží nepřetržitě sto let.
Přestože v minulých letech došlo k modernizaci sociálních zařízení a tolik potřebné výměně oken, jedná se pouze o kosmetické úpravy, které nevyřeší hlavní problémy budovy. Řešením je výstavba nového pavilonu, pro kterou se již připravuje
projektová dokumentace. Internisté se i v nesnadných podmínkách snaží poskytovat kvalitní péči a postupně obnovovat
přístrojové vybavení. V roce 2010 byl pořízen nový kolonoskop,
pro oddělení byla rovněž zakoupena nová lůžka s potřebným
příslušenstvím v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. Nákup nových
polohovatelných lůžek byl významnou změnou pro pacienty,
což se pozitivně projevilo i v dotazníkových šetřeních.

Historie
Vsetínská interna má bohatou historii, ozdobenou řadou osobností, mezi které bezpochyby patří někdejší primáři MUDr. Miroslav VEJROSTA a MUDr. Jiří HRABAL, ale také další lékaři
a zdravotní sestry. Připomenout je zapotřebí také MUDr. Alexandru Sekaninovou, která působila od roku 1939 v první odborné interní ambulanci ve Vsetíně, fungující v rámci Okresní
nemocenské pojišovny.
Samostatné interní oddělení vzniklo z původního monoprimátu, ze kterého v roce 1945 odešly chirurgické obory do nové
budovy. Ve starém pavilonu bylo zapotřebí zřídit laboratoř a provést některé další nezbytné úpravy, řadu z nich za částečného
či plného provozu. Oddělení bylo zprovozněno roku 1947 a jeho
prvním primářem byl jmenován právě MUDr. Miroslav Vejrosta.

Byl respektovaným odborníkem, který vychoval řadu odborných
internistů, obvodních a závodních lékařů. Mezi jeho spolupracovníky a žáky byli například pozdější primáři a přednostové
MUDr. Antonín Tovaryš, MUDr. Rost. Lukaštík, MUDr. Jiří Schön,
MUDr. Tomáš Goláň, MUDr. Marie Turčínková. MUDr. Karel
Srovnalík nejst.
V roce 1967 je opět nutné provést rekonstrukci celého pavilonu. Je přistavěna příjmová ambulance a funkční laboratoř.
O dva roky později byla otevřena jednotka intenzivní péče (JIP),
jedna z prvních v tehdejším Severomoravském kraji. Roku 1977
jsou dva pokoje adaptovány na jednotku intermediární péče.
V polovině sedmdesátých let byl zahájen kardiovaskulární program, v jehož rámci došlo k výraznému zlepšení péče o kardiaky.
Po třiatřiceti letech v čele oddělení (v roce 1980) odchází
MUDr. Miroslav Vejrosta do důchodu. Primářem je jmenován
jeho žák, MUDr. Jiří HRABAL. Za jeho působení pokračoval
kardiovaskulární program, který se zaměřil na akutní formy ischemické choroby srdeční, následně na vyhledávání a správnou
léčbu nemocných s vysokým krevním tlakem.
V roce 1981 byl ustanoven gastroenterologický ordinát, který
vedl MUDr. G. Bubela. Do kardiologické ambulance nastoupil
o čtyři roky později MUDr. Petr Palacký. V roce 1986 prošla rekonstrukcí jednotka intenzivní péče a intermediární péče. Na primářském postu MUDr. Hrabala postupně vystřídali MUDr. František OROLIN, MUDr. Jaroslav DOUBRAVSKÝ a MUDr. Jiří
LUDVA, který byl v čele interního oddělení do listopadu 2008.
Následující rok byl primářem MUDr. Bořek LAČŇÁK, který do
Vsetína přišel z krnovské nemocnice. Po jeho odchodu byl do
funkce primáře jmenován MUDr. Vlastimil KOZIEL. Změna
nastala i na postu vrchní sestry, který do poloviny roku 2010
zastávala Bc. Františka Malíková. Na základě řádného výběrového řízení se poté stala vrchní sestrou Bohdana Kutějová.

Současnost
Koncem roku 1991 bylo ve Vsetíně slavnostně otevřeno hemodialyzační středisko, které pracuje v rámci interního oddělení.
Poskytuje léčbu nemocným s akutním i chronickým selháním
ledvin a také s některými závažnými otravami. Klientům nabízí možnost hemodialyzační léčby i tzv. peritoneální (břišní)
dialýzy. Středisko rovněž připravuje indikované pacienty k transplantaci ledvin. První pacient byl odeslán k transplantaci
v říjnu 1992. Za dobu existence střediska připravili k tomuto

Foto: František Novotný, Fotoklub Vsetín
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zákroku více než stovku pacientů. První vedoucí střediska byla
MUDr. Dalinka Hniličková, od roku 1993 do současnosti je vedoucím lékařem MUDr. Mojmír Lanžhotský.
Interní oddělení dnes diagnostikuje a léčí širokou paletu
vnitřních chorob dospělé populace. Jde především o choroby
srdce, trávicího traktu, ledvin, krve, choroby endokrinní, metabolické, z nichž dnes nejvýznamnější je cukrovka a zvýšené
hladiny tuků v krvi. Interní oddělení má k dispozici lůžka intenzivní péče, na kterých je dle potřeby poskytována péče i pacientům z neurologie a jiných oddělení, u nichž došlo v průběhu
hospitalizace k život ohrožující interní komplikaci.

Internisté provádějící konziliární službu úzce spolupracují
s ostatními odděleními Vsetínské nemocnice a.s., s lékaři privátních odborných ambulancí a rovněž s okolními zdravotnickými zařízeními, fakultními nemocnicemi a kardiocentry na
Moravě. Oddělení je součástí interního oboru, jehož vedoucím
je Mgr. Pavel Šupka, DiS.

„Na šesti lůžkách JIP jsou hospitalizováni pacienti s ohroženými, případně selhávajícími životními funkcemi. Rovněž se
zde provádějí kanylace velkých žil, kardiopulmonální resuscitace včetně orotracheální intubace a umělé plicní ventilace
(UPV), a to v úzké spolupráci s lékaři ARO. Pod ultrazvukovou kontrolou jsme schopni provádět pleurální i perikardiální
punkce. Na JIP jsou umisováni rovněž pacienti s akutním
krvácením do trávicícho traktu, pacienti s akutním selháním
ledvin, nevyjasněné a těžké septické stavy, poruchy vědomí
a otravy. Mezi časté diagnózy patří časné fáze akutních koronárních syndromů, masivní plicní embolie a cévní mozkové příhody,“ specifikoval současný primář oddělení MUDr. Vlastimil
Koziel.
Na JIP navazuje jednotka intermediární péče, kam jsou překládáni pacienti, jejichž zdravotní stav není ještě zcela stabilizován a potřebují i nadále určitý monitoring. Součástí interního
oddělení jsou dvě standardní lůžkové stanice, kde se vyšetřují a léčí méně kritické stavy. V rámci interního oddělení působí ambulance:
g příjmová s nepřetržitým provozem;
g kardiologická, která se zabývá léčbou srdečních chorob
a oběhového systému. Využívá transthorakální a transesofageální echokardiografii, k dispozici má EKG přístroj,
tlakového a arytmického holtera;
g gastroskopická provádí gastroskopie a kolonoskopie. Vede
poradnu pro pacienty s onemocněním slinivky břišní
a jater;
g nefrologická sleduje pacienty z celého Valašska ve stadiu
predialyzačním;
g funkční diagnostiky, kde se provádí spiroergometrie. Lékař
rovněž sleduje pacienty s cévními poruchami
dolních končetin;
g všeobecná interní ambulance.

Místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Alena Gajdůšková při
prohlídce interny v roce 2009. Průvodcem jí byl tehdejší primář
MUDr. Bořek Lačňák. Foto: Michal Burda, Valašský deník

Nefrologická konference

Foto: Radovan Daněk, Fotoklub Vsetín

Foto: František Novotný, Fotoklub Vsetín
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pacientů vyskytoval záškrt, dětská obrna, toxická spála s komplikacemi, endemický tyfus a další nemoci. Poslední epidemie
dětské obrny se objevila v roce 1954, následujícího roku bylo
zavedeno očkování proti obrně a tato nemoc vymizela.
Dětské oddělení mělo vyhrazeno jeden velký pokoj na chirurgickém oddělení. Samostatné prostory získalo dětské oddělení
až v lednu 1947. Zpočátku mělo 35 lůžek, později 42. Velkým
přínosem zejména pro dlouhodobě léčené malé pacienty bylo
zřízení školy při dětském oddělení v roce 1955. Byla to jedna
z prvních škol při nemocnici v kraji.

Dětské
oddělení
Primář
MUDr. Jiří KILIAN
Vrchní sestra
Bc. Eva KOVÁŘOVÁ

Dětské oddělení se od února 2007 nachází v prostorách rekonstruovaného pavilonu K, který vsetínské děti pojmenovaly
Čtyřlístek. Nejmenším pacientům je poskytována moderní péče,
která je dána poznatky současné medicíny, právními normami,
ekonomickými možnostmi a samozřejmě také Chartou práv hospitalizovaných dětí. Oddělení byl v roce 1997, jako jednomu
z prvních v ČR, udělen titul Baby Friendly Hospital (Nemocnice
přátelská k dětem). S pomocí sponzorů a nadací se podařilo v posledních dvou letech pořídit nové vybavení za bezmála sedm set
tisíc korun. V čele oddělení je MUDr. Jiří KILIAN, který je teprve třetím primářem v pětašedesátileté historii oddělení.

Historie
Základy preventivní péče o děti za účasti různých vsetínských
spolků a organizací spadají do roku 1921. Tehdy byla otevřena
poradna Našim dětem, její provoz zajišoval obvodní lékař.
Dětská lékařka MUDr. Loosová začala do Vsetína dojíždět až
v roce 1938. Péče o dětské pacienty byla obtížná, protože mezi
matkami přetrvávala řada pověr (při záškrtu vytíraly dětem krk
petrolejem, bolesti břicha měla vyléčit svíčka zapálená nad
pupkem a přikrytá sklenicí od hořčice). Kojenecká úmrtnost
byla zhruba patnáct procent.
Dětské oddělení ve vsetínské nemocnici zahájilo svou činnost
před pětašedesáti lety. Bylo zřízeno usnesením Zemského národního výboru v Brně 30. dubna 1946. Jeho prvním přednostou
by jmenován MUDr. Slavoj VRZALA, který do Vsetína přišel
po předchozím působení v Kroměříži, Brně a Prostějově.
Zpočátku se staral o dětské pacienty v celé nemocnici a vedl
i dětskou část infekčního oddělení. Hojně se tehdy u dětských

„V počátcích jsem byl na vše sám, bez sekundáře, tedy nepřetržitě ve službě. Bydlel jsem v nemocnici a domů do Prostějova
jsem se dostával jen výjimečně. V nemocnici tehdy nebyla žádná
centrální biochemická laboratoř ani rtg oddělení. Museli jsme
si tedy pomáhat, jak se dalo. Tak například mikroskop jsem
sehnal v Brně v rámci akce UNRRA. Od soukromého lékaře
jsme získali skiaskopický rtg přístroj. Materiál na bakteriologické vyšetření jsme posílali poštou do Přerova. Přes skromné
vybavení jsme měli dobré výsledky. Tlak a zájem o lůžka byl
nejen z Valašska, ale i ze široké oblasti Slovenska,“ vzpomínal
MUDr. Vrzala.
Kromě zdravotních problémů museli zdravotníci řešit i problémy související s hygienickou úrovní obyvatel a se zásobováním
pitnou vodou. „Jejich dokladem byl například údaj jedné matky

dítěte s průjmem. Uvedla, že k pití berou vodu z potoka. Před
použitím ji prý ale vždy přecedí přes cedník,“ doplnil primář.
V prvních poválečných letech byl nedostatek potravin, oděvů
i vybavení. Chudé Valašsko dětské lékaře nelákalo. Když v roce
1950 poklesla kojenecká úmrtnost pod šest procent, byl to malý
zázrak, vykouzlený prací celého oddělení, vedeného primářem
Vrzalou. V padesátých letech pak dětští lékaři přebírali zdravotní
péči o dítě i v terénu. Nejprve preventivní péči, pak léčbu předškoláků a později komplexní péči o dítě. MUDr. Vrzala vychoval
řadu lékařů, publikoval vědecké práce v odborných časopisech,
přednášel na seminářích univerzitních klinik. Dětské oddělení
vedl bezmála třicet let. V roce 1975 předal funkci své někdejší
zástupkyni MUDr. Jarmile STRAŇÁKOVÉ. Na oddělení byl zřízen box intenzivní péče. V osmdesátých letech bylo oddělení
přestěhováno do nově vybudovaného pavilonu LDN, kde mělo
k dispozici 54 lůžek.
Činnost dětského oddělení byla úzce spjata s prací obvodních
dětských lékařů. V rámci nemocnice fungovalo také ambulantní
dorostové oddělení, které poskytovalo zdravotní péči učňům
a studentům, spolupracovalo s orgány veřejné správy při volbě

Nahoře tým dětského oddělení v roce 1967,
dole oddělení s primářkou MUDr. Straňákovou v roce 1977

MUDr. Otakar Fukala

První přednosta
MUDr. Slavoj Vrzala
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povolání nebo sociálním zabezpečení, bylo v kontaktu s pedagogickými i vojenskými institucemi. První dorostové zdravotní středisko bylo zřízeno počátkem padesátých let při učilišti ve Zbrojovce, druhé na učilišti Pozemních staveb na Ohradě, třetí pak
v internátě MEZu na Rybníkách. Prvním primářem dorostového
oddělení byl MUDr. Jirák, po jeho úmrtí v roce 1972 byl krátce
primářem MUDr. Zdeněk Kublák a od dubna 1973 byl jmenován okresním dorostovým lékařem MUDr. Otakar Fukala, který
funkci zastával mnoho let.
V roce 1984 dosáhla MUDr. Straňáková důchodového věku
a rozhodla se z postu primářky odejít. I nadále však vedla dětskou kardiologickou poradnu a působila v dětské ozdravovně
v Huslenkách-Kychové. Primářem oddělení byl pak jmenován
MUDr. Jiří Kilian, který ve funkci působí doposud.
V osmdesátých letech došlo k výrazným změnám v poskytování péče. Byly vybudovány specializované ordinace pro děti
a dorost, změnily se režimy. Novorozenci na jednom pokoji
s matkou (rooming in) jsou již samozřejmostí, stejně tak volnost
návštěv a hospitalizace doprovodu dítěte. Novorozenecká a kojenecká úmrtnost výrazně poklesly, na čemž se výrazně podílí
pomoc univerzitních klinik a perinatologického centra Krajské
nemocnice T. Bati ve Zlíně.
V roce 1997 nemocnice obdržela titul Baby Friendly Hospital
(Nemocnice přátelská k dětem), udělenému jako jednomu z prvních deseti pracoviš v České republice s právem užívat logo
UNICEF. Dětské oddělení poskytuje lůžkovou péči dětem v oboru
pediatrie — medicínské disciplíny, předmětem jejíhož zájmu je
dítě ve zdraví a nemoci a náplní léčebně preventivní aktivita
a sociálně zdravotní péče o dítě. Způsoby poskytování této péče
jsou dány jednak poznatky medicíny, Chartou práv hospitalizovaných dětí (UNICEF) a právními normami, jednak ekonomicky
limitovanými podmínkami.
Kvalitní práce dětského oddělení by nebyla možná bez pečlivé ošetřovatelské péče. V pozici vrchní sestry se vystřídala řada
osobností, například Lenka Dobešová, Jar. Šplíchalová, Karla
Slováčková a Milena Trčálková. V současné době je vrchní sestrou Bc. Eva Kovářová.

Současnost
Od roku února 2007 oddělení pracuje v rekonstruovaných prostorách pavilonu K, kde se kromě dětského a infekčního oddělení nachází rovněž oddělení lékařské mikrobiologie. Budově
vybrali vsetínští školáci název Čtyřlístek. Roku 2009 byl zahájen

provoz specializované pediatrické ambulance při dětském oddělení. Ambulantním specialistou je MUDr. Jakub Vávra, lékař
se specializovanou způsobilostí v oborech pediatrie a endokrinologie.
Již několik let je rozvíjena spolupráce se sponzory a školami
v regionu. Nadační fond Kapka naděje zakoupil v roce 2009 moderní polohovatelné dětské postýlky pro novorozence, o rok
později pak Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové uhradil
nákup hypoalergenních matrací pro větší děti. Nadace Děti-kultura-sport přispěla na nákup vyhřívaného lůžka s příslušenstvím za bezmála dvě stě tisíc korun.
V březnu 2011 převzalo dětské oddělení od občanského sdružení Život dětem vysoce účinnou fototerapii nové generace, pulsní
oxymetry, kojeneckou váhu, injekční dávkovač a výhřevný modul,
které přispějí ke zkvalitnění péče o novorozence.
S oddělením spolupracují také místní firmy. Za všechny je
třeba jmenovat Agenturu Anna, která každoročně nemocnici
věnuje výtěžek Dne dětí s Annou. Základní umělecká škola Vsetín pořádá benefiční koncerty ve prospěch dětského oddělení.
V závěru roku 2010 byla díky padesátitisícové dotaci Nadace
Děti-kultura-sport zmodernizována dětská herna. Herní aktivity
zpříjemňují dětem pobyt v nemocnici, dovolují jim zapomenout
na zdravotní obtíže a příznivě tak ovlivňují průběh léčby. Pobavit děti přijíždějí pravidelně také zdravotní klauni (Občanské sdružení Zdravotní klaun).
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Neurologické
oddělení
Primář
MUDr. Bohdan KŘUPKA, Ph.D.
Vrchní sestra
Jana Macháčová

Lůžková část neurologického oddělení je po letech roztříštěného
provozu konečně pod jednou střechou. Výhodou umístění
v hlavní budově je návaznost na další diagnostická pracoviště
i ARO. Primářem neurologického oddělení je od roku 2007
MUDr. Bohdan KŘUPKA, Ph.D., kterému se podařilo stabilizovat lékařský i ošetřovatelský personál a rozšířit spektrum
poskytovaných služeb. Lékaři mají k dispozici vlastní moderní
EMG přístroj, který využívají ke zmapování elektrické aktivity
svalů, k diagnostice svalového onemocnění, postižení nervů
a poruch nervosvalového přenosu.

Historie
Zahájení neurologických konziliárních služeb v tehdejší Nemocnici s poliklinikou Vsetín spadá do roku 1953. Zajišovali ji lékaři Fakultní nemocnice Olomouc: ve Vsetíně působil MUDr. Jiří
Trnečka, ve Valašském Meziříčí MUDr. Edmund Klaus a v Rožnově pod Radhoštěm MUDr. Jaromír Kolařík. Významným mezníkem bylo založení neurologického oddělení ve Vsetíně 1. července 1973. K dispozici mělo tehdy třicet lůžek umístěných
v prostorách starého infekčního oddělení.
Prvním primářem se stal MUDr. Josef KŘUPKA, vrchní sestrou Dana Pilíšková. Pacientů přibývalo, v roce 1981 byla kapacita navýšena na čtyřiačtyřicet lůžek, a to díky získání částí
prostor v novém infekčním pavilonu. Oddělení bylo postupně
vybaveno přístrojově i personálně. Mělo k dispozici elektrodiagnostickou (EEG, ultrazvuk), rehabilitační a reflexní terapii
(manuální léčba, akupunktura). Oddělení provozovalo rovněž
neurologickou ambulanci v Novém Hrozenkově, kde se ordinovalo jednou týdně.

Diagnostika i léčba se postupně zdokonalovala, ve spolupráci
s radiodiagnostickým oddělením byly zavedeny diagnostické
metody neuroradiologické (např. angiografie mozku, kontrastní
vyšetření u výhřezů plotének). Lékaři o výsledcích své práce
informovali na mnoha odborných akcích, publikovali v českém
i zahraničním tisku. Primář MUDr. Josef Křupka přednášel na
lékařské fakultě v Praze v kurzech manuální medicíny.
Neurologové pracovali i na inovativních návrzích (tehdy zlepšovací návrhy), které však nebyly pouhou formalitou poplatnou
tehdejší době. Výrazně se zasloužily o rozvoj spektra poskytovaných služeb. Ve spolupráci s místními podniky byl sestrojen
třísegmentový otočný stůl pro manuální terapii, kterému byl
udělen patent. Na oddělení rovněž sloužil prototyp československého elektromyografu (EMG) Tesla, který byl ve své době
raritou.
V roce 1991 je novým primářem jmenován MUDr. Pavel
VOLČÍK, zkušený neurolog, který dlouhá léta působil ve vsetínské nemocnici. Za jeho působení dochází k obměně EEG přístroje, který nabízí nové diagnostické možnosti. Je realizován
rovněž dlouhou dobu žádaný přesun části oddělení do hlavní
budovy nemocnice. Nejprve do 5. patra, později pak do 2. patra,
kde zůstává dodnes. Pracoviště však byla i nadále roztříštěna
po celém areálu nemocnice. Ambulance se opakovaně stěhovaly. Polovina lůžkového oddělení byla v hlavní budově, druhá
v nevyhovujících podmínkách tehdejšího neurologického pavilonu (staré neurologie).

Současnost
Pracoviště se podařilo koncentrovat až na jaře 2008, kdy byla
i druhá polovina lůžkového oddělení přestěhována do hlavní
budovy (1. patro). Spolu s ní se stěhovala také ambulance a EEG
laboratoř. Mimo oddělení zůstala jen „předsunutá“ ambulance
v budově polikliniky. V době stěhování však už byl primářem
neurologie MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D. Bývalý zástupce přednosty neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci působí ve Vsetíně od roku 2007. Změna nastala i na postu vrchní
sestry, kde paní Věru Dulavovou vystřídala Jana Macháčová.
Novému primáři se podařilo posílit lékařský i nelékařský personál. Kromě koncentrace oddělení rovněž od svého nástupu
usiloval o rozšíření spektra poskytovaných služeb. Zavedena
byla transkraniální barevně kódovaná sonografie sloužící ke
zjištění stavu mozkových tepen. Od dubna 2009 bylo po mnoha
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letech znovuzavedeno EMG vyšetření, které zpočátku zajišoval
MUDr. Jan Reml. O rok později zakoupila Vsetínská nemocnice
a.s. vlastní EMG přístroj nové generace, který neurologové využívají ke zmapování elektrické aktivity svalů, v diagnostice
svalového onemocnění, postižení nervů a poruch nervosvalového přenosu. Pomáhá při lokalizaci, sledování vývoje postižení a efektu terapie.
V současné době má oddělení kromě lůžkové části k dispozici
také stacionář pro specializovanou ambulantní léčbu a rovněž
odborné ambulance a vyšetřovny. Lékaři mohou využívat EEG
a EMG laboratoř, ale také diagnostické možnosti dalších oddělení. Neurologové se zabývají především diagnostikou a léčbou
onemocnění centrálního a periferního nervového systému, cévních chorob mozku a míchy, nervosvalových chorob, degenerativních onemocnění centrálního nervového systému, chorob
pohybového aparátu a dalších onemocnění.
Oddělení spolupracuje s regionálními neurologickými pracovišti (Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky), neurologickými, neurochirugickými a rehabilitačními odděleními a klinikami (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,
FN Ostrava, FN Olomouc, FN Brno).
Lékaři publikují a pravidelně se účastní nejrůznějších odborných konferencí. MUDr. Andrea Ruščanská přednesla v rámci
neurologického školícího kurzu American Austrian Foundation
v Salzburgu prezentaci Koincidence HNPP a Parkinsonovy ne-

moci. Primář MUDr. Bohdan Křupka je jedním ze spoluautorů
publikací Člověk, jeho mozek a svět (2009, nakladatelství Grada)
a Člověk a jeho smysly (2010, nakladatelství Grada). Na oddělení se v uplynulých letech realizovalo hned několik klinických
studií, poslední z nich zkoumala účinky látky befiradol u nemocných s bolestivou formou distální diabetické polyneuropatie
(studie BEST).
Neurologové se podílejí na přípravě konferencí a školících
akcí. V listopadu 2010 uspořádali Valašsko-lašské sympózium
ve Velkých Karlovicích, kterého se zúčastnila stovka neurologů
z celé Moravy.
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Infekční
oddělení
Primářka
MUDr. Helena FUKALOVÁ
Vrchní sestra
Bohdana BAMBUCHOVÁ

Epidemie infekčních chorob byly odedávna hrozbou pro člověka jako jednotlivce i pro celou společnost. Ani Valašsko jich
nebylo v minulosti ušetřeno. Právě epidemie tyfu a spály byly
počátečním impulsem k vybudování nemocnice. V současné
době oddělení působí v rekonstruovaných prostorách pavilonu
Čtyřlístek. K dispozici jsou moderní pokoje s vlastním sociálním
zařízením, dva z nich umožňují nucenou cirkulaci vzduchu, kde
mohou být izolováni pacienti v případě nebezpečných vzdušných nákaz. Zdravotníci pečují o nemocné všech věkových skupin z okresu Vsetín, ale i z okolních regionů. Nejčastěji léčí průjmová onemocnění, infekční záněty jater, infekční mononukleózu,
pásový opar, ale zabývají se také problematikou nejasných horečnatých stavů, nemocí získaných od zvířat a chorob importovaných z tropických oblastí. Od dubna 2011 je primářkou
oddělení MUDr. Helena FUKALOVÁ.

Historie
Z historických pramenů se dozvídáme o epidemii moru v našem
kraji v roce 1624, kdy zemřelo více než 300 osob. V roce 1739
byl mor v Uhrách a na hranicích Vsetínska vytvořili pohraniční
kordon — opatření, které mělo ozbrojenou mocí zabránit pohybu
osob na hranicích.
V červenci 1831, kdy zuřila v Uhrách epidemie cholery, vyšlo
znovu nařízení o vytvoření pohraničního kordonu na uherské
hranici. Byly zde vykáceny lesy, zřízeny záseky, u cest bylo zbudováno 43 čartáků a 70 strážních domků. Za nedovolený přechod hranice byl stanoven trest smrti. Přesto přišla epidemie
cholery na Vsetínsko a vyskytla se znovu v roce 1866. Tehdy

byla zřízena v domku u pily provizorní nemocnice. Na choleru
zemřelo ve Vsetíně 187 osob, v Novém Hrozenkově 150. Roku
1879 byl přeměněn na špitál dům za radnicí. O několik let později (roku 1890) zemřelo několik osob na pravé neštovice.
Opakující se epidemie tyfu a velká epidemie spály v roce 1908
vyburcovaly obecní zastupitelstvo k rozhodnutí vybudovat novou
nemocnici.
Nová nemocnice, otevřená roku 1911, měla i samostatný infekční pavilon. Byl přízemní a měl tři samostatné provozní jednotky. Nevýhodou byly společné koupelny, v budovách se topilo
v kamnech, záchody byly žumpové bez splachování. Oddělení
mělo zpočátku 10, poté 28 a později 42 lůžek.
Od roku 1946 se začíná budovat ve vsetínské nemocnici dětské oddělení, péči o dětské infekční pacienty převzal primář
MUDr. Vrzala. Primář MUDr. Vejrosta z interního oddělení pečoval o dospělé pacienty. Ve Vsetíně nebylo tehdy bakteriologické
oddělení, infekční materiál byl odesílán poštou do Přerova.
V poválečném období byl nedostatek lékařů, protože české
fakulty byly několik let zavřeny. Na infekčním oddělení bylo
pět řádových sester. Proočkovanost byla nízká. Valašsko nelákalo lékaře, zato nebyla nouze o infekční pacienty. Začínalo se
s penicilinem, který měl nevídané výsledky.
V březnu 1954 vypukla epidemie břišního tyfu ve Valašském
Meziříčí, která byla rozšířena cukrářskými výrobky. Onemocnělo 256 osob, z nichž 11 zemřelo. Většina nemocných byla
hospitalizována ve Vsetíně.
V roce 1958 došlo ke stavebním úpravám původní budovy:
bylo zavedeno ústřední topení, splachovací záchody, upraveny
kuchyňky. Stále však mělo oddělení jen 42 lůžek, což umožňovalo přijímat pouze nemocné s infekční žloutenkou a střevními
nákazami. Další museli být odesíláni na jiná pracoviště, především do Hranic na Moravě.
V roce 1961 přichází z Ostravy do Vsetína MUDr. Sabina
OBROVÁ. Teprve jejím příchodem se stalo infekční oddělení
samostaným primariátem a ona první primářkou. Na oddělení
bylo tehdy léčeno 600 až 770 pacientů za rok. Počet lůžek byl
nedostatečný, budova nevyhovovala. Díky iniciativě primářky
Obrové byla započata v roce 1968 stavba nového pavilonu
a 20. listopadu 1972 v něm byl zahájen provoz. Oddělení mělo
60 lůžek, prostorové podmínky dovolily zdvojnásobit počet hospitalizovaných.
U příležitosti dokončení nového pavilonu byla uspořádána
(18.—22. září 1972) konference infekcionistů ve Velkých Karlovicích, které se zúčastnilo 240 odborníků z celé republiky a 75

MUDr. Jarmila Březovjáková

MUDr. Sabina Obrová

MUDr. Otakar Soušek

MUDr. Březovjáková a MUDr. Pilarský na skalce
před novým pavilonem
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zahraničních hostů. Oddělení pořádalo řadu školících, ale také
společenských akcí a výletů. Navštěvovali výstavy a divadelní
představení. Vedli si o své činnosti kroniky, na jejichž stránkách
je řada děkovných dopisů od spokojených pacientů. Oddělení
bylo plné květin a zeleně, v roce 1975 si založili před novým
pavilonem skalku, která byla ozdobou celého areálu.
Primářka Obrová odešla v roce 1974 na jiné pracoviště (nemocnice v Litomyšli) a oddělení vedl v letech 1974—1976 prim.
MUDr. Otakar SOUŠEK, jeden z předních českých odborníků
na jaterní choroby. Položil základy k endoskopickému vyšetřování zažívacího traktu. Byla zahájena systematická péče v hepatální poradně a péče o rekonvalescenty po infekční žloutence.

„Vážený pane primáři, po návratu z léčení ve vaší nemocnici mi dovolte, abych dodatečně poděkovala Vám, ošetřujícím
lékařům i ostatnímu ošetřujícímu personálu za nevšední ochotu
a péči, kterou jste mé nemoci věnovali. Moje dovolená ve Velkých
Karlovicích skončila sice předčasně a dosti špatně, ale vlídné
přijetí a milé zacházení, kterého se mi dostalo od vašeho personálu, mi pobyt v nemocnici velmi ulehčilo. Děkuji Vám za velmi
příjemné prostředí vašeho pavilonu, který bych přirovnala k výbornému hotelu, jen kdyby se zde nemuseli scházet pacienti.
Budu na vás všechny vděčně vzpomínat a děkovat za všemožnou péči, kterou jste věnovali mému uzdravení.“ Marie Kapitánová, Bílovice nad Svitavou, 10. září 1975.
Nástupcem prim. Souška se 1. února 1977 stává MUDr. Jarmila BŘEZOVJÁKOVÁ, která dále rozvíjí obor i přes nepříznivou
personální situaci. Je vytvořena jednotka intenzivní péče pro
pacienty s neuroinfekcemi, jaterním selháváním, septické pacienty. Pod jejím vedením se oddělení stává jedním z významných center v kraji.

„Vážený pane doktore a paní primářko, děkujeme Vám
i Vašim sestřičkám za záchranu mého syna Tomáška Šastného. Je opravdu vidět, že máte u Vás dobrý kolektiv sestřiček
a celého personálu. Ještě jednou Vám všem děkujeme.“ Rodina
Šastných, Rožnov pod Radhoštěm, 12. srpna 1980.
Na oddělení je vybudována jednotka intenzivní péče, přestože obstarání potřebného vybavení bylo velmi obtížné. Získali
anesteziologický přístroj určený k vyřazení, který ještě dobře
posloužil při plicní ventilaci u nemocných. „S pacienty jsme

dýchali ručně vakem, nejdéle u tříměsíčního kojence, a to po
dobu 36 hodin. Nejmladším resuscitovaným pacientem byl novorozenec léčený pro B streptokokovou meningitidu, onemocnění do té doby v naší republice nepopsané,“ vzpomínala
MUDr. Březovjáková.

Na oddělení probíhaly porody žen s infekčními chorobami
z okresu Vsetín, Přerov, Olomouc. (Prvním dítětem, které se v novém pavilonu narodilo, byla 28. 11. 1975 Bohdana V., která
později absolvovala SZŠ ve Vsetíně a stala se zdravotní sestrou.)
Ošetřování infekčně nemocných bylo náročné pro infekcionisty
i porodníky. Paní primářka pracovala bez ohledu na čas a osobní
život, snažila se pacientům pomoci co bylo v jejich silách. Náročná práce se podepsala na jejím zdraví a roku 1995 odchází
z postu primáře a zůstává nadále pracovat v ambulanci, později odchází do starobního důchodu.
Jejím dlouholetým spolupracovníkem byl MUDr. Jaroslav Pilarský. Velkou zásluhu o rozvoj ošetřovatelské péče tehdy měly
vrchní sestry Stanislava Kopečková, Miroslava Mládenková
a staniční sestry Marie Slováčková a Marie Hořáková.

Současnost
V roce 1995 přebírá dobře fungující oddělení MUDr. Marie
JANEČKOVÁ. Za jejího působení atestovaly další dvě lékařky:
MUDr. Danuše Panovcová a MUDr. Helena Fukalová, které
pracují na oddělení více než 20 let. Vrchní sestrou je Bohdana
Bambuchová.
V letech 2004 až 2006 bylo oddělení rekonstruováno. Nyní
má 30 lůžek, ale při epidemii lze kapacitu navýšit na 40 lůžek.
Pokoje jsou jedno až třílůžkové se samostatným hygienickým
zařízením. Oddělení má přísný hygienický režim. Návštěvy jsou
možné jen na ochoze budovy. Na oddělení, kde jsou hospitalizovány děti, jsou pokoje vybaveny televizory. Skleněné průhledy
na pokojích umožňují dohled nad dětmi. S dětmi do šesti let
může být přijat také doprovod, pokud to dovolí dostatek lůžek.
Zdravotníci poskytují péči všem věkovým skupinám, pečují
o nemocné s celým spektrem infekčních nemocí, u kterých nejsou ohroženy životní funkce. Ročně je na oddělení hospitalizováno přibližně jedenáct set nemocných a provedeno dvanáct
set ambulantních vyšetření. Nejčastěji léčí nemocné s průjmy,
pásovým oparem, infekční mononukleózou, záněty kůže. Provádí také očkování proti vzteklině při poranění neznámým zvířetem. Lékaři oddělení přednášejí na krajských seminářích i celostátních konferencích. Také zdravotní sestry zvyšují svou kvalifikaci pomaturitním studiem. Celý kolektiv se snaží zachovat
vysokou úroveň péče o infekčně nemocné.
V ambulanci je pečováno především o rekonvalescenty infekčních chorob: nemocné s chronickými infekčními záněty jater,
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Foto: Bedřich Randýsek,
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infekční mononukleózou, pacienty po neuroinfekcích. Oddělení
je jedním z center léčby chronického zánětu jater typu C a B.
Za posledních 100 let se významně změnilo spektrum léčených nemocí. Stále se vyskytuje spála, plané neštovice, pásový
opar. Neubývá průjmových onemocnění. Břišní tyfus však je
v České republice raritou, ale lze si jej přivézt jako nechtěný
suvenýr z cest. Očkování vymýtilo dětskou obrnu, spalničky,
pravé neštovice. Dnešní lékaři jen ojediněle mohou vidět příušnice, zarděnky.
Díky vyšetřování dárců krve výrazně ubývá případů žloutenek, přenosných krevními deriváty, navíc se od roku 2001
očkují kojenci proti žloutence typu B. Přibývá však žloutenek
u injekčních uživatelů drog. Infekce virem HIV představuje neustálou hrozbu. Medializovaná boreliová infekce nepředstavuje ohrožení života, ale zvyšuje se počet onemocnění klíšovým
zánětem mozku, ačkoli lze onemocnění předcházet očkováním.
Prodlužování lidského věku, civilizační nemoci, stres a nadužívání antibiotik mění spektrum pacientů, kteří jsou hospitalizováni a izolováni. V březnu 2011 odchází MUDr. Janečková do
nemocnice v Hranicích. Do funkce primářky oddělení je jmenována MUDr. Helena FUKALOVÁ.
Práce na infekčním oddělení je velmi náročná psychicky,
fyzicky a klade velké požadavky na odborné znalosti. Nelze
vyjmenovat jednotlivé obětavé lékaře, sestry, sanitářky a uklízečky. Všem, kteří na oddělení pracovali a pracují, patří velký
dík a uznání.

Ambulance
klinického
psychologa

PhDr. Anna Černohorská

Mgr. Alena Střelcová

Především na léčbu deprese, úzkostných poruch, ale také na
pomoc při zvládání krizových situací se specializuje PhDr. Anna
ČERNOHORSKÁ. Je klinickým psychologem pro děti i dospělé
a soudním znalcem v oboru klinická psychologie. Absolvovala
systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, dále
pak kurz relaxační a imaginativní metody, kurz neverbální komunikace a kurzy krizové intervence.
Ve spolupráci s kolegyní Mgr. Alenou STŘELCOVOU poskytují psychologickou podporu a pomoc hospitalizovaným a ambulantním pacientům, v případě potřeby také zaměstnancům
nemocnice.
Hlavní pracovní náplní činnosti klinického psychologa je diferenciální diagnostika poruch organických, psychosomatických,
psychogenních a jejich léčba pomocí psychoterapie. PhDr. Černohorská se specializuje na psychoterapii a léčbu deprese,
úzkostných poruch a psychosomatických potíží. Poskytuje individuální, párové i manželské terapie. Nabízí dětské psychologické poradenství a diagnostiku, psychologické poradenství
pro zaměstnance, diagnostické a konzultační služby při výběru
vhodného zaměstnance. Provádí rovněž psychologické vyšetření profesionálních řidičů.
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Oddělení tuberkulózy
a respiračních nemocí
(TRN)
Primář
MUDr. Ján HANUŠTIAK
Vrchní sestra
Hana CHMELAŘOVÁ

Tuberkulóza byla v minulosti pro Valašsko závažným zdravotním
i sociálně ekonomickým problémem. V boji s touto chorobou sehráli významnou roli první primář tehdejšího plicního oddělení
MUDr. Zdeněk KUBLÁK a jeho nástupce MUDr. Květoslav KOTAS. Teprve po postupném ústupu tuberkulózy se činnost oddělení začala orientovat na léčbu netuberkulózních onemocnění,
jako jsou akutní a hlavně chronická bronchitida, průduškové
astma, plicní rakovina, zápaly plic, plicní fibrózy a další plicní
nemoci. Dnes oddělení sídlí v druhém patře budovy odborných
ambulancí (poliklinika), jeho primářem je MUDr. Ján HANUŠTIAK.

Historie
Již v době plánování nemocnice žádali lékaři, aby byl zřízen
samostatný pavilon pro léčbu tuberkulózy, která byla pro Valašsko velmi závažným problémem. V původních plánech byla
budova vyznačena, k realizaci však nakonec nedošlo. V posledním roce první světové války zřídilo Zemské místodržitelství poradnu pro TBC pacienty a vyslalo MUDr. Kalandru na měsíční
kurz ve Vídni.
V roce 1921 byl ve Vsetíně ustanoven odbor Masarykovy ligy
proti tuberkulóze jako dobročinný spolek, který podporoval
vyhledávání i léčbu této nemoci. Od roku 1939 byl ve Vsetíně
otevřen TBC dispenzář, zajišující rtg vyšetření nemocných, bytové návštěvy, evidenci apod. V roce 1940 přichází do Vsetína
MUDr. Zdeněk Kublák, jako první odborník na léčbu tuberkulózy. Bylo jeho zásluhou, že boji proti této nemoci byly postaveny pevné základy.

Zavedl do boje systematičnost a pevný řád. Spojil v nedílný
celek léčbu nemocných s aktivním vyhledáváním zdrojů nákazy a aktivní ochranu zdravé populace očkováním. Po reformě
zdravotnictví vybudoval v padesátých letech minulého století
ve Vsetíně plicní oddělení. Od roku 1958 mělo kromě ambulantní také lůžkovou část, která byla umístěna v budově nynějšího očního oddělení. Roku 1964 byla lůžková část přesunuta do
Valašského Meziříčí, kde byly lepší podmínky pro rehabilitaci
a léčbu tuberkulozních pacientů. MUDr. Kublák v padesátých
letech rovněž vybudoval v obtížných podmínkách dětské tbc
preventorium v Kychové, které v době svého vzniku nemělo v širokém okolí obdoby.
Roku 1959 nastoupil na plicní oddělení Vsetín odborný lékař
MUDr. Květoslav Kotas, který kromě práce v plicní ambulanci
věnoval nemalé úsilí soustavnému zvyšování zdravotnického
uvědomění obyvatelstva a velmi zdařile navázal na nastavené
základy boje proti tuberkulóze.
Nezastupitelnou roli při vyhledávání tuberkulózy sehrávaly
dispenzární sestry, paní Vilímkovou vystřídala ve funkci vrchní
sestry paní Libuše Trávníčková. MUDr. Kotas spolu s dispenzárními sestrami pomáhal zdokonalovat systém rtg katastru, který
pak lépe umožnil a upřesnil diagnostickou a depistážní činnost
v ohnisku zdroje TBC infekce. Od roku 1967 pracoval ve funkci
primáře plicního oddělení.
Díky zavedenému dispenzárnímu systému a obětavosti lékařů
a sester plicního oddělení docházelo k poklesu výskytu TBC. Z původních dvou až tří set nemocných na sto tisíc obyvatel poklesl
na dnešních šest až devět pacientů na sto tisíc obyvatel.
Po postupném ústupu tuberkulózy začala převažovat v náplni
práce plicního oddělení prevence, diagnostika a léčba netuberkulózních onemocnění, jako jsou akutní a hlavně chronická
bronchitida, průduškové astma, plicní rakovina, zápaly plic,
plicní fibrózy a další plicní nemoci. Primář MUDr. Kotas jako
první v celém regionu zavedl na plicním oddělení funkční vyšetření plic (zpočátku spirografy, později pak spirometry), které
pomáhalo k přesnější diagnostice plicních chorob spojených
s dušností. Za dlouholeté vynikající působení ve vsetínské nemocnici byla MUDr. Kotasovi předána v květnu 2008 prestižní
Cena města Vsetína.
V roce 1982 nastoupil na plicní oddělení jako sekundární lékař MUDr. Ján Hanuštiak. Po předchozí atestaci z interní medicíny vnáší do problematiky plicních nemocí interní pohled, sám
se plicní problematice učí od primáře MUDr. Kotase. V říjnu
1988 je plicní oddělení přesunuto do nové budovy odborných

ambulancí tzv. polikliniky, kde byly zřízeny dvě plicní ambulance s přípravnami, kalmetizace, inhalatorium, místnosti pro
odběr sputa a funkční vyšetřování plic. V té době pracovala ve
funkci vrchní sestry oddělení TRN paní Vojtěška Mocková.

Současnost
Od roku 1997 je primářem plicního oddělení MUDr. Ján Hanuštiak. Po odchodu MUDr. Kotase do důchodu začala v roce 2000
pracovat na plicním oddělení jako odborná lékařka MUDr. Jaroslava Lanžhotská. Vrchní sestrou oddělení je od roku 2006
paní Hana Chmelařová.
Oddělení TRN zabezpečuje ambulantní péči o pacienty s tuberkulózou a ostatními plicními onemocněními ve spádové
oblasti s více než 75 000 obyvateli. Hlavní činnost se postupně
přesouvá od tuberkulózy k netuberkulózním onemocněním jako
jsou chronická bronchitida, její těžší stádium CHOPN (chronická
obstrukční plicní nemoc), průduškové astma, plicní rakovina,
zápaly plic, plicní fibrózy a další akutní i chronické plicní nemoci. Péče o pacienty s TBC zůstává i nadále nezastupitelná
jinými obory.
Při ambulantní diagnostice a léčbě se využívají moderní metody, patří mezi ně metody hematologické, biochemické, mikrobiologické, rentgenologické a další. K určení stupně dušnosti
z plicních a mimoplicních příčin je používáno především funkční
vyšetření plic. V roce 2006 byl pro oddělení TRN zakoupen sponzorským darem firmou VASMO s.r.o. moderní spirometr MasterScope. Pro stanovení stupně dušnosti (z plicních i mimoplicních příčin) je nutné poznat vnitřní prostředí u pacienta a především nasycení krve kyslíkem. K vyšetření vnitřního prostředí
zdravotníci využívají biochemickou laboratoř (vyšetření krevních
plynů invazivní metodou). Oddělení využívá k vyšetření nasycení
krve kyslíkem neinvazivní metodu za pomoci pulzního oxymetru.

inhalátor PARI Master. Dále zabezpečují ambulantní péči o klienty s dechovou nedostatečností, při které se využívá dlouhodobá domácí kyslíková terapie. Součástí plicního oddělení je
i pracoviště kalmetizace, které zajišuje očkování proti tuberkulóze v celém bývalém okrese Vsetín dle platných zákonů.
V roce 2005 bylo zrušeno lůžkové oddělení TRN ve Valašském
Meziříčí a spádovým lůžkovým oddělením pro naši oblast se
stalo plicní oddělení KNTB Zlín. Pracovníci plicního oddělení
se pravidelně zúčastňují odborných pneumologických a dalších
konferencí a seminářů a informace využívají ve své praxi.

„Nyní na plicním oddělení pracujeme se dvěma pulzními
oxymetry Nonin 8500, jeden z nich byl také zakoupen sponzorským darem firmou VASMO s.r.o. Od prosince 2010 k rtg
diagnostice plicních onemocnění využíváme nově zavedený
digitální systém Pacs. Kromě moderní medikamentózní léčby
hlavně při léčbě dušnosti používáme ambulantní infúzní
léčbu a aerosolovou inhalační léčbu,“ vysvětluje primář oddělení MUDr. Ján Hanuštiak.
K inhalační ambulantní léčbě kašle a dušnosti využívají zdravotníci ultrazvukové inhalátory OMRON a starší kompresorový
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rehabilitačních sester, střídavě v nemocnici na jednotlivých odděleních a v ambulantním provozu. Prvního ledna 1977 byl
do funkce primáře jmenován MUDr. Petr Mynařík, který na oddělení jako lékař působí doposud. Letos v únoru funkci primářky
převzala MUDr. Danuše Trnovcová.
V současné době oddělení pracuje v prostorách budovy odborných ambulancí (poliklinika), kde sídlí od roku 1988. Poskytuje rehabilitační péči na jednotlivých odděleních nemocnice,
ambulantní péče je soustředěna právě do prvního patra na
poliklinice, kde je k dispozici rovněž potřebná přístrojová technika. Jedenkrát týdně dojíždí lékař na detašované pracoviště
v Novém Hrozenkově.

Rehabilitační
oddělení (RHB)
Primářka
MUDr. Danuše TRNOVCOVÁ
Vedoucí fyzioterapeutka
Bc. Pavlína MATĚJČKOVÁ

Současnost
Oddělení zabezpečuje diagnostickou a terapeutickou péči zaměřenou na obnovu funkčních schopností jedinců. Spektrum
služeb se snaží stále rozšiřovat, používá eletroléčebných procedur, sonoterapie, magnoterapie, mechanoterapie (přístrojová
lymfodrenáž), termoterapie rašelinovými nosiči, laseroterapie.
Vybavuje pacienty potřebnými rehabilitačními pomůckami a realizuje nácvik jejich používání. Třicet čtyři let byl primářem
oddělení MUDr. Petr MYNAŘÍK, v únoru 2011 jej vystřídala
jeho někdejší zástupkyně MUDr. Danuše TRNOVCOVÁ. Vedoucí
fyzioterapeutkou je Bc. Pavlína Matějčková.

Historie
Počátky léčebné rehabilitace ve vsetínské nemocnici sahají do
roku 1954, kdy péči nejprve zajišovala pouze jedna rehabilitační pracovnice, paní Jarmila Jurečková. V roce 1957 se připojila další rehabilitační sestra Eva Zlámalová. Nejprve se péče
zaměřovala pouze na lůžková oddělení, později se rozšířila o ambulantní služby, poskytované v budově polikliniky v Mostecké
ulici.
Odborné řízení zajišoval MUDr. Říhovský, dojíždějící dvakrát
týdně ze Zlína, poté v r. 1965 převzal vedení s malým pracovním
úvazkem tehdejší primář ortopedického oddělení MUDr. Dostál
a v roce 1967 se metodického vedení ujal MUDr. Olejník. Později byl pověřen vedením oboru MUDr. Adámek z Rožnova pod
Radhoštěm.
V sedmdesátých letech se rehabilitační oddělení přestěhovalo do zařízení „Sklář“. O pacienty se tehdy staralo již asi 14

Oddělení zabezpečuje jak diagnostickou, tak terapeutickou péči
zaměřenou na obnovu funkčních schopností jedinců. Jde o komplex preventivních, diagnostických a terapeutických opatření
zaměřených na obnovení maximální funkční zdatnosti jedince,
které mu pomáhají vrátit se k jeho běžnému každodennímu
životu se snahou o znovuzařazení do všech původních společenských aktivit.
V prvopočátcích byla rehabilitační péče zaměřena zejména
na pacienty s omezenou pohyblivostí, zejména poúrazové stavy
nebo vrozené vady. V současnosti je péče poskytována napříč
klinickými obory.
V ambulantní péči došlo k výraznému rozšíření péče o takzvané vertebrogenní pacienty, zejména pacienty s funkčními
poruchami pohybového systému, které se vyskytují samostatně
nebo ve spojení s degenerativními onemocněními pohybového
aparátu. Rehabilitační pracovníci se starají o pacienty se srdečně-cevním postižením, pacienty s respiračními poruchami, urologické či gynekologické pacienty, včetně léčby poruch ostatních
vnitřních orgánů. U dětí je cvičení zaměřeno jak na prevenci
vadného držení těla, cvičíme samozřejmě speciálními technikami i děti s poruchou psychomotorického vývoje.
Stěžejní je léčebná tělesná výchova s prvky ergoterapie a s využitím nejnovějších rehabilitačních metod a metodik na neurofyziologickém podkladě (např. Vojtova metoda, Kabatova
technika). Samozřejmostí je využívání technik měkkých tkání,
mobilizačních technik, prvky senzomotoriky, ošetření sterilit dle
Mojžíšové, cvičení pánevního dna a další metody. Proces léčebné
rehabilitace je časově omezený, jeho ukončení vychází ze zá-

věru průběžného a závěrečného testování a stanovení dynamiky funkčního potenciálu jedince. Nezbytným předpokladem
úspěšnosti léčebné rehabilitace je aktivní spolupráce pacienta.
Fyzioterapeuti se pravidelně školí v řadě moderních léčebných
technik a postupů, jak v rámci oddělení, tak na akcích v celé
České republice, probíhá průběžná obnova přístrojového zařízení
oddělení a snaha o rozšiřování spektra poskytovaných služeb.
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Léčebna
dlouhodobě
nemocných (LDN)
Primářka
MUDr. Danica HROMADOVÁ, Ph.D.
Vrchní sestra
Jarmila ZUBÍČKOVÁ

Trend stárnutí populace je stále citelnější a projevuje se také
ve zvýšených požadavcích na geriatrickou péči. Vsetínská LDN
je oddělením, které má v posledních letech průměrnou obložnost vyšší než devadesát procent, což je nejvíce v rámci celé
nemocnice. Lékařský a ošetřovatelský tým pečuje o těžce nemocné, často imobilní pacienty, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po úrazu, akutní nemoci nebo po operaci. Vloni jich bylo
více než sedm set.

Historie
Třípatrový pavilon, ve kterém se nachází LDN, byl postaven roku
1980 v rámci takzvané akce „Z“. Nabízel 85 lůžek, ambulance,
zázemí pro pacienty a personál. Tým pod vedením MUDr. Tomáše GOLÁNĚ a vrchní sestry Dagmar Charousové poskytoval „komplexní specializovanou léčbu režimovou, dietetickou
i medikamentózní, spojenou s rehabilitační péčí“, jak se psalo
v tehdejších propagačních materiálech. Geriatrie, lékařský obor,
který se stará o nemocné lidi vyššího věku, byl v osmdesátých
letech minulého století teprve v počátcích. Nově vybudovaná
LDN se stala lůžkovou základnou geriatrie v okrese Vsetín.

Současnost
LDN pečuje o pacienty s chronickými onemocněními a těžce
nemocné, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích či chronických chorobách. Pacienti jsou přijímáni většinou
překladem z akutních lůžek, ale značná část i na doporučení

praktických nebo odborných lékařů. Tým léčebny dnes pracuje
pod vedením primářky MUDr. Danici HROMADOVÉ a vrchní
sestry Jarmily Zubíčkové. Ta v závěru roku 2010 ve funkci vystřídala dlouholetou vrchní sestru Zdenku Pivovarčíkovou, která
v nemocnici i nadále pracuje jako vedoucí oboru následné péče.
Oddělení má k dispozici 22 pokojů rozdělených do čtyř stanic.
Kromě standardních lůžek jsou k dispozici i speciální polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi a další pomůcky.
Pro chodící pacienty jsou na každém patře prostorné denní místnosti, určené k odpočinku a komunikaci s ostatními pacienty
či personálem. Jsou vybaveny televizí, je dostupná knihovna
s velkým výběrem knih.
Velký důraz je kladen na testování fyzických a psychických
schopností a nácvik sebeobsluhy. Cílem je zlepšit soběstačnost
nemocných tak, aby mohli zcela sami nebo za pomoci agentur
domácí péče zdravotnické zařízení opustit. Využívána je elektroléčba, magnetoterapie, biotronová terapie a rovněž cvičení pod
odborným dohledem. Na oddělení je tělocvična vybavená motomedy, trenažéry pro pasivní nácvik hybnosti končetin.
V rámci nemocnice byl vytvořen specializovaný tým odborníků, který se zabývá malnutricí hospitalizovaných pacientů.
U každého pacienta (zvláště geriatrického) je preventivně vyhodnocován a kontrolován stav výživy. Při hrozícím deficitu jsou
zavedena účinná opatření, spočívající v úpravě diety a pravidelných konzultacích nutričního terapeuta. Podle potřeby kontrolují pacienty konziliáři všech odborností, kterými nemocnice disponuje.
Velký důraz je kladen na kvalitu ošetřovatelské péče, většina
ošetřovatelských činností je standardizována. Pravidelně jsou
sledovány zadané ukazatele kvality. Intenzivní ošetřovatelská
péče, moderní způsob ošetřování a skupinová péče jsou samozřejmostí, stejně tak léčba dekubitů, bércových vředů a hygienické zajištění inkontinentních pacientů.
Na oddělení působí sociální pracovnice Dana Pifková, která
pacientům a jejich příbuzným podává informace o zařízeních
poskytujících celodenní péči, pomáhá s vyřizováním žádostí,
spolupracuje při umísování pacientů. Rovněž komunikuje s organizacemi, které poskytují sociální služby a respitní péči. Na
oddělení pravidelně docházejí dobrovolníci z řad veřejnosti.
Svou přítomností potěší osamělého seniora, mohou mu přečíst
kapitolu z oblíbené knihy, vzít jej na krátkou procházku nebo
na bohoslužbu do nemocniční kaple. Činnost koordinuje vsetínské dobrovolnické centrum Adorea, které společně s nemocnicí pro pacienty zajišuje další aktivity.
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Oddělení
radiodiagnostiky
Primář
MUDr. Radomír VALA
Vedoucí radiologická asistentka
Anna ŠTEFKOVÁ

Radiodiagnostické oddělení má CT a ultrazvukové pracoviště,
dále pak pracoviště skiagrafická a skiaskopická. Zajišuje také
provoz pojízdného skiaskopicko-skiagrafického přístroje na operačních sálech. V prosinci 2010 došlo ke kompletní digitalizaci
provozu na pracovištích v nemocnici. Digitalizace přináší podstatně vyšší kvalitu zobrazení, mnohem pružnější manipulaci
s obrazy, možnost zasílání obrazových dat do jiných zařízení.
Znamená také snížení dávek záření na jednotlivá vyšetření.
Primářem oddělení je MUDr. Radomír VALA, vedoucí radiologickou asistentkou Anna Štefková.

Historie
Diagnostiku pomocí rentgenového záření využívala nemocnice
již v prvních letech svého provozu. V počátcích se jednalo především o diagnostiku plicních chorob a zlomenin, kterou se zabýval MUDr. Tolar. V roce 1924 koupila nemocnice nový rentgen,
který měl širší možnosti využití. O dva roky později instalovala
Okresní nemocenská pojišovna rentgenový přístroj v budově
v Mostecké ulici. V tehdejší době používali vlastní rentgenové
přístroje i další lékaři, například ftiseolog MUDr. Kublák a též
někteří praktičtí lékaři a internista.
Po otevření nového chirurgického pavilonu v roce 1945 bylo
zřízeno rtg pracoviště v prvním poschodí vedle ušního oddělení.
O rok později bylo uvedeno do provozu skiaskopicko-skiagrafické rtg pracoviště na interním oddělení. Postupem doby dochází ke vzniku nového oboru — rentgenologie. Důvodem bylo
zajištění spolehlivějších vyšetření, a zároveň snaha o co nej-

menší ozáření vyšetřujících i vyšetřovaných. Ve Vsetíně je samostatné rentgenologické oddělení od roku 1955, jeho prvním
primářem se stává MUDr. Robert MORAVEC.
V roce 1958 bylo rentgenologické oddělení soustředěno do
přízemí bývalé administrativní budovy (dnešní oční oddělení).
Mimo diagnostickou činnost se zde postupně rozvinula i rentgenová terapie nádorová a nenádorová. Oddělení se postupně
modernizovalo a v sedmdesátých letech bylo dokonce vybaveno
zařízením na provádění angiografických vyšetření, což bylo v té
době v tak malé nemocnici dosti nezvyklé.
MUDr. Moravce v r. 1979 střídá ve funkci primáře MUDr. Bohdan KVASNICA. V osmdesátých letech se oddělení přestěhovalo do současných prostor v přízemí chirurgického pavilonu.
Otevřena byla rovněž budova polikliniky, jejíž součástí byly
i rentgenologické vyšetřovny. V roce 1987 byl zprovozněn první
ultrazvukový přístroj. Oddělení je v této době přejmenováno
na radiodiagnostické.
V roce 1991 se primářem stává MUDr. Radomír VALA, který
je v čele oddělení dodnes. V devadesátých letech dochází k uplatnění nových technologií, snižujících dávky záření na jednotlivá
vyšetření. Jedná se především o nové multipulsní a později vysokofrekvenční generátory vysokého napětí a o zesilovací fólie
ze vzácných zemin, které svou citlivostí umožnily velmi výrazné
snížení dávek záření.
Koncem roku 1998 byl instalován první CT přístroj. Jeho zprovoznění přineslo obrovské rozšíření možností diagnostiky a zároveň změny v diagnostických postupech. Během následujících
let docházelo opakovaně k obměně ultrazvukových přístrojů,
které vždy znamenaly zkvalitnění vyšetření a rozšíření možností
diagnostiky. V roce 2007 se uskutečnila obměna CT. Nový multidetektorový počítačový tomograf nabízí mnohem podrobnější
a kvalitnější vyšetření a navíc umožňuje provádět i zcela nové
druhy vyšetření.

Současnost
V současnosti má radiodiagnostické oddělení v nemocnici dvě
skiagrafické vyšetřovny, jedno skiaskopicko-skiagrafické pracoviště, pracoviště CT a ultrazvukové, jedno skiagrafické pracoviště umístěné na interním oddělení a zajišujeme také provoz
pojízdného skiaskopicko-skiagrafického přístroje na operačních
sálech. V provozu je také jedno skiagrafické pracoviště v budově
odborných ambulancí (poliklinika).

Skiagrafická a skiaskopická pracoviště zabezpečují skiagrafii (konvenční snímkování) a skiaskopii (prosvěcování) skeletu, hrudníku, břicha a ostatních částí těla, vyšetřování jícnu,
žaludku a střev, močového ústrojí. Na skiaskopickém pracovišti
se rovněž provádí některé intervenční výkony.
CT pracoviště je vybaveno moderním přístrojem s 16 řadami
detektorů. Provádí se zde prakticky celá škála vyšetření kromě
vyšetření kardiologického: vyšetření mozku, hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve a končetin bez podání kontrastní látky
a v případě potřeby i po podání jodové kontrastní látky do žíly.
Na tomto pracovišti se vykonávají rovněž intervenční výkony
navigované pomocí CT. Jde o punkce patologických ložisek
v různých orgánech, punkce přirozených i patologických dutin,
zavádění drenů do patologických dutin, bederní sympatectomie atd. Moderní výkonný multidetektorový přístroj umožňuje
i další speciální vyšetření. Jde například o angiografická vyšetření (vyšetření cév) ve všech lokalizacích kromě cév srdce, virtuální kolonoskopie (vyšetření tlustého střeva), CT enterografie
(vyšetření tenkého střeva) a další.
Ultrazvukové (sonografické) pracoviště slouží k vyšetřování
břicha a pánve, krku a obličejové části hlavy, hrudníku a končetin. Na tomto pracovišti se provádějí rovněž intervenční výkony obdobné jako na CT, zde navigované ultrazvukem. Další
důležitou skupinou vyšetření jsou vyšetření cév pomocí dopplerovského modu. Na oddělení jde o jediný druh vyšetření, který
nepoužívá ionizující záření a v současné době nejsou známy
žádné škodlivé účinky na vyšetřovaného.
Pojízdný skiaskopicko-skiagrafický přístroj na operačních
sálech slouží chirurgům a ortopedům k provádění vyšetření
během operace. Jde především o operace kostní a operace žlučových cest, vzácněji i jiné výkony.

umožňuje velmi operativní konzultace s jinými pracovišti (např.
neurochirurgie, stomatochirurgie aj.). Samozřejmě využíváme
i možnost příjmu obrazové dokumentace z jiných pracoviš.
Radiodiagnostické oddělení pracuje v nepřetržitém provozu,
splňuje přísná kriteria kladená na pracoviště s ionizujícím zářením a je pravidelně kontrolováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Radiodiagnostické oddělení lokalizované v nemocnici je kompletně digitalizováno, to znamená, že nepracuje s filmovým materiálem, ale ukládá všechna data z vyšetření digitálně na server,
odkud je pak vnitřní počítačovou sítí nemocnice přenášen do
vyhodnocovacích stanic a na klinická oddělení. Tento systém
se odborně nazývá PACS (Picture Archiving and Communication System). Většina vyšetření se provádí pomocí přímé digitalizace, menší množství pomocí digitalizace nepřímé.
Digitalizace přinesla výrazné zkvalitnění obrazové dokumentace (větší diagnostická výtěžnost) a zároveň snížení dávky
záření nutné k vytvoření obrazu. Z PACS lze obrazovou dokumentaci odesílat na mnohá pracoviště v České republice, což
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Oddělení
klinické biochemie
(OKB)
Primářka
RNDr. Dagmar BĚLOVOVÁ
Vedoucí laborantka
Marta MACHÁLKOVÁ

Výsledky biochemických vyšetření se staly nedílnou součástí
rozhodovacího procesu léčby pacienta i součástí preventivních
zdravotních programů. V současné době vsetínské OKB provádí kolem šesti set tisíc vyšetření ročně, k dispozici je zhruba
sto padesát vyšetřovacích metod. Mezi nejčastěji zpracovávané
materiály patří krev, moč, ale také stolice, punktáty, mozkomíšní mok a konkrementy. Provádí taktéž vyšetření biologického materiálu od veterinárních lékařů.

Historie
Historie oddělení klinické biochemie sahá až do meziválečného
období. Laboratoř byla v této době umístěna v přízemí hlavní
budovy, pracovaly v ní řádové sestry a lékaři si sami hodnotili
vzorky biologického materiálu. V roce 1946 byl jmenován primářem interního oddělení MUDr. Miroslav VEJROSTA, který
oddělení přebudoval a zřídil první centrální klinickou laboratoř.
Laboranti, kteří v této laboratoři pracovali, prováděli nejen vyšetření moče a krve, ale také vyšetření EKG, bazálního metabolismu, iontoforézu a poskytovali současně i službu ozařování
horským sluncem či diatermii.
V roce 1954 vznikla samostatná transfuzní stanice, která převzala hematologická vyšetření. Později byla otevřena mikrobiologická laboratoř, která převzala metody kultivační a sérologické. V tomto období se v nemocnici rozšiřují další oddělení,
roste počet lůžek a na biochemickou laboratoř jsou kladeny
stále vyšší požadavky. Pracoviště laboratoře je proto rozšířeno
do přístavby k budově interního oddělení.
Prvním vedoucím pracovníkem laboratoře s vysokoškolským
vzděláním byl promovaný chemik Miroslav KŘÍŽ, který v této

funkci pracoval do roku 1967. Po jeho odchodu převzala vedení
ústřední biochemické laboratoře Ing. Jana SAMKOVÁ, která
stála v jejím čele do roku 2000, kdy byla pověřena vedením oddělení klinické biochemie RNDr. Dagmar BĚLOVOVÁ. Funkci
vedoucí laborantky zastávala od roku 1960 do konce roku 1983
Lydie Šimková a po jejím odchodu do důchodu působí ve funkci
hlavní laborantky Marta Machálková.
V sedmdesátých letech zaznamenaly biochemické metody
velký rozvoj, začínají se používat moderní přístroje, rozšiřuje se
paleta vyšetřovacích metod. Také oddělení klinické biochemie
pod vedením Ing. Samkové bylo vybaveno novými přístroji,
které umožnily rozšířit počet prováděných metod. S příchodem
dalších odborných pracovníků vznikl nový pracovní úsek imunochemický, začalo se provádět vyšetření vnitřního prostředí
a krevních plynů, bylo rozšířeno vyšetřování na úseku průmyslové toxikologie.
Z důvodu zvýšených požadavků na biochemická vyšetření
vznikla také dislokovaná pracoviště. Část provozu biochemie
byla umístěna do nového infekčního pavilonu. V budově tehdejší polikliniky a v areálu Zbrojovky Vsetín byly taktéž provozovány laboratoře, kde se prováděla vyšetření pro ambulantní
lékaře. Na podzim roku 1988 se celé oddělení klinické biochemie
přestěhovalo do nových prostor budovy odborných ambulancí.
Devadesátá léta přinesla v laboratorní technice velký rozvoj
automatizace. V laboratoři se zavádějí biochemické a imunochemické analyzátory a výpočetní technika. Tyto techniky vytlačily z laboratoře téměř manuální práci. Umožnily taktéž dále
rozšířit paletu metod, zrychlit a zpřesnit vyšetřovací procesy,
provádět velký počet vyšetření z malého množství biologického
materiálu a zrychlit doručení laboratorního výsledku požadujícímu lékaři.

Současnost
V současné době se na oddělení klinické biochemie realizují
vyšetření biochemická, imunochemická a toxikologická. Součástí oddělení je odběrové místo, kde se provádí odběry jak
žilní, tak kapilární. Tuto službu využívají především diabetičtí
pacienti a pacienti z odborných ambulancí.
OKB zpracovává biologický materiál v řadě specializovaných
laboratoří. K vyšetřením se používají složité biochemické a imunochemické analyzátory, které přinášejí kvalitnější a rychlejší
zpracování materiálů. Výsledky získané z vyšetření jsou zazna-

menány v laboratorním informačním programu a následně
jsou přenášeny do nemocničního informačního systému nebo
přímo k požadujícím externím lékařům.
Smyslem naší práce je nejen poskytovat kvalitní výsledky vyšetření, ale také zajistit pacientům komplexní služby, což činíme
24 hodin denně. Často také spolupracujeme s jinými specializovanými laboratořemi a nabízíme své služby i pro klienty, kteří
si o ně sami požádají.
Oddělení klinické biochemie se aktivně zapojuje do celoústavních a regionálních seminářů, které jsou zaměřeny na laboratorní vyšetřovací metody a tím přispívají k edukaci laborantů
a zdravotních sester.
Kvalita práce poskytovaných vyšetření je každoročně prověřována v celostátním systému externí kontroly kvality, kde laboratoř získává certifikáty pro jednotlivá vyšetření. Stoleté výročí
nemocnice oslaví oddělení klinické biochemie v nově vybudovaných laboratořích. OKB se znovu vrací do areálu nemocnice,
kde své působení započala. Nové prostory umožní zavést nová
technická zařízení, automatickou linku KORUS a především
poskytovat služby přicházejícím klientům v pěkném, moderním prostředí.
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přístavba laboratoří a kanceláří patologického oddělení. V době
rekonstrukce patologové provizorně působili ve Valašském Meziříčí.
V roce 1970 se stal přednostou patologicko-anatomického
oddělení MUDr. Josef KOSTELNÍK. Ve funkci jej roku 1984 vystřídala MUDr. Anežka TALANDOVÁ, která na oddělení působila již od roku 1969. V současné době je v čele oddělení
MUDr. Petr MIČULKA.

Oddělení
patologické
anatomie
Primář
MUDr. Petr MIČULKA
Vedoucí laborantka
Bc. Věra MAŇÁKOVÁ

Současnost

Na patologii je často pohlíženo s despektem, ale málokdo si
uvědomí, že tento obor zdravotnictví není v dnešní době již jen
o pitvách zemřelých. Naprostou většinu činností oddělení patologické anatomie tvoří služba pro živé, tedy diagnostická činnost,
bez níž by pacient neměl šanci na úspěšnou léčbu. Významnou
část tvoří vyšetření tkání a buněk odebraných nemocným. Jedná
se o bioptické a cytologické rozbory pro klinická oddělení a operační obory nemocnice. Vsetínské oddělení působilo dlouhá léta
v nevyhovujících prostorách, v letošním jubilejním roce se patologie dočkala stěhování do moderních prostor zbrusu nového
pavilonu.

Historie
Samostatné oddělení patologické anatomie zahájilo ve Vsetíně
svou činnost v listopadu 1967. Pitvy však byly prováděny již
od samého založení nemocnice roku 1911 v tzv. „umrlčí komoře“. Na starosti je měli samotní lékaři (MUDr. Tolar, MUDr. Vejrosta a další). Od roku 1953 začal k vybraným pitvám dojíždět
MUDr. Vaněček ze Zlína (tehdejšího Gottwaldova), který zpracovával také bioptický materiál.
Výraznou změnou bylo ustanovení samostatného oddělení,
jehož primářkou byla jmenována MUDr. Milena LESNÁ. Prostory někdejší márnice však už byly zcela nevyhovující, a tak
byla v letech 1968 až 1969 realizována rekonstrukce pitevny,

Patologie je důležitou součástí laboratorních vyšetření. Kromě
diagnostické funkce má však ještě funkci výukovou a kontrolní.
Dříve byly naprosto převažující činností pitvy. Vsetínští patologové dnes provádějí zdravotní pitvy, které slouží klinickým
lékařům k ověření diagnózy, účinkům terapie a makroskopickému porovnání změny orgánů při určité nemoci.
U nejasných stavů někdy až patolog stanoví diagnózu. Současně je pitva kontrolou kvality léčebných a diagnostických
procesů.
Dominantní částí patologie je však diagnostika. Patří sem úsek
bioptické činnosti (mikroskopické vyšetření tkání odebraných
z živého člověka) a rovněž činnosti cytologické (vyšetření jednotlivých buněk z tělních tekutin, stěrů sliznic nebo nabodnutím orgánů tenkou jehlou).
Diagnostika je výraznou oporou hlavně pro operační obory
a onkologii. Stanovením diagnózy se mnohdy spustí rozsáhlý,
a pro pacienta velmi náročný proces, zahrnující další vyšetření
(CT, scintigrafie), operací a následnou onkologickou terapii.
Kromě klasických histologických metod se provádí také imunohistochemické vyšetření, které umožní přesnou diagnózu patologického procesu. Určuje takzvané prediktivní faktory pro léčbu
nádorů, podle nichž je stanoven další postup léčby.
S rozvojem a zvyšující se úspěšností léčby stoupají i nároky
na bioptickou činnost, a to jak kvantitativně (více bioptických
vyšetření a rozsáhlejší zpracování tkání), tak i kvalitativně (rozvoj imunohistochemie a genetického vyšetření). Zatímco v roce
1968 oddělení provedlo 3 200 bioptických vyšetření, v roce 1990
jich bylo přes šest tisíc a v roce 2010 už bezmála devět tisíc.
Každoročně se rozšiřuje spektrum imunohistochemických vyšetření. Oddělení pravidelně aktualizuje laboratorní příručku,
která je v elektronické verzi dostupná i na webových stránkách
nemocnice.

Zaměstnanci oddělení se vzdělávají, účastní specializačního
studia i nejrůznějších přednášek a konferencí. V roce 2009 se
společně s chirurgickým oddělením podíleli na přípravě konference „Onkologický pacient: nádory žaludku a tlustého střeva“, s ostatními odděleními komplementu pak na konferenci
„Mozkomíšní mok“.
Je shodou náhod, že v roce stého výročí Vsetínské nemocnice
patologie opouští staré pracoviště a stěhuje se do nových moderních prostor s kvalitním přístrojovým vybavením a dobrým
sociálním zázemím pro pracovníky. Při stoupajícím významu
a nárocích kladených na obor to znamená výrazný posun kupředu. Zaměstnanci patologie se všemi silami přičiní o vysokou
úroveň práce a zvyšování její úrovně.

Stará márnice ve vsetínské nemocnici
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Oddělení lékařské
mikrobiologie
Primářka
RNDr. Anna SEKÁČOVÁ
Vedoucí laborantka
Dana VOJTÁŠKOVÁ

Oddělení lékařské mikrobiologie zahájilo svou činnost v roce
1963. Dnes je moderně vybaveným laboratorně-diagnostickým
pracovištěm, které se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí a jejich komplikací v nemocniční,
ambulantní i primární péči.
V roce 2003 se oddělení přestěhovalo do rekonstruovaných prostor infekčního pavilonu, došlo k modernizaci provozu. Laboratoř
byla vybavena automatickým hemokultivačním analyzátorem
BACTEC, který slouží k diagnostice septických stavů a sérologickým automatem EVOLIS, který umožnil rozšíření spektra sérologických vyšetření včetně laboratorní diagnostiky HIV/AIDS.
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR získalo
OLM povolení k laboratornímu vyšetřování na virus lidského
imunodeficitu (HIV/AIDS), včetně vydávání mezinárodních certifikátů samoplátcům.
Rozvíjela se rovněž činnost Antibiotického střediska při OLM,
které zajišuje mikrobiologickou konzultační činnost pro lůžkovou i ambulantní péči, zabývá se ovlivňováním kvality používání antibiotik, doporučováním optimální antibiotické terapie
na základě výsledků mikrobiologických vyšetření a kontroluje
dodržování zásad správné antibiotické praxe. Ve spolupráci
s Národní referenční laboratoří pro antibiotika a ECDC (Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí) se účastní mezinárodního Projektu „EARS-Net“ (Evropský systém surveillance
antibiotické rezistence).
Oddělení lékařské mikrobiologie se podílí na vyhledávání,
kontrole a analýze nozokomiálních infekcí ve Vsetínské nemocnici. V součinnosti s Registrem nozokomiálních infekcí ČR monitoruje a vyhodnocuje infekce krevního řečiště. OLM spolupra-

cuje s nemocniční epidemiologickou sestrou v oblasti kontroly
a prevence nozokomiálních infekcí, kontroly sterility nemocničního prostředí, sterilizačních procesů a v nastavení hygienicko-epidemiologických postupů v nemocnici.
V oblasti informační technologie je oddělení vybaveno moderním mikrobiologickým informačním systémem Envis LIMS,
který splňuje specifické požadavky normy ČSN EN ISO 15189.
OLM se pravidelně zúčastňuje programů zkoušení způsobilosti v systému Externího hodnocení kvality v oblasti lékařské
mikrobiologie u Státního zdravotního ústavu Praha a Ústavu
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, každoročně získává Certifikát správné diagnostiky.
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Hematologické
a transfúzní
oddělení
Primář
MUDr. Karel SROVNALÍK
Vrchní sestra
Marie RAFAJOVÁ

Letošní rok znamená pro hematologické a transfúzní oddělení
Vsetínské nemocnice a.s. stěhování do nových prostor pavilonu
Patologie a centralizovaných laboratoří, kde budou kvalitnější
podmínky pro pacienty, dobrovolné dárce krve i zdravotnický
personál. Odběry a zpracování nejcennější tekutiny mají ve Vsetíně značnou tradici. Současným primářem HTO je MUDr. Karel
SROVNALÍK. Toto jméno se však objevuje opakovaně. Nejprve
byl v čele oddělení otec, nyní syn stejného jména. Lékařské řemeslo se u Srovnalíků dědí z generace na generaci. V nemocnici pracuje i MUDr. Karel Srovnalík nejmladší. Tentokrát ale
na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Historie
První záznam o dárcovství krve ve Vsetíně pochází z roku 1932.
Právě 6. srpna toho roku vybídla správa nemocnice zdravé
a mladé občany, aby se přihlásili jako dárci krve. Po válce byla
v roce 1948 zřízena Národní transfúzní služba a náborem byl
pověřen Československý červený kříž. Nemocnice v té době realizovala transfúze přímé (dárce daroval krev přímo u lůžka
nemocného) nebo přivážela konzervovanou krev z transfúzní
stanice ze Zlína (tehdejšího Gottwaldova).
Národní transfúzní služba přijela poprvé do Vsetína 13. ledna
1950. K odběru se přihlásilo 30 zaměstnanců Zbrojovky a dalších 51 osob. Dárci byli pohoštěni obloženými chlebíčky, černou

kávou, a každý dostal potravinové lístky na 2,5 kg masa, 1 kg
rýže, 0,5 kg másla, 12 vajec, 10 dkg čokolády, 1 litr vína, 0,5 kg
cukru, 0,25 kg sýra, 10 litrů mléka a 1 kg kompotu. Odběry se
prováděly v ordinacích, ale také hospodských sálech. Později
byl používán také odběrový autobus, který vyjížděl ze Zlína.
V roce 1954 byla ve Vsetíně postavena transfúzní stanice.
V roce 1960 byl Vsetín přičleněn k Severomoravskému kraji.
Ostravská krajská transfúzní stanice tehdy neměla k dispozici
odběrový autobus. Pracovníci vsetínské transfúzní stanice vyjížděli za dárci do podniků v Rožnově, Valašském Meziříčí, ale
také do obcí v okolí Vsetína. Později byli dárci sváženi autobusy do Vsetína.
V tehdejší době dárci za každý odběr dostávali malé pohoštění a 200 Kčs. Nábor bezpříspěvkových dárců začal až v roce
1960. Od roku 1973 jsou všechny odběry krve ve Vsetíně bezplatné. Hematologické a transfúzní oddělení působilo ve stísněných prostorách v areálu nemocnice, v polovině devadesátých
let se stěhovalo do polikliniky, nyní se bude stěhovat zpět do
areálu, konkrétně do nově vybudovaného pavilonu Patologie
a centralizovaných laboratoří.

Současnost
Oddělení sestává z transfúzní části, krevního skladu, hematologické ambulance a hematologických laboratoří. K dispozici je
hematologický analyzátor krevních obrazů a koagulační analyzátor pro vyšetření screeningových i speciálnějších koagulačních testů. Imunohematologická laboratoř zajišuje imunohematologická vyšetření těhotných žen, vyšetřují se zde protilátky,
provádí se hodnocení cytologie kostní dřeně. Laboratoř při
vyšetřování protilátek úzce spolupracuje s Krevním centrem
Ostrava-Poruba. Vedoucím laborantem HTO je Marie Rafajová, koordinátorem kvality Mgr. Jitka Lysáčková.
Kromě odběru krve od dobrovolných dárců má HTO na starost také autologní odběry, kdy si pacient před plánovanou
operací nechá odebrat a připravit vlastní krev. Hematologové
úzce spolupracují s transfúzním oddělením a hematoonkologickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci. Odebraná krev
je v poslední době převážena na zpracování do Olomouce
v automobilu s mrazícím zařízením, čímž se výrazně zlepšilo
udržování teploty odebrané krve.
Nemocnice se aktivně zapojuje do získávání nových dárců,
spolupracuje s Českým červeným křížem (ČČK) a městem Vsetín

na každoročním oceňování nových držitelů Janského plakety.
V roce 2007 se slavnost konala na vsetínském zámku, oceněným
dárcům krve tehdy zazpíval Jiří Suchý s Jitkou Molavcovou.
Od roku 2008 se koná pravidelně v prostorách Domu kultury.
Individuálních poct se dočkal dobrovolný dárce Jaroslav Krňa,
který v roce 2009 převzal od Květoslavy Othové Ocenění starosty města Vsetína za sto třicet bezpříspěvkových odběrů krve.

„Dnešní konzumní společnost vše přepočítává na peníze a mládež vzhlíží ke svým celebritám. Pro mne jsou těmito celebritami právě dárci krve a věřím, že i v mladé generaci budou
mít své následovníky,“ uvedl v listopadu 2010 místostarosta
Vsetína Mgr. Petr Kořenek při slavnostním předávání Janského
plaket.
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„V roce 2010 bylo vyhodnoceno celkem 2 629 dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Návratnost tak vzrostla
na bezmála 22 procent. Pozitivní trend rovněž zaznamenala
celková průměrná známka, která měla v roce 2010 hodnotu
1,22. Nejlépe hodnocenými odděleními jsou chirurgické, infekční a ortopedické oddělení,“ uvedl manažer kvality Bc. Libor
Czeffer.
Pacienti hodnotí nejen kvalitu poskytované péče, ale také
dalších služeb, bez kterých by nemocnice nemohla fungovat.
Jedná se o stravování, dopravu a dodávku léčiv, energií, úklid
a dodávku prádla, přičemž poslední dvě jsou zajištěny prostřednictvím dodavatelských firem. Provoz nemocnice, která zaměstnává téměř sedm set lidí, vyžaduje také kvalitní technické,
ekonomické a personální zázemí. „Poděkování patří všem za-

Foto: David Klimek, Fotoklub Vsetín

Několik slov na závěr
Pacient, který přichází do nemocnice, má zpravidla jen jediné
přání: co nejrychleji se zbavit svých obtíží. Žádá kvalitní lékařskou i ošetřovatelskou péči a spolehlivou diagnostiku, která
nastíní možnosti další léčby. Většinou je pacientem dobře informovaným a také velmi náročným. K dispozici má nepřeberné množství médií včetně internetu, jenž nabízí možnosti
srovnání jednotlivých zdravotnických zařízení včetně jejich vybavení a využívání nejrůznějších metod. Je si vědom svých práv
a má dostatek možností, jak je uplatnit.
Dřívější knihy přání a stížností na odděleních dnes nahradilo
dotazníkové šetření, do kterého může pacient či klient vstoupit anonymně a vyjádřit svou pochvalu či případnou nespokojenost s úrovní poskytovaných služeb. Při přijetí do nemocnice
či v průběhu hospitalizace obdrží dotazník, který vyplní a může
vhodit do jedné z osmnácti k tomu určených schránek. Ty jsou
pravidelně vybírány, materiály zpracovány a měřitelně vyhodnocovány. Jednotlivé konkrétní podněty řešeny. Výsledky jsou
zveřejňovány na nemocničním intranetu, kde jsou k dispozici
také veškeré řízené dokumenty a další informace. Svou spokojenost či nespokojenost mohou prostřednictvím dotazníků
vyjádřit také lidé v ambulancích, lékárně, dopravě nemocných
i klienti laboratoří.

městnancům, kteří pro odbornou péči zajišují potřebný servis,
a to často v obtížných podmínkách. Většina pavilonů neodpovídá současným potřebám, modernizaci by si zasloužily mnohé
přístroje, počítače, tiskárny a další vnitřní vybavení. Všichni
vnímáme, že údržba starých budov a letitého vybavení je náročná,“ zhodnotila náměstkyně pro odbornou péči Mgr. Jaroslava Hrabicová.

Podíváme-li se na nemocnici z pohledu statistik, snadno zjistíme, že je zde ročně hospitalizováno více než třináct tisíc lidí,
ambulantně ošetřeno zhruba osmdesát tři tisíc pacientů a uskutečněno pět tisíc operací. Jak již bylo řečeno, nemocnice zaměstnává bezmála sedm stovek lidí, z čehož největší část tvoří
právě všeobecné sestry a porodní asistentky. Pro zdravotnické
zařízení je proto velmi důležitá spolupráce se zdravotnickými
školami, které tyto kvalifikované pracovníky (ve většině případů
pracovnice) připravují na budoucí praxi. Spolupráce se Střední
zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou
Vsetín je dlouholetá, velmi dobrá a oboustranně obohacující.
Zdravotnická škola má bohatý fotoarchiv, který monitoruje
vývoj školy od počátků až po současnost. S žádostí o spolupráci
se na ni proto obrátil také pan Radovan Kocúrek při shromaž-

Velmi důležitou úlohu má v nemocničním organismu lékárna.

„Nemá na starosti pouze výdej léčiv pacientům, je také důležitým logistickým uzlem pro dodávky léků, zdravotnického materiálu a prostředků zdravotnické techniky určených pro všechna
oddělení nemocnice i pro praktické a odborné lékaře,“ zdůraznil vedoucí lékárny Mgr. Tomáš Svoboda. Oddělení sídlí v budově odborných ambulancí a dělí se na pět odborných pracoviš:
příprava a výdej léčiv, zásobování léčivy, kontrola a příprava
zkoumadel, příprava sterilních léčiv a centrální sklad. Zákazníkům z řad veřejnosti i zaměstnanců jsou k dispozici klientské
karty, jež umožňují monitorovat všechny léky, které nemocný
užívá, a průběžně sledovat jejich vzájemné působení. V případě
negativního dopadu mohou pracovníci lékárny držitele karty
na možná rizika upozornit a na základě konzultace s ošetřujícím lékařem vybrat jiný vhodnější lék nebo přizpůsobit dávkování. Kromě toho se také vlastníkům elektronických karet
načítají při nákupech v nemocniční lékárně body, které je možné
později využít jako platidlo a nakoupit za ně v lékárně vybrané
zboží nebo je použít na uhrazení doplatků za léky.
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ování dat pro DVD Vsetín očima fotografů — JAK TO BYLO, jež
vydala Masarykova veřejná knihovna Vsetín v závěru roku
2010. Jedinečný obrazový materiál zachycuje historii velkých
vsetínských podniků, mezi které nemocnice jednoznačně patří.
Autorům patří velký dík, že zachovali pro budoucí generace
historii vsetínských organizací, jež za dobu své existence přinesly obživu tisícovkám lidí ze zdejšího regionu a byly jejich
srdeční záležitostí. S některými fotografiemi se můžete setkat
také na stránkách této knihy, DVD samotné však obsahuje mnohem více historických i současných materiálů. Zakoupit si jej
můžete například v informačním centru, ale také na dalších
místech a je krásným dárkem nejen pro pamětníky.

Fotografie z DVD se objevily také na výstavě 100 LET NEMOCNICE VE VSETÍNĚ, která se konala v prostorách výstavní
síně Městského úřadu Vsetín od 6. dubna do 13. května 2011.
Vernisáže, na které zahráli žáci Základní umělecké školy Vsetín,
se zúčastnilo osm desítek lidí, mezi hosty byli také zástupci
města: místostarostka Bc. Květoslava Othová a místostarosta
Mgr. Petr Kořenek, předseda dozorčí rady Vsetínské nemocnice a.s. Přítomné přišla krátce pozdravit také starostka Iveta
Táborská. Výstava samotná byla komponovaná jak z historických tak současných fotografií. K vidění byly rovněž tři desítky
působivých snímků, jejichž autory jsou členové Fotoklubu Vsetín. Ti přijali výzvu Vsetínské nemocnice a.s. a zachytili nemocniční areál svým pohledem. Vznikla série uměleckých fotografií
z dílny Františka Novotného, Davida Klimka, Petra Žlebka, Radovana Daňka a Bedřicha Randýska. Některé ze snímků najdete
i v této knize. Všem autorům, především pak Františku Novotnému, který pomáhal při realizaci výstavy, patří velké poděkování.

Výstava byla velmi úspěšná, celkem ji navštívilo více než osm
set lidí, a to i přesto, že byla otevřena pouze v pracovní dny.
V návštěvní knize jsou milé zápisy i vzpomínky. „Moc krásná

výstava. Přijel jsem po osmnácti letech z USA. Maminka dříve
pracovala jako dětská sestra ve vsetínské nemocnici. Děkuji, že
město dalo nám, mladším ročníkům, příležitost zavzpomínat
si i vidět historii nemocnice,“ napsal Martin Erik Houser.
„Krásně se to vzpomíná, když se člověk prochází okolo panelů
s památečnými fotografiemi naší nemocnice. Vidíme zde, že
zdravotníci usilovali vždy o dobro svých pacientů s láskou a ochotou,“ MUDr. Marie Kozlovská.
Výstava, kniha ani společenský večer by nemohly vzniknout
bez finanční pomoci firem a organizací, které jsou uvedeny v závěru publikace. Jejich pomoci si nemocnice velmi cení. Finanční
pomoc sponzorů je potřebná nejen při zajišování této mimořádné akce, ale především při nákupu přístrojů a vybavení oddělení. Nemocnici se podařilo v minulých letech získat díky této
spolupráci nemalé množství finančních prostředků, přesto je
před námi řada dalších úkolů a dosud nesplněných přání. Všem,
kteří nám pomáhají, patří velké poděkování.

Oslavy kromě soukromých firem podpořil také Zlínský kraj
a město Vsetín. Děkujeme především hejtmanovi Zlínského kraje
MVDr. Stanislavu Mišákovi, jenž převzal záštitu nad společenským večerem, ale také dalším regionálním politikům, kteří pomáhali se zajištěním akce.
Publikace byla částečně financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční prostředky byly nemocnici přiděleny k realizaci projektu Rozvoj manažerských kompetencí, komunikačních dovedností a dalších znalostí zaměstnanců Vsetínské nemocnice a.s. Nemocnice si této možnosti
velmi cení.

Poděkování patří všem zaměstnancům,
kteří se podíleli na vzniku této publikace,
představenstvu akciové společnosti
a členům dozorčí rady.
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Foto: František Novotný, Fotoklub Vsetín

Foto: František Novotný, Fotoklub Vsetín
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Foto: David Klimek, Fotoklub Vsetín

Foto: David Klimek, Fotoklub Vsetín
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Foto: Bedřich Randýsek, Fotoklub Vsetín

Foto: David Klimek, Fotoklub Vsetín
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