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Vsetínská 
nemocnice

informuje

Akreditace je výzva, ale i nástroj, který nás chrání
Vážení zaměstnanci, 12. září 2019 se v nemocnici uskutečnila 
konzultační návštěva auditorů Spojené akreditační komise 
(dále jen SAK), a to s cílem zjistit, jak je naše nemocnice při-
pravena k získání certifikátu bezpečí a kvality poskytované 
péče právě od SAK. Společností, které mají oprávnění kvalitu 
a bezpečí v nemocnicích hodnotit, je více. Obecně je však 
odbornou veřejností, ale i zdravotními pojišťovnami, nej-
uznávanější právě SAK. Ta svůj systém hodnocení kvality roz-
víjí už několik desetiletí, má široký tým zkušených auditorů 
a většina z nich jsou lidé z nemocniční praxe.

V letech 2007 až 2013 měla nemocnice certifikát SAK, v po-
sledních letech však s touto společností nespolupracovala. 
V návaznosti na certifikaci podle normy ISO 9001 jsme i hod-
nocení kvality a bezpečí svěřili společnosti LL-C Czech Re-
public a.s. V oblasti normy ISO budeme nadále s touto spo-
lečností spolupracovat, pro hodnocení kvality a bezpečí péče 
jsme však chtěli využít „nové oči“. Takový nový pohled vždy 
přinese další podněty ke zlepšování systému, k jeho aktu-
alizaci a rozvoji. 

Někteří zaměstnanci se mě ptali, proč řešíme nějaký certi-
fikát kvality, když za to nejsme nijak ohodnoceni. Ano, ne-
jsme za to nijak přímo finančně hodnoceni. Je pravdou, že 
úhradové mechanismy ani samotné zdravotní pojišťovny za-
tím nijak držitele certifikátu nezvýhodňují. Já bych ale svoji 
odpověď podala ještě z jiného pohledu. Již několik let ne-
uzavře VZP smlouvu s žádným poskytovatelem ani pracoviš-
těm laboratoří, které neprošly externím hodnocením kvality 
a nejsou držiteli certifikátu NASKL (Národní autorizační stře-
disko pro klinické laboratoře). U nás se to týká laboratoří kli-
nické biochemie, hematologie, mikrobiologie a patologie. 

Pokračování na str. 2
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Tato oddělení zajišťují nemalou část naší ambulantní pro-
dukce, a abychom zde péči mohli poskytovat, je externí kon-
trola kvality a získání certifikátu základní smluvní podmín-
kou. A to v pravidelném dvouletém intervalu. Nelze čekat 
až na nastavené finanční ohodnocení kvality, protože úhrada 
za kvalitu může přijít kdykoli s každou novou úhradovou 
vyhláškou nebo přímo po jednání se zdravotní pojišťovnou.

Já sama však zastávám názor, že výsledkem kvality posky-
tované péče je pacient. Pacient, který se k nám vrací, který 
je spokojen s naší péčí. Díky pacientům k nám plynou zdroje 
ze zdravotních pojišťoven, a kdyby zde pacienti spokojeni 
nebyli, neměli bychom ani další finanční prostředky. Takže 
není vlastně ani pravda to, že bychom za kvalitu nebyli hod-
noceni. A přes úhradu poskytnuté péče naši kvalitu hodnotí 
právě samotný pacient. Dodám ještě jeden důvod, proč být 
akreditovanou nemocnicí s certifikátem kvality. A budu re-
produkovat slova jedné kolegyně z naší laboratoře. Systém 
kvality nám nastavil pořádek. Pořádek v procesech, v orga-
nizaci i v řízení. Dává nám jistotu, že postupujeme správně, 
nastavuje systém práce, zpracování vzorků i hodnocení vý-
sledků tak, aby se předcházelo chybám. Bez něj si už naši 
práci ani nedovedeme představit. 

Já k tomu přidám ještě pohled legislativní. Systém akredi-
tace není ničím jiným než dohledem nad dodržováním le-
gislativy, standardů, léčebných postupů a doporučení WHO 
(Světová zdravotnická organizace). Berme jej proto jako ná-
stroj, který chrání jak nemocnici jako celek, tak i jednotlivé 
zaměstnance. Systém není samoúčelný, nikdy nám nešlo  
o získání „toho papíru“. Šlo nám právě o jednoznačnost pro-
cesů a postupů. Přistupme proto, prosím, k samotné pří-
pravě na dny 5. a 6. prosince 2019, kdy v nemocnici proběhne 
ostrý audit, odpovědně a s vědomím, že úspěšný proces hod-
nocení kvality a bezpečí je vizitkou naší odpovědné práce. 
A pokud bude proces úspěšný, můžeme se těšit, že 6. prosince 
nás pak navštíví i Mikuláš s košíkem plným odměn. 

Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice

Dokončení z titulní strany
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Ukázky z práce zdravotníků představí Vsetínskou nemocnici 
na Dni otevřených dveří zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ 
Vsetín), které se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 od 8.00 
do 16.00 hod. a v sobotu 9. listopadu od 8.00 do 12.00 hod. 

Cílem je oslovit žáky devátých tříd základních škol a od-
povědět na jejich otázky, týkající se volby povolání a bu-
doucího uplatnění ve zdravotnictví. Vloni se mohli na Dni 
otevřených dveří příchozí dozvědět více o činnosti anestezi-
ologicko-resuscitačního oddělení a nutričních terapeutek, 
v letošním roce se dozvědí zajímavosti z oblasti neurologie 
a rehabilitace. 

Vyšetření a objednání k operaci křečových žil usnadní nově 
otevřená cévně-chirurgická ambulance ve Vsetínské nemoc-
nici. Funguje vždy ve středu od 12.00 do 15.00 hodin v am-
bulantním traktu chirurgického oddělení, společně se stá-
vající cévní ambulancí. Využívá i stejný kontaktní telefon 
571 818 430. „Při objednání je zapotřebí sdělit, že se jedná 
o vyšetření či objednání k operaci varixů. Jiná cévní vyšet-
ření zde nebudou realizována,“ uvedl primář chirurgického 
oddělení MUDr. Radim Slováček s tím, že stávající cévní am-
bulance je zahlcena, stejně jako privátní pracoviště v poli-
klinice. 

Operace křečových žil patří k nejčastějším operacím, ročně 
ve Vsetínské nemocnici provedou čtyři stovky těchto chirur-
gických zákroků. Vsetínští chirurgové mají s operativní léčbou 
křečových žil dlouholeté zkušenosti, využívají jak klasické 
operativní metody, tak miniinvazivní flebektomii, skleroti-
zaci, ale i operaci radiofrekvenční sondou (bipolární radio-
frekvenční termoterapie). „Samotná objednací doba k operaci 
je většinou dva až tři týdny,“ komentoval primář Slováček.

Nový přístroj pro automatickou analýzu moči DIRUI FUS-1000 
získalo oddělení klinické biochemie Vsetínské nemocnice. 
Analyzátor poskytuje digitální výstupy, navíc odpadá nut-
nost předchozí centrifugace, což celé vyšetření vzorku o po-
znání urychlí. 

Přijďte si s námi zatančit. Jubilejní dvacátý zdravotnický ples 
se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019 od 20.00 hodin  
v prostorách Domu kultury Vsetín. Zahraje skupina Skart,  
v předsálí pak cimbálová muzika primáše Ondráška, nebude 
chybět ani diskotéka pro všechny generace, stejně jako před-
tančení, bohatá tombola a stužkování maturantů – našich 
budoucích kolegů. Akci tradičně pořádá zdravotnická škola 
(MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) a Vsetínská nemocnice. Zaměstnanci 
nemocnice mají, stejně jako v předchozím roce, vstupné 
zdarma. Vstupenku si je zapotřebí zarezervovat do 13. listo-
padu 2019 na centrální pokladně Vsetínské nemocnice, v pří-
zemí správní budovy (kl. 645).

Představíme žákům práci
neurologie a rehabilitace

Zaměří se na vyšetření 
před operací křečových žil

Nový přístroj pro analýzu
moči má digitální výstupy

Zdravotnický ples roztančí
dům kultury již podvacáté
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Odběr krve od dobrovolných dárců podpořila 2. října 2019 
společnost MP Krásno. Tradičně výbornou atmosféru ještě 
zpříjemnily dárky, které si pro dárce MP Krásno připravilo. 
Krev darovalo bezmála osm desítek dárců, z toho devět vů-
bec poprvé. Přišel i jubilant ke svému v pořadí již 45. odběru. 
Děkujeme společnosti za podporu dárcovství, které pomáhá 
se záchranou lidských životů a zdraví, a těšíme se na další 
spolupráci. 

Krásný odběr podpořila
společnost MP Krásno

Před výběrovým řízením na zhotovitele stavby je aktuálně 
projekt nové hemodialýzy pro Vsetínskou nemocnici s dal-
šími potřebnými úpravami, celkem za zhruba šedesát mili-
onů korun. „Stavební povolení je získáno,“ informoval sta-
vební technik Vsetínské nemocnice Ing. Zdeněk Kostka. Díky 
vizualizaci, kterou zpracovala společnost LT Projekt, můžeme 
virtuálně nahlédnout do prostor budoucího dialyzačního 
sálu a sousedních místností. 

Jak jsme již dříve uvedli, hemodialýza obsadí celé druhé 
nadzemní podlaží pavilonu Čtyřlístek. Nacházet se tu bude 
18 lůžek (16 v dialyzačním sále a 2 v dialyzačních boxech), 
vstupní prostory, čekárna, vyšetřovna, zákrokový sál a další 
potřebné zázemí. Stávající schodiště s výtahem uprostřed 
budovy bude nahrazeno novou komunikační vertikálou.  
V rámci přesunu dialyzačního střediska bude v pavilonu 
nutno vybudovat místnost pro úpravu vody s předfiltry a re-
versní osmózou, strojovnu a nové rozvody vzduchotechniky, 
kyslíku, silnoproudu a podobně. Investorem stavby je Zlín-
ský kraj, zástupci Vsetínské nemocnice se podíleli na celkové 
koncepci pracoviště, ale i na technickém řešení projektu a to 
nejen technici, ale také zdravotníci, budoucí uživatelé no-
vého pracoviště. 

Vizualizace ukazuje
budoucí dialyzační sál
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Vybudování odstavného parkoviště pro sanitní vozy a úprava 
komunikace, tak aby doprava pacientů do nového interního 
pavilonu byla plynulejší a komfortnější. Takové jsou důvody 
stavebních prací, které v úterý 8. října 2019 začaly v těsné 
blízkosti pavilonu H. „Práce byly zahájeny oplocením stave-
niště a dále budou následovat zemní práce na vybudování 
přeložek sítí. Po dobu realizace akce bude omezen prostor 
před hlavním a vedlejším vstupem do budovy nové interny. 
Dbejte proto, prosím zvýšené opatrnosti,“ uvedl stavební 
technik Ing. Zdeněk Kostka.

Práce budou hrazeny Zlínským krajem z fondu oprav. „V le-
tošním roce byly z prostředků Zlínského kraje ve Vsetínské 
nemocnice realizovány a předány opravy za 4,4 milionu ko-
run, k předání jsou připraveny další akce za zhruba milion 
korun a před zahájením ještě další. Celkem by opravy z pro-
středků Zlínského kraje měly v letošním roce přesáhnout 
osm milionů korun,“ informoval vedoucí provozního odboru 
Ing. Ladislav Kašpar. Do konce kalendářního roku by se tak 
z prostředků Zlínského kraje měla uskutečnit ještě například 
oprava podlahy na patologii a centrálního systému energe-
tického řízení Vsetínské nemocnice (energetický dispečink).

Dosud finančně nejnákladnější byla oprava povrchu v are-
álu dopravy, která si vyžádala 1,8 milionu korun. „Povrch byl 
již nevyhovující, zdevastovaný opakovanými přeložkami sítí, 
kanalizace. Od předchozí opravy již uplynulo pětatřicet let,“ 
uvedl vedoucí provozního odboru Ing. Ladislav Kašpar. Za-
potřebí bylo následně opravit i dešťovou kanalizaci, která 
odvádí dešťovou vodu z prostoru přistávací plochy pro vrtul-
ník záchranné služby, nádvoří dopravy a přilehlých ploch. 

K dalším opravám, hrazených Zlínským krajem, patří na-
příklad oprava systému pro automatické přepínání napáje-
cích linek pro zásobování elektřinou z veřejné distribuční 
sítě, úprava prostor gynekologických ambulancí, vytvoření 
dalšího izolačního pokoje pro chirurgii, úprava stínění pro 
pracoviště CT.

Opravy z rozpočtu kraje
přesáhnou osm milionů

Vsetínská nemocnice zahájila 
již čtvrtý ročník originálního 
vzdělávacího projektu Valaš-
ského Medik Klubu, jehož pro-
střednictvím nabízí středoško-
lákům se zájmem o studium 
lékařství (a dalších souvisejí-
cích oborů) bližší seznámení 
se zdravotnictvím, prohloube-
ní znalostí nad rámec středo-
školských osnov.

Program je rozdělen do deseti celků, v průběhu školního 
roku se účastníci potkají vždy alespoň jednou měsíčně. 
Úvodní část byla věnována možnostem získání potřebné kva-
lifikace a dalšího vzdělávání, následovala prezentace z neu-
rologie, připraveny jsou z radiodiagnostiky, anesteziologie 
a resuscitace, porodnictví, fyzioterapie, chirurgie a dalších 
odborností, návštěvy pracovišť. Do projektu se zapojilo třicet 
třeťáků ze čtyř středních škol ze Vsetína, Valašského Meziříčí 
a Valašských Klobouků. „Naším cílem je mladé lidi motivovat 
ke studiu lékařství a dalších zdravotnických oborů, a samo-
zřejmě jim také představit Vsetínskou nemocnici jako stabil-
ního partnera pro budoucí vzdělávání a zaměstnání,“ připo-
menul náměstek pro personální řízení Ing. M. Pavlica.

S účastníky Valašského Medik Klubu se organizátoři snaží 
zůstat v kontaktu i po absolvování programu, zájemci se na 
organizátory mohou obrátit v otázkách kariérového poraden-
ství, získávají nabídky brigád, stipendií, pracovního uplat-
nění, bezplatné účasti na vzdělávacích akcích, které pořádá 
Vsetínská nemocnice.

V právě zahájeném ročníku Valašského Medik Klubu mají 
největší početní zastoupení studenti vsetínského gymnázia 
(MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín). „Mám zájem o studium medicíny. 
Těším se, že se ve Valašském Medik Klubu setkám s odborníky 
různých profesí, dozvím se více o práci ve zdravotnictví,“ ko-
mentovala studentka Kristýna Mačková.

Valašský Medik Klub 
zahájil již čtvrtý ročník

Šestnáctého října 2019 se 
uskutečnila preventivní akce 
na podporu dárcovství krve 

Daruj krev s VZP. Ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní po-
jišťovnou ČR připravujeme na letošní podzim další dvě pre-
ventivní akce pro veřejnost. 

ZDRAVÁ PREVENCE: První z nich se uskuteční ve čtvrtek 
24. října  2019 od 8.00 do 13.00 hodin v prostorách u Lékárny 
DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice. Pro zájemce bude 
připraveno měření krevního tlaku, glykémie, množství tuku 
v těle (stanovení BMI), ale také poradenství v oblasti hojení 
ran. Přítomna bude sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlí-
ková, která předá nejnovější informace a představí nové 
materiály a kosmetické přípravky, aplikovatelné v moderní 
péči o pacienty s kožními defekty. 

SVĚTOVÝ DEN CHOPN: V úterý 19. listopadu 2019 se pak 
od 10.00 do 14.00 hodin uskuteční v prostorách oddělení 
tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) v poliklinice Vse-
tínské nemocnice preventivní akce u příležitosti Světového 
dne chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Kromě 
měření krevního tlaku je připraveno také orientační spiro-
metrické vyšetření plic. Na obou akcích budou přítomni pra-
covníci Všeobecné zdravotní pojišťovny, připraveni odpo-
vídat na dotazy příchozích.  

Zdravý podzim s VZP: 
další dvě preventivní akce
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Nemocnice založené Zlínským krajem mají 
nový společný MAGNET – magazín, jehož 
první, podzimní číslo je od září distribuo-
váno také ve Vsetínské nemocnici. „Název 
MAGNET není jen zkratkou pro magazín  
s nemocniční tématikou, ale má také sym-
bolizovat naši snahu přitáhnout pozornost 
pacientů a vůbec všech lidí, kteří se o dění 
v krajském zdravotnictví zajímají,“ vy-
světlil předseda představenstev nemocnic 
Zlínského kraje MUDr. Radomír Maráček. 
Magazín je celobarevný s rozsahem 48 
stran, jeho financování by mělo být po-

kryto z inzerce. Zpravodaj VSETÍNSKÁ NEMOCNICE INFORMUJE 
pro vás budeme připravovat i nadále. Četnost jeho vydávání 
a rozsah přizpůsobíme potřebám nemocnice a svých čtenářů.  

„Zajímám se o všechno, mám nemocnou maminku, upouta-
nou na lůžko, a v oblasti domácí péče jsem začátečník,“ 
uvedla jedna z žen, které přišly ve čtvrtek 3. října 2019 na 
(v pořadí již druhé) setkání, uspořádané v prostorách oddě-
lení následné péče Vsetínské nemocnice nadačním fondem 
ZŮSTANEME DOMA. Přišli i příbuzní, kteří o svého blízkého 
pečují doma dlouhodobě, přáli si zodpovědět konkrétní 
dotazy. Připravena pro ně byla řada praktických informací, 
týkajících se péče, polohování, pořízení potřebného lůžka, 
pomůcek, potřebných pro péči o blízkého v domácím pro-
středí. Další setkání je naplánováno na 21. listopadu 2019, 
opět v 15.30 hodin v prostorách oddělení následné péče 
Vsetínské nemocnice.  

Cílem nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kva-
lity života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit 
rozhodnutí seniora či nemocného žít doma ve svém přiro-
zeném prostředí, pomáhá podporovat rodinné příslušníky 
a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké. „Také zdra-
votníci a sociální pracovníci odpovídají na řadu dotazů, pře-
dávají informace. Setkání s nadačním fondem však přináší 
i praktické ukázky a jako přidanou hodnotu i setkání s dal-
šími rodinami, které řeší podobnou problematiku. Schůzky 
vždy mají velmi příjemnou atmosféru,“ dodala vrchní sestra 
oddělení následné péče Vsetínské nemocnice Mgr. Adriana 
Šimková. 

MAGNET přináší zprávy
ze všech nemocnic ZK

Pečující rodiny: setkání
se uskutečnilo již podruhé

Manažerské vzdělávání
hodnotili velmi pozitivně
Vedení hodnotících pohovorů, porad, budování týmů, mezi-
generační problémy, manažerská asertivita, osobní efekti-
vita, motivace, zásady barevné typologie, řízení a vedení lidí. 
Tato a mnohá další témata byla náplní cyklu manažerského 
vzdělávání, které se konalo od února do konce září 2019 ve 
Vsetínské nemocnici a doplněno bylo i o přednášky interních 
lektorů. Ve skupině byli jak zdravotníci, tak zástupci dalších 
odborností. Hodnocení na závěrečném setkání bylo od všech 
přítomných pozitivní. „Reakce účastníků, jejich hodnocení 
formy i přínosu, mě velmi těší. Připravujeme pokračování  
i v příštím roce, vytvoření Manažerské akademie, nabízející 
možnosti individuálních konzultací i účastníkům předchá-
zejících kurzů, kteří by chtěli poradit s aplikací již předná-
šeného, případně s dalšími aktuálními problémy,“ reagovala 
ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. 

„Cílem manažerského vzdělávání bylo během třinácti set-
kání představit našim účastníkům především praktické ná-
stroje, které mohou použít při řízení svých kolegů,“ uvedl 
lektor Ing. Pavel Svobodník z Brno Consulting Group, který 
společně s Lenkou Polletovou tvoří osvědčený tým, jenž se 
specializuje na rozvoj vzdělávání, podporu a samotné bu-
dování středního managementu ve zdravotnictví a v dalších 
oblastech. Společně nabídli 17 principů a modelů, 15 prak-
tických technik, nástrojů a 4 sociální témata. „Tato skupina 
byla v naší dlouholeté spolupráci se Vsetínskou nemocnicí 
první, která byla namixována napříč obory. Zastoupeni byli 
jak zdravotníci, tak zástupci administrativy, nechyběli ani 
primáři, a musím říci, že spolupráce byla vynikající, “ specifi-
koval Ing. Svobodník. Účastníci na závěr obdrželi diplomy 
a voucher na vzdělávání, který mohou použít k nominaci ně-
kterého ze svých kolegů pro pokračování manažerského vzdě-
lávání v dalším roce, pro rozšíření znalostí v rámci týmu. 

Pozitivní bylo i hodnocení samotných účastníků, kdy nej-
častěji hodnotili přínos barevné typologie, situačního ve-
dení, metody dvou břehů, při níž se člověk jako manažer musí 
naučit jinému náhledu na daný problém. Vysoce hodnocena 
byla i metoda SPIN. „Používá se při vyjednávání, otevírání 
problematických záležitostí, jedná se o komunikačně–vy-
jednávací techniku,“ objasnil lektor a dodal: „Musím také 
ohodnotit skvělé prostředí, které se nám dostalo v zázemí 
modernizované knihovny, učit zde je radost. Prostředí for-
muje nastavení, přijímání, celkovou atmosféru a má velký 
vliv na kvalitu prožitku.“ 
Komentáře účastníků: 

„Vzdělávání mě obohatilo osobně i profesně. Naučila jsem 
se, že člověk nemůže dělat všechno sám, je zapotřebí do lidí 
investovat čas, rozdělit práci.“

„Všechny otázky byly zodpovězené, forma přátelská. Do-
vednosti a znalosti využijeme v praxi.“

„Manažerské školení bylo pro mne velkým překvapením, 
hodně mi pomohlo a přesvědčilo, že je zapotřebí se v dané 
problematice vzdělávat.“

„Velmi se mi líbilo situační vedení. K zápiskům se budu 
vracet.“
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Do Vsetínské nemocnice zavítali zástupci výrobce ultrazvuků 
a dalších zdravotnických přístrojů Mindray z Číny. Prohlédli 
si ambulantní část nového interního pavilonu, ale také se 
dotazovali zdravotníků a techniků na zkušenosti s jejich vý-
robky, které měli v minulosti možnost vyzkoušet.  

Bohatá a přehledná grafická část 
edukačního materiálu pro nemoc-
né se závratí a poruchou rovno-
váhy vznikla nedávno ve Vsetínské 
nemocnici. Brožuru s řadou názor-
ných fotografií vytvořil Grafický 
ateliér Šamaj. Pomáhá v rehabi-
litaci pacientům ORL a neurolo-
gického oddělení, k dispozici je 
pro soukromé účely i na webových 
stránkách těchto pracovišť. 

„Dosavadní materiál, který zpra-
coval docent MUDr. Jaroslav Jeřá-
bek s kolektivem, jsme doplnili  
o vlastní obrazovou dokumentaci 
cviků. Jednotlivé části jsme s pa-
nem docentem konzultovali a poté 
obdrželi i jeho autorský souhlas, 
že můžeme v této podobě k edu-
kaci pacientů použít,“ uvedla pri-

mářka neurologického oddělení MUDr. Blanka Rychlíková.  
Brožura obsahuje cvičení pohybů hlavy, očních pohybů a ko-
ordinaci pohybu hlavy a očí, trupu a celkové pohybové ko-
ordinace. 

„Závratě a poruchy rovnováhy výrazně ovlivňují každo-
denní život pacienta. Důležitou součástí léčebného procesu 
je rehabilitační cvičení, lidský organismus má totiž velkou 
schopnost se sám vyrovnat se závratěmi zapojením kom-
penzačních mechanismů. Cílem rehabilitace je právě tyto 
mechanismy aktivovat a podpořit,“ vysvětluje edukační ma-
teriál. 

Pacient s poruchou rovnováhy je často praktickým léka-
řem odeslán zpravidla nejprve na ušní, nosní a krční oddělení 
a absolvuje potřebná vyšetření. „Jestliže se potvrdí posti-
žení vnitřního ucha, nebo máme podezření na toto postižení, 
můžeme využít leták s rehabilitačním programem, který má 
za úkol adaptovat organismus na nastalou situaci, kdy je-
den rovnovážný aparát je částečně nebo plně nefunkční,“ 
komentuje primářka ORL Vsetínské nemocnice MUDr. Mag-
dalena Krutilková s tím, že stav může nastat i po virózách, 
úrazech, u lidí s opakovanými záněty středouší. 

Návštěva z Číny se ptala
na zkušenosti s přístroji

Pomáhá pacientům
s poruchou rovnováhy

Odborný časopis ROZHLEDY V CHIRURGII zveřejnil původní 
práci vsetínských chirurgů MUDr. Rostislava Čurečka, MUDr. Zu-
zany Adamové a MUDr. Ondřeje Čecha, která se věnovala 
fixaci sítěk při laparoskopické plastice tříselných kýl. „Cílem 
naší práce bylo zjistit, zda se operační výsledky liší v závis-
losti na fixaci protetického materiálu,“ komentovali autoři. 
Oslovili 167 pacientů, aby s odstupem 9 až 33 měsíců odpo-
vídali na písemný dotazník. „Celkem se podařilo získat údaje 
od sto dvaceti z nich, sedmi žen a 113 mužů, průměrný věk 
byl 53 let. Hodnotili jsme vznik pooperačního hematomu, 
recidivu a bolesti v průběhu měsíce po operaci a během prv-
ního roku po operaci v závislosti na fixačním materiálu, ať se 
jednalo o stapler Pro Tack, tkáňové lepidlo Glubran nebo 
3D light mesh,“ uvedli autoři s tím, že v získaném souboru se 
dlouhodobé operační výsledky po TAPP (transabdominální 
laparoskopické plastice), co se týká bolesti a recidivy, ne-
lišily v závislosti na použitém materiálu. „V našem souboru 
pacientů se objevila jedna recidiva po užití lepidla a dvě  
v případě užití tracků, u 3D síťky jsme žádnou recidivu neza-
znamenali. Při použití stapleru se objevil častěji hematom, 
stapler jsme však upřednostňovali u větších kýl. V současné 
době nejčastěji používáme samofixační 3D light síťky, u kte-
rých pacienti udávali nejmenší bolesti při hodnocení prů-
měrného VAS skóre po jednom roce – i přes absenci statis-
tické významnosti,“ hodnotili závěry autoři. 

Zveřejnili práci o fixaci
sítěk při operacích kýl
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Zeptali jsme se… 
Semafory zastavují pacienty
u vstupních dveří do pavilonů

Dotazníkové šetření: 80 %
zaměstnanců je spokojeno

Již více než půl roku rehabilitační oddělení Vsetínské ne-
mocnice využívá při léčbě pacientů prémiové ortopedické 
vložky SUPERFEET a zprostředkovává zájemcům jejich po-
řízení. Na zkušenosti a spokojenost jsme se zeptali vedou-
cí fyzioterapeutky Mgr. Pavlíny Matějčkové. 

„Fyzioterapeuti rehabilitačního oddě-
lení i z vlastních zkušeností tyto vložky 
hodnotí velmi kladně. Vždyť takto začala 
naše spolupráce s renomovanou firmou 
ze Zlína. Kolegyně i po čtyřicítce chtěla 
dále provozovat při nároční práci i svůj 
koníček – volejbal. Omezovala ji v tom 
úporná bolest paty a po diagnostice  
a následném výběru jedné z vložek SU-
PERFEET potíže již nemá, může dělat to, 
co ji baví.“ 

Kdo podle Vás tyto speciální ortope-
dické vložky nejvíce ocení a kdo je po-

třebuje? „Z naší fyzioterapeutické praxe vidíme, že tyto vložky 
potřebují všichni, kteří mají potíže. U dětí se jedná nejčastěji 
o problémy plochonoží, patičky vtočené dovnitř. Sportovci 
s bolestivými patami, nárty, koleny. Ženy, které bolí nárty, 
příčné klenby, mají bolesti beder. A také muži při dlouho-
dobé statické zátěži.“ 

Jak vložky vlastně fungují? „Ortopedické vložky SUPER-
FEET jsou určeny k nahrazení vložky, která je vložena v obuvi 
při jejím zakoupení a zlepšují její vlastnosti. Poskytují spoleh-
livou podporu pro nohy. Rotace kloubů na noze se směrem 
dovnitř snižuje a stabilní poloha dolních končetin předává 
impulsy směrem nahoru, čímž se uvolňuje napětí nejen na 
nohy, ale i na záda a krční páteř. Tato vložka účinně absorbuje 
energii nárazu na patu, staví patní kost do neutrální polohy, 
modeluje klenbu nohy přirozeným způsobem a snižuje síly 
působící na nohu – eliminuje kritická místa na chodidle 
snížením tlaku na nohu.“

Jaké typy vložek existují? „Základních typů je devět plus 
dětské vložky. Odlišný tvar pouzdra od jiných ortopedických 
vložek pomáhá stabilizovat nohu, přičemž hluboká patní 
miska a pěnový materiál na povrchu poskytuje podporu a po-
hodlí pro každý krok, a to ovlivňuje celé tělo.“

Zapojit i veřejnost do prevence infekcí přenášených ruka-
ma, se podařilo ve Vsetínské nemocnici díky dezinfekčním 
semaforům, umístěným u vstupů do jednotlivých pavilonů 
s lůžkovými či ambulantními provozy. Jednoduché panely  
s dávkovačem desinfekce jsou opatřeny veselým, ale důraz-
ným semaforem (zastavte se, dezinfikujte se, vstupte) i správ-
ným postupem při hygieně rukou. „Správná dezinfekce rukou 
je nejúčinnější a nejjednodušší metodou, jak vzniku a šíření 
řady infekcí v nemocničním prostředí předcházet. Především 
návštěvy by si měly ruce dezinfikovat před vstupem na lůž-
kové oddělení, ale i při odchodu,“ připomenula epidemio-
logická sestra Ľubica Srbová. 

Nemocnice rozmístila na přelomu července a srpna dezin-
fekční semafory do většiny pavilonů v hlavním areálu, včetně 
přízemí nové interny, kde je spolu s chirurgickým pavilonem 
pohyb pacientů nejvyšší. „Dávkovače jsou hojně využívány, 
a v nadcházejícím podzimním a zimním období, spojených 
s řadou nejen respiračních infekcí, bude jejich role ještě dů-
ležitější. Je to jednoduchý způsob, jak ochránit zdraví své, 
i svých blízkých,“ dodala epidemiologická sestra. Zbývá do-
dat, že grafika vznikla v Grafickém ateliéru Šamaj. 

Vlastní průzkum spokojenosti svých zaměstnanců realizo-
vala v průběhu září Vsetínská nemocnice. 

„V minulých letech jsme využívali tištěné dotazníky HCI 
(HealthCare Institute), s ohledem na nízkou návratnost jsme 
se rozhodli realizovat vlastní průzkum. Elektronický dotazník 
bylo možné vyplnit od 9. do 22. září,“ připomenul náměstek 
pro personální řízení Ing. Martin Pavlica. 

Dotazník, jehož zpracování bylo anonymní, vyplnila jedna 
třetina zaměstnanců, což je oproti předcházejícím šetřením 
výrazný nárůst. Osmdesát procent dotázaných bylo v dotazu 
na celkovou spokojenost zaměstnance SPOKOJENO: velmi 
spokojeno 19 %, spokojeno 47 %, ani spokojeno/ani nespo-
kojeno 27 % (v souladu se statistickými metodami se zapo-
čítává polovina ke spokojeno), 7 % nespokojeno, velmi nespo-
kojeno 0%. Osmdesát procent dotázaných by doporučilo 
ostatním zde pracovat a vnímají, že se k nim nemocnice jako 
zaměstnavatel chová slušně a férově. Nejvyššími prioritami 
jsou zajímavá a smysluplná práce (1), mezilidské vztahy – 
atmosféra na pracovišti (2), finanční ohodnocení (3), osobnost 
nadřízeného (4), technické vybavení pracoviště (5), možnost 
dalšího vzdělávání (6), nefinanční benefity (7), úroveň pracov-
ního prostředí (8), stravování pro zaměstnance (9). Podrob-
nější analýzou se budeme zabývat v příštím vydání.  
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Zaměstnanecké benefity:
nově i v lázních Bohdaneč

Do nemocnice se vrátili
táborníci hned dvakrát

Slevu 20 % z celkové ceny léčebných a relaxačních pobytů 
nabízí zaměstnancům Vsetínské nemocnice a jejich rodin-
ným příslušníkům nově Léčebné lázně Bohdaneč. Pobyty je 
možné rezervovat písemně, elektronicky, e-mailem. Podrob-
nosti včetně přihlašovacího hesla se zájemci dozvědí na 
intranetu Vsetínské nemocnice nebo u personalistky Mileny 
Štíchové (tel. 571 818 108). 

Čerpat mohou například z programů: 
n Aktivní senior Vital (8 dní)
n Artróza kloubů (10, 15, 22 dní)
n Bohdanečská rekondiční kúra (8 dní)
n Dokonalé potěšení (5 dní – zrelaxuje celé tělo i mysl,

připravena je aromamasáž, wellness přísadová koupel  
s bylinnou solí nebo olejem, avokádový zábal, klasická 
částečná masáž i odpočinek ve finské sauně, parní 
kabině nebo whirpoolu, plavání v bazénu)

n Dovolená pro seniory (8 dní)
n Lázně na zkoušku (3 dny)
n Léčebná lázeňská péče (8, 15, 22 dní)
n Medová harmonie (7 dní – regenerace na andulačním

lehátku, medová masáž, rašelinový obklad, nebo zábal 
se zeleným čajem, relaxační koupel Barevná harmonie, 
whirpool, plavání v bazénu)

n Program pro bolavá záda (10, 15, 22 dní)
n Rehabilitace po operacích totálních endoprotéz
n Wellness rozmazlování (4 dny)
n Wellness s vůní perníku (4 dny)
n Zadáno ženám (6 dní – havajská masáž, wellness

přísadová koupel, lymfoven, hydratační péče o pokožku 
obličeje a dekoltu, tropická masáž rukou, plavání  
v bazénu). 
Léčebné lázně Bohdaneč a.s. | www.llb.cz | jsou vyhledáva-

ným místem k léčbě pohybového ústrojí. Vhodná je například 
pro pacienty s artrózou kloubů a bolestmi zad, dále pro pa-
cienty s revmatoidní artritidou, osteoporózou, Bechtěre-
vovou nemocí, kořenovým syndromem nebo pro pacienty po 
ortopedických operacích, operacích páteře a úrazech pohy-
bového ústrojí. Léčebné lázně Bohdaneč jsou známy svými 
přírodními léčivými zdroji – slatinou a přírodní minerální 
vodou. Jako jediné lázně v ČR využívají k aplikaci slatiny spe-
ciální zábalové vany. Jedná se o speciální vyhřívaná vodní 
lůžka obepínající celé tělo, která zajistí pocit beztíže a na-
prostého uvolnění. 

Více o práci zdravotníků se dozvěděly děti z příměstského 
tábora MALÝ ZÁCHRANÁŘ, program byl pro ně připraven na 
chirurgickém a hematologicko-transfuzním oddělení. Hlav-
ním organizátorem tábora je vsetínská pobočka Českého 
červeného kříže. Vsetínská nemocnice se připojuje druhým 
rokem. Poptávka byla po loňské premiéře opravdu veliká, 
proto se letos tábor uskutečnil hned nadvakrát, poprvé v čer-
vencovém, podruhé v srpnovém termínu. Děti měly o zdra-
votnickou tematiku velký zájem a věříme, že jsme je nadchli 
nejen pro dárcovství krve, ale také budoucí práci ve zdra-
votnictví. „Děkujeme zdravotníkům za připravený program 
a energii, se kterou se nám věnovali,” uvedla Jana Sklářová 
z ČČK Vsetín.

Ilustrační foto: www.llb.cz
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Být nablízku. Tak se jmenuje putovní výstava fotografií, vě-
novaných službě nemocničních kaplanů. Snímky vznikaly 
ve zdravotnických a sociálních zařízeních po celé České re-
publice, koncem září byla výstava zahájena v Krajské ne-
mocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Postupně zavítá do nemocnic 
v Kroměříži a Uherském Hradišti. Od 28. listopadu do 18. pro-
since 2019  bude k vidění i v přízemí nového interního pavi-
lonu Vsetínské nemocnice. 

Výstava představuje kolekci dvaceti černobílých snímků, 
jejichž autorem je fotograf Filip Fojtík. Od července do září 
2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě ne-
mocným, seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích 
a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, 
Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě. Během šesti let pro-
cestovala kolekce řadu míst po celé České republice. 

Rozvoj pastorační péče o pacienty nemocnic založených 
Zlínským krajem je zejména v posledním roce velmi inten-
zivní. Kaplani přešli začátkem letošního roku z arcibiskupství 
do zaměstnaneckého poměru ve všech krajských nemoc-
nicích. Ve Zlíně navíc na začátku září vzniklo celé oddělení 
klinické pastorační péče, které je svou koncepcí a zaměře-
ním vůbec prvním takovým pracovištěm v České republice.

„Přístup vedení nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vse-
tíně a Kroměříži k duchovní péči o pacienty je opravdu ne-
obyčejně vstřícný. Vznik oddělení a rozvoj pastorační péče 
je reakcí na potřeby pacientů. Zlínský kraj je totiž specific-
kým regionem, je tu vysoké procento věřících lidí, téměř na 
každém pokoji se s nimi setkáváme,“ popsala Marta Hoš-
ťálková, která jako kaplanka působí přímo ve zlínské nemoc-
nici a je zároveň koordinátorkou nemocničních kaplanů  
v celé olomoucké arcidiecézi a rovněž sekretářkou Katolické 
asociace nemocničních kaplanů v České republice. Ve Vse-
tíně působí dva kaplani obdobně jako v Kroměřížské nemoc-
nici, v Uherském Hradišti jeden.

Smyslem výstavy je přiblížit práci nemocničních kaplanů 
nejen veřejnosti, ale i zdravotníkům, s nimiž v rámci svého 
působení spolupracují. 

K osmdesátinám vsetínského hokeje 
je připravena řada akcí, přečíst si  
o nich můžete na speciálních webo-
vých stránkách www.vsetin80.cz, kde 
jsou také gratulace od představitelů 
veřejného života, sportovců i umělců, 
nechybí starosta Vsetína Jiří Růžička, 
prezident českého hokeje Tomáš Král, 
zástupce generálního partnera Robe 
Lighting s.r.o. Ladislav Petřek, bran-
kářská legenda Roman Čechmánek, 
bývalý trenér Horst Valášek, ale i lídr 

skupiny Mňága a Žďorp Petr Fiala a další. Jako jediná žena 
byla ke zdravici oslovena a na otázky odpovídala ředitelka 
Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. 

„Máte nějaký zážitek spojený se vsetínským hokejem?“ 
zněla jedna z položených otázek. „Mám a několik. Nejprve ty, 
které jsou spojeny se Vsetínskou nemocnicí – akce Hokej 
na dřeň, výzva hokejistů k fanouškům, úžasná akce přímo 
na stadionu. Hokejisté na sále transfuzní stanice, jejich po-
zitivní přístup se sportovním duchem. Nebo přímo podpora 
nemocnice – výtěžek z dražby dresů věnovaný na vybavení 
nového interního pavilonu. A ze sportovních zážitků přede-
vším atmosféra a emoce. Když se nad stadionem rozezní 
Vstávajte, ogaři, a zpívá celý stadion, nebo když jsem sledo-
vala novou upoutávku na další sezonu, tak mě šel vždy mráz 
po zádech. Cítím, že tady hokej lidi spojuje a co víc si společ-
nost může přát,“ odpověděla ředitelka Vsetínské nemocnice. 

A co by vsetínskému hokeji k osmdesátým narozeninám 
popřála? „Aby se výroční sezóna podařila a ve výsledcích 
se Vsetín posunul zase o příčku výš. Dále aby žlutozelení 
fanoušci zachovali stále hokeji přízeň, aby známá vsetínská 
hokejová atmosféra vydržela a přilákala další hráče i fa-
noušky. Mladou generaci a schopné lidi, kteří s dětmi a mla-
dými umějí pracovat a motivovat je, spoustu nadšenců, kteří 
jsou v zázemí samotného hokeje a bez nichž by hokej také 
nebyl. A samozřejmě zdraví pro všechny. Držím palce a fan-
dím,“ dodala Ing. Věra Prousková.  

Procházku historií vsetínského hokeje nabízí v těchto 
dnech i výstava, která je otevřena až do 24. listopadu 2019 
na vsetínském zámku. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
medaile, poháry, historické dresy či dosud nezveřejněné 
archivní fotografie a videomateriál.

Výstavu o práci kaplanů
uvidíme i ve Vsetíně

Hokejistům k výročí 
gratulovala také ředitelka
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Práci ve zdravotnictví a možnost 
profesního uplatnění představí 
Vsetínská nemocnice žákům zá-
kladních škol, kteří stojí před vol-
bou povolání, ale také jejich rodi-
čům a mnoha dalším zájemcům 
na tradiční Burze práce a pře-
hlídce škol, která se uskuteční ve 
dnech 24. a 25. října 2019 v pro-
storách Domu kultury Vsetín. Zá-
jemci mohou první den přicházet 
od 9.00 do 17.00 hodin, druhý 
den pak od 8.00 do 16.00 hodin. 

„Akce se již tradičně účastní-
me, společně s partnerskou zdra-
votnickou školou (MG, SZŠ a VOŠZ 
Vsetín). Tentokrát nás zájemci na-
jdou v prvním patře v předsálí. 
Připraveny máme materiály o Vse-
tínské nemocnici, ale i ukázky vy-

šetření, které zajistí anesteziologicko-resuscitační oddělení. 
Nabízet budeme volná místa i odpovídat na dotazy,“ vy-
světlil náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské ne-
mocnice Mgr. Pavel Šupka.

 „Cílem přehlídky je umožnit mladým lidem, jejich rodičům, 
kariérním poradcům a všem ostatním zájemcům získání uži-
tečných a praktických informací. A to přímo od zaměstna-
vatelů a vzdělávacích institucí,“ shrnul ředitel Kontaktního 
pracoviště Úřadu práce ve Vsetíně Stanislav Rudolf. 

Vsetínská nemocnice se
představí na Burze práce
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Stačí vyluštit sudoku, číslice ve třech vyznačených po-
líčkách poslat do 7. 11. 2019 na e-mail: soutez@nemoc-
nice-vs.cz a mít štěstí při slosování. Nezapomeňte připo-
jit telefonický kontakt a můžete také připsat, jak se Vám 
zpravodaj líbí, případně, co byste v něm rádi viděli. 

V minulém vydání zpravodaje jsme soutěžili o knihu 
Mendelův trpaslík (autor Simon Mawer) z nakladatelství 
Kniha Zlín. Správně vyluštila (7,2,1) a nejvíce štěstí při 
slosování měla Hana Prouzová z Luhačovic, která (jak 
sama napsala) doprovázela maminku k vyšetření do jedné 
z našich ambulancí.  „Zpravodaj je bezvadný, je vidět, že 
svou práci děláte s radostí. Maminka byla také spokojena 
a to je hlavní. Děkujeme,“ připsala ke správnému vý-
sledku paní Hana. Výhru jí posíláme a gratulujeme. 

Cyklus nabídne špičkové umělce 
z České republiky i zahraničí 
Cyklus komorních koncertů 2019/2020 nabídne trojici 
tematicky různorodých, atraktivních vystoupení špičko-
vých zahraničních a domácích interpretů. Zvýhodněné 
předplatné za 600 Kč mohou zájemci získat v předpro-
deji do 23. října 2019, senioři a žáci ZUŠ pak za 440 Kč. 
Děti do deseti let mají vstup zdarma.  

26. 11. 2019 | 18.30 hodin | Divadlo v Lidovém domě
SOLAMENTE NATURALI: MUSICA GLOBUS (SK, CZ, H, NL, TR)

Program Musica Globus slovenského barokního sou-
boru je symbiózou skladeb G. Ph. Telemanna a písní  
a tanců ze slovenských, moravských, německých a anglic-
kých barokních rukopisů. Velmi přirozené a nenásilné 
spojení prokomponovaných skladeb ze šlechtického 
dvora s rustikálními nápěvy z pomyslného lidového pod-
zámčí je inspirované tříměsíčním pobytem G. Ph. Te-
lemanna v Horním Slezsku a jeho obdivem k lidovým 
muzikantům. Autorem programu a realizátorem je hous-
lista a umělecký vedoucí souboru Solamente naturali 
Miloš Valent. Multiinstrumentálním sólistou programu 
je hudebník Jan Rokyta, který v programu Musica Glo-
bus využívá kromě cimbálu a zobcových fléten i zpěv 
a další, orientální dechové nástroje.
12. 2. 2020 | 18.30 hodin
Mramorový sál Zámku Vsetín
RADKA FIŠAROVÁ: 
MADAMME DE PARIS

Radka Fišarová, jedna z na-
šich nejlepších šansoniérek, za-
zpívá české i francouzské šan-
sony a francouzské filmové 
melodie. Posluchači uslyší řadu 
světových skladeb z repertoáru 
Edith Piaf, Ch. Aznavoura, J. Bre-
la, Vl. Cosmy, R. Lefébra, ale i písně autorské. Programu 
nebude chybět nezaměnitelná vůně Francie, ani noblesa 
a francouzský šarm. Zpěvačku doprovodí ruský akordeo-
nista Aliaksandr Yasinski a kytarista Miroslav Linka. 
18. 3. 2020 | 18.30 hodin
Mramorový sál Zámku Vsetín
KATEŘINA ENGLICHOVÁ (harfa) 
& VILÉM VEVERKA (hoboj): 
IMPRESSIONS

Kateřina Englichová patří  
k předním evropským interpre-
tům naší doby. Několik let účin-
kovala s Filadelfským orches-
trem, účastnila se prestižních 
festivalů po celém světě. V její 
rozsáhlé diskografii je již více než 30 CD. Vilém Veverka 
je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Na-
hrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skla-
deb druhé poloviny 20. století. Je sólistou Filharmonie 
Brno, zakládajícím členem PhilHarmonia Octet Prague – 
a New Approach Ensemble.

Soutěžte s námi... 
O dvě vstupenky na první 
z Komorních koncertů 2019/2020
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porod, kdy využila porodní stoličku. Okamžitě mi ji sestřičky 
donesly. A opravdu jsem opět pociťovala posun. Dále mi 
pomohla aromaterapie. Moje domněnka, že na ni nejsem 
citlivá, se nepotvrdila. Vůně rozmarýnu v momentě, kdy jsem 
ztrácela víru, protože v pokoji přece jen sledovala hodiny, 
mě neskutečně uvolnila a zas jsem nabyla sebevědomí. Je-
likož se v aromaterapii nevyznám, toto mi nakapala kama-
rádka, která mě doprovázela u porodu. Podporou porodu 
se zabývá, jí také patří velký dík. Bylo ale moc milé, že ji váš 
personál respektoval. Doprovod, který je odborně vzdělán 
a zároveň je s ženou po celou dobu porodu, je ideální. Musí 
se ale jednat o osobu, které žena důvěřuje, nesmí vyvolávat 
konflikt s personálem nebo naopak personál ji nesmí sha-
zovat. Což je těžké najít, dosáhnout toho. Jsem tedy potěšena, 
že jsem měla takové štěstí a tuto osobu našla. Díky obou-
stranným domluvám a klidu bez předsudků, jsme se po po-
rodu společně (jak paní doktorka se sestrami, tak já s kama-
rádkou) shodly, že se jednalo o ideální spolupráci s ideálním 
výsledkem.“ 

Ještě jednou děkuje Jana R.

Projevil profesionalitu i lidskost a upřímný zájem o paci-
enta | „Dobrý den, chci projevit svůj velký dík za skvělý prů-
běh interního a kardiologického vyšetření mého tatínka, 
pana Josefa M., u pana doktora Palackého. Nemohu šetřit 
superlativy na jeho osobu, jelikož projevil nejen svou ne-
popiratelnou a nezpochybnitelnou profesionalitu, ale také 
lidskost a upřímný zájem o pacienta. Zároveň posílám svůj 
obrovský dík zdravotní sestře křestním jménem Dáša, která 
se v ordinaci pana doktora k mému afatickému a nedoslý-
chavému otci chovala velmi vstřícně a s obdivuhodnou trpě-
livostí.“ 

S obdivem a úctou Miroslava J.

Chtěla bych ocenit její praktické i teoretické zkušenosti | 
„Chtěla bych poděkovat paní Vladimíře Rohlíkové ze Vsetín-
ské nemocnice za školení na téma Hojení ran, které realizo-
vala přímo u nás v Domově seniorů Karolinka. Naše pracov-
nice byly velmi rády, že se mohly dozvědět novinky z dané 
oblasti, seznámit se s využitím nových materiálů a způsobů, 
jak tyto materiály používat, ale i objednávat, tak, aby byly 
dostupné pro naše klienty, což povede ke zkvalitnění péče 
a urychlení celého procesu hojení ran. Chtěla bych ocenit 
její profesionální přístup, praktické i teoretické zkušenosti, 
kterou jsou na velmi vysoké úrovni. Po teoretické části jsme 
byli přímo u jednotlivých klientů a řešili jsme společně, jak 
dále postupovat. Ještě jednou děkuji a budu se těšit na 
další spolupráci.“ 

Jana Orságová, vedoucí péče o klienta, 
Domov pro seniory Karolinka, Sociální služby Vsetín

Lahodné poděkování týmu ONP | K po-
děkování, které týmu oddělení následné 
péče poslala paní Ludmila Š. z Lidečka, 
není třeba nic dodávat... 

Jsem šťastná, že mám mezi vámi své ko-
řeny | „Dobrý den, koncem srpna jsem 

byla na dovolené s dcerou a dětmi v resortu ve Velkých Kar-
lovicích. Dne 29. srpna u mne nastaly v pozdních večerních 
hodinách nečekané zdravotní problémy a dcera zavolala 
záchrannou službu, která mne odvezla do Vsetínské nemoc-
nice. Tam jsem se dostala do péče sestřičky, která měla ten 
den noční službu, její jméno neznám. Na příjmu se o mne 
postaral pan doktor Jaroslav Sankot. Chtěla bych oběma 
vyjádřit velké díky za jejich vstřícnost a péči, které se mi 
dostalo, a především lidský přístup. Jejich jednání mi vše 
usnadnilo. I když od dětství žiji v Čechách, narodila jsem se 
v Uherském Hradišti a jedna část mojí rodiny pochází ze Vse-
tína. A o to víc jsme měla radost, že tam někde, mezi těmi 
úžasnými, férovými a nezdolnými Valachy, jsou i mé kořeny, 
a že i v dnešní době tam (u vás) stále žijí bezvadní lidé. 
Ještě jednou všem vřelé díky za pomoc.“ 

Helena K., Sázava

Profesionální a lidský přístup na interní ambulanci a neu-
rologii | „Chtěla bych poděkovat skvělému týmu na interní 
ambulanci a neurologii za profesionální a lidský přístup. 
Klobouk dolů.“ 

Marra Č. 

Děkuji porodní asistentce i panu doktorovi | „Děkuji vse-
tínské porodnici za to, že jsem zde mohla přivést na svět 
našeho syna! Chci moc poděkovat, jak porodní asistentce 
Markétě Třetinové, tak panu doktoru Lažovi a zbytku per-
sonálu na šestinedělí. Ještě jednou děkuji moc.“ 

Adéla B. 

Byla to ideální spolupráce s ideálním výsledkem | „Je to rok, 
co jsme porodila svého druhého syna ve vaší porodnici. Stále 
je to pro mě životní zážitek. Práce doma mně vzaly čas, ale 
cítím stále jako svou povinnost i takto opožděně velmi po-
děkovat paní doktorce Eliášové za trpělivou pomoc a pří-
jemnou atmosféru. A samozřejmě všem sestřičkám. Můj první 
porod skončil císařským řezem, a tak jsem chtěla druhé 
dítko rodit přirozeně. Přirozený porod byl pro mě výzvou, 
na kterou jsem se hodně připravovala, jak informačně, tak 
cvičením a relaxacemi. A musím říci, že je to něco nádher-
ného. A že to ženu dokáže naplnit. Ale věděla jsem, že veškerá 
příprava bude marná, pokud nenarazím na příjemné a klidné 
prostředí, vlídný personál, který podpoří dobrou atmosféru. 
Jak mi říkala moje gynekoložka, porod je o hlavě. A člověk 
může lehce propadnout nervozitě, pokud je sám, neví si rady, 
někdo je na něj nepříjemný, nebo se cítí neinformovaný či 
pod tlakem. Vážím si profesionality. Porod byl dlouhý a nikdo 
mi nedal najevo ani v nejmenším, že to může být problém. 
Tudíž jsem nepodlehla nervozitě. 

Paní doktorka mi nechala prostor. Takže kontroly a vy-
šetření prováděla po domluvě v okamžiku, kdy jsem byla 
schopna přesunu. Což teda přišlo jako zázrakem při konci do-
mluveného časového limitu, do kdy kontrolu musela pro-
vést. Takže její trpělivost opravdu přinášela růže. Po kontrole 
jsme zvolili jinou polohu, která znamenala viditelný posun 
dítěte. Což se mi zdálo v čase předtím nemožné podnik-
nout. Možnost využít pomůcek je opět další výhoda, kterou 
chci pochválit, a určitě doporučuji jejich využívání. Na za-
čátku byl míč skvělý na uvolnění, ale na konci jsem měla 
pocit, že dítě brzdí. Vzpomněla jsem si na kamarádku a její 

Napsali jste nám...
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Jubilejním dvoutisícím
dárcem je Michal Šerý

K dárcovství se připojila
i SOŠ Josefa Sousedíka

Jubilejního, letos 2000. dobrovolného dárce krve přivítali  
v závěru srpna na hematologicko-transfuzním oddělení Vse-
tínské nemocnice. Stal se jím Michal Šerý z Lačnova, který 
patří k dlouholetým dárcům. „Poprvé jsem přišel na darování 
před bezmála dvaceti lety. Tehdy ještě byla transfúzka na 
poliklinice, posledních pět let chodím darovat pravidelně,“ 
komentoval s tím, že chtěl, aby krev měla užitek, aby pomá-
hala. K dárcovství přivedl i syna a spolupracovníka, na he-
matologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice chodí 
společně.

Zájem o srpnové darování krve byl ve Vsetíně velký. Na 
každý ze srpnových odběrů přišla zhruba stovka dárců, vy-
užívali tak výhodnou nabídku Resortu Valachy. Kdo přišel  
v srpnu darovat krev nebo krevní plazmu na transfuzní sta-
nice nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kromě-
říži, získal v září zvýhodněný vstup za symbolickou korunu 
do relaxačního centra Wellness Horal v Resortu Valachy ve 
Velkých Karlovicích. 

K projektu společného darování krve se připojila 18. září 
2019 vůbec poprvé i Střední odborná škola Josefa Sousedíka. 
S trojicí studentů druhého ročníku nástavbového studia da-
rovala krev i jedna z přítomných učitelek. Přišli v doprovodu 
ředitelky oblastního spolku Českého červeného kříže Lenky 
Vítkové, které děkujeme za podporu dárcovství, stejně jako 
všem zúčastněným. 

Vrchařská koruna Valašska
chystá společný odběr krve
Sedmý ročník cykloturistického projektu ON Semiconduc-
tor VRCHAŘSKÁ KORUNA VALAŠSKA (VKV) spěje do finále. 
Cyklisté mají už jen poslední dny na zdolávání předem ur-
čených vrcholů. Pořadatelé současně připravují několik do-
provodných akcí. Patří k nim besedy s cyklistickou tematikou 
a novinkou je zapojení se do projektu společného darování 
krve (6. listopadu) ve Vsetínské nemocnici, na jejíž podporu 
letos probíhá i benefiční akce s názvem VÉČKAŘI DĚTEM.

VKV je určena cyklistům bez rozdílu pohlaví, věku i výkon-
nosti. Pořadatelé jim jako již pravidelně vypsali 20 vrcholů 
na území Valašska a v přilehlém okolí, které cyklisté podle 
své chuti a možností zdolávají na kole, a to v období duben 
až listopad. Dobytí každého kopce dokumentují pořízením 
vrcholové fotografie (selfie) a po absolvování kompletní 
dvacítky celou fotodokumentaci zasílají pořadatelům. Tím 
se stávají držiteli VKV.

Letošní ročník podle všeho naváže na trend těch předcho-
zích, kdy počet účastníků neustále roste. „K závěru září jsme 
registrovali celkem již 925 účastníků, a lze tak očekávat, že 
ve zbývajících dvou měsících, po které je možné vrcholy zdo-
lávat, se přehoupneme přes bájnou tisícovku. Tím by došlo 
ke zlepšení dosavadního maxima z loňského roku, kdy se 
VKV zúčastnilo 991 cyklistů,“ uvedl šéf pořadatelského týmu 
Adam Hloch.

Příznivci VKV se ve zbytku letošního roku mohou těšit i na 
další zajímavé aktivity. „Během října a listopadu chceme 
uspořádat dvě zajímavé besedy s cyklistickou tematikou. 
Bližší informace zveřejníme po doladění detailů na našem 
webu www.vkv-bike.cz,“ dodal Hloch.

VKV je letos premiérově spojena s beneficí. Nese název 
VÉČKAŘI DĚTEM a jejím smyslem je nashromáždit finanční 
prostředky na podporu dětského oddělení Vsetínské ne-
mocnice. „Z dobrovolných příspěvků na transparentní účet 
číslo 2401125786/2010 přesně polovinu předáme na únoro-
vém galavečeru VKV zástupcům nemocnice. Druhá polovina 
poputuje na organizaci VKV, která je jinak pro účastníky bez-
platná,“ vysvětlil Hloch s tím, že organizační tým VKV při-
pravil ve spolupráci s nemocnicí i další novinku. „V rámci 
akce Daruj krev s VKV  se zájemci z řad účastníků našeho 
projektu mohou připojit k společnému darování krve na 
hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice. 
Stane se tak ve středu 6. listopadu. Je třeba se však s před-
stihem přihlásit prostřednictvím e-mailu na adrese info@
vkv-bike.cz, a to nejpozději do 23. října. Podrobnější infor-
mace včetně organizačních pokynů najdete na webu www.
vkv-bike.cz,“ uzavřel Hloch. Zbývající zájemci se pak mohou 
hlásit na známé telefonní číslo hematologicko-transfuzního 
oddělení 571 818 605.
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„Pro dobrý pocit, že jsem užitečný,“ vysvětloval Jindřich Sábl 
důvody, proč před lety začal darovat krev. Za osmdesát bez-
platných odběrů převzal v úterý 17. září 2019 Zlatý kříž Čes-
kého červeného kříže 3. třídy, oceněni byli i další dárci krve. 
Poděkovat a pogratulovat jim přišli do malého sálu Domu 
kultury ve Vsetíně zástupci místní pobočky Českého červe-
ného kříže, vsetínské radnice i Vsetínské nemocnice. 

Oceněna byla tentokrát více než stovka dárců z celého 
regionu. „Na stříbrnou medaili prof. MUDr. Jana Janského 
za dvacet odběrů dosáhlo 78 dárců, na zlatou za čtyřicet od-
běrů celkem 21. Bronzové plakety, které náleží za deset bez-
platných odběrů, jsme tentokrát museli rozeslat poštou, 
protože bychom se do sálu opravdu nevešli,“ uvedla před-
sedkyně oblastní výkonné rady Českého červeného kříže 
Jana Sklářová.

Devět dárců dosáhlo na Zlatý kříž ČČK 
3. třídy za osmdesát odběrů, jedním  
z nich byl i Jindřich Sábl. „Poprvé jsem 
daroval krev v roce 1992. Otec byl dárce 
krve a já tedy pokračoval v rodinné tra-
dici. Celou dobu jsem věrný vsetínské 
transfuzní stanici, všechny odběry se 
uskutečnily ve Vsetíně, kolektiv je tu vý-
borný, mohu jen chválit,“ vysvětloval 
Jindřich Sábl. Zapojuje se i do odběrů 
plazmy, které se ve Vsetíně realizují od 
února 2017. „Celkem mám tedy již de-
vadesát devět odběrů, příští týden by 
měla být jubilejní stovka. Jestli zdraví 
vydrží,“ dodal Jindřich Sábl.

Vsetínská nemocnice nedávno přivítala letošního 2000. 
dárce, za celý loňský rok se uskutečnilo téměř tři tisíce od-
běrů od dobrovolných dárců. „Potřeba dárcovství stále roste. 
Krev potřebují lidé po úrazech, nehodách, onkologičtí paci-
enti, předčasně narozené děti, rodičky, chronicky nemocní. 
Bez krve by nebylo možné realizovat náročné chirurgické 
zákroky. Děkuji vám jménem svých kolegů, kliniků, všech 
pacientů, kterým jste pomohli. Byla bych moc ráda, abyste 
své poselství, své lidství, které vás vede k dárcovství, předá-
vali dál. Říkejte hrdě, jsem dárce krve, pojď darovat se mnou,“ 
poděkovala oceněným primářka hematologicko-transfuz-
ního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková.

„Je úžasné vidět, že jsou lidé, kterým není lhostejné, co se 
děje kolem nich, co se děje druhým. Netolerance je dnes často 
upřednostňována, ale já si myslím, lidstvo dokáže fungovat, 
jen když budeme držet jeden s druhým. Proto se připojuji  
s poděkováním, máte můj hluboký obdiv,“ dodal starosta 
Vsetína Mgr. Ing. Jiří Růžička.

Zastoupení mezi dárci měla i nemocnice
Mezi oceněnými měla zastoupení i Vsetínská nemocnice. 

Stříbrnou Janského plaketu převzala všeobecná sestra Vác-
lava Chromčáková, která  
v současné době pracuje na 
dětském oddělení. „Jako se-
stra vím, že krve je zapotře-
bí, tak jsem neváhala. Popr-
vé jsem byla darovat v roce 
1996,“ vysvětlila s úsměvem. 
Dnes má maminka čtyř dětí 
za sebou již dvaadvacet od-
běrů. „A darovat krev chodí 
už i můj syn,“ dodala Václava 
Chromčáková.

Janského plakety a Zlaté
kříže převzala stovka dárců



Dárci ocenění Zlatými kříži 3. třídy, se zástupci
Města Vsetín, Českého červeného kříže a hematologicko-

-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice

Mezi oceněnými byly i rodinné tandemy. Všem oceněným 
gratulujeme a děkujeme za jejich dárcovství, 

které zachraňuje lidské životy a zdraví. 

Český červený kříž Vsetín přivádí na hematologicko-trans-
fuzní oddělení nové dárce. Akce Daruj krev s ČČK se usku-

tečnila již podruhé, zájemci si mohou vyzkoušet i poskyto-
vání první pomoci. Naposledy ve středu 9. října 2019
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Den pro růžovou stužku se
zaměřil na prevenci popáté
Na sto šedesát žen si v pátek 11. října dopoledne vyzkou-
šelo v poliklinice Vsetínské nemocnice samovyšetření prsu 
na modelu, vyslechlo potřebné rady či odpovědi na dotazy. 
DEN PRO RŮŽOVOU STUŽKU byl již popáté zaměřen na pre-
venci nádorového onemocnění prsu. Kampaň vyhlásila spo-
lečnost Kayaku Safety Systems Europe a.s. a Onko Duha 
Vsetín, kromě polikliniky se letáčky a drobné dárky rozdávaly 
také v Masarykově veřejné knihovně a na dalších místech 
Vsetína. Pomáhaly i studentky vsetínské zdravky (MG, SZŠ 
a VOŠZ Vsetín).

„Prevence u nádorového onemoc-
nění prsu je velice důležitá, ročně 
je v České republice hlášeno na šest 
tisíc nově vzniklých případů. Každá 
žena by se o svá prsa měla starat, 
měla by si provádět samovyšet-
ření prsu. Stačí jedenkrát měsíčně, 
palpací třemi prsty prohmátnout 
všechny kvadranty, včetně centrální 
části a samozřejmě by neměla za-
pomenout na podpaží, kde jsou 
spádové uzliny,“ uvedl MUDr. Petr Rohlík, chirurg Vsetínské 
nemocnice, který zákroky na prsou provádí. „Pokud si žena 
nahmatá ložisko, tak je velikosti už alespoň 15 milimetrů, 
což samozřejmě pro ni není úplně ideální situace, proto byl 
u nás vytvořen preventivní program vyšetřování prsu v mam-
mografických centrech. Cílem je diagnostikovat nádor ve 
stavu nehmatné léze, kdy se jedná o velikosti pod jeden 
centimetr,“ vysvětlil chirurg. Pokud se najde nádor, odebere 
se vzorek k zjištění, zda se jedná o zhoubný či nezhoubný 
útvar. „Následuje pohovor na mammární komisi, která roz-
hoduje, jaký typ operace se u ženy bude provádět, jednak 
na prsu, jednak ve spádových uzlinách. Pokud se nádor 
odoperuje včas, žena absolvuje onkologickou léčbu, dá se 
říci, že se může vrátit do běžného života naprosto zdravá. 
To, že onemocněla nádorových onemocněním, neznamená, 
že by musela na onemocnění doplatit či dokonce zemřít,“ 
dodal MUDr. Rohlík. 

Pokud je ložisko malé, jednoznačně se dnes preferují tzv. 
prszáchovné výkony. „Žena vlastně přijde jen o část prsu, 
většinou je to kvadrant, ale může být i menší oblast. Důle-
žité je, aby byly zdravé okraje. To stejné provádíme na spá-
dových uzlinách, kde vyhledáme první spádovou, tzv. senti-
nelovou uzlinu, a pokud je negativní, nemusíme odstraňovat 
další uzliny,“ zhodnotil chirurg s tím, že pro karcinom prsu 
je operováno ve Vsetíně ročně zhruba sedmdesát žen.

Lékárna DUO v poliklinice: 
zdravotní obuv pro celý rok

V modernizovaných prostorách LÉKÁRNY DUO v poliklinice 
Vsetínské nemocnice nabízíme široký sortiment certifiko-
vané zdravotní obuvi pro všechny věkové kategorie, s orto-
pedickými prvky i pro širší chodidla. Některé typy jsou upra-
veny speciálně pro vybočené palce a další ortopedické 
problémy. Obuv si můžete vyzkoušet v kabince, aktuálně 
máme nejširší nabídku podzimní a zimní obuvi, ale najdete 
u nás i další modely, například výrobky firem Medistyle, 
Santé, Rega, Hilgy, Peon – dětská odlehčená obuv z přírod-
ního materiálu z vyjímatelnou koženou stélkou.  


