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Publikaci,

kterou držíte v rukou, jsme plánovali vydat
již v roce 2020, který byl celosvětově věnován
sestrám a porodním asistentkám. Cílem publikace bylo představit osobnosti,
které svůj život věnovaly pomoci druhým. Prezentovat nejen práci zdravotníků, kteří se osobně starají o pacienty, ale představit i spoustu dalších odborných zdravotnických činností, bez kterých by se sestry a lékaři neobešli.
Mám na mysli laboranty, fyzioterapeuty, ošetřovatele, sanitáře, …
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Život však přinesl rok 2020 a život v něm jiný, než jsme čekali. Pandemie
zasáhla svět právě v roce, ve kterém jsme chtěli sestry a zdravotníky oslavovat, veřejně prezentovat jejich práci, odbornost, kvalifikaci. V roce, ve
kterém jsme jim chtěli děkovat. A to se i stalo, i když zcela jinak... Nikdy jsem
nezažila, že by celá města zdravotníkům tleskala, že by jim pouštěla hudbu,
že by jim pracovní kolektivy i jednotlivci posílali pozdravy i drobné dárky.
Že by jim děti malovaly povzbudivé a děkovné obrázky... Tolik vděčnosti,
obdivu a pomoci, kterých se v loňském roce zdravotníkům dostalo, jsme si
nedokázali ani představit. Musela přijít pandemie, abychom si takto celospolečensky začali práce zdravotníků vážit? Více si jí všímat? Případně se
o ni i osobně zajímat a třeba ji i vykonávat? Odpověď si asi najdeme každý
sám…
Ať to bylo jakkoli, našim přáním je touto publikací aspoň částečně naplnit naše cíle roku 2020, Roku sester a porodních asistentek. Představíme
v ní osobní, životní a pracovní příběhy několika zdravotníků. Zastupují a reprezentují přes pět stovek zdravotníků naší Vsetínské nemocnice.
Vážení zdravotníci, využívám i této možnosti, abych vyslovila obrovský
obdiv a z celého srdce poděkovala za rok 2020. Vaše obětavost, odpovědnost
vůči pacientům, profesionalita, kolegialita a loajalita, kterou jste v náročné
době pandemie prokázali, jsou tou nejlepší prezentací vaší práce, zdravotnického povolání i vás osobně. Vsetínská nemocnice je jedním velkým a profesionálním týmem, který může být na svou práci hrdý. Je mi ctí takový
tým vést…

Ing. Věra PROUSKOVÁ, MBA
Ř E D I T E L K A

N E MO C N I C E
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Střípky z historie
ošetřovatelství,
zdravotnického školství
a práce sester
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE |
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NURSING NOW …tříletý celosvětový projekt, který
měl zvýšit prestiž sester
Na základě iniciativy Mezinárodní rady sester a Světové zdravotnické organizace vznikl v roce 2018 tříletý
projekt s názvem Nursing Now. Jeho cílem bylo zvýšit
prestiž sester, zlepšit jejich pracovní i společenské
podmínky, udržet zkušené sestry u této profese a v neposlední řadě přilákat také nové studenty do zdravotnických oborů.
Jeho patronkou je Její královská výsost Vévodkyně
z Cambridge.
Poslední rok projektu Nursing Now se slavil jako
Rok sester a porodních asistentek. Ten nebyl vybrán
náhodně. V roce 2020 jsme si připomínali dvousté
výročí narození Florence Nightingalové, která stála
u zrodu koncepce moderního ošetřovatelství.
„Dáma s lampou“... Florence Nightingalová. Zavedla
revoluci ve zdravotnictví a zachránila tisíce životů
Florence pocházela z anglické šlechtické rodiny, měla
se vdát a věnovat mateřským povinnostem. Toužila se
však stát ošetřovatelkou, ve svých 17 letech se rozhodla
zůstat svobodná. I navzdory prvotním protestům rodičů složila ve svých 31 letech zkoušku z ošetřovatelství. V roce 1854 byla na vlastní žádost vyslána do
války na Krym, kam odjela s dalšími 38 sestrami, zejména jeptiškami, a začala s nimi pracovat přímo ve
válečné zóně.
Vojenská nemocnice byla vybudována z bývalých
kasáren. Více než dvěma tisícům pacientů zotavujících
se ve špinavých pokojích chyběla pravidelná strava,
teplo, čisté lůžko či hygienická zařízení. Florence prezentovala královně Viktorii návrhy změn a doporučila
sestavit komisi pro reformy vojenského zdravotnictví.
Shromažďovala data, školila členy nové komise a roku
1854 předložila vládě osmisetstránkovou zprávu. V nemocnici zorganizovala ošetřovatelské služby, uvedla
do provozů prádelnu, dietní kuchyni, hygienická zařízení. Postarala se o vybavení laboratoří i o zásoby potravin a prádla pro personál i vojáky. Nastolila hygienická pravidla, zajistila stravu třikrát denně.
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I po celodenní službě procházela nemocnicí a kontrolovala, zda je vše v pořádku. V roce 1855 byla zveřejněna její slavná podobizna, která ji zachycuje na
noční obchůzce s lampou v ruce. Od té doby je známa
jako „Dáma s lampou“. Získala úctu a obdiv britských
vojáků. „Jaká to byla úleva, vidět ji procházet… Leželi
jsme tam po stovkách, ale mohli jsme líbat její stín,
když dopadl na polštář a zanechal naše hlavy znovu
uklidněné,“ napsal jeden z vojáků o Florence.
V roce 1860 založila v Londýně při nemocnici sv. Tomáše první ošetřovatelskou školu. Byla zakladatelkou komunitní péče a zdravotnických statistik a vytvořila koncepci moderního ošetřovatelství ve světě,
jejímž základem byla publikace Notes on Nurcing (Poznámky o ošetřovatelství). V Čechách pak byly první
podobné školy otevřeny o čtrnáct let později.
Na počest jejího narození se slaví dvanáctý květen
jako Mezinárodní den ošetřovatelství.
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Prvního pacienta přivítala Vsetínská nemocnice
v květnu roku 1911
O pacienty ve Vsetínské nemocnici od jejího otevření pečovaly řeholní sestry sv. Kříže z kláštera v Choryni u Valašského Meziříčí. Vysoce hodnocena byla
nejen jejich péče o nemocné, ale i jejich odborné
kvality. Pracovaly i jako instrumentářky či laborantky.
V nemocnici působily až do 29. června 1956, kdy musely v důsledku vládních opatření zdravotnické zařízení opustit. To už však měla nemocnice další desítky
„civilních“ zdravotních sester a porodních asistentek.
Velký podíl na jejich vzdělávání měla odborná škola,
která ve Vsetíně od roku 1941 působila jako rodinná,
od roku 1951 jako Vyšší sociálně zdravotní, následně
Vyšší zdravotní škola a od roku 1953 jako Střední zdravotnická škola (dnes Masarykovo gymnázium, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín).
Oblečením řádových sester byly inspirovány také
první sesterské uniformy
České sestry začaly nosit uniformy v roce 1918, a to
hned ve dvou podobách. Pro běžnou pracovní činnost oblékaly bílé šaty ke kotníkům, bílou zástěru,
skládaný čepec, černé punčocháče a odznak. Pro slavnostní příležitosti dlouhé tmavě modré šaty s krátkou
pláštěnkou, čepec s bílým okrajem a tmavě modrým
jemným mušelínovým závojem. Postupně se stejnokroj změnil na tmavé jednoduché šaty s bílým límečkem. Až po druhé světové válce se začaly využívat
modrobílé šaty doplněné bílou zástěrou. Neodmyslitelný byl kolový čepec se šňůrkou, který byl později
nahrazen takzvaným „téčkem“ (v rozloženém stavu
měl tvar písmene T) s bočními otvory pro větrání
hlavy. Sesterská uniforma v této podobě byla až do
poloviny 90. let 20. století profesionální identitou
sestry, sloužila k rozlišení kompetencí a postavení
jednotlivých zdravotnických pracovníků.
„Na čepec a bílou zástěru jsme byly hrdé. I za cenu
neustálého škrobení a žehlení čepce. Na druhou
stranu musím říct, že v šatech či halenách, které jsme

oblékaly později, bylo při práci u lůžka přece jen pohodlněji. Byly praktičtější,“ vzpomíná Zdenka Nesvadbová, která si čtyřicet let práce v nemocnici připomněla
právě v dobové uniformě. Za uplynulá desetiletí se
sesterská práce dle jejích slov v mnohém změnila:
„Nyní máme moderní přístroje, moderní vyšetřovací
metody a vybavení. Na druhou stranu se také zvýšily
nároky na práci sestry. Kolektiv jsme ale měli vždy
dobrý.“ Paní Zdenka byla dlouholetou oporou chirurgického oddělení a nyní v penzi pomáhá jako odběrová sestra na hematologicko-transfuzním oddělení.
Ať už měly uniformy různou podobu, staly se symbolem zdravotních sester, jejichž nositelky měly společné poslání – pomoc nemocným.
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Slavnostní otevření Všeobecné jubilejní veřejné městské nemocnice
císaře Františka Josefa I. na Vsetíně, rok 1911
Řeholní sestry sv. Kříže z kláštera v Choryni u Valašského Meziříčí
pečující o pacienty nemocnice na Vsetíně
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Krásenský zámek. Šití prádla pro vojáky, rok 1916, Valašské Meziříčí
(ukázka pracovní činnosti a ustrojení řádových sester)
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Krásno – zámek jako nemocnice z roku 1916, operace vojína, Valašské Meziříčí
(ukázka pracovní činnosti a ustrojení řádových sester)
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Členky Československého červeného kříže ve Valašském Meziříčí za I. svět. války, rok 1915
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Krásenský zámek, místnost zařízená jako nemocnice, rok 1916, Valašské Meziříčí
Ústav pro hluchoněmé, místnost s raněnými vojáky, rok 1916, Valašské Meziříčí
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Moje práce má smysl ...
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Pro snímky k putovní výstavě si vybral významný
fotograf, profesor Jindřich Štreit, i Vsetínskou nemocnici. Vrátil se tak do rodného města.
Součástí projektu Nurcing Now v České republice
byla i putovní výstava snímků významného fotografa,
profesora Jindřicha Štreita. Zachycoval zdravotníky
při práci ve Fakultní nemocnici Olomouc, v Nemocnici
ve Šternberku, Hospicu sv. Lukáše v Ostravě a také
v naší nemocnici. „Na fotografování ve Vsetínské nemocnici vzpomínám neuvěřitelně a krásně. Průvodci
se nám úžasně věnovali, sestry a další zdravotníci
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byli skvělí. Fascinovalo mě oddělení následné péče,
zdravotníci se tam právě starali o starého muže, ošetřovali jej, koupali. Byl to velmi emotivní, silný moment. Nejsilnější z celého fotografování ve všech nemocnicích,“ zavzpomínal profesor Jindřich Štreit.
Výstava nás inspirovala k přípravě řady akcí
a aktivit, mnohé z nich však kvůli koronavirové
pandemii nebylo možné uskutečnit. Události roku
2020 v naší nemocnici se odrážejí v jednotlivých
příbězích zdravotníků, které Vám nyní představujeme.
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„Být zdravotní
sestrou je mým
životním posláním
už 41 let.“
Bc. Františka Malíková,
všeobecná sestra
gastroenterologická ambulace
Už jako dítě se starala o starší a nemocné lidi, bavilo ji to. „Jsem nejmladší z šesti dětí, rodiče i mnoho
obyvatel naší vesnice už měli vyšší věk. Bylo zapotřebí se o ně postarat,“ vzpomíná.
V době, kdy přemýšlela o budoucí profesi, bylo studium a povolání zdravotní sestry symbolem prestiže.
„Lidé si zdravotnického personálu vážili. I proto nebylo jednoduché složit přijímací zkoušky na vsetínskou zdrávku. Byla pouze pro žáky s výborným prospěchem,“ zmiňuje a jedním dechem dodává: „Mrzí
mě, že dnes mnozí mladí lidé berou zdravotnickou
školu jen jako poslední možnost.“
Po maturitě na vsetínské zdrávce nastoupila na interní oddělení, kterému zůstává věrná již 41 let. Nejdříve pracovala u lůžka, poté zastávala funkci staniční
sestry. Vyzkoušela si i práci ve funkční laboratoři, která
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ji naplňovala devět let, dalších sedm let zajišťovala
chod interního oddělení jako vrchní sestra. „Pomáhali jsme si, starali jsme se o všechny pacienty společně, více jsme o sobě věděli. Práci sestry v nemocnici tehdy a nyní nelze srovnávat,“ podotýká.
Rozdíl vnímá nejen po personální stránce, ale také
ve skladbě pacientů, dostupnosti pomůcek a dalšího
vybavení, které dříve spíš neměli, než měli. „Rukavice?
Pomůcky pro inkontinentní pacienty? Z dnešního
pohledu nepředstavitelné, ale dříve prostě nebyly,“
připouští.
Už jen běžná aplikace injekcí, jak známe dnes, byla
mnoho let zpátky zdlouhavým postupem s mnoha
úkony. „Pracovali jsme s kovovými jehlami a skleněnými stříkačkami. Každou jehlu jsme pak protáhli,
propláchli, umyli a sterilizovali. Samozřejmě bez
rukavic,“ vzpomíná. Možná i proto si více váží velkých
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Foto Jindřich Štreit
pokroků ve vybavení, v léčebných a terapeutických
možnostech, díky kterým se výrazně zkracuje také doba
pobytu v nemocnici.
Její současnou pracovní náplní je asistence u endoskopických vyšetření, hlavně gastroskopie a kolonoskopie. Důležitou roli má také při komunikaci s pacienty. „Dříve je objednával lékař. Dnes se k vyšetření
na základě doporučení jejich lékaře, ale i na základě
celoplošných screeningových programů, objednávají
sami,“ vysvětluje a prozrazuje pocity pacientů: „Často
ani nevědí, co vyšetření obnáší, co je čeká. Jsou přirozeně nervózní, někteří mají strach. Když si o postupu popovídáme a zodpovím případné otázky,
výrazně se zklidní. O to lépe pak samotný zákrok
zvládnou.“

Gastroenterologická ambulance je plně a moderně
vybavena a snese srovnání s mnoha evropskými pracovišti. „Je úžasná. I díky ní jsou zákroky pro pacienty
šetrnější, než tomu bylo dříve,“ říká s neskrývaným
nadšením.
Současná technika usnadňuje nejen práci u pacienta, ale i údržbu nástrojů. A právě při jejich dezinfekci a přípravě dalšího vyšetření zachytil paní Fanynku svým fotoaparátem pan profesor Jindřich Štreit.
„Byl velmi příjemný. Trošku jsem se zalekla, že má
tvář bude putovat po celé republice. Ale pokud kampaň osloví další zájemce o studium zdravotní školy
a hlavně o práci ve zdravotnictví, bude to jen a jen
dobře. Být sestrou je krásné povolání,“ uzavírá povídání paní Malíková.
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„Oddělení je jako
naše druhá rodina.“
Zdenka Gajdošová,
vrchní sestra ARO
Tomáš Čokavec, DiS.,
staniční sestra ARO
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) pečuje o pacienty v závažných stavech – po resuscitaci, intoxikaci, selhání orgánů nebo náročných
operacích. Přestože služby bývají často náročné,
zdravotnický personál se na oddělení už roky téměř nemění – zdravotní sestry se rády vrací po mateřských dovolených, ostatní až na výjimky zůstávají. Podle slov vrchní sestry Zdeňky Gajdošové jsou
jako rodina, kterou spojuje nejen stejný smysl pro
humor. Vztahy posílila i pandemie, která je ještě
více semkla.
„U každého pacienta se snažíme, aby se co nejdříve
dostal z akutní fáze onemocnění a mohl pokračovat v léčbě na standardním oddělení nebo ideálně
v domácí péči,“ vysvětluje Zdeňka a Tomáš dodává:
„Stává se, že pacienta přiveze rychlá záchranná služba, podaří se nám jej stabilizovat a druhý den už si
s ním můžeme třeba popovídat.“ Některé dny jsou na
oddělení naopak těžké, ne každého se podaří i přes
veškerou péči zachránit. To pak dopadá i na personál.
O to raději oba vzpomínají na „happy endy“, jako například na pacienta, kterému nebylo ani dvacet let.
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Dovezli ho po těžkém úrazu na motorce a prognózy
byly velmi špatné. „Shodou okolností to byl bratr od
naší zdravotní sestřičky. A dnes? Je ženatý, má dvě
děti, žije plnohodnotný život a nezanevřel ani na
motorku. A to jsou právě ty příběhy, díky kterým má
naše práce smysl,“ říká Tomáš.
Pro oba je ARO srdeční záležitostí, i když na cestě
k cíli museli překonat nejednu překážku.
Tomáš je vyučený kuchař s maturitou, ale práce ve
zdravotnictví a medicína, především ta intenzivní, jej
vždycky lákala. „Když jsem se po maturitě musel rozhodnout, jestli nastoupím na vojnu nebo na civilní
službu do nemocnice, měl jsem hned jasno. Shodou
okolností se uvolnilo místo na ARO, což jsem velmi
rád přivítal,“ vzpomíná Tomáš. Po civilní službě začal
studovat Vyšší zdravotnickou školu ve Vsetíně. „Ještě
před složením závěrečných zkoušek jsem dostal nabídku pracovat na ARO, takže motivace zvládnout
úspěšně zkoušky byla velká. To se psal rok 2006.
A jsem tady s výjimkou tří let dodnes,“ říká.
Zdeňka si práci v nemocnici musela vybojovat. „Snila
jsem o studiu na zdrávce, ale rodiče mi školu vymlouvali. Přijímací zkoušky z osmé třídy mi pro velký počet uchazečů bohužel nevyšly. Rodiče mě viděli na
průmyslovce, kam bych se dostala bez přijímaček,
ale můj cíl byl jasný. Pokračovala jsem na základní
škole v nepovinné deváté třídě a další přijímačky
byly již úspěšné,“ vzpomíná. Po maturitě nastoupila
na internu, po roce přešla na ARO, kde je dvacet tři
let. Poslední tři roky jako vrchní sestra.

Sesterská práce na ARO je výjimečná tím, že má
velmi blízko k medicíně – rozhodnutí nad léčbou pacienta musí být často rychlé a přesné, proto jsou i požadavky na personál vyšší, a to nejen po odborné
a fyzické stránce, ale i po té psychické. „Ruku v ruce
s tím jde i vybavenost oddělení, která za poslední roky
prošla výraznou modernizací. Máme k dispozici nejmodernější plicní ventilátory, monitory fyziologických
funkcí nebo infuzní techniku. Optimální péči o pacienta v kritickém stavu zajišťují také moderní lůžka
s mnoha funkcemi a s kvalitními antidekubitními
matracemi proti proleženinám,“ prozrazuje Tomáš.
Rok 2020 se navždy zapíše do dějin jako rok, kdy
svět bojoval s pandemií. Téměř ze dne na den se musela nové situaci přizpůsobit celá nemocnice, všechna
oddělení. „Často jsem docházela na chirurgickou JIP,
kam umisťovali necovidové pacienty, kteří by za standardních podmínek byli hospitalizováni u nás. Nedovedla jsem si představit, jak v tak náročné době
budeme fungovat, jak zajistíme složitou péči na jiném
než našem oddělení. Ale spolupráce byla úžasná, klobouk dolů před kolegyněmi. Když z jiných oddělení
něco potřebovali, hned jsme konzultovali, radili si
navzájem, pomáhali. Velká poklona i před sestrami
z interní JIP, odvedly obrovský kus práce a postaraly
se o řadu COVID pozitivních pacientů,“ komentuje
Zdeňka. Mnohem náročnější oproti běžné situaci byla
na oddělení i organizace práce, nesrovnatelná s běžným provozem. „Začali jsme využívat i nové nástroje
při řízení oddělení a plánování práce, například komunikaci s kolegyněmi prostřednictvím aplikace na
sociální síti, kterou využíváme stále. Když někdo onemocní a je zapotřebí rychle obsadit službu, dáme si
vědět a v krátké době se vždy někdo přihlásí. Toto funguje bezvadně,“ konstatuje Zdeňka. „Troufám si říct,
že díky stálosti personálu mám nejlepší oddělení
v nemocnici. Spojuje nás stejný, většinou černý, smysl
pro humor, všichni si bez výjimek tykáme. Věkový průměr nám sice sem tam ,pokazí‘ nový člověk, kterému
není ani třiceti let, ale vždy mezi nás starší ostřílené
zapadne,“ směje se Zdeňka.
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„V každé profesi
je úspěšnost
spolupráce hlavně
o komunikaci
a důvěře. Vnímat
a vážit si práce,
kterou zaměstnanci
každý den odvádí.“
Bc. Bohdana Bambuchová,
vrchní sestra
interní spojený lůžkový fond
Když se v nemocnici vysloví jméno Bohdana, všem
se vybaví vrchní sestra interního spojeného lůžkového fondu, která si pro svou klidnou povahu,
usměvavou tvář a ochotu kdykoli a kdekoli pomoci, získala srdce mnoha zdravotníků.
Její cesta do zdravotnictví nebyla přímá. Rodiče měli
o jejím studiu po základní škole jasno – rožnovská
„vakuovka“, škola technicky zaměřená. Prosadila si ale
střední zdravotnickou školu, na kterou se navíc dostala bez přijímacích zkoušek. „Těšila jsem se na práci
zdravotní sestřičky, hlavně na pomoc dětem, které
potřebují trochu jiný, citlivější přístup,“ vysvětlila argumenty, které nakonec přesvědčily i její rodiče.
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Po maturitě nastoupila do Vsetínské nemocnice na
infekční oddělení. „Starali jsme se o pacienty od narození po pozdní seniorský věk. Navíc různorodý rozsah onemocnění napříč odbornostmi. Přísný provozní
řád na infekčním oddělení mi dal výborný základ pro
samostatnou práci, pro každodenní činnost a hlavně
pro pracovní návyky, které využívám dodnes, a které
se snažím vštěpovat kolegyním i studentkám.“
Po uzavření infekčního oddělení našla uplatnění na
postu vrchní sestry na oddělení následné péče. Na
oddělení, které pečuje o pacienty s chronickými nemocemi, s nevyléčitelným onemocněním nebo v terminálním stádiu nemoci. Psychicky i fyzicky náročná
práce způsobila vysokou fluktuaci zaměstnanců. Paní
Bohdana však svým lidským a kolegiálním stylem
vedení dokázala kolektiv stabilizovat a stmelit, na oddělení začala panovat týmová a pozitivní atmosféra
a fluktuace se výrazně snížila. O dva roky později se
otevíral nový interní pavilon, kde bylo potřeba zorga-
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nizovat jednotně práci několika oddělení a pracovišť.
Kdo jiný by měl čelit tomuto náročného úkolu, než
paní Bohdana. „Na oddělení následné péče se mi líbilo, kolektiv byl skvělý. Proto se mi neodcházelo
lehce. Ale změnu jsem brala jako další pracovní výzvu,“ vzpomíná.
Náplní práce sestry je i vedení zdravotnické dokumentace pacienta, což s sebou přináší i větší administrativní zátěž. Na druhou stranu je práce u pacienta
mnohem odbornější. Dříve chyběl pomocný personál, který by zajišťoval například převlékání lůžek,
doprovod pacientů na vyšetření nebo hygienu pacientů. „Vše bylo na nás, na sestrách. S civilní vojenskou
službou přišly nové možnosti a dnes tyto pomocné
činnosti vykonávají především sanitáři a ošetřovatelky,“ vysvětluje. Také nová a moderní budova interny
přinesla velké změny. „Je to obrovský posun. Komfortnější podmínky pro pacienty v podobě menších
pokojů se sociálním zařízením, ale i se soukromím na
vyšetřovnách. Pracovní zázemí i pracovní podmínky

pro personál významně zlepšilo nové a špičkové vybavení. Nejedná se jen o zdravotnickou techniku,
ale i pracovní pomůcky pro nás, pro sestry, což nám
práci velmi ulehčuje. Tento posun a změny vnímá
nejen personál, ale i pacienti. A to všechno má následně obrovský vliv na atmosféru, která na odděleních panuje.“
Na internu dochází i studentky ze zdravotnické
školy. „Předávání zkušeností není jen o samotné ošetřovatelské péči. Mnohdy je to o psychické pomoci,
kterou pacient, ale někdy i personál a studentky, potřebují, o naději a pochopení. Musím přiznat, že máme
šikovná děvčata, učenlivá a ochotná. Naším úkolem je správně je motivovat a utvrdit v tom, že tato
práce je pro ně ta správná a že má velký smysl.“
A jaké je hlavní moto paní Bohdany? „V každé profesi je úspěšnost spolupráce hlavně o komunikaci
a o důvěře. Vnímat individualitu každého zaměstnance a vážit si práce, kterou dennodenně odvádí.“
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„Za 52 dnů na
žluté stanici jsme
poznali nejen
problematiku jiných
onemocnění, ale
i sebe navzájem.“
Elena Vaculíková, DiS.,
staniční sestra
chirurgické oddělení
a covidová jednotka
Žlutá stanice se stala jedním ze symbolů jara 2020
ve Vsetínské nemocnici. Zdravotníci zde pečovali
o šest desítek pacientů s podezřením na nákazu
novým onemocněním způsobeným koronavirem.
Pokud se nákaza prokázala, pacienty přijala nemocnice v Uherském Hradišti. „Za dva dny jsme se musely
seznámit jak s příznaky onemocnění a způsobem
péče o pacienty, tak s prostory, které se staly naším
novým dočasným pracovištěm,“ vzpomíná. To však
nebyla jediná výzva, které čelily. „Za pár hodin jsme
poskládaly tým sester, do té doby pracujících na chirurgickém a gynekologicko-porodnickém oddělení.
Pomáhaly nám také čtyři studentky zdravotnické
školy, za což bych jim chtěla i touto cestou moc poděkovat. Věřím, že tato zkušenost pro ně bude po
absolvování zdrávky hodně cenná,“ říká.
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Pohybovat se téměř celou směnu v ochranném
oděvu, operačních čepicích, respirátorech nebo rouškách a štítech, dvojitých rukavicích a jednorázových
návlecích na obuv nebylo jednoduché a už vůbec ne
komfortní. „Když jsme naše nové uniformy fasovaly,
nenapadlo nás, že v nich bude takové horko. Osobně
jsem zápasila i se sníženou citlivostí ve dvojitých rukavicích, což komplikovalo aplikaci injekcí a zavádění kanyl,“ popisuje. Jejich pocity však šly většinu
času stranou, soustředily se na jediné. Na poslání
sester – pomoc a bezchybnou péči o pacienty.
Některé sestry nově vytvořeného týmu se znaly z firemních akcí Vsetínské nemocnice, některé se potkaly
až na žluté stanici. Nelitují toho. „Poznaly jsme problematiku jiných onemocnění, poskytovaly jsme péči
spíše pacientům s interními chorobami, zatímco naše
původní pracoviště jsou spíše operačního charakteru. Poznaly jsme více i samy sebe navzájem,“ připouští.
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Foto Jindřich Štreit
Žlutá stanice fungující dvaapadesát dnů se po skončení první epidemiologické vlny zavřela a sestry se
vrátily na svá původní pracoviště. Přály si, aby to byla
zároveň i vlna poslední. Na podzim téhož roku však
přišla vlna druhá. „Kolegyně vybrané k práci na covidové jednotce to měly ještě mnohem náročnější.
Žlutá stanice změnila barvu, na červenou. Pozitivní
pacienti se nikam nepřeváželi, zůstávali ve Vsetínské
nemocnici,“ vysvětluje a najednou zvážní: „Klobouk
dolů před nimi, jak to zvládly a i po několika měsících vlastně stále zvládají.“
O svém budoucím povolání měla jasno už v dětství.
„Maminka pracovala na dětském oddělení, k sesterské práci mě také směřovala. Brzy však onemocněla
a zůstala upoutána na invalidní vozík. Chtěla jsem jí
být nablízku a pomáhat, proto jsem si vybrala střední
zdravotní školu ve Vsetíně. Nikdy jsem nelitovala, byli
jsme výborná třída. Měli jsme štěstí na učitele i na
vyšší odborné škole, vždy byli vstřícní,“ vzpomíná.

Do Vsetínské nemocnice nastoupila v roce 2005.
Maminka ve skrytu duše doufala, že půjde v jejich šlépějích. Už na začátku studia ji ale zaujala chirurgie:
„Je to akční obor, různorodější. Můžeme velmi často
sledovat uzdravení, návrat do běžného života po operačním výkonu, návrat ke zdraví. Navíc máme vynikající kolektiv. Nejen sesterský, ale i lékařský.“
A právě na chirurgii se před lety poprvé potkala
s profesorem Jindřichem Štreitem, o kterého několik
týdnů na oddělení pečovali. S kolegyněmi se účastnila
i premiéry jeho celovečerního dokumentárního filmu
„Na tělo“, který hospitalizaci na chirurgii připomíná.
„V té době by mě ani ve snu nenapadlo, že se role
vyrovnají a stanu před jeho objektivem,“ říká s úsměvem a dodává: „Jsem moc ráda, že jsme se mohli potkat, je to zajímavý člověk. Líbí se mi jeho otevřenost,
lidi nekastuje a srdce má otevřené úplně pro každého.“
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„Je prima pracovat
s dcerami na
jednom oddělení.“
Terezie Holbová, DiS.,
dětská sestra
novorozenecká stanice
dětského oddělení
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„Holbová, počkejte, jiná sestřička s takovým příjmením tu byla včera nebo se pletu?“ S takovými
dotazy se setkávají na novorozenecké jednotce
často a není se čemu divit. Maminkám a jejich uzlíčkům štěstí pomáhají Terezie, Kristýna a Tereza Holbovy – maminka a její dvě dcery.
„Starší Kristýnka k práci s dětmi vždy směřovala.
Mladší Terezka mě s výběrem studia na zdravotnické
škole mile překvapila,“ říká maminka Terezie a je
jasné, po kom lásku k práci sestřičky její dcery zdědily.
Spokojenost v práci a fakt, že má své povolání ráda,
byly hlavními důvody, proč se je snažila do zdravotnictví přivést. „Je krásné vidět své holky v práci spokojené a usměvavé. Jsem na ně pyšná.“ A že by šel
v profesních stopách Kristýnky a Terezky i jejich bratr
Míša? „To nepředpokládám. Ale člověk nikdy neví, co
mu život přinese,“ připouští maminka.
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Mezi Kristýnkou a Terezkou je necelý roční věkový
rozdíl, jsou jako dvojčata, stále spolu. „Už jako malé
se zajímaly, co práce s miminky obnáší. Ptaly se na
křestní jména dětí, které se ten den narodily, kolik
vážily nebo měřily. Někdy jsem si i nějaká jména musela vymyslet, abych jim udělala radost,“ přiznává
maminka a pokračuje: „Měly své favority – Miu, Emu,
Vítka a Honzu.“ Když nastoupil do školky nejmladší
syn Míša a paní Terezie se vrátila zpět do práce, vyptával se stejně jako tehdy jeho sestřičky.
Dcery paní Terezie se o brášku hodně staraly. Dokázaly jej přebalit, nakrmit a také pohlídat. „Věděla
jsem, že se na ně můžu spolehnout,“ říká přesvědčivě,
i když úsměvných příhod s hlídáním syna má několik.
„Vzpomínám si například, že jsem jela na hodinový
nákup do sousedního města. Nevím, jak to holky napadlo, ale chtěly, aby tehdy sedmiměsíční Míša vy-

padal jako panenka. Převlékly ho do pěkných šatů,
kloboučku a posadily mezi panenky. Mně neřekly nic,
jen se chichotaly. Míšu jsem pak viděla až na fotografiích.“
Největší sesterské pouto se projevilo v době, když
Terezku hospitalizovali s vážnou nemocí – byla unavená, smutná, bledá a bez chuti do života. „Léčba jí
postupně zabírala, ale nejvíce se její zdravotní stav
začal zlepšovat po návštěvě Kristýnky. Přinesla jí navíc i oblíbenou hračku, kterou jsme ve spěchu zapomněly vzít. Proměna byla až neuvěřitelná. Začala
si hrát, kreslit a znovu žít svůj radostný dětský svět,“
vzpomíná maminka a dodává: „I díky této zkušenosti
nedám na návštěvy v nemocnicích dopustit. Zlepšují psychiku nemocných v jakémkoli věku a tudíž
i celkový zdravotní stav.“
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Když nastoupila na oddělení také dcera Terezka, zeptala se jí paní doktorka, zda nezná zdravotní sestřičky
Terezii a Kristýnu. „Řekla jsem jí, že jsme rodina a následovala další otázka – kolik že nás vlastně doma
ještě je,“ říká s úsměvem Terezka a pokračuje: „Odpověděla jsem, že už jen malý bráška Míša, který ale sní
o práci záchranáře nebo hasiče.“
Paní Terezii práce s lidmi a hlavně dětmi vždy bavila.
Po studiu na gymnáziu se přihlásila na nástavbu na
zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra a studiem
při zaměstnání si pak doplnila specializaci v oboru
dětská sestra. V době, kdy jí končila mateřská dovolená,
se ve Vsetínské nemocnici uvolnilo místo na novorozenecké stanici. „To mě vždy lákalo. Radost, která je při
narození dítěte, dolehne na všechny okolo,“ přiznává.
Jako každé povolání, i tohle občas přináší psychickou
zátěž i stres. „Po porodu mohou nastat komplikace
a stresující okamžiky. Těch krásných je ale podstatně
více a práce se mi stále líbí a naplňuje mě. Neměnila
bych.“
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„Pořád se cítím být
sestrou, zároveň
jsem ráda, že mohu
předat informace,
vědomosti,
nabyté zkušenosti
a podněty dalším.“
Mgr. Jana Kalčáková,
učitelka odborných předmětů
zdravotnická škola Vsetín
Vsetínská nemocnice a vsetínská zdravotnická
škola velmi úzce spolupracují v mnoha oblastech.
Pravidelně pořádají společné náborové aktivity
pro žáky devátých tříd a sanitářské kurzy. Velmi
přínosně hodnotí studenti i zdravotníci soulad
učebních osnov s reálnou praxí. A hodiny vedené
lékaři přímo ve škole? Obrovský přínos pro studenty. Pomyslným mostem mezi školou a nemocnicí je paní učitelka Jana Kalčáková, která se angažuje i v mnoha mimoškolních aktivitách.
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Paní Jana má aprobaci na výuku hned několika odborných předmětů – anatomie, psychologie, klinické
propedeutiky, ošetřovatelství a praxe. „V současné
době učím praxi a anatomii plus ošetřovatelství v interně,“ říká. Vystudovala zdravotnickou školu a před
vysokoškolským studiem na pedagogické fakultě
pracovala ve Vsetínské nemocnici. Kontakt s praxí tak
nikdy neztratila. „Pořád se cítím být sestrou, zároveň
jsem ráda, že mohu předat informace, vědomosti,
zkušenosti, podněty dalším. A pořád mě to baví,“
dodává s úsměvem.
Práce učitelek je v posledních letech mnohem náročnější. Dříve studovaly vsetínskou zdrávku jen
premianti, oborová nabídka nebyla tak pestrá. Nyní
se hlásí i mladí lidé, kteří si nejsou jisti, zda se vydali
na správnou profesní dráhu. „Rádi se věnujeme všem,
kteří si studium na naší škole zvolili. Snažíme se jim
ukázat, že profese zdravotníka má smysl. Chceme,
aby pro ně škola byla nejen místem vědění, ale i bez-
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pečným útočištěm a jistotou. Je jen na nás, abychom
i těm, kteří nejsou plně vyhraněnými pro profesi, ukázali cestu, po které je možné jít. Posilujeme v nich
prosociální chování ve vztahu k lidem, ale především k nemocnému člověku. Nejde jen o prezentaci
teorie a vědy,“ vysvětluje. Synchronizací a sjednocením ošetřovatelských standardů nemocnice s konkrétním obsahem výuky je pak přínosem i pro studenty
samotné. „Propojili jsme průřezová témata, vypustili okrajové záležitosti a soustředíme se na to, co je
nutné jako základní kámen pro praktické vyučování
a další profesní rozvoj. Ve výuce se snažíme aplikovat
moderní trendy a postupy, ale současně se držíme
i nezbytné reality,“ doplňuje. Praktická výuka je realizována téměř na všech pracovištích nemocnice, kde
odborná vyučující musí spolupracovat jak se zdravotnickým týmem, tak se studenty a vše v souladu
se zdravím a bezpečím nemocného. „Velká část lékařů dlouhodobě vyučuje na zdravotnické škole, a to
už není jen záležitost práce, ale vložení srdce profesionálů do budoucí generace nelékařského zdra-

votnického personálu. V případě potřeby odborných
konzultací jsou nám, vyučujícím i studentům, k dispozici. Ošetřovatelský personál s námi spolupracuje
kdykoliv je to jen možné a za to jim patří velké poděkování.“
Občas škola naráží na skutečnost, že ačkoli by mladí
lidé rádi na škole studovali, rodiče jim tuto práci nedoporučují, vymlouvají nebo dokonce nechtějí podepsat ani přihlášku. I přes to si někteří studenti cestu
už v prvopočátku prosadí nebo později najdou například prostřednictvím kombinované formy vzdělávání
na vyšší odborné škole. „Vybavuji si jednoho studenta původní profesí strojař. V době civilní služby
působil jako sanitář na oddělení a rozhodl se pro
profesi zdravotníka. Dále se vzdělával, absolvoval
kurz ošetřovatele a řidiče vozidla záchranné zdravotní služby, následně nastoupil k nám na vyšší odbornou školu. Dnes je vrchní sestrou urgentního
příjmu,“ vzpomíná.
Po studiu nachází absolventi široké uplatnění napříč odbornostmi. „Přesto cítíme, že se tento obor potýká v posledních letech s nízkým zájmem uchazečů,
je to škoda. Jedná se o smysluplnou práci, i když
náročnou fyzicky i psychicky. Ale je tam spousta
krásných momentů, ke kterým se člověk upíná, vrací
a mnohdy se zkušenosti z těchto chvil stávají odrazovým můstkem do další práce,“ říká a dodává: „Máme
řadu žáků, kteří dostudovali a začali pracovat ve Vsetínské nemocnici. Je pro nás potěšením, když s námi
studenti spolupracují, a absolventi se za námi zastaví
se vzpomínkou, že jsme jim něco předali, i když jsme
na ně byli přísní a důslední. Nezapomínají na zdravotnickou školu ve Vsetíně a všechny, kteří jsou s ní
spojeni.“
Někteří lidé se pro práci ve zdravotnictví takzvaně
narodí, jiní sice tento obor studují, ale tápou, zda si
vybrali správně. V některých se touha pečovat o druhé
probudí ještě mnohem později a málokdo by hádal,
že dříve vystudovali úplně jinou profesi. „Ať je to jakkoli, jsem ráda, že se spousta studentů v profesi
zdravotníka našla,“ uzavírá.
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„Je krásné být
oporou ženy při
narození
jejího dítěte.“
Bc. Petra Kašparová,
vrchní sestra
gynekologicko-porodnické
oddělení
Zdravotnictví si prosadila i proti vůli svých rodičů
a nikdy nelitovala. Přivedla na svět bezmála tisícovku dětí, práce na vsetínském porodním sále
byla dlouhá léta její srdeční záležitostí.
V roce 2019 se po krátké pauze do nemocnice vrátila
na post vrchní sestry gynekologicko-porodnického oddělení. Rok 2020 zkomplikoval koronavirus a tím jej
hodnotí jako velmi náročný. Mnohem silnější však
byly krásné momenty, které narození dětí provází.
„Už od základní školy se mi líbila zdravotnická profese a práce s dětmi. V mém přání mě podporovala
babička, která byla aktivní členkou červeného kříže.
Rodiče mé volbě nakloněni nebyli,“ vzpomíná a pokračuje: „Otec byl nemocný a často pobýval v ne-
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mocnici, kde ho maminka navštěvovala. Viděla nejen
ženy oblečené v čepečku, v uniformě, ale i ty náročnější stránky této profese. Nechtěla mi podepsat
přihlášku na zdravotnickou školu, vlastně ani nepodepsala, a já šla dle přání mých rodičů na gymnázium.“
Studium ji nenaplňovalo, bylo hodně všeobecné,
na druhou stranu jí otevřelo další možnosti uplatnění ve zdravotnictví. „Zkusila jsem lékařskou fakultu. Tam mě nepřijali, ale nabízelo se ještě dvouleté nástavbové studium na zdravotnické škole. Byla
jsem plnoletá, tak jsem podala přihlášku na nástavbu do Zlína,“ říká. Studovala obor ženská sestra,
na přelomu prvního a druhého ročníku se změnil na
porodní asistentku. Studium bylo náročné, především
po odborné stránce. „V září jsme nastoupili do školy
a už po měsíci docházeli na praxi. Velký náskok měly
před námi spolužačky, které vystudovaly zdravotní
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školu. Uměly aplikovat injekce, znaly spoustu odborných věcí, na jejichž zvládnutí jsme my ostatní měli
jen velmi málo času. Když vás to ale baví, obtíže lze
překonat a školu jsem dokončila s vyznamenáním,“
přiznává. Dařilo se jí později i na bakalářském studiu
na vysoké škole.
Snila o práci přímo na porodním sále. Bydlela ve
Vsetíně, volba pracoviště se tak přímo nabízela, ale
ve Vsetínské nemocnici nebylo volné místo. „Přijala
jsem nabídku soukromé nemocnice ve Zlíně, kde jsem
získala řadu zkušeností z oblasti gynekologie, řadu
informací o nových metodách a postupech v péči
o ženu,“ říká a pokračuje: „Chyběl mi ale kontakt s rodičkami, vadilo mi dlouhé dojíždění. V roce 1998 se
uvolnilo místo ve Vsetíně, v lednu 1999 jsem nastoupila na vysněný porodní sál, kde jsem sloužila sedmnáct let.“

Čím si ji práce na porodním sále získala? „Především prvními projevy dítěte, prvním křikem. Pohledem na spokojené, i když vyčerpané rodičky. Úlevou
v očích matky. Je krásné být oporou ženy a být jí nápomocná. Pocítit, že lidé vaši pomoc vítají, že je vnímána pozitivně, chtěně. S odstupem času vás potkají
na ulici, usmějí se, pozdraví, dovolí podívat se do
kočárku, mají hezké vzpomínky.“
Netají se tím, že je práce na porodním sále náročná
po fyzické a psychické stránce. Porodní asistentka se
musí spolehnout na své zkušenosti, instinkty, dnes už
i na přístroje. Bohužel přicházejí i těžké chvíle, to je
potom obtížné pro všechny zúčastněné. Mění se ale
i rodičky samotné. „Dříve ženy spoléhaly více na zdravotníky, věřily jim, důvěřovaly. Nebyly sociální sítě,
vymoženosti dnešní doby, ale současně jsme také nečelili tolika individuálním požadavkům, byť se naše
péče stále zlepšuje. Dnes mi přijde, že musíme svou
práci až obhajovat, přitom všichni pracujeme s maximálním nasazením, vzděláváme se, jdeme kupředu.
Rozvíjí se metody tlumení bolesti, porody do vody,
aromaterapie, minimalizují se gynekologická vyšetření. Snažíme se naslouchat všem přáním, se kterými
ženy do nemocnice přicházejí,“ přiznává.
Vsetínská porodnice prošla v posledních letech velkou proměnou. „Máme nové přístroje, lůžka, sociální
zázemí pro rodičky v porodních pokojích, rozvíjí se
metody, počet porodů se téměř zdvojnásobil,“ pochvaluje si. S financováním nákupů i vzděláváním pomáhá Nadační fond pro rozvoj Vsetínské porodnice.
Veřejnost vnímá nadační aktivity velmi kladně. „Jsem
ráda, že baví i personál, který se na akce vždy těší.
Když jsme na vánočních trzích prodávali baňky a porodnický ležák, nikdy nebyl problém obsadit služby
v prodejním stánku,“ říká.
Rok 2020 byl náročný pro všechny. „Na oddělení
jsme čelili tlaku veřejnosti při krátkodobém zákazu
přítomnosti otce u porodu, při zákazu návštěv. Rodiče
pochopitelně bránili své zájmy. I tak to byl krásný rok,
protože se nám narodila spousta dětí. Podle úsměvu
maminek při opouštění porodnice poznám, že byly
spokojené. A já s nimi.“
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„Téma nemocnice
probíráme
i u nedělního
rodinného oběda.“
Milena Jurajdová,
staniční sestra
jednotka intenzivní péče
Její rodina je s nemocnicí propojena mnoha vlákny.
K sesterské profesi přivedla svou dceru, rodinu
rozšířil zeť lékař. Společná témata tak při setkání
nehledají dlouho. Všichni jsou pro svou práci zapálení, Vsetínská nemocnice je pro ně srdeční záležitostí.
Prababička paní Mileny byla porodní bába a bylinkářka, její teta pracovala jako porodní asistentka.
Silné zdravotnické geny předala i své dceři. „Chodila
za mnou do práce, věděla, co povolání obnáší. I přesto
nebo spíše právě proto na konci základní školy dělala vše, aby uspěla v přijímačkách na zdravotnickou
školu. Po maturitě pokračovala bakalářským studiem
oboru všeobecná sestra na Univerzitě Tomáše Bati
ve Zlíně,“ vzpomíná. Milena Jurajdová mladší, nyní
Trubelíková, po studiu nastoupila na dětské oddělení.
Ani na současné mateřské dovolené profesně neza-
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hálí a dodělává si specializaci v oboru dětská sestra
v Brně. Podporu má nejen ve své mamince, ale také
v manželovi Pavlovi, lékaři radiodiagnostického oddělení Vsetínské nemocnice. Tam se také seznámili.
Na první setkání paní Mileny s přítelem dcery vzpomíná jako na milé překvapení, protože pana Pavla
znala z interního oddělení, kde krátce po ukončení
studia pracoval. „Jen je mi trošku líto syna, který není
v oboru a nad našimi rozhovory kroutí hlavou,“ směje
se a ve stejném duchu dodává: „Ptala jsem se ho,
jestli by nechtěl jezdit třeba sanitkou. Bez úspěchu.“
Po maturitě v roce 1992 nastoupila paní Milena na
neurologii a pečovala o hospitalizované pacienty. Po
mateřské dovolené se vrátila zpět na neurologické
oddělení, poté se stala staniční sestrou. Krátce pracovala i na neurologickém stacionáři. Před pár lety
získala možnost pracovat na jednotce intenzivní péče,
kde zůstává už osm let, posledních sedm a půl roku
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opět jako staniční sestra. Za tu dobu nemocnice dokončila nový interní pavilon a JIPka se zásadně změnila. „JIPka ve staré a nové budově se nedá srovnat.
Komfort a pracovní zázemí působí velmi dobře na
kolektiv, kolegyně jsou nadšené. Chodby jsou prostorné. Nemusíme při manipulaci s lůžkem vyklízet
spoustu věcí, jako tomu bylo dřív,“ zamýšlí se. Moderní prostředí má pozitivní vliv především na pacienty. „Vnímám, že se u nás teď cítí lépe. Na staré interně jsme slýchávaly pochvaly za péči, ale bohužel
kritiku vybavenosti pokojů nebo podoby sociálních
zařízení. To už je minulostí. Dnes jsou pacienti všestranně spokojení,“ říká nadšeně.
Na oddělení se věnují pacientům se závažnými zdravotními problémy. „Ráda sleduji postupné zlepšení

pacientů, jak se uzdravují a začínají se usmívat,“ hodnotí. Práce jí přináší uspokojení, na druhou stranu
přiznává, že práce na oddělení je opravdu náročná.
„Míváme na oddělení i deset pacientů v těžkém stavu.
Sestřičky byly nejednou velmi unavené, ale vždy
službu zvládly s grácií a před pacienty na sobě nedaly nic znát. Jsem za tento výborný kolektiv na mém
oddělení vděčná,“ dodává s tím, že si holky vychází
navzájem vstříc, třeba když je mimořádně zapotřebí
rychle obsadit službu.
A čím bude její první vnuk Pavlík, který se narodil
v roce 2020? Bude stejně jako maminka, táta a babička zdravotníkem? „Ať se vydá po jakékoli profesní
dráze, budu ho podporovat. Hlavně, ať jej naplňuje
stejně, jako naplňuje nás práce ve zdravotnictví.“
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„Technika se velmi
rychle vyvíjí,
možnosti jsou
úžasné.“
Pavel Ptáček,
radiologický asistent
radiodiagnostické oddělení
Rentgen... Málokdo jej v životě nepotřeboval.
Snímky si dříve nosili pacienti k lékaři sami a snad
každého lákalo si je prohlédnout. V posledních
letech se už snímky zpracovávají digitálně a lékař
si je zobrazuje pouze na monitoru. Pacienti si je
dokonce mohou odnést na „cédéčku“. Pokrok je až
neuvěřitelný, přesto je úloha člověka i tady stále
nezastupitelná.
Hlavním úkolem pana Pavla Ptáčka je, ve zkratce,
správná příprava pacienta a současně přístroje tak,
aby výtěžnost vyšetření byla co největší. „Vždy jsem se
snažil, aby mi má práce dávala smysl. Oblast zdravotnictví, kdy jste v úzkém kontaktu s lidmi, kteří potřebují pomoc, mi tento smysl dávala a stále dává.
Pro člověka, který rád pracuje s lidmi a zajímá ho
technika, je práce radiologického asistenta výbornou volbou.“
Po maturitě na vsetínském gymnáziu nastoupil jako
sanitář na chirurgii. Když se seznámil s prostředím
nemocnice a s radiodiagnostikou, uvědomil si, že jej
baví práce s lidmi a ještě více ve spojení s technikou.
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„Absolvoval jsem nástavbu v oboru radiologický
asistent. V roce 1996 se uvolnilo místo ve Vsetíně,
příští rok to bude pětadvacet let. Čtvrtstoletí, to už
je kus života,“ zamýšlí se. Za jeho působení se modernizovala nejenom technika, ale i celkový přístup
k oboru jako takovému. „Možnosti jsou úžasné, to mě
na tom stále baví. Hodně ovlivnily počítače a rychlý
vývoj nových zobrazovacích metod, které se neustále
zdokonalují. Prošli jsme řadou školení, stáží, návštěv
jiných pracovišť, museli jsme získat atestaci. Neustále
se učíme, nacházíme nové a nové věci, které nás
mnohdy překvapí,“ dodává. A nyní se těší na magnetickou rezonanci, přístroj, který se bude do Vsetína
pořizovat poprvé. Znovu jej čeká školení, poznávání,
nová praxe. „Je to další výzva.“
V práci se potkává s velkým počtem lidí, pacientů.
Na některá setkání vzpomíná obzvlášť rád. „Jednou
jsem šel pro pacienta do kabinky a tu mne uvítá zvo-

55

| BÝT SESTROU...

lání: Jejda, Vy tady ještě děláte? Úsměvné na této
situaci bylo, že to řekla vitální dvaadevadesátiletá
noblesní dáma, která toho jistě hodně pamatuje.“
Jak se pan Pavel vypořádává se situací, že se prakticky denně potkává s nemocnými lidmi? „Práci ve
zdravotnictví jsem si vybral, proto ji beru jako součást svého života. Díky tomu se lépe vypořádávám
i s těžšími dny, které občas přijdou a naopak se snažím dodat optimismus i našim pacientům, když to
potřebují.“
Při každé směně je vystaven radiačnímu riziku. „Tady
na rentgenu každý známe svou míru rizika. Dnes je
dávka záření při vyšetření významně nižší, máme
kvalitní monitoring, pracoviště je pod pravidelnou
kontrolou úřadu pro jadernou bezpečnost a v pravidelných intervalech se provádí i externí audit. Samozřejmě se chráníme, ale že bych to přeceňoval nebo

podceňoval, to ne.“ Sám dokonce učí radiační hygienu
v sanitářských kurzech, které nemocnice pořádá.
„V roce 2020 prošlo oddělení obrovskou změnou.
Nemocnice pořídila novou ultrazvukovou techniku,
obnovila CT i dva radiodiagnostické přístroje – skiaskopii a skiagrafii. Oba jsou plně automatizované,
moderní, jsou komfortní pro pacienta i personál. Špičkové je i C-rameno, které je k dispozici na operačních sálech pro ortopedy a chirurgy a zapomenout
nemohu ani na mobilní RTG přístroj, který dnes slouží
přímo u lůžka pacientů na interní JIP,“ vyjmenovává
a dodává: „Každá modernizace přístrojů na našem
oddělení je velkým přínosem. Vnímám to nejen já,
mí kolegové a lékaři, kteří tak dokáží určit rychleji
a přesněji diagnózu. Ale novinky oceňují především
pacienti, primárně pro ně a jejich prospěch moderní
přístroje pořizujeme.“
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„Už v první třídě
jsem se kreslila
oblečená
v bílém plášti.“
Mgr. Vendula Krahulíková,
odborný pracovník
v laboratorních metodách
hematologicko-transfuzní
oddělení
Tým Vsetínské nemocnice netvoří pouze lékaři a sestry pečující o pacienty na odděleních. Patří mezi
ně i laboranti klinické biochemie, patologické anatomie, lékařské mikrobiologie či hematologicko-transfuzního oddělení. Na posledně jmenovaném
pracovišti působí jako odborný pracovník v laboratorních metodách paní Vendula.
Už v první třídě v hodině prvouky se kreslila v bílém
plášti. „Holky více zajímaly šminky a panenky a mě
více věda a technika. Což mi zůstalo dodnes. Málokterá žena si asi přeje k Vánocům strunovou sekačku,“ směje se. Na gymnáziu nejraději listovala v učebnicích chemie, biologie a fyziky. Volba vysoké školy
se tedy ubírala směrem k laboratorním oborům. „Rozhodovala jsem se mezi molekulární biologií v Brně
a experimentální biologií v Olomouci. Nakonec vyhrála Olomouc. Jednak mě uchvátilo město, a jednak
pro širší uplatnění studovaného oboru.“
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Během studia absolvovala nejširší spektrum klinických a farmakologických předmětů pod záštitou olomoucké Lékařské fakulty Univerzity Palackého. „Jelikož
jsem ,Valach jak poleno‘ a mým domovem je Vsetín,
hledala jsem práci co nejblíž. Praxi jsem v průběhu
studia vykonávala i ve Vsetínské nemocnici, takže
volba byla jasná. A vyšlo to.“
Lidé se s ní mohou setkat při dobrovolném dárcovství krve a plazmy. „Mým úkolem je jim hlavně vysvětlit, co je v nejbližších minutách čeká a zodpovědět
otázky. Někdy to není ani potřeba, protože chodí
darovat pravidelně a vše už znají.“ Každý týden na
oddělení přichází desítky dobrovolných dárců krve
a plazmy. „I přes mnohá opatření, která jsme museli
respektovat v souvislosti s pandemií, jsme v roce 2020
provedli přes tři tisíce odběrů. Lidé se sami aktivně
dotazovali, objednávali nebo volali o náhradní termín,“ chválí aktivní přístup dobrovolných dárců.
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Její další náplní práce je kalibrace přístrojů, validace, interní a externí kontrola kvality v laboratoři.
Cílem laboratoře je bezchybně poskytovat servis laboratorních vyšetření ať klinickým pracovištím v nemocnici, tak ambulancím odborných či praktických
lékařů v celém regionu. „I když v některých případech
nejsme přímo s daným nemocným v kontaktu, rozhodně pro nás nejsou pacienti jen čísla. Pokud zjistíme alarmující, nečekané výsledky, kontaktujeme
oddělení či ambulanci, snažíme se hledat příčinu.“
Práce v laboratoři ji naplňuje. „Můžu říct, že ženy si
v laboratořích rozhodně nevedou špatně. Je to hodně
feminizovaný obor. Snad pro tak důležitý smysl pro
pořádek a pečlivost a obecně tiché, čisté prostředí.“
Podle paní Venduly je práce v laboratoři přesně pro ty,

kteří chtějí víc než jen přijít do práce a po několika
hodinách odejít domů s pocitem nenaplněného dne.
„Je to práce hezká, někdy náročná, ale smysluplná.
Někdo si může myslet, že je to rutina a stereotyp,
ale v medicíně tohle neplatí. Každý den se setkáváme
s novými záhadami a raritami. Výsledek často nevidíte hned, analytické myšlení je pak na místě, ale
to je přesně to, co mě na tom baví.“
Do Vsetínské nemocnice nastoupila v roce 2018. „Na
oddělení máme moderní přístrojové vybavení a zázemí v budově, která byla otevřena před deseti lety.
Člověk tráví většinu svého života v práci, a ta by mu
měla být koníčkem a radostí. Na pracovišti nemám
jen skvělé kolegy, mám tu přátele.“
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„...do nebe mávám
anděli, otevřel
mi mysl...“
Kristýna Tydlačková,
ošetřovatelka
gynekologicko-porodnické
oddělení
Ještě jako studentka vsetínské střední zdravotnické školy napsala v roce 2017 báseň o pacientce,
která vstoupila do jejího života. Řádky jsou poděkováním i vyznáním.
Od 6. třídy základní školy mluvila o studiu na zdravotnické škole. Později si sice pohrávala s myšlenkou,
že by se spíše věnovala aranžování květin a designu,
ale v posledních ročnících se opět přiklonila ke zdravotnictví. Stále si však nebyla stoprocentně jistá.
„Velmi mi pomohla paní učitelka Milena, která mě
v mém výběru nejenom ujistila, ale také mě podpořila,“ vzpomíná a vzápětí dodává: „Pokud bude tyto
řádky číst, chtěla bych jí moc poděkovat.“ Podpory
si cení o to víc, že rodina její volbě příliš nakloněná
nebyla. „Ale pokud máte sen, tak za ním jděte. Nedejte příliš na slova druhých. Vybrala jsem si svou
cestu, svůj cíl, odhodlaná se poprat s výzvami.“ Cítila,
že zvládne vidět začátek i konec života, že zažije
úspěchy i selhání. Od studia na zdravotnické škole ji
neodradila ani velká dávka odpovědnosti.
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Stařence, o kterou pečovala během praxe na střední
zdravotnické škole, je neskutečně vděčná. „Otevřela
mi oči. Díky ní vím, že má práce má smysl, že není zbytečná.“ Na druhou stranu pochopila, že se musí naučit nevytvářet si příliš silný přátelský vztah k pacientům. „Jinak to zabolí. Tak, jako s mou pacientkou.“
Pokaždé, když prochází kolem budovy následné
péče, si vzpomene nejenom na stařenku a další pacienty, o které se starala, ale také na léta strávená
ve škole, na první minuty, hodiny a dny praxe. „Měla
jsem štěstí na úžasný personál, skvělé paní učitelky,“
vysvětluje a přiznává: „Ne vždy byla praxe jednoduchá. Všechny jsme někdy odcházely domů se slzami
v očích, ptaly jsme se, proč jsme si vybraly tuto cestu.
Cítily jsme pocity selhání, některé spolužačky dokonce chtěly studium ukončit.“ Vždy ale přišly silnější
momenty. „Když pomůžete potřebným, zachráníte jim
život. Péče o nemocné není snadná, ale je to práce,
kterou miluji.“
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Báseň
o stařence
Kristýna
Tydlačková

O druhé moc ráda pečuji, na ošetřovatelku teď studuji.
A během studia na praxi chodím, zjišťuji, že na tu práci se hodím.
Interna první zastávkou byla, můžu říct upřímně, že je to síla.
A potom LDN, ortopedie, člověk se se svou profesí sžije.
Každému jednoho člověka přidělí, abychom s ním moc starostí neměli.
Na LDNce paní mi svěřili, no zřejmě proto, že mi tak věřili.
Nejen, že staří lidé se stydí, ta paní měla i hrůzu z lidí.
Když jsem k ní přišla, tak měla strach, srdce ji tlouklo jak na poplach.
Nejdřív jsem myslela, že to hned vzdám, ještě, že pevnou vůli fakt mám.
Obě jsme trpěly, já i ta paní, já jsem však přesto dál chodila za ní.
A po pár týdnech, co už mě znala, zvykla si na mě, už se nebála.
Čas rychle letí, proč nemůže stát? Brzy byl čas, sbohem ji dát.
Bylo to těsně před Vánocemi, za okny sníh se snášel na zemi.
Koledy zněly a nešlo mi říct, že za ní nepříjdu už nikdy víc.
Popřála jsem jí, ať je zas zdravá, pak se stalo to, co málo se stává.
Vzala mě za ruku, pevně mě držela, a pustit domů dlouho mě nechtěla.
Slova mi došla a já tam jen stála, do očí té milé ženě jsem hleděla.
V tu chvíli vytryskly mi z očí slzy, a dodnes vážně hrozně mě mrzí,
že jsem ji tak brzy opustit musela, vždyť měla oči krásného anděla.
Ačkoliv je to už nějaký čas, dodneška slyším ten její hlas.
Vzpomínám také na oči krásné, že nezapomenu, to je mi jasné.
Odkud tam přišla, hlavou mi běží, pustit ji z hlavy dokážu stěží.
V myšlenkách vracím se k této paní, a vážně ráda vzpomínám na ni.
Po Vánocích jsem znova šla tam, na místo, které v srdci svém mám.
Šla jsem na pokoj, kde ona spala, chvíli jsem jen tak ve dveřích stála.
Ta její postel prázdná byla, a já se smutkem velikým chvěla.
Vrchní mi potom naději vzala, a já celou noc proplakala.
Proudem mi z očí stékaly slzy, že už ji nepotkám, strašně mě mrzí.
Však velké díky tímto jí vzdávám, do nebe tomuto anděli mávám.
Ona mi zvládla otevřít mysl, díky ní vím, že ta práce má smysl.
I když je nahoře, je jasné přeci, že navždy bude živá v mém srdci.
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Slova, díky kterým
má naše práce smysl
Milé sestřičky z 2. podlaží nové interny, jsem moc ráda, že už jsem z nemocnice doma, ale o to víc cítím potřebu vám poděkovat. Poděkovat za veškerou
péči, kterou jste mi věnovaly po dobu mé hospitalizace, za krásný přístup
k pacientům, za ochotu, vstřícnost a snahu pomoci. Ale hlavně za úsměv.
Všichni dobře víme, že úsměv léčí. Vy jste vždycky říkaly, že nám nemůžete
poskytnout nic, co nám nepředepíše lékař. Úsměv nám však můžete předepisovat vy samy a děláte to v hojné míře. Při náročnosti vaší práce je to
obdivuhodné. Proto ještě jednou vám všem děkuji a přeji vám hlavně zdraví
a sílu vydržet. Takový usměvavý celý kolektiv se najde málokde. Pěkné léto
a dostatek odpočinku vám přeje
Marie N.
...vyjádřit velké díky za jejich vstřícnost a péči, které se mi dostalo a především lidský přístup...
...I když od dětsví žiji v Čechách, narodila jsem se ale v Uherském Hradišti
a moje rodina, jedna její větev, pochází ze Vsetína. A o to víc jsem měla
radost, že tam někde mezi těmi „úžasnými, férovými a nezdolnými Valachy“
jsou i mé kořeny, a že i v dnešní době tam stále žijí bezvadní lidé.
Helena K., Sázava
...moc poděkovat celému kolektivu za příkladnou a obětavou péči, které se
mi dostalo na tomto oddělení. Povzbuzení milým slovem a laskavý přístup
mi dodávalo energii k zvládání zdravotních potíží a rehabilitací. Obdivuji
jejich elán a smysl pro humor, se kterým přistupují k tak náročné a vyčerpávající práci...
Jana K. s rodinou
...tímto e-mailem bych Vás chtěla velmi moc pochválit...
...sestřičky z porodního sálu pouhým dotekem dokážou člověka neuvěřitelně podpořit. Po převezení na poporodní oddělení jsem zjistila, že lékaři
i sestry tvoří na celém oddělení skvělou atmosféru. Každá sestřička, jak ta
co se stará o miminka, tak i ta co se stará o maminky, má dar povzbudit
i pohladit duši matky...
Klára S. a Zdeněk H.
...milé, laskavé sestřičky, které se umí usmát i prohodit milá slova, víte, to
dnes není samozřejmost...
Jana Š., Jeseník nad Odrou
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...děkujeme sestřičkám z JIP za jejich odbornost, pečlivost a laskavost, s jakou k otci po operaci přistupovaly a věnovaly se mu. Jsme si vědomi, že díky
jejich péči proběhla rekonvalescence velmi dobře...
Kateřina M.
...jsem byla hospitalizována za účelem provedení lumbální punkce. Velmi
oceňuji přístup veškerého personálu – lékařů, sester, ošetřovatelek i zaměstnankyň úklidu. Všichni byli velmi milí, ochotní, vstřícní a jejich přístup byl
nejen velmi profesionální, ale také empatický a lidský... Velmi děkuji za samotné provedení celého zákroku, kdy nejenže celou punkci provedla absolutně bezbolestně a tak vyvrátila veškeré mýty, které jsem o provedení
tohoto zákroku slyšela...
Přeji, aby se jim i nadále dařilo jejich práci vykonávat tak, jak tomu bylo
v době mé hospitalizace...
Gabriela K., Třinec
...jsem byla nadšená z péče a vřelého přístupu veškerého personálu, jak lékařů, tak sestřiček. Jednali se mnou vždy s úsměvem a laskavě...
Radmila N.
...chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za vzornou péči, poskytnutou naší mamince Vašimi zaměstnanci z oddělení následné péče...
...chceme ocenit jejich taktní a lidský přístup...
...také chceme pochválit Vašeho sociálního pracovníka, který nám pomohl
řešit naši svízelnou situaci. Moc si vážíme Vaší starostlivé péče...
...a přejeme hodně sil ke zvládnutí náročných situací...
Irena D., Luhačovice, Radek J., Liptál
...vyjádřila velké poděkování za příkladnou péči, kterou Váš tým sestřiček
mému otci po celou dobu hospitalizace věnoval. Ačkoliv je otec neslyšící,
všechny sestry byly v komunikaci s ním vždy velmi nápomocné a dělaly
maximum pro oboustranné porozumění. Je zřejmé, že jsou sestry velmi
pracovně vytížené, o to více si vážím trpělivosti a ochoty, která se dostala
nejen otci, ale také nám, rodinným příslušníkům...
Petra Z.
Obdivuji zvláště sestřičky, že dokážou při svém vytížení být k pacientům trpělivé, usměvavé, vstřícné a ochotné. Myslím si, že takto lze jednat jen tehdy,
když to neberou jako práci, ale jako službu a poslání. Těší mě a naplňuje
nadějí, že mezi sebou mají i mladou nastupující generaci.
Jiří K.
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JSEM
SESTRA
Každý z nás se od příchodu na tento svět se sestřičkami setkává. Během
života navštěvujeme zdravotnická střediska, nemocnice, v závěru života
domovy či hospice.
Vždy jsme rozechvěni, protože je vyhledáváme tehdy, když nás něco trápí,
něco bolí. Nestává se, že bychom je navštěvovali v době, kdy je nám dobře.
Jen tak, abychom je pozdravili, poděkovali za to, že jsou vždy připraveny
nám podat pomocnou ruku.
Prošel jsem několik nemocnic s fotoaparátem, Olomouc, Šternberk, Vsetín,
Komárov, abych zaznamenal, jak sestry pracují, jak žijí. Navštívil jsem různá
oddělení, od běžné preventivní prohlídky, přes urgentní, dětské oddělení
až po operační sály. Jejich práce je různorodá, ale vždy mimořádně zodpovědná a náročná. Lékař určuje a rozhoduje o stavu pacienta a sestra je
jeho partnerem.
Sestry jsou ty, od kterých čekáme pochopení, úsměv a pohlazení. Mnohdy
si neuvědomujeme, jak těžkou službu vykonávají a co všechno mají již ten
den za sebou. Probdělé noci, péče o pacienta v kritických situacích, někdy
se raději otočíme, abychom neviděli, co všechno musí udělat, tisíce jiných
úkolů a úkonů… Neuvědomujeme si, že mají rodinu, manžela, děti, od kterých
denně odcházejí pomáhat druhým…
Važme si jejich práce, jejich otevřených srdcí, která nám bezelstně dávají, abychom se mohli radovat ze života.
Jindřich Štreit
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE |
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Účastnila jsem se průběžně prací na této publikaci, byla jsem nejen při
rozhovorech, ale také při focení těchto báječných lidí.
Navštívila jsem opětovně oddělení, na kterých pracují, sledovala jejich práci,
spěch, ale i únavu, stres, obavy o pacienty, o sebe i o své blízké. Nebyl to
jednoduchý rok. Přesto jsme v něm našli malinko času na tato krátká setkání
a na drobný oddech vyplněný rozhovorem nebo rychlým úsměvem do objektivu fotoaparátu.
Nechť je tato publikace poděkováním všem, kteří stáli v první linii, všem,
kteří stáli ve druhé linii a bez kterých by ta první tak skvěle nefungovala.
Nechť děkuje i nezdravotníkům, bez kterých by nebylo teplo, světlo, léky,
pomůcky, strava, …
A nechť i po mnoha letech od jejího vydání připomíná nejen dobu koronavirové pandemie, ale především lidi, kteří s ní tak vytrvale a statečně
bojovali.
Věra Prousková
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Na vzniku této publikace
se podílela i společnost LINET Group.
Děkujeme za finanční podporu
a také za špičková lůžka,
která v naší nemocnici slouží
zdravotníkům i pacientům...
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