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Úvodní slovo

náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych využila svého úvodního slova zejména k poděkování všem zaměstnancům i vedení Vsetínské nemocnice za to,
jak jste společně zvládli nesmírně náročný uplynulý rok. Byl provázen obrovskou nejistotou, množstvím úkolů nad rámec běžného
provozu nemocnice, které vyžadovaly velké osobní nasazení a obětavost. Covid-19 odebral všem mnoho fyzických i psychických sil.
Zdravotnictví hlavně díky Vám v této přetěžké zkoušce obstálo. Patří Vám za to
velký dík a respekt.
Zdravotnictví ale ani při pandemii a přes související omezení nemohlo zcela
rezignovat na poskytování ostatní péče svým pacientům. I tohoto úkolu jste se
v maximální možné míře zhostili, i když jste se museli neustále vyrovnávat s chronickými problémy českého zdravotnictví, zejména přetíženým a chybějícím zdravotnickým personálem. To je stálá a nepřetržitá, často frustrující výzva, která
provází každodenní provoz nemocnice. Její řešení je zejména v rukou celostátního
nastavení, ale aktivně do něj musí vstupovat i nemocnice ve spolupráci s městem
a krajem tak, abychom zdravotníky udrželi v regionu dobrými pracovními podmínkami, vytvořili vlídné prostředí jak pro studenty, ale současně motivovali i starší
kolegy ke zkvalitnění výuky a předávání zkušeností nastupující generaci zdravotníků. Aby bylo zkrátka možné vytvořit prostředí pro chuť v nemocnici pracovat a na
Vsetínsku zůstat. Přispět k tomu může každý, i šířením dobrého jména nemocnice, protože jsme všichni na jedné lodi a radosti, úspěchy i problémy jednoho
současně patří všem.
Jsem ráda, že k lepšímu prostředí přispěje Zlínský kraj i po stavební stránce.
V uplynulém roce jsme spolu s vedením nemocnice pracovali na tom, aby mohla
být v roce 2022 zahájena rekonstrukce budovy K, kde najde nové místo pracoviště
hemodialýzy a své důstojné zázemí zde najdou i studentky a studenti místní zdravotnické školy. Moderní přístrojové vybavení bude doplněno mimo jiné o magnetickou rezonanci. Připravuje se postup pro realizaci dalších potřebných a dlouhodobě odkládaných investic do modernizace areálu, zejména chirurgického
pavilonu.
Jakkoliv jsou investice a moderní vybavení potřebné a nezbytné, srdcem nemocnice jste vy, její zaměstnanci a vaši pacienti, kteří se na vás s důvěrou a nadějí
obracejí.
Dovolte mi proto ještě jednou z hloubi duše poděkovat za váš profesionální
a lidský přistup k nelehkým výzvám, které pro vaši práci přinesl uplynulý rok a také
za věrnost Vsetínské nemocnici i lidem celého regionu, kterým nemocnice a generace zdravotníků poskytují zdravotní péči již více než 110 let.
MUDr. Olga Sehnalová, MBA
náměstkyně hejtmana Zlínského kraje
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Úvodní slovo

předsedkyně představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
moje úvodní slovo bude tentokrát patřit především zaměstnancům,
a tím hlavním slovem je vděčnost. Všem zaměstnancům bez rozdílu
patří obrovský dík za další rok prožitý v barvách Vsetínské nemocnice, dík za loajalitu, vytrvalost, kolegialitu a nasazení v době, ve
které byly jejich odborné služby naprosto nenahraditelné. Byly nenahraditelné o to více, že uplynulý rok byl pokračující pandemií
zasažen ještě více, než rok předchozí.
S drobným odstupem mnozí z vás hodnotí tuto dobu jako velmi náročnou, fyzicky,
ale hlavně psychicky. Současně už ale mnozí i dodávají, že to také bylo období, kdy
se mnohému naučili, kdy více než kdykoli dříve poznali práci kolegů z ostatních
oddělení, kdy bylo potřeba péči organizovat a poskytovat jinak, a to se zásadním
přihlédnutím k možné přítomnosti infekce. A každá taková změna přináší nové
zkušenosti i znalosti. Buďme za ně vděčni, protože je v budoucnu budeme ještě
zcela jistě potřebovat.
Poděkování bych však chtěla vyjádřit všem, kteří v této době mysleli na nemocnici i na všechny ostatní zdravotníky bez rozdílu jejich místa výkonu práce. Bez
podpory okolí by to pro všechny bylo ještě mnohem složitější.
Přes tuto složitou dobu jsme však dokázali dokončit mnohé projekty. Dokázali
jsme investovat, dokončit rozsáhlé projekty financované z evropských dotací, řádně
odměnit zaměstnance za práci a akciovou společnost nadále udržet v kladném
hospodaření. Po rozdělení zisku za rok 2021 Vsetínská nemocnice a.s. vstupuje
do roku 2022, ve kterém si připomene 111 let své existence, s vyrovnanou ztrátou
z minulých let. Bylo to dlouhých deset let práce, ve kterých se neuhrazená ztráta
z minulých let ve výši 139 mil. Kč postupně snižovala až na letošní nulu.
Na závěr svého úvodního slova chci připomenout velký problém našeho zdravotnictví. Budoucnost nejen naší nemocnice, ale i celého zdravotního systému
v České republice, závisí především na lidech, na zdravotnících. Je to zásadní problém současného, ale především budoucího zdravotnictví. Proto jsme se v posledních letech velmi věnovali stabilizaci personálu, ale i spravedlivému odměňování,
nastavení řady náborových aktivit, zaměstnaneckých benefitů, úzké spolupráci
s místní zdravotnickou školou i podpoře našich zaměstnanců v dalším studiu.
Věříme, že se stejným přesvědčením a odpovědností budou k řešení dostatečného
počtu zdravotnického personálu přistupovat i další subjekty v celé naší společnosti, a to dle jejich kompetencí. Jedině tak bude možné zajistit deklarovaný cíl
zdravotní politiky ČR – stejná kvalita a dostupnost péče pro každého občana
České republiky.
S úctou, přáním pevného zdraví a klidného světa
Ing. Věra Prousková, MBA
předsedkyně představenstva
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Zpráva dozorčí rady

Vsetínské nemocnice a.s. za rok 2021

Dozorčí rada
přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2021 a s ní související dokumenty, včetně zprávy o vztazích, návrhu na rozdělení
zisku, výroční zprávy a zprávy nezávislého auditora za účetní období roku 2021. Dozorčí rada schválila účetní závěrku a doporučila ji ke schválení valné hromadě.
Dozorčí rada konstatuje, že stav hospodaření Vsetínské nemocnice a.s. je na velmi dobré úrovni a děkuje představenstvu a managementu za
jejich práci. Zároveň se připojuje k poděkování všem zaměstnancům za odvedenou práci v nelehkém roce 2021.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan
předsedkyně dozorčí rady
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1.
Základní
údaje

Charakteristika
společnosti
Název společnosti n Vsetínská nemocnice a.s.
IČ | DIČ n 26871068 | CZ26871068
Sídlo společnosti n Vsetín | Nemocniční 955 | PSČ 755 01
Zápis v obchod. rejstříku n Krajský soud v Ostravě | oddíl B | vložka 2946
Datum zápisu n 20. září 2005
Datum zahájení činnosti n 1. května 2007
Právní forma n akciová společnost
Akcionář n Zlínský kraj | Třída T. Bati 21 | Zlín | PSČ 760 01
Telefon n + 420 571 818 111
Webové stránky n www.nemocnice-vs.cz

Předmět
podnikání

Poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované, diagnostické,
léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou n Opravy
silničních vozidel n Hostinská činnost n Masérské, rekondiční a regenerační
služby n Silniční motorová doprava | Nákladní, provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | Osobní, provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče n Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1–3 Živnostenského zákona

Základní
kapitál

Základní kapitál společnosti je 274 000 000,- Kč, je vydáno 271 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč, a dále
30 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 tis. Kč. K 31. 12. 2021 je základní kapitál splacen.
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Dozorčí rada

Představenstvo

Ing. Karol Muránsky

Ing. Věra Prousková, MBA

místopředsedkyně představenstva,
od 25. 1. 2021 předsedkyně představenstva

předseda dozorčí rady
do 25. 1. 2021

Mgr. Taťána Valentová MUDr. Miroslav Adámek
Nersesjan,
člen DR do 25. 1. 2021

člen DR od 25. 1. 2021,
předsedkyně DR od 9. 2. 2021

Ing. Martin Déva

Ing. Miroslav Hladík

Ing. Tomáš Pajonk

MUDr. Milan Doležel

MUDr. Martin Janáč

Lucie Kotrlová, DiS.

Mgr. Pavel Bartoň

Ing. Pavel Maňásek

člen DR do 25. 1. 2021

člen DR do 25. 1. 2021

člen DR do 25. 1. 2021

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva do 25. 1. 2021

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

Mgr. Jozef MACHEK

člen představenstva do 25. 1. 2021

MUDr. Róbert Teleky
člen dozorčí rady

člen DR od 25. 1. 2021

člen DR od 8. 2. 2021

MUDr. Martin METELKA, MBA
člen představenstva od 25. 1. 2021

Ing. Tomáš Pifka

člen DR od 25. 1. 2021

Ing. Martin Pavlica, MHA

člen představenstva od 25. 1. 2021

10

Vsetínská nemocnice a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Mgr. Josef Slovák

člen DR od 25. 1. 2021

Statutární orgány
společnosti

Vedení nemocnice

Ing. Věra Prousková, MBA
ředitelka

Ing. Martin Pavlica, MHA

náměstek pro personální řízení

Ing. Ladislav Kašpar

MUDr. Martin Metelka, MBA,
náměstek pro léčebnou péči

Mgr. Pavel Šupka

náměstek pro ošetřovatel. péči

Ing. Martin Rais

provozní náměstek

ekonomický náměstek do 30. 4. 2021

Ing. René Janosch,

Ing. Libor Czeffer

ekonomický náměstek od 1. 5. 2021

Ing. Lenka Plačková

manažer PR do 13. 6. 2021

manažer kvality

Ing. Radka Benešová,

vedoucí pracoviště komunikace
a marketingu od 14. 6. 2021
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Organizační struktura
DOZORČÍ RADA

VALNÁ
HROMADA

PŘEDSTAVENSTVO

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
Náměstek
pro léčebnou péči

PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
Ředitel

Pracoviště
sekretariátu

Oddělení *
Primář
úsek
OŠETŘOVATELSKÉ péče
Náměstek pro
ošetřovatelskou péči

Pracoviště
právní služby
Interní auditor

úsek řízení kvality

Oddělení *
Vrchní sestra

Ambulance
PLDD a PLD

Odběrové centrum

PRACOVIŠTĚ
KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

Mobilní tým sester

Nemocniční
epidemiologie

Pracoviště
nutričních terapeutů

LPS
OČKOVACÍ CENTRUM

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
Náměstek
pro personální řízení

Pracoviště
donáškové služby

Pracoviště komunikace a marketingu
Pracoviště projektového manažera

Ekonomický úsek
Ekonomický náměstek

Ekonomické
oddělení
Oddělení
informačních
systémů
Oddělení
CENTRÁLNÍHO
NÁKUPU
LÉKÁRNA
Pracoviště
controllingu
Oddělení
zdravotních
pojišťoven
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Pověřenec pro
ochranu
osobních údajů
Personální
a mzdové oddělení
Pracoviště
BOZP a PO
Pracoviště
vzdělávání

Provozní úsek
Provozní náměstek

Bezpečnostní
manažer
Provozní
oddělení
Oddělení
energetiky
Oddělení
ÚDRŽBY
Oddělení
STRAVOVÁNÍ
Oddělení
DOPRAVY

Vedení oddělení
Anesteziologicko-resuscitační oddělelní
primář MUDr. Marek Proksa
vrchní sestra Zdeňka Gajdošová
Centrální operační sály a centrál. sterilizace
vedoucí lékař MUDr. Dalibor Dvořák
vrchní sestra Mgr. Jana Hanušová
Dětské oddělení
primář MUDr. Marián Rubint
vrchní sestra Bc. Eva Kovářová
Gynekologicko-porodnické oddělení
primář MUDr. Jiří Hlavinka
vrchní sestra Bc. Petra Kašparová
Hematologicko-transfuzní oddělení
primářka MUDr. Jana Pelková
vrchní sestra Marie Kašparová
Chirurgické oddělení
primář MUDr. Radim Slováček
vrchní sestra Bc. Miriam Valchářová
Infekční oddělení
primářka MUDr. Helena Fukalová
Interní oddělení
primář MUDr. Ján Ürge, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Bohdana Bambuchová
Klinický psycholog
Mgr. Alena Střelcová
Oddělení následné péče
primářka MUDr. Zuzana Vojtěchová
vrchní sestra Mgr. Adriana Šimková
Neurologické oddělení
primářka MUDr. Blanka Rychlíková
Oddělení klinické biochemie
primářka RNDr. Dagmar Bělovová
vedoucí laborantka Pavlína Melichaříková
Oddělení lékařské mikrobiologie
primář MUDr. Jan Tkadlec
vedoucí laborantka Eva Sotolářová
Oddělení patologické anatomie
primář MUDr. Petr Mičulka
vedoucí laborantka Mgr. Věra Maňáková
Oddělení TRN
(tuberkulózy a respiračních nemocí)
primářka MUDr. Jaroslava Lanžhotská
vrchní sestra Hana Chmelařová
Ortopedické oddělení:
primář MUDr. Tomáš Strnad
vrchní sestra Bc. Irena Srbová, DiS.

Praktický lékař
MUDr. Jaromír Šimeček
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Marie Dvořáková
Radiodiagnostické oddělení
primářka MUDr. Blanka Ludvová
vedoucí radiologická asistentka Anna Ingrová
Rehabilitační oddělení
primářka MUDr. Danuše Trnovcová
ved. fyzioterapeutka Mgr. Pavlína Matějčková
Ušní, nosní, krční oddělení
primářka MUDr. Magdaléna Krutilková
vrchní sestra Mgr. Andrea Adámková

Vedoucí
zaměstnanci

hospodářsko-technických služeb
Oddělení zdravotních pojišťoven
Ing. Barbora Zientek
Oddělení informačních systémů
Ing. Petr Lusar
Oddělení centrálního nákupu
Jan Vojta, MBA
Lékárna DUO
Mgr. Tomáš Svoboda
Ekonomické oddělení
Ing. Ivana Mikulová
Oddělení stravování
Eva Maliňáková
Provozní oddělení
Ing. Lukáš Zientek
Oddělení energetiky a údržby
Bohumil Rožnovják
Oddělení dopravy
Hana Michalcová
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2.

Historie
společnosti
110 let již nemocnice pečuje o své pacienty. Slavnostní otevření

se uskutečnilo 23. dubna 1911, oficiální pojmenování znělo Jubilejní všeobecná veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. na Vsetíně. Tehdy
měla jen jednu dvoupodlažní budovu a menší přízemní objekty, sloužící
pro izolaci infekčních pacientů, ubytování personálu, dále jako technicko-hospodářské zázemí a márnice. První pacienty nemocnice přijala 16. května
1911, primářem se stal MUDr. Josef Gregor, který nemocnici vedl až do roku
1928. Po jeho úmrtí pomyslnou štafetu převzal MUDr. Josef Holz, jenž se významně zasloužil o rozvoj, výstavbu dalších pavilonů a rozšíření odborností.
V čele nemocnice stál bezmála třicet let. V padesátých letech se nemocnice
stala centrem tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví. V sedmdesátých a osmdesátých letech byly postaveny nové budovy (infekční pavilon,
poliklinika, pavilon LDN), v devadesátých letech dokončena přístavba k chirurgickému pavilonu se zázemím pro centrální operační sály a centrální
sterilizaci. Na přelomu tisíciletí byl vystavěn nový stravovací pavilon (1999
až 2003), následně rekonstruován infekční pavilon, kterému školáci vybrali
název Čtyřlístek. V dubnu 2011 byl u příležitosti 100. výročí nemocnice otevřen nový pavilon patologie a centralizovaných laboratorních provozů, o dva
roky později pak zahájen provoz rekonstruované centrální sterilizace. V následujících letech se celkový vzhled areálu nemocnice výrazně proměnil,
byla realizována řada významných investičních akcí, které přispěly ke zvýšení komfortu pacientů i zaměstnanců.
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V roce 2016 nemocnice pokračovala v obnově lůžek a zdravotnické techniky, v modernizaci porodních a dalších pokojů i v zavádění nových léčebných a ošetřovatelských metod. V září byla
slavnostně zahájena stavba nového pavilonu pro interní a neurologické oddělení.
Rok 2017 byl Rokem zaměstnance, který přinesl nejen růst mezd
či příplatků za nepřetržitý a směnný provoz, ale také znovuzavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, navýšení
příspěvku na závodní stravování, rozšíření vzdělávacích a společensko-sportovních aktivit. Nemocnice prošla rovněž významnou
změnou v oblasti zpracování dat – byl modernizován nemocniční
informační systém, ekonomický systém i systém pro řízení logistiky. Modernizována byla výpočetní technika. Dokončena rekonstrukce přízemí pavilonu G, kde vznikly ambulance a zázemí pro
rehabilitaci.
V roce 2018 byla dokončena stavba nového interního pavilonu.
Náklady překročily 230 mil. Kč, stavba byla financována Zlínským
krajem. Nemocnice do nového pavilonu pořídila zdravotnickou
techniku a další vybavení (včetně drobného majetku) za více než
35 mil. Kč. I přes tak velkou investiční akci byly finanční prostředky
investovány také na ostatní oddělení. V budově polikliniky bylo rekonstruováno rehabilitační oddělení a lékárna. Oddělení nemocnice, kterých se nedotkla výstavba interního pavilonu, byla dovybavena novou zdravotnickou technikou.
V roce 2019 byla zahájena další etapa modernizace přístrojového vybavení. Do provozu byl uveden nový výpočetní tomograf
za bezmála 18 mil. Kč, na jeho pořízení, stejně dalších přístrojů, získala nemocnice dotaci z evropských prostředků v rámci programu
IROP 31 – Zvýšení kvality návazné péče. Nemocnice vybudovala
nové gynekologické ambulance v pátém patře chirurgického pavilonu, na oddělení se podařilo vybudovat nadstandardní pokoj
se sociálním zázemím, který může být v případě potřeby využíván
jako pokoj izolační. V závěru roku nemocnice zprovoznila moderní,
plně automatický skiagrafický přístroj za více než 6 mil. Kč.
V roce 2020 se nemocnice připojila k aktivitám Roku sester a porodních asistentek a projektu Nursing now, jejichž záměrem bylo
představit práci sester, vrátit povolání prestiž v očích veřejnosti
a získal mladé lidi pro práci ve zdravotnictví. Celým rokem nás
provázelo heslo Moje práce má smysl, jsem sestra. Naplánována
byla celá řada akcí, vzhledem k pandemii Covid-19 se však mohla
uskutečnit jen část z nich. V rámci programu IROP 31 – Zvýšení
kvality návazné péče se podařila na oddělení pořídit velká řada
přístrojů a vybavení: lůžka, monitorovací systémy pro intenzivní
péči, inkubátory, hysteroskop, mikroskopy, automatická linka pro
přípravu histologických preparátů, hmotnostní spektrometr. Pokračováno bylo v obnově zobrazovací techniky, pořízena byla špičková skiaskopická stěna za 6,5 milionu korun, C-rameno za bezmála pět milionů korun a ultrazvuková technika za téměř dvanáct
milionů korun.
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3.

Vsetínská nemocnice
v roce 2021
Leden 2021
První se narodil Patrik Juřička

První dítě roku 2021 se v naší nemocnici narodilo druhé lednové ráno v 5:01
hodin. Chlapec Patrik Juřička měl při narození 3.500 g. Narodil se mamince
Veronice Adamcové, která bydlí v Pulčíně. Doma na malého brášku čekala
šestiletá sestřička.

Začalo očkování, nejprve zdravotníků

Čtvrtý lednový den dostali vakcínu proti Covid-19 první zdravotníci naší nemocnice. Postupně se očkování zpřístupňovalo dalším profesním skupinám
a občanům podle jejich věku. Zdravotníci vyjížděli očkovat také klienty do
domovů pro seniory. Za první měsíc nemocnice aplikovala více než tisícovku dávek vakcín. Velká pozornost byla věnována péči o covidové pacienty, v provozu byly dvě covidové stanice, pacienti v závažných stavech
hospitalizováni v rámci intenzivní péče.

Představenstvo má nové složení

Tříčlenné představenstvo nemocnice má od pondělí 25. ledna nové složení.
Jeho předsedkyní se stala dosavadní ředitelka a místopředsedkyně Ing. Věra
Prousková, MBA. Členy představenstva jsou náměstek pro léčebnou péči
MUDr. Martin Metelka, MBA a náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica, MHA. O změně ve vedení nemocnice rozhodla valná hromada. Nové
představenstvo bylo jmenováno na základě výsledků výběrového řízení na
manažerské pozice v nemocnicích založených Zlínským krajem.

Snímky zdravotníků
v prestižním katalogu

Náročnou práci zdravotníků zachycují fotografie v katalogu putovní výstavy
JSEM SESTRA. Autorem snímků, jejichž část vznikla v naší nemocnici, je světoznámý fotograf, vsetínský rodák, profesor Jindřich Štreit. V polovině ledna
katalogy přímo do Vsetína přivezla viceprezidentka Spolku vysokoškolsky
vzdělaných sester Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. Spolu s velkoformátovými
fotografiemi pořízenými na zdejších odděleních je předala vedení nemocnice a také fotografovaným zdravotníkům.
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Sanitářský kurz:
část se konala on-line

Dvanáct nových zdravotníků úspěšně dokončilo speciálně organizovaný
sanitářský kurz. Nemocnice jej připravila ve spolupráci s partnerskou zdravotnickou školou (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín). Kurz byl nabídnut lidem, kteří
projevili zájem pomáhat v době pandemie v nemocničním provozu, ale
chybělo jim potřebné zdravotnické vzdělání. Teoretická příprava probíhala
vzhledem k epidemiologické situaci většinou distančně v on-line režimu.
U závěrečných zkoušek uspěli všichni účastníci, třetina z nich přímo nastoupila do nemocnice.

Podepsali novou kolektivní smlouvu

Devětadvacátého ledna se poprvé sešli členové nového představenstva naší
nemocnice se zástupci odborových organizací, aby společně podepsali
novou Kolektivní smlouvu na rok 2021. Zvýšení základních tarifů v průměru
o 10 % tak bylo definitivně potvrzeno a zaměstnancům předávány nové
mzdové výměry.

Únor 2021
Veřejná sbírka
pro sestru Martinu a její děti

Nemocnice vyhlásila veřejnou sbírku pro manželku a děti Ondřeje Bučka,
který zemřel na následky tragické události. Manželka a současně zdravotní
sestra oddělení následné péče Martina Bučková zůstala sama se čtyřmi
malými dětmi. Zájem pomoci byl již od prvních dnů vyhlášení veřejné sbírky
veliký. Zapojili se i místní hudebníci v rámci on-line živých přenosů Z kulturáku do obýváku.

Komfortní porodní lůžka
a další vybavení

Dvojice komfortních porodních lůžek AVE 2 Linet byla pořízena na gynekologicko-porodnické oddělení. Nahradila lůžka AVE 1, která sloužila v nemocnici již více než deset let. Stejně jako jejich předchůdkyně jsou elektricky polohovatelná a nabízejí četné možnosti výběru polohy. Novinka má
úchyty navržené tak, aby ještě více vyhovovaly potřebám rodiček. Bonusem
je dálkové ovládání pro rodičku, aby si sama mohla upravit porodní lůžko,
jak potřebuje. Nákup byl financován díky dotacím EU (IROP č. 31 – Zvýšení
kvality návazné péče na Vsetínsku). Oddělení získalo díky dotacím nové
vybavení za celkem 11,5 milionu korun. Již dříve byla pořízena například
polohovatelná lůžka na oddělení, vyšetřovací křeslo, dva nové KTG přístroje, hysteroskopická věž, ultrazvuk či urodynamický přístroj.
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Individuální konzultace pro deváťáky

Protože epidemiologická situace znemožnila konání mnoha zajímavých
a tradičních akcí pro žáky základních škol, připravila nemocnice ve spolupráci s partnerskou zdravotnickou školou (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) možnost
individuálních konzultací. Zúčastnili se jich žáci devátých tříd vsetínských
základních škol, ale také zájemci ze ZŠ Hovězí či meziříčské Křižné.

Modernizace
centrálních operačních sálů

Modernizací za více než 34 milionů korun prošly na počátku roku 2021 centrální operační sály. Máme nové operační stoly a operační světla, k dispozici
jsou systémy ohřevu pacienta, novinkou je překladové zařízení pro usnadnění přesunu pacienta z lůžka na operační stůl, obnovilo se přístrojové vybavení.

Energie i milá slova podpory

Energii ve formě oříšků, kávy či energetických tyčinek obdrželi opakovaně
zdravotníci od týmu Energie lékařům. Zásilky doprovázely i dopisy od dobrovolníků: „Milá zdravotnice, milý zdravotníku, úplně přesně nemůžu vědět,
do kterých konkrétních rukou se tento dopis dostane. Vím ale, že jsou to
ruce, které se v poslední době moc nezastaví. Ruce, co si možná teprve před
pár minutami svlékly gumové rukavice. Chtěla bych Vám tedy tímto dopisem poděkovat za to, co pro nás všechny momentálně děláte. Taky Vám
přeji hodně síly, zdraví a pevných nervů do této těžké doby. Držte se. Vaše
vděčná skautka.“ Dárky a milá slova podpory zasílaly v průběhu roku zdravotníkům mnohé organizace a spolky.

Čerpání dotací prostřednictvím IROP

Ukončeno bylo čerpání dotací v rámci výzvy IROP č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku. Ve třech etapách bylo profinancováno více než
184 milionů korun. V průběhu roku bylo rovněž ukončeno čerpání financí ve
dvou dalších projektech, a to z IROP č. 10 – Zajištění kybernetické bezpečnosti (18,46 mil. Kč) a IROP č. 28 – Agendový informační systém (8,476 mil. Kč).

Březen 2021
Intenzivní péče na hraně kapacit

Vzhledem k nárůstu počtu pacientů musela 8. března nemocnice znovu
otevřít druhou covidovou stanici v prostorách nového interního pavilonu.
Ještě závažnější byla situace v oblasti intenzivní péče, kde již zbývalo k péči
o závažně nemocné jen jedno lůžko. Intenzivní péče se na hraně svých kapacit pohybovala řadu týdnů. Vedení nemocnice a města žádalo občany,
aby i nadále respektovali nastavená pravidla, společně se zdravotníky
udělali maximum pro zlepšení situace a zúčastnili se očkování.
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Pomoc i nemocným
z dalších přetížených regionů

Nemocnice pomohla hospitalizovat covidové pacienty z přetížených nemocnic nejen ve Zlínském kraji, do Vsetína bylo letecky transportováno několik
pacientů ve vážném stavu. Počet nemocných na standardních i intenzivních lůžkách však narůstal také ve Vsetíně, region v březnu zasáhla další
covidová vlna, kdy bylo na standardních lůžkách až 48 pacientů s Covid-19
a 17 v rámci intenzivní péče.

Rodičky naší nemocnice vyzkoušely
ženskou bylinnou napářku

Gynekologicko-porodnické oddělení zavedlo další novinku – ženskou bylinnou napářku. Jedná se o metodu napařování a detoxikace ženských pohlavních orgánů pomocí horké vody a směsi bylin. Působí blahodárně na
dělohu a pochvu ženy, pomáhá při porodním procesu uvolnit a připravit
porodní cesty, zahřát a relaxovat celé tělo i pánev. Teplá pára z napářky
má výrazný vliv na změkčení tkání hráze, která se díky tomu stává poddajnější a elastičtější.

Zahájili vyšetření protilátek

Nemocnice nabídla vyšetření pro zjištění množství protilátek proti Covid-19.
Jednalo se o sérologický test z žilní krve, nehrazený z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Vyšetření není určeno pro pacienty v akutní fázi onemocnění Covid-19. Odběry se prováděly jednou týdně v ambulanci oddělení klinické biochemie. Vyhodnocení zajišťovalo oddělení lékařské mikrobiologie.

Bezpásové monitorování
srdečního tepu miminka

Revoluční přístup k monitorování stavu plodu v průběhu porodu začaly
využívat také rodičky ve Vsetíně. Gynekologicko-porodnické oddělení poskytlo možnost pohodlného bezpásového monitorování srdečního tepu
miminka. Novinka nabízí rodící ženě maximální komfort. Nejsou nutné žádné
fixační pásy či kabelové připojení, maminky oceňují volnost v pohybu.
Nalepovací elektrody díky vodotěsnosti umožňují použití ve sprše či vaně.
Sondy mají rovněž vysokou citlivost a mohou je tedy využít i maminky s vyšším BMI.

Magnetickou rezonanci
schválilo ministerstvo i kraj

Diagnostické možnosti Vsetínské nemocnice doplní pracoviště magnetické
rezonance. K jejímu pořízení obdržela nemocnice souhlas přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví a radní Zlínského kraje schválili záměr
vybudování přístavby budovy, kde bude přístroj umístěn.
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Duben 2021
Stěhování očkování do sportovní haly

Připravovala se vakcinace dalších věkových skupin a kapacita očkovacího
místa v areálu nemocnice již nepostačovala. Očkování se proto 6. dubna
přemístilo do víceúčelové haly Na Lapači. Vzniklo velkokapacitní centrum,
kterým prošlo až 800 zájemců denně, očkovalo se zde do konce srpna,
pak se pracoviště přesunulo zpět do nemocničního areálu.

Kávu pro zdravotníky věnoval
Austin Detonator

Sto kilogramů kávy darovala společnost Austin Detonator oddělením pečujícím o covidové pacienty. Voňavé povzbuzení putovalo na ARO, interní
JIP, covidové stanice, ale také na hemodialyzační středisko, které pečovalo
o pacienty i v době jejich karantény či prokázané nákazy. Zástupci Austin
Detonator poděkovali zdravotníkům za jejich práci a popřáli hodně zdraví.

Dobrovolní hasiči darovali
dětské přezůvky, sirupy a hračky

Čtyři desítky párů dětských přezůvek (kroksy), kreslící potřeby, sirupy a hračky
předali dobrovolní hasiči z Velkých Karlovic-Podťatého dětskému oddělení.
Do aktivity se zapojili nejen hasiči, sběrné místo bylo v karlovické knihovně,
pomocnou ruku podali místní rodáci, lidé, kteří měli pozitivní zkušenost
s hospitalizací na dětském oddělení, a mnozí další. Celková hodnota daru
přesáhla devatenáct tisíc korun.

Jubilejní dárce vyzval další následovníky
Na hematologicko-transfuzním oddělení přivítali v závěru dubna jubilejního, v pořadí 1 000. dárce krve. Radek Buček z Nového Hrozenkova začal
s darováním před dvaceti lety, několik let však měl přestávku. Dnes přichází
pravidelně společně s kolegy z práce. A co by vzkázal těm, kteří o dárcovství krve teprve uvažují? Ať to zkusí, krev je potřeba pořád.

Květen 2021
Nový ekonomický náměstek
a bezpečnostní manažer

Novým ekonomickým náměstkem se na základě výběrového řízení stal
Ing. René Janosch. Ve funkci vystřídal Ing. Martina Raise, který se následně
věnoval řízení projektů a controllingové činnosti. Od 1. května byla obsazena
pozice bezpečnostního manažera, kterou zastává Bc. Jan Maštalíř. Jedním
z jeho hlavních úkolů bylo provedení analýzy současného stavu, pojmenování rizik a zpracování podkladů pro stanovení bezpečnostní politiky.
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Představení nové publikace

Nemocnice představila svou novou publikaci BÝT SESTROU, kterou skládá
hold sesterské profesi a ohlíží se i za uplynulými měsíci. Představuje životní
příběhy lidí, jimž se stala práce v nemocnici více než povoláním. Cílem bylo
prezentovat nejen práci sester, které se starají o pacienty u lůžka či v ambulancích, ale také spoustu dalších profesí, bez kterých by se nemocnice neobešla: laboranty, radiologické asistenty, ošetřovatele, sanitáře...

Radiodiagnostika zvládla audit

Oddělení radiodiagnostiky úspěšně absolvovalo náročný Externí klinický
audit České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Základním cílem bylo
ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při
poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, a jejich
soulad s Národními radiologickými standardy. Kromě místních standardů
ke všem zdrojům ionizujícího záření auditoři kontrolovali seznam standardních výkonů lékařského ozáření, informované souhlasy a poučení pacienta,
protokoly zkoušek provozní stálosti a dlouhodobé stability či popisy rentgenových vyšetření.

Krajská radní ocenila
mimořádnou spolupráci s nemocnicí

Za mimořádnou spolupráci s nemocnicí, která se v době pandemie ještě
prohloubila, poděkovala krajská radní pro zdravotnictví MUDr. Olga Sehnalová naší partnerské zdravotnické škole (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), jejím studentům i pedagogům. Ocenila partnerství, které se projevuje nejen ve výuce,
ale také v mnoha dalších oblastech.

Auditor byl s biochemií
velmi spokojený

Oddělení klinické biochemie 11. května úspěšně absolvovalo audit R3 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). Auditor
byl spokojen s prací v laboratoři i řízenou dokumentací, zajímal se o nové
přístroje, výsledkové listy, interní i externí kontroly kvality. V rámci přípravy
na audit oddělení provedlo revizi veškeré dokumentace a doplnilo zbývající standardní operační postupy k metodám a přístrojům. Cílem oddělení
bylo nejen předložit kvalitní dokumentaci, ale rovněž ukázat, že práce v laboratoři je prováděna profesionálně a spolehlivě, což se podařilo.

Divadelníci poděkovali zdravotníkům
představením

Divadlo v Lidovém domě patřilo v sobotu 29. května vsetínským zdravotníkům. Místní divadelníci jim poděkovali představením Frau Dietrich & Madame Piaf. V hledišti zasedla stovka zdravotníků, byla to po mnoha měsících covidových omezení v pořádání kulturních akcí, první příležitost ke
společnému setkání.
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Cyklisté se připojili k výzvě,
dostali novou úschovnu kol

Vůbec poprvé se ke květnové výzvě DO PRÁCE NA KOLE připojila i naše nemocnice. Velmi dobře se zapojil tým centrálních operačních sálů (svůj tým
nazvali COS-i v běhu), radiodiagnostika (Rychlostí RTG paprsku) i Lékárna
DUO (DUO team), zastoupení měla i další pracoviště. Nemocnice v rámci zapojení do kampaně otevřela pro své zaměstnance i další úschovnu kol.

Obnovení plánované operativy
jen na čas

Pokles počtu covid pozitivních pacientů umožnil uzavření jedné ze dvou covidových stanic a přípravu znovuotevření chirurgické stanice A. Ta přijala
první pacienty v pondělí 31. května. Chirurgické oddělení tak mělo v provozu
dvě standardní lůžkové stanice, jednotku intenzivní péče a ambulantní
trakt. Kromě akutní a neodkladné onkologické operativy, kterou poskytovalo
i v době mimořádných opatření, zahájilo chirurgické oddělení v zatím omezeném rozsahu i plánovanou operativu. V červnu se připojilo i ortopedické
oddělení s endoprotetickými výkony. Za tři měsíce si však epidemiologická
situace znovu vyžádala omezení plánované optativy.

Červen 2021
Cena ředitelky pro
Terezu Šindlerovou a Jana Zemka

Výbornou práci v době praxe, zručnost v praktických dovednostech, zodpovědnost a empatickou komunikaci s pacientem hodnotí již šestým rokem
Cena ředitelky nemocnice. Předávána je vybraným, úspěšným maturantům
zdravotnických oborů Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické a Vyšší
odborné školy zdravotnické Vsetín. V úterý 15. června Cenu ředitelky nemocnice převzali Tereza Šindlerová a Jan Zemek.

Knižní bazar podpořil
veřejnou sbírku pro sestru Martinu

Knižní recenzentka Olga Zbranek Biernátová ve spolupráci s Masarykovou
veřejnou knihovnou Vsetín uspořádali benefiční online Knižní bazar, díky
němuž se podařilo se vybrat 21 400 Kč. Celá částka putovala na konto
veřejné sbírky, kterou pro svou zdravotní sestru Martinu a její děti uspořádala naše nemocnice. V samém závěru veřejné sbírky ji podpořili také
návštěvníci Pulčinského Amfolkfestu. Hudební fandové poslali na konto
sbírky více než osm tisíc korun. S výtěžky svých akcí se připojili zaměstnanci
dalších firem a organizací, kontaktovali nás lidé napříč Českou republikou
i ze zahraničí, většina podporovatelů však byla právě z našeho regionu.
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Červenec | Srpen 2021
Vzrostl zájem o preventivní testování

Cestování a turistika byly podmíněny dle nařízení vlády negativním testem,
proděláním onemocnění ve stanovené lhůtě či očkováním v plném rozsahu.
Také naše nemocnice zaznamenala v červenci vzrůstající zájem o testy,
a proto se rozhodla prodloužit otevírací doby u odběrových míst a obnovit
testování ve víkendové dny. Drtivá většina PCR testů byla preventivní, o indikované PCR testy, nařízené lékařem či hygienickou stanicí byl zájem minimální, což vyplývalo z klidnější epidemiologické situace.

Výtěžek veřejné sbírky
přesáhl dva a půl milionu korun

Darovací šek v hodnotě více než dva a půl milionu korun (2.548.273,16 Kč),
které byly vybrány při veřejné sbírce, předala ředitelka nemocnice zdravotní sestře Martině Bučkové. Pomoci sestřičce a jejím dětem byl cíl sbírky,
kterou nemocnice zorganizovala.

Vedení Zlínského kraje ocenilo
pětici zdravotníků

Pětici zdravotníků naší nemocnice ocenilo vedení Zlínského kraje za nasazení v boji proti Covid-19. Všem zaměstnancům zdravotnických zařízení
z celého kraje pak patřily tóny symfonických básní Bedřicha Smetany Má
vlast v podání Filharmonie B. Martinů. Koncertní poděkování se konalo v pátek 20. srpna 2021 v prostorách platformy 14/15 Baťova institutu ve Zlíně.
Za účasti hejtmana Ing. Radima Holiše, vedení kraje i jednotlivých nemocnic.
Za Vsetínskou nemocnici byli k ocenění nominováni primář ARO MUDr. Marek Proksa, vedoucí lékař interní JIP MUDr. Jiří Kourek, vrchní sestra ARO
Zdeňka Gajdošová a staniční sestry Elena Vaculíková a Milena Jurajdová.
Ocenění patřilo nejen jim, ale celým jejich týmům a všem zaměstnancům,
kteří se na péči podíleli.

Září 2021
Školní rok zahájil
personální náměstek Ing. Pavlica

První školní den pozdravil personální náměstek, člen představenstva Ing. Martin Pavlica studenty prvních ročníků partnerské střední zdravotnické a vyšší
odborné školy zdravotnické ve Vsetíně (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín). Popřál jim
hodně úspěchů a jako upomínku na první den v nové škole předal také
publikaci Být sestrou.
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Valašské záření
bylo již podruhé na dřeň

Informace o možnostech vstupu do registru dárců kostní dřeně jsme předávali účastníkům Valašského záření. Režim akce byl kvůli epidemiologickým opatřením omezen, přesto tým hematologicko-transfuzního oddělení
zaregistroval bezmála dvě desítky nových zájemců, připravených pomoci
pacientům s poruchou krvetvorby.

Nový benefit pro návrat z mateřské

Nemocnice připravila nový benefit pro zaměstnance, jehož cílem je podpořit návrat do zaměstnání z mateřské či rodičovské dovolené již před třetím
rokem dítěte. Hodnota příspěvku na dítě se odvíjí od výše úvazku zaměstnance, dosáhnout může až pěti tisíc korun měsíčně. Finanční prostředky
jsou určeny k zajištění péče o dítě dle individuálních potřeb rodiče.

Obtíže po prodělaném Covidu -19
se týkají také dětských pacientů

Fyzioterapeuti se setkávají u pacientů po prodělaném Covidu-19 nejen s dechovými obtížemi, ale také s řadou pohybových problémů a bolestivých
stavů. Jedná se o různé neuropatické bolesti dolních, horních končetin, bolesti zad a šíření bolesti do jedné z končetin. Obtíže se týkají nejen dospělých, ale také dětských pacientů.

Na přednášce
nechyběla ani dechová jóga

Důležitost správného bráničního dýchání byla jedním z hlavních témat
přednášky ZNOVU SE NADECHNOUT, která se uskutečnila ve čtvrtek 23. září
ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny na vsetínském Dolním
náměstí. Informace a rady předávaly primářka rehabilitačního oddělení
Vsetínské nemocnice MUDr. Danuše Trnovcová a vedoucí fyzioterapeutka
Mgr. Pavlína Matějčková. Téma zaujalo všechny věkové skupiny, nejvíce se
líbily praktické ukázky a doporučené cviky. Nechyběla ani dechová jóga.

Říjen 2021
Bowlingový turnaj:
vítězství pro mikrobiologii

Po bezmála dvouleté přestávce, způsobené pandemickou situací, uspořádala opět nemocnice zaměstnanecký bowlingový turnaj. Uskutečnil se
14. října, tentokrát v nových prostorách ve Smetanově obchodní galerii. Pro
vítěze byly připraveny diplomy a ceny. V kategorii týmů se nejvíce dařilo
oddělení lékařské mikrobiologie.
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Růžová stužka
připomenula důležitost prevence

Poliklinika na dva večery zrůžověla. Stalo se tak v rámci našeho připojení ke
kampani DEN PRO RŮŽOVOU STUŽKU, zaměřené na prevenci nádorového
onemocnění prsu. Ve spolupráci se společností Kayaku Safety Systems byla
připravena preventivní akce a konference, na které přednášeli i odborníci
z naší nemocnice: chirurg MUDr. Petr Rohlík a MUDr. Pavla Opělová, lékařka
radiodiagnostického oddělení a mamografického centra.

Znovu se otevřela
druhá covidová stanice

Obavy z páté vlny pandemie koronaviru se v podzimním období, bohužel,
naplnily, což ovlivnilo i chod naší nemocnice. Nárůst počtu hospitalizovaných pacientů s Covid-19 na standardních lůžkách a také v rámci intenzivní
péče si během měsíce října znovu vyžádal reorganizaci zdravotní péče. Podobnou, jakou jsme znali z počátku kalendářního roku. Znovu se otevřela
druhá covidová stanice, omezila plánovaná operativa – zachována zůstala
pouze operativa akutní a onkochirurgická.

Listopad 2021
Pandemie ovlivnila také
předávání Janského plaket

Celkem 162 dobrovolných dárců krve z našeho regionu dosáhlo na medaile
a zlaté kříže profesora Janského. Sedmdesát čtyři z nich na bronzovou plaketu za 10 odběrů, 45 dárců na stříbrnou plaketu (20 odběrů) a 37 dárců na
zlatou (40 odběrů). Za osmdesát bezpříspěvkových odběrů bylo oceněno
šest dárců Zlatým křížem ČČK 3. třídy. Tradičního slavnostního předávání
v malém sále Domu kultury Vsetín se však ve čtvrtek 4. listopadu kvůli zhoršené epidemiologické situaci mohly zúčastnit jen čtyři desítky oceněných.
Pozdravit a poděkovat za pomoc při záchraně lidských životů a zdraví jim
přišla i ředitelka naší nemocnice Ing. Věra Prousková.

Veřejnost si oblíbila
preventivní akce u Lékárny DUO

Šest preventivních a prezentačních akcí se uskutečnilo od října do začátku
prosince před Lékárnou DUO v poliklinice. Zaměřily se na péči o seniory,
podporu zdraví pohybového aparátu, výživu, důležitost vitaminu D či prevenci nádorového onemocnění prsu. Všechny se těšily velkému zájmu příchozích. Patnáctého listopadu byla připravena prevence u příležitosti Světového dne diabetu a Světového dne STOP dekubitům.
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Vojáci pomáhali
na odběrových centrech i odděleních

Z důvodu velké vytíženosti nemocnice a personálu přijeli 15. listopadu do
nemocnice opět pomáhat vojáci Armády ČR. Jako pomocní pracovníci asistovali při obslužné činnosti v rámci poskytování ošetřovatelské péče. Pracovali na jednotkách intenzivní péče, ARO, covidových stanicích a odběrových centrech.

Monoklonální protilátky
také pro ambulantní pacienty

Aplikace monoklonálních protilátek REGN-COV2 jako nový způsob léčby
Covid-19 byla využita u prvních hospitalizovaných a od 18. listopadu nabídnuta pacientům našeho regionu také v ambulantním režimu. Lék byl určen
pro pacienty s rizikem těžkého a komplikovaného průběhu onemocnění.

Nová sanitka Pro zdraví Valašska

Vozový park rozšířila nová sanitka VW Transporter T6, kterou nemocnice
pořídila za 1,380 mil. Kč. Označena je nejen logem, ale také sloganem Pro
zdraví Valašska. Má reflexní polepy, díky kterým ji na silnicích identifikujete i za snížené viditelnosti. Je druhou takto označenou sanitkou.

Prosinec 2021
Andělské baňky
měly mimořádný úspěch

Symbolickou podobu anděla s flétnou v modré a růžové barevnosti měly
benefiční baňky, které již podeváté podpořily vsetínskou porodnici. Zájem
byl tentokrát rekordní, baňky se vyprodaly během prvních tří dnů. Výtěžek
čtyřicet tisíc korun předala společnost Irisa Vsetín do rukou Nadačního
fondu pro rozvoj vsetínské porodnice. Využit bude pro úhradu vzdělávacích
akcí. Stejně tak jako výtěžek z prodeje tradičního benefičního porodnického
ležáku, který vyrábí Rodinný pivovar Valášek.

Dlouholetí lékaři nemocnice
pokřtili historický kalendář

Dlouholetí lékaři MUDr. Květoslava Hrabalová a MUDr. Petr Palacký se stali
kmotry historického kalendáře, připraveného k 111. výročí nemocnice. Při slavnostním křtu jim asistovali členové vedení nemocnice a grafik Josef Šamaj,
který dal historickému ohlédnutí výjimečnou podobu. Nemocnice tak zahájila sérii vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, které připravuje pro
kalendářní rok 2022.
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Dárky a pozdravy
od studentů i učitelů MG, SZŠ a VOŠZ

Povzbuzující vzkazy a patnáct krabic plných dobrot přinesli do nemocnice
zástupci studentů a pedagogů Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické (MG, SZŠ a VOŠZ) Vsetín. Projekt
pracovně nazvali VÁNOČNÍ STROM ZDRAVOTNÍKŮM. Vyjádřili tak podporu
a náklonnost náročné práci, kterou ženy a muži u lůžek a v ambulancích
vykonávají.

Nárůst mzdových tarifů

Zvýšení příplatku za směnnost o tisíc korun pro nelékařský zdravotnický
personál pracující pod odborným dohledem a dělníky v nepřetržitém pracovním režimu a šestiprocentní nárůst mzdových tarifů. To zaručuje zaměstnancům naší nemocnice nová kolektivní smlouva na rok 2022, kterou
v úterý 21. prosince 2021 podepsala předsedkyně představenstva Ing. Věra
Prousková a zástupkyně odborových organizací. Za Profesní odborovou
unii zdravotnických pracovníků (POUZP) v naší nemocnici jednala Lucie
Kotrlová, DiS. a za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR)
Romana Mucsková.

Téměř sedmdesát tisíc
aplikovaných vakcín

Celý rok ovlivnila péče o covidové pacienty, testování a očkování. Zdravotníci aplikovali více než 69 tisíc dávek vakcín, dalších 27 tisíc dovezli praktickým lékařům v regionu. Od počátku pandemie již nemocnice pečovala
o téměř dva tisíce hospitalizovaných, u nichž testy prokázaly Covid-19.

První v kraji díky hlasování
ambulantních pacientů

Již poosmé v řadě získala nemocnice první příčku v rámci Zlínského kraje
v některé z hodnocených kategorií ankety Nejlepší nemocnice ČR, tentokrát v Bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.
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Základní ukazatele |
Oddělení

Počet
Počet
ambulantních ambulantních
pacientů
vyšetření

Anesteziologicko-resuscitační
Antigenní odběrové centrum
Dětské
Gynekologicko-porodnické
Hematologicko-transfuzní
Chirurgické
Infekční
Interní
Klinická biochemie
Klinický psycholog
Oddělení následné péče
Lékařská mikrobiologie
Neurologie
Odběrové centrum PCR
Očkovací centrum
Ortopedické
Patologické anatomie
Praktický lékař
Praktický lékař pro děti a dorost
RDG
Rehabilitace
TRN
Ušní, nosní, krční (ORL)
Lékařská pohotovostní služba
Nutriční terapeut

Celkem
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2 633
15 702
198
3 022
19 764
9 923
480
9 283
27 377
128

4 754
36 531
273
9 370
51 479
19 994
1 120
27 254
82 080
345

12 794
2 645
28 391
32 284
3 064
4 813
2 118
786
23 077
5 623
2 629
2 546
5 072
45

48 879
10 104
41 688
68 434
6 159
5 964
7 285
3 978
42 566
53 207
5 677
3 980
6 014
63

214 397

537 198

jednotlivých oddělení
nemocnice k 31. prosinci 2021

Počet
hospitalizací

Průměrná
doba hos- Počet Využití Počet
pitalizace lůžek lůžek operací
(dny)
(%)

186

7,3

5

75,6

2 200
1 573

3,2
3,5

39
37

51,9
47,5

966

1 572

6,5

74

83,2

771

3 266

6,1

60

91,2

699

27,7

61

87,1

732

3,7

10

73,8

993

4,6

25

51,9

590

45

10 593

6,7

311

73,8

2 372

Základní údaje |

Ukazatel
Ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek (netto)
Dlouhodobý hmotný majetek (netto)
Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření za úč. období
Výsledek hospodaření před zdaněním
Personální údaje
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený
Průměrný evid. počet lékařů přepočtený
Kapacitní údaje k 31. 12.
Počet lůžek celkem
Počet akutních lůžek
z toho: lůžka standard
lůžka JIP
Počet následných lůžek (LDN a ošetřovatelská)
Počet sociálních lůžek
Výkonostní ukazatele za nemocnici
Počet ambulatních vyšetření
Počet ambulatních pacientů
Počet hospitalizací
Počet porodů
Počet narozených dětí
Prům. doba hospitalizace – akutní lůžka (dny)
Prům. doba hospitalizace – následná lůžka (dny)
Prům. obložnost – akutní lůžka
Prům. obložnost – následná lůžka
Počet operací celkem
z toho: plánované operace
akutní operace
Podíl reoperací

ekonomické, personální,
kapacitní a výkonnostní

2019

2020

2021

2 274
220 687
687 671
704 776
15 205
17 105

11 989
277 466
797 130
838 928
32 811
41 798

4 910
215 650
901 400
951 308
41 357
49 908

610,05
82,95

626,44
89,01

663,53
89,1

335
250
231
19
85
3

311
250
231
19
61
3

311
250
231
19
61
3

417 815
151 038
12 626
863
872
5,0
34,9
70,3
100,0
3 913
3 104
809
0,61 %

371 276
145 817
10 726
791
798
5,0
32,0
63,7
92,0
2 620
1 966
654
0,50 %

537 198
214 397
10 593
779
780
5,2
27,7
69,8
87,1
2 372
1 790
582
0,80%
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4.

Ekonomika
roku 2021 v datech
Celkové náklady a výnosy (tis. Kč)
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

2019
704 776
687 671
17 105
15 205

2020
838 928
797 130
41 798
32 811

2021
951 308
901 400
49 908
41 357

Náklady dle druhu (tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (bez daně)
Náklady celkem (bez daně)
Daň z příjmu
Náklady celkem

2019
105 908
14 745
67 245
402 435
20 946
76 392
687 671
1 900
689 571

2020
114 341
13 922
62 059
501 747
18 841
86 220
797 130
8 988
806 118

2021
135 950
14 392
67 045
589 302
15 674
79 037
901 400
8 551
909 951

1,7%

8,8%

15,1%
1,6%
7,4%

Struktura nákladů
2021
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní náklady (bez daně)

65,4%

Vybrané přímé náklady na pacienta
(tis. Kč)
Léčivé přípravky
Krev a krevní výrobky
Speciální zdravotnický materiál (SZM)
Potraviny pro pacienty
Celkem
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2019

2020

2021

25 605
3 344
39 187
5 936
74 072

28 636
3 278
40 213
5 616
77 743

37 737
3 878
47 606
5 551
94 772

Provozní náklady (tis. Kč)
Voda
Plyn
Elektrická energie
Všeobecný materiál a náhradní díly
Prádlo a OOPP
Opravy a udržování
Služby ostatní, výše neuvedené
Celkem

Tržby od zdravotních pojišťoven (tis. Kč)
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová ZP
Oborová ZP zam. bank, poj. a stavebnictví
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZP ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna
Celkem
z toho vyúčtování za minulá období

2019
3 467
5 589
5 689
7 952
7 719
7 021
51 368
88 805

2020
3 190
5 044
5 688
8 122
8 053
6 414
49 697
86 208

2019

2020

2021

427 436
10 354
31 193
11 116
3
31 975
62 485
574 562
6 692

502 963
11 164
39 085
10 045
36
40 045
66 423
669 761
3 166

571 288
10 575
42 433
15 068
22
51 279
76 536
767 201
7 606

2021
3 297
5 263
5 832
9 494
8 107
8 004
57 185
97 182

Meziroční změna
v tis. Kč
v%
68 325
-589
3 348
5 023
-14
11 234
10 113
97 440
4 440

113,58 %
94,72 %
108,57 %
150,00 %
61,11 %
128,05 %
115,23 %
114,55 %
240,24 %

Struktura tržeb od zdravotních pojišťoven 2021
10,0%

Všeobecná zdravotní pojišťovna

6,7%

Vojenská zdravotní pojišťovna

2,0%

Česká průmyslová ZP

5,5%

Oborová ZP zam. bank, poj. a stav.

1,4%

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZP ministerstva vnitra ČR
74,5%

Revírní bratrská pokladna
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6,49%

0,54%

Struktura výnosů 2021

9,25%

Tržby za vlastní výrobky

0,12%
2,27%

Tržby za zdravotní péči
Nezdravotnické služby
Regulační poplatky
Tržby z prodeje zboží
Ostatní výnosy
81,34%

Struktura výnosů
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za zdravotní péči
Nezdravotnické služby
Regulační poplatky
Tržby z prodeje zboží
Ostatní výnosy
Celkem
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2019

2020

2021

4 974
583 068
19 443
1 324
85 320
10 647
704 776

4 901
676 101
18 132
1 075
80 535
58 184
838 928

5 159
773 754
21 596
1 120
87 958
61 721
951 308

Meziroční změna
v tis. Kč
v%
258
97 653
3 464
45
7 423
3 537
112 380

105,26 %
114,44 %
119,10 %
104,19 %
109,22 %
106,08 %
113,40 %

5.

Investice
v roce 2021

Investice (tis. Kč)
Evropské dotace

IROP 28 – agendové informační systémy
IROP 31 – zdravotnická technika
(operační sály)

Zdroje financování

Celkové
výdaje

Vlastní

36 914

5 907

34 398

5 349

2 516

558

Vlastní

Nehmotný majetek

515

515

Stavební investice

340

Stroje, dopravní prostředky, VT

Zdravotnická technika

SW stravovací systém
SW pro vakcinační centrum
Úprava vnitřních prostor polikliniky
Klimatizace – zdravotnické provozy

Výpočetní technika
Provozní technika
Doprava
Nábytkové sestavy (zdravotnické provozy)
Rehabilitace
Hematologicko-transfuzní oddělení
ARO
LPS
Dopravní zdravotnická služba

Investice celkem

0

Dotace
31 007
1 958

29 049

Zdroje financování

Celkové
výdaje

Investice (tis. Kč)

Dary věcné
i finanční

Dary věcné
i finanční

Dotace

0

0

340

0

0

1 854

1 854

0

0

2 573

2 573

42 196

11 189

0

31 007

403
112
192
148

257
48
1 477
72

982
109
104
28
1 350

403
112
192
148

257
48
1 477
72

982
109
104
28
1 350
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6.
Personální
činnost

Lidské zdroje
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců opět vzrostl (2019: 610,05 | 2020:
626,44 | 2021: 663,53), důvodem byly především činnosti související se zvládáním epidemiologické situace, zajištěním provozu očkovacího a odběrového centra, výjezdových odběrových i očkovacích týmů. Z hlediska personálního se jednalo o rok velmi specifický, přinesl postupné otevírání a zavírání
covidových jednotek, využití spojených lůžkových fondů pro různé odbornosti, častější rotaci personálu mezi jednotlivými pracovišti.
Věková struktura zaměstnanců se meziročně prakticky nezměnila. Nejvíce zaměstnanců je opět evidováno ve věkové kategorii 41 – 50 let (30 %)
a v kategorii 51 – 60 let (24 %). Mezi novými nástupy bylo nejvíce nových
všeobecných sester a porodních asistentek (29). Do pracovního poměru nastoupilo v roce 2021 celkem šest lékařů.
S ohledem na situaci na trhu práce dlouhodobě roste potřeba personálního marketingu a náborových projektů. Tyto aktivity však byly vlivem
nepříznivé epidemiologické situace utlumeny, došlo k pozastavení některých
projektů s gymnázii a zdravotními školami, rušení vzdělávacích akcí, burz
škol a zaměstnavatelů. Zúčastnit jsme se mohli jen dvou veletrhů zaměstnavatelů v Olomouci, cílem bylo oslovit budoucí sestry a lékaře s nabídkou
práce v naší nemocnici.
Na podporu stávajících zaměstnanců byla realizována motivační a stabilizační opatření. V roce 2021 došlo k navýšení základních tarifů v průměru
o 10 %, zaměstnancům byly poskytovány příplatky za práci ve směnném
provozu a pokračovala i realizace náborového projektu „najdi si kolegu“.
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7,3%
9,6%

2021

13,4%

Lékaři a zubní lékaři
1,1%

Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní
asistentky
Ostatní ZP nelékaři s odb.
způsobilostí

14,8%

ZP nelékaři s odb. a spec.
způsobilostí
36,9%

4,0%

ZP nelékaři s pod odb.
dohledem
THP
Dělníci a provozní pracovníci

12,9%

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců za rok

2019

2020

2021

Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři pod odb. dohledem
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté
Pedagogičtí pracovníci

82,95
6,71
239,06
68,88
22,68
90,27
0
0

89,01
7,00
236,58
74,25
22,36
93,55
0
0

89,10
7,42
244,99
85,46
26,72
97,95
0
0

THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem

5151,41
48,09
610,05

55,58
48,12
626,44

63,69
48,21
663,53

Personální oddělení během roku připravilo několik nových benefitních
programů a akcí:
Jednorázový příspěvek na penzijní spoření, spojený s prezentací tohoto
produktu. Hodnota mimořádného příspěvku odpovídala výši ročního příspěvku. Pokud měl zaměstnanec nárok na 500 Kč měsíčně (6 000 Kč/rok),
obdržel na účet penzijního připojištění v říjnu formou jednorázového příspěvku dalších 6 000 Kč.
Příspěvek na hlídání dětí. Zaměstnanci jej mohou využít dle individuálních potřeb: na úhradu služeb za hlídání, úhradu školného v soukromé
mateřské školce, pro chůvu či babičku. Benefit, kteří naši noví i stávající zaměstnanci mohou využit na zajištění péče o dítě, by jim měl tento návrat
částečně usnadnit. Příspěvky na hlídání jsou ve výši 5 000 Kč při 1,00 úvazku.
Partnerství s místní soukromou školkou MŠ Kostka. Spolupráce spočívá v rezervování, garantování míst pro děti našich zaměstnanců. Jedná
se o pilotní program, kde zmapujeme reálný zájem zaměstnanců. Školka
nabízí i možnost prodloužení provozní doby.
Aktivity se pozitivně projevily na spokojenosti zaměstnanců. Z dotazníkového šetření vyplývá, že nemocnici považují za férového zaměstnavatele.
Díky kladnému výsledku hospodaření mohla být v prosinci roku 2021 nabídnuta možnost získání stabilizačního příspěvku, se závazkem setrvání
v nemocnici v následujících několika letech. Této možnosti využilo celkem
200 zaměstnanců.
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Struktura zaměstnanců dle věku | 2021
250

Ženy
200
Muži
150

100

50

0

do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

Struktura zaměstnanců
dle věku (stav k 31. 12. 2021)
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
Celkem
Podíl v %

41 - 50 let

Muži

Ženy

0
22
36
44
39
27
168
23%

11
103
125
178
140
17
574
77%

51 - 60 let

61 let a více

Celkem Podíl v %
11
125
161
222
179
44
742
100%

1%
17 %
22 %
30 %
24 %
6%
100 %
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Nástupy a výstupy zaměstnanců

Nástupy

2020
14
0
31
19
4
25
0
0
9
6
108

Lékaři a zubní lékaři
Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky
Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způs., dentisté
Pedagogičtí pracovníci
THP
Dělníci a provozní pracovníci
Celkem

2021

2021
6
1
29
21
3
25
0
0
15
7
107

Lékaři a zubní lékaři

3

Farmaceuti
Všeobecné sestry, porodní asistentky

Výstupy

2020
-9
0
-27
-7
-1
-18
0
0
-4
-7
-73

2021
-3
0
-23
-7
0
-18
0
0
-11
-8
-70

6
0

1

23

29

Ostatní ZP nelékaři s odb. způsobilostí

7

ZP nelékaři s odb. a spec. způsobilostí
ZP nelékaři s pod odb. dohledem

21

0

3

18

THP

25
11

Dělníci a provozní pracovníci

15
8

7
Výstupy

Nástupy

Kvalifikační struktura lékařů
13%
Lékař s odbornou způsobilostí
(L1)

13%

74%

Kvalifikační struktura všeobecných sester
a porodních asistentek
1%

Lékař s certifikátem o
absolvování základního kmene
(L2)
Lékař se specializovanou
způsobilostí nebo se zvláštní
odbornou způsobilostí (L3)

všeobecná sestra, porodní
asistentka, dětská sestra pod
odborným dohledem nebo
přímým vedením (S1)

5%

29%

všeobecná sestra, porodní
asistentka, dětská sestra bez
odborného dohledu (S2)

65%
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všeobecná sestra, porodní
asistentka, dětská sestra se
specializovanou způsobilost
(S3)

Specializovanou způsobilost lékaře složením atestační zkoušky získala
jedna lékařka v oboru Nefrologie, druhá v oboru Rehabilitační a fyzikální
medicína. Odbornou způsobilost získali absolvováním základního kmene
celkem čtyři lékaři (dva absolvovali anesteziologický kmen, jeden interní
a jeden pediatrický).
Specializovanou způsobilost nelékařského zdravotnického pracovníka
získala: jedna sestra v oboru Perioperační péče, tři sestry v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii, čtyři sestry v oboru Intenzivní péče, sestra v oboru
Ošetřovatelská péče v psychiatrii, nutriční terapeutka v oboru Výživa dospělých, zdravotní laborant v oboru Mikrobiologie a zdravotní laborant
v oboru Histologie. Zvláštní odbornou způsobilost získala fyzioterapeutka
absolvováním certifikovaného kurzu Aplikace vývojové kineziologie podle
Vojty. Atestační zkoušku v oboru Mikrobiologie složil také jeden odborný
pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.
Studiem na vyšších odborných školách zdravotnických a vysokých školách si zvýšilo kvalifikaci celkem pět nelékařských zdravotnických pracovníků – dvě diplomované všeobecné sestry, jedna všeobecná sestra bakalářka a dva zdravotní laboranti, absolventi bakalářského studia.
Aprobační zkoušku nutnou pro výkon zdravotnického povolání zdravotníky z nečlenských států EU složily dvě lékařky (ONP, ISLF), jedna všeobecná
sestra z chirurgického oddělení a jedna všeobecná sestra z interního spojeného lůžkového fondu.
Nemocnice získala další akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR k provádění specializačního vzdělávání v základním kmeni gynekologicko-porodnickém a ve vlastním specializačním výcviku v oboru Chirurgie, Pediatrie, Vnitřní lékařství, a Všeobecné praktické lékařství. Prodloužena byla
akreditace pro odbornou praxi v rámci aprobačních zkoušek lékařů, kdy byl
rozšířen počet školitelů na tři lékaře. Na další období byla prodloužena
rovněž akreditace pro praktické vyučování v bakalářském studijním programu Porodní asistence. Akreditaci podle nového vzdělávacího programu
získala nemocnice pro kvalifikační kurz Sanitář.

Rozvoj
a vzdělávání
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Celoživotní vzdělávání zaměstnanců zajišťujeme prostřednictvím vlastní Vzdělávací akademie. Již pátým
rokem je pro zaměstnance připraven celoroční program
povinných kurzů a odborných seminářů a workshopů. Pandemie opět negativně ovlivnila konání prezenčních akcí, přesto proběhla v rámci akademie
povinná školení v kardiopulmonální resuscitaci a hygieně rukou. Z odborných seminářů se uskutečnily workshopy pro porodní asistentky, fyzioterapeuty a všeobecné sestry. Do programu byla zařazena i prezentace systému psychosociální intervenční služby a praktické nácviky na zvýšení
ochrany měkkých cílů. Dokončena byla také Talent akademie – cyklus manažerského vzdělávání nových a budoucích vedoucích zaměstnanců zdravotnických i THP profesí.
Na zajištění vzdělávání svých zaměstnanců jsme využili i dotační programy, konkrétně u dvou rezidentů v základním kmeni chirurgickém a u dalšího rezidenta v základním kmeni anesteziologickém (program Rezidenční
místa Ministerstva zdravotnictví ČR).
Dotační program Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (vyhlašovaného Úřadem práce ČR) využila nemocnice na úhradu nákladů
čtyř fyzioterapeutů pro získání zvláštní odborné způsobilosti v certifikovaném kurzu Neurac.
Na odděleních se uskutečnilo 144 studentských praxí, z nichž téměř 20
procent tvořily praxe studentů všeobecného lékařství. Odborné zkušenosti získávali dále studenti zdravotnických ošetřovatelských oborů, zdravotní laboranti, záchranáři, radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti a farmaceuti. Nemocnice dlouhodobě spolupracuje se vsetínskou zdravotnickou
školou (Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Vsetín). Studenti se v praxi seznamují nejen s odbornými
dovednostmi, ale také kolektivem a budoucím zaměstnavatelem.
Stipendijní program, realizovaný ve spolupráci se Zlínským krajem, měl
za cíl přivést do nemocnice budoucí zdravotnické pracovníky. V roce 2021
uzavřela nemocnice stipendijní smlouvy s pěti zájemci – třemi studenty
oboru diplomovaná všeobecná sestra a dvěma studenty oboru radiologický asistent.
Osvědčení pro výkon povolání sanitář získalo 23 úspěšných absolventů
akreditovaného kvalifikačního kurzu.
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7.

Publikační, přednášková
a pedagogická činnost

Přednášková i publikační činnost byla ovlivněna pandemickou situací,
přesto se podařilo uskutečnit několik vzdělávacích akcí pro zdravotníky
i veřejnost, publikovat v odborných časopisech a podílet se na výuce.
Vydali jsme publikaci BÝT SESTROU…, která přináší životní i pracovní příběhy zdravotníků naší nemocnice.

Publikační činnost

Adamová Z., Slováček R., Weberová B.: Pravostranná hemikolektomie
a kompletní mesokolická excize – naše zkušenosti. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2021, II, s. 4-11.
Filová M., Adamová Z.: Perforace tlustého střeva u pacientů s pneumonií
covid-19 – kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. 2021; 100(7): 353–356.
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Adam Z., Pour L., Krejčí M., Křivanová A., Král Z., Adamová Z.: V případech chronické kopřivky s projevy systémového zánětu a bolestí kostí může
jít o syndrom Schnitzlerové. Acta medicinae 2021; 4, s. 18–24.
Adam Z., Pour L., Štork M., Adamová Z.: Léčba multicentrické a unicentrické formy Castlemanovy choroby. Farmakoterapie. 2021, roč. 17 (3),
s. 408–415.
Klimeš J., Boleloucký Z., Adam Z., Pour L., Krejčí M., Štork M., Adamová Z.:
Screening psychických poruch indukovaných život ohrožujícími chorobami,
ale i obavami z covidové pandemie. Acta medicinae. 2021; 1–2, s. 4–12.
Adam Z., Adamová Z., Řehák Z., Koukalová R.: Onemocnění asociované
s IgG4. Klinická onkol. 2021; 34 (2), s. 92–102.
Adam Z., Pour L., Štork M., Adamová Z.: Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4 – klinické projevy a léčba. Farmakoterapie. 2021, 17 (3),
s. 416–426.
Adam Z., Adamová Z., Klimeš J., Bolelouký Z.: Sociální faktory mají vliv na
průběh a prognózu maligní nemoci. Klin onkol. 2021, roč. 34(3), s. 180–184.
Adam Z., Adamová Z., Pour L., Krejčí M., Křivanovaná A., Král Z.: Castlemanova nemoc – neinfekční a nemaligní lymfadenopatie se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a systémovými zánětlivými projevy. Acta medicinae. 2021; 4, s. 8–17.
Hanušová Z., Kameníková M., Wilhelmová R.: Podpora kojení (on-line).
Masarykova univerzita Brno. Vybrané kapitoly Porodní asistence I a II.,
2021.
Hlavinka J.: Profylaxe recidivujících infekcí močových cest zdravotnickým prostředkem Utipro plus. Kazuistiky II. Sborník kazuistik Elva Pharma
2021; 4.
Prousková V., Králová V., Plačková L.: Být sestrou. Publikace Vsetínské
nemocnice, věnovaná sestrám i dalším nelékařských profesím. 72 stran.
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Přednášková činnost

Benešová R.: Marketing a komunikace. Talent Akademie VSN a.s., 30. 9.
2021, Vsetín.
Czeffer L.: Management kvality. Talent Akademie VSN a.s., 30. 9. 2021,
Vsetín.
Fukalová H.: Co po Covidu. Klub seniorů Vsetín. 24. 6. 2021. Vsetín.
Fukalová H.: Hepatitida B se smutným koncem. Infekční klinika FN
Ostrava. 21. 9. 2022. Ostrava.
Matějčková P.: Znovu se nadechnout, 14. 10. 2021, Hovězí.
Povýšil P., Slováček R., Adamová Z., Dvořák D.: Pravostranná laparoskopická hemikolektomie, CME – naše prvotní zkušenosti. In 14. Kongres
miniinvazivní chirurgie, 2021, Ostrava.
Rohlík P., Bár T., Rohlíková V.: Karcinom prsu – stále aktuální téma,
Den pro růžovou stužku, 15. 10. 2021, Vsetín.
Rohlíková V., Bár. T., Rohlík. P.: Využití vlhkého hojení aneb co umí SORALEX v praxi. Hojení ran s kyselinou hyaluronovou, 9. 9. 2021, Litomyšl.
Trnovcová D., Matějčková P.: Znovu se nadechnout, 23. 9. 2021, Vsetín.

Pedagogická činnost

Boledovičová J.: Ošetřovatelství, Porodní asistence, Urgentní zdravotní
péče, Fyziologická a klinická výživa, Dentální hygiena, Veřejné zdravotnictví, Sterilizace a dezinfekce zdravotnických pomůcek (prostředků), Intenzívní péče v porodní asistenci. Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava.
Czeffer L.: Veřejné zdravotnictví. Střední zdravotnická a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Vsetín.
Fukalová H.: Pediatrie. MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín.
Laža R.: Gynekologie a porodnictví. MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín.
Mičulka P.: Patologie (pro VOŠZ). MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín.
Mičulka P.: Patologie. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS, Ústav zdravotnických věd, Zlín.
Maňáková V.: Patologie (pro SŠ). MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín.
Pelková J.: Vnitřní lékařství, Hematologie. Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, FHS, Ústav zdravotnických věd, Zlín.
Sankot J.: Chirurgie. MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín.
Slováček R.: Chirurgie. MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín.
Šimková A.: Ošetřovatelství. MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín.
Šupka P.: Management, ekonomika a pojišťovnictví. MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín.
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8.

Strategie a rozvoj
společnosti
I přes pokračující pandemii, která kladla na první místo řešení aktuálních
potřeb nejen pacientů naší nemocnice, ale pacientů celého kraje, občas
i celé České republiky, jsme se věnovali našim strategickým cílů a jejich
naplňování bude věnován i rok 2022.
Hlavním cílem bude i v následujícím roce návrat všech nemocničních oddělení ke standardnímu provozu a návrat zaměstnanců na svá kmenová
pracoviště. Mnohé metodické postupy, systémy řízení a organizace práce
se v krizových podmínkách osvědčily a budeme je vhodně k řízení využívat
i ve standardních podmínkách provozu nemocnice.
Nutné bude snižování dluhu vůči pacientům v oblasti plánovaných výkonů – zejména operačních. To bude úkol nejen ro rok 2022, protože skluz
je tak velký, že v rámci kapacit naší nemocnice nebude možné jej vyřešit
v rámci jednoho roku.

Pro rok 2022 jsou vytýčeny tyto strategické cíle:

Vyrovnaná ekonomika i v době vysoké inflace
Zabezpečení personálu v požadovaném počtu a kvalifikační struktuře
k zachování struktury poskytované péče
n Realizace investičních akcí v rámci dotačního projektu
IROP 26 – eHealth (PACS, nemocniční IS a integrační platforma,
pořízení nového HW)
n Pořízení zdravotnické techniky s podporou financování
z dotačního projektu REACT-EU
n Zahájení realizace projektu vybudování nového pracoviště
magnetické rezonance
n Rekonstrukce budovy K a vybudování nového pracoviště pro dialýzu
a infekční ambulanci
n Příprava a zahájení modernizace areálu nemocnice – dokončení Plánu
investičního rozvoje Vsetínské nemocnice a příprava projektové
dokumentace dostavby chirurgického monobloku
n
n

Všechny naše aktivity jsou však vedeny naší vizí:
n

Být pro pacienty spolehlivým a bezpečným poskytovatelem

zdravotních služeb, kde najdou kvalitní a dostupnou péči
n

Být pro zaměstnance i veřejnost významným, stabilním, věrohodným

a vyhledávaným zaměstnavatelem
n
n

Být férovým partnerem pro naše dodavatele a sponzory

Být úspěšnou a stabilní organizací pro svého zakladatele
a majitele – Zlínský kraj
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Politika kvality
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Bezpečná a kvalitní zdravotní péče každému jedinci na základě standardizovaných postupů a procesů vykonávaných kvalifikovanými zaměstnanci
Evidence based medicine – poskytujeme zdravotní péči
založenou na důkazech
Zdravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby
byla hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta
Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a týmovou spolupráci
všech zúčastněných v motivujícím prostředí
Efektivní a systémové řízení zdravotní péče, stejně jako podpůrných
i nakupovaných služeb, vede k minimalizaci rizika pro naše pacienty
Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě potřeb veřejnosti,
systému poskytování zdravotní péče a představ majitele,
v centru naší pozornosti je však vždy pacient
Cílem je prospěch pacienta, kdy na základě účinných diagnostických postupů
a aplikací odpovídající léčby dosahujeme maximálního možného
zlepšení zdravotního stavu nebo úplného vyléčení
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Etický kodex zaměstnanců
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Lidskost

Preferujeme lidskost. Jsme empatičtí, vnímáme pocity a respektujeme potřeby
pacientů. Jsme k sobě slušní, zdravíme se, představujeme se při telefonování,
odpovídáme si v elektronické komunikaci, pracovní úkoly plníme v daných termínech, na pracovní schůzky chodíme včas.

Pokora

Důležitá je pro nás pokora. Jsme sebekritičtí, dokážeme přijmout názor a pravdu
jiného, víme, že nejsme neomylní a že se musíme stále vzdělávat.

Tým

Základem naší činnosti je týmová práce. Vzájemně se podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého
z nás.

Respekt

Dbáme na respekt. Ctíme individualitu, nasloucháme a vnímáme názory pacientů
a jejich blízkých, názory kolegů zdravotníků i všech ostatních spolupracujících
profesí.

Čestnost

Jsme čestní. Neurážíme se navzájem, nepomlouváme se, přiznáme pochybení. Nikdy
nezneužijeme důvěru pacienta. Ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze
vzájemně čestného, slušného a společensky korektního chování.

Proti
korupci

Zásadně v práci odmítáme korupci. Nezneužíváme své postavení k osobnímu
prospěchu či ku prospěchu třetích osob. Nepřijímáme finanční a věcné výhody
a ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování, narušit náš profesionální přístup, nebo nás dostat do závazného postavení vůči našim pacientům, klientům, dodavatelům či dalším osobám.

Loajalita

Ctíme loajalitu. Jsme jedna organizace, jeden tým. Své připomínky vyjadřujeme
v interní diskuzi uvnitř organizace. Máme právo ovlivňovat svými podněty činnost
organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb.

Rozvoj
a růst

Budujeme učící se organizaci. Chceme být dynamickým systémem ve stavu nepřetržitého vývoje a zlepšování. Víme, že důležitější než lidi učit, je podporovat jejich schopnost a vůli učit sebe i ostatní.
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Kvalita a bezpečí
poskytované péče
Stejně jako chod celé nemocnice byl i úsek kvality významně ovlivněn pokračující pandemickou situací. Prioritním cílem bylo nastavení adekvátních
protiepidemických opatření, implementace mimořádných vládních opatření do praxe a jejich kontrola v rámci metodických návštěv a auditní činnosti.
V první polovině roku nemocnice splnila podmínky Auditu R3 NASKL
(Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře) na oddělení
klinické biochemie, lékařské mikrobiologie a na hematologicko-transfuzním oddělení. Oddělení radiodiagnostiky se úspěšně připravilo na Externí
klinický audit a získalo certifikát na dalších pět let.
Ve druhé polovině roku absolvovalo oddělení stravování i nemocniční
bistro kontrolu a posouzení systému kritických bodů, tzv. HACCP systém,
jehož cílem je účinně předcházet a eliminovat rizika ohrožující bezpečnost
potravin.
Nemocnice je také držitelem certifikátu, který potvrzuje kvalitu a komplexnost péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami, který uděluje
Česká společnost pro léčbu rány
V prosinci nemocnice získala na základě hlasování ambulantních pacientů prvenství v rámci Zlínského kraje v anketě Nejlepší nemocnice ČR.
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10.

Ochrana životního
prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí se Vsetínská nemocnice a.s. v roce
2021 řídila platnou legislativou. Proces ochrany životního prostředí v rámci
činnosti nemocnice je stanoven řízenými dokumenty. Postupy jsou pravidelně ověřovány a kontrolovány v rámci interních i externích auditů.
Nemocnice provozuje přečerpávací stanici odpadních vod, limity nejvyššího přípustného množství a znečištění odpadních vod, stanovené kanalizačním řádem stokové sítě města Vsetína, byly kontrolovány čtvrtletně,
a byly dodrženy.
Od 1. 1. 2021 je v platnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 a prováděcí vyhláška č. 273/2021. Aktuální změny povinností jsou prováděny, dle
platné legislativy. Vyprodukovaný odpad je na základě uzavřených smluv
předáván oprávněným osobám. Směsný komunální odpad se dále vytřiďuje na využitelné složky.
V roce 2021 bylo vytříděno z komunálního odpadu 17,4 tuny recyklovatelných složek. Z toho: 6,3 tuny biologicky odbouratelného materiálu |
12,92 tuny papíru | 1,92 tuny skla | 0,96 tuny plastu | 10,86 tuny objemného
odpadu. Objem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu činí
61,4 tun. Celkem bylo v roce 2021 vyprodukováno 114,6 tuny nebezpečného
odpadu, což je o 19,4 tuny více než v roce 2020. Tento nárůst je způsoben
především pandemií, kdy se více používalo jednorázových prostředků.
Naše nemocnice má v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. vypracován
a Městským úřadem Vsetín schválen Havarijní plán pro případ úniku závadných látek. Dle aktuálních změn na pracovištích jsou zpracovávána Pravidla
pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. K dispozici
jsou na všech pracovištích, kde se používají nebezpečné chemické látky
a směsi, a na intranetu.
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Nemocnice se stejně jako v předcházejícím období aktivně zapojila do
projektu Zelená firma, v jehož rámci probíhá ve spolupráci s firmou REMA
Systém a.s. zpětný odběr a následná recyklace vyřazených elektrospotřebičů a zdravotnických přístrojů. Na třech stanovištích v areálu nemocnice
jsou k dispozici speciální sběrné boxy, do kterých mohou nefunkční drobné
spotřebiče umisťovat nejen zaměstnanci, ale i pacienti.
Zpětným odběrem se likvidují i použité olověné či nikl-kadmiové baterie
a nefunkční zářivky. V roce 2021 bylo takto ekologicky zlikvidováno 2,8 tuny
elektroopadu a zdravotnických prostředků.
V březnu 2021 bylo provedeno autorizované měření plynných emisí včetně
kontroly funkce hořáků kotlů, rovněž byla provedena revize spalinových
cest (komínů). Výsledky měření odpovídají povoleným limitům znečištění,
hořáky byly seřízeny dle platné ČSN pro spalování zemního plynu. Plynová
kotelna nemocnice je na základě výkonového kritéria (5,2 MW) zařazena
mezi velké zdroje znečištění.
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11.

Majetkové
vztahy

Společnost vlastní majetek (vč. pozemků) v celkové pořizovací hodnotě
406 746 tis. Kč, jeho zůstatková hodnota je 218 687 tis. Kč
Kromě vlastního majetku vykázaného v rozvaze využívá společnost také
další majetek, který je evidován na podrozvahových účtech. Jedná se o:
Pronajatý majetek:
n Zlínský kraj: nemovitosti, pozemky a movitý majetek v hodnotě
786 672 tis. Kč
n Test Line Clinical s.r.o.: přístroj pro mikrobiologii v hodnotě 550 tis. Kč
n Linde Gas, a.s.: zásobník medicinálního kyslíku a tlakové láhve
(provoz)
n Město Vsetín: byty (provoz)

Zapůjčený majetek společnost užívá na základě smluv o výpůjčkách (zejména zdravotnickou techniku) v celkové hodnotě 33 815 tis. Kč, a to od společností: Abbott Laboratorie, s.r.o. | AG FOODS Group a.s. | B. Braun Medical s.r.o. | BAXTER CZECH spol. s r.o. | Beckman Coulter ČR s.r.o. | Bidfood Czech
Republic s.r.o. | BioNEXT Medical s.r.o. | BIO-RAD s.r.o. | Dade Behring Austria
GmbH, o.s. v ČR | Fakultní nemocnice v Motole, s.p.o. | Fresenius Kabi, s.r.o. |
Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. | DIMA Olomouc, s.r.o. | HARTMANN-RICO s.s.
| Kofola a.s. | MEDESA s.r.o. | Medtronic Czechia s.r.o. | NUTRICIA a.s. | Promedika Praha Group a.s. | RADIOMETER s.r.o. | Siemens Healthcare, s.r.o. |
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. | TICHÝ svět o.p.s. | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | WESTech CZ s.r.o.
Drobný neodepisovaný majetek, jehož hodnota k 31. 12. 2021 činila
61 438 tis. Kč
Majetek z dotací ve výši 189 876 tis. Kč
Nepotřebný a nevyužitý majetek společnost pronajímá. Níže je uvedeno
pět největších nájemců působících v prostorách polikliniky:
n REMYOS s.r.o. Vsetín: rehabilitace
n Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín: komplexní onkologické centrum
n AUXILIUM Hošťálková: denní stacionář pro postižené
n MUDr. Stanislav Stupavský, Vsetín: chirurgická ambulance
n AeskuLab Patologie, k.s. Praha: laboratoře
Nevyužité kapacity pronajatého majetku Zlínského kraje společnost formou
podnájmu umožňuje využívat spolupracujícím subjektům. V roce 2021 to byly
zejména:
n Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín: oční ambulance
n MW Dias, a.s. Ostrava: zázemí pro úklidovou firmu
n MUDr. Tomáš Garlík: stomatologie
n MUDr. Jitka Svobodová: stomatologie
n Chrištof s.r.o. Vyškov: zázemí pro dodavatele komplexního servisu prádla
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Povinně
zveřejňované údaje

n

Předpokládaný vývoj a ekonomické cíle společnosti jsou podrobně popsány v Obchodním plánu Vsetínské nemocnice a.s. pro rok 2022 s výhledem na roky 2022–2025, který byl schválen valnou hromadou 24. 3. 2022.

n

Působení společnosti a rozsah i strukturu poskytování zdravotních služeb
ovlivňuje i v roce 2022 koronavirová pandemie. Počátek roku 2022 se nesl
v nejistotě z dopadů omikronové mutace viru a byla tedy opět omezena
zejména plánovaná péče. I přes schválený obchodní plán tak bude nutné
i v průběhu tohoto roku přijímat rozpočtová opatření a změny ve schvá-leném obchodním plánu, a to ve vazbě na aktuální situaci, ve vazbě na objem
poskytované péče a zejména ve vztahu k úhradové vyhlášce, kdy i přes pokračující pandemickou vlnu není aktuálně rozhodnuto o případných kompenzacích za výpadky péče a za zvýšené náklady.

n

Státem predikovaná míra inflace z konce roku 2021 byla do obchodního
plánu na rok 2022 zakomponována, její aktuální vývoj a enormní nárůst
v posledním období, který souvisí i s válkou na Ukrajině, však v plánovaných nákladech není a ani nemohl být zahrnutý.

n

V roce 2022 budeme pokračovat v realizaci projektů financovaných z evropských dotací. V realizaci je projekt financovaný z dotačního programu REACT-EU, který je připraven v celkové hodnotě 136 mil. Kč. Z toho bychom měli
v roce 2022 zrealizovat investice za cca 40 mil. Kč, zbytek je naplánován na
rok 2023. Pokračovat bude realizace projektu z výzvy IROP 26 – e-Health,
zejména pořízením systému PACS a nutného HW. Zbývající část tohoto projektu (NIS a integrační platforma) je k realizaci a k dokončení naplánována
na rok 2023.

n

V březnu 2022 došlo ke změně v dozorčí radě – po odstoupení člena dozorčí rady MUDr. Róberta Telekyho byl 24. 3. 2022 valnou hromadou nově
členem dozorčí rady jmenován Ing. Vojtěch Ryza.

n

Společnost neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

n

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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13. Dotace, sponzoři

a dárci v roce 2021
V roce 2020 byly Vsetínské nemocnici a.s.
poskytnuty tyto dotace a příspěvky:
Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na financování poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 3 500 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v celkové výši 51 287 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem
prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy
psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti
s epidemií COVID-19 ve výši 958 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci
dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu
zdravotnictví v roce 2021 ve výši 138 tis. Kč
Dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na rezidenční místa
lékařů ve výši 230 tis. Kč
Příspěvek Úřadu práce ČR na zabezpečení vzdělávací aktivity a na
úhradu mzdových nákladů z projektu „Podpora odborného vzdělávání
zaměstnanců II (POVEZ II)“ ve výši 55 tis. Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci projektu
Stipendijní program Vsetínské nemocnice a. s. ve výši 99 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
projektu IROP 31 – Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku ve výši
80 841 tis. Kč na pořízení dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
projektu IROP 10 – Zajištění kybernetické bezpečnosti Vsetínské nemocnice a. s. ve výši 12 720 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci projektu IROP 28 – Agendový informační systém
Vsetínské nemocnice a. s. ve výši 7 205 tis. Kč
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Finanční a věcné dary v roce 2021 (nad 10 tis. Kč)

Dárce
Zlínský kraj
GYNEMOMA s. r. o.
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice
CELKEM hodnota darů nad 10 tis. Kč
Celkem finanční dary
Celkem věcné dary

Forma daru
Věcný
Finanční
Věcný

Finanční a věcné dary v roce 2021 (do 10 tis. Kč)

Dárce
PSG Construction a. s.
Martin Cheníček
Kateřina Dybalová
Nadace Křižovatka
Anonymní dárce
Anonymní dárce
Pavel Šavara
Juříčkovi
Bc. Petra Kašparová
Barbora Weberová
CELKEM hodnota darů do 10 tis. Kč
Celkem finanční dary
Celkem věcné dary

Forma daru
Finanční
Finanční
Finanční
Věcný
Věcný
Věcný
Finanční
Finanční
Věcný
Věcný

Částka
36 300
20 000
13 284
69 584
20 000
49 584

Částka
10 000
10 000
10 000
9 894,65
7 865
7 278
3 000
2 000
1 772
550
62 359,65
35 000
27 359,65

Kromě finančních a věcných darů na nás lidé i organizace mysleli
v průběhu roku 2021 řadou drobných dárků, projevů podpory,
posílali spoustu vitamínů, zdravých nápojů, dobrot, energie a morální podpory.
Ta je penězi nevyčíslitelná, ale pro nás byla velmi důležitá.
Děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají.
Vsetínská nemocnice a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
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o vztazích mezi propojenými osobami
nezávislého auditora
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n

Zpracovali: Ing. Věra Prousková MBA | Ing. Lenka Plačková | Ing. Martin Pavlica, MHA
Ing. Libor Czeffer | Ing. Ladislav Kašpar | Ing. Ivana Mikulová | Ing. Barbora Zientek
n
n

Fotografie: Lenka Plačková | Jan Rohlík a archiv Vsetínské nemocnice

Grafická úprava, příprava do tisku: Josef Šamaj | Grafický ateliér | Příbor
n

Tisk: Martin Kincl | Dolní Jasenka | Vsetín

n
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