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111 let nemocnice
na Vsetíně

Začíná se psát rok 2022 a nemocnici na Vsetíně bude již v květnu

snažili dát pacientům to nejlepší, co bylo a co je dostupné. Právě

jsme se rozhodli právě tomuto výročí věnovat celý přicházející

má. O tom už dnes nikdo nepochybuje…

SARS-Cov2, nám všem známou jako COVID 19. Nemocnice byla

Těm, kteří stáli u zrodu nemocnice, ale i těm současným, kteří ji

Mnohokrát vítězila nemoc, mnohokrát byli pacienti, ale s nimi

mocniční areál, který se dlouhých 111 let budoval, rozšiřoval,

Byl vhodný k vyjádření díků a úcty nejen k práci zdravotníků, ale

méně historickými obrázky a dokumenty připomněli, jak dlouhou

vhodný k opětovnému nalezení pokory k přírodě, k lidskosti a k od-

tektura, její areál, ale i vnitřní vybavení, lidé i jejich pracovní pro-

Připomínku své poměrně dlouhé historie si však nemocnice

aby se naše vsetínská nemocnice nadále rozvíjela a moderni-

myšlení, na zdůraznění významu nemocnice a zdravotní péče pro

především zdravotníky se srdcem na pravém místě a s vysokým

připomene svých 111 let existence, 111 let práce a péče o lidi.

mocnice.

menout osobnosti, které se na činnosti nemocnice a na jejím

rok 2022 s nemocnicí, která je tady Pro zdraví Valašska...

111 let. Není to kulaté jubileum, které se slaví pompézně, přesto

tito lidé jsou nejdůležitějším, co zdravotnictví a naše nemocnice

rok. Místo oslav jsme v roce 2021 usilovně bojovali s nemocí

Tento kalendář chceme věnovat především všem zdravotníkům.

místem skutečných bojů o životy celé řady našich pacientů.

tvoří a budují dnes. Chceme v něm však představit i stavby a ne-

i naši zdravotníci, poraženi. Rok proto nebyl vhodný pro oslavy.

měnil, ale i boural a modernizoval. Rádi bychom těmito více či

k práci všech, kteří v nejhorším období nezištně pomáhali. Byl

a složitou cestu za sebou nemocnice má, jak se měnila její archi-

povědnosti…

středí od prvopočátku nemocnice až po dnešní dny. S přáním,

zaslouží. V končícím roce nebyl čas na historická ohlédnutí a za-

zovala, aby byla tvořena zdravotníky nejen odborně na výši, ale

náš valašský region. Zvolili jsme tedy rok, ve kterém si nemocnice

morálním kreditem, zahajujeme stý jedenáctý rok Vsetínské ne-

Od narození až po odchod z tohoto světa. Chceme v něm připo-

Za její vedení si dovoluji popřát všem úspěšný a hlavně zdravý

rozvoji podílely. Chceme připomenout zdravotníky, kteří se vždy

Věra Prousková, ředitelka nemocnice

Slavnostní otevření veřejné nemocnice na Vsetíně v roce 1911 bylo významnou událostí pro celý region. Autorem projektu prvních budov
byl stavitel Michal Urbánek. Pozemky pro stavbu odprodal městu vsetínský velkostatkář a majitel továrny na nábytek Theodor Thonet. Věnoval nemocnici
také část vnitřního vybavení, jeho rodina nechala vybudovat i kapli, která byla zasvěcena sv. Růženě z Limy
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Ke vzniku nemocnice významnou měrou přispěl MUDr. František Sova. V době první světové války pečoval o vojáky, kteří se v nemocnici
zotavovali ze svých zranění. Součástí nemocničního areálu byla v prvních letech hospodářská budova, spojená chodbou s hlavním pavilonem,
infekční pavilon, přízemní dřevěný objekt pro ubytování řádových sester a umrlčí komora (v popředí na spodním snímku)
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V roce 1927 byla postavena nová administrativní budova se zázemím pro zdravotníky a ubytováním pro řádové sestry. V hlavní budově se tak uvolnil
prostor pro nová lůžka, nemocnice jich má už sto šedesát. Nemocnice má operační sál, převazovnu, laboratoř, rentgen. Tyfus se léčí v infekčním pavilonu klidem.
Přízemní budova, kde dříve bydlely řádové sestry, je vyhrazena pacientům s bércovými vředy. Hovoří se o potřebě další výstavby
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Počátkem čtyřicátých let přibývají další odbornosti a rozšíření prostor je nezbytné. Výstavba nového chirurgického pavilonu je v roce 1940 zadána
staviteli Františku Lukášovi (na snímku uprostřed se svými asistenty a modelem budovy). Stavba je však záhy zastavena okupačními úřady. V roce 1942 obnovena
a dokončena koncem roku 1944. V péči o pacienty byly zdravotníkům velkou oporou řeholní sestry sv. Kříže. V nemocnici působily do roku 1956
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Od září 1945 nemocnice plně využívala nové prostory. V pavilonu byla umístěna chirurgie, gynekologicko-porodnické oddělení,
ušní-nosní-krční a dětské oddělení, ambulance, vyšetřovny a operační sály. Ve zbývající části budovy
byli ubytováni lékaři a sestry. Stará budova se uvolnila pro interní oddělení
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Historie vsetínské chirurgie je velmi bohatá a úzce spjata s osudy celé nemocnice. Započala v roce 1911 příchodem MUDr. Josefa Gregora,
prvního ředitele nemocnice a vynikajícího chirurga. V roce 1929 přebral primariát MUDr. Josef Holz, který oddělení úspěšně vedl 30 let.
Spolu se svým zástupcem MUDr. Břetislavem Brázdou za války sami prováděli až 1 200 operací ročně
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Dětské oddělení zahájilo svou činnost v roce 1946. Jeho prvním přednostou byl, a po téměř třicet let oddělení vedl, MUDr. Slavoj Vrzala.
Zpočátku měl na starost i dětskou část infekčního oddělení, hojně se tehdy vyskytoval záškrt, dětská obrna, toxická spála, tyfus.
Přispěl k výraznému zlepšení péče o dětské pacienty a novorozence
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Interní pavilon prošel v šedesátých letech celkovou rekonstrukcí. Byla přistavěna příjmová ambulance a funkční laboratoř. V roce 1969 otevřena
jednotka intenzivní péče a dva pokoje upraveny na jednotku intermediární péče. V polovině sedmdesátých let byl zahájen kardiovaskulární program,
díky kterému došlo k výraznému zlepšení péče o kardiaky. Počátkem devadesátých let přibylo hemodialyzační středisko
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Péče o infekční pacienty je spojena s nemocnicí od jejího počátku. Epidemie tyfu a spály byly dokonce jedním z impulsů pro vznik nemocnice.
V roce 1958 byla původní přízemní budova rekonstruována, zavedeno ústřední topení, splachovací toalety. Kapacita lůžek však nebyla dostatečná.
V roce 1968 nemocnice zahájila stavbu nového infekčního pavilonu a v roce 1972 byl uveden do provozu
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Od padesátých let byla nemocnice centrem tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví, pod který spadaly i další zdravotnická
pracoviště v celém okrese. Jeho součástí zůstala až do roku 1989. Vybudována byla například poliklinika či pavilon pro dlouhodobě nemocné.
Na zdravotnických pracovištích se na přelomu osmdesátých a devadesátých let začaly využívat moderní technologie
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Na práci svých zdravotníků mohla být nemocnice vždy hrdá. Na jejich odbornost, empatii, energii i úsměv a vlídné slovo pro pacienty.
Proto si také velmi ceníme vynikající spolupráce a provázanosti s partnerskou vsetínskou zdravotnickou školou (Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín), jejími pedagogy i vedením
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Bleděmodré šaty s naškrobeným límečkem a bílou zástěrou tvořily (v různých podobách) sesterskou uniformu od padesátých let až do přelomu tisíciletí.
Patřil k nim čepec, nejdříve skládaný do varhánků, později zapínaný na dva knoflíky. Musel být naškroben a jeho nošení vymáháno. Uniformy představily studentky
i v prvomájovém průvodu v roce 1954. Potvrzením dosaženého vzdělání býval rovněž odznak, jehož vzhled se v průběhu let měnil
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Vsetínská nemocnice a.s. děkuje firmě Promedica Praha group a.s.,
která finančně podpořila vznik tohoto kalendáře

