
Pro pacienty i širokou veřejnost pořádáme osvětové akce 
zaměřené na prevenci. Těší se velkému zájmu a pestrý pro-
gram pro všechny generace bude připraven i v roce 2023. 

I nadále chceme být pro pacienty, pro zaměstnance, zakla-
datele, sponzory, dodavatele a veřejnost významným partne-
rem. Důležité je, abychom se vzájemně podporovali, naslou-
chali si a společně nemocnici stabilizovali a rozvíjeli. Záleží 
na nás všech, jaká nemocnice je a především jaká bude.

Máme opět připraveny nemalé plány a cíle. Nemocnici, 
jejím zaměstnancům, pacientům i spolupracujícím organi-
zacím přeji, ať se je podaří všechny zrealizovat. Přeji všem 
krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2023 s nemocnicí, která 
je tady Pro zdraví Valašska.

rád bych Vám úvodem poděkoval za práci, vykonanou v roce 
2022, kdy jsme si připomínali sto jedenácté výročí založení 
naší nemocnice. Věnovali jsme se úžasným příběhům z his-
torie, vzpomínali na osobnosti, díky kterým tady nemocnice 
dnes je, oceňovali zaměstnance, kteří celý svůj profesní ži-
vot strávili v naší nemocnici. Průvodcem jubilejním rokem 
nám byl nástěnný kalendář, který byl mimořádný, díky svému 
zpracování a archivním fotografiím. 

V roce 2023 se chceme z historie přesunout do součas-
nosti. Celým novým rokem budou rezonovat témata, jako 
jsou partnerství, vzdělávací akademie, bezpečí, hemodia-
lýza, magnetická rezonance, digitalizace, modernizace, pre-
vence nebo generel.

Nemocnice bude dále pokračovat v obnově a modernizaci 
přístrojů. Mimo již zmíněnou magnetickou rezonanci počí-
táme s nákupem monitorovacích systémů, vybavení pro la-
boratoře, obnovou sanitních vozů a mnoha dalších techno-
logií, a to zejména díky čerpání z dotačního titulu REACT-EU.
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Vážení čtenáři, milí zaměstnanci, 

Ing. Martin PAVLICA, MHA 
předseda představenstva, ředitel nemocnice

PF 2023 
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE

Ať kouzlo Vánoc splní 
všechna Vaše přání, naplní srdce 

pohodou a po celý rok 2023 jej uchová 
ve zdraví a dobré kondici

111 let nemocnice na Vsetíně



Epidemiologická situace a nařízení v posledních letech 
tlumila činnost naší VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE. V roce 2023 
budeme znovu organizovat vzdělávací kurzy, semináře  
a konference nejen pro své zaměstnance, ale i pro zdra-
votníky z celého regionu, studenty, žáky, uchazeče o za-
městnání i zájemce z řad široké veřejnosti. Nadále se bu-
deme aktivně podílet na výchově a vzdělávání budoucích 
lékařských i nelékařských profesionálů. 

„Zapomenout nemůžeme ani na bezpečí zaměstnanců  
a pacientů. Zřízení fyzické ostrahy a rozšíření kamerového 
systému v nemocnici je plánováno na počátek roku 2023. 
Vnímáme přítomnost fyzické ostrahy jako významný preven-
tivní prvek pro bezpečí v nemocnici. Nezapomínáme ani na 
rizika kybernetická a také v této oblasti jsou naplánována 
další opatření,“ objasnil Ing. Martin Pavlica plány pro rok 2023 
v oblasti BEZPEČÍ.

Již v roce 2022 začala rekonstrukce budovy K. Po jejím do-
končení se v průběhu roku 2023 do objektu vrátí dětské od-
dělení a infekční ambulance. Na nové zázemí se může těšit 
i partnerská zdravotní škola. Rekonstruované prostory však 
nejvíce využijí pacienti a zaměstnanci HEMODIALYZAČNÍHO 
střediska, jehož provoz se přesune z budovy C, tou dobou již 
112 let staré. 

Diagnostické možnosti Vsetínské nemocnice doplní MAG-
NETICKÁ rezonance, stavba objektu pro novou technologii 
začala v říjnu. Nové pracoviště zlepší dostupnost této dosud 
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chybějící moderní vyšetřovací metody pro pacienty z regionu 
a posune možnosti poskytování péče o výrazný kus dále. 

 „Dalším obecným trendem a požadavkem je DIGITALIZACE 
a implementace e-Health. Projektové týmy budou i v násle-
dujícím roce pracovat na zavedení nového moderního ne-
mocničního informačního systému. Náročná realizace pro-
jektu financovaného v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu bude v roce 2023 dokončena,“ uvedl 
ředitel nemocnice. 

Nemocnice bude dále postupovat podle plánu investičního 
rozvoje areálu, chcete-li GENERELU. Cílem pro rok 2023 je do-
končení již zmíněné rekonstrukce budovy K, přístavby pra-
coviště magnetické rezonance a rekonstrukce budovy S, ve 
které bude připraveno zázemí pro oddělení údržby a ener-
getiky. Přemístěním tohoto posledního pracoviště ze „staré 
interny“ bude možno budovu zbourat a připravit prostor pro 
novou výstavbu.

Nezapomínáme na bezpečí, 
vzdělávání ani digitalizaci

Rezonujte 
s námi 

Pro zdraví Valašska



Zatímco kalendář pro rok 2022 se ohlížel za minulostí ne-
mocnice, novinka, která nás bude provázet rokem 2023, 
míří na současnost a budoucnost.  

„Historický kalendář připomenul, jak dlouhou a složitou 
cestu za sebou nemocnice má, jak se měnila její architek-
tura, areál, ale také vnitřní vybavení, lidé i jejich pracovní pro-
středí – od prvopočátku nemocnice až po dnešní dny. Jsme si 

Krásné přání, směřující ke všem zaměstnancům, nám za-
slala předsedkyně dozorčí rady Mgr. Taťána Valentová Ner-
sesjan, a rádi jej předáváme. 

„Chýlí se ke konci další rok a s ním i jedna kapitola ze ži-
vota nemocnice. Všichni, kdo jste se na ní podíleli svou prací, 
aby byla vlídná, laskavá a s co nejvíce šťastnými konci, si za-
sloužíte velký dík.  Blíží se nejkrásnější svátky v roce. Vánoce 
nejsou jen datum, je to rozpoložení nitra. Užijte si je se svými 
blízkými naplno. 

S novým rokem začne nová kapitola, přijdou nové otázky, 
na které bude třeba nalézt odpovědi. Přeji Vám, abyste tuto 
kapitolu psali ve zdraví, pohodě a spokojenosti. A pokud si 
s nástupem nového roku dáváte předsevzetí a plánujete 
změny, držím pěsti, aby se Vám vše vydařilo. Kdyby to náho-
dou neklaplo hned, máte na vyplnění svých snů a přání dal-
ších 364 dnů. Aneb jak pravil neznámý autor: Když nevyjde 
plán A, nezapomeňte, že máte ještě dalších 26 písmen. Ve-
selé Vánoce a šťastný nový rok 2023!“ 

Milá slova poděkování jsme obdrželi od náměstkyně hejt-
mana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Olgy 
Sehnalové:  

„Vážené kolegyně a kolegové, blíží se závěr roku 2022. Díky 
Vám a Vaší práci bude letošní rok zapsán v životě Vsetínské 
nemocnice přes všechny nelehké výzvy, jako rok úspěšný,  
a to jak po stránce medicínské, tak z pohledu hospodaření, 
postupné modernizace areálu a jednotlivých pracovišť. V le-
tošním roce se naplno rozběhly stavební práce na rekon-
strukci budovy K pro přemístění provozu hemodialýzy a ve 
druhé polovině roku byla zahájena také výstavba budovy 
magnetické rezonance. Práce budou dokončeny a uvedeny 
do provozu v příštím roce. Nemocnice pokračuje také v ob-
nově přístrojového vybavení z prostředků REACT-EU za více 
než 130 mil. Kč. Mé poděkování za uplynulý rok patří všem 
zdravotníkům i nezdravotnickému personálu, včetně celého 
vedení nemocnice. 

V roce 2022 jsme si společně připomněli 111 let historie Vse-
tínské nemocnice a generace skvělých, svému poslání od-
daných zdravotníků, kteří spojili svůj profesní život s nemoc-
nicí a zdejším regionem. Považuji za důležité jejich záslužnou 
práci pro zdraví občanů vsetínského regionu připomínat, 
protože každá generace a její významné osobnosti zane-
chaly významnou stopu v historii nemocnice. Nejinak je tomu 
i nyní. 

Vážené kolegyně a kolegové, závěrem mi, prosím, dovolte 
popřát všem klidné prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2023 pevné zdraví, mnoho sil, radosti a osobního štěstí 
Vám i Vašim blízkým.“ 

vědomi toho, jak se mění areál i jeho bezprostřední okolí  
a kalendář 2023 nám umožní tyto změny porovnávat. Zachy-
cuje naši nemocnici z výšky, zasazenou do krásné valašské 
krajiny,“ zhodnotil ředitel nemocnice Ing. Martin Pavlica. 

Nový kalendář pokřtil společně s primářkou radiodiagnos-
tického oddělení MUDr. Blankou Ludvovou na setkání pri-
mářů a vrchních sester. Nástěnného průvodce rokem 2023 
zpracoval grafik Josef Šamaj (Grafický ateliér, Příbor), letecké 
fotografie pořídila společnost DeFib produktion s.r.o. z Jab-
lůnky. Generel nemocnice vytvořila architektonická a pro-
jekční kancelář GC Archico a.s., Uherské Hradiště. 

Výrazné osobnosti nemocnic Zlínského kraje byly v úterý 
15. listopadu oceněny ve zlínské Baťově vile. O držitelích oce-
nění rozhodli sami zaměstnanci nemocnic, kteří měli mož-
nost hlasovat v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlín-
ského kraje očima kolegyň a kolegů 2022. „Nemocnice tvoří 
v prvé řadě lidé. Je to složitý organismus, kde bez nadsázky 
platí, že všechny profese, zdravotnické i nezdravotnické, jsou 
důležité a musíme společně dobře fungovat. Oceňujeme ty, 
kteří mají respekt svých kolegyň a kolegů, ať se jedná o lé-
kaře, nelékařský personál nebo nezdravotnické profese v ne-
mocnicích. Všem chceme i tímto způsobem poděkovat za je-
jich práci pro občany Zlínského kraje,“ uvedla náměstkyně 
MUDr. Olga Sehnalová. 

Naši ocenění | MUDr. Jana Slováčková, lékařka dětského 
odd., zástupkyně primářky (Zvláštní cena představenstva).

MUDr. Martin Janáč, lékař gynekologicko-porodnického 
oddělení, zástupce primáře (v kategorii Lékař/lékařka).

Bc. Bohdana Bambuchová, vrchní sestra interního spoje-
ného lůžkového fondu (v kategorii Nelékařský zdravotnický 
pracovník/pracovnice).

Ing. Mgr. Eva Kurtinová, vedoucí personálního oddělení 
(v kategorii Nezdravotnická profese).

Rozhovory se všemi oceněnými na dalších stránkách.
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Nový kalendář: originální 
pohledy na areál i okolí

S přáním se připojila také 
předsedkyně dozorčí rady

Poděkování patří všem 
zaměstnancům i vedení 

Zlínský kraj předal ocenění 
osobnostem nemocnic



Představení novinek, poradenství i cvičení. Takový byl den 
otevřených dveří rehabilitačního oddělení, který se konal 
22. listopadu 2022. Příchozím zdravotníci ukázali nově vy-
budované pracoviště vodoléčby, ale i další nové metody, 
například aplikaci plynových injekcí, parafinových zábalů 
nebo užití kompresní pásky Flossband. Velký zájem byl 
rovněž o ergoterapii, ale také o závěsný systém Redcord 
a zkušenosti, které zdejší fyzioterapeuti s touto rehabili-
tační technikou již mají.

Nejvíce příchozích směřovalo právě k novému pracovišti 
vodoléčby. „Máme dvě stanoviště, jedno pro ruce, druhé pro 
dolní končetiny. V tomto druhém případě se jedná o sedací 
vanu, která má dvě výškové úrovně, jednu na kotníky, druhou 
na kolena, kyčle, bedra. K výběru je několik možností režimů 
a nastavení,“ vysvětlila primářka MUDr. Danuše Trnovcová 
s tím, že vodoléčba je vhodná i pro pacienty, kteří nemohou 
využívat jiné terapie. „Nemá v podstatě žádné kontraindi-
kace, je vhodná i pro onkologické pacienty, výborná na po-
úrazové stavy, otoky, jizvy. Může se použít i u pacientů, kteří 
mají kardiostimulátor, kde se u ostatních metod potýkáme 
s celou řadů limitů,“ dodala primářka. 

Prohlédli si pracoviště 
vodoléčby, ale také cvičili
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Návštěvníci Dne otevřených dveří si prohlédli všechny 
prostory a mohli si některé metody vyzkoušet, doslova na 
vlastní kůži, například závěsný systém Redcord, nebo apli-
kaci kompresní pásky Flossband. Zdánlivě je podobná kla-
sickému tejpování, které už dnes patří k běžným technikám, 
ale rozdílů je mnoho, ať již v materiálu či ve způsobu apli-
kace. „Při klasickém tejpování se používá textilní páska po-
dobná náplasti a nanáší se až na pět dnů. Flossband je elas-
tický gumový pruh, který se aplikuje na velmi krátkou dobu, 
zhruba na dvě až tři minuty na postiženou část. Po chvíli se 
postup opakuje. Flossband se nám velmi osvědčil, má dobrý 
efekt na chronické přetížení, pomáhá redukovat otoky při 
poúrazových stavech. Používají jej i sportovci, podle toho jak 
pásku navineme, jakou sílu dáme do komprese měkkých 
tkání, má různý efekt. Může sloužit i k regeneraci. Výsledky 
jsou dobré,“ informovala primářka.



55|2022 Zpravodaj
Vsetínské nemocnice

Zkušený odborník s velmi hezkým vztahem k dětským 
pacientům i svým kolegům. Schopná podržet oddělení  
i v těžkých časech. Tak hovoří kolegové o MUDr. Janě SLO-
VÁČKOVÉ. Rodačka z České Lípy přišla do Vsetínské nemoc-
nice v roce 1991 a celý svůj další profesní život zasvětila 
dětským pacientům. Specializovanou způsobilost v oboru 
pediatrie získala v roce 1999, v současné době pracuje jako 
zástupkyně primářky dětského oddělení. Ocenění, které 
nedávno převzala, si velmi váží.  

Žijete na Valašsku už řadu let, ale rodačkou nejste. Jaké 
bylo přesídlení do tohoto kraje? „Přesídlení na Valašsko 
mi naprosto nevadilo, znala jsem tady spoustu lidí, protože 
jsem jezdila na vodu s místním vodáckým oddílem. Krajina 
je trochu jiná, u nás jsou jednotlivé kopce vulkanického pů-
vodu, tady na Valašsku jsou hřebeny. Výborné trasy na kolo 
jsou tam i tady.“

Hned jste zamířila na dětské oddělení? „Když jsem přišla 
do Vsetína, měla jsem už první atestaci. Byla jsem původně 
přijata na dětské oddělení, poté mi ale řekli, že potřebují, 
abych šla na obvod. Paní doktorka, místo které jsem měla 
pracovat, se nakonec na obvod vrátila, takže jsem nastou-
pila hned na oddělení. Zastupovala jsem pak občas na obvo-
dech, v Liptále, v Jablůnce, v Ratiboři, když bylo zapotřebí.“

Co je nejkrásnější na práci s dětmi? „Děti snadno onemocní, 
ale brzy se většina velmi zlepší, na nic si nehrají, nelžou  
a vždycky vyjádří, jak se cítí, ať již slovně či mimoslovně.“

Po dobu rekonstrukce v pavilonu K se dětské oddělení 
dočasně vrátilo na své někdejší působiště v pavilonu G 
(Triangl). Jak tuto změnu vnímáte? „Po třiceti letech jsme se 
vrátili na stejné pracoviště, ale není to úplně vyhovující. Tě-
šíme se, že se vrátíme zpátky do Čtyřlístku, eventuálně do 
nové budovy, až někdy bude. Co se týká provozu, trochu 
jsme se rozjeli, ale optimální to není, stále chybí střední zdra-
votnický personál i lékaři, hlavně L3.“ 

Pediatrů je nedostatek v celé republice. Dříve chtěli na 
dětské všichni. Co se podle Vás změnilo? Je to tak náročný 
obor? „Náročný určitě je, navíc stále intenzivněji do péče vstu-
puje rodičovský faktor: rodiče se snaží, ať již pozitivně či ne-
gativně zasahovat do léčby. Ale důvodů současného stavu 
je více. Mladé lékařky po mateřských se do nemocnic moc 
nevracejí, mnozí pediatři odcházejí do penze a nemají za 
sebe žádnou náhradu. V terénu je situace také velmi špatná. 
Je to celostátní problém.“

S jakými obtížemi přicházejí dětští pacienti nejčastěji? 
„Máme děti od nula do osmnácti let, takže se to velmi liší. 
Z chirurgie nám posílají pacienty po úrazech, jsou tady interní 

nemoci, nachlazení, zápaly plic, infekce dýchacího traktu, 
močové infekce, autoimunitní choroby, náhlé situace – bez-
vědomí, křeče, otravy, i alkoholem.“

Přibývá případů intoxikace návykovými látkami? „Při-
bývá pervitin, marihuana, alkohol – záleží to třeba i na ho-
kejové sezoně.“

Kolik let měl nejmladší intoxikovaný pacient? „Měli jsme 
tady desetiletého pacienta, kterému látku podstrčili starší 
bráchové. Chtěl to vyzkoušet, byla to tehdy marihuana. U star-
ších se objevuje intoxikace pervitinem, durmanovým čajem 
i dalšími látkami.“ 

Starší sestry dětského oddělení vzpomínaly, že bývalo 
hodně pacientů s astmatem a jejich léčba náročná… „Je 
třeba si uvědomit, jak moc se změnila technika. Když jsem 
přišla, měli jsme ještě skleněné stříkačky a kovové jehly. Ne-
byly léky ve sprejích, nebyla ani v každém pokoji možnost kys-
líkové terapie, to bylo velmi náročné. Kortikoidy byly jen ve 
dvou formách, nebyly protialergické léky. Dnes je to jedno-
dušší.“

Doporučovalo se také na dítě otevřít ledničku… „To bylo 
na laryngitidu, to jsou zase horní dýchací cesty. U dětí, které 
mají úzkou hlasovou štěrbinu, dojde snadno k otokům a pro-
jevům dušnosti. A to je většinou při nádechu, kdežto u ast-
matu je náročný výdech.“

Dlouhá léta byl Vaším primářem MUDr. Jiří Kilian. Jak na 
něj vzpomínáte? „Každý den si na něj několikrát vzpomenu. 
Zvlášť, když nějaký rodič řekne …Zdá se mi, že má horečku 
…Zdá se mi, že ho bolí břicho. A slyším, jak pan primář říkal, 
že co se zdá, je sen. Snažil se vždy, abychom mluvili správně 
česky, ať už se to týkalo obsahu či formy. Byl velmi vzdělaný, 
všeobecně vzdělaný, jeden z nejvzdělanějších lidí, které jsem 
kdy potkala.“

A co Vaše záliby? „Ráda čtu, vařením relaxuji, to mě baví. 
Jezdím na kole, chodím na power jógu, hraju volejbal.“

Teď prý máte nový koníček…„Druhým rokem absolvujeme 
s manželem taneční kurz, je tam prima parta lidí, celkem 
deset párů, asi polovina z nich je z nemocnice. Každý týden 
člověk obuje boty s podpatkem, aspoň je využije, a je to 
pěkné, pořád navazujeme. Velmi se mi to líbí.“

Když jsme nedávno hovořili s Vaším manželem, primá-
řem MUDr. Radimem Slováčkem v rámci našeho podcastu, 
mluvil o polárních výpravách. Absolvovala jste také něja-
kou? „Polární výprava by na mne byla už moc. Byli jsme před 
lety na Islandu, cestovali jsme sami. Zamířili jsme autem 
do Dánska, pak lodí se zastávkou na Faerských ostrovech. 
Island jsme celý objeli, bylo to krásné. Pak trajektem zpět do 
Dánska a domů. V zimě rádi jezdíme na lyže. Ale kvůli covi-
dovým omezením to bylo obtížné. Tak doufáme, že to letos 
vyjde, alespoň na pár dnů.“ 

Pediatrie je náročný obor,
říká oceněná lékařka

Osobnosti nemocnice
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MUDr. Martin JANÁČ absolvoval 1. lékařskou fakultu Uni-
verzity Karlovy v Praze a poté tři roky působil v Nemocnici 
Jihlava. Součástí Vsetínské nemocnice je od roku 2001. 
Stál u zrodu a všech aktivit Nadačního fondu pro rozvoj 
vsetínské porodnice, jehož cílem byla modernizace pro-
středí, doplnění vybavení i vzdělávání. Díky společnému 
úsilí se porodnice stala ceněnou a vyhledávanou. MUDr. Ja-
náč je dnes zástupcem primáře gynekologicko-porodnic-
kého oddělení. Ve volném čase rád čte, plave a chodí do 
přírody se svým psem. 

Diagnostika je u nás
na velmi dobré úrovni

Jaká je dnešní porodnice? „Jsem rád, že nadační fond, 
nemocnice a lidi kolem se spojili, a podařilo se porodnici po-
sunout dál. Máme kvalitní porodní asistentky, velmi slušné 
prostředí, jsme ochotni naslouchat lidem. Je to deset let po-
stupných kroků, pomohla sbírka, byl Vánoční pokoj, přispěla 
nemocnice i Zlínský kraj. Máme nová porodní lůžka, postele, 
spoustu nového vybavení v rámci možností stávající budovy. 
Rádi bychom nabídli rodičkám komfort na ještě vyšší úrovni, 
ale to přijde s novou budovou, nebo se stavebními úpravami. 
Nejvíce teď investujeme do vzdělávání lidí, porodníků a po-
rodních asistentek, abychom mohli přinášet další novinky. 
Zavedli jsme takto již vaginální napářku, tejpování, využí-
vají se šátky rebozo, aromaterapie.“ 

Máte nové, špičkové ultrazvukové vybavení… „Jasně, dia-
gnostika je na velmi dobré úrovni. Máme také nové vybavení 
pro operativu, urogynekologie se výrazně posunula, budeme 
mít novou laparoskopickou věž. Snažíme se odborné spek-
trum udržet na standardní úrovni, ve spolupráci se zlínskou 
KNTB, jejím onkologickým a perinatologickým centrem.“

Jak se změnily rodičky za uplynulých deset let? „Jsou více 
informované, více vědí, co chtějí, mají větší rozhled. Hodně 
pracujeme s porodním plánem, porodní asistentky jsou 
ochotné, komunikace je nejdůležitější. Je větší procento žen, 
které přicházejí s dulou, případně jinou asistencí, která se 
rodičce věnuje celou dobu. Téměř stoprocentní je účast otce 
u porodu.“ 

Získali jste nové prostory v poliklinice pro cvičení těhot-
ných, kurzy předporodní přípravy… „Naší představou je právě 
zajištění servisu před a po porodu.  Máme dlouhodobě za-
vedené kurzy předporodní přípravy, lékařky mají předpo-
rodní cvičení. Chceme se věnovat i ženám po porodu, po 
gynekologických, urogynekologických operacích, aby se na-
stavilo cvičení na posílení pánevního dna, byla návaznost  
v další péči.“

Změnil se způsob vedení porodu? „Dříve byl lékařsky ve-
dený porod s tím, že lékař měl intenzivnější kontrolu i při 
fyziologickém porodu. Dnes máme vysokoškolsky vzdělané 
porodní asistentky. Lékař se věnuje patologiím, když je po-
rod bez problémů, tak porodní asistentka velmi dobře vše 
zvládne. Lékař ošetřuje eventuální poranění, vždy je k ruce, 
kdyby se něco dělo. Ale porodní asistentka není jen jeho 
asistentka, ale zvládá porod a vede si ho.“ 

Jak to v praxi vypadá?  „Pokud je neriziková rodička, tak 
lékař přijímá a předává porodní asistentce, která ve spolu-
práci s rodičkou vyhledává ideální možnosti při porodu. 
To znamená možnosti relaxace, od aromaterapie, napářky, 
úlevových prostředků, vysvětluje jí, jak se sebou pracovat, dý-
chat. Můžeme zasáhnout také medicinálně, realizovat epi-
durální anestézii ve spolupráci s anesteziologem, je tady en-
tonox, máme možnost aplikovat analgézii nitrožilně, pokud 
nemůžeme aplikovat epidurál. Pokud se porod jeví jako ri-
zikový, zasahuje lékař.“

A co monitorace? „Máme nová bezdrátová KTG, to zna-
mená, že žena není vázána k přístroji, má bezdrátový zá-
znam, sondy na břiše, ale může se pohybovat, není omezena 
v poloze. Máme v nabídce jako nadstandardní službu elek-
trody, se kterými může do sprchy do vany, ty jsou využívány 
méně.“

Diagnóza: Porodnice

n Leden | 10. ledna | S energií do nového roku | Preven-
tivní akce u Lékárny DUO v poliklinice. Nabídka přípravků 
na posílení imunity. Měření krevního tlaku a množství kys-
líku v těle, poradenství. Od 8.00 do 12.00 hodin. 

17. ledna | Vsetínská porodnice s MUDr. Martinem Janá-
čem | Přednáška od 10.00 hodin v Rodinném a mateřském 
centru Vsetín, Záviše Kalandry 1095.

23. ledna | Daruj krev s Městskou policií Vsetín | Na od-
běrová křesla usednou strážníci a další dárci krve, mnozí  
z nich poprvé. Přijďte také darovat krev a podpořit dobrou 
věc. Rezervační formulář na webu. 

25. ledna | Hokej na dřeň | Sedmý ročník náboru do re-
gistru dárců kostní dřeně na zimním stadionu Na Lapači. Naše 
hematologické a transfuzní oddělení bude opět u toho. 

28. ledna | Bruslení s nemocnicí | Ledová plocha v Kapka 
resortu bude rezervována od 10.00 do 11.00 hodin pro za-
městnance, jejich děti a další příbuzné. Informace na in-
tranetu a v programu Vema. Přijďte si zabruslit do nového 
multifunkčního centra ve Lhotě u Vsetína. 

n Únor | 1. února | Daruj krev se Střední školou Kostka | 
Tradiční akce, připojte se ke studentům, kantorům a přijďte 
darovat krev. Rezervační formulář na webu.

3. února | Sladíme zdravě | Preventivní akce u Lékárny DUO 
v poliklinice. Měření množství krevního cukru (glykémie), 
nabídka sladidel a prostředků, které pomáhají udržovat nor-
mální hladinu cukru v krvi. Od 8.00 do 12.00 hodin. 

13. února | Podpoř svoji imunitu | Nabídka vitaminů, do-
plňků stravy, další rady a tipy pro posílení imunity dospě-
lých i dětí. Preventivní akce u Lékárny DUO v poliklinice od 
8.00 do 12.00 hodin. 

Připravujeme

Kalendář akcí
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Stipendium studentům všeobecného lékařství a nelékař-
ských zdravotnických oborů nabízí Vsetínská nemocnice již 
několik let. Stipendijní program je spolufinancován Zlín-
ským krajem. Využil jej i Bc. Radek Knebl, který nedávno na-
stoupil do naší nemocnice na radiodiagnostické oddělení. 

„Studoval jsem obor radiologický asistent na lékařské 
fakultě Ostravské univerzity. Jak jsem šel do posledního, tře-
tího ročníku studia, podal jsem si žádost o stipendium ve 
Vsetínské nemocnici. Měl jsem k tomu několik impulsů. Jako 
student jsem potřeboval nějaký příjem, obzvlášť v posled-
ním ročníku, který byl hodně náročný. Předtím jsem měl 
dlouhodobou brigádu ve volném čase, ale to už nešlo sklou-
bit. Takže jsem si takto zajistil náhradní příjem,“ vysvětluje 
Bc. Radek Knebl. 

Druhým důvodem byl jeho sen nebo vize, zůstat po ukon-
čení studia v rodišti. „Mám zdejší zdravku, ve třetím a čtvr-
tém ročníku střední školy jsem tady chodil na praxi na různá 
lůžková oddělení, tak jsem to prostředí trochu znal, měl jsem 
přehled,“ vysvětluje. Do nemocnice nastoupil prvního čer-
vence a je spokojený. Těší se na magnetickou rezonanci. 
„Bude to velká výzva,“ říká.

Informace o stipendijním programu najdete 
podrobně na webu nemocnice. 

Stipendium v posledním
ročníku Radkovi pomohlo

Co je nového v oblasti benefitů a akcí pro zaměstnance? 
„V oblasti benefitů se daří a máme další plány. Jsem ráda, 
že díky spolupráci s hokejovým klubem máme přenosné per-
manentky, o jejichž půjčování je velký zájem. Líbily se mi také 
další akce: oslavy jubilea nemocnice, zdravotnický ples i letní 
kino, které připravuje oddělení marketingu a komunikace. 
Vnímám to jako velkou podporu.“

Co Vás jako personalistu nejvíce trápí? „Nedostatek per-
sonálu. Nejvíc nás tíží dětské oddělení, chirurgie a operační 
sály. Doufáme, že se situace brzy zlepší. Je škoda, že řada stu-
dentů zdravotnických škol odchází mimo obor.“ 

Ing. Mgr. Eva Kurtinová nastoupila do Vsetínské nemocnice 
v roce 2019, čerpá ze svých předchozích zkušeností v ban-
kovnictví a při koordinaci evropských projektů. Absolvovala 
ekonomickou fakultu i personální management na fakultě 
sociálních studií. Ve volném čase se věnuje sportovním akti-
vitám a své dceři. Zdravotnictví má v genech, maminka pra-
covala jako zdravotní sestra na dětském oddělení. 

Získávat zdravotníky pro práci v nemocnicích je stále ná-
ročnější. Vedoucí personálního oddělení Ing. Mgr. Eva KUR-
TINOVÁ se společně se svými kolegy věnuje náborům, pří-
pravě programů pro školy, burzám práce, nabídce benefitů 
i řešení často nelehkých personálních problémů. Ocenění, 
které získala, vnímá jako poděkování celému týmu.   

Na kolika veletrzích a burzách škol jste letos nemocnici 
prezentovali? „Covidové období burzy práce, vzdělávací akce 
obecně, velmi omezilo. Nyní se snažíme náborové aktivity 
rozjet na plné obrátky. Letos jsme byli na šesti veletrzích  
a burzách, každá jiná, pro jiný typ studentů. Samozřejmě efekt 
není okamžitý, je to běh na dlouhou trať. Na fakultách se 
potkáváme většinou se studenty čtvrtých a pátých ročníků, 
snažíme se tedy zasadit semínko, nabídnout stipendia, do-
stat se do povědomí. Zkoušíme řadu novinek, různé cesty.“

Soustředíte se na především na vysoké školy? „Oslovu-
jeme také studenty středních i základních škol. Tradiční Va-
lašský Medik Klub je tu už sedmým rokem pro gymnazisty 
se zájmem o další studium medicíny, dalších zdravotnických 
oborů či přírodních věd. Program jsme připravovali i v covi-

dovém období, byť v omezené for-
mě. Od letošního podzimu jsou již 
přednášky v tradiční podobě, s náv-
štěvou oddělení. Pro aktuální škol-
ní rok je připraveno čtrnáct setkání. 
Programu se účastní gymnazisté ze 
Vsetína, Valašského Meziříčí a Va-
lašských Klobouk. Zájem o tento 
program je vždy velký. 

Od letošního podzimu má Valaš-
ský Medik Klub svého mladšího sou-
rozence, kroužek Mini Medik, který 
nabízí u nás v nemocnici pestrý zdra-
votnický program pro žáky šestých 
až devátých tříd základních škol. 
Připravujeme jej ve spolupráci s Al-
cedem. Nově od listopadu navštěvu-
jeme školy se zdravotnickým kví-
zem, programem připraveným na 
míru žákům devátých tříd, v roce 
2023 půjdeme i za žáky osmých tříd 
a do budoucna budeme zřejmě vě-
kovou kategorii ještě dále snižovat.“

Náborové aktivity na plné 
obrátky, míří také na ZŠ 

Personalisté informují
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Objektivem

Krásně čertovský odběr. Dárce krve přivítaly naše zdra-
votnice ve středu 7. prosince 2022 v pekelných oblecích. Odběr 
podpořila společnost MP Krásno, která pro dárce připravila 
dárky, zázemím voněl i punč z naší kuchyně.  

MINI MEDIK se líbí.  Dvanáct účastníků kroužku, který pořá-
dáme společně se střediskem volného času Alcedo, již na-
hlédlo do práce zdravotníků ARO, chirurgie, ORL a TRN. V roce 
2023 je čeká dalších devět setkání. Školáci budou mít náskok 
před svými vrstevníky a impuls pro budoucí práci v oblasti 
zdravotnictví.  

Kníratý MOVEMBER. K aktivitám měsíce mužského zdraví, 
jak se také kampani přezdívá, se připojil i náš bezpečnostní 
manažer Bc. Jan Maštalíř. Knírem, který si po celý listopad ne-
chal růst, to ale nekončí. Jak nám řekl, myslí na svůj orga-
nismus a zdraví především sportem a v posledních letech 
také otužováním v Bečvě.  

Talent akademie. Certifikáty převzali na začátku prosince 
další úspěšní účastníci cyklu manažerského vzdělávání. Jak 
řekl lektor Ing. Pavel Svobodník, je podobný projekt v ne-
mocnicích výjimečný. Množství získaných informací ocenili 
i zdravotníci samotní. 

Tentokrát chlapeček. Prvním prosincovým dítětem, naro-
zeným v naší nemocnici, se stal Artur. Jeho maminka Irena 
přijela do porodnice z Karolinky. U nás rodila podruhé, doma 
má už syna Robina. 

Pro všechna letošní první novorozeňata v měsíci připra-
vila plenkový dort meziříčská společnost Bambino. Všem pře-
jeme hodně zdraví a lásky, velké poděkování za celoroční 
spolupráci posíláme společnosti Bambino a těšíme se na její 
pokračování v roce 2023. Oceňovat tentokrát budeme každé 
sté dítě narozené v naší porodnici.



Nová interna byla snem 
mnoha lékařů a sester

Patří k nejmodernějším
laboratořím v regionu

Končí rok věnovaný oslavám 111. výročí nemocnice, a tak je 
u konce i seriál s historickým kalendářem, který nás jubi-
lejním rokem provázel. Zbývá již jen otočit poslední listy, 
ale také si připomenout největší investice posledních let, 
dva nejnovější pavilony, o kterých jsme dosud v našem 
historickém ohlédnutí nehovořili. 

Ke stému výročí svého založení si nemoc-
nice v roce 2011 nadělila novou budovu 
patologie a centralizovaných laboratoří. 
Vyrostla na místě již nevyužívaného pro-
vozního objektu, kterému se přezdívalo 
Bunkr (viz fotografie z demolice). 
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Jubileum

Další nemalou investicí byla rekonstrukce oddělení centrální 
sterilizace. Investorem stavebních prací (v objemu 14,5 mili-
onu korun) byl Zlínský kraj. Nemocnice uhradila dodávku 
zdravotnických technologií a vnitřního vybavení za bezmála 
6,5 milionu korun. Centrální sterilizace získala nové myčky 
nástrojů a sterilizátory nové generace, změnila se vnitřní 
dispozice, aby více odpovídala potřebám. Slavnostní zahá-
jení provozu rekonstruovaného a modernizovaného pra-
coviště se konalo 10. prosince 2013.

V budově našla zázemí kromě oddělení patologické anato-
mie také další dvě pracoviště, a to hematologické a trans-
fuzní oddělení a oddělení klinické biochemie. Nový pavilon 
patří v rámci Zlínského kraje stále k nejmodernějším. Výrazně 
přispěl k dalšímu zkvalitnění diagnostických možností, vy-
tvořil moderní zázemí pro dobrovolné dárce krve a později 
také krevní plazmy. Pavilon byl vystavěn jako bezbariérový, 
s připojením na potrubní poštu a (jako náš první) byl také 
klimatizovaný. 

Výstavba pavilonu patologie a centralizovaných laboratoří 
trvala od 1. března 2010 do ledna 2011. Investorem stavby 
za 103 milionů korun byl Zlínský kraj, který ze svého roz-
počtu uvolnil 64 milionů, dalších bezmála 40 milionů činila 
dotace z Regionálního operačního programu Střední Mo-
rava. Vnitřní vybavení v hodnotě 19 milionů uhradila z vlast-
ních prostředků naše nemocnice. Provoz nového objektu byl 
slavnostně zahájen 7. dubna 2011 za účasti představitelů Zlín-
ského kraje (v čele s tehdejším hejtmanem MVDr. Stanisla-
vem Mišákem), zástupců vsetínské radnice a dalších hostů. 

Rekonstrukce sterilizace
přinesla nové technologie
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Dílčí úpravy nestačily, 
přijeli politici i prezident 

O nový interní pavilon usilovali primáři tohoto oddělení už 
desetiletí. Fungovali v budově z roku 1911, kterou neustále 
přestavovali a dostavovali. Bojovali s technickými problémy, 
místem. Dva z největších pokojů měly i po stavebních úpra-
vách deset lůžek. Přibyla příjmová ambulance, funkční labo-
ratoř. Zprovozněna byla jednotka intenzivní péče a jednotka 
intermediární péče. Od osmdesátých let se již o potřebě no-

vého pavilonu hovořilo nahlas, to byl 
primářem MUDr. Jiří Hrabal (od roku 
1980). Prostředí interny zachycují také 
fotografie listopadového kalendáře  
a další, dnes již historické záběry.

Začalo se dokonce hovořit o mož-
nosti výstavby nové nemocnice na „ze-
lené louce“ za městem. Myšlenka ale za-

padla. Na postu primáře MUDr. Jiřího Hrabala postupně 
vystřídali MUDr. František Orolin, následně pak MUDr. Jaro-
slav Doubravský (1997–2003) a MUDr. Jiří Ludva (2003–2008). 
Dále pak MUDr. Bořek Lačňák (2009–2010, 2017–2018),  
MUDr. Vlastimil Koziel (2011–2015). Od prosince 2018 je pri-
mářem MUDr. Ján Ürge.  

V letech 2009–2010 došlo sice k nezbytným dílčím úpra-
vám, vylepšením a modernizaci lůžek, ale všem bylo zřejmé, 
že starý pavilon neposkytuje zázemí potřebné pro moderní 
péči. Jediným řešením byla výstavba pavilonu nového, o což 
vedení nemocnice řadu let usilovalo. Prostory navštívila 
řada zástupců regionu, politiků. V roce 2013 přijel také pre-

Příprava prostranství pro 
výstavbu nového pavilonu 

V roce 2013 se uskutečnila rovněž demo-
lice již několik let nevyužívaných budov 
(staré patologie a staré neurologie), 
které ustoupily plánované výstavbě no-
vého interního pavilonu. Všichni již ne-
trpělivě sledovali dění na uvolněném 
prostranství. Museli ale ještě počkat.

V mezidobí byl vybudován technický 
kanál za 19 milionů korun, který pro-
pojil pavilon Čtyřlístek a další objekty 
s kotelnou. Podzemní technický kanál 
slouží pro rozvod teplé a studené vody, 

silnoproudých a slaboproudých kabelů, kyslíku a potrubní 
pošty. Kanál umožňuje, aby v případě poruchy nebo doda-
tečných instalací, nedocházelo ke zbytečným omezením 
provozu prováděním výkopových prací. 
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Rozsáhlý objekt postavili
za pětadvacet měsíců

Samotná stavba nového pavilonu byla slavnostně zahá- 
jena poklepáním základního kamene 30. září 2016. Objekt za 
230 milionů korun vyrostl v areálu nemocnice za 25 měsíců, 
zastavěna byla plocha o rozloze 1 080 metrů čtverečních. Su-
terén byl věnován technologiím (hlavní rozvodná, vakuová 
a kompresorová stanice, centrála potrubní pošty a technický 
kanál) a šatnám, přízemí ambulantnímu provozu, první patro 
jednotce intenzivní péče, následují tři podlaží lůžkových 
stanic s využitím dle aktuální potřeby, pod střechou další 
technologické patro (strojovny vzduchotechniky a zdroj chla-
du), technologie jsou umístěny i na střeše objektu. 

Vnitřní vybavení s řadou moderních přístrojů za zhruba 
padesát milionu korun hradila Vsetínská nemocnice s po-
mocí dotací z evropských fondů. Všechny pokoje jsou ma-
ximálně třílůžkové s vlastním sociálním zařízením, budova 
je plně klimatizovaná, pacientům nabízí bezplatné připo-
jení k wi-fi a televizory na pokojích. 

zident České republiky Ing. Miloš Zeman, který se setkal se 
zaměstnanci i pacienty interního oddělení. Probíhala řada 
jednání, připravovala se projektová dokumentace. Zapotřebí 
bylo zajistit financování, což se podařilo až v roce 2016. 
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Je to velký skok dopředu,
dá se říct, že o celé století

Hemodialýza má nové
zázemí už na dosah ruky

Vybavení je na evropské
úrovni, připomíná primář

Nový objekt si prohlédli zájemci z řad zaměstnanců, veřej-
nosti i spolupracujících organizací. Přišel se podívat i ně-
kdejší primář MUDr. Jaroslav Doubravský. „Celý život všichni 

primáři interního oddělení 
bojovali za novou budovu. 
Jsem rád, že se podařilo toho-
to cíle dosáhnout. Přeji všem 
lékařům i dalším zdravotní-
kům, ať se jim v novém daří, 
aby bylo o pacienty postaráno 
a obor se dále rozvíjel,“ po-
slal tehdy pozdrav MUDr. Dou-
bravský (na snímku vpravo, 
vlevo bývalý primář MUDr. Jiří 
Ludva).

„Je to velký skok dopředu. 
Dlouhá léta jsem pracovala 
ve Vsetínské nemocnici, znám 
i další zdravotnická zařízení. 
Nový interní pavilon je moder-
ní, srovnatelný s těmi v Brně 
či Praze. Velmi se mi líbí vy-
bavení pokojů, ambulance. 
Přeji interně, ať má dost zdra-
votníků a samé spokojené pa-
cienty,” uvedla během pro-
hlídky Julie Valentová.

Do nového objektu se přestěhovala interní a neurologická 
pracoviště a začala pracovat pod hlavičkou interního spo-
jeného lůžkového fondu (ISLF). Ve staré interně zůstalo jen 
hemodialyzační středisko (HDS). K historii hemodialyzač-
ního střediska (HDS) je zapotřebí alespoň v krátkosti uvést, 
že zahájilo svou činnost koncem roku 1991 a pacientům je 
tedy k dispozici již více než třicet let. První dva roky byla 
vedoucí HDS MUDr. Dalimila Hniličková, kterou vystřídal 
MUDr. Mojmír Lanžhotský, následně MUDr. Petra Čechová. 
Z HDS se v letošním roce stalo samostatné oddělení nefro-
logie a dialýzy, primářkou je právě MUDr. Petra Čechová. Zá-
zemí pro toto pracoviště je ve výstavbě, nová dialýza bude 
ve zrekonstruovaných prostorách pavilonu K (Čtyřlístek). 
Příští rok se tomuto tématu budeme obsáhle věnovat. 

Nová interna má dnes za sebou čtyřletou provozní zkuše-
nost, včetně zatěžkávací covidové zkoušky. Primář MUDr. Ján 
Ürge vždy novou internu označoval za špičkově vybavené pra-
coviště, které obstojí při srovnání, nejen v rámci Zlínského 
kraje. V rozhovoru pro náš podcast Pod klobúkem jsme se 
zeptali, jestli to tak vnímá stále. „Vybavení je odpovídající 
úrovni zdravotnictví, dalo by se říci  
evropské a světové, v rámci nemocnic 
našeho typu dokonce i na vyšší úrovni. 
Na druhou stranu, dnes máme centra, 
ať již kardiovaskulární, onkologická, se 
kterými spolupracujeme, tam je už zase 
jiné vybavení, podle péče, kterou po-
skytují,“ uvedl. 

Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 18. prosince 
2018 za účasti významných hostů, zástupců Zlínského kraje 
v čele s tehdejším hejtmanem Jiřím Čunkem. „Výstavba no-
vého objektu interny byla nutná. Podmínky ve staré interně 
již nesplňovaly aktuální standardy a hygienické předpisy.  
I v dnešní době se tam nacházely pokoje o deseti lůžkách se 
společným sociálním zázemím na chodbě. To samozřejmě 
odpovídalo péči poskytované v roce 1911, tedy v době, kdy 
byla tato budova postavena, ale už ne dnešní moderní me-
dicíně a poskytované péči,“ shrnul tehdejší hejtman. 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zátopové oblasti, 
musel být suterén zajištěn proti stoleté vodě speciální izo-
lační technologií. Součástí stavby byla také rekonstrukce 
záložního zdroje elektrické energie s kompletní výměnou 
dieselagregátu. Jeho nový výkon je 1,2 MW, což je mnoho-
násobně více než u předchozího dieselagregátu, ten měl vý-
kon pouze 300 kW. Do nádrží se vejde až 1 600 litrů nafty, což 
by znamenalo, že při výpadku dodávky elektrického proudu 
ze sítě bude zabezpečen standardní provoz nemocnice na 
zhruba 15 hodin.
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Spolupráce je zapotřebí
mezi patry i profesemi

A jak vnímá své pracoviště vrchní sestra interního spoje-
ného lůžkového fondu Bc. Bohdana Bambuchová, která ne-
dávno převzala ocenění od představitelů Zlínského kraje? 
Ocenění, ke kterému ji (v kategorii Nelékařský zdravot-
nický pracovník) určili sami zaměstnanci nemocnice.

„Moc mě potěšilo a opravdu si toho vážím, protože hlaso-
vali zaměstnanci, nikoliv komise. Budu se snažit, abych ne-
zklamala jejich důvěru,“ reagovala Bc. Bohdana Bambuchová, 
se kterou jsme hovořili nejen o moderním pavilonu, ale také 
o osobní ztrátě, která dokáže změnit pohled na zdravotnické 
povolání. 

Cestu ke zdravotnictví si Bohdana Bambuchová musela 
sama prosadit. Rodiče ji směřovali na průmyslovku, ale ona 
chtěla pomáhat nemocným, především těm nejmenším. A tak 
si vybojovala střední zdravotnickou školu. Po maturitě na-
stoupila v roce 1989 jako dětská sestra na infekční oddělení. 
Na tomto náročném pracovišti působila dlouhé roky, při  
práci se vzdělávala. Stala se vrchní sestrou, stejnou funkci 
zastávala také na oddělení následné péče, nyní tři roky vede 
ošetřovatelský tým interního spojeného lůžkového fondu. 

Jak vnímáte novou internu? Co je nejlepší a co naopak 
nejtěžší? „Nejlepší je samozřejmě nová budova jako taková, 
zázemí pro pracovníky, přístroje, vybavení pro pacienty je 
super. Nejtěžší je snažení o týmovou spolupráci, abychom 
fungovali mezi sebou jednotlivá patra, nebyla to nejen JIP, ne-
urologie, příjmovka, ale jeden organismus. A samozřejmě je 
potřebná také spolupráce v rámci profesí, protože sami bez 
druhých nejsme nic. Potřebujeme sanitáře, spolupracovat  

s nimi, potřebujeme sestry, a samozřejmě potřebujeme také 
spolupracovat s lékaři. Tak, aby to byla skutečně spolupráce, 
ne direktivní řízení dle pracovních pozic. Spolupráce, které 
si je každý vědom. Někdy to jde lépe, někdy hůře, ale musím 
říci, že i naši lékaři dají na sestru, včetně primáře.“ 

Usnadnila nová budova péči v covidovém období? „Kdyby 
nová budova nestála, byli bychom odkázáni na starou in-
ternu, případně několik lůžek na infekci. Úplně si nedovedu 
představit, jak bychom to zvládli. Určitě nám nový pavilon 
významně usnadnil organizaci práce, zavedení epidemiolo-
gických opatření.“

Co je pro Vás nejlepší z vybavení, čeho si nejvíce vážíte?
„Nejlepší je uspořádání pokojů pro pacienty, jsou maxi-
málně třílůžkové, mají vlastní sociální zařízení, takže paci-
ent má všechno po ruce. Za ty čtyři roky od otevření nového 
pavilonu se ještě dovybavila přístrojová technika, kompen-
zační, rehabilitační pomůcky, zástěny mezi lůžky. Prostředí 
pro pacienta je opravdu důstojné 21. století. Komfortní. Když 
přijdou zástupci z jiných nemocnic, třeba i fakultních, medici, 
pacienti, hodnotí prostředí velmi dobře. Samozřejmě na dru-
hou stranu sestry byly ve staré interně zvyklé na menší pro-
stor, měly vše při ruce, teď se nachodí mnohem více.“

Můžete si pro svou práci ještě něco dalšího přát? „Více 
personálu, sanitářů, ošetřovatelů, sester. Z vybavení mě nic 
zásadního nenapadá.“

V osobní rovině jste prožila těžký rok, doprovázela jste 
nemocného manžela po nejrůznějších zdravotnických za-
řízeních. Příběh, bohužel, neměl šťastný konec. Změnila 
tato tragédie, viděná optikou příbuzného, Váš pohled na 
zdravotnické povolání?  „Měla jsem srovnání s mnoha zaří-
zeními, ať již se jednalo o Fakultní nemocnici Olomouc, Vo-
jenskou nemocnici Olomouc, Lázně v Hrabyni, Oddělení chro-
nické intenzivní péče v Ostravě. A samozřejmě také oddělení 
naší nemocnice. Chtěla bych poděkovat všem našim zdra-
votníkům, se kterými jsem přišla do kontaktu, ať již z ARO, 
ONP, interní JIP, neurologie, chirurgie, nesmím opomenout 
nutriční terapeutky, fyzioterapeutky, sociálního pracovníka, 
snad jsem na nikoho nezapomněla. Týmová spolupráce fun-
govala velmi dobře. Všem moc děkuji. 

Musím říct, že náhled příbuzného je opravdu jiný, než my 
zdravotníci vnímáme. Příbuznému zdravotníci sdělí čtyři in-
formace, které jsou negativní, jedna pozitivní, a k té jedné 
se upíná. Komunikace s příbuznými nám někdy z našeho po-
hledu může připadat zatěžující, že příbuzní pořád něco chtějí 
vědět. Ale nyní z pozice příbuzného vidím, jak jsou někdy ztra-
cení, a to jsem byla informovaný a orientovaný příbuzný. Tedy 
komunikovat s větší mírou trpělivosti, i když je to obtížné.“  



pověřen MUDr. Robert Moravec, poté pak oddělení vedli 
MUDr. Bohdan Kvasnica, MUDr. Radomír Vala a v současnosti 
MUDr. Blanka Ludvová. 

Vzpomínku na osmdesátá léta v nemocnici nám prostřed-
nictvím facebookového profilu poslal i MUDr. Jaroslav Dvořák. 
Tentokrát se jedná o neurologické oddělení, na snímku vlevo 
primář MUDr. Josef Křupka. Paní Helena Baránková-Bělíč-
ková k fotografii připsala: „Mnoho let vtěsnaných do něko-
lika minut, tak to ve vzpomínkách funguje. Jako by to bylo 
včera, co jsem po absolvování studia nastoupila u pana pri-
máře MUDr. Josefa Křupky a vrchní sestry Dany Pilíškové. Jsou 
to pěkné vzpomínky. Bez počítačů, a přesto to fungovalo.“ 

„Náš tatínek Stanislav Hyžák, 
měl svou práci moc rád. Bohužel 
máme pouze tuto fotografii,“ na-
psala nám jeho dcera. Historii 
dopravy jsme se rozsáhle věno-
vali v minulém vydání zpravo-
daje. 

Vzpomínku na svého tatínka 
nám přinesla také vedoucí labo-
rantka oddělení klinické bio-
chemie Pavlína Melichaříková. 
Chirurg MUDr. Petr Navrátil při-
šel do naší nemocnice ze Zá-
břehu na Moravě v roce 1984  
a pracoval zde dvě desetiletí. 
„Po odchodu do penze ještě pra-
coval v chirurgické ambulanci  
v poliklinice,“ doplnila Pavlína 
Melichaříková s tím, že tatínek 
zemřel v dubnu 2019. Jak sama 
říká, tatínek byl velmi zaměst-
naný. „Dělal zástupce panu pri-
máři MUDr. Božkovi,“ zavzpomí-
nala s úctou. 

A fotografie z očního oddělení, 
kde pracovala v sesterské uni-
formě její maminka, nám při-
nesla personalistka Milena Ští-
chová. Spolu se sestrou se tehdy 
pro účely fotografování staly pa-
cientkami. 

Tatínek měl svou práci
v nemocnici velmi rád

Každý lidský příběh, ať již zaměstnance či pacienta, se stává 
součástí historie naší nemocnice. Náš seriál mohl zmapo-
vat jen zlomky těchto osudů. Některé ze zdravotníků zachy-
til náš kalendář, vidíme proměny sesterských uniforem, se-
sterských odznaků. Defilují tváře mnoha zdravotníků, otevřeli 
jsme archivy nemocnice, Muzea regionu Valašsko i naší part-
nerské zdravotnické školy (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), o jejíž 
historii jsme si již v našem seriálu vyprávěli. 

Nemohli jsme zmínit všechny, ale pamětníci i současníci, 
se kterými jsme hovořili, mluvili s pokorou a láskou k po-
volání, které pomáhá lidem, k nemocnici, která se stala 
jejich rodinou. 

Oslavy 111. výročí a historický kalendář k tomuto jubileu 
připravený, byly velkou inspirací. Lidé přinášeli a posílali 
fotografie svých blízkých, kteří v naší nemocnici pracovali. 
Kronika lidských příběhů se tak rozšiřuje. 

„Moje maminka Františka Bogarová pracovala mnoho let 
na radiodiagnostickém oddělení,“ napsala nám Jitka Zemán-
ková a poslala fotografii z osmdesátých let minulého století. 
Historie rentgenu v naší nemocnici sahá až do prvních let 
jejího uvedení do provozu v roce 1911. Tehdy jej MUDr. Tolar, 
o kterém jsme hovořili v minulém vydání zpravodaje, pou-
žíval v diagnostice zlomenin a plicních chorob. Centrální ra-
diodiagnostické oddělení vzniklo v roce 1954, vedením byl 
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Zmapovat jsme mohli
jen zlomek lidských osudů
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Podrobila jsem se těžké operaci tlustého střeva
„Vážení, chtěla bych tímto moc a moc poděkovat lékařům 

na oddělení chirurgie, kde jsem se podrobila těžké operaci 
tlustého střeva. Zvláště panu primáři a i ostatním lékařům. 
Vsetínská nemocnice má opravdu vynikající lékaře, ale i vyni-
kající, ochotné sestry a sanitáře. Moc se skláním zvláště před 
sestřičkami na JIP oddělení. I přes těžkou práci a péči o pa-
cienty jsou vždy usměvavé a vzorně se starají. Ještě jednou 
moc děkuji za vzornou péči po celou dobu hospitalizace.“ 

S pozdravem vděčná pacientka Anna P.
Deset let docházela na dialýzu, vždy byla spokojená

„Dovolte nám touto cestou poděkovat paní primářce 
MUDr. Petře Čechové, sestřičkám a ostatnímu personálu dia-
lýzy (oddělení neurologie a dialýzy) za profesionální, zod-
povědný a citlivý přístup k naší mamince Ludmile Ch., která 
po dobu 10 let docházela na dialýzu a vždy jsme od ní sly-
šeli jen samé slova chvály a spokojenosti na celé oddělení. 
Zároveň děkujeme paní primářce ONP MUDr. Zuzaně Vojtě-
chové a celému personálu lékařů, sestřiček i sanitářů za milé 
jednání a přístup po dobu pobytu naší maminky na ONP až 
do jejich posledních dnů. Předejte, prosím, toto naše podě-
kování všem, kteří se v tak nelehké době o maminku starali. 
Patří Vám velký dík.“                                 Ještě jednou děkují 

dcery Jiřina S. a Ludmila U., Střítež nad Bečvou 
Děkuji sestrám z neurologického stacionáře

„Ve dnech 10. až 21. 10. 2022 jsem ambulantně docházela na 
kapačky na neurologický stacionář. Ráda bych touto cestou 
z celého srdce poděkovala sestřičkám Jarmile Zubíčkové  
a Michaele Orságové za příkladnou a úžasnou péči, za jejich 
ochotu, profesionální a lidský přístup ke všem pacientům. 
Přeju sestřičkám hodně zdraví a ještě jednou velké podě-
kování.“                                                            S úctou Lenka J. 
Na interně mi zachránili život

„Chci moc poděkovat lékařskému a ošetřujícímu personálu 
Vsetínské nemocnice, konkrétně interního oddělení, nejen 
za to, že mi zachránili život, ale hlavně za jejich obětavou péči. 
Byla jsem moc příjemně překvapená, s jakou péčí, podporou 
a úctou přistupují ke všem pacientům bez rozdílu. Je vidět, 
že svou práci berou jako poslání a jsou lidmi na svém místě.“

                                  Moc děkuje Eva S.  
Profesionalita i pochopení pro mladou generaci

„Vážený pane řediteli, dovoluji si jménem předmětové ko-
mise zdravotnických předmětů poděkovat vašim zaměst-
nancům (sestře Romaně Mucskové, L. Holíkovi, DiS.), kteří 
se ve dnech 4. a 5. 11. 2022 účastnili akce naší školy (Den 
otevřených dveří). Ukázali nejen svou odbornost, profesio-

nalitu, ale i lidskost a pochopení pro mladou generaci. Jejich 
přítomnost na této akci byla obohacující pro návštěvníky, 
ale i pedagogický sbor.“ 

S pozdravem Mgr. Jana Kalčáková, 
odborná učitelka MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín

Potkávala jsem usměvavý personál, nápomocný se vším
„Chtěla bych moc poděkovat gynekologicko-porodnickému 

oddělení, kde jsem před nějakou dobou ležela, a nebyla to 
moje první operace. Takže mohu s jistotou napsat, že veškeré 
postupy a zařízení prošlo velkou proměnou, a to myslím ve 
velice pozitivním smyslu. Ležet na tomto oddělení znamená 
potkávat neustále usměvavý a vtipkující personál, nápo-
mocný se vším. Být pacientkou tohoto oddělení znamená, 
být v nejlepších rukou. Proto děkuji každému z tohoto od-
dělení: lékařům, sestřičkám, sanitářům i uklízečkám. Velké 
poděkování patří především panu primáři MUDr. Jiřímu Hla-
vinkovi, za to, jakým je odborníkem, lékařem s lidskou tváří, 
a jak skvěle své oddělení vede. Přeji spoustu vděčných klien-
tek, další možnosti v rozvíjení dosavadní péče a krásné dny.“

                                              Pacientka K.  

Knížky zpříjemní pobyt v nemocnici
„Dovolte mi, abychom touto cestou poděkovali manželům 

Trnovcovým za knižní dar pro děti a žáky Základní a Mateřské 
školy při nemocnici Vsetín. Poutavé knížky jistě zpříjemní  
a zpestří pobyt dětí v nemocnici.“ 

Karolína Kovářová a Simona Dobiásová, 
učitelky ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín

Poděkování
Napsali jste nám

Originály korespondence, včetně plných jmen pisatelů, jsou uloženy 
u manažera kvality Ing. Libora Czeffera
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Třicet dva studentů, z toho 22 vůbec poprvé. Taková je bi-
lance společného listopadového darování krve Střední prů-
myslové školy strojnické Vsetín. Společně se studenty za-
sedli na odběrová křesla i dva učitelé. A dali tak společně 
naději na pomoc řadě pacientů, kteří krev potřebují, a zá-
roveň i krásný dárek své škole k jejímu 90. výročí. SPŠS Vse-
tín je průkopníkem společného dárcovství, a to od roku 2008. 
V příštím roce by chtěla darovat krev dvakrát, vyzvali i další 
potenciální dárce. 

Studenti z průmyslovky ke společnému dárcovství přistu-
pují velmi zodpovědně a pozitivně. „Není čeho se bát,“ ko-
mentuje s úsměvem maturant Václav Pazdera. Co bylo pro 
něj osobně největší motivací? „Už od malička mi bylo jasné, 
že budu darovat krev. V mém okolí je řada lidí, kteří darují, 
i mezi učiteli. Líbí se mi, že jsme šli společně. Je nás tady dnes 
hodně, jsem hrdý na svou školu i spolužáky,“ odpověděl s tím, 
že daruje podruhé a určitě přijde zase. Darování krve je 
podle něj i jeho kolegů jednoduché. „Pojďte všichni do toho, 
není třeba se bát,“ shodovali se. 

Vsetínská nemocnice v roce 2022 rozšířila počet odběro-
vých dnů: plná krev se odebírá v pondělí a ve středu. V úterý 
a pátek pak krevní plazma. Jednotlivci se mohou k odběru 
objednat prostřednictvím rezervačního systému, odkaz 
najdou na webu nemocnice. Zájemci o společné darování 
mohou volat na telefonní číslo 571 818 602. 

Darovali krev, dali dárek 
průmyslovce k jubileu

Není čeho se bát, pojďte
všichni do toho, říká Vašek

Po dvouleté covidové pauze se mohli vsetínští zdravotníci 
opět vydat na výměnu zkušeností. Zahraniční nemocnice 
ale tentokrát vystřídala moravská. Společně se studenty 
a pedagogy partnerské zdravky (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) 
navštívili naši zdravotníci 16. září 2022 Nemocnici Znojmo, 
kde se návštěvě věnovala tamní náměstkyně pro ošetřo-
vatelství PhDr. Jana Vacková a její velmi milý a pozorný tým.

Cílem byla výměna zkušeností v oblasti ošetřovatelství, so-
ciálních služeb, paliativní péče, ale také v personální ob-
lasti a náboru nových zaměstnanců. Setkání se účastnila 
rovněž zástupkyně ředitele SZŠ a VOŠZ Znojmo Mgr. Ivana 
Peřinová. „V doprovodu znojemských vrchních sester jsme 
si ve skupinkách prohlédli pracoviště dle našeho zájmu a dis-
kutovali o problémech, které nás trápí,“ komentovala vrchní 
sestra ortopedického oddělení Bc. Irena Srbová.

Budova znojemské nemocnice byla vybudována „na ze-
lené louce“ v osmdesátých letech minulého století, ven-
kovní vzhled je působivý, ale také znojemští zdravotníci se 
potýkají s řadou problémů, nejen v oblasti vnitřního uspo-
řádání a vybavení. „Problémy jsou velmi podobné, nedosta-
tek ošetřovatelského personálu, sester a zejména sanitářů. 
Ale i limity dané staršími budovami, kdy na zdravotnické 
prostory nebyly kladeny takové legislativní požadavky jako 
nyní. Ani nároky pacientů na pohodlí a komfort nebyly stejné 
jako dnes,“ komentoval náměstek pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Pavel Šupka s tím, že bylo přínosné diskutovat i způ-
soby řešení covidové pandemie a odlišnosti v obou nemoc-
nicích. 

„Inspirativních momentů bylo vícero, namátkou studenti 
místní školy praktikují výhradně v této nemocnici, viděli 
jsme také plně funkční paliativní tým, hodně bylo učiněno 
i v požární ochraně a přípravě na případnou evakuaci, v ne-
poslední řadě se nám líbila velkorysost přilehlého parku  
a příkladná péče o něj,“ dodal náměstek. 

Před covidovým obdobím tak navštívili nemocnice v Salz-
burgu a dále pak v partnerských městech Vsetína: rakous-
kém Mödlingu, polské Bytomi a slovenské Staré Ľubovni. 
Exkurze bývají spojené i s návštěvou měst a historických 
památek, tentokrát si zdravotníci prohlédli historické Znojmo 
a jeho podzemí a na zpáteční cestě zámek Vranov nad Dyjí.

Do Znojma jsme zamířili 
na výměnu zkušeností 



Zaplněný hlavní sál i prostory balkónu, na parketu se tančilo 
ještě dlouho po půlnoci, krásné předtančení i studentský 
program a tombola, jejíž hlavní cenu měl výherce trošku 
problém i unést. Zdravotnický ples, který se konal po dvou-
leté pauze, oslovil rekordní počet návštěvníků. Akce se již 
tradičně pořádá ve spolupráci partnerské zdravotnické školy 
(MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín) a naší nemocnice.  

Zdravotnický ples: účast 
byla tentokrát rekordní
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Fotoreportáž

P a r t n e r  a k c e 
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Před začátkem Adventu si tradičně bere čtrnáct dnů dovo-
lené. Důvodem není cesta do exotiky, ale výroba advent-
ních věnců a dalších dekorací. Ročně jich ošetřovatelka 
Kristýna Tydlačková vyrobí stovku. Pro radost rodiny, ko-
legů z chirurgického oddělení, sousedů z Halenkova i ná-
vštěvníků jarmarků v regionu. Vánoce má sama moc ráda  
a sváteční atmosféru pomáhá svými výrobky vytvářet také 
v dalších rodinách.    

Kristýna pracuje v naší nemocnici čtyři roky, nejprve na gy-
nekologicko-porodnickém oddělení, nyní na chirurgii. „Jsem 
spokojená, kolektiv je úžasný,“ komentuje s úsměvem ošet-
řovatelka. Stará se o pacienty, pomáhá je připravovat na 
zákroky, sepisuje osobní věci, za úkol má i řadu dalších po-
vinností. „Stále získávám nové zkušenosti a učím se nové 
věci,“ dodává. Potěšením je pro ni i její hobby, při kterém 
vzniká řada krásných dekorací, především těch adventních 
a vánočních. 

První adventní věnce vytvořila už na základní škole, od té 
doby jich každým rokem přibývá. „Do školy jsme si měli při-
nést pomůcky, že budeme v pracovních činnostech vyrábět 
věnec a zdobit jej. Vyrobila jsem a nazdobila, učitelkám se 
tak líbil, že chtěly, abych je nazdobila i pro ně. Bavilo mě to. 
A pak už se to nějak vezlo, přibývaly zakázky,“ uvádí Kristýna 
a pokračuje: „Věnce dělám už sedm let, je to vždycky honička. 
Začínám čtrnáct dnů před Adventem, to už mám většinou na-
koupený materiál. Pokud chce někdo z umělého materiálu, 
tak udělám už třeba i měsíc dopředu.“

Její práci najdete i na internetu, zájemci si mohou vybrat. 
„Vždycky na internet rozhodím sítě, ukážu tvorbu z loňska, 
ať si zájemci mohou objednat. Ptám se, jakou chtějí barvu, 
ozdoby, někdy si pošlou i své konkrétní návrhy,“ usmívá se. 

Většina volí klasiku, červené svíce, kombinaci zlaté a stří-
brné. „Hodně je teď v kurzu i červenobílá,“ vysvětluje. Některé 
objednávky jsou specifické, vloni vyráběla i půlmetrový vě-
nec na dveře. Šikovné ruce tvoří i dekorace za okna a stro-
mečky z podpalového dřeva. „Je to trojúhelník, do kterého 
dám svíčky, baněčky. Svítí pak v oknech, viděla jsem jej 
také na dveřích. Vypadalo to pěkně,“ upřesňuje Kristýna. 
Své výrobky už posílala i do Prahy. Především však dělá ra-
dost svému okolí, sousedům. Letos prodávala i na jarmar-
cích v Karolince, Velkých Karlovicích. 

Jak její krásné adventní věnce vzni-
kají? „Kostra je ze slámy, na ni vážu drá-
tem jedličku nobilis, která krásně voní 
a dlouho vydrží. Zdobím drobnými baň-
kami, kuličkami, umělými květinami, 
drobnými ozdobami. Někdo chce pří-
rodní věnec, a tak přicházejí na řadu 
šišky, hvězdičky z kůry.“ 

Kromě adventních věnců vyrábí Kristýna i velikonoční vý-
zdobu, většinou po rodině, na zakázku pak podzimní a du-
šičkové věnce. Ale Vánoce má nejraději. To je její srdeční 
záležitost. „Vánoce trávíme s rodinou. Cukroví jsem si letos 
objednala, ale chystám se také péct. Perníky, rohlíčky, ať voní 
byt. Stromeček budeme mít z vlastních zdrojů. Zdobení si 
užívám, vždy den před Štědrým dnem, nebo na Štědrý den 
ráno, jak nám to vyjde. Pustíme si koledy, je pohoda. Letos 
budu 25. prosince v práci, mám denní. Ale to se dá zvlád-
nout, s tím se počítá,“ uzavírá s úsměvem a přáním krásných 
vánočních svátků všem kolegům i pacientům, o které se spo-
lečně starají. 

Adventních věnců vyrábí
Kristýna ročně stovku 

Naše hobby
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Mikuláš tentokrát v nemocnici naděloval hned několikrát. 
Prvního prosince dětem a vnukům zaměstnanců: jsme rádi, 
že jsme mohli tuto milou akci po dvouleté covidové pře-
stávce opět uspořádat. Mikulášské odpoledne, na kterém se 
rovněž tvoří vánoční dekorace a zpívají koledy, pořádá odbo-
rová organizace (Profesní a odborová unie zdravotnických 
pracovníků – Unie sester) ve spolupráci s nemocnicí.

Druhého prosince přijela mikulášská družina v kočáře, a to 
hned dvakrát. Při druhé návštěvě zavítala i mezi zdravotníky 
na interně, aby jim poděkovala za jejich práci. V čertovském 
převleku jsme poznali místostarostu Mgr. Pavla Bartoně,  
v mikulášském místostarostu Ing. Petra Kudlíka. Ještě jed-
nou Městu Vsetín děkujeme, a to také za nazdobení našeho 
vánočního stromu, který před několika lety „adoptovali“, 
krášlí jej na znamení úcty k práci zdravotníků i jako potě-
šení pro pacienty. 

O nadílku pro dárce plazmy a pacienty se úterý postarala 
naše partnerská zdravka. Také tam posíláme své poděko-
vání za spolupráci v průběhu celého roku, nejen v době ad-
ventní.   

Mikuláš s čertem přivezli 
sváteční náladu v kočáře

Fotoreportáž
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1 | Monika SLÁNSKÁ, DiS., staniční sestra, oddělení 
následné péče: „Vánoce jsou svátky pokoje, lásky a vzá-
jemného porozumění. Není ale třeba čekat až na Vánoce, 
začít můžeme už nyní s napravováním našich pokřivených 
vztahů, nasloucháním potřebám druhých, být pozornější  
a laskavější, zpomalit a ztišit se. Nenechávejme se ovládnout 
strachem a nejistotou z budoucnosti, ale snažme se více in-
vestovat do vztahů a hodnot, které si za peníze nekoupíme. 
Hledejme to pozitivní, protože dobrá psychika a smýšlení 
jsou důležité pro naše zdraví.“

2 | Tomáš Čokavec, DiS., staniční sestra, anestezio-
logicko-resuscitační oddělení: „Do vánoční atmosféry 
mě doma naladí pěkná vánoční výzdoba. Hlavně neřešit 
žádné velké úklidy, jen trochu, aby se neřeklo. Nejlepší je 
udělat si doma pohodlí a dát si svařák, grog nebo se zajít 
podívat na vánoční trhy a pokecat se známými a kamarády. 
Na večeři klasika, kapr a salát. Snažím se trochu se zklidnit, 
zastavit a nemyslet pořád dokola jen na práci. Soustředím 
se také na pořízení dárků.“

3 | Petr HOFFMANN, praktická sestra, ortopedické 
oddělení: „Vánoce jsou pro mě symbolem dobrého jídla  
a hlavně dobré nálady. Těším se na sledování pohádek s dce-
rou. Nepřipravuji se na svátky nijak speciálně a nestresuji. 
Moc nerozumím lidem, kteří nakupují, blázní a stresují. Mno-
hem důležitější je podle mě být v klidu, a to nejen na Vánoce, 
ale i po celý rok.“

4 | Petra VAŠUTOVÁ, prodavačka, oddělení stravo-
vání – bistro: „U vánočních příprav by si měli všichni na-
vzájem pomoct. Nejlepší je rozdělit úkoly a zapojit celou ro-
dinu. Vánoce jsou přeci o rodině, o trávení společného času, 
o pohodě a klidu. Doufám, že nebudu na všechno sama, že 
mi děti pomůžou s pečením a celá rodina s úklidem i náku-
pem vánočních dárků. Takovou mám představu. Uvidíme, 
jestli se mi letos splní. Šťastné a veselé, přátelé!“

Anketa

1 2
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Máte recept, jak se v dnešní době 

plné spěchu a stresu nejlépe naladit 
do klidné vánoční atmosféry?

Benefiční baňky pro vsetínskou porodnici slaví kulaté ju-
bileum. Tento symbol podpory již podesáté ozdobí vánoční 
stromky po celém regionu. Vyrobena byla tisícovka mod-
rých a růžových kočárků. Již při první zmínce na facebooku 
o ně byl neuvěřitelný zájem. Na Mikulášských trzích před 
vsetínskou radnici byl stánek porodnice v obležení již od 
rána. V patnáct hodin bylo vyprodáno.     

Kvůli stoupajícím výrobním nákladům vzrostla cena, ale 
i přesto byl o ně veliký zájem. „Jsme vůbec rádi, že se podařilo 
záměr letos zrealizovat a výrobce dokázal obstarat materiál, 
kterého je nedostatek. Děkujeme všem, kteří nás nákupem 
baněk podpořili, a omlouváme se, těm, na které se nedos-
talo,“ uvedl za Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice 
MUDr. Martin Janáč, zástupce primáře gynekologicko-porod-
nického oddělení s tím, že příznivci porodnice budou mít 
šanci ještě těsně před Vánoci, kdy bude ke koupení Porodní 
ležák, i na jeho etiketě bude opět motiv kočárků. Benefiční 
pivo pro porodnici vaří Rodinný pivovar Valášek. 

„Máme doma malou Jenove-
fu, tak jsme si přišli po růžovou 
baňku. Jsme rádi, že jsme ji ulo-
vili,“ dodala s úsměvem jedna 
z maminek (viz foto vpravo). 

Výrobcem půvabných bene-
fičních baněk je již tradičně 
IRISA Vsetín, výtěžek putuje Na-
dačnímu fondu pro rozvoj vse-
tínské porodnice. A stejně jako 
v roce minulém je mají zdra-
votníci v plánu použít na vzdě-
lávání. „Velmi se nám osvědčil 
model, kdy pořádáme zajímavé 
odborné kurzy přímo ve Vsetíně, zveme si přednášející přímo 
k nám, proškolíme řadu zaměstnanců najednou, což nám 
pomáhá při zavádění novinek a rozšiřování služeb,“ vysvětlil 
MUDr. Janáč. Díky těmto aktivitám je ve vsetínské porodnici 
k dispozici oblíbená ženská napářka, využívání šátků rebozo 
nebo tejpování, tedy metod, které pomáhají těhotným i že-
nám po porodu. 

Vůbec prvním vzorem byla miminka v modré a růžové ba-
revnosti, následovala batolata, kapříci, bačkůrky a mnoho 
dalších motivů. Vloni byli symbolem porodnických Vánoc 
andělé s flétnou v modré a růžové barevnosti. Zájem je zís-
kat byl mimořádný, tisícovka baněk si našla své majitele 
během několika hodin. Ostatně slovo Anděl se skloňovalo 
v covidové době velmi často, jako symbol obětavosti a na-
sazení zdravotníků. 

Kočárky se líbily, benefiční 
baňky slavily desáté výročí


