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BENEFICE NA PODPORU
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICE
Osm stovek lidí přišlo 1 . l istopadu 201 4
na kroměřížské Výstaviště Floria, aby
minimálně svou účastí podpoři l i 1 .
ročník Benefice Kroměřížské nemocnice
a.s. , Radia Kroměříž a Výstaviště Floria
Kroměříž. Výtěžek z celé akce byl smě-
řován na podporu Gynekologicko-po-
rodnického oddělení Kroměřížské
nemocnice. Celý program, který odstar-
toval ve 1 3 hodin, byl sestaven tak, aby
si na své přišel doslova každý – děti, ro-
diče i dědečkové a babičky. „Na podporu
naší nemocnice vystoupila spousta l idí
z uměleckého světa, čehož si velmi vá-
žíme. Všichni vystoupil i bez nároku na
honorář, za což zejména v dnešní době
velmi děkujeme. Myslím, že se celá ak-
ce opravdu vydaři la a l idé byli
spokojeni, “ uvedla Lenka Mer-
genthalová, předseda představenstva
Kroměřížské nemocnice. V pondělí
1 0. l istopadu pak zavítal i do Kroměříž-
ské nemocnice všichni partneři akce, te-
dy Miroslav Karásek z Radia Kroměříž,
Miroslava Ševčíková z Výstaviště Floria
Kroměříž a Irena Konečná z Restaurace
a kavárny Scéna Kroměříž, aby předali
šek s kompletním výtěžkem z akce.
„Předáváme v hotovosti 45 tisíc korun,

které jsou výtěžkem ze vstupného, tom-
boly a občerstvení na benefici. Dalších
více než deset tisíc korun věnovala Re-
staurace a kavárna Scéna formou ob-
čerstvení pro účinkující přímo na
benefici, “ vypočítal Miroslav Karásek z
Radia Kroměříž. Výstaviště Floria navíc
ještě před beneficí darovalo nemocnici
30 tisíc korun, přičemž tyto finanční
prostředky byly využity při budování
nového porodního pokoje. Cílem celé
rekonstrukce porodního pokoje je
zútulnění prostor tak, aby se maminky
cíti ly v porodnici ještě příjemněji a více
jako doma.
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Nová ambulance sportovní a úrazové
ortopedie zaháji la v loňském roce
provoz v rámci ortopedického oddělení
Kroměřížské nemocnice a.s. . Její náplní
je diagnostika a léčba úrazů kolenního a
ramenního kloubu, případně poranění
kotníků. „Tato ambulance je pro všechny
pacienty, kteří se zraní nejen při sportu,
ale i při zcela běžných činnostech.
Kompletně je vyšetříme, stanovíme dia-
gnózu a následný léčebný postup,“ vy-
světl i l lékař Marek Zdráhal, který v
ambulanci působí a jenž má v oblasti
sportovní a úrazové ortopedie zku-
šenosti nejen z praxe, ale také z mnoha

zahraničních operačních kurzů.
Ambulance je umístěna v prostorách
současných ortopedických ambulancí v
přízemí budovy A Kroměřížské
nemocnice a.s. .

Ortopedie otevřela novou sportovní ambulanci
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Prvním miminkem nemocnice je Amálka
V pátek 2. ledna přivítal náměstek
hejtmana Zlínského kraje Lubomír
Nečas spolu s náměstkem Kroměřížské
nemocnice pro LPP Jiřím Javorou a
hlavní sestrou nemocnice Marií
Christovovou malou Amali i Frodlovou,
která se stala prvním miminkem
narozeným v Kroměřížské nemocnici
v roce 201 5. V pondělí 5. ledna pak
starosta Kroměříže Jaroslav Němec a
předseda představenstva Kroměřížské
nemocnice Lenka Mergenthalová
přivítal i první občanku města Sáru
Mičákovou. Amalie Frodlová, která přišla
na svět 1 . ledna 2 minuty před třetí
hodinou ranní, je druhou dcerou Andrey
a Pavla Frodlových, kteří ži jí v Žopech u
Holešova. Při narození vážila 3480 g a
měřila 49 centimetrů. Sára Mičáková se
narodila 2. ledna v 5:49 hodin, její
porodní váha byla 3660 g
a měřila 51 centimetrů.

Oběma holčičkám, stejně jako dalším
narozeným miminkům, přeje
Kroměřížská nemocnice mnoho štěstí,
zdraví a lásky a jej ich rodičům mnoho
šťastných společných chvil .



Vyjít vstříc pacientům a zároveň zvýšit
jej ich komfort při využití některých slu-
žeb se rozhodlo vedení Kroměřížské
nemocnice a.s. . Proto zrušilo některé
poplatky, které byly v rámci nemocnice
vybírány. „S okamžitou platností jsme
zrušil i poplatky za přítomnost otců u
porodu. Věříme, že nastávající rodiče
toto rozhodnutí potěší a alespoň trošku
přispěje k tomu, že se nastávající ma-
minky budou v přítomnosti svých blíz-
kých cítit lépe,“ poznamenala Lenka
Mergenthalová, předseda předsta-
venstva Kroměřížské nemocnice a.s. .

Kroměřížská nemocnice
zrušila poplatek
za přítomnost otců

při porodu
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Nemocniční lékárna
při jímá elektronické

recepty
Novinku, která výrazně zlepší služby
směrem k pacientům a zákazníkům,
zavedla Kroměřížská nemocnice a.s. .
Tamní lékárna je nyní schopna vydávat
léky předepsané na takzvaný
elektronický recept.
„Podstata eReceptu je taková, že lékař
vystaví elektronicky recept a zašle ho
do centrálního úložiště SÚKL. Pacient
potom obdrží identifikační kód receptu,
a to buď papírově, formou SMS v
mobilu nebo emailem. S tímto kódem
přijde do naší lékárny a my jsme na
jeho základě schopni dohledat
předepsané léky v centrálním úložišti
SÚKL,“ popsala systém elektronických
receptů lékárnice Iva Úlehlová.
Dodala, že pacienti o tento systém
vydávání léků projevují zájem. Je to
velkou výhodou hlavně u
dlouhodobých terapií, kdy odpadá
cesta pacienta k lékaři jen pro recept.



MMUUDDrr.. JJ ii řříí JJaavvoorraa pprraaccuu jj ee vv KKrroomměěřříížžsskkéé
nneemmooccnn ii ccii 11 55 ll eett.. VVee ssvvéémm oobboorruu cchh ii rruu rrgg ii ee zzaa
ttuu ddoobbuu ppoossttuuppnněě zzíísskkaall mmiimmoo ssppeeccii aa ll ii zzaaccee
řřaadduu cceerrttii ffii kkááttůů ,, pprraavvii ddeell nněě aakkttii vvnněě pprreezzeenn ttuu jj ee
nneemmooccnn ii ccii nnaa ooddbboorrnnýýcchh kkoonnggrreesseecchh aa
ppuubbll ii kkuu jj ee.. OOdd rrookkuu 22000077 ppůůssoobbíí jj aakkoo vveeddoouuccíí
ll éékkaařř II II .. cchh ii rruu rrgg ii cckkééhhoo oodddděěll eenn íí aa oodd rrookkuu
220011 33 jj aakkoo vveeddoouuccíí ll éékkaařř ooppeerraaččnn íícchh ssááll ůů ..
ZZeejjmméénnaa zzkkuuššeennoossttii vv oobboorruu ll aappaarroosskkooppii cckkéé
ooppeerraattii vvyy ppřřeeddáávváá ii ll éékkaařřůůmm oossttaattnn íícchh
nneemmooccnn ii cc ffoorrmmoouu wwoorrkksshhooppůů .. OOdd řřííjj nnaa
ll ooňňsskkééhhoo rrookkuu ppůůssoobbíí jj aakkoo nnáámměěsstteekk LLPPPP..

JJ ii žž nněěkkooll ii kk mměěssííccůů ppůůssoobbííttee vv ppoozzii ccii
nnáámměěssttkkaa LLPPPP,, jj aakk jj ssttee ssee ss ttoouu ttoo
ffuunnkkccíí ssžžii ll ??
Popravdě řečeno, ještě pořád se
sžívám. Neustále se objevuje řada
nových oblastí a problémů, kterým je
potřeba intenzivně se věnovat, a to
bývá zejména časově mnohdy
obtížné.

JJaakk nnáárrooččnnéé jj ee sskkll oouubbii tt ppoovvooll áánn íí
ll éékkaařřee-- cchh ii rruu rrggaa ss ttoouu ttoo ppoozzii ccíí??
Organizačně je to často kompli-
kované. Mou prioritou samozřejmě
zůstává práce chirurga a vždy bude
nejdůležitější nejprve se řádně po-
starat o pacienta. Prací manažer-
skou pak vyplňuj i veškeré volné
chvíle a papírování pak mnohdy do-
dělávám po pracovní době nebo o
víkendu.

JJaakk hhooddnnoottííttee ssppooll uupprrááccii ss vveeddeenn íímm
nneemmooccnn ii ccee?? NNeejj eenn jj aakkoo nnáámměěsstteekk
LLPPPP,, aa ll ee ttaakkéé jj aakkoo ll éékkaařř ččii ččll oovvěěkk,,
kktteerrýý jj ee vv ddeennnn íímm kkoonn ttaakkttuu ss ll ii ddmmii
uuvvnn ii ttřř nneemmooccnn ii ccee.
Kdybych předem nevěděl, s jakými
l idmi budu spolupracovat, asi bych
tuto funkci nikdy nepři jal . Z hlediska
pracovního z mé pozice tedy můžu
pouze potvrdit, že tato nemocnice
má velké štěstí na tým profesionálů,
kteří dobře vědí, co udělat pro to,
aby tato nemocnice prosperovala.
Spolupráce s vedením je tedy bez-
problémová, a pokud můžu dodat
pohled osobní, tak bych ocenil zej-
ména snahu vytvořit korektní a

spolupracující prostředí v celé
nemocnici s důrazem na týmovou
práci.

VVeellmmii pprroobbíírraannýýmm ttéémmaatteemm jjee zzmměěnnaa
oorrggaann ii zzaaccee pprrááccee nnaa ooppeerraaččnn íícchh
ssááll eecchh .. JJaakk vvyy,, jj aakkoo vveeddoouuccíí ll éékkaařř
ooppeerraaččnn íícchh ssááll ůů ,, ttuu ttoo zzmměěnnuu
hhooddnnoottííttee aa vv ččeemm bbyyll aa ppřříínnoosseemm?
V loňském roce v rámci provozních
a organizačních změn v naší
nemocnici také přirozeně narostl
počet operačních výkonů. Vzhledem
k tomu, že máme k dispozici pouze
čtyři operační sály pro všechny
chirurgické obory, bylo třeba
zoptimalizovat mimo jiné tzv.
operační časy. Snažil i jsme se tedy
najít variantu, která by byla
všeobecně akceptovatelná. Velmi
rád bych touto cestou ocenil
především vstřícnou komunikaci
jednotl ivých primářů. Výsledkem je
tak v tuto chvíl i rovnoměrné a plné
využití prostoru na operačních
sálech. Samozřejmě, situace se
neustále vyvíjí a v současné době
probíhají další jednání, jak provoz na
sálech nadále co nejlépe přizpůsobit
aktuálním podmínkám.

DDaall ššíímm ččaassttoo dd ii sskkuu ttoovvaannýýmm ttéémmaatteemm
jjee rruuššeenn íí oodddděěll eenn íí..
ZZ jj aakkééhhoo ddůůvvoodduu ddooššll oo nnaappřřííkkll aadd kk
uuzzaavvřřeenn íí ll ůůžžkkoovvéé ččáássttii kkoožžnn ííhhoo
oodddděěll eenn íí aa jj aakk jj ssoouu nnyynn íí vvyyuužžii ttyy jj eehhoo
pprroossttoorryy??
Kožní oddělení bylo uzavřeno
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z důvodu nesplnění minimálních
požadavků na personální obsazení
dle platné vyhlášky a pojišťovna tak
odmítla léčebnou péči proplácet.
Samozřejmě nikoho z nás toto
opatření netěší, nicméně zejména z
ekonomického hlediska byl provoz
kožního oddělení neudržitelný. V
takto uvolněných prostorách našlo
prozatímní útočiště oddělení dialýzy,
které naopak bojuje s narůstajícím
počtem pacientů s ledvinným
selháním a stávající prostory
nejsou schopny tyto pacienty
pojmout.

NNeemmooccnn ii ccee jj ee nneejj eenn oo mmeedd ii ccíínněě,, aa ll ee
ttaakkéé oo ll ii ddeecchh ,, kktteeřříí jj ii dděěll aa jj íí.. KK jj aakkýýmm
zzmměěnnáámm ddooššll oo vv ttééttoo oobbll aassttii aa ll zzee oo
nn ii cchh řřííccii ,, žžee vveedd ll yy kk ll eeppššíímmuu??
Poslední vývoj naší nemocnice je
především o změnách. A jednou z
přirozených vlastností člověka je
obava a nedůvěra z čehokoliv
nového. Z mých zkušeností vím, jak
těžké je přesvědčit l idi , aby se
pokusil i opustit svůj zaběhlý
stereotyp a hlavně, aby se na svět
kolem sebe dívali vlastníma očima a
oprosti l i se tak od slepého přejímání
názorů ostatních. Musím potvrdit, že
právě tato práce je jedna z
nejsložitějších, a přestože informací
je dostatek, téměř denně se
setkávám se špatnou interpretací.
Mým osobním cílem je tedy nadále
rozvíjet korektní dialog mezi
zaměstnanci a managementem a
vytvářet tak stabilní pracovní
prostředí při respektování osobních
potřeb každého z nich.

PPoojjďďmmee ssee aall ee ttaakkéé ppoodd íívvaatt nnaa VVáášš
oobboorr,, kktteerrýýmm jjee cchh ii rruu rrgg ii ee.. JJddee ii tteenn ttoo
oobboorr vv KKrroomměěřříížžsskkéé nneemmooccnn ii ccii
kkuuppřřeedduu??
JJaakkéé jj ssoouu nnoovvii nnkkyy??
Samozřejmě, ani chirurgie v rozvoji
nechce zůstat pozadu. V letošním
roce k nám nastoupil nový
special ista v oboru kolorektální
chirurgie a nový traumatolog,

reorganizací práce jsme nyní
schopni ošetřit více pacientů a v
neposlední řadě se zřejmě podaří
nakoupit několik velmi důležitých
přístrojů. Zejména na harmonický
skalpel čekají také ostatní obory j iž
několik let. Co je však nejdůležitější,
daří se nám postupně měnit pohled
veřejnosti na naše oddělení.

JJaakkýý mmááttee pprrooffeessnn íí ccííll ddoo bbll íízzkkéé
bbuuddoouuccnnoossttii ??
V profesi chirurga bych se
samozřejmě rád dále intenzivně
věnoval rozvoji oddělení, jak jsem
uvedl j iž výše. Chirurgie a pacient
pro mě bude vždy nejdůležitější. V
rámci managementu se chci snažit
nadále vytvářet prostředí, které bude
sledovat znalosti a schopnosti
zaměstnanců a jej ich potenciál s
vytvářením předpokladů pro jej ich
rozvoj a další vzdělávání. V rámci
principů učící se organizace budu
rád, pokud zaměstnanci vycítí, že
ztotožnění se s cíl i nemocnice
automaticky umožní odborný a
kariérní růst s návazností na
spravedlivé odměňování. Myslím
tedy, že pozitivní motivace
zaměstnanců je to nejdůležitější.

CCoo bbyyssttee ppooppřřááll nneemmooccnn ii ccii ddoo rrookkuu
220011 55??
Především bych si přál, aby naše
nemocnice nadále poskytovala
kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou
péči v rozsahu, jako dosud.
Upřímně doufám, že změny v
nemocnici, které započaly j iž v půl i
roku 201 4, se podaří nadále rozvíjet
a výsledkem bude ekonomicky
stabilní, zdravá a prosperující
společnost. Přál bych si, abychom si
všichni uvědomovali význam své
práce při budování dobrého jména
nemocnice. Vždyť právě úroveň a
kvalita námi poskytovaných služeb
je nejvyšší hodnota, kterou od nás
může klient získat. Společnou vizí
by pak měla být pouze úspěšná
budoucnost nemocnice.
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budova A
- ambulance ortopedická
- ambulance chirurgická,
odborná chirurgická
- rentgen
- ultrazvuk
- CT pracoviště
- angiografická vyšetřovna
- ARO
- oční oddělení
- oční ambulance
- gynekologická ambulance

1 . patro budovy
- oddělení šestinedělí
- oddělení novorozenecké
- dětské oddělení
- porodní sál
- dětská příjmová ambulance
a pohotovost

- gynekologická ambulance
- ambulance bolesti
- záchyt

2. patro budovy
- ambulance urologie
- urologické oddělení
- COS
- gynekologické oddělení

3. patro budovy
- ortopedické oddělení
- chirurgické oddělení I .a I I .

budova B
- rehabil itační oddělení

Přízemí budovy
- oddělení radiodiagnostiky
- gastroentorologická

ambulance
- oddělení neurologie
- oddělení pneumologicko-
alergologické (pl icní)
- oddělení interní JIP
- ambulance interní I . a I I .
- kardiologická, ECHO
laboratoř, laboratoř funkční
diagnostiky (EKG, TK holter,
ergometrie)
- neurologická I . a I I . EMG a
EEG laboratoř

1 . patro budovy
- oddělení I . interny
- oddělení I I . interny
- oddělení I I I . interny

- kožní ambulance
- dialýza - satel it

budova C
Přízemí budovy
- ambulance diabetologie a
endokrinologie
- neurologická ambulance I I .
- ambulance dětského
oddělení (alergologie,
kardiologie, endokrinologie,
neonatologie, nefrologie,
gastroenterologie)
- stomická poradna

1 . patro budovy
- odborná knihovna
- pokladna
- správa nemocnice

budova D
- oční ortoptická ambulance

budova E
- vrátnice
- LÉKÁRNA

budova F
- vedení nemocnice
- kuchyň

budova H
- oddělení dopravy

budova L
- ORL ambulance

Přízemí budovy
- LÉKÁRNA
- lékařská pohotovost

- ambulance praktického
lékaře

1 . patro budovy
- ORL oddělení
- onkologie

2. patro budovy
- OKB
- oddělení hematologické a
transfúzní

budova N
- dialýza

budova O
- oddělení Mikrobiologie
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budova H
- oddělení dopravy

budova L
- ORL ambulance

Přízemí budovy
- LÉKÁRNA
- lékařská pohotovost

- ambulance praktického
lékaře

1 . patro budovy
- ORL oddělení
- onkologie

2. patro budovy
- OKB
- oddělení hematologické a
transfúzní

budova N
- dialýza

budova O
- oddělení Mikrobiologie
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Několik významných změn realizovala v
minulém roce Kroměřížská nemocnice
a.s. . Jej ich cílem bylo snížit reži jní a in-
vestiční náklady tak, aby se zařízení po-
stupně dostávalo do lepší ekonomické
kondice. V souvislosti s efektivním na-
stavováním provozu se optimalizoval
stravovací provoz, který se přizpůsobyl
počtu obsazených akutních lůžek. „Hle-
dají se úspory v provozu tak, aby byla co
nejefektivněji využita nově zain-
vestovaná kapacita stravovacího provo-
zu. Představenstvo nemocnice však
důrazně vyvrací spekulace o uzavření
kuchyně,“ upozornila Mergenthalová.
Několik změn se týká také
zdravotnických oborů. Novým primářem
ARO se stal MUDr. Ivo Schindler, který
na pozici nahradil MUDr. Lenku Mer-
genthalovou, MBA, předsedu předsta-
venstva nemocnice. Ta se chce plně
věnovat působení ve statutárním orgánu.
K 1 . srpnu pak byla jmenována etická
komise v novém složení. „Další změna
nastala 20. srpna, kdy se vedení Kromě-

řížské nemocnice a. s. dohodlo s MUDr.
Tomášem Třasoněm na okamžitém
ukončení pracovního poměru. Ordinaci
kl inické onkologie převzaly kl inické
onkoložky MUDr. Kristýna Divišová a
MUDr. Barbora Dolečková,“ vysvětl i la
Mergenthalová. Poslední změnou byla
změna ve vedení Oddělení kl inické bio-
chemie. „K 1 . 1 0. 201 4 došlo ke změně
na pozici primáře, přičemž novou ve-
doucí laboratoře je Mgr. Ctirada Fialová,
Ph.D. Dosavadní dlouholetý primář od-
dělení MUDr. RNDr. Pavel Neshyba,
CSc. pokračuje v nemocnici na částečný
úvazek v ordinaci praktického lékaře,“
dodala Mergenthalová s tím, že žádné
jiné personální změny na vedoucích po-
zicích kl inických pracovišť nenastaly a
nejsou pro nejbl ižší období plánovány.
„Nepočítáme ani s uzavřením žádného z
lůžkových oddělení, “ doplni la Mer-
genthalová. Představenstvo Kroměřížské
nemocnice a. s. chce tímto oznámením
zamezit dalším nepodloženým spekula-
cím o probíhajících změnách.

Novinky vedly ke zlepšování
ekonomické kondice

Provoz nové kotelny s teplovodním
systémem zaháji la v prosinci loňského
roku Kroměřížská nemocnice a.s. .
Slavnostního setkání se mimo vedení
společnosti zúčastni l i také zástupci
Zlínského kraje a Města Kroměříž.
Cílem stavební akce byla realizace
nového teplovodního topného systému a
vybudování nové teplovodní kotelny se
2 plynovými kotl i přímo v areálu
Kroměřížské nemocnice. „Nově je
kotelna umístěna v přístavbě budovy
ředitelství. Do její výstavby přiváděla
nemocnice teplo z kotelny, která byla v
areálu Psychiatrické nemocnice,“
vysvětl i la Lenka Mergenthalová,
předseda představenstva Kroměřížské
nemocnice s tím, že kotelna je připojena
k rozvodům plynu přes nově
vybudovanou regulační stanici plynu.
„Rozvody plynu jsou vedeny převážně ve
stávajících trasách topných kanálů a
jsou přivedeny do stávajících
výměníkových stanic, které jsou nově
vystrojeny. Součástí trubních rozvodů je

také datová kabeláž pro řízení a
monitoring předávacích stanic, “ popsala
členka představenstva zodpovědná za
provozní úsek Hana Příleská.
Náklady na výstavbu celého systému se
pohybují ve výši téměř 51 mil ionů korun.
„Více než 25 mil ionů korun bylo
spolufinancováno z Operačního
programu životního prostředí fondů
Evropské unie, dalších více než 25
mil ionů korun do akce vloži l Zlínský kraj, “
doplni la Příleská.
Dodala, že rekonstrukce tepelného
hospodářství Kroměřížské nemocnice
byla zahájena v minulém roce v květnu,
ukončena byla o pět měsíců později
zkušebním provozem.

Kroměřížská nemocnice spusti la novou kotelnu
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Zlepšení časové dostupnosti , fungující
objednávkový systém a zejména návaz-
nost a propojenost s dalšími obory při-
nesl příchod nových lékařek na
onkologické oddělení Kroměřížské
nemocnice a.s. . Nový tým tak od září
tvoří vedle empatických a zkušených
zdravotních sester MUDr. Kristýna Divi-
šová, která praxi získala zejména ve Fa-
kultní nemocnici U svaté Anny v Brně, a
MUDr. Barbora Dolečková,

na komplexní onkologická centra.

Velkým přínosem jsou u obou lékařek
také jej ich praktické zkušenosti z vyš-
ších onkologických center, která se za-
bývají biologickou léčbou. Onkologická
ambulance na-

a efektivním plánováním dochází ke
zlepšení časové dostupnosti vyšetření,
což je už nyní pacienty velmi kladně
hodnoceno.
Pacienti se mohou telefonicky ob-

jednávat denně od 7 do 1 5 hodin na te-
lefonním čísle 573 322 372. V čase od 8
do 1 4 hodin můžou zájemci využít také
telefonické konzultace.

Ambulance onkologie poskytuje
kvalitnější péči

zkušená lékařka
působící v Masa-
rykově onkolo-
gickém ústavu v
Brně na Žlutém
kopci. Současný
stav zajišťuje pa-
cientům vysoce
odbornou
komplexní onko-
logickou péči s
návazností

bízí také
možnost
objednat se
telefonicky
k
ambulant-
nímu vyše-
tření.
Ob-
jednáváním

1 3

S velmi vážným onemocněním ve formě
rakoviny krve, neboli leukémie, bojuje
dvaadvaceti letý Tomáš Naď z
Kroměříže. Pomoci mu může každý tím,
že se přihlásí do registru dárců kostní
dřeně a nechá si udělat potřebná
vyšetření, která ukáží, zda bude
vhodným dárcem.

Do registru dárců kostní dřeně je
přitom možné se nechat zařadit na
Transfuzním a hematologickém
oddělení Kroměřížské nemocnice.
„Vítáni jsou dárci ve věku 1 8 až 35 let,
kteří jsou bez zdravotních potíží. U nás
jim budou odebrány dva mil i l i try ži lní
krve, vyplněn dotazník a informovaný
souhlas a proveden odborný pohovor,“
vysvětl i la lékařka oddělení Eva
Zdráhalová.
Registrace probíhá každé pondělí,
čtvrtek a pátek mezi 1 0. a 1 2. hodinou,

případně v jiný čas po předchozí
telefonické domluvě na číslech
573 322 41 7 nebo 573 322 375.

S sebou si musí zájemci o registraci
přinést platný občanský průkaz a průkaz
zdravotní pojišťovny.
V pátek 6. března mají navíc zájemci
možnost vstoupit do registru dárců
kostní dřeně v rámci hromadné akce,
která se uskuteční právě v Kroměřížské
nemocnici. Bez předchozího objednání
je možné při jít učinit vstupní kroky pro
záchranu života v čase od 7:30 do 1 3
hodin.

Kroměřížská nemocnice pomáhá mladíkovi
hledat dárce kostní dřeně

ssppoonnzzoorr ppoorrooddnn ííhhoo ppookkoojj ee



Kroměřížská nemocnice zmodernizovala
gastroenterologii

Lékaři zavedli nový
postup při operaci očí

1 4 1 5

Nová vyšetřovací technika slouží lé-
kařům gastroenterologické ambulance
Kroměřížské nemocnice a.s. .
Endoskopické pracoviště bylo vybaveno
dvěma novými, plně vybavenými endo-
skopickými systémy, včetně nej-
modernějších elektrochirurgických
jednotek, a čtyřmi endoskopy, což při-
spívá k ještě kvalitnějšímu vyšetřování
širokého spektra pacientů.
„Jedná se o dva endoskopy na vyšet-
ření tlustého střeva, tedy kolonoskopy,
a dva endoskopy na vyšetření horní
části zažívacího traktu, tedy
gastroskopy,“ vysvětl i l vedoucí lékař
gastroenterologie Roman Kolář s tím,
že po technické stránce nové endo-
skopické vybavení znamená výrazný
krok kupředu. „Umožňuje provádět celé
spektrum diagnostických a léčebných
výkonů na vysoké profesionální úrovni, “
dodal special ista.

Nejspokojenější jsou
zaměstnanci Kroměřížské

nemocnice
Velký úspěch zaznamenala Kroměřížská
nemocnice a.s. v celorepublikové anketě,
kterou každoročně pořádá společnost
HealthCare Institute. V bodech, které se
věnují hodnocení z pohledu
zaměstnanců, totiž Kroměřížská
nemocnice v rámci Zlínského kraje
zvítězi la. V hodnocení nemocnic z celé
České republiky skončila na 1 7. místě.

Novinku v operativě šedého zákalu
zavedli lékaři očního oddělení
Kroměřížské nemocnice a.s. . Nový
operační postup je využíván při
náhradě oční čočky, k níž se právě při
tomto onemocnění často přistupuje. „S
přístrojem, který je při tomto zákroku
využíván, při jela před časem operatéry
přímo na sál detai lně seznámit Desirée
Pavan, která je manažerkou pro oblast
Evropy ve společnosti , jež čočky do
Kroměřížské nemocnice a.s. dodává.
Ta s lékaři strávila dopolední část
operačního programu,“ popsala Lenka
Mergenthalová, předseda
představenstva nemocnice. Podotkla,
že nově nastavená spolupráce má za
cíl vést ke zlepšení komfortu pro lékaře
při operaci samotné a následně také
pro pacienty. „Operované čočky patří
mezi vysoce kvalitní a tvoří více než
60% světového trhu,“ dodala
Mergenthalová.
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KKrroomměěřříížžsskkáá nneemmooccnn ii ccee ooddppoovvííddáá nnaa ččaassttoo
kkll aaddeennéé ddoottaazzyy::

OOTTÁÁZZKKAA:: Co je to tarifní mzda?
OODDPPOOVVĚĚĎĎ:: Tarifní mzdu tvoří mzdová třída a příslušný mzdový stupeň, jedná se
de facto o mzdu základní, bez jakýchkoli dalších složek mzdy. V podmínkách
Kroměřížské nemocnice a.s. je tarifní mzda určena Přílohou č. 2 ke Kolektivní
smlouvě.

OOTTÁÁZZKKAA:: Z čeho je tvořena hrubá mzda?
OODDPPOOVVĚĚĎĎ:: Do hrubé mzdy se zahrnují veškeré složky mzdy, které byly za-
městnanci v daném období, např. měsíci, za vykonanou práci zaplaceny a jedná
se o tarifní či smluvní mzdu, osobní ohodnocení, odměny výkonnostní i mimo-
řádné a příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, za práci v sobotu a neděli , za
ztížené prostředí a obtížnost práce.

OOTTÁÁZZKKAA:: Z čeho je počítán důchod a nemocenská?
OODDPPOOVVĚĚĎĎ:: Důchod i tzv. nemocenská se počítá ze všech složek mzdy, které jsou
zaměstnanci za práci vyplaceny, tzn. že není pravdou tvrzení, že "např. důchod,
mateřská dovolená, nemocenská, odstupné a náhrada za dovolenou se počítá
pouze z tarifní mzdy". Pro náhradu ušlé mzdy pro výše uvedené důvody a pro
výpočet některých složek mzdy, např. příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci,
v sobotu a neděli a odměny za pracovní pohotovost, se používá tzv. průměrný
výdělek, který se zjišťuje z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě.

Očima pacientů:

DDěěttsskkéé oodddděěll eenn íí,, ppaann íí MMaarrttii nnaa KKuuččeerroovváá
Vynikající péče, personál lékaři i sestřičky,
pobyt jako ve 4 hvězdičkovém hotelu,
maximální spokojenost.
Všem moc děkujeme Kučerová Martina

CChh ii rruu rrgg ii cckkéé oodddděěll eenn íí,, ppaann íí MMaarrttii nnaa MMaattuušškkoovváá
Chtěla bych moc poděkovat za perfektní
zákrok a péči chirurgickému odd., panu
doktoru Řezáčovi, panu doktoru Javorovi a
všem sestřičkám a celému milému kolektivu.






