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Velký úspěch zaznamenala Kroměřížská 
nemocnice a.s. v  celorepublikové anketě, kte-
rou každoročně pořádá společnost HealthCare 
Institute. V bodech, které se věnují hodnocení 
z pohledu zaměstnanců, totiž Kroměřížská ne-
mocnice v rámci Zlínského kraje obhájila vítěz-
ství. 

„Jsme tímto výsledkem samozřejmě vel-
mi potěšeni a vážíme si ho o to víc, že jsme ho 
dosáhli podruhé za sebou. Spolupráce v  rám-

Kroměřížskou nemocnici navštívil premiér i ministr zdravotnictví
Vzácnou návštěvu přivítala v úterý 26. 

dubna dopoledne Kroměřížská nemocnice 
a. s.. V rámci cest po kraji do ní zavítal před-
seda vlády České republiky Bohuslav So-
botka, kterého doprovázel ministr zdravot-
nictví Svatopluk Němeček a další odborníci. 
V první části se delegace setkala s vedením 
nemocnice, odbory, primáři a vrchními sest-
rami oddělení, s nimiž diskutovali o aktuál-
ních problémech ve zdravotnictví, zejména 
současném systému vzdělávání či personál-
ní situaci, řešila se také úhradová vyhláška. 
V dalším bloku pak přišlo na řadu jednání 
s  představenstvy všech nemocnic založených 
Zlínským krajem, tedy mimo Kroměřížské ne-
mocnice a.s. také s představiteli Uherskohra-
dišťské nemocnice a.s., Vsetínské nemocnice 
a. s. a Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. Dis-

ci nemocnice je pro nás velmi důležitá a pro 
chod nemocnice nezbytná,“ zhodnotila potě-
šeně výsledky Lenka Mergenthalová, předseda 
představenstva Kroměřížské nemocnice.

Ti, kteří nestihli své sympatie vyjád-
řit v  tomto kole, mají možnost nový dotazník 
opět od jara letošního roku. Svůj názor v něm 
budou moci opět vyjádřit jak zaměstnanci, tak 
pacienti zúčastněných nemocnic.

Nejspokojenější jsou opět zaměstnanci Kroměřížské nemocnice

kutovalo se o financování zdravotnictví, mož-
nostech nápravy postgraduálního vzdělávání 
a dalších aktuálních tématech.
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Představitelé kraje zprovoznili v Kroměřížské nemocnici nové CT
Moderní, výkonné a na 

technologické špičce: přes-
ně takové je nové CT, kte-
ré ve středu 3.  února uvedli 
slavnostně do ostrého pro-
vozu zástupci Zlínského kra-
je a Kroměřížské nemocnice 
a.s.. Zařízení, jehož zaklada-
telem je Zlínský kraj, se tak 
nyní těší ze čtyřiašedesá-
ti spirálového počítačové-
ho tomografu, který dokáže 
pacienta vyšetřit doslova od 
hlavy až k patě. Navíc umož-
ňuje provádět například  
i virtuální kolonoskopii.

„Jedná se o skutečně 
moderní přístroj, který našim zdravotníkům pomů-
že ke špičkové diagnostice mnohých onemocnění. 
Věříme, že také pacienti zejména díky přesnější dia-
gnostice tento komfort ocení,“ uvedla Lenka Mer-
genthalová, předseda představenstva Kroměřížské 
nemocnice a. s. 

Mezi zástupci Zlínského kraje byl také náměs-
tek hejtmana pro oblast zdravotnictví Lubomír Ne-
čas. „Jsme přesvědčeni, že CT v současné době pa-
tří mezi standard. Byli bychom ale rádi, aby Kromě-
řížská nemocnice získala v horizontu několika let 

také magnetickou rezonanci,“ konstatoval Nečas.
Kroměřížská nemocnice pořídila nový CT 

přístroj za částku 11,9 milionů Kč bez DPH, při-
čemž částka pokrývá nejen samotný přístroj, ale 
také záruku 36 měsíců. Součástí smlouvy o poří-
zení přístroje je i pevně dohodnutá cena za pozá-
ruční servis, a to na celou dobu životnosti přístro-
je. „Velmi děkujeme také panu hejtmanovi, který 
možnost pořízení nového CT podpořil v rámci pří-
strojové komise ministerstva zdravotnictví. Tento 
krok byl pro nás stěžejní,“ doplnila Mergenthalová.
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Kroměřížská nemocnice otevřela laktační poradnu
Novou službu nabízí ve vzájemné spolupráci 

porodního a novorozeneckého oddělení Kroměříž-
ská nemocnice a. s., jejímž zakladatelem je Zlínský 
kraj. S příchodem jara byla v prvním patře západní-
ho křídla budovy A nově zřízena laktační poradna. 
Její služby přitom ocení nejen novopečené, ale i na-
stávající maminky. „Bezplatně nabízíme konzultace 
před porodem, jako je například příprava těhotné 
na kojení, kontrola prsou, nebo pak následně poho-
tovost v případě nedostatku mateřského mléka či 
bolestivého kojení,“ uvedla vrchní sestra Gyneko-
logicko-porodnického oddělení Klára Čečatková. 
Poradna pak dále nabízí konzultace a názor-
né ukázky správného přisátí a polohy při ko-
jení, pomoc při spurtech a bojkotech kojení, 
při poranění bradavky, stejně jako s technika-
mi odsávání. „Jsme tady s radou při jakýchkoliv 
pochybnostech. Konzultace v souvislosti s koje-
ním zajišťují certifikované laktační poradkyně 
novorozeneckého oddělení, takže budou ma-
minky v nejlepších rukou,“ dodala Čečatková.

Telefonické konzultace týkající se kojení 
jsou možné na telefonním čísle 573 322 250, 
osobní konzultace jsou možné ve všední dny od 
8 do 13 hodin, ideální je předem se objednat na 
telefonním čísle 573 322 207. E-mailové konzul-
tace pak mohou pacientky směřovat na staniční 
sestru Gynekologického oddělení Lenku Makov-
covou na adresu lenka.makovcova@nem-km.cz.

Kroměřížská nemocnice zlepšila fungování LPS
Lékařská pohotovostní služba Kroměříž-

ské nemocnice a.s., jejímž zakladatelem je Zlín-
ský kraj, bude pro dospělé od 1. února fungovat 
v novém režimu. 

„Do služeb se zapojila řada nových lékařů 
z  řad praktických lékařů, díky čemuž můžeme 
zlepšit a zkvalitnit služby pro pacienty,“ uvedl 
náměstek LPP Jiří Javora.

Nově také sloužící lékaři nebudou jezdit 
ohledávat zemřelé, nenastane tedy situace, že 

pacient dorazí na pohotovost a musí na lékaře 
čekat do jeho návratu z terénu. „Ordinační časy 
zůstávají stejné, tedy ve všední dny od 17  do 
20  hodin, o víkendech a státních svátcích pak 
od 8 do 20 hodin,“ doplnil Javora.

Budova LPS pro dospělé se nachází v pří-
zemí  budovy L, kde je o víkendech a státních 
svátcích v provozu také stomatologická poho-
tovost. Ve stejné budově pacienti naleznou také 
například transfuzní či onkologické oddělení.
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1. Prosím o vysvětlení, co znamená být 
členkou představenstva zodpovědnou za 
ekonomiku Kroměřížské nemocnice?

Jde o funkci totožnou s pozicí ekonomic-
kého náměstka. Starám se o ekonomickou 
stránku provozu nemocnice. Pro mnohé je to 
stránka takřka neviditelná, ale z hlediska ne-
mocnice navýsost důležitá.

2. Nemocnici jste jako nové představenstvo 
přebírali v lednu roku 2014. Jaká v té době 
byla finanční situace v nemocnici?

Nemocnice na konci roku 2013 měla v účet-
nictví velké množství pohledávek po splatnos-
ti (38% všech pohledávek), které tam ovšem už 
neměly co dělat, protože byly nedobytné.

Nemocnice v  roce 2013 začala VZP po-
stupně vracet 35 mil. Kč, které si de facto 
v  roce 2012 „půjčila“ na poskytnutí péče, 
ale ve vyúčtování pak její poskytnutí neby-
la schopna zdokladovat. Pro představu jde 
o  1  a  půl částky, kterou nemocnice od VZP 
měsíčně dostává. 

Tato vratka a nevymožení pohledávek 
pak měly pochopitelně negativní vliv na 
hotové peníze. Stav závazků ve společnosti 
byl vysoký a  neustále rostl, prodlužovala se 
splatnost faktur. Nemocnici zkrátka akutně 
chyběla hotovost. Dodavatelé zastavovali 
své dodávky, byly ohroženy výplaty mezd za-
městnancům…

Navíc nemocnici na konci roku 2013 hro-
zila ztráta smluvního vztahu s VZP a tím uza-
vření některých lůžkových oddělení, protože 
nemocnice u 12 pracovišť nesplňovala přede-
psané minimální personální obsazení.

SVATAVA MAZURKOVÁ, členka představenstva

Stručný životopis
• rok narození 1972
• inženýr ekonomie
• r. 2000 – r. 2005 – UHN a. s. – interní auditor
• r. 2005 – r. 2013 – UHN a. s. – člen představenstva, ekonomický náměstek
• r. 2013 – dosud – KMN a. s. – člen představenstva

3. Jaké kroky a opatření jste byly nuceny 
s členkami představenstva učinit?

Jednou větou? Kroky vedoucí k  lepšímu 
řízení hotovosti, k záchraně lůžek, k vyčištění 
účetnictví o nedobytné pohledávky a hlavně 
zajistit, aby se nemocnice uměla přihlásit o pe-
níze, které by jí mohly náležet. 

Musely jsme se více zaměřit na tzv. finanč-
ní řízení nemocnice. Nestačí se soustředit jen na 
pozitivní konečný hospodářský výsledek, ale na 
zabezpečení finančních toků tak, aby v určitých 
termínech nemocnice disponovala potřebnou 
likviditou. Přeloženo do češtiny, aby nemocnice 
v konkrétním okamžiku měla na zaplacení fak-
tur za energie, léky a zdravotnický materiál či na 
výplaty zaměstnanců a odvody státu. Prostě za-
měřit se na generování peněz. Vykázaný klad-
ný výsledek hospodaření musí „cinkat“. Jinak 
i  zisková společnost může mít problémy. No, 
a v neposlední řadě taky nestačí profinancovat 
jen provoz nemocnice, ale je potřeba zabezpe-
čit i prostředky na investice. 

Ve zdravotnictví nestačí jen péči poskyt-
nout, ale je nutné ji umět i tzv. vyfakturovat, 
neboli správně vykázat zdravotní pojišťovně. 
U zdravotních pojišťoven jsou pro naši nemoc-
nici připravené finanční prostředky, na které si 
neuměla bohužel plně sáhnout. Prostě jsme je 
nechali tzv. „ležet na chodníku za plotem ne-
mocnice“. 

4. Jaký výsledek tato opatření přinesla?
Hospodaření roku 2014 skončilo ziskem 

plus 26,8 mil. Kč. Oproti ztrátě mínus 91,5 mil. 
Kč z roku 2013 jde o úspěch, ovšem pro mě 
osobně je důležitější a cennější fakt, že došlo 
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ke zlepšení finančního zdraví nemocnice. 
Nemocnice je daleko stabilnější. Nemocnice 
oproti roku 2013 snížila závazky po splatnosti 
o 30% (27 mil. Kč) a její celková míra zadluže-
nosti klesla o polovinu. Na jednu naši vlastní 
korunu nepřipadá 6 Kč půjčených, ale už jen 
3 Kč.  Také od zdravotních pojišťoven jsme ob-
drželi o 74 mil. Kč (18 %) více než v předchozím 
roce, a to jsme ještě přes 13 mil. Kč nechali le-
žet na tom pověstném „chodníku před nemoc-
nicí“. A to znamená, že nemocnice postupně 
zvyšuje svůj obrat a hlásí se o místo na slunci.

5. Jaký je finanční plán nemocnice pro rok 
2016?

Plán je sestaven tak, aby nemocnice ne-
generovala další ztrátu, ale ziskem pomalu 
umazávala kumulovanou ztrátu z minulosti. 
Plán na straně výnosů počítá s  tím, že KMN 
poskytne maximálně možné množství péče, 
která bude ze strany pojišťoven uhrazena. Na-
modelované náklady zase odpovídají maximu, 
co si nemocnice může dovolit utratit. Celkově 
plán směřuje k  vyšší soběstačnosti nemocni-
ce (nezávislosti na bance, Zlínském kraji,…). 
Vyšší výnosy plán s rozmyslem rozděluje mezi 
ohodnocení personálu, nákup materiálu, ob-
novu majetku… 

6. Mzdy a jejich navyšování – vděčné téma 
pro všechny zaměstnance. K  jejich navý-
šení došlo k 1. 7. 2015, místo avizovaného 
1. 1. 2015. Co bylo důvodem tohoto kroku 
až v polovině roku?

A s přesnou pravidelností jde o téma vděč-
né i pro politiky, novináře… Další oblíbenou 
otázkou k  diskuzi ještě bývá, zda v  úhradové 
vyhlášce je pokryt 5%-ní nárůst mezd či ne. 
I když to může znít zvláštně, i nemocnice musí 
řídit svůj výkon. S pojišťovnami má nemocnice 
vlastně uzavřen kontrakt, který by měla naplnit. 
A těmi, kteří mohou nejvíce ovlivnit, zda ne-
mocnice svých závazků vůči pojišťovně dostojí, 
jsou zaměstnanci. No, a právě ty je nutno na vý-
konu nemocnice zainteresovat. Představenstvo 
se shodlo, že nejdříve do mezd přidá meziročně 
15 milionů korun do odměn závislých na výko-
nu (právě aby si nemocnice uměla říct o maxi-
mum peněz od  pojišťoven) a až pak dojde ke 
zvýšení tarifů. Přidat do obou položek současně 
kvůli finanční situaci nemocnice nebylo možné. 

Průměrná mzda v červnu 2015, tedy těs-
ně před zvýšením tarifů, byla vyšší oproti roku 
2014 o 13%. A to, si myslím, hovoří za vše. Kdy-
by bylo přidáno nejdříve jen do tarifů bez vaz-
by na motivaci výkonu nemocnice, nemohli 
bychom si dovolit pak vyplatit odměny, aniž 
bychom později nemocnici neuvrhli do ztráty.

7. Jak byste ze své pozice zhodnotila finanční 
situaci Kroměřížské nemocnice nyní, po dvou 
letech v jejím vedení a schopném řízení?

Zdravotnictví je z  pohledu financování 
specifickou oblastí.  Nemocnice rok hospodaří 
s  penězi, které jí neříkají „pane“. Měsíční tržby 
od pojišťoven jsou zálohami, které se zúčtová-
vají jednou ročně, a to o pololetí následujícího 
roku. Až v červenci příštího roku se dozvíme, zda 
prostředky, které jsme utratili např. letos v lednu, 
nebudeme vracet. 

Dva roky je proto z  tohoto pohledu na 
hodnocení krátké období. Nicméně trend, který 
nemocnice vykazuje, je pozitivní. Myslím, že ze-
jména díky svým zaměstnancům se nemocnici 
daří svou finanční situaci stabilizovat. 

Nemocnice statečně splácí své dluhy, in-
vestuje do nových přístrojů, postupně pomalu 
zvyšuje prostředky určené na odměňování za-
městnanců, a to vše, aniž by šetřila na nepravých 
místech. To, že tržby nemocnice rostou, zname-
ná, že pojišťovny vyhodnotily Kroměřížskou 
nemocnici jako solidního partnera, který se do-
káže v požadovaném objemu a kvalitě postarat 
o jejich pacienty. A že je nemocnice v  černých 
číslech, je pouze pověstnou třešinkou na dortu.

8. Váš života ale jistě není jen o nemocnici. 
Jak trávíte svůj volný čas, pokud Vám něja-
ký zbývá?

Většinu svého volného času trávím na ledě, 
jsem diplomovanou trenérkou krasobruslení. 

9. Co byste Kroměřížské nemocnici a jejím 
zaměstnancům popřála do příštích měsíců 
a let?

Nemocnici přeji uvážlivé zacházení ze 
strany budoucích akcionářů, managementů 
a zaměstnanců. 

Zaměstnancům bych chtěla popřát, aby 
neztratili důvěru v budoucnost své nemocnice 
a aby věděli, že právě oni jsou největším kapi-
tálem naší společnosti.
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Představitelé kraje otevřeli v Kroměřížské nemocnici 
novou záchytku

Novou budovu Protialkoholní a protito-
xikomanické záchytné stanice slavnostně 
otevřeli ve čtvrtek 7. ledna zástupci 
Zlínského kraje a Kroměřížské nemocnice 
a.s. Zařízení je tak nyní umístěno zcela mimo 
zdravotnická oddělení, aby jeho klienti nerušili 
hlučným chováním, a zároveň se nachází v pří-
zemí, takže transport zachycených bude bez 
komplikací.

První klienti budou do nové budovy umís-
těni od pondělí 11. ledna. „V nových prostorách 
je navýšena kapacita, kdy k současným pěti při-
byla dvě další místa. Celkem jsou zde čtyři boxy, 
které umožní přijímat větší množství žen a zá-
roveň zachovat jejich soukromí,“ uvedla Len-
ka Mergenthalová, předseda představenstva 

Kroměřížské nemocnice a.s. Součástí prostor 
je také denní místnost a hygienické zázemí pro 
zaměstnance.  

Výstavba nové Protialkoholní a protitoxi-
komanické záchytné stanice Zlínského kraje 
si vyžádala téměř devět milionů korun, 
přičemž 8,3 milionů korun investoval do 
stavební části Zlínský kraj, zbývající částku 
investovala Kroměřížská nemocnice, jejímž 
zakladatelem je Zlínský kraj, do jejího 
vybavení.

Počet klientů umístěných v zařízení se ka-
ždým rokem navyšuje. Zatímco v roce 2013 se 
přenocovalo 1088 lidí, o rok později to bylo už 
1282 klientů. V roce 2015 pak bylo do zařízení 
umístěno 1435 lidí.

Kroměřížská nemocnice obnovuje vozový park 
Dopravní  zdravotní  služba KMN a. s. 

v současné  době  disponuje  8 sanitními  vozy 
Renault Master. 

Jsem velice  rád, že  díky  pochopení  sou-
časného  vedení  kroměřížské  nemocnice  se  
nám v  minulém  roce  podařilo zakoupit  dva  
nové  sanitní  vozy  značky  Renault  Master. Velké  
pozitivum dopravní  zdravotní  služby je  také ta 
skutečnost, že všech 8 sanitek  je  stejné značky. 

 Z  celkového  počtu  sanitních  vozidel je 
již 6 velice  moderně vybavených  včetně  klima-
tizace a zajišťují pro  pacienty  podstatně  větší  
pohodlí  při  převozu  na jednotlivá  vyšetření, 
což  je  hlavním cílem  vedení  nemocnice. 

 Pevně  věřím, že i v dalším období ve 
spolupráci  s  vedením  nemocnice se podaří  
vyměnit  ještě  dva staré  sanitní  vozy,  kte-

ré  v  současné  době  mají každý  najeto půl  
milionu km. 

Závěrem je třeba podotknou, že v současné  
době má KMN a. s. jednu  z  nejmoderněji vy-
bavenou dopravní  zdravotní  službu v okolí  
sanitními  vozy. 

Autor: vedoucí dopravy Radoslav Daniel
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Pacienti v Kroměřížské nemocnici mají k dispozici wi-fi

Příjemnou novinkou 
pro pacienty a návštěvníky 
začal nový rok v Kroměříž-
ské nemocnici a. s. zřizova-
né Zlínským krajem. Aktu-
álně totiž mají všichni, kdo 
do areálu zavítají, k dispo-

zici bezplatné připojení k  internetu prostřed-
nictví sítě wi-fi.

Nová služba tak jistě přispěje k  většímu 
komfortu pacientů, kteří musejí v  nemocnici 
trávit čas. „Jsme přesvědčeni, že připojení k inter-
netu by mělo v dnešní době patřit ke standardu, 

proto jsme se rozhodli pro její vybudování a bez-
platné poskytnutí našim pacientům a dalším 
návštěvníkům,“ konstatovala Lenka Mergentha-
lová, předseda představenstva Kroměřížské ne-
mocnice.

Signál lze využít v  podstatě na všech od-
děleních a ambulancích, kam pacienti běžně 
chodívají. Kompletně je tedy pokryta budova 
A (operační a chirurgické obory), budova B (in-
terní obory), budova L (laboratorní a další obo-
ry), obě lékárny a ředitelství. Připojení je pak 
možné přes chytré mobilní telefony, tablety 
a notebooky.

Distribuce ortopedických vložek na oddělení fyzioterapie KMN a.s.
Od srpna 2015 rozšiřuje oddělení fyziotera-

pie portfolio nabízených služeb pro své klienty.
Nově vycházíme vstříc dlouhodobé pro-

blematice našich dětských i dospělých pacien-
tů, kteří trpí bolestmi nohou, deformitami cho-
didel, plochonožím, patní ostruhou a následné 
zřetězení jejich potíží, které se mohou projevit 
dále jako bolesti kolen, kyčlí, zad, skoliózou či 
bolestmi  krční páteře nebo hlavy.

U nás zaváděné ortopedické vložky Super-
feet pomáhají stabilizovat nohy, rovnoměrně 
distribuovat váhu těla, a mohou pomoci sladit 
celé tělo během dne. Schopností absorbovat 
účinně náraz na patu i na tvrdých površích, 
vložky umožní absolvovat pohyb pohodlněji 
a  déle. To má za následek zvýšení aktivity 
a méně únavy na konci dne.

Vložky Superfeet jsou výjimečné tím, že 
dokáží přizpůsobit 2 dimenzionální konstrukční 

stélku uvnitř obuvi 3 dimenzionálnímu tvaru 
nohy. Výsledkem je ergonomický pohyb nohou. 
Ortopedická vložka kontroluje postavení a  po-
hyb kloubů na noze ve správné funkční pozici.

Vložky Superfeet jsou vhodné pro děti, 
dospělé, k dennímu nošení, do pracovních pro-
cesů, ale také k aktivní rekreaci či vrcholovému 
sportu.
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Fyzioterapie v Kroměřížské nemocnici nabízí

Novinkou je otevření specializovaného kur-
zu „Jemný dotek rodičů“ pod vedením porodní 
asistentky Mgr. Evy Hanákové, který je určen pro 
novorozence a kojence do 4 měsíců věku. 

Kurz se skládá z 5 návštěv a je zaměřen 
na nácvik správné manipulace s miminkem, 
základy komunikace a prevence vadných po-
hybových schémat v rámci poporodního psy-
chomotorického vývoje. 

Ve spolupráci s novorozeneckým oddě-
lením probíhá seznámení maminek s touto 
technikou formou krátké informační ukázky již 
záhy po porodu.

Vysokovýkonový LASER OPTON Pro – efek-
tivní terapie laserem s výkonem 7000 mW, dis-
ponuje dvěmi vlnovými délkami 810 a 980 nm, 
proniká do hloubky 4 cm. Pro pacienta je zcela 
bezpečný a komfortní díky stanovení přesného 
dávkování individuálně pomocí tepelného testu.

Hlavní účinky: tlumení bolesti, prokrvení tká-
ně, biostimulace, podpora hojení.
Doporučené indikace: bolesti kloubů, artróza, 
bolesti zad, svalová zranění, bolesti šlach a jejich 

aplikace laseru do 3 minut 80,- Kč

aplikace laseru do 6 minut 100,- Kč

aplikace laseru do 10 minut 120,- Kč

aplikace laseru nad 10 minut 150,- Kč

úponů, syndrom karpálního tunelu, tenisový lo-
ket, distorze, zhmoždění, zánětlivá onemocnění, 
vybraná kožní onemocnění, jizvy.



14

Druhý ročník benefiční akce přinesl na 
zútulnění a zkvalitnění prostor onkologie díky 
partnerům a návštěvníkům akce téměř 150 ti-
síc korun. Mezi partnery, kteří se na projektu 
podíleli, byla společnost Elko EP z Holešova, 
autosalon Kromexim Kroměříž a společnost 

BENEFICE  NA PODPORU ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 
KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICE

Atol Group Kroměříž, která také v loňském roce 
pomohla s vybavením rodinného porodního 
pokoje. Již tradičním a neodmyslitelným part-
nerem je pak Výstaviště Floria Kroměříž, které 
opětovně bezúplatně poskytlo Kroměřížské 
nemocnici prostory v hodnotě 70 tisíc korun.
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Facebook: 
Ortopedické oddělení,
paní Jana Zálešáková 
V listopadu jsem byla na operaci kolena - ORTO-
PEDIE za mne 5 * vynikající personál se choval 
profesionálně, naprostá spokojenost, zítra na-
stupuji na další koleno a vím, že budu spokojená. 
Děkuji za příkladnou péči. 

ORL oddělení,
paní Lenka Kopecká
Děkuji celému kolektivu UNK odd. pod vedením 
prim. MUDr Pára. za vynikající péči o mou osobu 
po celou dobu mého léčení, zvlášť pak velmi dě-
kuji MUDr. Grézlovi za výborně provedenou ope-
raci. Děkuji, jste jedničky!

Web:
Chirurgické oddělení,
paní E. D.
Dobrý den,
chtěla bych touto  cestou poděkovat za zá-
chranu života svého otce K. S., kterého dovez-
li do Vaší nemocnice 17.12.2015. Díky včasné  
a správné diagnostice a rychlému transportu do 
FN Brno mohl být včas operován  a tím zachrá-
něn. Díky patří všem, kteří u tohoto případu byli, 
zejména  MUDr.  Richardu Bettešovi - velké díky, 
za jeho přístup.
V Novém roce mnoho úspěchů nejen v pracov-
ním, ale i osobním životě všem.

 S pozdravem E. D.

Gynekologicko-porodnické a novorozenecké 
oddělení,
malý Martin Koplík a jeho rodiče
Od srdce děkujeme personálu gynekologicko-
-porodnického a novorozeneckého oddělení 
za DOMÁCÍ péči při a po porodu našeho syna 
Martínka. 

Martin Koplík a Simona Darebníková

Gynekologicko-porodnické oddělení, 
paní Mgr. Procházková
Vážená paní ředitelko,
 ve dnech 3. - 5. 5. 2016 jsem byla nečekaně a 
neplánovaně hospitalizována na gynekologicko-
-porodnickém oddělení Kroměřížské nemocnice. 
Moje diagnóza pro mne byla velmi nepříjemná a 
bolestivá. Chtěla bych pochválit a poděkovat za 
laskavý a profesionální přístup personálu tohoto 
oddělení.

OČIMA PACIENTŮ
A to jmenovitě lékařům - MUDr. Řezníkové, MUDr. 
Drobílkové, panu primáři MUDr. Přibíkovi; po-
rodním asistentkám - vrchní sestře Bc. Kláře Če-
čatkové, staniční sestře Lence Makovcové, Pavle 
Odložílíkové, Bc. Zuzaně Šuterové, Bc.Martině 
Stokláskové, Martině Škrobové a paní ošetřova-
telce Olze Mozgové. Jejich vlídné slovo, pohlaze-
ní, laskavý přístup a rady mi velmi pomohli a dali 
mi novou naději. Sama jsem zdravotník a ne vždy 
je tento přístup od personálu samozřejmý. Proto 
velmi děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne
 Mgr. Naděžda Procházková, Kroměříž

Dětské oddělení,
paní  D. D.
Mnohokrát děkuji za vlídný přístup všech za-
městnanců. Já osobně jsem si tu odpočinula jako 
ve Wellnes cetru.

s pozdravem D. D. z Brna

ORL oddělení,
pan Václav Hluší  
Dobrý den,
rád bych touto cestou poděkoval celému per-
sonálu Nemocnice Kroměříž oddělení ORL, kde 
můj syn Vašíček Hluší, prodělal ve středu zákrok 
odstranění nosních mandlí. Všude, od příjmu přes 
ubytování, samotný zákrok, stravu, nocleh, a zá-
věrečnou vizitu, jsme se setkali s porozuměním a 
pochopením potřeb malého (téměř čtyřletého) 
Vašíka. Vše nám bylo podrobně vysvětleno a na 
vše jsme byli upozorněni a připraveni. Vaši vyni-
kající pověst si právem zasloužíte. Ještě jednou 
velké díky za nás oba.

S přátelským pozdravem
Václav Hluší, Osek nad Bečvou 



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s.
TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Víte, že...
...krevní plazmu může darovat

každý zdravý člověk ve věku 18  65 let ?

Z lidské plazmy se vyrábějí léky v celé
Evropě, které zachraňují lidské životy.
Také u záchranné služby a při operacích je
plazma nepostradatelná.

Plazmu můžete darovat až 35 krát do
roka, protože se v krátké době obnovuje.

Dárci plazmy mají pravidelné zdravotní
prohlídky.

Po odběru dárce obdrží poukázku na
občerstvení, potvrzení do zaměstnání a
poukázku na odečet odběru k daňovému
přiznámí. Odběr je chápán jako dar v ceně
2000,. Odběry jsou započítávány do
celkového počtu odběrů pro ČČK.

Odběrové dny:
Pondělí  Středa Po telefonickém objednání

Pátek Po telefonickém objednání

Kde nás najdete: 2. patro budovy L
Pro objednání volejte: (+420) 573 322 417

www.nemkm.cz/darcovstvikrveakrevniplazmy

HLEDÁME DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY


