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Úvodní slovo

Vážení kolegové, pacienti a přátelé Kro-
měřížské nemocnice, dovolte mi, abych 
Vám na úvod letošního prv-
ního čísla našeho Špitálníku 
popřála krásné jarní dny plné 
sluníčka a pohody. Tento rok 
bude pro naši nemocnici ná-
ročný zejména ve stavební ob-
lasti, a proto bych Vás již nyní 
chtěla požádat o trpělivost při 
návštěvě našeho areálu. Od 
června začne přístavba budo-
vy A, do níž bude poté umís-
těna magnetická rezonance, 

souběžně započne také výstavba nové-
ho parkoviště u vjezdu do nemocnice. 

Budou to náročné měsíce 
nejen pro nás, ale také pro 
Vás, návštěvníky nemocni-
ce, ale věřím, že i díky Vaší 
pomoci vše proběhne bez 
větších komplikací. Držte 
nám palce!

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
místopředseda představenstva

Na základě externího hodnocení spo-
lečností Česká společnost pro akreditaci 
ve zdravotnictví, která provedla audit na 
všech odděleních i ve všech provozech, 
získala Kroměřížská nemocnice Certifikát 
kvality a bezpečí s platností na tři roky. Je 
to doklad o tom, že nemocnice poskytuje 
kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. „Vel-
ký dík patří všem našim zaměstnancům, 
díky nimž toto externí 
hodnocení dopadlo na 
výbornou. Zároveň je 
to potvrzení obrovské-
ho úsilí všech, kteří mají 
snahu péči o pacienty 
zlepšovat a docílit toho, 
aby se u nás cítili kom-
fortně a bezpečně,“ oce-
nila audit místopřed-
sedkyně představenstva 
Lenka Mergenthalová. 
Certifikát kvality a bez-
pečí je v pořadí již třetím 

osvědčením, které Kroměřížská nemoc-
nice získala. Certifikátem externího kli-
nického hodnocení ze strany společnosti 
OLE audity se pyšní Radiodiagnostické 
oddělení, Centrální laboratorní služby 
jsou akreditovány Českým institutem pro 
akreditaci. Ve stravovacím provozu je za-
veden a pravidelně auditován systém kri-
tických bodů HACCP.

Kroměřížská nemocnice získala Certifikát kvality a bezpečí
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Andrej Babiš
přislíbil 25 milionů na magnetickou rezonanci

Nerovnoměrné financování zdravotnic-
tví, problémy v dopravě, zemědělství, 
školství, kultuře, životním prostředí či 
sociální oblasti představil v pondělí 5. 
března hejtman Jiří Čunek na pracov-
ní návštěvě vlády ČR ve Zlínském kraji, 
vedené premiérem Andrejem Babišem. 
„Společné pracovní jednání bylo úspěš-
né a máme jasný příslib 25 milionů od 
premiéra Babiše na pořízení magnetické 
rezonance pro Kroměřížskou nemocni-
ci. Jisté je, že se neplánuje žádné rušení 

nemocnic, naopak chceme rozšířit péči 
na specializovaných pracovištích, kde se 
budou provádět náročné operace,“ sdělil 
po jednání Jiří Čunek a dodal: „Nechce-
me, aby bylo zdravotnictví první a druhé 
kategorie. Všem občanům musíme zajis-
tit stejně odbornou kvalitní péči.“ 
Celá stavba započne 1. června letošní-
ho roku a dokončena bude v březnu 
2019. Část pro magnetickou rezonanci 
by měla být hotova do konce letošního 
roku. 

Kroměřížská nemocnice se stále vyrovnává se zátěží minulosti, a to v podobě neu-
hrazené ztráty minulých let. Tato ztráta vznikla kumulovaně mezi lety 2006 až 2013
a dosáhla výše 173 milionů Kč. 
Za poslední čtyři roky bylo hospodaření nemocnice vždy ziskové. Dosažený zisk byl 
každoročně použit na snížení kumulované ztráty. Po schválení účetní závěrky za rok 
2017 bude tato ztráta kolem 88 milionů. 
Jinak řečeno - za poslední čtyři roky se nemocnici vlastními silami podařilo snížit za-
dlužení z hluboké minulosti na polovinu.
Ano, nemocnice je stále ještě zadlužená, ale trend je vysoce pozitivní. Krásné na něm 
je, že jsme se o něj v naší nemocnici zasloužili všichni společně a vlastními silami. 

Lenka Mergenthalová

Jak je to se ztrátou nemocnice ?
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Patnáct veselých triček získalo dětské 
oddělení Kroměřížské nemocnice. Již 
podruhé je pro naši nemocnici vytvořila 
návrhářka Marie Zelená, která je díky fi-
nanční pomoci sponzorů oddělení daro-
vala.  „Moc za tento milý dárek děkujeme, 
protože malí pacienti skutečně vnímají 
prostředí nemocnice s větším klidem, 
pokud k nim personál přijde v tomto 
veselém oblečení. Odpoutává jejich po-
zornost, takže jsou více v klidu,“ zhod-
notila s úsměvem Lenka Mergenthalo-
vá, místopředsedkyně představenstva 
Kroměřížské nemocnice. Jak uvádí sama 
návrhářka, která obrázky osobně kreslí, 
hlavním cílem této originální kolekce je 
odvádět pozornost dětí od vyšetření v 
nemocničním prostředí a i přes mnohdy 

nepříjemnou situaci jim vykouzlit úsměv 
na tváři. Marie Zelená tvoří zástěrky s 
veselými obrázky, které si lékařský per-
sonál obléká na klasický bílý plášť, a také 
halenky a šaty s obrázky pro lékařky a 
sestry. Celkem je vytvořeno 25 druhů 
různých obrázků, kdy každý z nich tvoří 
samostatný příběh, o kterém může lékař 
či sestra s dítětem mluvit. Tím mu dodá 
důvěru, že je pro něho kamarádem, který 
mu chce pomoci. Kroměřížská nemocni-
ce tímto srdečně děkuje Rotary Clubu 
Valtice a SK Ante, díky nimž dětské oddě-
lení získalo veselá trička sponzorsky. Pro 
naše malé pacienty jsme 140 kusů dosta-
li jako dárek diváků Adventního večera, 
který pořádala autorka Marie Zelená.

Malé pacienty rozptýlí další veselá trička
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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 25 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
přiznání. 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



Nové možnosti stravování mají od března 
zaměstnanci naší nemocnice. V případě 
potvrzeného onemocnění celiakií si to-
tiž mohou nově zvolit v jídelně oběd v 
takzvané bezlepkové formě. V přípa-
dě zájmu tento typ stravování 
je třeba kontaktovat vedoucí 
stravovacího provozu paní 
Miroslavu Drahotuskou.
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Bezlepková strava pro zaměstnance

• Den ošetřovatelství - 10. května, Dům kultury Kroměříž

Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Kroměříž se připravujeme na již 17. 
ročník akce zaměřené především na propagaci zdravého životního stylu, s možností 
diagnostických měření a testování základních ukazatelů zdraví (glykemie, choleste-
rol, krevní skupina, krevní tlak, BMI, biologický věk apod.). 

• Den melanomu v kroměřížské lékárně
   25. 4. 2018 od 10 do14 hod.
   Kde - NOVÁ lékárna u výjezdové brány

Přijďte si zdarma zkontrolovat znaménka a poradit se, jak se chránit před sluncem. 
Akce bude v lékárnách Kroměřížské nemocnice podpořena zvýhodněným prodejem 
specializovaných přípravků k bezpečnému slunění.

• Dny IPF a CHOPN - Intersticiální plicní fibrózy a Chronické
   obstrukční plicní nemoci (podzim)

Kouření zásadně ovlivňuje vznik těchto nemocí. Zdarma vám vyšetříme plíce a po-
radíme, jak se zbavit zlozvyku kouření a jak si zajistit zdravější vzduch doma či v za-
městnání. 

Bližší informace o všech blížících se akcích naleznete na www.nem-km.cz a na 
našem Facebooku. 

V roce 2018 pro pacienty mimo jiné připravujeme
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Web:  www.nem-km.cz

E-mail:   post@nem-km.cz

Ústředna:  573 322 111

Pohotovost pro dospělé:  573 322 580 

Pohotovost pro děti: 573 322 263(5)

(ordinační doba pohotovostí Po - Pá: 17:00 - 20:00, So, Ne, svátky: 8:00 - 20:00)

Stomatologická pohotovost:  573 322 208 

(ordinační doba SO, NE, svátky: 8:00 - 12:00)

Lékárna:  573 322 215 

(otevřeno Po - Pá: 7:30 - 15:30)

Jak se k nám dostanete

Pěšky (z centra Kroměříže): Havlíčkova ulice, směr Rataje

Autem: vjezd z Albertovy ulice (za parkovištěm v ulici Albertova)

Autobusem MHD: linky 2, 3, 4, 6, 8 - zastávka Nemocnice, parkoviště linky 1, 3, 7 

- zastávka Nemocnice, psychiatrická léčebna

(jízdní řády naleznete na www.kmts.cz/mhd-jizdni-rady.htm)

Internetové připojení zdarma

Prakticky na všech odděleních a ambulancích je k dispozici wi-fi připojení k internetu 
zdarma jak pro pacienty, tak i návštěvníky Kroměřížské nemocnice.

 

Užitečné kontakty

POZOR
Den melanomu v kroměřížské lékárně

   25. 4. 2018 od 10 do14 hodin
Kde - NOVÁ lékárna u výjezdové brány



MikrobiologieHemodialyzační střediskoŘeditelstvíNová lékarna
Vrátnice

Oční ortoptická ambulance 
a ortoptický stacionář (oční 
škola)

Správa nemocnice (nákup, 
energetika, informatika)
Lékařská knihovna
Pokladna

Klinická biochemie (OKB)
Onkologie
Ordinace praktického lékaře
ORL (ušní-nosní-krční UNK)
Transfuzní a hematologické

Dermatovenerologie (kožní ambulance)
Dialýza (satelit)
I., II., III. interna
Interna JIP
Neurologie
Pneumologicko-alergologické (plicní, TRN)
Radiodiagnostické pracoviště IRadiodiagnostické pracoviště I
Rehabilitace

ARO
Gynekologicko-porodnické (zenské)
Chirurgie
Ophtalmologie (oční)
Ortopedie
Pediatrie (dětské)
Radiodiagnostické pracoviště IIRadiodiagnostické pracoviště II
Urologie

OdděleníMapa areálu nemocnice
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ORDINAČNÍ HODINY
PONDĚLÍ 7:00  15:30 hod.
ÚTERÝ 7:00  16:30 hod.
STŘEDA 7:00  15:30 hod.
ČTVRTEK 7:00  16:30 hod.
PÁTEK 7:00  15:30 hod.

Co nabízíme:

Léčím
e děti

i

dospělé
...

• léčbu kožních a pohlavních
nemocí

• léčbu akné, ekzémů,
onemocnění nehtů, vlasů

• péči o chronické rány

• vyšetření kožních znamének
a jejich odstranění

• denní stacionář pro léčbu
lupénky

• a mnoho dalšího

Kde nás najdete: budova B, 1. patro
tel: (+420) 573 322 525

Kroměřížská nemocnice a.s.

KOŽNÍ AMBULANCE

Ošetříme vás i bez objednání.
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Dětské oddělení Kroměřížské nemocni-
ce získalo od Nadace Křižovatka v rámci 
projektu „Maminko, dýchám“ deset mo-
nitorů dechu. Ty hlídají nejen zástavu de-
chu, ale také jakékoliv nepravidelnosti v 
dýchání dítěte. V případě potíží okamžitě 
spustí alarm, díky němuž může být paci-
entovi včas poskytnuta první pomoc. 
Monitory v hodnotě téměř 25 tisíc korun 
převzal primář Dětského oddělení Kro-
měřížské nemocnice MUDr. Robert Jeník. 
Přístroje byly zakoupeny z finančních 
darů společností PLASTIKA, VYDONA a 
květinářství SANTINA.  Čtyři monitory za-
platila veřejná sbírka Nadace Křižovatka. 
Všem dárcům i za naše malé pacienty a 
jejich rodiče srdečně děkujeme!

Novorozené děti hlídají nové monitory dechu

Doslova plno bylo pod vánočním stro-
mečkem na Gynekologicko-porodnic-
kém oddělení Kroměřížské nemocnice. 

Dlouholetý partner naší nemocnice, 
holešovská společnost ELKO LIGHTING 
s.r.o., daroval na oddělení pomůcky v 
hodnotě patnáct tisíc korun. Nechyběly 
mezi nimi například kojící polštáře, rela-
xační míče, rehabilitační pomůcky či mo-
bilní ventilátory.  „Jsme potěšeni, že naše 
spolupráce funguje tak dlouho a tak 
dobře a jsme velmi rádi, že jsme mohli 
opět nemocnici podpořit, protože je na 
odděleních vidět velký pokrok a snaha 
o zpříjemňování prostředí pro pacienty,“ 
uvedl při předání jednatel společnosti 
Martin Gahura. O popularitě oddělení, 
které se pyšní zejména rodinným přístu-
pem, svědčí také vzrůstající počet poro-
dů. Zatímco v roce 2014 jich bylo 588, 
o rok později již na oddělení rodilo 628 
maminek, v roce 2016 to bylo 655 rodi-
ček a vloni u nás na svět přišlo 661 dětí. 

Poděkování za vánoční dárky pro porodnici 
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PÉČE O NEMOCNÉHO
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
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V měsíci březnu to byl právě rok, kdy se 
do plného provozu spustilo zcela nové 
oddělení ošetřovatelské péče. 
Obor, který dosud v Kroměřížské ne-
mocnici chyběl. O tom, jakých bylo 
prvních dvanáct měsíců, si povídáme s 
lékařkou pověřenou vedením oddělení 
Ivanou Horkovou.

1) Vaše oddělení ošetřovatelské péče 
funguje právě rok. Jaký to byl rok pro 
Vás a Vaše kolegy?

Poučný: přes jakýsi despekt zdravotníků 
k následné a ošetřovatelské péči jsme si 
sami pro sebe zjistili, že práce je smyslu-
plná, přináší výsledky a uspokojení nejen 
pro pacienty, ale i pro ty, kdo ji provádí.

2) Jaké spektrum pac entů  u  vás  
ošetřujete?

Široké… S výjimkou dětí pečujeme o 
veškeré pacienty, tedy interní, chirur-
gické, neurologické, plicní, ortopedické, 
urologické, otorinolaryngologické, psy-
chiatrické, a především pak polymorbid-
ní, disabilní, závislé na péči druhé osoby, 
špatně mobilní, křehké…

3) V čem je vaše oddělení specifické?

Máme široké spektrum pacientů, u nichž 
základní diagnóza a původní důvod 
hospitalizace už není rozhodující. Jejich 
potřeba ošetřovatelské a rehabilitač-
ní péče je stejná nebo velmi podobná, 
což zajišťuje pestrý a široký ošetřova-
telský tým, kdy je nutná úzká spoluprá-
ce lékaře, sestry, ošetřovatelky, sociální 

sestry a nutriční specialistky. Víc než na 
jiných odděleních potřebujeme kon-
takt s příbuznými a pečujícími osobami.

4) V čem se oddělení za ten rok posu-
nulo? 

Za rok provozu jsme například získali 
dvě polohovací pojízdná křesla, vyba-
vení tělocvičny a dalších pomůcek pro 
pacienty - hry a pomůcky pro aktivizaci, 
udržení pozornosti, trénování a posi-
lování paměti, cvičení jemné motoriky 
či socializaci. Ale hlavně řadu cenných 
zkušeností, například, že tolerance, 
úcta k člověku, slušný přístup a empa-
tie, úsměv a pohlazení udělají více než 
drahé léky a technologie. A jsou lev-
nější, nechci říct zadarmo, ale levnější.

5) Jaké nabízíte další aktivity, které 
jsou součástí léčby?

S nadsázkou lze říct, že součástí léč-
by je cokoliv, co pacientovi může po-
moct - u někoho je rozhodující reha-
bilitace, u někoho odborná léčba, u 
druhého výživa, někdo potřebuje a po-
zitivně kvituje socializaci, jiný má zase 
raději svůj klid. Rozdílnost pacientů 
nemůže být větší, individuální přístup 
je nutností. Podstatou je poznat paci-
enta a snažit se najít to, co potřebuje. 
To nemusí být totéž, co si myslíme my.

6) Jakou vizi máte do příštích let?

Udržet vysoký standard ošetřovatelské a 
s ní související péče, dále dobrou pověst 
mezi pacienty, laiky i ostatními zdravot-

Úsměv a úcta k člověku je více než drahé technologie, 
říká vedoucí ošetřovatelské péče
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níky. Poděkování patří všem zaměstnan-
cům oddělení, je to týmová práce. Dále je 
pro nás i nadále důležitá stabilizace a roz-
víjení pracovního kolektivu, pokračování 
ve spolupráci s ostatními odděleními ne-
mocnice, ale i s institucemi podobného 

zaměření v našem regionu i mimo něj. 
A pokud to bude možné, pak i rozšíření 
oddělení o další lůžka následné péče. 
Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby 
se všechny vytýčené cíle vyplnily a pa-
cienti se u vás cítili co nejkomfortněji.

Děkuji lékařkám, sestrám i ošetřovatelské-
mu personálu OOP za vzornou péči při mé 
dlouhodobé hospitalizaci. Přeji Vám, při Vaší 
náročné práci mnoho zdaru, trpělivosti a spo-
kojených pacientů. 
Věra Zavadilová

V mezních situacích, někdy bez špetky nadě-
je se někdy dostávají pacientky a pacienti na 
OOP. O to větší vcítění, lidskou péči a zdravot-
nickou „lásku“ musí vynaložit lékařky, sestřič-
ky a zdravotnický personál aby vykřesali no-
vou vůli, sílu a smysl k dalšímu životu. Velké 
poděkování za rychlý obrat k lepšímu.
Ing. Rudolf Gába

Děkuji paní doktorce a celému personálu za 
vlídné přijetí. Jsou tu usměvavé a velmi hod-
né sestřičky ošetřující pracovnice a ostatní 
personál. 
Děkuje Věra Zajíčková

Děkuji za ochotu vrchní sestře Brančíkové, 
kolektivu sester, p. MUDr. Dosoudilové a p. 
prim. Horkové a ošetřujícímu muži za příklad-
nou péči při ošetření v mé nemoci. 
Eva Bílková

Jsem velmi spokojena s pobytem v tomto 
oddělení, je tady jako v rodině. Děkuji moc. 
Krajčová Marie, 86 let

Děkuji celému personálu Vašeho oddělení. 
Byli jste moc fajn. Vzpomínám stále na dob-
rou péči. Děkuji moc paní primářce Horkové. 
Ota Latinák, Žopy

Návštěva Andreje Babiše 18. 8. 2017 na 
oddělení ošetřovatelské péče
Děkuju moc za možnost navštívit Vaše 
oddělení a přeju celému kolektivu hodně 
zdraví a pohody a děkuju za Vaši obětavou 
práci. Andrej Babiš

Jak vidí oddělení ošetřovatelské péče jeho pacienti a jejich příbuzní?



POSTUP:
1) Panenku odblaňte a omyjte. Osolte ji hrubozrnnou solí, opepřete čerstvě namle- 
     tým pepřem, lehce potřete olejem a z každé strany asi 6 - 8 minut grilujte.
2) Vepřovou panenku grilujeme vcelku!
3) Připravte si zálivku z limetkové šťávy, medu a olivového oleje. Osolte ji a opepřete.
4) Polníček properte a zbavte vody. Následně promíchejte s připravenou zálivkou 
      v hluboké míse.
5) Servírujeme nakrájenou panenku na medailonky s polníčkovým hnízdem a na 
     závěr přidáme nakrájený kozí sýr.

Grilovaná panenka s polníčkem (rukolou) a kozím sýrem

Příprava cca 25 minut / 2 porce

SUROVINY:
260 g     vepřové panenky
     olivový olej
1 balíček    polníčku (rukoly)
     sůl hrubozrnou
     pepř
120 g          kozího sýru

Na zálivku:
1     limetka - šťáva 
1                  lžíce medu 
4 lžíce     olivového oleje 
     sůl 
     pepř
 

Máte nějaký zajímavý recept, kte-
rý je chutný a zároveň zdravý? Bu-
deme rádi, pokud se o něj s námi 
podělíte. Své náměty zasílejte i s 
fotografií výsledného pokrmu na 
e-mail: sekretariat@nem-km.cz
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ROK DIALÝZY

Děkujeme všem partnerům, kteří podpořili náš projekt
Rok dialýzy.

Reportáž ze slavnostního otevření přineseme v dalším díle Špitálníku.

Obec Hulín Město
Bystřice pod Hostýnem

Město Holešov Obec Zdounky

Obec Břest Město Chropyně Obec Chvalčov Obec Rusava

Město Morkovice-Slížany Obec Roštín


