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Nový pokoj pohledem personálu
Prostřednictvím finančních prostředků získaných z benefice Kroměřížské nemocnice a získa-

ných sponzorských darů jsme na konci loňského roku mohli postupně začít s rekonstrukcí jedno-
ho porodního boxu v tzv. domácí porodní pokoj. Tento pokoj svým vybavením a estetickým ladě-
ním připomíná co nejvíce domácí prostředí, maximálně umocňuje jedinečný zážitek z porodu za 
současného zachování všech bezpečnostních podmínek moderního porodnictví. Na tomto pokoji 
rodička tráví I. až IV. dobu porodní společně s osobou, která jí během porodu doprovází a je jí zá-
roveň také psychickou oporou.

Při každém porodu, nejen právě na tomto pokoji, který je veden v jakýchkoliv prostorách po-
rodních sálů, je kladen důraz na individuální přístup k rodičce a jejímu doprovodu a je maximálně 
respektováno jejich soukromí.

Tento pokoj je maximálně využíván rodičkami, které jsou spokojené a chválí si ho. V nepo-
slední řadě jsou mile překvapeny, že se jedná o standardní službu, tedy nikoliv hrazenou, řekla 
vrchní sestra gynekologicko-porodního oddělení Bc. Klára Čečatková.

Kroměřížská nemocnice otevřela nový rodinný porodní pokoj
Domácké prostředí a maximální komfort 

přináší nastávajícím maminkám nový porod-
ní pokoj, který byl slavnostně otevřen na kon-
ci února v prostorách porodních sálů Kroměříž-
ské nemocnice a.s.. Jeho prostory byly zrekon-
struovány a nově vybaveny díky výtěžku z be-
nefiční akce konané v listopadu loňského roku 
na Výstavišti Floria v Kroměříži a několika spon-
zorům, kteří pokoj vybavili materiálně.

Nové prostředí je vytvořeno tak, aby pů-
sobilo příjemně a útulně. Tomu je přizpůsobe-
no jeho zařízení i barevné ladění. „Máme zku-
šenosti s tím, že maminky velmi vítají domác-
ké prostředí, kde se přirozeně cítí bezpečně. 
Věříme, že nový pokoj k jejich většímu pohodlí 
i psychické pohodě maximálně přispěje. Záro-
veň však při jeho využívání zůstává zachována 
kvalitní medicínská stránka s dostupností veš-
kerého potřebného vybavení,“ uvedla Lenka 
Mergenthalová, předseda představenstva Kro-
měřížské nemocnice.

Součástí pokoje je tak mimo jiné napří-
klad lednice, televize, kávovar či pohodlné po-

lohovací křeslo pro tatínky, kteří budou s rodič-
kami na pokoji trávit čas. Samozřejmým vyba-
vením jsou pak alternativní porodní pomůcky, 
které maminkám usnadní porod.

„Výhodou je také to, že na tomto poko-
ji stráví rodička celou dobu svého porodu, od 
počátečních kontrakcí, přes porod samotný, až 
po následný dvouhodinový dohled,“ podotkla 
Mergenthalová.

Dodala, že pokoj je provozován ve stan-
dardním režimu, tudíž za jeho využívání nebu-
dou maminky hradit žádné příplatky.

Kroměřížská nemocnice děkuje všem dár-
cům a partnerům, kteří se na realizaci toho-
to projektu podíleli. Benefiční akci na podpo-
ru Gynekologicko-porodnického oddělení po-
mohli Kroměřížské nemocnici zrealizovat a za-
jistit bez nároku na honorář Výstaviště Floria 
Kroměříž, Radio Kroměříž a Restaurace a kavár-
na Scéna Kroměříž. Nábytek, elektroniku a další 
doplňky na oddělení věnovaly společnosti Ná-
bytek Atol Group Kroměříž, Tesco Stores Kro-
měříž a Elektrocentrum Karhan Holešov.
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Velmi příjemnou částku obdrželo Onko-
logické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.. 
Vedoucí lékařka oddělení Kristýna Divišová 
totiž od pořadatelů závodu Rohálovská 50, 
kterým je sportovní klub Vesani.cz, převzala 
šek na 15 tisíc korun, který je výtěžkem jeho 
letošního ročníku.

Již před závodem samotným pořadatelé 
slibovali, že peníze poputují na dobré účely. 
„Částka ve výši alespoň jednoho piva není vel-
ká, ale když se nás zapojí 700, tak už se jedná 

o významný příspěvek pro dobrou věc. Jako 
nezisková organizace také v případě kladné-
ho zúčtování akce každoročně přispíváme na 
vybraný projekt a letos jsme se rozhodli pro 
Kroměřížskou nemocnici. Nemocnice se pus-
tila do zlepšování svých služeb a náš pořada-

Výtěžek Rohálovské 50 putoval na onkologii
telský tým Vesani.cz nemocnici v tomto pod-
poruje a přispěje na provoz onkologického 
oddělení,“ uvedl před startem hlavní pořada-
tel závodu Martin Koplík.

Dva týdny po závodu a konečném zúčto-
vání proto dorazili na onkologické oddělení, 
aby svůj slib dodrželi. „Tento dar velmi vítáme 
a děkujeme za tak milou spolupráci. Finance 
využijeme na zútulnění prostor pro pacienty, 
kteří si komfort bezesporu zaslouží,“ uvedla 
při převzetí šeku Lenka Mergenthalová, před-

seda představenstva Kro-
měřížské nemocnice.

Závod horských kol 
Rohálovská 50 se jede ka-
ždoročně v několika ka-
tegoriích, v rámci nichž si 
může zasoutěžit celá ro-
dina. Tedy od nejmenších 
dětí, které můžou jet na 
odrážedlech, až po zkuše-
né matadory. Během ce-
lého dne si tak vždy na 
své přijdou nejen milovní-
ci horských kol a závodě-
ní, ale také jejich dopro-
vod či návštěvníci akce.  

V okolí dějiště závodů bývají k dispozici stán-
ky s občerstvením, atrakce pro děti a po skon-
čení hlavního závodu také bohatý kulturní 
program. Už nyní pořadatelé pracují na dal-
ším ročníku, v pořadí 7. ročníku populárního 
závodu.



5

Dne 27. 4. 2015 proběhl „melanomový 
den“ v lékárně Kroměřížské nemocnice.

Mezi 10. a 15. hodnou bylo vyšetřeno 
cca 60 pacientů. Nebyl zachycen ani 1 ma-
ligní melanom, ale záchyt pacientů s  ložis-
ky podezřelými z jiných kožních nádorků byl 
asi 40%. Všichni byli patřičně poučeni a sta-
vy se budou řešit cestou 
kožní ambulance Kromě-
řížské nemocnice. Všich-
ni zúčastnění byli poučeni  
o vhodnosti vyšetření kož-
ního povrchu odborným 
lékařem 2x ročně, před  
a po solární sezoně.

„Zdravé slunění“ zá-
sady:

Kůži chránit krémy  
s odpovídajícími UV filtry, 
tyto nanášet opakovaně  
á 2h a po každém koupání.

Nevystavovat se slu-
nečnímu záření mezi 11.  
a 15. hodinou.

Modernizace přístrojového vybavení v laboratořích
Oddělení klinické biochemie Kroměříž-

ské nemocnice a.s. prošlo během posledních 
měsíců modernizací přístrojového vybavení 
pracoviště, které umožní rozšířit portfolio po-
skytovaných služeb. Byl zakoupen analyzátor 
pro vyšetření moči a poté unikátní linka firmy 

Siemens, která spojuje biochemické a imuno-
chemické vyšetření krve. Jsme třetí pracoviště 
v republice, které tuto linku provozuje. Cena 
pořízeného vybavení je přibližně 10 milionů 
korun.

Mgr. Ctirada Fialová, PhD., primářka OKB

DEN MELANOMU
Nejlépe chrání oděv, sluneční brýle a po-

krývka hlavy.
Děti do 3 let by se neměly opalovat vů-

bec.
Existují krémy s UV filtry, které jsou vy-

vinuty speciálně pro potřeby dětské kůže, 
je dobré na to myslet a zohlednit při výběru 

opalovací kosmetiky.
Senioři by se v solár-

ní sezonu měli pohybovat 
venku do 11h a po 16. hod-
ně nejdřív, rovněž s použi-
tím ochranných prostředků, 
tedy vhodně oděni a ošet-
ření krémy s UV filtry.

I pohyb ve městě v so-
lární sezoně zatěžuje kůži 
slunečním zářením, je dob-
ré na to myslet a používat 
krémy s UV filtry jako sou-
část běžné ranní hygieny.

MUDr. Kamila Rašková, 
dermatoveneroložka
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1. Nejprve prosím vysvět-
lete, jaká je vaše náplň práce. 
Jinými slovy, co dělá obchod-
ní náměstek v Kroměřížské 
nemocnici?

Stručně bych to vyjádřil tak, 
že se starám o plánování, nákup, 
řízení, sledování návratnosti  
a využití léků, zdravotnického 
materiálu a přístrojů.

2. Jaké je Vaše vzdělání či 
profesní orientace? Respekti-
ve, kdo může takovou funkci vykonávat?

Do této pozice je ideální zdravotník  
s praxí z provozu a obchodními znalostmi 
a hlavně dovednostmi. Orientuji se totiž na 
léky, spotřební zdravotnický materiál a pří-
stroje z pohledu zlepšení kvality, ať už jde  
o přínos technologicko-medicínský, ekonomic-
ký, ale především jde o přínos pro pacienta. 

3. V Kroměřížské nemocnici jste při-
bližně rok. Jaký byl Váš první dojem, když 
jste se seznámil s prostředím v ní? 

První, co jsem zaznamenal, byly pozitiv-
ní reakce a přístup zaměstnanců se snahou  
a ochotou o změnu, která jim přinese lepší 
budoucnost a prosperitu společnosti, respek-
tive Kroměřížské nemocnice. Ochotu a snahu 
jsem u nich viděl i za cenu toho, že věděli, že 
se budou muset něco naučit, změnit a vyna-
ložit práci navíc.

Co se týče obchodního úseku, tak i přes 
to, že v naší nemocnici existoval, bylo jeho 
fungování značně neefektivní. Výsledkem 
bylo, že nemocnice vynakládala zbytečně 

FILIP OVESNÝ, obchodní náměstek

Dvaatřicetiletý PharmDr. Filip Ovesný pracuje v Kroměřížské nemocnici 
a.s. více než rok. Na vysoké škole vystudoval nejprve obor farmacie, poté 
si udělal doktorát z biochemie. Ve své pozici obchodního náměstka vyu-
žívá zkušenosti z působení ve společnostech, kde se postupně v průběhu 
let zabýval klinickými studiemi, originálními léky a zdravotnickým materi-
álem, zdravotnickými přístroji poté následovala praxe v Uherskohradišťské 
nemocnici, kde nakupoval zdravotnické přístroje. 

velké náklady za materiál a léky, 
přičemž cena za kus byla nad 
cenou trhu.

4. Jaký byl její stav v ob-
lasti nákupů? Co bylo třeba 
udělat jako první?

Jako první jsme řešili hava-
rijní stav dialýzy, kde byl vzhle-
dem k počtu pacientů nedo-
statek přístrojů a malý prostor. 
Dále bylo nutné řešit havarijní 
stav drahé techniky na grastro-

enterologické ambulanci. Zároveň bylo třeba 
hledat finance na investice, proto jsme od-
startovali poptávkový systém na zdravotnic-
ký materiál a léky, kde se podařilo vyjednat 
ceny nižší i o desítky procent.

5. Nakolik se úspěch v obchodování 
promítl do kladného hospodaření Kromě-
řížské nemocnice v loňském roce?

Úspory za snížené ceny léků, zdravotnic-
kého materiálu a provozní náklady přístro-
jů dosáhly celkem asi 20 milionů korun, což 
není za 6 měsíců práce málo. Museli jsme se 
přitom potýkat s tím, že nemocnice v té době 
hradila závazky až 12 měsíců po splatnosti.

6. Poměrně důležitá je v této oblasti 
také spolupráce s Uherskohradišťskou ne-
mocnicí. V čem spočívá?

Snažíme se o spolupráci v tom smyslu, 
že nakupujeme společně pro obě nemocni-
ce. I tady platí, že větší objem odebraného 
zboží znamená lepší cenu. Navíc, pokud je 
v jedné či druhé nemocnici dobrá či špatná  
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zkušenost s lékem, materiálem nebo přístro-
jem, je možné tuto zkušenost využít i v ne-
mocnici druhé. A to i v případě chyb, kterých 
se touto spoluprací snadněji vyvarujete. V ko-
nečném důsledku to vždy znamená výhodu 
pro pacienta, což je nejdůležitější.

7. Pojďme se společně podívat na pří-
strojové vybavení nemocnice. Jak moc se 
za poslední rok změnilo a co bylo třeba 
koupit jako první?

Jako první bylo třeba obnovit endosko-
pickou věž na gastroenterologické ambu-
lanci, vyměnit, respektive obnovit a doplnit 
nové dialyzační monitory (tzv. umělé ledvi-
ny), na Radiodiagnostickém oddělení digita-
lizovat přenos snímků a začít modernizovat 
všechny laboratoře.

A takto by se dalo pokračovat ještě hod-
ně dlouho. Je tedy vidět, že za rok 2014 jsme 
výrazně modernizovali, což mělo za následek 
razantní nárůst kvality a péče o pacienty. Na-
víc v mnoha případech tyto změny šly ruku 
v ruce se snížením provozních nákladů, což 
nám opět velmi pomohlo ekonomicky.

8. Jaké byly největší projekty loňské-
ho roku? 

Stěžejní bylo otevření nového centra 
dialýzy, což bylo třeba vyřešit v „šibeničním 
termínu“ během asi dvou měsíců. V tomto 
termínu jsme přestavěli a uzpůsobili prostory 
potřebám tohoto provozu, vybavit jej tech-
nikou a zprovoznit. Troufám si říct, že pojem 
kulový blesk nevystihuje rychlost realizace 

tohoto projektu. Důležité však je, že nyní toto 
centrum poskytuje všem pacientům nejmo-
dernější, šetrnou a účinnou terapii.

Důležitým projektem byly laboratoře 
a obnova jejich kompletního přístrojového 
parku. Modernizovali jsme téměř vše, z če-
hož plyne výhoda, že technika je na nejno-
vější úrovni a provozně jsme razantně snížili 
náklady. Díky tomu má teď pacient a hlavně 
jeho lékař možnost komplexních laborator-
ních vyšetření v nemocnici.

9. Jaké jsou pro nejbližší dobu pláno-
vané investice a nakolik do nich mohou 
zasahovat jednotlivé primariáty?

Plánů je mnoho. Jedná se například o ná-
kup nového CT a magnetické rezonance, je 
třeba revitalizace skoro všech oddělení po pří-
strojové stránce. Oddělení, respektive prima-
riáty si stanovují požadavky na rok dopředu, 
jejich vhodnost a nutnost investice pak zhod-
notí komise v rámci rozhovoru a dle výsledku 
jsou požadavky plněny. Vše je tedy zejména  
o vzájemné dohodě, ale také vhodnosti, po-
třebě a návratnosti daného požadavku.

10. Závěrem nám prosím zhodnoťte, 
jaký pro Vás byl první rok v Kroměřížské 
nemocnici.

Bral jsem a beru to jako výzvu a tak  
k tomu i přistupuji. Kroměřížskou nemocnici 
beru jako „svou firmu“, na kterou jsem hrdý 
a jsem tedy rád, že v ní můžu pracovat. Také 
proto byl rok 2014 víc než na 100 % nasazení 
– náročný a plný změn.

• Jsme Vám blíž a přinášíme dostupnější péči

• Rozšiřujeme a zkvalitňujeme poskytované zdravotnické služby

•  Prosperující a lepší Kroměřížská Nemocnice přináší větší spokojenost  
 pacientům i zaměstnancům
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Více než dvě stovky lidí zavítaly v pátek 
6. března na Transfuzní a hematologické od-
dělení Kroměřížské nemocnice, aby se ne-
chaly otestovat a zařadit se tak do registru 
dárců kostní dřeně. Zdravotní kritéria nako-
nec splnilo 175 lidí, kteří od této chvíle mo-
hou pomoci někomu zachránit život.

Na hematologické oddělení zavítali  
v tento den zejména studenti kroměřížských 
středních škol, ale také například maminky 
na mateřské dovolené či jen lidé, kteří se  
o akci dozvěděli díky osvětě v médiích. „Ta-
kový zájem nás opravdu velmi mile překva-

Do registru kostní dřeně se přišlo zapsat 
přes dvě stě lidí

pil. Děkujeme všem, kteří mají chuť pomáhat 
a svou návštěvou dokázali, že to myslí váž-
ně,“ uvedla lékařka oddělení Eva Zdráhalová.

Dodala, že již před touto akcí začali lidé 
k zápisu do registru přicházet, od poloviny 
ledna jich bylo více než 60.

Osvěta v dárcovství kostní dřeně také 
pomáhá v úspěšnosti vhodných dárců smě-
rem k příjemci. Zatímco před několika lety 
pomohl dárce ze Zlínského kraje zhruba jed-
nou za 3 roky, nyní už je to dvakrát do roka. 
Dostatečnou kompatibilitu přitom naplní 
zhruba každý 120. dárce.
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CHYTRÉ DOMY A BUDOVY
- výzva budoucnosti! ELKO EP Vám zjednoduší život!

Chytré elektroinstalace jsou výzvou pro moderní domy, budovy, ordinace lékařů, nemocnice, sanatoria atd. 
Nabízejí nejen komfort, ale zejména možnost usnadnit klientovi život, ušetřit a bydlet ekologicky. Existují v provedení 
iNELS BUS systém (sběrnicový, neboli drátový sytém) - integrace technologií: kotel a vytápění, klimatizace, rekupe-

race, tepelná čerpadla, bazén, závlaha, audio/video zařízení a mnohé další a v bezdrátovém - iNELS RF Control.

Společnost uvedla na trh také tzv. chytré sady, ty jsou vstupenkou do světa chytrých elektroinstalací, spotřebitel 
si je může instalovat zcela sám a dokáží snížit náklady na energii až o 30 %.

www.elkoep.cz

BezpečnostMultimedia GarážSpotřebičeVytápěníOsvětlení Rolety Spínání

Partner Onkologického oddělení
Kroměřížské nemocnice

Inzerce_A5_onkologie_Kromeriz.indd   3 21.5.2015   12:56:08
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Moderní, nápaditý, přehledný a aktuální. 
Přesně takový je nový web, který spustila Kro-
měřížská nemocnice a.s.. Pacienti a návštěvní-
ci nemocnice tak mají nyní k dispozici moder-
ní informační portál, který jim odpoví na vše, 
co je v nemocnici zajímá.

Nové webové stránky v  hodnotě 120 ti-
síc korun připravila sponzorsky pro Kroměříž-
skou nemocnici společnost Raab. Jejich tvor-
ba a naplňování trvala IT specialistům něko-
lik týdnů a výsledkem je informacemi nabitý 
web, který je zároveň propojený se sociálními 
médii. Díky potřebným parametrům je nyní 
také bez problému zobrazitelný na tabletech 
či mobilních telefonech.

„Jsme s  designem nových stránek moc 
spokojeni, už od pohledu je web líbivý a pů-
sobí moderně, změna oproti původním strán-
kám je značná. Věříme, že se budou lidé i lépe 
orientovat a najdou na stránkách vše, co hle-
dají. Nejpodstatnější je to, že je web funkční 
a účelný,“ uvedla Lenka Mergenthalová, před-
seda představenstva Kroměřížské nemocnice.

Webové stránky jsou navíc doplněny  
o novinky, které pacienti i návštěvníci ocení. 
Velkým pomocníkem se jistě stane interaktiv-
ní mapa areálu nemocnice, která je podrobně 
rozpracována na jednot-
livá patra vícepodlažních 
budov. 

„Na stránkách gyne-
kologicko-porodnického 
oddělení si pak nejen bu-
doucí maminky mohou 
prohlédnout prostředí 
porodních sálů a oddě-
lení šestinedělí s  pomo-
cí virtuálních prohlídek. 
Získají tak představu, jak 
to u nás vypadá a na co 
se mohou těšit,“ předsta-
vila Mergenthalová dal-
ší vydařenou novinku na 
stránkách Kroměřížské 
nemocnice.

Kroměřížská nemocnice má nový web

Nové webové stránky si mohou zájem-
ci prohlédnout na tradiční adrese www.nem-
-km.cz.

Nemocniční web pohledem vývojářů
Pro Kroměřížskou nemocnici vytvoři-

la společnost Raab Computer nové webové 
stránky s  jedinečnou podobou a řadou prak-
tických aplikací. „Do tvorby webu bylo za-
pojeno celé naše oddělení grafiků, kodérů  
a programátorů a po 2mesíční práci spojené  
i s ručním naplněním obsahu, se z nás stal i tým 
lékařů samouků. Zejména v  oblasti urologie  
a ORL díky publikační aktivitě tamních primá-
řů víme každou maličkost,“ dodal s úsměvem 
obchodní ředitel společnosti Martin Koplík.

Web celkem obsahuje přes 250 kategorií 
a stovky článků a i tak musí působit jednodu-
še a přehledně. Při zdravotních komplikacích 
často rozhodují minuty a vteřiny a i během 
tvorby webu realizační tým myslel na rychlost 
vyhledání kontaktů a konkrétních informací. 
„Že vytváříme prospěšný web, nás po celou 
dobu vývoje stránek motivovalo. Kroměřížská 
nemocnice je moderní nemocnice s kvalitním 
personálem a zasloužila si i reprezentativní 
web,“ dodal Martin Koplík.
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Centrum zdraví při Střední zdravotnické ško-
le Kroměříž  pořádalo již  14. ročník  MDO. Mezi-
národní den ošetřovatelství se pořádá na počest 
narození Florence Nightingalové (12. 5. 1820). 
Florance Nightingalová byla anglická ošetřova-
telka šlechtického původu, autorka odborné lite-
ratury a průkopnice srovnávací lékařské statisti-
ky. Byla známá jako „dáma s lucernou“ (“The Lady 
with the Lamp“) a druhou nejznámější osobností 
po královně Viktorii ve viktoriánské době.

Dne 7. 5. 2015 v  příjemném prostře-
dí Domu kultury v Kroměříži  připravili učitelé, 
žáci a partneři školy pro občany města Kromě-
říže zdravotně preventivní program, kde měli 
možnost seznámit se s diagnostikou a prevencí 
nádorových onemocnění, změřit hladinu cho-
lesterolu, glykémie, krevní skupinu, vitamíny  
a minerály v krvi. V nabídce byly i různé ochut-
návky zdravých jídel i s recepty. Jednou s  mož-
ností jak relaxovat byla i masáž, kterou prová-
děli žáci školy. Nezapomněli jsme ani na pří-
strojová měření, vyšetření zraku, kůže a analýza 
těla. Součástí akce byla i prezentace kompen-
začních pomůcek pro neslyšící a nevidomé ob-
čany. Letos poprvé s námi spolupracovala i Kro-

Mezinárodní den ošetřovatelství

Den ledvin v Kroměřížské nemocnici
10. ročník světového dne ledvin podpoři-

la v letošním roce také Kroměřížská nemocni-
ce a.s.. V tamní nefrologické ambulanci mohli 
díky odbornému vyšetření zájemci zjistit, zda 
jejich ledviny pracují tak, jak mají. 

„Lidem, kteří k nám v rámci této akce za-
vítali, jsme vyšetřili moč. Při tom jsme zjišťo-
vali, zda v ní dotyčný nemá bílkoviny či krev. 

měřížská nemocnice a.s.. Zdravotní sestry pre-
zentovaly kompenzační pomůcky pro klienty, 
kteří jsou po operaci tlustého střeva, předávaly 
rady, jak si pomůcky zaopatřit, na koho se ob-
rátit v případě pomoci. Také gynekologicko-po-
rodní oddělení prezentovalo nové pomůcky ke 
kojení, kojící kloboučky, odsávačky, masti, hoji-
vé kloboučky a jiné.

Spolupráce žáků, učitelů a všech partnerů 
byla hodnocena jednoznačně kladně. Rozšíře-
ní nabídky o řadu nových vyšetření, prezentací, 
konzultací a přednášek v  podobě „prevence 
zdraví“ se ukázalo jako krok správným směrem. 
Tento pozitivní závěr je nejlepším oceněním 
obětavé práce všech, kteří se na přípravě a or-
ganizaci podíleli.

Děkujeme všem žákům i učitelům Střední 
zdravotnické školy Kroměříž a také všem spo-
lupracujícím organizacím a institucím za jejich 
vstřícný přístup. Bez nich by Centrum zdraví ne-
dokázalo plnit své poslání: prosazovat zásady 
zdravého životního stylu a tím přispívat k pod-
poře a udržení dobrého zdraví celé populace.

Mgr. Věra Koščová, Střední zdravotnická 
škola Kroměříž, www.szskm.cz 

Zároveň jsme pacientovi změřili také tlak  
a stanovili hodnotu jeho body mass indexu,“ 
vysvětlil lékař nefrologické ambulance Jan 
Kubánek s tím, že v případě zjištění rizikových 
hodnot byl dotyčnému doporučen násled-
ný postup spojený s lékařskou péčí. Možnosti 
vyšetření v  tento den využilo pět desítek zá-
jemců.
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Facebook: 
Jarmila Sedláková
Děkuji z celého srdce lékařům i dalším pra-
covníkům transfuzního oddělení Kroměřížské 
nemocnice za pomoc pro Tomáše Nadě. Vy-
konali veliký kus práce, kterým dáváte lidem 
naději a možnost vrátit se zpět do života. Byli 
jste první, kteří zveřejnili žádost o pomoc To-
movi a oslovili statečné lidi, kteří tuto prosbu 
vyslyšeli a ta se pak šířila dál a dál. Přeji Vám, 
abyste mohli stále dávat lidem víru, že vše se 
v dobré obrátí.

Šafařík Laďa
Velice hodný a ochotný kolektiv sester a dok-
torů na lůžkovém oddělení neurologie.

Kateřina Terčová
Děkuji celému ORL oddělení za neskuteč-
ně laskavý a profesionální přístup, se kterým 
jsem se ještě nikde nesetkala. Všem mohu do-
poručit.

Web:
Oční oddělení, pan Vladimír Smékal
Dobrý den.
Děkuji touto cestou všem lékařům a ses-
třičkám oddělení Ophtalmologie, kde jsem se 
dne 16.4. a 7.5. 2015 podrobil operaci šedé-
ho zákalu.
Chování všech bylo velice příjemné a profesi-
onální. Toto oddělení doporučuji všem. Obě 
operace dopadly, jak jinak, velmi dobře a nyní 
vidím jako rys.

S pozdravem Vladimír Sméka

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, 
paní Věra Zatloukalová
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat vašemu 
oddělení ARO a paní doktorce Pajorové Ire-
ně za ošetření a zařízení převozu mé dcery 
Jany Zatloukalové do Ostravy do hyperbaric-
ké komory, kterou k vám přivezla záchranná  

Očima pacientů:
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služba 3. 2. 2015 v nočních hodinách s otra-
vou COHb. Moc děkuji i sestřičkám za kladný 
přístup.

Děkuji Zatloukalová Věra

Gynekologicko-porodnické 
a Novorozenecké oddělení, 
paní Zuzana Kytlicová
Dobrý den,
dne 3. 1. 2015 jsem rodila u Vás v nemocnici. 
Jako prvorodička jsem byla samozřejmě vy-
strašená, ale přístup personálu byl tak doko-
nalý, že byl pro mě porod úžasný zážitek. Ze-
jména chci poděkovat MUDr. Leopoldu Hoš-
kovi, který mě provázel celým porodem a byl 
naprosto dokonalý. A také PA Věře Kopečko-
vé, která byla také bezkonkurenční. Díky nim 
jsem se cítila opravdu v dobrých rukou. Ještě 
jednou děkuji všem.

 
Kytlicová Zuzana s Liliankou

Gynekologicko-porodnické oddělení, 
paní Lenka Kotěrová
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat za vel-
mi profesionální a příjemný přístup lékařů  
i sestřiček na gynekologickém oddělení v Kro-
měříži. Moc vás chválím a přeji hodně dalších 
spokojených pacientek.

S přátelským pozdravem Lenka Kotěrová
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