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Setkání se starosty
Zástupci měst a obcí Kroměřížska zavítali 

na konci léta do Kroměřížské nemocnice, aby 
se dozvěděli více o novinkách, které nemocni-
ce připravuje a jakým směrem se bude dál od-
víjet. Toto setkání bylo prvním krokem ve spo-
lupráci se zástupci samospráv, jejichž občané 
do Kroměřížské nemocnice často míří. Několik 
obcí už dokonce naší nemocnici potvrdilo zá-

jem přispět na  zakoupení polohovacích po-
stelí na připravované oddělení následné péče. 
Zájemci si mohli prohlédnout nově pořizova-
né přístroje a  rekonstruované prostory 

Zástupci nemocnice také představovali 
záměry rozvoje nemocnice (tzv. generel) 
na jednání Zastupitelstva města Kroměříže. 
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České dráhy přispěly na inkubátory
Dárkový šek ve výši tři sta tisíc korun pře-

dali na konci měsíce června zástupci Českých 
drah a  její dceřiné společnosti České dráhy – 
Informační systémy vedení Kroměřížské ne-
mocnice. Peníze byly využity na  nákup dvou 
nových inkubátorů pro novorozenecké oddě-
lení.

Jeden inkubátor, který je umístěn přímo 
na oddělení, slouží ke sledování novorozenců, 
u nichž se po porodu objevil nějaký problém, 
jako například dechové potíže či problémy 

s  udržením teploty těla, druhý inkubátor je 
takzvaně převozový a  slouží pro transport 
novorozence po  operačním porodu, nebo 
i pro novorozence, kteří se narodí spontánním 
porodem a také u nich mohlo během porodu 
dojít k adaptačním problémům.

 „Oba inkubátory jsou vybaveny manipulač-
ním monitorem, kterým ovládáme a nastavíme 
teplotu v  inkubátoru, průtok kyslíku, vlhkost či 
polohování miminka,“ popsala nové vybavení 
vrchní sestra oddělení Ivana Dvořáková.
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Cerebrovaskulární poradna už rok v provozu
Od 1. 10. 2015 byl v rámci ambulantního 

provozu neurologického oddělení Kroměříž-
ské nemocnice a.s. spuštěn provoz Cerebro-
vaskulární poradny.  Tato poradna se zabývá 
pacienty s problematikou cévního onemocně-
ní mozku. V rámci poradny provádí erudovaný 
lékař v  oboru neurosonologie ultrazvukové 
vyšetření mozkových tepen na krku a intrakra-
niálně.

UZ vyšetření se používá při podezření 
na zúžení či uzávěr tepen (např. po proběhlé 
mozkové mrtvici nebo tranzitorní ischemic-
ké atace) nebo i  preventivně při přítomnosti 
faktorů příspívajících k  rychlejšímu rozvoji 
aterosklerozy (vysoký krevní tlak, vysoká hla-
dina cholesterolu). Vyšetření umožňuje ihned 
odhalit přítomnost aterosklerotického či jiné-
ho postižení tepny a stanovit stupeň jejího zú-
žení. Včasné odhalení a léčba tohoto postižení 
mohou pacientovi zachránit život.

 Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní pří-
pravu, probíhá vleže a trvá 20-30 minut (v zá-
vislosti na závažnosti nálezu a zobrazitelnosti 

tkání). Vyšetření je nebolestivé, při vyšetřování 
je možno z přístroje slyšet pulsové vlny a zvuk 
krve protékající tepnami.

Vyšetření pacienta nijak neomezuje. 
Po jeho skončení může odejít a věnovat se libo-
volné činnosti (včetně řízení motorových vozidel).

Na závěr vyšetření je pacient informován 
o výsledcích a je mu doporučen případný dal-
ší postup včetně léčby. Vše dostane v písemné 
zprávě, kterou na konec vyšetření obdrží.

Cerebrovaskulární poradna byla otevře-
na za  účelem poskytnutí komplexnější péče 
o pacienty s cévním onemocněním mozku, ale 
i za účelem prevence vzniku tohoto postižení 
u rizikových skupin pacientů.

K vyšetření v ambulanci je třeba mít dopo-
ručení od  neurologa, internisty či praktického 
lékaře, objednávat se je možné v pracovní dny 
mimo čtvrtka na telefonním čísle 573 322 581. 
Provozní a ordinační dobu ambulance naleznete 
na www.nem-km.cz pod oddělením Neurologie.

MUDr. Pavlína Slámová, neurologie
Mgr. Veronika Klímová, tisková mluvčí

Výtěžek Rohálovské 50 putoval tentokrát na novorozenecké oddělení

Velmi příjemnou částku obdrželo dětské 
a novorozenecké oddělení od pořadatelů zá-
vodu Rohálovská 50, kterým je sportovní klub 
Vesani.cz. Primář oddělení Robert Jeník od zá-
stupců převzal šek na  15  tisíc korun, který je 
výtěžkem jeho letošního ročníku.

Již před závodem, který se konal na konci 

dubna, pořadatelé slibovali, že peníze, stejně 
jako loni, poputují na dobré účely. „Za ty, kteří 
závod absolvují oblečeni ve stylu agenta 007 (či 
bond girl), přispějeme 100 Kč do sbírky na novo-
rozenecký inkubátor do  Kroměřížské nemocni-
ce,“ slíbil před startem hlavní pořadatel závodu 
Martin Koplík s tím, že přispět bylo možné také 
do uzamčené kasičky po celou dobu závodů.

A  necelý měsíc po  závodu a  konečném 
zúčtování opět pořadatelé dorazili do Kromě-
řížské nemocnice, aby svůj slib dodrželi a vý-
těžek předali tentokrát na  zmiňované dětské 
a  novorozenecké oddělení. Konkrétně byla 
částka vybírána na zařízení využívané pro in-
tenzivní péči o novorozence.

Závod horských kol Rohálovská 50 se jede 
každoročně v  několika kategoriích, v  rám-
ci nichž si může zasoutěžit celá rodina. Tedy 
od nejmenších dětí, které můžou jet na odrá-
žedlech, až po zkušené matadory. 
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Kroměřížská nemocnice si vyzkoušela evakuaci při požáru
Velké taktické cvičení zažila v červnu naše 

nemocnice. Jeho hlavním cílem bylo prověřit 
připravenost, akceschopnost a  součinnost 
jednotek hasičského záchranného sboru 
s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí 
a v neposlední řadě také zaměstnanců Kromě-
řížské nemocnice. 

Námětem cvičení byl požár v budově in-
terny, který vzplanul z  důvodu technické zá-
vady v prostorách nad I. internou a neurologií. 
Při cvičném požáru došlo k zakouření celého 
třetího patra, proto byla nutná evakuace pa-
cientů z oddělení, která se nacházejí pod ním.

„Někteří pacienti si ochotně vyzkoušeli evaku-
aci na vlastní kůži, jiné zastoupili žáci zdravotnické 
školy, kteří se cvičení dobrovolně zúčastnili a patří 
jim za to dík,“ uvedla Lenka Mergenthalová, před-
seda představenstva Kroměřížské nemocnice.

Zasahující hasiči při průzkumu terénu 
také našli postiženou osobu v prostoru požá-
ru, kterou pro tento případ zastoupila figurína 
a kterou bylo nutno v nelehkých podmínkách 
vynést z budovy a předat k dalšímu ošetření.

Celkem se taktického cvičení zúčastnily tři 
vozy jednotky profesionálních hasičů ze sta-
nice Kroměříž, a  dále jednotky sboru dobro-
volných hasičů z Kroměříže, Ratají, Chropyně, 
Kvasic, Hulína a Zdounek.

„Jsme velmi rádi, že jsme si mohli evakuaci 
cvičně vyzkoušet a zamyslet se nad případným 
zlepšením pro případ skutečného požáru. Všem 
zúčastněným jednotkám, zaměstnancům i  pa-
cientům velmi děkujeme,“ doplnila Mergentha-
lová.
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Nové zdroje pro dezintegraci močových kamenů.
Urolitiáza je poměrně časté onemocně-

ní postihující všechny věkové skupiny. Pro 
Českou republiku je udávána prevalence 
5,8 %. Velmi závažnou skutečností je reci-
divita onemocnění, která je v  prvém roce 
od  výskytu konkrementu asi 10 % a  v  de-
sátém roce celých 50 %. Vzhledem k  této 
skutečnosti představuje urolitiáza nejen 
závažný medicínský, ale i  sociálně-ekono-
mický problém.

Operační léčebné možnosti nefrolitiázy 
dle doporučení Evropské urologické spo-
lečnosti (EAU) v  současnosti zahrnují en-
doskopické metody – perkutánní extrakci 
konkrementu, tj. perkutánní nefrolitotomii 
(PEK), rigidní a flexibilní ureteroskopii (URS), 
která zahrnuje i  retrográdní intrarenální 
chirurgii (RIRS) a endoskopickou kombino-
vanou intrarenální chirurgii (ECIRS). Dále 
používanou metodou v terapii urolitiázy je 
LERV – litotrypse extrakorporální rázovou 
vlnou, a konzervativní terapie.

Dříve využívané otevřené výkony (ne-
frolitotomie, pyelolitotomie, ureterolito-
tomie) či laparoskopická operativa nyní 
nepatří mezi standardní léčebné metody 
nefrolitiázy a jsou užívány zcela výjimečně.

Řešení obstrukční i neobstruční urolitiá-
zy patří k základním urologickým výkonům. 
Neřešená, nebo špatně ošetřená urolitiáza 
má pro pacienta vždy významné negativní 
důsledky, včetně fatálních. 

Perkutánní extrakce konkremen-
tu a  ureterorenoskopie byla zavedena 
v  Kroměřížské nemocnici již v  roce 1986. 
K disposici byly původně dvě jednotky pro 
tripsi – ultrazvuková pro oblast ledviny 
a  močovodu a  elektrohydraulická pro mo-
čový měchýř. Poslední léta byla k dispozici 

pouze 30 let stará ultrazvuková jednotka již 
bez možnosti výměny sondy. 

Celosvětově jsou nyní používány 3 růz-
né zdroje pro endoskopickou tripsi mo-
čových kamenů (ultrazvuk, pneumatika, 
laser), z  nichž každá má různé klady a  zá-
pory, žádná není suverénní, společně však 
tvoří škálu instrumentů, s jejichž pomocí lze 
docílit nejvyšších hodnot měřítka kvality 
tzv. „stone free ratio“. Aplikace jednotlivých 
zdrojů dezintegrace závisí na  lokalizaci 
konkrementu, na  velikosti konkrementu, 
na počtu a uložení při vícečetné urolitiáze, 
na struktuře (tvrdosti) konkrementu a typu 
endoskopu. 

Urologické oddělení KMN a.s. má nyní 
k disposici novou kombinovanou jednotku 
pro drcení močových konkrementů na bázi 
ultrazvukové a  pneumatické dezintegrace. 
Zásadním pokrokem je nejen možnost vyu-
žívat každý zdroj odděleně, ale možnost po-
užívat hybridní účinek obou zdrojů součas-
ně, a tím potencovat jak účinek, tak výhody 
obou modalit. Nejvýrazněji se tato mož-
nost uplatní u  obzvlášť tvrdých a  velkých 
konkrementů. Pro úspěšnou dezintegraci 
kamenů ve  všech lokalizacích (pro rigidní 
nástroje nepřístupných) je však třeba dopl-
nit portfolio zdrojů i o laserovou jednotku, 
která v kombinaci s flexibilními endoskopy 
umožní zajistit co nejvyšší „stone free ratio“. 

Počet ošetřených hospitalizovaných pa-
cientů pro urolitiázu je nyní přes 200 osob 
ročně s  trvale vzestupným trendem. Uve-
dené miniinvazivní endoskopické výkony 
umožňují efektivní a rychlou léčbu, krátko-
dobou hospitalizaci i rekonvalescenci. 

MUDr. Lumír Domes,
primář urologického oddělení
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Výběrová  řízení na primariáty byla ukončena
Většina  stávajících primářů jednotlivých 

oddělení Kroměřížské nemocnice a.s., jejímž 
zakladatelem je Zlínský kraj, obhájila své po-
zice ve  výběrových řízení. Ta se uskutečnila 
ve  2  kolech. První kolo se uskutečnilo v  září  
na  primariáty  urologie, chirurgie, ARO, orto-
pedie, neurologie, hematologie a  biochemie. 
Druhé kolo proběhlo v  listopadu na  pozice 
primářů  oddělení  očního, vnitřního lékařství, 
rehabilitace, ORL, pneumologie a  ftizeologie, 
dále oddělení dětské a neonatologie, mikrobi-
ologie a dermatovenerologie. 

„Výběrová řízení byla transparentně zveřej-
něna na  webu nemocnice a  v  médiích. Na  bio-
chemii a  ortopedii se navíc mimo stávajících 

primářů přihlásili protikandidáti. Naopak se ni-
kdo nepřihlásil na oddělení RDG a gynekologie 
a  porodnictví,“ uvedla Lenka Mergenthalová, 
předseda představenstva. 

Pozice primářů obhájila před odbornou 
komisí většina dosavadních primářů. „Se svou 
koncepcí a  vizí rozvoje oddělení neuspěl do-
savadní primář ortopedie, s  lepším výsledkem 
zvítězil jeho protikandidát z Olomouckého kra-
je Mohibullah Rafi,  vedením oddělení RDG byl 
pověřen stávající vedoucí lékař MUDr.  Trojek 
a vedením  gynekologického oddělení byl pově-
řen MUDr. Přibík,“ doplnila Hana Příleská, člen 
představenstva nemocnice. 

PŘEDSTAVUJEME MUDr. Mohibullaha Rafiho

Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity 
Palackého v  Olomouci, po  jejímž absolutoriu 
nastoupil jako lékař na  ortopedicko-traumato-
logické oddělení nemocnice Přerov. Odtud jed-
načtyřicetiletý Moheb Rafi přichází do  Kromě-
řížské nemocnice a.s. na post primáře ortopedie.

Pane doktore, v  ortopedii působíte 
16 let, jaké to pro Vás byly roky?

Za toto dosavadní období jsem absolvoval 
2  atestace v  oboru ortopedie a  traumatolo-
gie končetin, získal specializační způsobilost 
v  oboru, diplom celoživotního vzdělávání 
a dosáhl primářské licence. Navštívil jsem také 
řadu významných zahraničních kurzů. Za své-
ho učitele považuji hlavně zesnulého pana 
primáře Seluckého, neméně důležitý význam 
v  mém odborném růstu měla nepochybně 
spolupráce s  celým týmem lékařů ortopedie. 
Během dosavadní profesní praxe jsem provedl 
okolo 6000 operačních výkonů v  oboru orto-
pedie a traumatologie končetin. 

Díky Vašim zkušenostem a dovednostem 
jste se stal velmi vyhledávaným odborníkem 
zejména v oblasti artroskopií, jste také auto-
rem i spoluautorem několika odborných pu-
blikací. Jaké novinky v této oblasti Vás čekají 
v nejbližší době?

V nejbližší době vyjde kniha o artroskopii 
kyčelního kloubu, na  jejíž přípravě jsem se 
podílel jako spoluautor. Tato kniha je pojata 
v moderní dimenzi a je připravována v duchu 

světových knih s  obrázkovou dokumentací 
z vlastních zdrojů. 

Předpokládám, že své zkušenosti hodlá-
te využít a předávat i ve své nové pozici pri-
máře ortopedického oddělení naší nemocni-
ce, kterou převezmete 1.  ledna 2017. Jakou 
máte s Vaším novým týmem vizi?

Chtěl bych v  Kroměřížské nemocnici po-
kračovat a  rozvinout své zkušenosti v  oblasti 
endoprotetiky kloubů, miniinvazivní rekon-
strukční artroskopické operativy, v  oblasti 
sportovní medicíny, v oblasti korekční operace 
předonoží s  použitím nejmodernějších tech-
nik, které dnešní možnosti poskytují. Ortope-
die je dynamicky obor, vyžaduje neustálou 
erudici celého týmu, jen tak budeme schopní 
poskytnout naším pacientům tu nejlepší péči. 
Ale jako zcela první se chci samozřejmě sezná-
mit s celým týmem oddělení.

Děkuji za rozhovor Veronika Klímová
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KRYOTERAPIE v Kroměřížské nemocnici
Kryoterapie, nebo-li léčba extrémním chla-

dem, je terapeutická metoda, která spočívá v apli-
kaci hlubokého suchého mrazu (náš přístroj Cryo 
– T používá jako chladící médium CO2, kdy se 
dostaneme na teplotu -75 st. C) na vnější povrch 
lidského těla, a to po dobu 2-4 minut, což vyvolá 
fyziologickou reakci organismu na chlad. 

Lokální kryoterapie (lokalizovaná léčba po-
stiženého místa extrémním chladem) 

Zcela zásadním efektem kryoterapie je pů-
sobení proti bolesti (analgetický efekt) a zvýšení 
pohyblivosti postižených končetin. Tato metoda 
je rovněž velmi vhodná jako součást zájmových 
sportovních a doplňkových rekondičních aktivit.

Komplexní účinky kryoterapie na  lidský 
organismus provází významné posílení obra-
nyschopnosti proti akutním a chronickým one-
mocněním.

Průvodními jevy pravidelně aplikované chla-
dové terapie jsou:
•  uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce 

kloubů, 
• zlepšení prokrvení celého těla,
•  vymizení otoků a  zánětů v  oblasti končetin 

a snížení bolestivosti.

Jaký je léčebný efekt lokální kryoterapie? 
› mechanismus působení extrémního chladu 
na postižené místo

Ochlazení postiženého místa a jeho bezpro-
středního okolí vede k blokádě kožních nocicep-
torů (receptory vnímající bolestivé stimuly), což 
má za  následek snížené vnímání bolesti v  po-
stiženém místě. Omezená funkce postižených 
kloubů se při aplikaci lokálního chladu zlepšuje, 
edémy (otoky) nejen zánětlivého, ale i trauma-
tického původu (po  zraněních či úrazech) se 
díky zlepšenému transportu lymfatickými céva-
mi zmenšují, snížení tkáňové teploty vede však 
i přímo k potlačení zánětlivého procesu.

Lokální používání chladu má za úkol také eli-
minaci krvácení v tkáních poškozených úrazem. 
Lokální kryostimulace napomáhá reflexnímu po-

vzbuzení cév, které je účinnou pomocí při léčbě 
a  rehabilitaci dlouhodobých kosterně-svalových 
potíží.

Tyto zákroky se úspěšně využívají při tera-
pii:
•    lokálních zánětlivých revmatických onemoc-

nění, 
• entezopatií a bolestivých úponů, 
•  při léčbě úrazů pohybového aparátu (zlomeni-

ny, vymknutí, vykloubení, natažení či natržení 
šlach a svalů), 

• revmatizmu měkké tkáně, 
• diskopatií, 
• myalgií, 
• degenerativních změn, 
• akutního lumboischiadického syndromu, atd. 

Jaké jsou indikace pro lokální kryoterapii?
Indikací pro lokální používání chladu je 

především silné poškození pohybových orgánů 
v průběhu zánětlivého procesu. Hlavním ukaza-
telem při léčbě je fáze zánětu, protože ochlazová-
ní plní nesmírně důležitou úlohu už v rámci první 
pomoci, tedy bezprostředně po úraze.

Léčení:
• kontuzí (pohmožděnin), 
• krevních podlitin, 
• natažení, natrhnutí, roztržení svalů a šlach, 
• poškození vazivového aparátu. 

Využívání tak jednoduchého terapeutické-
ho prostředku, jakým je chlad, nachází velmi 
dobré uplatnění i v současné medicíně. Kryote-
rapie hraje důležitou úlohu při podpoře základ-
ní léčby nemocí pohybového aparátu, ale také 
v procesu rehabilitace.

Kryoterapie je účinná při první pomoci, při 
silných poškozeních pohybového aparátu (svaly, 
šlachy, kloubní struktury a mnohé další), při pro-
cesu rehabilitace a urychleného návratu do aktiv-
ního života.

Na kryoterapii, stejně jako na další procedury, 
je možné se objednávat ve všední dny na telefon-
ním čísle 573 322 314.
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Ocenění zdravotníků Zlínského kraje

Dárci věnovali na následnou péči tři čtvrtě milionu

Dvojice zdravotníků naší nemocnice se 
v září dočkala ocenění v rámci ankety vyhlašo-
vané Zlínským krajem Pracovník roku ve zdra-
votních službách.  V kategorii lékař byl oceněn 
MUDr.  Jakub Ošmera za  odbornost, pracovi-
tost, profesionalitu a  citlivý přístup k  pacien-

tům, a za podporu prestiže ortoptického obo-
ru v Kroměřížské nemocnici.

V  kategorii nelékařské zdravotnického 
personálu pak získala poděkování za  celoži-
votní práci zdravotní sestry ve prospěch Kro-
měřížské nemocnice, za  vysokou profesiona-
litu, organizační schopnosti, vstřícný a  lidský 
přístup k pacientům Alena Fialková.

3. ročník benefiční akce, který se uskuteč-
nil na začátku listopadu na Výstavišti Floria v 
Kroměříži, byl zaměřen na podporu projektu 
Společně pro naše rodiče, jehož cílem je kom-
fortně vybavit oddělení Následné a ošetřova-
telské péče, jehož otevření Kroměřížská ne-
mocnice připravuje. 

Během akce, která byla urče-
na pro celou rodinu, vystoupila 
taneční skupina Trick z Hulína, 
kroměřížská Říše loutek s pohád-
kou O Budulínkovi, pěvecké duo 
Markéta Vodičková a Filip Vítů, 
kouzelník Šeklin, kapela Divousy, 
dvorní kapela Valašského krá-
lovství Fleret se svou akustickou 
show a již tradičně patron naší 
nemocnice Peter Cmorik.

Díky sponzorům a partnerům 
nemocnice se podařilo nashro-
máždit a na slavnostním benefič-

ním večeru předat šeky na úctyhodnou částku 
přesahující 750 tisíc korun. Velké poděkování 
patří společnostem Elko EP, TOS Hulín, Kružík, 
DC4, Kromexim a městům a obcím Kroměříž, 
Holešov, Hulín, Zdounky, Ludslavice, Rusava a 
Chvalčov.
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Odborné dny se opět setkaly s obrovským zájmem 

Poděkování primáři Třeštíkovi

Také v letošním roce se uskutečnilo již tra-
diční setkání v rámci Odborných dnů Kromě-
řížské nemocnice. A zájem byl opět obrovský, 
na přednášky týkající se vybavení a zkušeností 
pracovníků naší nemocnice zavítalo přes dvě 
stě zdravotníků z  naší nemocnice i  spolupra-
cujících lékařů a sestřiček z ordinací a zařízení 
sídlících mimo nemocniční areál.  

Odborný program zajišťoval náměstek 
LPP Jiří Javora, který s týmem zdravotníků Kro-
měřížské nemocnice a  jejich hostů připravil 

Vážený pane primáři,
při příležitosti 30-ti letého výročí Vašeho 

působení na  interně Kroměřížské nemocni-
ce a.s. Vám chceme poděkovat za  dosavadní 
spolupráci, za  Váš (nebojím 
se říct) historický „otisk“ na in-
terním oddělení, za to, že Vás 
známe nejen jako lékaře ze 
služeb, ale i  jako člověka při 
jiných než pracovních příleži-
tostech.

Chceme Vám popřát pev-
né zdraví, pevné nervy, hodně 
pracovních úspěchů a  celé 
Interně bychom chtěli popřát, 
aby se co nejlépe vypořádala 
se současnou personální krizí 
a  úspěšně zvládla akreditaci, 
která nás v blízké době čeká.

 Za celý kolektiv Eva Jarko-
vá, staniční sestra JIP interna

sérii zajímavých i  poučných přednášek. Díky 
nim se lékaři z terénu dozvěděli více o novin-
kách, které naše nemocnice pacientům nabízí. 
Mezi ně patří například spektrum nových vy-
šetření na novém CT, léčba, operativa a zkuše-
nosti týkající se tříselné kýly nebo nový scree-
ning, který provádí miminkům novorozenecké 
oddělení.

Generálním partnerem akce byla společ-
nost Amgen. Velké poděkování patří také Vý-
stavišti Floria v Kroměříži.

Vedení Kroměřížské nemocnice a.s. se 
k  tomuto přání připojuje a  upřímně děkuje 
za dlouholetou spolupráci.
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NAPSALI O NÁS:
Prosvětlili jsme areál Kroměřížské nemocnice 

Kroměřížská nemocnice a.s. v posledních 
letech jen vzkvétá, rozšiřuje svá oddělení, 
zvyšuje komfort pacientů a zároveň i moder-
nizuje a  šetří náklady na  provoz areálu. Není 
tedy divu, že se nemocnice pod vedením 
MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA, Ing. Hany 
Příleské a  Ing.  Svatavy Mazurkové během 
roku 2014 dostala z  hranice na  pokraji insol-
vence až na  kladný hospodářský výsledek 
a  zisk 26,7 milionů korun. Naše společnost 
ELKO Lighting, s.r.o. (člen ELKO EP Holding, SE 
a partner „Smart City Institutu SCI“, což je ne-
ziskový ústav podporující tzv. „chytrá města“) 
se přímo zaměřuje na  energetické projekty, 
kde můžeme přinést úsporu energie a  zvýší-
me přitom komfort pro širokou veřejnost jako 
i v tomto případě.

Naše společnost dlouhodobě podporuje 
chod Kroměřížské nemocnice a.s. a  jen v  le-
tech 2015 a  2016 šlo zejména o  spolupráci 
na onkologickém oddělení či ambulanci dět-
ského oddělení, kde jsme nemocnici podpořili 
jak finanční částkou, tak přístrojovým vybave-
ním pro konkrétní účely.

Poslední naší aktivitou v  oblasti úspor 
a  zvýšení komfortu byla oprava veřejného 
osvětlení v areálu nemocnice, kde jsme zmo-
dernizovali celkem 41 světelných bodů neboli 
lamp veřejného osvětlení. Již před rokem jsme 
zde nainstalovali 5  zkušebních LED svítidel, 
která se osvědčila, a dostali jsme tedy prostor 

k rekonstrukci zbytku areálu. Oprava spočívala 
ve výměně 36 ks stávajících svítidel o příkonu 
70W, která byla nahrazena novou LED techno-
logií o příkonu 33W. V dalších pěti světelných 
bodech šlo o  výměnu 250W zdroje za  64W 
LED. Z  příkonu je tedy patrné, že jsme snížili 
spotřebu elektrické energie v průměru o více 
jak 50% a zároveň jsme zvýšili intenzitu osvět-
lení o  65%. Zvýšení intenzity jsme dosáhli 
vhodnou volbou optické čočky v  samotném 
svítidle, která směřuje svit do přesně určeného 
úhlu a místa svitu. 

Elko EP Holešov
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OČIMA PACIENTŮ:
FACEBOOK NEMOCNICE
Gynekologicko-porodnické a Novoroze-

necké oddělení, 
paní Monika Kotzotová 

Porodnice a  novorozenecké naprosto lu-
xusní. Všichni, kteří mě měli na starost od pří-
jmu, přes čekání, porod až po péči o miminko 
byli naprosto úžasní, celý můj pobyt provázel 
smích a sranda. Pokud se to k vám ženy dosta-
ne, mockrát děkujeme, díky vám byl můj první 
porod zvládnutelný :)

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ, 
paní Michaela Matoušková Rektoříková 

Chtěla bych tímto poděkovat primáři 
MUDr. Jeníkovi a celému kolektivu z dětského 
oddělení v Kroměříži za jejich vstřícný a lidský 
přístup k  rodinám s  malými dětmi. Na  dět-
ském oddělení jsme se synem strávili několik 
dnů a  byli jsme maximálně spokojeni s  fun-
gováním všech lékařů, sestřiček i pomocného 
personálu. Celkové prostředí tohoto oddělení 
je velice příjemné a  jistě to pomáhá dětem 
k  jejich brzkému uzdravení a  doprovázejícím 
rodičům k větší psychické pohodě při nemoci 
dítěte. Díky za  to, že takové dětské oddělení 
v našem kraji existuje. Michala Rektoříková

III. INTERNA, 
paní Naďa Matulíková 

Mám jen tu nejlepší zkušenost s  oddě-
lením III. interny, kde byla hospitalizovaná 
moje maminka Božena Holínková. Vážím si tr-
pělivosti a ochoty všech sester a zdravotního 
personálu. Pro nemocnou, nepohyblivou ženu 
byla hospitalizace noční můrou, ale díky po-
chopení a pomoci, všechno zvládla v pohodě 
a za to jsem moc ráda. Chci tímto moc podě-
kovat všem, kteří se o maminku starali a mám 
dobrý pocit s toho, že existují na světě, lidé pro 
které je jejich práce posláním.

PLICNÍ ODDĚLENÍ, 
paní Marie Baranyaiová 

Dobrý večer,  já mohu Kroměřížskou ne-
mocnici označit 5 hvězdičkami neboť se lečím 
už několik roku na plicním odděleni a vždy mi 
pomohou. PERSONAL  JEN CHVALÍM.

INTERNÍ JIP, PLICNÍ ODDĚLENÍ, 
paní Miluše Kouřilová 
Chtěla bych tímto poděkovat celému 

personálu oddělení Interny JIP B a  plicnímu 
oddělení za  skvělou péči o  mojí maminku 
V.Glozovou, která byla v ohrožení života a oni 
ji doslova postavili na  nohy. Jsem velmi mile 
překvapena, že se tak vzorně staráte o člově-
ka, který má již 78 let. Ještě jednou děkuji.

WEB KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICE
1. chirurgické oddělení, 
paní Alena Žaludková

Vážená paní ředitelko,
v  měsíci květen 2016 jsem byla dvakrát 

hospitalizována na  oddělení I. chirurgie Vaší 
nemocnice. Chtěla bych touto cestou poděko-
vat Mudr. Řezáčovi za jeho profesionální a lid-
ský přistup k  pacientovi, také všem zdravot-
ním sestrám, které vykonávají zodpovědnou 
a  náročnou práci a  přesto jsou vždy obětavé 
a milé k pacientovi.

Ráda bych také přidala dík za velmi čisté 
a příjemné prostředí tohoto oddělení.

Alena Žaludková, Kroměříž
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