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Zeptali jsme se ředitele nemocnice Petra Svobody
Pane docente, působíte ve funkci ředitele

již skoro tři čtvrtě roku. Co se Vám za tu dobu
povedlo?

Prvotním úkolem bylo stabilizovat situaci s lé−
kaři. Nemocnice musí zajistit činnost i v mimo−
pracovní dobu. Současná zcela nevyhovující
legislativa převzatá z EU donutila všechny nemoc−
nice uzavírat s lékaři dohody o službách. Dohody
však mají velmi krátkou výpovědní dobu 15 dní
a bez lékařů ve službě nemocnici provozovat ne−
jde. Když jsem nastoupil, do platnosti výpovědi
drtivé většiny lékařů chyběly 3 dny. V průběhu
48 hodin se však situaci podařilo vyřešit. S lékaři
od té doby komunikuji pravidelně a problémy
žádné nejsou. Rovněž bylo třeba stabilizovat si−
tuaci u nelékařských pracovníků, což se velmi
dobře zdařilo staronové náměstkyni Bc. Nenič−
kové. V této chvíli nemáme personální problémy
žádné.

Z hlediska ekonomického jsme „zdědili“ nut−
nost zaplatit necelých 10 mil. Kč jedné z pojišťo−
ven jako přeplatek z minulých let a dále 3 mil. Kč
finančnímu úřadu. To se pochopitelně v rozpočtu
projevilo, ale do konce června jsme se s tím vy−
pořádali a první pololetí jsme již uzavřeli v čer−
ných číslech.

V současné době je tedy nemocnice stabilizo−
vána personálně i ekonomicky.

Jak se vyvíjí odborná činnost nemocnice?
Standardní péče, kterou poskytujeme nemoc−

ným, se samozřejmě musí provádět a taky se pro−
vádí na nejlepší možné odborné úrovni, příslušné
pro krajskou nemocnici. Třešinkou na dortu jsou
však činnosti, které jsou navíc. V první řadě
je třeba vyzvednout workshop urologického od−
dělení, který pod vedením prim. Krhovského při−
lákal na 150 účastníků odborné konference do
prostor Bukovanského mlýna. Není bez zajíma−
vosti, že ve stejné době plánovala urologická kli−
nika Fakultní nemocnice Hradec Králové svou
konferenci, kterou musela odříct, protože lékaři
z celé republiky účast v Hradci odmítli s tím, že
jedou do Kyjova. Další aktivita, která posouvá ne−
mocnici do „extraligy“ je zapojení do vědecké čin−
nosti. Provádět grantový výzkum prakticky není
možné, protože systém je nastaven tak, že grant
do krajské nemocnice nikdo nepřidělí. Jedinou
možností vrcholné vědy je provádět výzkum ve
spolupráci s firmami z USA nebo západní Evro−
py. Za krátkou dobu se nám podařilo získat 4 pro−
jekty vesměs ve spolupráci s firmami z USA;
v jedné ze studií jsme dokonce první centrum v ČR
a druhé v Evropě. Další studie již probíhá na plic−

ním odd. pod vedením prim. Kolmana. Tyto vý−
zkumy přinášejí nemocnici nejen finanční pro−
středky, ale zejména pověst, protože výsledky jsou
publikovány v prestižních časopisech s vysokým
impakt faktorem. Podali jsme žádost o grant EU
na vzdělávání lékařů a sester ve výši takřka
5 mil. Kč. Je velká naděje, že s grantem uspě−
jeme a potom si budeme moci všechny nutné se−
mináře po 2 roky zajišťovat sami a technické vy−
bavení nám po ukončení grantu zůstane.

Jaké investiční akce jste provedli nebo chys−
táte? Co rekonstrukce interny?

V době ekonomické stabilizace jsme se zamě−
řili jen na investice do přístrojů, které jsou ne−
zbytně nutné, resp. které dosloužily. O staveb−
ních investičních akcích Vás bude informovat
náměstek ing. Klečka v jiném článku. Největší pro−
blém nám přinesla rekonstrukce interny, na kte−

rou byly na letošní rok přiděleny investiční pro−
středky z Jihomoravského kraje. Ještě vloni za
mého předchůdce bylo zahájeno výběrové řízení
na dodavatele stavby. Bohužel zadání výběro−
vého řízení nebylo dobře provedeno. Problém je
poměrně složitý, ale lze ho zjednodušit s určitou
nadsázkou na koupi auta. Když si chcete koupit
auto, zajímá Vás mimo obsahu a spotřeby ze−
jména cena a termín dodání. Můj předchůdce však
požadoval navíc ještě údaje, kolik stojí jednotlivé
součásti – tedy pravé přední kolo, levé kolo, vo−
lant, nádrž atd. a dokonce ještě si stanovil pod−
mínku, že chyba v tomto povede ke zrušení sou−
těže. Nejasnost v jedné ze stovek položek se
opravdu vyskytla, komise navrhla všechny účast−
níky s výjimkou jednoho (nejdražšího) vyloučit
a soutěž doporučila zrušit. To by znamenalo le−
tos nestavět a vzhledem k letošním krajským vol−
bám nutnost znovu žádat o dotaci s nejasným

Ředitel Nemocnice Kyjov doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)
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výsledkem. Hlas komise však je jen doporučením
a nemá pro komisi ani v případě chybného sta−
noviska žádné právní důsledky, veškerá právní
odpovědnost je na řediteli. Proto jsem si nechal
zpracovat nezávislou právní analýzu, která potvr−
dila, že komise nepostupovala v souladu se zá−
konem. Z pohledu nemocnice byl výhodnější jiný
právní analýzou doporučený postup, tedy abych
rozhodl sám. Proto jsem zvolil řešení vybrat nej−
výhodnější firmu (s polovičním termínem dodání
stavby, ale jen o 1 % vyšší cenou od druhé nej−
lepší nabídky). Je to samozřejmě hodně odvážné
rozhodnutí, ale i kdybych se rozhodl opačně, tedy
respektovat doporučení komise, čelil bych zase
riziku žaloby firmy, která podala nejvýhodnější
nabídku a byla ze soutěže vyřazena. Bylo to pro−
stě složité rozhodování. Já však jsem jako lékař
zabývající se celý život kritickými situacemi na
složitá rozhodnutí zvyklý. Dokážu se přenést nad
drobné a z mého pohledu málo významné právní
složitosti a vidět věc, jak je vcelku – tedy máme
opravit internu nebo ne? Jednoznačně ano, po−
kud to není v rozporu se zákony a to moje roz−
hodnutí určitě nebylo. Jestli dostaneme nějakou
pokutu od ÚOHS, kam jedna z firem podala pod−
nět k přešetření, nevím; pokud budou rozhodo−
vat podle logiky věci, tak určitě ne. I kdybychom
však teoreticky nějakou pokutu dostali, pořád
je lepší zaplatit pokutu a mít opravenou internu
a neriskovat životy pacientů ve stávajících pro−
storách, než být bez pokuty a třeba nechat někoho
zemřít, až na interně proteče střecha a budeme
pacienty přesouvat podobně, jako jsme je museli

stěhovat v červnu pro protečenou střechu na plic−
ním. Interna by měla být spravena do ledna 2013
a doufáme, že v příštím roce dostaneme finanční
prostředky na opravu gynekologického pavi−
lonu.

Jak jste se postavili k aktuálnímu problému
– otravám metanolem?

Měli jsme tu smůlu, že k nám byl přivezen je−
den z prvních poškozených mimo severní Mora−
vu. Diagnostika je docela složitá, protože žádná
z nemocnic v republice nevlastní plynový chro−
matograf, na kterém lze metanol v krvi nebo moči
stanovit. Ve snaze pomoci lidem v našem regi−
onu jsme zřídili krizovou linku a dali na webové
stránky poučení související s metanolem. Další
den zasedal krizový štáb Jihomoravského kraje,
jehož jsem se zúčastnil. Jelikož my už jsme měli
celou věc rozběhnutou, byla naše krizová linka po−
výšena na krizovou linku Jihomoravského kraje
a je uváděna i v celostátních sdělovacích prostřed−
cích. Za první dva dny činnosti nám volalo přes
200 tazatelů. Zpracováváme pro potřeby kraje
i materiály pro nemocnice, jak otravu diagnosti−
kovat a případně i léčit. Myslím si, že se naše ne−
mocnice výrazně pozitivně zviditelnila v krajském
i celostátním měřítku a ani jsme k tomu nepotře−
bovali placené mediální konzultanty – zviditelnili
jsme se dobrou prací celého týmu, kde bych ze−
jména vyzvedl prim. Vyhnala, jehož nápad byl
linku zřídit a náměstkyni Neničkovou, která věc
prakticky realizovala, zatímco já jsem „vysedával“
na krizových štábech.

Co se Vám nepovedlo nebo co nemocnici
ještě čeká?

Nebyli jsme úspěšní ve vyjednávání zejména
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která nám
stejně jako všem krajským nemocnicím mezi−
ročně výrazně omezila počty operací endoprotéz
a šedých zákalů na asi 3/

4
 předchozího roku. Dů−

vodem bylo, že nasmlouvala tyto operace ve dvou
brněnských soukromých zařízeních. My to pova−
žujeme za velmi špatné řešení – pokud se chce
někdo nechat operovat v soukromém zařízení, ať
si to zaplatí, nebo se připojistí, jako je tomu všude
ve světě. My jako krajská nemocnice musíme vy−
konávat i činnosti, na kterých proděláváme, a je
tedy velmi nespravedlivé lukrativní záležitosti dále
přesouvat do soukromých rukou a prodělečné
nechat krajských nemocnicím.

Dále jsme rozjednali pořízení magnetické re−
sonance pro naši nemocnici. Přestože původní
jednání s pojišťovnou byla úspěšná a zřizovatel
nebyl proti, konkrétně jsme ještě nepokročili.

Pokud to hodnotíme celkově, myslím si,
možná trochu neskromně, že zatím probíhá moje
ředitelování úspěšně. Moje pověření řízením Ne−
mocnice Kyjov však končí 31. 12. 2012 − co bude
dál, nevím. Já jsem zde našel skvělé spolupra−
covníky na všech úrovních, dojíždění není taková
hrůza, jak jsem se bál, takže já osobně mám zájem,
aby moje mise pokračovala, a pokud bude vypsán
konkurs, určitě se do něj přihlásím. Myslím, že
všichni společně dokážeme udělat z naší nemoc−
nice vzorovou krajskou nemocnici a nebudeme se
muset stydět ani v celostátním měřítku. −red−

///// AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA /////

Základní informace k otravě methylalkoholem
Co je to methylalkohol?
Dříve vyráběn destilací tvrdého dřeva, nyní

průmyslově ze zemního plynu. Užívá se jako prů−
myslové rozpouštědlo v barvách, lacích, šelacích,
odlakovačích a tekutinách pro fotokopírování.
Vyskytuje se v nemrznoucích směsích (95 %), od−
mrazovači skel automobilů (4−90 %), umývacích
roztocích čelních skel (17−99 %), palivu do mo−
torů.

Proč je methanol na rozdíl
od etanolu toxický?
Odpovědí je různý způsob metabolizace obou

látek. Methanol totiž sám o sobě není příliš toxic−
ký, toxické jsou až jeho metabolity. Etanol (lidově
známý jako alkohol) je metabolizován enzymem
zvaným alkohol dehydrogenáza na acetaldehyd
(látka zodpovědná za tzv. kocovinu) a ten je ji−
ným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu
octovou. Methanol je rovněž metabolizován alko−
hol dehydrogenázou, ale na velmi škodlivý form−
aldehyd a ten je opět jiným enzymem přeměněn
na toxickou kyselinu mravenčí (to je ta látka způ−
sobující pálení po štípnutí mravencem).

Příznaky akutní otravy
Za 1 hodinu od požití čistého methanolu po−

zorujeme zmatenost, poruchu koordinace, ale ni−

koliv opilost, jako je tomu u etanolu. Pak násle−
duje období bez příznaků (čas nutný k tvorbě
jedovatých produktů formaldehyd + kyselina
mravenčí). Za 6 až 30 hodin od požití jsou zjevné
charakteristické symptomy jako zvracení, bo−
lesti horní části břicha, průjem, bolesti zad, zá−
vrať, bolesti hlavy, slabost, zmatenost, nesrozu−
mitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče, kóma.
Projeví se také poruchy vidění – nemocný má
pocit, že se dostal do sněhové vánice, oči má ja−
koby zahaleny mlhou. Pokud chybí údaj o požití
podezřelého alkoholu, nebo látky s obsahem me−
thylalkoholu, je obtížné stanovit diagnózu v po−
čáteční fázi.

První pomoc při požití
Do několika hodin od požití je nutný výplach

žaludku. Navodit zvracení po požití je vhodné.
Etanolová léčba: etanol soutěží s methanolem
o enzym, který oba metabolizuje (alkohol dehydro−
genáza), tím snižuje tvorbu toxických produktů me−
tabolizace metanolu tj. formaldehydu a kyseliny
mravenčí. Je tedy doporučeno vypití cca až 4 pa−

náků tvrdého alkoholu známé kvality. Vždy je
nutný transport do nemocnice. Zde se navazuje
na etanolovou léčbu, eventuálně se provádí očiš−
tění krve pomocí tzv. hemodialýzy. Prognóza: 4 ml
methanolu může vyvolat slepotu, 30 ml smrt.

Jak může dojít k otravě
methylalkoholem?
Vypitím průmyslového methanolu (tekutina do

ostřikovačů, nemrznoucí směsi, ale i odlakovač,
rozpouštědla). Vypitím nekvalitně vypáleného al−
koholu.

Existuje možnost prevence?
Průmyslově vyráběný methanol je kapalina

na první pohled i ochutnání podobná alkoholu.
Láhve musí být řádně označeny, některé státy met−
hanol barví modře. Druhou formou prevence je
dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme. Bez−
pečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spo−
lehlivých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z ne−
prověřené domácí palírny s sebou nese velké
riziko otravy. −red−

tel. 518 601 335
Máte−li dotazy nebo nejasnosti k příznakům

otravy methylalkoholem, můžete volat krizovou
linku, kterou Nemocnice Kyjov zřídila
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///// PŘEDSTAVUJEME ODDĚLENÍ /////

Naše porodnice přináší komfort pro nastávající maminky
Porodnice v Kyjově je přiroze−

ným centrem porodnické péče pro
obyvatelky okresu Hodonín i přileh−
lých částí okolních okresů. Zahr−
nuje služby vlastních porodních
sálů, kde jsou vedeny porody od
dokončeného 35. týdne těhoten−
ství, ale i služby ambulance porod−
ního sálu, kde pečujeme o riziková
těhotenství nebo jakékoli stavy
v graviditě odeslané ke specializo−
vanému vyšetření ambulantními
gynekology. Ultrazvuková ambu−
lance je vybavena dvěma ultrazvu−
kovými přístroji včetně možnosti
vyšetření modalitou 3D/4D, která
umožňuje získat prostorové ob−
rázky miminka v děloze, a pokroči−
lým dopplerovským modulem.

Naše porodnice pořádá kurzy pro nastávající
maminky, které vedou zkušené porodní asis−
tentky a dětské sestry. Dozvíte se zde ve 4 lekcích
vše, co chcete vědět o těhotenství, porodu, šesti−
nedělí, kojení, péči o dítě a mnoho dalších infor−
mací. Součástí kurzu je i návštěva porodního sálu.
Můžete s sebou vzít i libovolný doprovod, zvláště
vhodná je návštěva kurzu pro budoucí tatínky.
Kurzy jsou zdarma pro maminky i jejich dopro−
vod. Nespornou výhodou je, pokud se rodička
i její doprovod seznámí s prostředím porodního
sálu ještě před porodem. Vstupují pak do zná−
mých míst a nejsou stresováni neznámým pro−
středím.

Na našem pracovišti se snažíme, aby byl po−
rod krásným a významným životním zážitkem pro
rodičku i její blízké. Respektujeme individuální
přání rodičky a snažíme se podporovat její ak−
tivní roli. Jsme zvyklí pracovat s porodními plány
rodiček. Jsme vybaveni vanou, kde umožňujeme
trávit 1. dobu porodní. Porod vedeme vždy po
domluvě s rodičkou. Nejčastější poloha při vlast−
ním porodu je na porodnickém lůžku vpolosedě.
Dle přání rodičky a v souladu s vybavením
porodních sálů je možno vést porod i v jiných
polohách a s pomůckami. Jsme vybaveni porod−
nickou stoličkou a porodnickým vakem umožňu−
jícím polohu vsedě nebo vpolosedě. Na porod−
nickém lůžku lze zaujmout k porodu i polohu na
boku nebo „á la vache“, tedy v pokleku na všech
čtyřech. Pokud si maminka přeje, pokládáme mi−
minko ihned po narození na břicho matky, a co
nejdřív jej přikládáme k prsu.

Doprovodem rodičky může být partner, mat−
ka, sestra, kamarádka, či jiná dospělá osoba.
Respektujeme i porodní bábu neboli tzv. dulu. Le−
tité zkušenosti  potvrzují, že blízká osoba, která
nastávající maminku doprovází, podporuje její
pocit bezpečí a pohody a je u nás vítána. Každá
maminka má svůj porodní pokoj, ve kterém pro−
žije i s doprovodem celý porod a odchází odsud
až 2 hodiny po porodu i s novorozencem na
oddělení šestinedělí. Novorozenec zůstává po

celou dobu po nekomplikovaném porodu u své
maminky.

Velmi si ceníme důvěry v naší porodnici, která
je znát ze zájmu rodiček i ze vzdálenějších míst
o porod v naší nemocnici. Nejednou jsou to i ro−
dičky ze Slovenska. Nadále se budeme snažit
zlepšovat podmínky, ve kterých se tyto zásadní
a neopakovatelné životní okamžiky odehrávají.
Důraz klademe na erudovaný kolektiv porodníků

schopných zvládnout všechny možné kompli−
kace, které mohou nastat při porodu, a vstřícné
a přátelské porodní asistentky.

Všichni se snaží každou nastávající maminku
provést těhotenstvím, porodem i poporodním
obdobím tak, aby výsledkem byly zdravý novo−
rozenec a spokojená a šťastná rodička a její
blízcí.

Prim. MUDr. Július Maruška, gynekologicko−porodní oddělení

Nejčastější poloha při vlastním porodu je na porodnickém lůžku vpolosedě. Vstup do porodnice a novorozeneckého oddělení.

///// NOVINKY V PÉČI /////

Nové uspořádání oddělení

Rehabilitace, lůžková část přesunuta do Veselí nad Moravou
Neurologie pavilon B, první patro
Kožní oddělení pavilon P1, první patro
Interna I, muži pavilon D1, první patro
Interna II, ženy pavilon L2, druhé patro

a pavilon G1, přízemí
interna JIP pavilon C2, druhé a třetí patro

Vážení klienti, podrobné informace o současném umístění oddělení najdete na tabulích infor−
mačního systému v nemocnici a webových stránkách Nemocnice Kyjov. Určitě Vám také poradí
každý její zaměstnanec. Rekonstrukce interního oddělení bude probíhat do ledna 2013, proto Vás
žádáme o trpělivost a shovívavost, pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti.

Bc. Veronika Neničková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Z důvodu nutnosti uvolnění interního pavilonu pro prove−
dení dlouho očekávané rekonstrukce bylo nutné přesunout
některá oddělení do náhradních prostor. Stěhování oddělení
proběhlo ve stanoveném časovém harmonogramu, a proto
mohly být prostory již 31. 8. 2012 předány stavební firmě pro−
vádějící rekonstrukci. V současné době zde již vládne čilý sta−
vební ruch.

Vedení nemocnice vyjádřilo poděkování všem vedoucím pra−
covníkům zainteresovaných oddělení, kteří museli více či méně
přizpůsobit provoz novým podmínkám v náhradních prosto−
rech.Rekonstrukce interního oddělení.

Stěhování oddělení



STRANA 4 NEMOCNIČNÍ LISTY 2/2012

Novorozenecké oddělení je
součástí dětského oddělení.
Navzdory klesající porodnosti
se v naší nemocnici rodí stále
přes 1000 dětí za rok. Při−
cházejí k nám ženy z blízkého
i vzdálenějšího okolí.

Naše oddělení je relativně
nově zrekonstruované a pod−
mínky pobytu zde v plné míře
odpovídají požadavkům dneš−
ní doby. V útulných barevných
dvoulůžkových pokojích se
sociálním zařízením se ma−
minky mohou cítit jako doma.
Také příjemné architektonické
řešení společných prostor
dává zapomenout, že jsou
v nemocnici, a možnost kon−

///// PŘEDSTAVUJEME ODDĚLENÍ /////

Novorozenecké oddělení odpovídá požadavkům doby

stav matky a dítěte, umož−
níme mamince tělesný kon−
takt s miminkem – položení
na hruď – právě v prvních oka−
mžicích po porodu.

Délka pobytu na oddělení
se v souladu s moderními
trendy zkracuje. Minimální
hranicí je 72 hodin, kdy bě−
hem této doby jsou dítěti pro−
vedena četná povinná i nepo−
vinná vyšetření:

je odebrána krev na 13 me−
tabolických vad, u kterých
další osud závisí na včas−
nosti zahájení léčby,

taktu s rodinnými příslušníky přímo na pokoji at−
mosféru domova dotváří úplně. Vybavení pokojů
je moderní a praktické a dovoluje pohodlnou péči
o miminko. Je samozřejmostí, že ošetřování no−
vorozenců se dnes již neděje jinak, než společně
s matkou v tzv. systému „Roomin−in“. Zkušenosti
personálu jsou díky nemalému počtu porodů
předpokladem pro dobrou kvalitu poskytované
péče. O miminka se stará tým zkušených sestři−
ček, kmenový neonatolog a ve službách erudo−
vaní pediatři. Jsme nositeli titulu „Baby Friendly

Hospital“, tedy „nemocnice přátelská dětem“.
A to nás zavazuje. Kroky na podporu a prosazo−
vání kojení jsou alfou a omegou naší práce. Ošet−
řovatelské i léčebné postupy v péči o novoro−
zence přizpůsobujeme nejnovějším poznatkům,
přitom však v rámci možností plně respektujeme
individuální přání matky. Protože víme, jak důle−
žité jsou pro utváření pevného citového pouta mezi
matkou a dítětem první minuty po porodu, pra−
cujeme na zavedení nejnovějšího trendu v péči
o novorozence – bondingu. Dovolí−li to zdravotní

všem novorozencům vyšetří ortoped kyčle,
vyšetřením očí odhalíme eventuální vrozený
šedý zákal, jehož brzká léčba předejde váž−
nému poškození zraku,
nad rámec našich povinností vyšetřujeme
všem dětem ultrazvukem hlavičku a ledviny,
ve spolupráci s oddělením ORL, úsekem foni−
atrie, provádíme také zatím nepovinné vyšet−
ření sluchu.
V souladu s platnou legislativou bylo zrušeno

plošné očkování proti tuberkulóze.
Kromě oddělení pro fyziologické novorozence

máme i oddělení pro patologické novorozence.
Tato stanice je vybavena inkubátory a další mo−
derní přístrojovou technikou pro ošetřování dětí
nedonošených, s nízkou porodní hmotností či dětí
nemocných. Novorozenci se závažnými stavy jsou
převezeni na odborné pracoviště do Fakultní ne−
mocnice Brno.

Cílem veškerého našeho snažení je, aby z naší
porodnice odešla spokojená kojící maminka
a spokojené kojené miminko. Svou pomoc na−
bízíme i po opuštění novorozeneckého oddě−
lení – telefonickou radu poskytujeme na tzv.
„horké lince kojení“ 24 hodin denně (telefon
518 601 320).

 Prim. MUDr. Jan Trubačík, dětské oddělení

Oddělení je vybaveno inkubátory a další moderní přístrojovou technikou.Jsme nositeli titulu „Baby Friendly Hospital“.

Naše porodnice pořádá kurzy pro nastávající maminky, které vedou zku−
šené porodní asistentky, fyzioterapeutky, dětské a anesteziologické sestry. Do−
zvíte se zde vše, co chcete a potřebujete vědět o těhotenství, cvičení v těhoten−
ství, o porodu a tlumení porodních bolestí, o šestinedělí, kojení, péči o dítě
a mnoho dalších informací. Součástí kurzu je i návštěva porodního sálu. Mů−
žete s sebou vzít i libovolný doprovod, zvláště vhodná je návštěva kurzu pro
budoucí tatínky. Kurzy jsou zdarma pro maminky i jejich doprovod. Nespor−
nou výhodou je, když se rodička i její doprovod seznámí s prostředím porod−
ního sálu ještě před porodem. Vstupují pak do známých míst a nejsou streso−
váni neznámým prostředím. −red−

Předporodní péče v naší nemocnici
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Léčba bolesti prodělala revoluci
V ambulanci se zaměřujeme na komplexní

léčbu bolesti, která doprovází nejrůznější dlou−
hodobá zejména nádorová onemocnění. Tato
léčba prodělala během posledních let doslova re−
voluci. Daří se ji velmi efektivně a účinně potlačit,
a tak výrazně zkvalitnit život pacientů s onkolo−
gickou diagnózou.

Léčiva, která máme k dispozici, umožňují na−
vodit žádoucí komfort pro pacienty v jakémkoliv
stadiu nádorového onemocnění, a to s minimál−
ními vedlejšími účinky.

Bohužel musím konstatovat, že se z mého
pohledu lékaře ambulance léčby bolesti na naše
pracoviště dostává stále příliš malé množství on−
kologických pacientů. Často je bolest při nádo−
rovém onemocnění veřejností vnímána jako ne−
zbytný úděl, který nevyžaduje specializovanou
léčbu a je nutno ji trpělivě snášet.

Další překážkou v účinné analgetické terapii je
nesprávné či nedostatečné hodnocení nádorové
bolesti jak ze strany pacienta, tak bohužel i ošet−
řujícího lékaře. Stále převládá strach z podáva−
ných opiátů, strach z neodstranitelného návyku,
a to jak u zdravotníků, tak i u nemocných.

///// NOVINKY V PÉČI /////

Na naše pracoviště se pacient většinou do−
stane na základě doporučení praktického lékaře,
nebo specialisty.

Jestliže však vy nebo váš blízký trpíte neléče−
nou nádorovou bolestí, stačí se k nám objednat
i bez doporučení ošetřujícího lékaře na telefon−
ním čísle 518 601 064.

Prim. MUDr. Jiří Vyhnal, ARO

Primář oddělení ARO MUDr. Jiří Vyhnal

Nová registrace
slouží pacientům radiodiagnostického oddělení

Podle toho jsou pak směřo−
váni k vyšetřovnám.

Jak nám řekl MUDr. Josef
Svoboda: „Registrace je mís−
tem prvotního kontaktu s ná−
vštěvníkem našeho oddělení.
V nové, moderně, ale účelně
zařízené registraci jsme se
snažili hlavně zlepšit prost−
ředí i rychlost odbavení pro
pacienty, kteří k nám přichá−
zejí.“

Abychom byli schopni
uspokojit neustále narůstající
počet vyšetřených pacientů,
jsou nově k dispozici hned dvě
odbavovací místa. K radiodia−

www.nemkyj.czNavštivte webové stránky
kyjovské nemocnice

gnostickým vyšetřením je možné se zde také ob−
jednat a získat tak nejvhodnější termín. Vyšet−
řený pacient má možnost vyžádat si v registraci
nález z vyšetření či obrazovou dokumentaci na CD.
Registrace je k dispozici v pracovní dny od 7.00
do 15.00, telefonní kontakt na pracovníky regis−
trace je 518 601 584. −red−

Již asi několik měsíců jsou pacientům radio−
diagnostického oddělení k dispozici zcela nové
prostory registrace. Sem přicházejí všichni pa−
cienti odeslání z ambulancí naší nemocnice i všech
ambulantních specialistů v okolí. Ti zde odevzdá−
vají žádanky k vyšetření, které jsou následně za−
dávány do nemocničního informačního systému.

Registrace je místo prvotního kontaktu s návštěvníkem radiodiagnostického oddělení.

Parkoviště
Po osmiletém provozu parkoviště pro kli−

enty Nemocnice Kyjov bylo zařízení pro výběr
poplatků za parkovné shledáno jako poru−
chové. Náklady na provoz parkoviště a opravy
tohoto zařízení převyšovaly výběr poplatků.
Od 15. 8. 2012 došlo k změně výběru parkov−
ného. Za vjezd na parkoviště zaplatí klienti nově
20 Kč a parkovat zde mohou 24 hodin bez další
platby. Výjezd je bez poplatku.

Heliport
V prvním čtvrtletí 2012 zahájil JMK noční

lety pro dopravu pacientů. Nemocnice Kyjov
provedla osvětlení „heliportu“ nočními přistá−
vajícími světly a přibližovacím majákem. In−
spekce letecké záchranné služby konstatova−
la, že nemocnice zareagovala bezprostředně
a realizovala osvětlení jako první v rámci JMK
(mimo profesionální letištní plochy).

Josef Adam, vedoucí údržby

///// NOVINKY V ZÁZEMÍ /////

Od července 2011 je naše mamografické
pracoviště vybaveno novým mamografem
firmy Fuji Amulet, který patří mezi nejkvalit−
nější digitální mamografy. Přístroj poskytuje
vynikající obrazovou dokumentaci, se kterou
jde dále ještě pracovat, a tím nám zlepšuje
a ulehčuje diagnostiku. Při vyšetření na digitál−
ním mamografu jsou ženy zatěžovány menší
dávkou záření. Digitální mamograf také umož−
nuje vyšetřit denně více žen, čímž se výrazně
zkrátila objednací doba u preventivních (sree−
ningových) mamografií na 3−4 týdny. Navíc
jsme od března zavedli každou středu prodlou−
žené odpolední směny a každou poslední so−
botu v měsíci i dopolední směnu. V loňském
roce jsme ve sreeningovém programu vyšet−
řili 7183 žen, za prvních pět měsíců letošního
roku to bylo již 4000 žen. V souvislosti s úhra−
dou vyšetření prsů bych ráda upozornila na
určité změny. Mamografické vyšetření je ze
zdravotního pojištění hrazeno ženám od 45 let,
dále ženám s genetickou zátěží a ženám s po−
dezřením na zhoubný nádor. Všechna ostatní
vyšetření – prevence před 45 rokem, bolesti
prsů, kontrola cyst, atd. – nejsou hrazena ze
zdravotního pojištění. Vyšetření ultrazvukem
stojí 300 Kč, mamografie 665 Kč.

V současné době probíhá v naší nemoc−
nici projekt Ženy ženám, kdy firma AVON COS−
METICS poskytuje ženám kupony v hodnotě
200 Kč na vyšetření prsou. Tyto kupony a bližší
informace lze získat na telefonním čísle
800 180 880. Po obdržení kuponu se žena
může objednat na vyšetření na telefonní lince
registrace radiodiagnostického oddělení
518 604 584. Akce končí 30. 11. 2012.

MUDr. Andrea Strýčková, RDG

Naše zkušenosti
s digitálním mamografem
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///// ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ///// ///// INVESTIČNÍ AKCE /////

Krátké zprávy
ze vzdělávacích akcí

Oční seminář
Oční oddělení Nemocnice Kyjov pořádalo

17. 5. 2012 ve spolupráci s firmou Alcon
a Novartis oční seminář pro lékaře a nelékař−
ské pracovníky. Semináře se zúčastnili sekto−
roví oční lékaři z okresu, ale i hosté z Fakultní
nemocnice Brno Bohunice (Prim.MUDr. Hana
Došková, Ph.D. a MUDr. Veronika Matuš−
ková). Přednáškami provázel primář MUDr.
Evžen Fric Ph.D. −red−

Workshop urologie
Ve dnech 6. a 7. 9. 2012 uspořádalo urolo−

gické oddělení naší nemocnice III. Ročník
workshopu – Pokroky v urogynekologii. Tato
vzdělávací akce celorepublikového významu
proběhla v Bukovanském mlýně pod záštitou
Sekce pro urodynamiku, neurologii a urogy−
nekologii České urologické společnosti ČLS
J. E. Purkyně a České akademie urologie. Zá−
rukou kvality této akce byla účast respektova−
ných odborníků České a Slovenské republiky,
mezi kterými byli členové předsednictva
České urologické společnosti – prof. MUDr.
Tomáš Hanuš, CSc., doc. MUDr. Roman Za−
choval, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D,
ze Slovenska prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D.
a jiní.

Akce se zúčastnilo 130 urologů, gyneko−
logů a dalších odborníků z celé České i Slo−
venské republiky. Workshop byl monote−
maticky zaměřen na diagnostiku a operační
řešení ženské stresové inkontinence. Čtvr−
teční program byl věnován problematice v te−
oretické rovině, v pátečním programu byly
formou komentovaných autorských video pre−
zentací představeny všechny miniinvazivní
operační postupy používané v České i Sloven−
ské republice.

Celá akce, která byla hodnocena jako akce
s vynikající odbornou a společenskou úrov−
ní, proběhla za významné podpory ředitele
Nemocnice Kyjov doc. MUDr. Petra Svobo−
dy, CSc, FRCS(T) a starosty města Kyjova
Mgr. Františka Lukla, za kterou jim touto for−
mou skládám dík.

Prim. MUDr. Miroslav Krhovský

Stavební úpravy na plicním oddělení
V průběhu léta prošla budova plicního pavi−

lonu rekonstrukcí a opravou. Budova plicního od−
dělení se nachází ve střední části areálu Nemoc−
nice Kyjov, její stáří je cca 70 let a po celou dobu
neprošla většími stavebními rekonstrukcemi.
Dispoziční uspořádání budovy už nevyhovovalo
současným podmínkám pro poskytování kvalitní
zdravotní péče.

Navržené stavební úpravy se týkaly dispozič−
ních změn jednotlivých místností tak, aby lépe
vyhovovaly provozu plicního oddělení. Všechny
pokoje pro pacienty byly přesunuty do prvního
patra, tak aby byly sdruženy v jedné části, vyšet−
řovny a přidružené místnosti byly přestěhovány
do přízemí. V suterénu se zaměstnanci dočkali
opravy šatny včetně WC a umývárny.

Největší úpravou v rámci této akce prošla
současná část přízemí. V prostorech, kde se na−
cházel rentgen, vzniklo přebouráním stávajících
příček nové pracoviště bronchoskopie včetně
potřebného zázemí. Z pokojů pro pacienty
vznikly vyšetřovny a došlo k rozšíření čekárny
pacientů. V prvním patře byly vybudovány dva
nové pokoje a nové hygienické zázemí pro paci−
enty.

V průběhu výstavby došlo k havárii střešní
krytiny způsobené intenzivním deštěm na začátku
června. Následkem prudkých lijáků došlo k zate−
čení prvního patra do elektroinstalací, poškození
podlah, maleb a slaboproudých konstrukcí. Oddě−
lení bylo ihned nutné na nezbytně dlouhou dobu
přestěhovat do náhradních prostor infekčního
pavilonu. O dlouhodobě havarijním stavu střech
byl několikrát informován zřizovatel a nemocnice
už dříve požadovala 600 tis. Kč na opravu.

Stavební úpravy a vybavení jsou placeny z pro−
středků Nemocnice Kyjov. Investiční náklad sta−
vební části je 1,2 mil. Kč., technologické vyba−
vení nemocnici přijde na 2 mil. Kč. (automatická
myčka endoskopů včetně úpravny vody, video−
bronchoskop apod.).

Z peněz JmK byla opravena střecha, silno−
proudá a slaboproudá instalace včetně rozvadě−
čů, podlahy a oddělení bylo kompletně vymalo−
váno. Částka z fondu JmK na zprovoznění po
zatečení plicního oddělení je cca 1 mil. Kč.

V současné době je v přízemí plicního pavi−
lonu přestěhována i ambulance z prostoru u vrát−
nice.

Ing. Bronislav Klečka, technický náměstek

Po ekonomické analýze, která vycházela z ak−
tuálních informací o výkonech sítě lékáren za rok
2010, vyplývá, že předpokládaný zisk lékárny zá−
kladního typu by mohl činit až několik milionů
korun. Proto se vedení Nemocnice Kyjov roz−
hodlo vybudovat lékárnu s výdejem léků a zdra−
votnických pomůcek pro veřejnost. Pro její vybu−
dování se svým umístěním jako nejvhodnější jeví
část objektu centrálního skladu, který je umístěn
v těsném sousedství vybudovaného parkoviště

pro pacienty. Skladovací prostory, které zde nejsou
dnes plně využívány, budou zmenšeny a v uvolně−
ných prostorech bude vybudována výdejna léčiv
a pomůcek, sklad lékárny a přípravna s umývárnou.

Investiční náklady spojené s vybudování lé−
kárny nepřesáhnou 1 mil Kč stavebně a 750 tis.
Kč bude investováno do interiérového vybavení
lékárny. Termín zahájení výstavby je září 2012
a dokončení prosinec 2012.

Ing. Bronislav Klečka, technický náměstek

Nemocnice bude mít  vlastní lékárnu


