
Na pozici ředitelky nemocnice 
působíte krátce, ale už téměř 
30 let jste její součástí, mimo 
jiné coby náměstkyně pro ošet-
řovatelskou péči. Jaké obory 
byste ráda vyzdvihla a proč?

To je těžká otázka. Jsem pře-
svědčena, že naše nemocnice 
je jednotný celek, kde každá 
odbornost má své místo a nedo-
vedu si představit, že by nějaká 
její část měla chybět. Určitě stojí 
za zmínku Centrum pro řešení 
kýly na chirurgii a rozvíjející se 
bariatrická operativa, zavádění 
nových vyšetřovacích a léčeb-
ných postupů na oddělení ORL, 
rozsáhlá operativa na očním 
oddělení či ortopedii a urologii. 

Na péči o operované pacienty 
je navázána péče rehabilitační. 
Dále musím vyzvednout inovace 
v péči o maminky a novorozence 
po porodu na gynekologicko-
-porodním a dětském oddělení. 
Nelze ale zapomenout i na vý-
znamnou roli interních oborů 
jako interny samotné, plicního, 
kožního či infekčního oddělení. 
Všichni jsou pro mě důležití, 
včetně oddělení ošetřovatelské 
péče ve Veselí nad Moravou.

Jaký pohled byste nabídla 
na personální obsazení nemoc-
nice?

V současné době nemáme 
výrazný nedostatek středního 

zdravotnického personálu, jako 
jsou všeobecné nebo praktické 
sestry. Určitě v tom hraje svoji 
roli dlouhodobá spolupráce jak 
s kyjovskou zdravotnickou ško-
lou, tak s ostatními vyššími či 
vysokými školami poskytujícími 

odbornou způsobilost k výkonu 
povolání sestry. Daří se také 
získat mladé lékaře, i když by-
chom byli rádi, kdyby jich bylo 
víc. Celoživotní studium lékaře 
je velmi složitý a dlouhodobý 
proces v řádu let provázený nut-
nými stážemi na akreditovaných 
pracovištích zakončený získáním 
specializované způsobilosti.

Co dnes láká mladé lékaře a dal-
ší zdravotníky právě do Kyjova?

Poznají výborné zdravotnické 
zařízení na jihu Moravy s pří-
jemnými lidmi, kteří se snaží 
předávat své zkušenosti svým 
kolegům. Mají tady jedinečnou 
možnost vyzkoušet si v praxi 
na specializovaných akreditova-
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Termín operace dle Vašeho přání – Řešení v maximálně krátkém čase 
– Moderní metody –Trvalá pooperační péče. 
Máte kýlu, nejste si jisti, či máte ještě další dotazy, na které jste nenašli 
odpověď? 
Kontaktujte nás: PO–PA 7.00–13.00 hod. T: 518 601 502

Hojení chronických ran cévního původu – Péče o diabetické nohy, 
nehojící se pooperační rány – Hojení popálenin – Hojení proleženin – 
Moderní metody vlhkého hojení ran a ambulantně podtlaková léčba 
(NPWT).
Kontaktujte nás: PO–PA 7.00-15.30 hod. T: 518 601 939

KOMPLEXNÍ PÉČE A LÉČBA KÝL VŠECH LOKALIZACÍ A ROZSAHU

AMBULANCE PRO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN

Nejmodernější metody léčby těžké obezity – Když se Vám nedaří 
snižovat váhu dietou, pohybovými aktivitami ani léky – Tým zkušených 
lékařů, obezitolog,  nutriční terapeut – Bariatrická operace významně 
zlepšuje zdravotní stav pacientů s diabetem, hypertenzí a kloubními 
potížemi, obecně s metabolickým syndromem. Jste vhodným 
kandidátem pro bariatrický zákrok?
Kontaktujte nás: PO–PA 7.00–5.30 hod. T: 518 601 502

BARIATRICKÁ CHIRURGIE

Nemocnicí Kyjov za dobu její existence prošla řada významných lékařských 
osobností. Neuvěřitelných 64 let zde pracoval, a na podzim oslaví úctyhodných 
88 let, MUDr. ALOIS ŠAFRÁNEK. V minulosti jej Česká stomatologická komora 
ocenila titulem Osobnost české stomatologie.

Pacienty Nemocnice Kyjov převáží dva nové sanitní vozy
Až 100 tisíc km za měsíc najedou všechny sanitní vozy (23 vozidel) dopravní zdra-
votní služby Nemocnice Kyjov. Nová vozidla nemocnice pořídila z vlastních inves-
tičních prostředků v celkové výši 2,5 mil. Kč. Víte, že Nemocnice Kyjov přepraví 
svými vozidly měsíčně v průměru až 4300 pacientů? Kontakty na vedlejší straně.

Napadlo Vás někdy, kolik lékařů, zdravotních sester, farmaceutů, odborných a dalších 
pracovníků o Vás pečuje v Nemocnici Kyjov? Zdravotnické zařízení patří k jednomu 
z největších zaměstnavatelů v srdci Slovácka. V loňském roce zde pracovalo celkem 
1214 osob, z toho 210 mužů a 1004 ženy. Je komplexním zařízením poskytujícím am-
bulantní i lůžkovou péči, a to nejen obyvatelům Kyjovska, ale i Veselska a Hodonín-
ska. Vizí Nemocnice Kyjov je poskytovat vysoce kvalitní péči, která povede k vyléčení 
či alespoň ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. 
Nemocnice Kyjov je držitelem platného Certifikátu kvality a bezpečí, který jí byl udě-
len Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví. V dubnu letošního roku byla 
vedením pověřena Mgr. Veronika Neničková, MBAce (viz foto níže).



ných pracovištích, ať už formu 
plného úvazku, nebo dle poža-
davků. V dnešní době důležitý 
bonus je ubytování v areálu 
zdarma pro začínající lékaře. 
Mladé lékaře hodně táhne také 
možnost využít moderní kom-
plement – vybavené laboratoře 
se širokým spektrem výkonů 
(biochemie, hematologie, mik-
robiologie i patologie, RDG pra-
coviště s magnetickou rezonancí, 
oddělení nukleární medicíny). 
Naše nemocnice také poskytuje 
náborový příspěvek a umožňuje 
absolvovat atestační stáže. Ano, 
lékaři přicházejí a odchází. Není 
ojedinělé, že se lékař, který tady 
získá první zkušenosti po dokon-
čení studia, načerpá inspiraci 
na jiném pracovišti a zpět se 
do Kyjova vrací. My se jim sna-
žíme nabídnout práci v mladém 
kolektivu, ale pod vedením zku-
šených lékařů, podporu dalšího 
celoživotního vzdělávání a zajiš-
tění odborného růstu. 

Jaká témata jste v uplynulé 
době jako nemocnice řešili?

Každý den řešíme spoustu pro-
vozních záležitostí, ale například 

i investice. Z investičních je nut-
no zmínit již připravenou zakáz-
ku velkého rozsahu, díky které 
zrekonstruujeme ARO v hodnotě 
asi 120 milionů korun. Stavbu 
i vybavení pokryjeme z dotace 
z Evropské unie. Pacientům na-
bídneme prostředí, které odpo-
vídá požadavkům 21. století.

Co trápí jihomoravskou nemoc-
nici?

V současné době jsme jediná 
porodnice v okrese, a to je my-
slím dostatečná odpověď na to, 
že pokud porodnice potřebuje 
rekonstrukci, bylo by dobré 
naši vizi posunout k realizaci. 
Víme, jakým způsobem, máme 
aktualizovaný projekt, stavební 
povolení do poloviny příštího 
roku – o rekonstrukci se totiž 
mluví už mnoho let. To, co ne-
mocnici trápí je, že na ni nejsou 
peníze, i když zdroje hledáme 
nejen u našeho zřizovatele, ale 
i na národní a evropské úrovni. 
Porodnice je z padesátých let. 
Minulému století odpovídá její 
technický stav, především, co 
se vnitřních rozvodů týká. Plá-
nujeme zrekonstruovat hlavně 

porodní a operační sály a také 
dětské oddělení. Jihomoravští 
obyvatelé si to zaslouží, navíc 
rekonstrukce objektu velmi prav-
děpodobně výrazně zvedne po-
čet porodů v nemocnici. Schválit 
vše však musí náš zřizovatel, 
Rada jihomoravského kraje.

Co všechno se ještě objevuje 
v náplni práce ředitele zdravot-
nického zařízení?

Velkým tématem je vzdělávání 
zdravotníků, na které tady mno-
ho let nebyl prostor. V těchto 
dnech jsme začali například 
vzdělávání v oblasti ekonomiky 
a vykazování péče, což je pro 
řadu zdravotníků stále velkou ne-
známou. Troufám si říct, že je to 
téma všech nemocnic v ČR. Ně-
kteří totiž tuto oblast nepovažují 
za důležitou, proto často zůstává 
jejich péče nevykázána a tudíž 
nezaplacena. To se musí změnit. 
Chceme pojišťovnám poctivě 
vykazovat vše, co o pacientovi 
zjistíme a co s ním uděláme. Jak 
pojišťovně vysvětlíte, že potřebu-
jete připlatit na nějakou diagnó-
zu, když pacienty řadíte účelově 
do jiné, výhodnější diagnostické 

skupiny? Nemůžeme se přizpů-
sobovat stávajícímu systému, 
abychom „se vešli“ do nevhodně 
přednastavených formulářů, ale 
naopak. Systém můžeme posu-
nout tím, že jej budeme zlepšo-
vat – proto nemocnice proškolí 
více než 800 zaměstnanců for-
mou E-learningu.

Mnoho let jste působila ve ve-
dení nemocnice coby náměst-
kyně pro ošetřovatelkou péči, 
máte zkušenosti s intenzivní 
péčí, ošetřovatelstvím, vystudo-
vala jste i management ve zdra-
votnictví. Jaký byl hlavní důvod, 
proč jste přijala svoji současnou 
roli – vést jednoho z největších 
zaměstnavatelů regionu?

Upřímně řečeno, byla jsem 
postavena před hotovou věc 
v době, kdy se bývalý pan ředitel 
rozhodl maximálně se věnovat 
politické kariéře. Nemocnici 
mám ráda a věnovala jsem jí 
kus svého života. Jsem bytostně 
přesvědčena, že se jedná o vý-
borné zdravotnické zařízení plné 
skvělých lidí a pokud můžu coko-
liv udělat pro její další fungování, 
udělám to.
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POTŘEBUJETE SI 
OBJEDNAT PŘEVOZ 
SANITKOU?
Dopravní středisko Kyjov  
– nepřetržitý provoz
T: 518 601 251  
bezplatný T: 800 100 390
Dopravní středisko  
Veselí nad Moravou  
pracovní dny 7.00–15.30 hod. 
T: 518 396 137  
bezplatný T: 800 100 490
www.nemkyj.cz
T: 518 601 111 (ústředna 
nemocnice)


