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Zeptali jsme se ředitele nemocnice Petra Svobody
Pane docente, začneme zásadní otázkou −

již 6 týdnů působíte mimo vedení Nemocnice
Kyjov ještě ve funkci generálního ředitele Kar−
lovarské krajské nemocnice. Jak to zvládáte?

Je to pro mě docela složité a náročné. Situace
vznikla tak, že po roce mého působení ve funkci
ředitele Nemocnice Kyjov, do které jsem byl jme−
nován, bylo vypsáno výběrové řízení, které jsem
jednoznačně vyhrál. Přesto jsem na rozdíl od ko−
legyně, která vyhrála v Hodoníně, do funkce ře−
ditele jmenován nebyl. Důvody tohoto rozhod−
nutí rady JMK neznám. Proto jsem se ohlížel po
dalších možnostech a přihlásil se do výběrového
řízení na funkci generálního ředitele KKN, které
jsem mezi 20 účastníky rovněž vyhrál. Rada kar−
lovarského kraje na nic nečekala a do funkce mě
jmenovala. Takže situace teď byla patová – jsem
stále ředitelem v Kyjově a navíc v Karlových Va−
rech. Opustit akutně Kyjov podle mého nejde,
protože je řada projektů, které je nutno dodělat
a které do značné míry vyžadují mou osobní pří−
tomnost. Rovněž tak nejde vzdát se po 6 týdnech
působení v Karlových Varech – to by bylo proti
mým životním zásadám. Je třeba taky poukázat
na klady – pouhým porovnáním cen mezi oběma
nemocnicemi dokážeme docela dost ušetřit, lze
konzultovat jednotlivé dokumenty nutné pro akre−
ditace apod. Dále je třeba říci, že to není úplně
nezvyklé, např. v Brně řídí jeden ředitel dvě různé
fakultní nemocnice nebo ředitelka VZP pro Kar−
lovy Vary, Plzeň a České Budějovice sídlí v Budě−
jovicích. Zavedli jsme v obou organizacích režim,
který umožňuje pružné řízení a zatím vše funguje
zcela bez zádrhelů. Abych vyřešil patovou situ−
aci, odstoupil jsem minulý týden z konkursu na
místo ředitele v Kyjově. V této chvíli to na věci
nic nemění, ředitelem jsem nadále. Rada JMK však
má možnost konat dále – buď vyčkat, jak se bude
situace vyvíjet, nebo vypsat nové výběrové řízení.

Co se povedlo a nepovedlo v NK?
Uplynulé období lze označit jako jednoznačný

úspěch. Zcela zásadní je, že se podařilo dostat
nemocnici do černých čísel, když skončila s po−
zitivním hospodářským výsledkem asi 2 mil. Kč
a podařilo se podstatně zkrátit pohledávky po
lhůtě splatnosti zaplacením faktur za asi 30 mili−
onů Kč. Dokázali jsme přes problémy při výběro−
vém řízení rekonstruovat internu, což vyžadovalo
velkou odvahu a s jiným vedením by to takřka
s jistotou nebylo možné. Opravili jsme střechu
na plicním oddělení, vybudovali lékárnu pro pa−
cienty. Z odborného hlediska jsme se vypořádali
s metanolovou aférou, kdy naše krizové centrum

ná, protože dosavadní právní precedenty Nej−
vyššího soudu i Ústavního soudu jednoznačně
stanoví, že za provedenou akutní zdravotní péči
pojišťovny musí zaplatit bez ohledu na úhrado−
vou vyhlášku, zdravotní plán pojišťoven či coko−
liv jiného. Když to nepůjde jinak, nebudeme vá−
hat ani s tímto krokem.

Jak byste zhodnotil další odborné aktivity
v nemocnici?

zřízené iniciativou pracovníků ARO bylo první v re−
publice a jihomoravský kraj je povýšil na celo−
krajské odborné konzultační pracoviště s telefonní
linkou sloužící pro celý kraj. Přitom nevím o ni−
čem, co by se vysloveně nepovedlo. Osobně je
mi velice líto, že toto nevidí všichni zaměstnanci
či obyvatelé Kyjovska – velká většina patrně ano,
ale najdou se i kritické výjimky. Vyslechl jsem
i názor závistivců, že mám dva platy – to samo−
zřejmě není pravda, protože jsem musel úvazky

redukovat a navíc by to rozhodně nestálo za tu
přemíru práce, kterou s řízením takto vzdálených
nemocnic mám. Mohu vás všechny ujistit, že od−
povědnost za 2 500 zaměstnanců a 2 mld. korun
obratu je rozhodně větší než příslušný plat a člo−
věk v mé pozici to dělá vždy z větší části z ja−
kéhosi humanismu, že může pomoct ostatním
(ještě jsou možné jiné důvody, ale to není můj
případ). Trochu se obávám, že ti, kteří toto ne−
chápou, věci pochopí, až bude pozdě, podobně
jako se nepovedlo stabilizovat situaci tím, že by−
chom se ve volbách dostali do krajského zastupi−
telstva.

Jaká je současná ekonomická situace ne−
mocnice?

Situace je jako u všech nemocnic v republice
špatná, protože je v platnosti nesmyslná úhra−
dová vyhláška vydaná ministerstvem zdravotnic−
tví. Tato vyhláška nám pro rok 2013 poskytuje
92 % prostředků z roku 2011. Pokud odečteme
inflaci, je to reálně asi 85 % příjmů. I školákovi je
jasné, že za tyto peníze nemocnici provozovat
nejde, zejména když její výkony přesahují 120 %.
Toto chápe i VZP a chce v polovině roku situaci
přehodnotit. Pokud nám doplatí za skutečně
provedené výkony, nebudeme mít žádný ekono−
mický problém. Pokud ne, i tak není situace špat−

Ředitel Nemocnice Kyjov doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)

Jsem velmi hrdý na své spolupracov−
níky, kteří bez větších problémů získali
nejvyšší možnou akreditaci NASKL 2 pro
hematologii, oddělení klinické bioche−
mie a mikrobiologii. Certifikaci dle nor−
my ISO 9001:2000 získali také pracov−
níci pro operační sály. Problémy máme
trochu s patologií, ale to je způsobeno
hlavně nedostatkem patologů. Pochvá−
lit je třeba i velmi aktivní oddělení nuk−
leární medicíny, které aktivně přispívá
na konference s celostátním významem
a zorganizovalo vlastní velmi úspěšnou
konferenci ve Strážnici. I já se mohu
přes veškeré vytížení pochlubit publikací
v odborném tisku Brain natriuretic pep−

tide is a marker of poor prognosis in decompens−
ated liver cirhosis.

Množí se různé dohady ohledně personální
situace v NK – můžete se k tomu vyjádřit?

Nemohu se nezmínit o událostech posledních
týdnů. Chronologicky, nejprve vznikly pochybnosti
o rušení urologické ambulance. Je třeba jasně říci,
že na urologii je už kritický nedostatek lékařů. Dů−
vodem obecného nedostatku urologů je nesmy−
slně složitá příprava k atestaci. Z našeho praco−
viště odešel kvalifikovaný urolog, a abychom byli
schopni zajistit provoz lůžkového oddělení, což
je naše prvořadá starost, museli jsme redukovat
ambulanci v nemocnici ze dvou ambulantních
úvazků na jeden. Je jasné, že doménou ambu−
lantní péče musí být ambulantní, tedy nikoliv ne−
mocniční lékaři; mimo to je to starost pojišťovny
a ne naše. Rozhodnutí o redukci bylo pečlivě zva−
žováno vedením urologie a já jsem návrh primáře
Krhovského jako jediný možný přijal – my opravdu
musíme zajistit primárně lůžková oddělení.

Poté následoval plánovaný odchod 4 kvalifi−
kovaných chirurgů – jeden se vrátil do vysoké
funkce v Uherském Hradišti, odkud odešel pro
neshody s předchozím vedením, a další 3 si jdou
vydělat peníze a rozšířit obzory do Německa, resp.
Rakouska s plánem se brzy vrátit. V této situaci

Fo
to

 i
D

ne
s



STRANA 2 NEMOCNIČNÍ LISTY 1/2013

náměstek LPP dr. Strýček vypsal nešťastně for−
mulovaný inzerát, že nemocnice hledá zástupce
primáře chirurgie s nástupem ihned. Chyba spo−
čívala v tom, že jednak neinformoval o inzerátu
stávajícího zástupce primáře dr. Okáče, který jako
důchodce měl smlouvu do konce roku, dále ne−
informoval primáře chirurgie, který má logic−
kou představu, že jeho zástupcem po odchodu
dr. Okáče bude někdo ze stávajících lékařů oddě−
lení a v neposlední řadě, že nabízel místo, které
k dispozici není. Dr. Okáč zareagoval žádostí,
abych mu umožnil okamžitý odchod. O situaci
jsem do té doby nic nevěděl, proto jsem ji prově−
řil, zjistil, že opravdu došlo k pochybení ze strany
vedení i mé, protože za nemocnici odpovídám já,
ať už o věci vím nebo ne. Dr. Okáčovi jsem se
jménem vedení omluvil, doporučil mu, aby po−
kračoval ve funkci zástupce primáře nejméně do
konce roku a to v zájmu nemocnice i jeho vlast−
ním. Nechtěl bych, aby po těch letech odešel z ne−
mocnice ve zlém a ani pro něj samotného by ne−
bylo dobře, kdyby trpěl pocitem, že nemocnice
se k němu nezachovala dobře – jako lékař vím, že
podobný stres sám o sobě může mít i závažné
zdravotní následky. Vzhledem k jeho celoživotním
zásluhám o Nemocnici Kyjov jsem jeho výpověď
podepsal bez uvedení data, aby měl možnost re−
agovat zcela podle svého uvážení. Dr. Strýček se
dr. Okáčovi písemně omluvil, přesto věc dostala
i politický rozměr. Navíc vznikla petice lékařů chi−

rurgického oddělení, podepsaná i lékaři dalších
oddělení, adresovaná dr. Strýčkovi, žádající jeho
odchod. V této chvíli jsem už musel zareagovat
já a odvolat dr. Strýčka z funkce náměstka pro
léčebnou péči. Aby se situace uklidnila, rozdělil
jsem tuto funkci tak, jako tomu bylo dříve, na
náměstka pro chirurgické obory, kterým se stal
prim. MUDr. Bíla, a náměstka pro interní obory,
kterým byl jmenován prim. MUDr. Blažek. Oba už
tyto funkci zastávali a věřím, že ke zklidnění situ−
ace dojde velmi rychle.

Jaké investiční akce jste provedli nebo chys−
táte?

Přehled o investičních akcích uvede náměstek
ing. Klečka. Na letošní rok zbylo na zdravotnictví
jen minimum investic, tak buďme hrdí, že jedi−
nou nemocnicí, která vedle dostavby Znojma na
investice dosáhla, je naše nemocnice s akcí za−
teplení pavilonu gynekologie a interny.

Co Vás vedlo k vybudování a otevření lé−
kárny pro veřejnost?

Nemocnice ztrácela značné prostředky tím, že
neměla vlastní lékárnu. Chtěli jsme převzít lé−
kárnu provozovanou dr. Dlouhým, ale nepodařilo
se nám domluvit na podmínkách. Proto jsme zre−
konstruovali prostory uvnitř nemocnice, sehnali
potřebná povolení a v únoru 2013 zahájili činnost.
Rozjezd byl poněkud těžkopádný, ale nyní už je−

deme naplno a nepochybně dosáhneme i očeká−
vaného ekonomického efektu.

Jak byste za dobu svého působení v Kyjově
hodnotil spolupráci s regionem s ohledem na
potíže, které s ní měl Váš předchůdce?

Dovolte mi, abych vyzvedl skvělou spolupráci
s kyjovským regionem. Se starostou Kyjova jsme
přes určitý věkový rozdíl jako dva bratři. Nejen že
se skvěle domlouváme na všech společných zá−
ležitostech, ať už je to pomoc při výstavě vína
pořádané nemocnicí nebo naopak zajištění zdra−
votnických služeb na akcích města, ale Kyjov vě−
noval koncem roku nemocnici milion korun na
jednu sanitku. Rovněž všechny ostatní obce regi−
onu se složili na druhou sanitku, kterou zakoupí−
me v nejbližší době. Velmi bych chtěl ocenit „naf−
tařské“ obce Dambořice a Uhřice, které přispěly
na vybavení rekonstruované interny zakoupením
lůžek pro pacienty, ale i ostatní sponzory, kteří
přispěli na opravy či přístroje pro dětské oddě−
lení nebo ARO.

Chcete něco říci na závěr?
Myslím si, že nemocnice je v této chvíli stabi−

lizovaná, že má jasný plán na nejbližší i střední
období a že můžeme hledět do budoucnosti v cel−
kovém kontextu situace na celostátní i meziná−
rodní úrovni s mírným, ale reálným optimismem.

−red−

///// NOVINKY V PÉČI /////

Navštivte nemocniční lékárnu,
podpoříte tím vaši nemocnici

Již delší dobu jsme stáli před rozhodnutím
jak rozšířit služby našim klientům a vybudovat
vlastní nemocniční lékárnu. Ve druhé polovině
roku 2012 padlo finální slovo ředitele, že tato in−
vestice je z pohledu nemocnice nezbytná a byly
tak zahájeny všechny nutné kroky pro její vybu−
dování. Nezbytná vnitřní rekonstrukce bývalých
prostor skladu materiálových a technických
zásob proběhla dle harmonogramu a 1. 2. 2013
jsme slavnostně otevřeli historicky první nemoc−
niční lékárnu pro veřejnost. Z pohledu finanční
stabilizace nemocnice se jedná o významnou ka−

pitolu v jejím rozpočtu a díky těmto prostředkům
můžeme investovat do rozšíření a zkvalitnění slu−
žeb zdravotní péče.

Lékárna se nachází v blízkosti odstavného par−
koviště v areálu nemocnice a naší snahou je na−
bídnout Vám široký sortiment běžných, ale i spe−
ciálních léčiv. Veškeré lékárenské služby pro Vás
zajišťuje profesionální tým farmaceutů, který Vám
rád a ochotně poradí i s výběrem potravinových
doplňků či léčebné kosmetiky.

Samozřejmostí je bezbariérový přístup do pro−
storu lékárny, přijímáme platby platebními kar−

tami a naším zákazníkům nabízíme výho−
dy ve formě zákaznických karet. Během
roku připravujeme mimořádné slevové
akce, protože si Vaší přízně velice vážíme.
Pro Vaši maximální spokojenost a zákaz−
nický komfort jsme lékárnu sloučili s vý−
dejnou zdravotnických prostředků, takže

nyní si můžete vybrat a případně vyzkoušet vše
na jednom místě.  

Naší snahou je vysoký komfort pro zákazníky
a tedy i minimální čekací doba při výdeji na re−
cept a volném prodeji. Z toho důvodu jsme se
rozhodli rozšířit od srpna farmaceutický perso−
nál. Další podstatnou novinkou je rozšíření pra−
covní doby lékárny tak, abychom ji sladili s pro−
vozem ambulancí nemocnice. Od 1. 8. 2013 nás
tedy můžete navštívit v pracovní dny od 7.00 –
16.00.

Bc. David Koribský, ekonomický náměstek
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///// REKONSTRUKCE NEMOCNICE /////

Rekonstrukce interního pavilonu D2
Nově upravené prostory přinesou všem zvýšený komfort

byla financována z investiční−
ho úvěrového programu Jiho−
moravského kraje, zbývající
náklady na zajištění narušené
statiky budov byly do výše
1,95 milionů korun kryty zdro−
ji investičního fondu Nemoc−
nice Kyjov.

Stavební práce probíhaly
po dobu pěti měsíců – od září
2012 do ledna 2013. V prů−
běhu rekonstrukce došlo
k dočasnému přemístění ně−
kolika oddělení do náhradních
prostor, což mohlo způsobit
drobné potíže v orientaci pa−
cientů. Věříme však, že nově
zrekonstruované prostory při−
nesou všem zvýšený komfort.

části jsou pokoje třílůžkové,
bez vlastního sociálního zá−
zemí. Pro tyto pokoje, kde
budou hospitalizováni přede−
vším pacienti s těžším posti−
žením (např. lidé s omezenou
pohybovou schopností), je
společné sociální zázemí na−
proti pokojům na chodbě. Za−
hrnuje společné WC pacien−
tů, WC pro imobilní pacienty
a lázeň pacientů. Všechny po−
koje jsou plně klimatizovány.

V přízemí došlo k celkové
rekonstrukci oddělení JIP. Při
zachování stávající dispozice
byla provedena výměna staré
elektroinstalace, rozvodů me−
dicinálních plynů a zdrojových

Rekonstruovaný objekt interny je tvořen
dvěma navzájem kolmými a propojenými budo−
vami. Původní budova interny má tři nadzemní
podlaží a suterén ze 40. let minulého století –
označena jako budova D2. Přístavba nervového
oddělení je pak dvoupodlažní, bez suterénu z ob−
dobí let 50. – označena jako budova D1.

Koncepce návrhu vzhledu rekonstruovaného
objektu interního pavilonu navazuje na původní
funkcionalistické řešení od architekta Prof. Ing.
Bedřicha Rozehnala ze 40. let 20. století.

Původní budova prošla následujícími změ−
nami: mezi objekty D1 a D2 vznikla hlavní komu−
nikační vertikála se vstupem pro veřejnost. Ko−
munikační vertikála ve spojovacím krčku obou
budov je nyní vybavena dvojicí nových evakuač−
ních výtahů. Nad hlavním vstupem je umístěna
markýza sloužící jako ochrana vstupní části před
negativními povětrnostními vlivy. Na střechu
objektu byly nainstalovány venkovní klimati−
zační  jednotky. Nově bylo vestaveno vnitřní úni−
kové schodiště ve východní části budovy mezi
2. a 3. nadzemním podlažím.

Dále došlo k celkové modernizaci interních
lůžkových jednotek ve 2. a 3. nadzemním podla−
ží. Přibližně uprostřed podlaží je situována vyšet−
řovna s přímou návazností na sesternu, která roz−
dělila lůžkovou kapacitu řešeného podlaží na dvě
poloviny. Západní část lůžkového oddělení byla
zrekonstruována na komfortnější dvoulůžkové
pokoje s vlastním sociálním zázemím, ve východní

ramp. Pokoje, včetně zázemí pro lékaře, dostaly
nové obklady a podlahy.

Na vybavení nově zrekonstruovaných pokojů
se podílely obce Dambořice a Uhřice. S poskyt−
nutých darů byla zakoupena moderní elektrická
polohovací lůžka.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované bu−
dovy interního oddělení Nemocnice Kyjov pro−
běhlo ve středu 20. února 2013 za účasti hejtmana
Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Cel−
kové náklady této investiční akce dosáhly 41 mi−
lionů 950 tisíc korun – do výše 40 milionů korun

Velké poděkování patří nejen pacientům za jejich
trpělivost, ale také veškerému personálu nemoc−
nice, který ztíženou situaci dokonale zvládl.

S rekonstrukcí interního pavilonu D2 nepřímo
souvisí zateplení pláště a výměna otvorových
výplní pavilonu interny o celkovém objemu ná−
kladů 6 milionů korun. Tato akce je spolufinan−
cována ze strukturálních fondů EU prostřednic−
tvím Operačního programu Životní prostředí
a investičních dotací zřizovatele – Jihomorav−
ského kraje.

Ing. Bronislav Klečka, provozně−technický náměstek
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Nemocnice Kyjov pokračuje v úspěšném využívání dotací ze struk−
turálních fondů EU a ve spolupráci se zřizovatelem – Jihomorav−
ským krajem – chystá postupné zateplování dalších objektů areálu.

V uplynulých dvou letech proběhla výměna oken a zateplení bu−
dovy kožního oddělení a Interního pavilonu.

V současnosti probíhá výběr zhotovitele na zateplení a výměnu
oken Gynekologického a Dětského pavilonu. Tato akce je spolufi−
nancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí a investiční dotace zřizovatele Jihomo−
ravského kraje. Předpokládáme zahájení realizace v září letošního
roku.

Chystají se projektové dokumentace na zateplení pavilonu ORL,
plicního pavilonu a budovy onkologie.

Na podzim letošního roku nás čeká regenerace vegetačních
prvků areálu Nemocnice Kyjov. Za pomocí dotací z fondů EU a vlast−
ních investic dojde k odstranění dřevin ze zdravotních, bezpečnost−
ních a kompozičních důvodů a následně k nové výsadbě, která za−
chová a doplní současnou kompozici parku.

Ing. Bronislav Klečka, provozně−technický náměstek

Nemocnice pokračuje v získávání dotací
ze strukturálních fondů EU
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///// NAVŠTÍVILI NÁS /////

Milá a veselá návštěva dětského oddělení
Děti z mateřské školy zjistily, že už se do nemocnice bát nemusí

Dětské oddělení ve dnech 6. a 7. června na−
vštívily děti z mateřské školy z ulice Nádražní v Ky−
jově. Na uvítanou byl pro školáčky připraven malý
test, proč děti do nemocnice chodí, co je trápí
a co musí nebo nesmí dělat, aby do nemocnice
nemusely.

Děti měly možnost nahlédnout do ambulancí,
kde si poslechly fonendoskopem srdíčko, zvážily
se a natočily si ekg. Aktivně odpovídaly na otáz−
ky, co pan doktor „hladí“, kam všude se dívá, co
všechno poslouchá a které nástroje při tom pou−
žívá.

Prohlédly si pokoje na kojeneckém oddělení,
mateřskou školku pro hospitalizované děti  a do−
věděly se, že když nemůže v nemocnici zůstat
maminka, připravíme velikou postel klidně i pro
tatínka nebo babičku. Zavítaly i na oddělení,
kde máme postýlky pro čerstvě narozená mi−
minka. Dokonce jim i jedna pyšná maminka svoje
novorozeně ukázala.

Opravdu velkým zážitkem bylo, když prim.
MUDr. Tauš našel ochotného dobrovolníka,
který si lehl na ultrazvukové vyšetřovací lůžko
a nechal ostatní kamarády „nahlédnout“ na svoje
ledviny. Pak bylo ovšem trochu obtížné vysvětlit
těm ostatním, že nemáme zas tolik času, aby se
nechali vyšetřit všichni.

Smutek ale záhy vystřídalo nadšení, když se
svezly velkým výtahem do suterénu a navštívily
sestřičky na JIP. Tady také velmi hravě poznaly,
že prasátko na stěně s červenými puntíky po těle
nemá skvrnivku, ale neštovice. V herně na oddě−
lení větších dětí pak byla přestávka vyhrazená na
občerstvení domácími buchtami a čajem.

První skupina návštěvníků se setkala se zdra−
votnickými klauny, kteří jsou pravidelnými hosty
našeho oddělení. Zpočátku byly děti trochu ne−
důvěřivé, ale stačilo pár „šaškovin“ a smích byl
slyšet až k vrátnici. Je až neuvěřitelné co dva
směšně oblečení lidé s červenými nosy, plasto−
vou židličkou, housličkami a hadrovou panenkou
dokáží s dětmi udělat.

Ještě než všichni opustili naše oddělení, do−
stali dárečky. Byly to výrobky našich pacientů,
paní učitelky a paní vychovatelky, za což jim patří
velký dík. K našemu velkému překvapení se při
odchodu nikdo nebránil pořádné dezinfekci ru−
kou. Jinak to nešlo, každá návštěva při odchodu
musí tento proces podstoupit, a to bez výjimek.
Ještě pár fotek na závěr a někdy příště zase na
shledanou.

 Návštěvy mateřských škol jsou součástí pro−
jektu dětského oddělení, které se touto formou

prezentuje veřejnosti a hlavně chce ukázat těm
nejmenším, že pobytu u nás se nemusí bát, a že
občas tady zažíváme i velikou srandu. V následu−

jícím školním roce chceme školkám i školám
poskytovat jednoduchou a hravou formou infor−
mace o první pomoci, zapojit do projektu i zá−
chranné sbory, policii a další. V péči o děti nám
začnou pomáhat malí skřítci a víly. A pokud se to
podaří, budou nás pravidelně navštěvovat zástupci
zoologické zahrady i se svými svěřenci a pejsek
cvičený pro canisterapii. Tak uvidíme. Snad se
nám to podaří.

Bc. Renata Masaříková, vrchní sestra dětského oddělení
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www.nemkyj.czNavštivte webové stránky
kyjovské nemocnice

Nemohlo chybět ani skupinové foto.

Děti z Mateřské školy Nádražní si návštěvu dětského oddělení užívaly.
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///// ZAJÍMAVOSTI Z NEMOCNICE /////

V naší porodnici nosí děti čáp
Krásný neopakovatelný okamžik ve Vašem životě je tu. Jste máma!

Nadace Křižovatka předala 10 monitorů
Babysense dětskému oddělení

Nadace Křižovatka je mimovládní nezisková or−
ganizace. Vznikla v roce 1995 jako jediná v ČR
s cílem pomáhat dětem ohrožených „Syndromem
náhlého úmrtí novorozenců a kojenců“ – SIDS.
Jejím cíle je dovybavit všechna dětská a novoro−
zenecká oddělení a JIP po celé republice potřeb−
ným množstvím monitorů pro monitoraci dechu
– Babysense II.

Babysense II trvale detekuje pohyby Vašeho
dítěte a spouští zvukový a optický signál, pokud
se dechová akce zastaví na více než 20 sekund
nebo pokud dechová frekvence poklesne pod
10 nádechů za minutu. Systém zahrnuje kontrol−
ní jednotku připojenou k senzorovým deskám
umístěným mezi matrací a dnem postýlky, které
monitorují pohyby dítěte. Senzory nejsou v pří−
mém kontaktu s dítětem a jeho pohyb neome−
zují.

///// POMÁHAJÍ NÁM /////
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Že na čápa dnes nikdo nevěří? Věřte, nevěřte
– u nás nosí děti čáp! Spokojeně si sedí na na−
šem starém komíně, hodně vysoko, rozhlíží se po
okolí, hodně daleko.

Vidí, že ani po dlouhých únavných hodinách
strávených u internetu nemáme zcela jasno, kam
se vydat rodit. Vidí, že ani záplava nejnovějších
informací, osvědčených rad a přesných návodů
Vás zcela nezbavila pocitu nejistoty. Vidí, jak svou
nejistotu halíte do pevně stanoveného porodního
plánu, vidí Vaše tváře planoucí nezlomným od−
hodláním jej do puntíku dodržet. Běda světu, když
se to nepovede!

Což takhle oprostit se od zcela jasných in−
strukcí a zaručeně fungujících doporučení, ale jen
tak si docela jednoduše uvědomit, že budete
maminkou. A trochu se spolehnout na přírodu.
A také třeba na čápa.

Nepřipadají Vám výrazy jako: porodní analge−
zie, porodní plán, bonding ne−li malinko nesro−
zumitelné, tedy alespoň odtažité, chladné a stu−
dené?

A víte, co se za nimi vlastně skrývá? Že Vás
prostě nenecháme na holičkách. Že při porodu
pomůžeme, jak je třeba. Někdy víc a někdy méně.
Že se po porodu chováme tak, abyste si mohla

plně uvědomit, že právě teď se to stalo. Ten
krásný neopakovatelný okamžik ve Vašem životě
je tu. Jste máma! Dala jste nový život ten je teď
ve Vašich rukou. A to doslova na Vašem těle.
A už navždy bude. Se všemi radostmi a se všemi
povinnostmi, které narození dítěte přináší. Vy jej
budete sytit, hladit, konejšit a hýčkat od prvních
chvil po jeho narození. My budeme přihlížet a po−
máhat Vám.

Věřte: i v porodnici může být porod krásný.
Zvlášť když tu děti nosí čáp.

MUDr. Helena Černá, novorozenecké oddělení
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///// AKTUALITY Z NEMOCNICE /////

Konference fyziků v nukleární medicíně se zúčastnili odborníci z celé republiky.

Nemocnice Kyjov provádí školení v resuscitaci.
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Certifikace dle normy ISO 9001:2009
V letošním roce byl v kyjovské nemocnici

zaveden systém managementu kvality podle
normy ISO 9001, a to pro oblast procesu ste−
rilizace. Certifikace souladu systému manage−
mentu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO
9001:2009 proběhla 3. června.

NASKL II
Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie

a hematologicko−transfuznímu oddělení se po−
dařilo splnit náročně požadavky AUDITU II Ná−
rodního autorizačního střediska pro klinické
laboratoře. Prokázali tím, že procesy prová−
dění a zvyšování kvality vyšetřovacích po−
stupů jsou v těchto laboratořích nastaveny
správně a podle nejmodernějších poznatků
v jednotlivých oborech a splňují tak Národní
akreditační standardy (NAS) v rozsahu poža−
davků ISO 15189.

Školení v resuscitaci
Lékaři a sestry anesteziologicko resuscitač−

ního oddělení provádí školení v resuscitaci pro
pracovníky firem, praktické lékaře či školy.
Po teoretickém úvodu následuje praktický ná−
cvik na resuscitačních modelech dospělého
člověka i dítěte. Bližší informace zájemcům na
sekretariat@nemkyj.cz

V nemocnici proběhla konference
fyziků v nukleární medicíně

Oddělení nukleární medicíny Nemocnice
Kyjov ve spolupráci s fyzikální sekcí České spo−
lečností nukleární medicíny uspořádalo ve
dnech 22. a 23 5 2013 konferenci fyziků nuk−
leární medicíny. Zúčastnilo se jí 70 fyziků
a lékařů z České i Slovenské republiky.

Přednášky byly rozděleny do několika te−
matických celků: využití tabletů a smartfonů
v nukleární medicíně, diagnostické standardy
a legislativa, trendy zobrazování v nukleární
medicíně a dozimetrie a radiační ochrana
v nukleární medicíně. Přednesli je odborníci
z fakultních nemocnic, vysokých škol, firem
a odborných pracovišť. Jednání se odehrá−
valo v přátelském duchu a příjemné atmo−
sféře.

Mgr. Romana Škarecká, vrchní sestra operačních sálů
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///// NOVINKY V MODERNÍ MEDICÍNĚ /////

Nukeární medicína významně usnadňuje diagnostiku

Starosta Kyjova František Lukl (zleva) s ředitelem nemocnice Petrem Svobodou a primářem Jiřím Bakalou.

Moderní medicína ve svém poznání chorob
a terapie dnes míří až do buňky a jejího metabo−
lismu, kde je možné zjišťovat změny při nemoci
nebo při její léčbě. Jedna z metod, které se pou−
žívají ke sledování změn v jednotlivých orgánech
a jejích buňkách, je nukleární medicína.

K vyšetření se používají látky, které se v da−
ném orgánu vychytávají. Označují se izotopem,
nejčastěji Tc, kde poločas rozpadu je 6 hodin. Izo−
top se sleduje pomocí kamery (gamakamery nebo
scintilační kamery).

Rutinním vyšetřením je scintigrafie skeletu,
které se provádí při nádorových onemocněních
prsu, prostaty a dalších orgánů, kde je možné
odhalit šíření nemoci do kostí, což má veliký pří−
nos pro terapii pacienta. Toto vyšetření se pro−
vádí od hlavy až po palce na dolních končetinách
– jedná se tzv. celotělové vyšetření.

Velmi časté je také vyšetření prokrvení a pro−
vzdušnění plic u podezření na vmetek neboli em−
bolii do plic, tzv. perfuzně−ventilační scan.

Poměrně složitým testem je vyšetření prokr−
vení a funkce srdce, které se provádí v klidu a po
zátěži. Pacient je zatížen na bicyklovém ergome−
tru do plné zátěže, poté se aplikuje látka do žíly
a provede první snímkování. Další snímkování se
provádí asi za 2 hodiny po aplikaci látky a poté
lékař srovnává obraz srdce po zátěži a v klidu.
U pacienta se špatným prokrvením srdečního
svalu se objevuje po zátěži oblast poškození,
která je v klidu normální.

V USA se většinou u starších pacientů pro−
vádí zátěž pomocí aplikace farmaka, kdy dojde
k zobrazení postižené oblasti. Jako druzí v repub−
lice jsme zavedli vyšetření pomocí podání léku
Rapidscan u pacientů, kteří nezvládnou zátěž na
ergometru.

Vyšetření mozku se provádí u pacientů s po−
škozením mozku, například u tzv. mrtvice, kdy se
odhaluje oblast postižení mozku a dále se může
sledovat úspěšnost léčby.

Během roku 2012 oddělení nukleární medi−
cíny Nemocnice Kyjov zavedlo moderní vyšetření

pomocí preparátu DaTSCAN u pacientů s pode−
zřením na Parkinsonovu chorobu, který zobra−
zuje struktury mozku v oblasti bazálních ganglií,
kde se tvoří látka dopamin.

Vyšetření ledvin, jejich činnosti a hlavně po−
dílu funkce každé ledviny se provádí u pacientů
například s blokádou ledvin kamínky. Funkce led−
vin se dále sleduje také u nemocných s cukrov−
kou, vysokým tlakem nebo během léčení zhoub−
ných nádorů.

Štítná žláza a její poškození byly jednou z prv−
ních metod v nukleární medicíně. Zjišťuje se veli−
kost a funkce štítné žlázy a její ložiskové změny.
Zajímavé je také vyšetření příštítných tělísek,
které řídí pohyb vápníku v těle, kde jejich po−
rucha může ohrozit pacienta na životě.

Další možností vyšetření je zjišťování poruchy
toku v lymfatických cestách, která bývá nejčas−
tější příčinou otoku končetin.

Ve spolupráci s chirurgickým oddělením se
provádí také značení sentinelové uzliny u paci−

entek s karcinomem prsu, které zlepšuje léčbu
a umožňuje šetrnější operační řešení.

K provádění takto složitých vyšetření je nutná
dokonalá spolupráce a souhra všech pracovníků
oddělení nukleární medicíny, tedy lékařů, sester, far−
maceutů a inženýrů, která je na zdejším oddělení na
vysoce profesionální úrovni. Dokazuje to i bohatá
přednášková činnost, ke které jsou zváni v rámci
celostátních i mezinárodních konferencí a sjezdů.

V letošním roce to byl Mezinárodní kongres
telemedicíny v Brně, konference Karcinom prsu
a moderní onkologie v Černé Hoře, Setkání uži−
vatelů DaTscanu v diferenciální doagnóze Par−
kinsonovy choroby, Brněnské onkologické dny,
Mezinárodní kongres SEKCAMA onkologie v Bra−
tislavě, ale i Mezinárodní kongres v kardiologii
a v neposlední řadě také Konference fyziků v nuk−
leární medicíně, kterou oddělení nukleární medi−
cíny organizovalo ve spolupráci s Českou společ−
ností nukleární medicíny ČLS JEP.

Prim MUDr. Jiří Bakala
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Gamakamera slouží k celotělovému vyšetření. Gamakamera z pohledu pacienta.
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///// POMÁHAJÍ NÁM /////

Dětské oddělení podpořila také Základní škola ve Svatobořicích−Mistříně.

Ředitel nemocnice Petr Svoboda přebírá z rukou kyjovského starosty Františka Lukla klíče od nové sanitky.

Ke sponzorům dětského oddělení patří Základní škola v Šardicích.

3x
 f

ot
o 

M
ar

tin
 P

el
ik

án

Nová sanitka pořízená z daru města
Kyjova ve výši 1 000 000 Kč

Naše nemocnice obdržela dar od města Ky−
jova v hodnotě 1 000 000 Kč, za který byl po−
řízen nový sanitní vůz. Komfortní vybavení
nového sanitního vozu zajistí spokojenost při
transportu pacientů do naší nemocnice.

Benefiční koncert ve prospěch
dětského oddělení

Ve středu 15. května 2013 se v kyjovském
DK uskutečnil benefiční koncert u příležitosti
dvoustého výročí narození Giuseppe Verdiho.
V prostorách Domu kultury tak zazněly úryvky
děl tohoto světoznámého autora.

Výtěžek koncertu byl určen dětskému od−
dělení Nemocnice Kyjov. Srdečný dík patří
panu advokátu Karimu Ponticelli za skvělý ná−
pad a zorganizování koncertu, dále také všem
účinkujícím umělcům za zprostředkování ne−
všedního uměleckého zážitku a v neposlední
řadě všem podporovatelům a sponzorům dět−
ského oddělení.

Nova Mosilana a.s.
Reality GAIA s.r.o.
Reality Bystřický
Albera Morava s.r.o.
Vinné sklepy Skalák
Základní škola T.G.Masaryka

Šardice, p.o.
Základní škola a Mateřská škola

Svatobořice−Mistřín, p.o.

Kyjovská nemocnice uspořádala
2. ročník Přehlídky vín

Dne 20. dubna 2013 se uskutečnil II. roč−
ník Přehlídky vín pod záštitou hejtmana Jiho−
moravského kraje JUDr. Michala Haška a sta−
rosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA.
Přehlídku vín zahájil svým proslovem hejt−
man Jihomoravského kraje JUDr. Michal Ha−
šek, poté se slova ujal ředitel nemocnice
doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc.,FRCS(T).

V 17 hodin proběhla aukce archivních vín,
ve které se dražilo 7 vín starších ročníků. Draž−
ba vynesla celkem 35 761 Kč.

Letošní Přehlídky vín se zúčastnilo kolem
350 lidí, po celé odpoledne jim k tanci a po−
slechu vyhrávala Cimbálová muzika z Vaceno−
vic.

Průběh Přehlídky vín excelentním způso−
bem doprovázelo mluvené slovo moderátora
Petra Fridricha, který svým výkonem přispěl
k srdečné atmosféře celého odpoledne.

Výtěžek z této dobročinné akce byl po−
užit k zakoupení přístrojů na diagnostiku
a léčbu novorozenecké žloutenky.

Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěš−
nému průběhu této akce!

−red−


