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Nemocnice Kyjov o víkendu přivítá nejen pacienty 

 
Gynekologicko-porodnické, dětské, endoskopie trávicího traktu nebo třeba nukleární medicína. 
Příklady oddělení, které se v sobotu 2. dubna v rámci Dne otevřených dveří Nemocnice Kyjov 
zpřístupní návštěvníkům. Akci ve 13 hodin zahájí hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek 
s kyjovským starostou Františkem Luklem a vedením nemocnice. 
 
Stejně jako při předchozích ročnících na zájemce čeká celá řada zajímavých zastávek a atrakcí. 
„Jedním z letošních lákadel je například možnost prohlédnout si, jak to vypadá uvnitř tlustého 
střeva. Návštěvníci se projdou devítimetrovou maketou a získají informace o prevenci rakoviny 
tlustého střeva, na kterou jen v České republice ročně umírají tisíce lidí,“ uvedla ředitelka 
Nemocnice Kyjov Danuše Křiváková.  
 
Zájemci se dozvědí o činnosti všech nemocničních úseků, některé z nich si sami prohlédnou. Zjistí 
například to, jak je postaráno o nově narozená miminka, budoucí maminky získají informace o 
předporodních kurzech. Jako součást prezentace plicního oddělení bude k dispozici spirometr, 
který umí odhalit potíže v dýchacích cestách, lékaři kožního oddělení budou provádět vyšetření 
znamének dermatoskopem, na endoskopickém oddělení si návštěvníci prohlédnou vyšetřovací 
prostory. „Chceme, aby den otevřených dveří byl pro návštěvníky co možná nejatraktivnější, proto 
mohou bezplatně absolvovat některá vyšetření, například zraku či sluchu, řadu věcí si budou moct 
sami vyzkoušet. Třeba nácvik první pomoci, cvičení pomocí takzvaného SM systému, taky 
ochutnávku různých doplňků stravy,“ přiblížila program náměstkyně ošetřovatelské péče Veronika 
Neničková a dodala, že den otevřených dveří potrvá zhruba do 17 hodin. 
 
Nemocnice Kyjov se pro sobotní den stane zajímavým výletem pro rodiny s dětmi. Na ty čeká třeba 
ukázka canisterapie, tedy léčebného kontaktu člověka se psem. Taky loutkové divadlo, tvořivé 
dílničky s preventivním zaměřením či malování na tzv. kiwanis panenky. V areálu nemocnice budou 
přistaveny vozy rychlé záchranné pomoci a vozy dopravní zdravotnické služby s možností jejich 
prohlídky.   
 
V Nemocnici Kyjov pracuje více než tisíc lidí a je tak největším zaměstnavatelem okresu Hodonín. 
V areálu působí skoro padesát odborných ambulancí. Součástí je taky detašované pracoviště ve 
Veselí nad Moravou, kde jsou umístěna lůžka následné péče. Je to spádová nemocnice pro zhruba 
sto osmdesát tisíc pacientů, jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 
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