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NOVINKY | Nemocnice Kyjov 
zřídila pozici ombudsmana
Nemocnice Kyjov zřídila novou pozici ombudsmana. 
Pokud jste se setkali v  nemocnici s  nevyhovujícím 
chováním, byli jste (ne)spokojeni s poskytnutou péčí 
a službami nebo se domníváte, že zdravotnický per-
sonál nekomunikuje podle očekávání, máte právo po-
dat oficiální stížnost. Stejně tak prostřednictvím om-
budsmana mohou do nemocnice přicházet podněty 
na zlepšení její práce.
„Našich pacientů si vážíme a každý podnět je důkladně  
prošetřen. Rozhodli jsme se v  Nemocnici Kyjov  
vytvořit post nemocničního ombudsmana, aby se 
klienti, ale i zaměstnanci měli o koho opřít při ře-
šení svých podnětů a připomínek,“ vysvětlil ředitel  
Nemocnice Kyjov MUDr. Jiří Vyhnal. 
Nemocničního ombudsmana jmenuje ředitel nemoc-
nice. Jeho povinností je mimo jiné zachovávat mlčen-
livost. Stala se jím náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Mgr. Veronika Neničková, MBAce.
„Věříme, že náš zdravotnický personál přistupuje 
k pacientům s co největší možnou mírou empatie. Vše 
je ale o konkrétních lidech, a může nastat situace, kdy 
se pacient vymezí. Nebo jsou to rodinní příslušníci, 
kteří chtějí řešit postupy léčby či chování zdravotní-
ků. Do komplikované situace se může dostat i sám 
zdravotník,“ popsala některé situace ombudsmanka 
Veronika Neničková a současně dodala, že se k ní ne-
musí dostávat jen negativní zkušenosti. Z nemocnice 
odcházejí i spokojení pacienti, a ti nebo jejich rodinní 
příslušníci mohou mít potřebu vyjádřit vděk za ne-
mocniční péči, za vzorný přístup, empatii a podporu 
ze strany lékařů a sester. Podněty mohou podávat ne-
jen klienti, ale také zaměstnanci nemocnice.
„Všechny impulsy jsou pro nás důležité, pomáhají 
nám zlepšovat naši práci. Nemocnice je otevřena ve-
řejnosti, proto se nebráníme podnětům. Posouvají nás 
a mají pro nás obrovský význam,“ dodává nemocniční 
ombudsmanka.
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Materiály připravila Veronika Hollerová,
tisková mluvčí Nemocnice Kyjov, hollerova.veronika@nemkyj.cz

Pohádkové ORL
Nejenom nadstandardní výbava pokojů, ale také jejich 
výzdoba může velmi významně ovlivnit psychiku paci-
entů pobývajících na nemocničním lůžku. Děti hospi-
talizované na kyjovském oddělení ORL se nyní mohou 
cítit zase o kousek lépe, a to díky nové výzdobě pokojů. 
Součástí pokojů pro děti a jejich doprovod je i televize, 
wifi a dětský koutek s hračkami. 
Dětské pokoje jsou napojeny na speciální monitorovací 
zařízení. Personál oddělení má dětské pacienty po ope-
raci pod dohledem a může kdykoli zareagovat v přípa-
dě potřeby.
Vůbec nejčastěji přichází malí pacienti k operaci nosní 
mandle. Mezi další operační zákroky patří odstranění 
krčních mandlí, zavádění ventilačních trubiček a plas-
tické operace boltců. V loňském roce v období od břez-
na do prosince bylo na ORL oddělení odoperováno 184 
dětí. Doprovod rodiče nebo jiného dospělého je zde 
vítán a pomáhá zvládat malým pacientům obavy z ne-
mocničního výkonu. Děti lépe spolupracují, jsou klidněj-
ší a rekonvalescenci mohou zvládnout snáze.
Na ORL oddělení bylo v  loňském roce hospitalizová-
no 1193 pacientů. Na ambulanci bylo v  loňském roce 
provedeno přes 28 000 ošetření, z čehož téměř třetina 
byla provedena u dětí do 18 let věku.

Kurzy první pomoci/
neodkladná resuscitace
Lidský život je pro nás důležitý – resuscitace může od-
vrátit nebezpečí smrti. Naučíme Vás poskytovat první 
pomoc lidem v tísni. Neodkladná resuscitace není slo-
žitá – když víte JAK a KDY!
• Obsah vzdělávání přizpůsobíme potřebám každého 
 pracoviště.
• Umíme pomoci vybavit pracoviště pomůckami 
 potřebnými pro poskytování první pomoci.
• Kurzy školí zkušení lékaři a profesionální zdravotníci.

PROČ ABSOLVOVAT KURZ 
VE SPOLUPRÁCI S NEMOCNICÍ KYJOV?
Naší snahou je přinést účastníkům co nejvíce teoretic-
kých znalostí s možností prakticky vyzkoušet správné 
provedení poskytování první pomoci. 
• Předáváme informace tak, aby byly srozumitelné
• Pracujeme s dětmi i dospělými
• Rádi přijedeme za Vámi a ušetříme Váš čas
• Snažíme se účastníky připravit na situaci, aby 
 dokázali co nejlépe zareagovat
• Účastníci si prakticky vyzkouší resuscitaci formou 
 nácviku na figurínách
• Časový rozsah 60 – 90 min., optimální počet 20 – 25 
 osob na jednoho lektora (dle požadavků více lektorů)
• Cena za kurz 4 000 až 8 000 Kč podle délky a obsahu

PRO KOHO JE KURZ URČEN?
Školy, zájmová sdružení, sportovní kluby, organizace,  
firmy, státní správa a samospráva.

MÁTE ZÁJEM O KURZ? JAK SE ZAREGISTROVAT?
Kontaktujte nás! Upřesněte prosím počet osob, místo 
konání a navrhněte ideální termín. Zanechejte na sebe 
e-mailový i telefonický kontakt. Rádi s Vámi dohodneme 
vhodný termín.
sekretariat@nemkyj.cz

Chcete si ulehčit porod? 
Přijďte si zacvičit!
Budoucím maminkám nabízíme skvělou příležitost setká-
vat se v období těhotenství při vhodném cvičení. Určeno 
je všem ženám, které jsou zdravé a jejichž těhotenství 
probíhá fyziologicky, tedy bezproblémově. V tom přípa-
dě není důvod se cvičení obávat. Má nejenom výborný  
vliv na kondici, ale i psychiku nastávajících maminek  
a působí blahodárně i na miminko. Byla jste zvyklá cvičit 
ještě v době před otěhotněním? Pak se nemusíte bát po-
kračovat. Pokud se cítíte fit i nyní, připojte se k nám. Rádi 
Vás podpoříme!

KDY: Každé pondělí od 14:30 hod.
KDE: Rehabilitační oddělení (pavilon C, vchod C4)
PROČ: Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, na 
oblasti pohybového aparátu, které trpí změnami v těho-
tenství, věnujeme se také přípravě k porodu.
S SEBOU: Cvičební úbor, ručník, přezůvky, nutné dopo-
ručení lékaře.
CENA: Cvičení v těhotenství 80 Kč.

Objednat se můžete na RHB oddělení v Kyjově 
na tel. čísle 518 601 563.


