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Pane primáři, jakou máte za sebou 
pracovní kariéru?

Do Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy 
jsem nastoupil hned po promoci v roce 1985 a 
zůstal jsem této instituci věrný dosud. První 
roky jsem strávil jako sekundární lékař na 
interním oddělení v Petřkovicích, poté jsem 
pokračoval ve stejné pozici na II. interně. 
Následoval přestup z pozice oddílenského lé-
kaře na pozici lékaře koronární jednotky. V 
roce 1997 druhá interna otevřela katetrizační 
sál, kde jsem našel své místo na dalších 13 
let.
V minulosti existovaly v MNO tři inter-
ní oddělení, které se vloni sloučily do 
jedné velké Interny. Můžeme trošku 
charakterizovat strukturu tohoto od-
dělení?

Sloučení interních oddělení vyvolalo 
emoce dávno nevídané a přesahující rámec 
městského zdravotnického zařízení. Dotazy 
na smysl a funkčnost padaly a padají na nej-
různějších fórech. Dovolím si odhadnout, že 
většina diskutérů nenašla pro tento krok ma-
nagementu pochopení. 

Formát tohoto rozhovoru jistě neumožňu-
je detailně rozebrat všechny skutečnosti, kte-
ré tomuto rozhodnutí předcházely, proto se 
pokusím o co nejstručnější shrnutí situace. 

Historické členění interen na první, dru-
hou a třetí přežívalo doby, režimy a primáře s 
neměnností a lehkostí K. Gotta. 

V minulém roce zazněl ze strany pojišťo-
ven požadavek na nasmlouvání péče dle jed-
notlivých interních podoborů na přesně sta-
noveném počtu lůžek –tj. všeobecné interny, 
gastroenterologie, kardiologie, resp. geron-
tologie. Tato skutečnost si logicky vynutila 
řez do zaběhaného schématu. Všeobecnou 
interní péči totiž budou poskytovat 4 stanice 
(značení A, B, C, D), z nichž dvě patří pod bý-
valou internu I. a dvě pod internu III. Kromě 
všeobecně interních lůžek bude nová interna 
poskytovat služby na poli geriatrie (jedna 
stanice - G) a gastroenterologie (stanice F + 

metabolická jednotka intenzivní léče + am-
bulantní komplement). Jedinou bývanou in-
ternou, která zůstala organizačně kompakt-
ní, je bývalá interna II nyní tedy kardiologie 
(3 stanice – E, H, I + koronární jednotka, 
katetrizační sál + ambulance). V nejbližší 
budoucnosti nás čeká snaha o nasmlouvání 
lůžek v dalších interních specializacích jako 
je angiologie a diabetologie.
Setkávám se s tím, že jsou zmatené 
spojovatelky nemocnice, ale také dis-
pečink záchranné služby. Podle čeho 
se mají jak oni, tak i pacienti přicháze-
jící do MNO orientovat?

Nedobrou situaci si uvědomujeme a na 
zlepšení pracujeme. Jen malou omluvou pro 
současnou situaci snad může být fakt, že po-
tíže s orientací pacientů nenastaly až se spoje-
ním interen, ale jsou dlouhodobou záležitostí. 
Viz bývalá interna tři, která měla stanice jed-
na a dvě při současné existenci interen I a II , 
či problémy s označením pater interního mo-
nobloku, kdy příbuzný pacienta informovaný 
o pobytu svého bližního na druhém patře 
interny na výtahu navolil druhé patro a vyjel- 
ve skutečnosti do patra prvního, kde marně 
pátral po umístění hledané osoby. V nejbližší 
době budou na přístupových místech interen 
umístěny prozatímní orientační tabule, které 

Zájemců o vyšetření znamének bylo devadesát osm
V pondělí 10. května se také kožní ambulance Dermatovenerologie Městské nemocnice 

Ostrava připojila k již desátému ročníku  Evropského dne melanomu.

 „Letos přišlo k nám do ambulance celkem 98 zájemců o vyšetření znamének. U žádného 
jsme však neobjevili melanom. Zachytili jsme jednoho pacienta s podezřením na bazaliom,“ 
řekla primářka Dermatovenerologie MNO MUDr. Pavlína Fuksová. 

„Fakta jsou varující. V posledních letech se výskyt melanomu v České republice více než 
řekla primářka Dermatovenerologie MNO MUDr. Pavlína Fuksová. 

„Fakta jsou varující. V posledních letech se výskyt melanomu v České republice více než 
řekla primářka Dermatovenerologie MNO MUDr. Pavlína Fuksová. 

ztrojnásobil. Melanom patří mezi nejzhoubnější a nejzákeřnější nádory vůbec, protože rychle 
metastazuje do ostatních částí těla. Nejohroženější jsou lidé se světlou kůží, náchylnou ke 
spálení a tvorbě pih, dále také lidé s velkým počtem získaných névů. Až polovina melanomů 
vzniká z pigmentového znaménka, které se na první pohled zdá být v pořádku. Značně  pode-
zřelé znaménko má nepravidelné okraje, je asymetrické, nemá ostré ohraničení, je větší než 
pět  milimetrů, mění barvu, tvar, velikost, svědí, popřípadě krvácí. Svědění, krvácení anebo 
zánět už může být známkou přítomnosti maligního melanomu,“ řekl MUDr. Petr Zajíc, MBA 
– dermatolog a náměstek pro léčebnou péči.

(via)

Speciální slevy 
na bydlení pro 
zaměstnance MNO

Městská nemocnice Ostrava, p.o., začala 
v květnu svým zaměstnancům poskytovat 
další benefit, a to nad rámec benefitů po-
skytovaných v rámci FKSP. 

Vyjednala pro své zaměstnance speciální 
slevy na pronájem a možnost přednostního 
výběru volných bytů, které jsou nabízeny k 
dlouhodobému pronájmu společností RPG 
Byty s.r.o. Výhody vyplývající z této spolu-
práce jsou následující :
  zaměstnancům MNO bude poskytnu-

ta 15% sleva z nájmu vybraného bytu 
  není placena žádná provize za zpro-

středkování
  požadavky zaměstnanců MNO budou 

řešeny přednostně
  kauce za nájem bytu bude činit jed-

nonásobek předpokládané částky za 
nájemné a zálohy za služby (běžně 
trojnásobek)

  sleva na nájem platí i pro zaměstnan-
ce, kteří již byt RPG s tržním nájmem 
užívají

Přednostní nabídka volných bytů pro za-
městnance je zveřejněna na INTRANETU 
ve složce PERSONÁLNÍ. Tato nabídka je ak-
městnance je zveřejněna na INTRANETU 
ve složce PERSONÁLNÍ. Tato nabídka je ak-
městnance je zveřejněna na INTRANETU 

tualizována vždy ve středu po 13:00 hod. a je 
platná do následujícího úterý do 9:00 hod.

V případě zájmu o prohlídku a proná-
jem bytu z přednostní nabídky se vždy do 
uvedené platnosti nabídky zájemce obrátí 
na paní Irenu Hlavatou (personální úsek) 
na tel.: 596 193 800 nebo prostřednictvím 
e-mailu irena.hlavata@mnof.cz, kde nahlá-
sí číslo nabídky; pro kontrolu také adresu 
bytu, jméno a příjmení, datum narození, 
trvalé bydliště, telefonické spojení a počet 
osob, které budou bydlet v bytě.

Běžná nabídka volných bytů je zveřejně-
na na www.rpgbyty.cz a v případě zájmu o 
byt z této nabídky musí zájemce kontakto-
vat přímo uvedeného makléře

Ing. Jana Ašerová, personální náměstekPOKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ...

Představujeme primáře Interny 
MUDr. Radima Kryzu



Generální ředitel a předseda představen-
stva společnosti ArcelorMittal pan Augustine 
Kochuparampil navštívil v úterý 27. dubna 
oddělení Dětského lékařství Městské nemoc-
nice Ostrava a předal sponzorský dar - moni-
tory dechu BABYSENSE v hodnotě skoro 26 
tisíc korun.

Přístroj dokáže kontrolovat dýchání a po-
hyb dítěte přímo v postýlce a zabránit tím 
náhlému úmrtí. Syndrom náhlého úmrtí 
totiž přichází bez varování a postihuje úplně 
zdravé děti, kdy miminko ve spánku přesta-
ne dýchat a udusí se. Statistiky ukazují, že 

nejvíce ohroženy jsou děti mezi druhým a 
pátým měsícem života. Nejkritičtější je čas 
mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. 

Jak řekl primář Dětského lékařství MUDr. 
Tomáš Gruszka, monitory dechu se v českých 
nemocnicích používají už zhruba deset let. 
Za tuto dobu u nás k náhlému úmrtí kojence 
nedošlo. „Kromě toho, že tyto přístroje hlí-
dají naše miminka, půjčujeme je maminkám 
za mírný poplatek domů. Nemusí si tedy po-
řizovat drahý přístroj za několik tisícovek,“ 
dodal Gruszka.

(via)

Ve středu 12. května se uskutečnilo ote-
vření nové spisovny Městské nemocnice 
Ostrava. Slavnostního přestřižení pásky se 
ujal ředitel nemocnice Jan Zháněl společně 
s náměstky primátora Zdeňkem Trejbalem 
a Lubomírem Pospíšilem.

Nemocniční spisovna vznikla přestav-
bou starého zakladačového skladu, do 
kterého byla vbudována dvě nová podlaží, 
výtah, klimatizace, kompletní zázemí pro 
pracovníky archivu a systém vyhovující 

nejnovějším bezpečnostním, hygienickým a 
protipožárním předpisům.

Přestavba byla zahájena v červenci roku 
2009 a ukončena letos v únoru. V této chvíli 
je ze starého archivu přestěhována téměř 
polovina ze 4 000 běžných metrů zdravot-
nické dokumentace, kterou je nemocnice 
povinna uchovávat v některých případech 
až sto let. Investiční akci za téměř 35 mili-
ónů korun financoval zřizovatel nemocnice 
Statutární město Ostrava.  

(PaN)

Nová spisovna slavnostně otevřena
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návštěvám a příbuzným pacientů pomohou 
s orientací. Lze říci, že základním orientač-
ním bodem by měla být stanice, na které je 
pacient umístěn. Jednotné označení stanic 
písmeny nedává prostor k omylu, zbývá v ne-
mocnici lokalizovat jen tu kterou hledanou 
stanici. A s tímto problémem by měly pomoci 
právě orientační tabule, eventuálně informa-
ce vrátných či jiného zaměstnance. 
Připadá mi, že Interna se po sloučení 
stala největším oddělením Městské ne-
mocnice a také svým rozsahem odbor-
ností nejrozsáhlejším v rámci jednoho 
oddělení. Můžete prozradit něco ze své-
ho stylu řízení?

Máte pravdu. Interna se svými 275 lůžky 
(nyní 25 lůžek ubylo po uzavření oddělení 
K) byla skoro tak velká jako například celá 
nemocnice Krnov. Takto koncipované oddě-
lení je neřiditelné způsobem obvyklým na 
ostatních odděleních. Už jen ranní schůzka 
více než 50 lékařů komentujících události na 
jedenácti stanicích a jednotkách je záležitos-
tí jen obtížně představitelnou v každodenní 
praxi. Stejného počtu lůžek bychom nedo-
sáhli ani spojením všech chirurgických obo-
rů naší nemocnice. Mluvíme tady o oddělení, 
které ročně přijme kolem 9 000 pacientů. 
Proto jsme od začátku razili tezi maximální 
samostatnosti jednotlivých funkčních celků, 
kde jmenovaní asistenti jsou odpovědni za 
svěřenou část. Vedou ranní schůzky lékařů, 
vizitují oddělení a po všech stránkách řídí 
praktický provoz. Jednou týdně dochází k 
setkání všech asistentů se mnou. Na schůzce 
probereme aktuální problematiku minulého 
týdne, vyřešíme odborné problémy, stano-
víme úkoly na nejbližší období, probereme 
výsledky oddělení, ekonomické či personální 
otázky. Do problematiky všeobecné interny, 
gastroenterologie a gerontologie se tedy sna-
žím zasahovat co možná nejméně. Jinak řeče-
no nesnažím se změnit fungující celky k ob-

razu svému, ale jen řešit sporné záležitosti a 
koordinovat součinnost tak, aby interna jako 
celek byla vnímána jako přátelské a spolupra-
cující oddělení nemocnice s odpovídající vý-
konností, kvalitou poskytované péče a plnící 
zadané ekonomické ukazatele.
Určitě máte jako primář nějaké své vize, 
kam vést Internu, čeho dosáhnout - mů-
žete se s námi podělit?

Nejdůležitější je, aby moje vize byla kom-
patibilní s představami managementu, neboť 
ten určuje a je zodpovědný za celkové směřo-
vání nemocnice - tedy i interny. Zatím se zdá, 
že shodu v základních otázkách nalézáme. 
Prvotním úkolem krátkodobým je dokon-
čení nové organizační struktury oddělení, 
vytvoření takových pracovních podmínek, 
aby maximum lékařů, sestřiček a ostatních 
zdravotnických pracovníků mohlo naplnit 
své profesionální ambice a aby tedy vysoce 
kvalitní konsolidované kolektivy interen zů-
staly takovými i nadále. V déledobém hori-
zontu nás čekají dvě zásadní změny. Výstavba 
nového pavilonu chirurgických oborů umož-
ní přesun tří stanic bývalé interny III do 
interního monobloku a tedy vytvoření zcela 
nového uspořádání interny. To vidím jako 
velkou šanci na zkvalitnění funkce celého 
oddělení a možnost podstatným způsobem 
zvýšit komfort pacientů. Do té doby patrně 
bude nezbytné vyhovět také požadavkům na 
kardiocentrum se samostatnou organizační 
a řídící strukturou a kardiologické odděle-
ní osamostatnit. V té době by již mělo být k 
dispozici dostatečné množství informací a 
statistických dat, umožňujících vytvořit uce-
lenější obraz o interní problematice v MNO a 
tím jednoznačně specifikovat a zpřesnit po-
třeby jednotlivých částí interny. 

Proto mohu ujistit čtenáře, že spojení tří 
interen do jedné a následné vydělení kardi-
ologie, není tak nesmyslná konstrukce, jak 
je někdy prezentováno a v kuloárech komen-
továno. Dovolím si tvrdit, že žádný interní 

obor při současném uspořádání není diskri-
minován a není brzděn v rozletu. Fotbalovou 
hantýrkou řečeno - o výsledku nerozhoduje 
trenér určující rozestavení hráčů, ale jejich 
skutečný výkon na hřišti.
Co vás po jmenování a zapracování v 
nové pozici příjemně překvapilo, co na-
opak nepříjemně?

Začnu druhou částí otázky, která je snazší. 
S řídící prací jsem měl jakési zkušenosti jako 
vedoucí lékař katetrizačního sálu. Většinu 
problémů intervenční kardiologie šlo řešit na 
základě pečlivého vyhodnocení dostupných 
dat, srovnáním výsledků našeho pracoviště 
s ostatními, srovnáním cenových hladin, fi-
nanční náročnosti procedur. Kvalitu posky-
tované péče šlo krásně hodnotit srovnáním 
kvalitativních ukazatelů celosvětové uznáva-
ných. Nová pozice znamená, že musím denně 
řešit - a zaujmout stanovisko - k oblastem, 
ve kterých nejsem doma, kde je mi problém 
rychle nastíněn a kde maximum možného 
představuje ještě ověření situace konzultací 
další, pokud možno, nezávislé osoby. Navíc 
nepříjemně mnoho těchto rozhodnutí má ter-
mín - nejpozději ihned.

A příjemná překvapení - těch je celá řada, 
snažit se je jmenovat ale nebudu. Některé pří-
jemné překvapení bych určitě zapomněl jme-
novat a to bych nechtěl.
Po jmenování na pozici primáře se urči-
tě váš život změnil, můžete se nám svě-
řit, na které koníčky a zájmy nemáte čas, 
a na které si naopak čas uděláte vždy?

Po zhruba třech měsících jsem si arbit-
rárně stanovil, že jsem z nejhoršího venku 
(což samozřejmě bohužel zdaleka neodpoví-
dá realitě), a že tedy budu - jako za starých 
dobrých časů - stíhat všechno, co stíhat chci 
- hlavně tenis aktivně, jakýkoliv důležitý 
sportovní přenos jako pozorný divák. Ostatní 
oblasti - film, hudba, literatura – nadále mír-
ně strádají.                                                                                          

(via)
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Generální ředitel ArcelorMittal předal deset monitorů dechu
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Rozhovor o akreditaci 
nemocnice s 
Mgr. Olgou Hasákovou

Zaměstnanci jsou k akreditaci 
vstřícní

Paní magistro, v listopadovém Zpravo-
daji jsme psali o tom, že akreditace ne-
mocnice je dlouhodobý proces. Můžete 
nám říct, co je nového, v jakém stádiu 
se tento proces právě nachází?

K 1. květnu letošního roku byla panem 
ředitelem jmenována akreditační komise  
ve složení: předseda MUDr. Tomáš Mrázek, 
Ph.D., členové JUDr. Milada Němčíková, 
MUDr. Petr Zajíc, MBA, Bc. Jana Vůjtková, 
Ing. Jana Ašerová, Ing. Zdeněk Fluxa, Ing. 
Jaroslav Dusílek a Mgr. Olga Hasáková. 
Cílem komise je stanovit  úkoly, které se mají 
postupně plnit, termíny a konkrétní zodpo-
vědnost za jejich plnění. Jednotliví náměstci 
si na svých úsecích vytvoří pracovní skupi-
ny, které se budou na plnění úkolů postupně 
podílet.
Co nás čeká v nejbližší budoucnosti?

V této chvíli probíhá revize zdravotnické 
dokumentace. Primáři jednotlivých odděle-
ní byl doplněn tým auditorů o lékaře. Jejich 
úkolem bude zejména kontrola zdravotnické 
dokumentace. Do června by mělo proběh-
nout  naše interní školení ohledně zdravot-
nické dokumentace.  Uskutečnily se audity v 
externích organizacích Eurest a HPF Clean, 
průběžně probíhají audity na odděleních ne-
mocnice.
S jakým ohlasem u zaměstnanců nemoc-
nice se zatím setkáváte?

Zaměstnanci nemocnice jsou velmi 
vstřícní a přistupují k akreditačnímu proce-
su s velkým porozuměním. Lidé, na které se 
obracím,  mají zájem úkoly řešit, podílí se na 
jejich realizaci a dokonce přicházejí s vlastní-
mi podněty jak je řešit.

(via)

Radiologie MNO 
se prezentovala svými 
zkušenostmi

Ve dnech 26. – 27. dubna se již tradičně 
konal Kurz Radiologie hrudníku v krásném 
prostředí Čeladné v Beskydech. Letošnímu 
konal Kurz Radiologie hrudníku v krásném 
prostředí Čeladné v Beskydech. Letošnímu 
konal Kurz Radiologie hrudníku v krásném 

ročníku obzvláště přálo počasí. Oba dny byly 
krásné a slunečné, přesto účastníci kurzu tr-
pělivě poslouchali zajímavá sdělení. 

Kurz pořádal prof. Heřman z Radiologické 
kliniky LF UP a FN Olomouc, tentokrát ve 
spolupráci s Masarykovou Univerzitou Brno 
a Bohunickou FN pod vedením prof. Válka.  

Tématem letošního setkání byla proble-
matika onemocnění mediastina, hodnocení 

prostého snímku plic, onemocnění hrudní 
stěny a pleury. V rámci této akce jsou k před-
náškám vyzývání přednostové klinik FN, 
kteří svými sděleními shrnují problematiku 
danou tématem semináře a upozorňují na 
nejčastější chyby, které se v praxi objevují.

Přednášející ve svých sděleních kladli 
velký důraz na znalost anatomie, celý jeden 
blok byl věnován problematice rozšiřujícího 
se onemocnění TBC v populaci a radám, jak 
se s tímto závažným onemocněním vypořá-
dat při jeho diagnostice v praxi. Množství 
populace, které v současné době trpí TBC je 
varující a zejména s nárůstem imigrantů je 
třeba na toto onemocnění myslet.

Bylo nám ctí, že organizátoři akce, která 
je zařazena mezi výukové při Radiologické 
společnosti, přijali k prezentaci přednášku 
se dvěma kazuistickými sděleními z Městské 
nemocnice Ostrava. Přednášky byly dílem 
autorského tria – primářky MUDr. Michaely 
Vávrové, MUDr. Lenky Mikolajkové a primá-
ře MUDr. Radovana Kozla. 

S přednáškou vystoupila autorka toho-
to článku. Vzhledem k zařazenému tématu 
akutní mediastinitidy se dotkla i oblasti, 
která nebyla v rámci vyzvaných sdělení pre-
zentována. 

MUDr. Michaela Vávrová, 
primářka Radiologie a zobrazovacích 

metod

Nadstandardních 
pokojů už máme 
celkem dvacet

Městská nemocnice Ostrava má už 20 
nadstandardních pokojů. Největší zájem je 
už tradičně o 5 pokojů na Gynekologii a po-
rodnictví, kde loni pacientky strávily celkem 
1 145 dnů. 

V průměru byl každý pokoj tohoto oddě-
lení obsazen více než 228 dnů. Naopak nej-
méně vytížené byly vloni dva nadstandardní 
pokoje na Ortopedii, kde pacienti strávili cel-
kem 233 dnů. 

Poslední nejnovější nadstandard přibyl 
v březnu letošního roku na Neurochirurgii, 
která tak může svým pacientům nabízet 
už pokoje dva. Další tři nadstandardní 
pokoje jsou na Interně. Po dvou nadstan-
dardech mají na odděleních Ortopedie, 
Chirurgie a v Léčebně dlouhodobě nemoc-
ných v Ostravě-Radvanicích. Jeden nad-
standard mají oddělení Dermatovenerologie, 
Otorinolaryngologie, Rehabilitační a fyzikál-
ní medicína.

Nadstandardní pokoje naopak nejsou 
na Dětském lékařství, na Neurologii a na 
Oftalmologii. „Současná dispozice stávají-
cích prostor a provoz těchto oddělení bohužel 
zatím vytvoření nadstandardních pokojů ne-
umožňují. Počítáme ovšem s tím, že ihned po 
plánovaných rekonstrukcích a dostavbách v 
areálu nemocnice, budou nadstandardní po-
koje zřízeny i na těchto odděleních,“ řekl ná-
městek pro léčebnou péči MUDr. Petr Zajíc, 
MBA. 

Nelze říct, že všechny nadstandardní po-
koje jsou stejné. Vždy se jedná o jednolůžko-
vý pokoj s lednicí, televizí, varnou konvicí 
a možností připojení na Internet, v případě 
potřeby také s pevnou linkou. Některé po-
koje mají vlastní sociální zařízení, jiné mají 
sociální zařízení společné na chodbě, v tom 
případě je pobyt levnější. Návštěvy na nad-
standardním pokoji jsou vždy neomezené, 
pacient si může pokoj uzamknout a perso-
nál má přístup pomocí speciálního klíče. 
Samozřejmostí je uložení osobních věcí pří-
mo na pokoji a možnost uzamčení skříně.

Jedna noc našeho pacienta na nadstan-
dardním pokoji přijde na 500 korun, pokud 

se jedná o nadstandardní pokoj se společ-
ným sociálním zařízením, pacient zaplatí 
400 korun. Poplatky za telefonní hovory z 
pevné linky jsou účtovány zvlášť podle sku-
tečných nákladů.

Pokud je hospitalizace v Městské nemoc-
nici Ostrava plánována, lze nadstandard 
získat vždy, protože se objednává dopředu. 
U akutní hospitalizace je nadstandardní 
pokoj možné získat jedině v případě, že je 
volný. „Pokud není volný, snažíme se mu na-
bídnout, pokud je to možné, jednolůžkový 
pokoj,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Bc. Jana Vůjtková, která má také jasnou 
představu ideálního standardního ubytování 
pacientů v budoucnu: „Jako ideál standard-
ního ubytování v nemocnici bych si dokázala 
představit maximálně dvoulůžkové pokoje, 
vybavené televizí a alespoň pro každé dva 
pokoje vlastní sociální zařízení. Ideální by 
bylo sociální zařízení pro každý pokoj.

Na nadstandardu bychom rádi nabídli i 
na dospělých odděleních možnost pobytu ro-
dinného příslušníka,“ uzavřela náměstkyně 
Bc. Jana Vůjtková.

(via)



Dlouhé čekací lhůty na 
ortopedické operace a 
jejich příčiny

Ortopedie Městské nemocnice Ostrava 
neprovádí ortopedické operace v plné kapa-
citě, jak by mohla: „Endoprotetika, čili umělé 
náhrady kloubů jsou denním chlebem všech 
ortopedií, ale ne všechny ortopedie to dělají 
v takovém rozsahu, jako my. Kromě kyčlí a 
kolen děláme totiž i ramena jednak z úrazo-
vých indikací, ale také z důvodu artróz a nebo 
stavů po úrazech. Provádíme také revizní 
operace při selhávání kloubních náhrad. V 
menší míře jsme schopni dělat také náhra-
dy hlezenního kloubu a loketního kloubu. 
Naším hlavním problémem jsou však dlouhé 
čekací doby na tyto operace, neboť nemáme 
dostatečnou kvótu od pojišťoven. Představte 
si, že například u VZP máme v evidenci přes 
500 čekatelů, ale ročně můžeme odoperovat 
nejvýše 50 pacientů včetně úrazů. A to je 
obrovský nepoměr,“ říká primář Ortopedie 
MUDr. Karel Foldyna. 

Podle jeho slov pak není divu, že pacienti 
běžně čekají na operaci kloubu pět až šest let. 
„Lidí je hodně, ale někdy musíme dát paci-

entovi přednostní termín z důvodu, že má 
těžké sociální omezení, že se kloub hroutí, že 
vznikají další zdravotní problémy, dochází k 
těžkému omezení pohybu a stav pacienta se 
rapidně horší. Tyto dlouhé čekací lhůty platí 
hlavně pro kolena a kyčle, u ostatních ope-
rací jsou čekací lhůty kratší, neboť pacientů 
vyžadujících tento výkon je méně. Pokud se 
stane úraz, musíme zejména kyčle, ale i ko-
lena samozřejmě operovat ihned,“ konstatuje 
primář MUDr. Foldyna. 

Některé zdravotní pojišťovny mají větší 
kvóty a tím také čekací lhůty kratší. Primář 
MUDr. Foldyna si však myslí, že přehláše-
ní pacientů k jiné pojišťovně řešit problém 
v dlouhodobém výhledu nepomůže. Pokud 
by se všichni přehlásili, jistě by došlo opět 
k prodloužení čekacích lhůt i u pojišťoven 
Metal-Aliance a Média, kde jsou v současné 

době relativně krátké čekací lhůty. Kvóty jsou 
v současné době zavedené také u jiných po-
jišťoven, například u České průmyslové zdra-
v současné době zavedené také u jiných po-
jišťoven, například u České průmyslové zdra-
v současné době zavedené také u jiných po-

votní pojišťovny, Revírní bratrské pokladny. 
Trápí ho také to, že finanční situace po-

jišťovny omezuje také výběr endoprotézy. 
„Při výběru endoprotézy musíme přihlížet 
i k financím, přitom se snažíme neustále 
zkvalitňovat péči o pacienta. Používáme 
nejmodernější metody, mimo jiné je v naší 
nemocnici zcela běžná miniinvazivní opera-
ce kyčle. Velmi důležitá je také pooperační 
péče, kdy využíváme nejenom nejmodernější 
přístroje a vybavení našeho oddělení včetně 
JIP, ale také se snažíme začít ihned po ope-
raci s cvičením, aby se pacient co nejdříve 
mohl zařadit do normálního života. Máme 
vlastní specializovanou fyzioterapeutku, 
která provádí na našem oddělení základní 
rehabilitaci. Jejím cílem je, aby pacient bě-
hem týdne zvládl chůzi o berlích po rovině i 
po schodech. Dále úzce spolupracujeme od-
dělením Rehabilitační a fyzikální medicíny, 
kam pacienti nastupují k další rehabilitaci. 
Spolupracujeme také s lázněmi, do kterých 
pak pacienty posíláme. Po 3 až 4 měsících 
se pak pacient může většinou plně zapojit do 
běžného života“ uzavírá primář Ortopedie 
MUDr. Foldyna.

(via)
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V prosinci minulého roku jsme jako jedni 
z prvních v republice začali používat miniin-
vazivní techniku při rekonstrukci poraně-
ní akromioklavikulárního skloubení - tzv. 
MINAR. Tato technika se používá při akut-
ních luxacích akromioklavikulárního sklou-
bení nebo při zlomeninách zevního konce 
kličku s posunem fragmentů, které nelze léčit 
konzervativně. Vzhledem k dlouhému zimní-
mu období a četnosti poranění se nám poda-
řilo získat v poměrně krátké době praktické 
zkušenosti na dostatečném počtu pacientů 
s dobrými výsledky. Díky spolupráci s fir-
mou STORZ (zastoupena distribuční firmou 
Radix), která přišla na odborný trh s touto 
technikou, jsme byli požádáni o prezentaci 
našich zkušeností s praktickou výukou for-
mou workshopu na Traumatologickém kon-
gresu v Tále na Slovensku, který organizovali 
traumatologové ze Slovenska s mezinárod-
ní účastí ve dnech 22. až 24. dubna 2010. 
Traumata v oblasti ramena bylo jedním ze 
stěžejních témat.

Samotný workshop se konal v pátek 23. 
dubna od 14 hod. Vzhledem k omezené kapa-
citě prostor byl limitován i počet přihlášek, 

který nakonec předčil možnosti a rozrostl se 
z plánovaných 25 na 39 zájemců z klinických 
i neklinických pracovišť z celé SR! Účastníci 
z plánovaných 25 na 39 zájemců z klinických 
i neklinických pracovišť z celé SR! Účastníci 
z plánovaných 25 na 39 zájemců z klinických 

workshopu byli seznámeni v teoretické před-
nášce s indikačními kriterií, instrumentári-
em a operačním postupem na video doku-
mentaci, pořízené během operací na našem 
ortopedickém pracovišti. Následovala prak-
tická ukázka operace. A pak si již mohli všich-
ni přítomní vyzkoušet samotnou operační 
techniku na plastových modelech ramenní-
ho kloubu s originálním instrumentáriem. 
V průběhu se rozvinula diskuze, která byla 
přínosem pro všechny zúčastněné. O kvalitě 
celého workshopu svědčí i fakt, že plánovaná 
doba trvání cca jedné hodiny se prodloužila, 
díky velkému zájmu zúčastněných, na dvoj-
násobek. 

Akce byla nejen předvedením moderních 
miniinvazivních technik, ale i prezentací 
Ortopedie Městské nemocnice Ostrava, jako 
vysoce specializovaného pracoviště na pro-
blematiku ramena. 

MUDr. R. Boglevský, 
zástupce primáře Ortopedie

Rok plic
Rok 2010 byl vyhlášen Světovým rokem 

plic. Má upozornit na společenskou závaž-
nost respiračních nemocí. Hlavním organizá-
torem je Fórum mezinárodních respiračních 
společností, které soudí, že informovanost 
veřejnosti v otázkách respiračního zdraví 
je nedostatečná. Cílem této snahy je zlepšit 
povědomí veřejnosti o onemocněních plic, 
podnítit akce v komunitním prostředí na 
celém světě a zasadit se o získání zdrojů pro 
boj proti onemocněním plic. Klíčovým cílem 
je začít vytvářet společenské hnutí za lepší 
informovanost veřejnosti a kroky v oblasti 
respiračního zdraví.

Výskyt respiračních nemocí je běžný u 

všech obyvatel a všech věkových skupin po 
celém světě. Ročně jimi onemocní jedna 
miliarda lidí, na chronická respirační one-
mocnění umírá přibližně 7 % obyvatel světa. 
Každých 15 sekund umírá celosvětově jedno 
dítě na zápal plic, navzdory tomu, že případ-
ná léčba by byla levná a již běžně v jiných ze-
mích dostupná. 

Více než 250 000 obyvatel světa ročně 
umře na nedostatečně léčené průduškové 
astma - zatímco v naší zemi je úmrtí na ast-
ma raritní při řádné moderní léčbě. 

Předpokládá se, že chronická obstrukční 
plicní nemoc - CHOPN- v roce 2020 bude 3. 
nejčastější příčina úmrtí celosvětově- při-
čemž tato nemoc je i u nás nadále poddia-
gnostikována a její příčina - kouření - je od-
stranitelná.

Za posledních deset let nebyl objeven žád-
ný nový lék ani očkovací látka proti tuber-
kulóze, i přesto, že právě tuberkulóza je nej-
častější příčinou úmrtí z infekčních nemocí. 
Mezi nejzávažnější respirační onemocnění 
patří chronická obstrukční plicní nemoc, ra-
kovina plic, průduškové astma, zánět plic a 
tuberkulóza. 

Onemocnění plic byla vždy významnou 
příčinou nemocnosti a úmrtnosti a jejich 
výskyt nebezpečně stoupá. Pozorovaný vze-
stup je zřejmě v důsledku rychlého nárůstu 
rizikových faktorů, jako jsou urbanizace, 
industrializace, užívání tabáku (kouření 
tabáku zabíjí ročně víc než 5 milionů lidí, 
statisíce z nich umírají na zprostředkované 
postižení kouřením) a znečištění atmosfé-
rického vzduchu. Významným způsobem se 
podílí na snížení kvality života a tudíž na 
promarněných letech života obyvatel. 

Světový rok plic probíhá pod heslem: 
Žít - vzdělávat se - dýchat . 

Pneumologie a ftizeologie, 
primář MUDr. R. Kozel, 

vrchní sestra Jarmila Siverová

O zkušenosti našich ortopedů byl obrovský zájem



Centrum hyperbarické medicíny 
MNO pořádá ve dnech 17. - 18. června 
ve Velkých Karlovicích mezinárodní 
akci pod názvem I. středoevropská 
konference hyperbarické a potápěčské 
medicíny a II. ostravské dny hyperba-
rické medicíny.

„Tuto konferenci nepořádáme sami, na 
organizaci se podílí také další významné 
medicínské organizace jako je Česká spo-
organizaci se podílí také další významné 
medicínské organizace jako je Česká spo-
organizaci se podílí také další významné 

lečnost hyperbarické a letecké medicíny 
ČLS JEP (ČSHLM), Fakulta zdravotnických 
lečnost hyperbarické a letecké medicíny 
ČLS JEP (ČSHLM), Fakulta zdravotnických 
lečnost hyperbarické a letecké medicíny 

studií Ostravské Univerzity v Ostravě, ale 
také národní organizace stejného zaměření 
z Rakouska a Polska, kromě toho očekává-
me kolegy ze Švýcarska a Slovenska,“ říká 
MUDr. Michal Hájek, vedoucí lékař Centra 
hyperbarické medicíny MNO, předseda 
České společnosti hyperbarické a letecké 
hyperbarické medicíny MNO, předseda 
České společnosti hyperbarické a letecké 
hyperbarické medicíny MNO, předseda 

medicíny ČLS JEP a zároveň prezident této 
České společnosti hyperbarické a letecké 
medicíny ČLS JEP a zároveň prezident této 
České společnosti hyperbarické a letecké 

konference, a dodává: „Chceme navázat na 

konferenci 1. Ostravské dny hyperbarické 
medicíny, které se uskutečnily před dvěma 
lety. Současně jsme se však rozhodli pro 
rozšíření formátu konference na akci s me-
zinárodní působností. Chtěli bychom využít 
výborných vztahů s našimi zahraničními ko-
legy a dále rozšiřovat vzájemnou spolupráci 
v rámci našeho společného evropského regi-
onu a založit dlouholetou tradici vzájemného 
setkávání.

Konference je určena především pro od-
borné pracovníky našeho oboru-personál 
léčebných hyperbarických center, personál 
posuzující zdravotní způsobilost k sportov-
nímu i profesnímu potápění, pracovníky le-
tecké medicíny a lékaře posuzující způsobi-
lost k létání. Stejně tak jsou zváni i kolegové 
z ostatních lékařských oborů, využívajících 
metodu hyperbarické oxygenoterapie pro své 
pacienty.“            

(via)

Výsledky především experimentálního 
výzkumu ukazují na příznivé perspektivy 
rozvoje metody HBO. Existuje široká škála 
patologických stavů spojených s hypoperfuzí, 
hypoxií a následným ischemicko-reperfuz-
ním syndromem. Dochází k aktivaci různých 
kaskád, patofyziologických dějů a rozvoji 
systémové zánětlivé odpovědi, které jsou 
zodpovědné za další vývoj nejen samotného 
onemocnění, ale i následných komplikací. V 
desítkách studií na různých experimentál-
ních modelech již bylo prokázáno, že HBO je 
schopna tyto pochody utlumit či zmírnit. K 
mechanismům účinku HBO patří zmírnění 
interakce polymorfonukleárů a kapilárního 
endotelu snížením exprese betaintegrinů a 
adhezívních molekul. HBO způsobuje rov-
něž downregulaci prozánětlivých cytokinů 
i transkripčních faktorů, ale také indukci 
ochranných mechanismů – heme oxygená-
zy-1, proteinů tepelného šoku, zesílení en-
zymatické antioxidační aktivity, utlumení 
časného stadia apoptózy apod. Kromě otravy 
oxidem uhelnatým je nejčastějším předmě-
tem výzkumu efekt HBO na ovlivnění iktu, 
nitrolebního poranění, sepse, pankreatitidy 
apod.

Vedle tzv. léčebného konceptu, kdy je 
HBO podána po insultu, se otevírá široká 
škála možností a stavů, kdy je HBO možno 
aplikovat před vznikem insultu. Jedná se o 
tzv. koncept preemptivní HBO. Tento kon-
cept se v praxi pochopitelně nedá aplikovat 
u úrazů, iktů apod. Nabízí se však aplikace 
u plánovaných zásahů, kde se předpokládá 
výše uvedená aktivace patogenetických me-
chanismů, vedoucích k výrazné systémové 
zánětlivé odpovědi či ischemicko-reperfuz-
nímu fenoménu. Mám na mysli plánované 
velké operační výkony u rizikových skupin 
pacientů (kardiochirurgické, cévní chirur-
gie, břišní chirurgie), plánované perkutánní 
intravaskulární intervence (PCI, PTA) lokál-
ní či celkovou trombolýzu apod. 

Velké množství studií potvrzuje efekt 
HBO v léčbě diabetické nohy a zejména v on-
kologii. V některých vyspělých státech, např. 
ve Spojených státech nebo Austrálii, tvoří 
onkologičtí pacienti až 80 procent všech 
klientů hyperbarických center. Jako příklad 
lze uvést vliv HBO u pozdního poradiační-
ho poranění. Je známo, že určité množství 

onkologických pacientů podstupujících ra-
dioterapii trpí v odstupu několika týdnů až 
měsíců závažnými zdravotními problémy. V 
mnoha studiích byl prokázán pozitivní efekt 
HBO na  kostní i měkké tkáně. Dalším polem 
působnosti u onkologických pacientů je HBO 
aplikována současně s radioterapií s cílem 
zvýšit radiosenzitivitu některých hypoxic-
kých nádorových buněk - konkrétně u nádo-
rů mozku (glioblastom, neuroblastom IV.st. 
u dětí), squamocelulárního Ca hlavy a krku 
či hrdla děložního čípku. Byl prokázán efekt 
HBO na lokální kontrolu  nádoru a snížení 
mortality. Existuje však celá řada možností 
HBO v onkologii. Snižuje rané komplikace 
a zkracuje hospitalizaci po radikální vul-
vektomii, snižuje nepříjemné symptomy po 
ozáření a radikálních operacích pro Ca prsu, 
zvyšuje účinnost některých chemoterapeu-
tik- alkylujících cytostatik.

MUDr. Michal Hájek,
vedoucí lékař 

Centra hyperbarické medicíny

Máme třetí největší 
komoru v ČR

Hyperbarická komora v Městské ne-
mocnici Ostrava byla svého času první v 
Československu a třetí v Evropě. Letos na 
mocnici Ostrava byla svého času první v 
Československu a třetí v Evropě. Letos na 
mocnici Ostrava byla svého času první v 

podzim v září oslaví 45. výročí uvedení do 
provozu. Poslední modernizace komory v 
letech 2007- 2008 znamenala především 
modernizaci veškeré technologie a vybavení 
pracoviště špičkovým zdravotnickým, moni-
torovacím, řídícím a bezpečnostním zaříze-
ním.

V České republice funguje 13 hyperba-
rických komor – v Čechách 12 zařízení, na 

V České republice funguje 13 hyperba-
rických komor – v Čechách 12 zařízení, na 

V České republice funguje 13 hyperba-

Moravě jediné zařízení v Ostravě. Převažují 
jedno či dvoumístné komory. „Naše komo-
ra má kapacitu 10 míst, z tohoto hlediska 
jsme třetí největší zařízení v zemi. Komory v 
Kladně a Ústí n. L. mají kapacitu 12 míst, ale 
jsme třetí největší zařízení v zemi. Komory v 
Kladně a Ústí n. L. mají kapacitu 12 míst, ale 
jsme třetí největší zařízení v zemi. Komory v 

šířka komory je zde pouze 2,2 metru. Naproti 
tomu naše komora je desetimístná při šířce 
3,5 metru. Co do velikosti, hmotnosti, pro-
storových dispozic a vybavení jednoznačně 
dominujeme. Je to důležité pro komfort a 
kvalitu ošetřovatelské péče během HBO,“ 
říká MUDr. Michal Hájek, vedoucí lékař 

Centra hyperbarické medicíny..
Ostravská hyperbarické komora je kvalit-

ně vybavená, má dlouholetou tradici a díky 
tomu zajištěný trvalý přísun pacientů z celé-
ho území Moravy. Zajišťuje 24 hodinový pro-
voz. Jsou období, kdy je nutné pacienty s ne-
akutní indikací zařadit na čekací listinu (2-3 
týdny). Zájem o léčbu z mimoostravských 
pracovišť v rámci Moravskoslezského kraje 
je v posledních letech poměrně stabilní - ko-
lem 50 procent všech pacientů. Překvapivé je 
narůstající množství pacientů z regionů za 
hranicí Moravskoslezského kraje. 

„V loňském roce jsme provedli jednomě-
síční observační studii všech pacientů, léče-
ných v našem centru. Součástí bylo i vyplnění 
dotazníku. Obsahem dotazů bylo hodnocení 
svého zdravotního stavu, okolností léčby a 
zařazení k léčbě, spokojenost s kvalitou léč-
by i komplikací, resp. potíží během HBO. V 
uvedeném období bylo léčeno 55 pacientů a 
z nich 53 pacientů vyplnilo dotazník (96pro-
cent). 62 procent pacientů bylo o možnosti 
léčby informováno specialistou v nemocnici, 
34 procent ambulantním specialistou, pouze 
2 procenta praktickým lékařem a 2 procenta 
pacientů se o možnosti dovědělo z tisku, in-
ternetu apod. Ovšem poměrně velké množ-
ství pacientů se na nás obrací s prosbou o 
pomoc telefonicky či elektronickou poštou. 
Zpravidla jsou to pacienti, kteří k léčbě indi-
kováni nejsou. Bohužel musím konstatovat, 
že tato forma komunikace je pro nás poměr-
ně dosti časově náročná, navíc HBO může 
indikovat pouze odborný lékař po konzultaci 
s naším pracovištěm,“ uzavírá MUDr. Hájek. 

(via)
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Centrum hyperbarické medicíny chystá mezinárodní konferenci

Kam směřuje vývoj hyperbarické medicíny?
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Jde nám o zkvalitnění péče o pacienta
Ve dnech 3. až 7. května proběhl na odděle-

ní Rehabilitační a fyzikální medicíny MNO již 
druhý kurz „Rehabilitačního ošetřování u paci-
entů s ortopedickými, chirurgickými, interní-
mi a neurologickými diagnózami“. 

Pod vedením fyzioterapeutky Moniky 
Košařové a ergoterapeutky Evy Oravové se ho 
tentokrát zúčastnili zaměstnanci Chirurgie, 
Neurologie, Neurochirurgie, Ortopedie, ORL 
a LDN Radvanice v celkovém počtu 21. Kurzy 
rehabilitačního ošetřování jsou pořádány pro 
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, ošet-

řovatele a sanitáře s cílem seznámit ošetřovatelský personál s metodami ošetřovatelské péče, 
které mají zabránit vzniku komplikací a sekundárních změn u imobilních a inaktivních paci-
entů. 

Náplní kurzu byl nácvik prostředků rehabilitačního ošetřování, jako jsou polohování, pro-
tiotoková opatření, pasivní a aktivní cvičení, kondiční cvičení, dechová a cévní gymnastika, 
nácvik úkonů soběstačnosti a dopomoc při nácviku vertikalizace a mobility.

Teoretická část proběhla v LDN Radvanice, 
kde nám tým rehabilitačního oddělení připravil 
příjemné zázemí, za což jim tímto děkujeme.

Praktický nácvik probíhal na lůžkových sta-
nicích naší nemocnice se zaměřením na spe-
cifika jednotlivých oddělení. Zde si účastníci 
mohli ověřit teoretické vědomosti v praxi. 

Pořádáním těchto akcí chceme přispět ke 
zlepšení spolupráce v ošetřovatelském týmu a 
tím i ke zkvalitnění péče o pacienta.

Jana Miškářová
vedoucí fyzioterapeut
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V měsíci květnu slaví významné 
životní jubileum:

MUDr. Marcel Frýbl, Vladimír Mika, 
Drahomíra Blahutová, Karel Kahánek, 
MUDr. Aleš Matušek, Jiřina Klegová, 
Marie Krausová, Daniela Hudáková, 

Jana Kýrová, MUDr. Šárka Malá, 
Hana Hulová, Emilie Lasáková.

Pracovní výročí v květnu:

20 let v MNO: Helena Kafiolová, Dis.,
30 let v MNO: Naděžda Konečná

O čem se příliš nemluví
Dospěla jsem „rozvážným“ krokem k dů-

chodovému věku. Stále okolo sebe slyším, že 
populace stárne, že narůstá počet lidí v ne-
produktivním věku. Že staří ujídají mladým. 
populace stárne, že narůstá počet lidí v ne-
produktivním věku. Že staří ujídají mladým. 
populace stárne, že narůstá počet lidí v ne-

Myslím si, že život je dlouhý proces, dlouhá 
cesta a všichni na této cestě jsme potřební. 
Je to stavebnice složená z dílů a každý díl 
má svoji hodnotu, cenu. Proto si myslím, 
že nenávist ke starým lidem není na místě. 
Naopak, mladí by se podivili, co „staří“ vklá-
dají do mladých… daně, zkušenosti, vzdělá-
ní, model rodiny a mnoho a mnoho dalších 
atributů, které se nedají spočítat a přímo 
převést na peníze. 

Nemoc, podobně jako stáří se v dnešní 
společnosti nenosí. Jsme-li nemocní, ne-
pracujeme, stáváme se přítěží. Jsme-li staří, 
máme uvolnit místo mladým. V současné 
společnosti mě stále více chybí solidarita, 
sounáležitost, sociální cítění. Zdá se mi, že 
se vytratila úcta, pokora. Senioři byli kdysi 
nositelé cenných zkušeností, tradice, kul-
tury. Někdy mám dojem, že se mladí izolují 
ve svém „novém“  světě. Mají všechno a nic. 
Jsou na tomto světě osamoceni. 

Přeji si, aby se pohled na stárnutí, na se-
niory od základu změnil. Jsem ale skromná, 
protože vím, že to bude dlouhá cesta.

         Anna Sýkorová-Neurologie MNO

Mezi uzávěrkami
  Ve středu 19. května pořádá Neurochirurgie 

seminář pro lékaře a při té příležitosti bude 
otevřena nová knihovna NCH ve třetím 
patře. Více informací přineseme v červno-
vém Zpravodaji.

  Den dětí se bude slavit v pondělí 24. květ-
na od 9 hodin v Dětském rehabilitačním 
stacionáři při MNO v Ostravě-Porubě.

  V pondělí 24. května se uskuteční kurz 
Kardiopulmocerebrální resuscitace.

  O týden později 31. května proběhne kurz  
Periferní žilní kanylace, centrální žilní ka-
tétry, atd. 

  V pondělí 31. května si rovněž připomene-
me Světový den nekouření.

  7. června se uskuteční kurz Prevence a léč-
ba dekubitů, bércových vředů a jiných ran.

  Kurzy jsou akreditovány odbornou spo-
lečností UNIE POUZP periferní žilní ka-
nylace, prevence a léčba dekubitů. Kursy 
jsou ohodnoceny: za aktivní účast 12 kre-
ditních bodů, za pasivní účast 3 kreditní 
body, KPCR za aktivní účast 10 kreditních 
bodů, za pasivní účast 1 kreditní bod. 

(via)

Poděkování
Od 15. dubna do 1. května byla zde v 

Městské nemocnici Ostrava hospitalizová-
na moje maminka Antonína Babinska na 
Interně III.C. Chtěla bych poděkovat celému 
zdravotnickému personálu na oddělení za je-
jich laskavou a dle mého soudu velmi dobrou 
a kvalitní péči. Byli citliví, jemní a vstřícní. 
Chodila jsem za maminkou každý den, takže 
to se mnou neměli lehké. Ale jak sestřičky, to se mnou neměli lehké. Ale jak sestřičky, 
tak lékaři byli naprosto skvělí. Jsem vděčná 

a moc jim děkuji nejenom za péči o mamin-
ku. Moje maminka zemřela 1. května ve 13:15 
hodin a já jsem na oddělení přišla v 15 hodin. 
Z celého srdce děkuji za velmi citlivý, laska-
vý a ohleduplný přístup jak mi tuto smutnou 
zprávu sdělili. Moc si toho vážím. Všem ještě 
jednou děkuji za maminku i za sebe. 

Jadwiga Tchurzová

Paprsky Vysočiny 
už podeváté

Aktivní účast nás čeká ve dnech 14. až 
15. května na  9. ročníku Paprsků Vysočiny. 
Akci pořádá primář MUDr. Aleš Bílek z 
Radiologického oddělení Nové Město na 
Moravě.  V letošním ročníku se vrací orga-
nizátoři akce k tématu  k urgentní radiologii 
a otevřou nejčastější netraumatické akutní 
symptomy pacientů přicházejících do ne-
mocnice pro bolest břicha. Téma je zamě-
řeno na diagnostiku onemocnění, které nás 
potkává nejčastěji jak během pracovní doby, 
tak zejména na pohotovostních službách. 
Vyžádaná sdělení jsou od renomovaných 
přednášejících profesorů radiologie i méně 
známých kolegů. Naše pracoviště se zapojí 
do sekce kasuistik, které jsou vždy přínosné 
a poučné pro všechny. Radiologické akce jsou 
většinou obohaceny o závěrečný kvíz. 

Zpestřením akce bývá její doprovodná 
sportovní akce, konaná následující den. V 
letošním roce se plánuje výlet na horských 
či trekových kolech po okolí a horoškola. Vše 
záleží na počasí.  

MUDr. Michaela Vávrová, 
primářka Radiologie a 

zobrazovacích metodzobrazovacích metod

Odboráři volili 
své zástupce

Ve dnech 27. a 28. dubna proběhly volby 
do Základní organizace odborového svazu 
Zdravotnictví a sociální péče České repub-
do Základní organizace odborového svazu 
Zdravotnictví a sociální péče České repub-
do Základní organizace odborového svazu 

liky v Městské nemocnici Ostrava a revizní 
komise. Do sedmičlenného závodního vý-
boru kandidovalo deset kandidátů.  Zvoleni 
byli tito kandidáti: MUDr. Petr Černý, 
Ludmila Bártková, Mgr. Margita Mališková, 
Jan Mikuláštík, Milena Straňáková, Anna 
Kazická a Božena Žůrková. Na ustavující 
schůzi byl předsedou zvolen MUDr. Petr  
Černý. 
schůzi byl předsedou zvolen MUDr. Petr  
Černý. 
schůzi byl předsedou zvolen MUDr. Petr  

Do tříčlenné revizní komise kandidovali 
čtyři kandidáti. Zvoleni byli Oldřich Kučera, 
Jarmila Řeháková a Anna Sýkorová. Volební 
čtyři kandidáti. Zvoleni byli Oldřich Kučera, 
Jarmila Řeháková a Anna Sýkorová. Volební 
čtyři kandidáti. Zvoleni byli Oldřich Kučera, 

období je čtyři roky.
Libuše Vrublová

Jednatelka ZO OS MNO


