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co to pro naši nemocnici znamená?
Znamená to, že pokud by se chtěl nějaký 

lékař přihlásit k oboru urgentní medicína a 
chtěl se v tomto oboru  školit, mohl by být 
zaměstnán u nás na Centrálním příjmu s 
emergency (CPE) a mohl  by se školit na na-
šem oddělení ke zkoušce, která bude platná v 
tu chvíli. Atestace z urgentní medicíny byla 
zrušena, v této chvíli se jedná o akreditovaný 
kurz. Urgentní medicína je obor nástavbový, 
takže zájemce musí mít atestaci ze základ-
ního medicínského oboru. Jak to bude  dál 
nevíme. Ale pokud bude mít zájem někdo z 
lékařů věnovat se urgentní medicíně, zajis-
tíme mu jako akreditované pracoviště celou 
výuku od začátku až do konce.
Na pozici primáře  jste přišel ze záchran-
ky, jak jste tam dlouho pracoval?

Nejdřív jsem pracoval 15 let na ARO 
Vítkovické nemocnice, potom jsem byl 5 
roků u městské záchranné služby jako pri-

Máme nový slogan: Vaše nemocnice v srdci Ostravy
Vedení Městské nemocnice Ostrava hledalo pro svou nově připravovanou webovou pre-

zentaci nový slogan, který by ji co nejvíce vystihoval. V průběhu května zasílali zaměstnanci do soutěže své návrhy, z nichž byl vybrán jeden 
vítězný. V úterý 2. června 2010 byl za slogan „Vaše nemocnice v srdci Ostravy“ oceněn věcným darem MUDr. Ivo Horák, vedoucí lékař koronár-
ní jednotky intenzivní péče. Slogan bude použit na některých materiálech vydávaných nemocnicí a své místo najde také na nových webových 
stránkách, které se připravují ke spuštění na počátku července. 

(PaN)

Personální změny 
od 1. 6. 2010
  Primářkou Všeobecného praktického 

lékařství MNO byla jmenována MUDr. 
Marta Pískovská.  
  Vrchní sestrou tohoto oddělení je paní 

Pavla Večerková.
  Vedením primariátu Psychiatrie je po-
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le pro techniku a provoz je  pověřena 
Ing. Hana Krautová, Referát rozvoje a 
výstavby.
  Pan Michal Fico, vedoucí Oddělení  

údržby byl pověřen vedením Odboru 
správy budov.
  Na úseku NTP byla provedena změna 

Organizačního řádu. Na  pozici vedou-
cího Odboru hlavního mechanika a 
energetika byl po výběrovém řízení při-
jat a vede OHME pan Vladimír Urban. 

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ...

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, 
MUDr. Dalibora Svrčinu mář Rychlé lékařské pomoci a od roku 
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Moravskoslezského kraje. Tam jsem pracoval 
do konce února a od března jsem v Městské 
nemocnici Ostrava.
Myslíte si,  že je dobré mít průpravu lé-
kaře  záchranky?

Určitě. V medicíně je všechno důležité. 
Každá zkušenost, všechny poznatky se hodí 
ve všech oborech. A obor urgentní medicína 
je vhodným oborem  jak pro  záchrannou 
službu, tak i pro centrální příjem. Všechno 
se to prolíná.  Stavy akutně zajištěné  v před-
nemocniční neodkladné péči se potom dořeší 
na Centrálním příjmu s emergency. Ta práce 
je vlastně velmi podobná. Práce na centrál-
ním příjmu v nemocnici v podstatě navazuje 
na přednemocniční. Pacienti jsou po nutných 
vyšetřeních, stanovení diagnózy a základní 
nutné terapii překládáni na příslušná oddě-
lení nemocnice k hospitalizaci.
Lze říct, že v nemocnici je to klidnější?

To nemůžu říct. V přednemocniční neod-
kladné péči (PNP) je pacient zajištěn, ošet-
řen a převezen na dané oddělení, kdežto v 
nemocnici musí být dokončeno případné za-
jištění pacienta, provedena nutná vyšetření, 
stanovena diagnóza. Takže bych spíše řekl, 
že v nemocnici je s  pacientem více práce. Ale  
to záleží také na tom, kolik  pacientů a s ja-
kými potížemi v PNP je během služby a kolik 
během směny v nemocnici máme pacientů 
na urgentním příjmu. Na příjmových ambu-
lancích, interní, traumatologické a chirur-
gické, které jsou součástí našeho oddělení, je 
pacientů ještě daleko více. Setkávají se zde ti, 
kteří jsou přivezeni z terénu a nejsou indiko-
váni k předání na hale urgentního příjmu a ti, 
kteří přijdou nebo přijedou sami. V ostravské 
aglomeraci je jich mnoho, když přihlédneme 
k větší konzumaci alkoholu u našich spoluob-
čanů a s tím větší množství úrazů, jak drob-
ných, tak těch závažných... Nezapomeňme 
také na slavný fenomén Stodolní, který nám 
o víkendech dá všem pořádně zabrat. 

Myslím si, že ta práce v PNP a na CPE  je 
velmi podobná. Když  člověk jezdí do terénu, 
vidí pacienta poprvé, většinou krátce a musí 
rozhodnout co s ním dál. Naopak v nemoc-
nici jsou k dispozici další vyšetřovací meto-
dy, je možné svolat konzilia, která mohou s 
některými specifickými problémy pacienta  
pomoci. Jsou zde kolegové lékaři, které mají 
vysokou erudici. Takže – řekl bych, že tady je 
člověk – lékař klidnější, protože má za sebou 
celou nemocnici, kdežto v přednemocniční 

péči je sám a ta největší zodpovědnost v roz-
hodování leží jenom na něm.
Překvapilo vás něco po nástupu  na po-
zici primáře?

Je to zatím ještě krátká doba. Samozřejmě 
jsem věděl, jak provoz v Městské nemocnici 
Ostrava vypadá. Překvapilo mne, že oprav-
du zaměstnanci všech oddělení, která patří 
pod můj primariát, se snaží pracovat slušně 
a jsou velmi solidní. Také mezioborová spo-
lupráce s dalšími kolegy je lepší, než jsem si 
myslel. Zatím nemám problém s žádným ze 
svých kolegů, a doufám, že to tak zůstane. 
Práce v městské nemocnici se mi líbí a  obo-
hacuje mne. 
Můžete zavzpomínat, jak jste se k tomu-
to typu medicíny dostal?

Když jsem skončil lékařskou fakultu, tak 
jsem se rozhodoval kam půjdu. A jelikož se 
mi zdál obor anesteziologie a resuscitace 
takový chlapský a akční, tak jsem se pro něj 
rozhodl a zalíbilo se mi to. Jak už jsem říkal, 
tento obor  je vlastně nástavbou akutní čás-
ti medicíny. Já jsem u toho setrval a pokud 
bych se měl dnes rozhodnout, rozhodl bych 
se stejně. 
Kromě toho jste však i školitelem…
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Moravskoslezského kraje, kde jsem pracoval, 
bylo nejenom akreditovaným pracovištěm 
v oboru urgentní medicína, ale také  praco-
vištěm IPVZ. Jeho úkolem bylo dělat předa-
testační  školení v lékařské první pomoci pro 



Neurochirurgové spolu s chirurgy 
Městské nemocnice Ostrava ve středu 
27. května poprvé novým způsobem 
– předním extraperitoneálním přístu-
pem - operovali pacienta pro degenera-
tivní postižení bederní páteře.  

Tato operace se provádí u pacientů, u 
kterých není vhodná operace meziobratlo-
vého prostoru L5/S1 zadním přístupem přes 
páteřní kanál. Pacienti mají degenerativní 
postižení páteře prostoru L5/S1 primární 
(DDD) nebo došlo k selhání po předchozí 
operaci výhřezu meziobratlové ploténky 
(FBSS). Trpí bolestmi zad v důsledku sní-
ženého meziobratlového prostoru L5/S1 a 
je možná propagace do dolních končetin 
následkem dráždění nervových kořenů při 
foraminostenóze. 

„Pacient je operován zepředu, z krátkého 
řezu nad symfýzou pronikneme extraperi-

toneálně na meziobratlový prostor L5/S1 , 
vytneme meziobratlovou ploténku a mís-
to ní aplikujeme titanovou náhradu. Tuto 
operaci jsme začali provádět ve spolupráci s 
kolegy z chirurgického oddělení, konkrétně 
s primářem MUDr Mrázkem, který byl těm-
to společným aktivitám nakloněn a velmi 
vstřícně zahájil spolupráci. Chirurg prová-
dí  přístup na meziobratlový prostor, neu-
rochirurg pak odstraňuje meziobratlovou 
ploténku L5/S1 a aplikuje speciální titano-
vou klícku, která tuto ploténku nahrazuje a 
umožňuje intersomatickou fúzi L5/S1 “ uve-
dl primář Neurochirurgie MUDr. Marian 
Starý a zdůraznil, že tato metoda se v České 
dl primář Neurochirurgie MUDr. Marian 
Starý a zdůraznil, že tato metoda se v České 
dl primář Neurochirurgie MUDr. Marian 

republice používá již více let, ale v Městské 
nemocnici Ostrava se zatím neprováděla. 
Jejím zavedením bylo rozšířeno terapeutic-
ké spektrum v léčbě degenerativních posti-
žení páteře na Neurochirurgii. 

„Zatímco dříve museli být pacienti ode-
síláni na jiná pracoviště, protože se zde tato 
metoda neprováděla, teď máme naplánová-
ny tyto operační výkony na každou středu až 
do poloviny července. Ale předpokládáme, 
že v této pravidelnosti budeme pokračovat, 
protože pacientů s těmito problémy máme 
dostatek ,“ řekl primář MUDr. Starý, který 
si pochvaloval dobrou týmovou spolupráci s 
chirurgií. „S chirurgy spolupracujeme pro-
to, že je to pro pacienta bezpečnější. Chirurg 
se v oblasti břicha pacienta bezpečně zori-
entuje a umí okamžitě řešit případné možné 
komplikace,“ vysvětlil primář MUDr. Starý. 

U tohoto typu operace je podle jeho slov 
rekonvalescence docela krátká. Už první 
den po operaci pacient vertikalizuje, pátý 
den po operaci odchází domů a 4  týdny po-
užívá bederní korzet. Pro náhrady ostatních 
meziobratlových plotének bederní páteře 

Nově operují páteř na Neurochirurgii
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lékaře, kteří jdou k atestacím, a tam jsem 
byl školitelem. Dvakrát ročně  jsem učil a 
přednášel mladým lékařům před atestací 
témata z oboru urgentní medicíny. Jak to 
bude dál, uvidíme. Ale bude záležet na vede-
ní Územního střediska záchranné služby, zda 
mne pro další období osloví a bude chtít ať v 
tom pokračuji. 
Očekáváte, že vás osloví i nová lékařská 
fakulta?

Nedovedu si představit, že by lékařská fa-
kulta neoslovila odborníky ve všech oborech  
a v oboru urgentní medicíny nás v Ostravě 
moc není. Ale bude záležet i na tom, jak to 
budu časově zvládat. Nebráním se výuce, 
naopak docela mne baví učit. Kromě lékařů 
učím i  střední zdravotnický personál, zú-
častňuji se výuky řidičů sanitek  a dalších. 
Takže samozřejmě, pokud mne  nová lékař-
ská fakulta osloví a budu mít na výuku  pro-
stor, tak pomohu.
Máte při tomto časovém režimu ještě čas 
na své koníčky a záliby?

Já nejsem workoholik. Mám malého syna, 
kterému se maximálně věnuji. Trávíme veš-
kerý volný čas zejména sportovními aktivita-
mi, mohu jmenovat tenis, kolo, lyže, plavání, 
brusle atd. Zároveň se plně věnuji rodině, 
máme rádi kulturu v Ostravě. Chodíme čas-
to do divadla, máme předplatné, snažíme se 
vidět všechny premiéry. Zajímám se o mladé 
herce a tanečníky, protože máme v rodině 
mladého, nadějného herce a tanečníka..           

(via)

... POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
Sešli se primáři 
Neurochirurgie zorganizovala ve středu 19. května mezioborový seminář primářů a 
lékařů MNO. 

„Seminář jsme iniciovali s primářem Rajnerem a doktorem Klečkou z Neurologie na téma  
organizace diagnostiky a léčby pacientů se subarachnoidálním krvácením (SAK). Jeho účelem 
bylo stanovit si pravidla a charakter spolupráce. Přizvali jsme primáře ARO  MUDr. Kučeru, 
primáře Centrálního příjmu s emergency MUDr. Svrčinu, protože jich se tato problematika 
také přímo dotýká. Se stejným záměrem jsme pozvali také primářku Vávrovou z oddělení 
Radiologie a zobrazovacích metod (RMZ).  

Domluvili jsme si takový konsenzus, že pacient s podezřením na SAK bude vyšetřen CT  
na urgentním příjmu a při prokázaném SAK bude dále vyšetřen na RDG oddělení  s cílem 
zjištění zdroje krvácení, a poté uložen na JIP Neurochirurgie, kde proběhne buď operace nebo 
bude indikován endovaskulární výkon na AG lince RMZ oddělení. Jde o to, že předtím to bylo 
trošku komplikované v tom, že část pacientů skončila na ARO, část na Neurochirurgii nebo 
Neurologii “ řekl primář 
Neurochirurgie MUDr. 
Marian Starý, který si 
pochvaloval vstřícnost 
a porozumění všech ko-
legů a odbornou úroveň 
semináře. 

„V druhé části se-
mináře jsme si ukázali 
zajímavé kasuistiky no-
vých operačních me-
tod, které začínáme na 
Neurochirurgii postup-
ně zavádět do praxe, 
podělili jsme se s kolegy 
o poslední zkušenosti a 
dojmy,“ uzavřel primář 
MUDr. Starý.

(via)

Vzpomínka na primáře MUDr. Pavla Havrana
Ve čtvrtek 27. května 2010 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 55 let primář MUDr. Pavel Havran.
Vystudoval Lékařskou fakultu v Olomouci a nastoupil v Psychiatrické léčebně v Opavě, kde získal i kvalifikaci psychiatra. 

Z Opavy přešel na psychiatrickou a protialkoholní ambulanci v Ostravě, kde byl zástupcem primáře MUDr. Kozara a po jeho 
odchodu do důchodu byl jmenován primářem. Po smrti rodičů zůstal sám, neměl žádné sourozence. 

Byl uzavřené, složitější povahy, měl jen malý okruh opravdových přátel. Život mu kladl do cesty značné překážky, s nimiž 
odchodu do důchodu byl jmenován primářem. Po smrti rodičů zůstal sám, neměl žádné sourozence. 

Byl uzavřené, složitější povahy, měl jen malý okruh opravdových přátel. Život mu kladl do cesty značné překážky, s nimiž 
odchodu do důchodu byl jmenován primářem. Po smrti rodičů zůstal sám, neměl žádné sourozence. 

se však nesvěřoval a snažil se je sám zdolávat. Své zdravotní potíže se snažil spíše bagatelizovat. Bylo velmi těžké nahléd-
nout do hloubky jeho duše a pochopit jej. Dokázal pomoci a podpořit, obdarovat anonymně, že ani obdarovaný netušil, kdo 
je dárcem. Měl vysokou inteligenci, dokázal se rychle rozhodovat a orientovat ve složité diagnostice psychických chorob. Všemi kolegy byl 
uznáván jako  vynikající odborník, který se velmi dobře orientoval v lécích. Jeho posudky a hodnocení byly stručné a výstižné, uměl rychle 
a zodpovědně pracovat a v nálezech nechybělo nic závažného a podstatného. Pro jeho schopnost správně hodnotit poruchu a následně pak i 
dobře léčit, byl vyhledáván pacienty z širokého okolí. Měl výbornou paměť, která mu usnadňovala komunikaci s okolím. Sílu a velikost své 
osoby dokázal zvládáním své těžké maligní choroby, kdy nedával své utrpení najevo až do důstojného konce. Ostravská psychiatrie v něm 
ztrácí vysoce kvalitního odborníka.                  MUDr. Růžena Mašková,  Psychiatrie



STRANA 3  ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK X / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2010

Spolupráce s firmou 
Renatex splnila 
očekávání
Zhruba před rokem se v Městské nemoc-
nici Ostrava změnil systém praní a půj-
čování nemocničního i osobního prádla. 
Péči o veškeré prádlo používané v ne-
mocnici, ale také v LDN a v Domě sociál-
ních služeb (kromě DRS) dodavatelsky, 
převzala firma Renatex. 

A jak jsme s touto změnou spokojeni? 
Podle náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Jany Vůjtkové předpokládaná očeká-
vání tato změna splnila. „Zvýšil se komfort 
pro ošetřovatelský personál co se týče sběru 
špinavého prádla. Oddělení byla firmou vy-
bavena stojany pro manipulaci se špinavým 
prádlem, které může personál zavézt přímo 
na pokoj. Byl zaveden systém objednávání 
čistého prádla prostřednictvím počítače. 
Prádlo je dopraveno přímo na stanice v kle-
cích, které po uložení čistého prádla zůstá-
vají na stanici a využívají se k uložení plných 
pytlů se špinavým prádlem. Ráno je pracov-
nice firmy odváží k transportu do prádelny. 
Prádla je dostatek, nestává se, že by chybělo. 
Naopak. Inventury počtu prádla na odděle-
ních nám ukázaly, že některé naše sestřičky 
si dělají zbytečně velké zásoby. A to je chyba, 
kterou postupně odstraňujeme. Zástupci fir-
my Renatex provádí namátkové kontroly sta-
vu prádla na odděleních, které směřují pře-
devším k tomu, aby se tento nešvar odstranil. 
Při pravidelném každodenním objednávání 
čistého prádla není potřeba vytvářet zásoby,“ 
řekla náměstkyně Bc. Vůjtková. K výpadkům 
prádla nedochází ani o víkendech a svát-
cích, protože firma Renatex pružně reaguje 
na požadavky sester a je schopna v případě 
mimořádného výpadku v sobotu, aktuálně 
prádlo na oddělení během dopoledne pod-
le požadavku sloužící sestry dodat. Dalším 
problémem je ztráta drobného prádla jako 
jsou utěrky a ručníky a zejména plen na od-
dělení Dětského lékařství. „Hledáme účinný 
systém, jak těmto ztrátám zabránit a hledá-
me černou díru, ve které se pleny ztrácí. S 
minimálními ztrátami se určitě počítá, ale 
nemohou být velké. Tento problém řešíme 
ve spolupráci s vrchní sestrou a staničními 
sestrami oddělení Dětského lékařství.“

Náměstkyně Bc. Vůjtková si však pochva-
luje zejména systém manipulace s osobním 
prádlem pro personál: „Jedná se o kalhoty, 
haleny, šaty, zkrátka osobní prádlo, které 
nosí personál. Firma Renatex zvýšila počet 
kusů osobního prádla, takže by se nemělo 
stát, že by se zaměstnanci neměli do čeho 
převléknout. Postupně je prováděna výmě-
na starého poškozeného prádla za nové. Dle 
směrnice o ochranných prostředcích bylo 
zvoleno barevné odlišení jednotlivých ka-
tegorií zaměstnanců. Lékaři chodí v bílém, 
sestry mají modré označení, ošetřovatelé a 
ošetřovatelky lososové, sanitářky a sanitáři 
zelené. Zaměstnanci skladů a technického 
zázemí používají označení fialové.“

Proces probíhá tak, že firma Renatex roz-
dělí osobní prádlo dle kódů do skříněk. Každý 
zaměstnanec má od své skříňky klíče a sám 
si prádlo vyzvedává, eventuálně překládá do 
skříňky na inspekční pokoj nebo do šatny a 
nese si za ně odpovědnost. „Díky kódům mů-

žeme dokonce sledovat i to, jak často si za-
městnanec prádlo nechává prát a zda ho vů-
bec používá. Firma Renatex nám je schopna 
sdělit, který konkrétní zaměstnanec nepere v 
prádelně přesto, že má osobní prádlo přiděle-
no,“ říká náměstkyně Bc. Vůjtková. „Musím 
konstatovat, že nám tato dodavatelská firma 
vychází maximálně vstříc a aktuální pro-
blémy řešíme průběžně. Jedním z častých 
problémů je zanechávání různých předmě-
tů a hlavně propisek v kapsách v osobním 
prádle. Pak dochází ke znehodnocení celé 
pračky prádla. To je problém, který řešíme 
opakovaně. Lze dohledat viníka, pokud se 
zjistí, v které kapse konkrétně byla propiska 
zapomenuta. Zatím proti nám firma nepou-
žila sankci, kterou je oprávněna uplatnit jako 
úhradu za znehodnocené prádlo, ale určitě k 
tomu bude směřovat. Dokonce zaměstnanci 
nechají v kapsách i skleněné předměty, které 
se v pračce rozbijí. Proto neustále vyzýváme 
zaměstnance k tomu, aby vyndali vše z ka-
pes, než vhodí prádlo do shozu, “ uzavírá ná-
městkyně Bc. Vůjtková.

(via)

Psychiatrie začala 
zdarma testovat 
mladistvé na drogy

Magistrát města Ostravy odsouhlasil 
grant pro Městskou nemocnici Ostrava na 
projekt pod názvem „Krizová intervence pro 
děti, mládež a rodiče v problematice zneuží-
vání drog mimo alkoholu“. Jedná se o bez-
platné orientační vyšetření moči na drogy, 
které dokáže určit nejenom zda dítě drogu 
užilo, ale také jakou drogu. Do konce května 
letošního roku na Psychiatrii MNO otestova-
li prvních deset dětí.

„Poprvé jsme o podobný grant žádali před 
pěti lety. Inspirovali nás rodiče a prarodiče, 
kteří k nám volali a ptali se na možnost tako-
vého vyšetření. Mnozí z nich měli podezření, 
že s jejich dítětem není vše zcela v pořádku, 
ale nechtěli jít se svým podezřením k prak-
tickému dětskému lékaři,“ řekla vrchní sest-
ra Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava 
Radmila Vysloužilová, která velmi oceňuje 
magistrát za snahu řešit nebezpečí narůs-

tajícího drogového ohrožení mladých lidí ve 
městě.

Rodiče si tak mohou kdykoliv zavolat na 
telefonní číslo ostravské Protialkoholní zá-
chytné stanice Městské nemocnice Ostrava 
596 638 565, kde mohou popsat chování své-
ho dítěte a poradit se, jak dále postupovat. 
Odběry moči se provádí denně od 7 do 19 ho-
din, výsledek je známý do deseti minut. 

„Máme jednoho tatínka, který zde dochá-
zí se dvěma dětmi pravidelně co půl roku, 
protože chce mít jistotu. Je více rodičů, kteří 
se k nám se svými potomky na toto vyšetření 
vracejí, všem se snažíme poradit, co v kterém 
případě dělat. Snažíme se také upozornit děti 
a jejich rodiče na škodlivost drog, na různé 
nebezpečí závislosti. Nabízíme rovněž mož-
nost péče psychiatra. Chtěli bychom maxi-
málně snížit počet takto ohrožených mladých 
lidí, jejichž věková hranice se v posledních 
letech neustále snižuje. Zaznamenali jsme 
také třináctileté děti, u kterých test potvrdil 
marihuanu nebo pervitin. Rádi bychom oslo-
vili také školy, máme připravené informační 
letáčky s touto problematikou. Chceme, aby 
povědomí o této naší aktivitě bylo co nejšir-
ší, protože i ve škole, kde děti tráví značnou 
část dne, mohou učitelé vypozorovat, že se 
něco podezřelého děje. Ale s dětmi na test k 
nám nepřicházejí jenom rodiče a prarodiče. 
Některé mladistvé k nám dopraví při nevhod-
ném chování také Policie ČR. Pokud se droga 
Některé mladistvé k nám dopraví při nevhod-
ném chování také Policie ČR. Pokud se droga 
Některé mladistvé k nám dopraví při nevhod-

v organizmu mladého člověka potvrdí, nabí-
zí náš psychiatr odbornou péči a domlouvá 
léčbu na psychiatrickém oddělení Fakultní 
nemocnice Ostrava. Ovšem někteří naši mla-
dí pacienti skončili už také v Psychiatrické 
léčebně v Opavě, a to je skutečně varující,“ 
řekla vrchní sestra Vysloužilová a dodává, 
že po letošní mediální kampani k této pro-
blematice volali rodiče dokonce z Havířova s 
otázkou, zda mohou také přijet.

Odsouhlasený grant ve výši 39 000 korun 
znamená především finance na zajištění do-
statečného množství testů. Čísla mluví jas-
znamená především finance na zajištění do-
statečného množství testů. Čísla mluví jas-
znamená především finance na zajištění do-

ně. Za uplynulých pět let bylo otestováno na 
Psychiatrii MNO v Ostravě celkem 180 dětí 
a mladistvých. Z tohoto množství se droga 
prokázala u 140 dětí. Telefonických dotazů 
bylo o hodně více, ale ne každému rodiči se 
podaří získat svého potomka ke spolupráci a 
k odběru vzorku moči.  

(via)

Vzdělávací aktivity 
uživatelů sociálních 
služeb v DSS

Dům sociálních služeb navázal spoluprá-
ci s Mgr. Lenkou Šipulovou, vedoucí oboru 

Dům sociálních služeb navázal spoluprá-
ci s Mgr. Lenkou Šipulovou, vedoucí oboru 

Dům sociálních služeb navázal spoluprá-

diplomovaná všeobecná sestra na VOSŽ v 
ci s Mgr. Lenkou Šipulovou, vedoucí oboru 
diplomovaná všeobecná sestra na VOSŽ v 
ci s Mgr. Lenkou Šipulovou, vedoucí oboru 

Ostravě, a studenty 3. ročníku při zajišťování 
vzdělávacích aktivit pro uživatele sociálních 
služeb v DSS v rámci zvyšování kvality po-
skytovaných sociálních služeb. 

V měsíci dubnu přednesli studenti 4 edu-
kační projekty na téma: Prevence úrazů a 
pádů, Aktivizace seniorů, Psychické změny 
ve stáří a Malnutrice.

Vzdělávací programy měly u uživatelů ve-
lice příznivý ohlas, proto se těšíme na další 
spolupráci. 

Mgr. Taťána Piskallová
ved. OZSS
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Studenti se u nás učí 
bazálně stimulovat

V posledních letech patří koncept bazál-
ní stimulace mezi nejmodernější a nejpopu-
lárnější ošetřovatelské postupy v zahraničí. 
Zdá se, že velmi rychle se rozvíjí i v našich 
zdravotnických zařízeních. Městská nemoc-
nice Ostrava se řadí mezi první nemocnice, 
které chtěly a chtějí zkvalitnit péči o nemoc-
né rozšířením ošetřovatelské péče o uvedený 
koncept. Vybraná pracoviště – Neurologie, 
Neurochirurgie, Chirurgie a traumatologie, 
Anesteziologie a resuscitace a Dětské lékař-
ství získala v roce 2007 díky supervizi certi-
fikát za včlenění konceptu bazální stimulace 
do ošetřovatelské péče. Od tohoto roku pro-
bíhají na těchto odděleních praxe bazální sti-
mulace studentů Slezské univerzity v Opavě. 
V letošním školním roce se praxe zúčastnilo 
73 studentů. 

Cílem praxe je naučit studenty integrovat 
základní prvky konceptu bazální stimulace 
do klinické péče. Studenti integrují dle po-
třeb klienta prvky somatické stimulace (kon-
taktní dýchání, polohování do hnízda a mu-
mie, zklidňující koupel, aplikace inicialního 
doteku, masáž stimulující dýchání) na zá-
kladě stanoveného ošetřovatelského plánu. 
Cílem praxe je také naučit studenta pracovat 
s autobiografií klienta a umět využít autobi-
ografické prvky v ošetřovatelské péči, umět 
komunikovat s klienty se změnami v oblasti 
vnímání a komunikace. Důraz je kladen také 
na integraci příbuzných do ošetřovatelské 
péče a jejich edukaci.

Studenti během hodin praxe na oddělení 
jsou vedeni sestrou mentorkou. Studenti se 
učí, že můžou poskytnout kvalitní individua-
lizovanou péči klientovi v holistickém pohle-
du jen tehdy, pokud oni sami umí vnímat a 
chápat své vlastní potřeby, hodnoty, priority 
a cíle. Většina studentů projevuje během vý-
uky zájem o koncept, aktivně se zapojuje do 
ošetřovatelského procesu na oddělení, umí 
využít a aplikovat znalosti získané během te-
oretické části předmětu.

Hodiny praxe jsou obohaceny exkurzí v 
hyperbarické komoře a na dětské jednotce 
intenzivní péče. Mentorky předávají své zku-
šenosti s konceptem studentům a motivují 
ke kreativitě, zodpovědnosti profese, kterou 
si vybrali.

Irena Mechová, 
sestra mentorka,

Chirurgie a úrazová chirurgie

Ředitel nemocnice 
poděkoval primářce 
za dlouholetou dobrou 
práci

V pátek 28. května poděkoval ředitel ne-
mocnice MUDr. Jan Zháněl za přítomnosti 
náměstka pro léčebnou péči MUDr. Petra 
Zajíce, MBA a personální náměstkyně ing. 
Jany Ašerové primářce Všeobecného prak-
tického lékařství MUDr. Emilii Krobové 
za dlouholetou práci na pozici primářky 
Městské nemocnice Ostrava. 

MUDr. Krobová oslaví v prosinci letoš-
ního roku neuvěřitelných 41 let práce pro 
ambulanci Všeobecného praktického lékař-

ství Městské nemocnice Ostrava. Na pozici 
primářky přitom pracovala od roku 1998 
celkem 12 let. 

Ředitel nemocnice MUDr. Jan Zháněl a 
jeho náměstci zároveň nově jmenované pri-
mářce Všeobecného praktického  lékařství 
MUDr. Martě Pískovské popřáli hodně pra-
covních úspěchů.

(via)

Paní primářka 
MUDr. Krobová 
vychovala 60 
praktických lékařů

MUDr. Emilie Krobová u našeho setkání 
zavzpomínala na svoji skoro 41letou dráhu 
lékařky MNO a také pedagožky. Svého času 
dokonce šéfovala v rámci samostatné polikli-
niky  Ostravy 1 celkem 51 závodním a obvod-
ním lékařům. „Dělala jsem to při práci prak-
tické lékařky nemocnice a musím říct, že to 
bylo docela náročné. Řada z nich se musela 
tické lékařky nemocnice a musím říct, že to 
bylo docela náročné. Řada z nich se musela 
tické lékařky nemocnice a musím říct, že to 

hodně kontrolovat,“ vzpomíná na ty časy s 
úsměvem. Celý život také věnovala mladým 
lékařům.

„Když jsem se kdysi rozmýšlela, čím budu, 
váhala jsem mezi pedagogickou činností a 
medicínou. Vybrala jsem si medicínu –hes-
lo, že je krásné pomáhat nemocným lidem 

se možná zdá být pro někoho zprofanované, 
ale já jsem to tak necítila. Roli praktického  
lékaře jsem si ale nevybrala svobodně. Vždy 
jsem chtěla dělat pediatra, anebo internis-
tu. Ale pak jsem si řekla po určité době, kdy 
jsem tuto práci dělala, že je lepší být dobrým  
praktikem, než špatným internistou. U té 
práce jsem zůstala a můžu říct, že jsem si vy-
brala dobře.

A k té pedagogické práci jsem se také na-
konec dostala  přes postgraduální vzdělávání 
mladých lékařů. Od roku 1991, odkdy jsem 
oficiálním školitelem katedry všeobecného 
lékařství  IPVZ Praha, se u nás v nemocnici 
konala dvakrát ročně praktická část atestace 
ze všeobecného praktického lékařství,“ říká 
MUDr. Krobová. Za její primářské éry se na 
oddělení Všeobecného praktického lékařství 
vyškolilo celkem 60 mladých praktických lé-
kařů nejenom z Ostravy, ale i jiných okresů 
Moravskoslezského kraje. „Většina z nich zů-
stala u profese a rozhodně nedělají Městské 
nemocnici Ostrava ostudu,“ říká MUDr. 
Krobová, která ani po předání primářského 
žezla mladší kolegyni nehodlá zahálet. Dál 
chce léčit v ordinaci MNO  své pacienty a do-
vést další dva lékaře úspěšně k atestacím. 

„Budu dělat  to, co jsem dělala celý život, 
akorát budu mít míň administrativní práce 
spojené s řídící pozicí  a menší odpovědnost. 
Paní doktorku Pískovskou jsem si na tuto 
pozici vybrala a vyškolila. Vím, že to po mně 
převezme a bude dělat ještě lépe než jsem 
tuto práci dělala já. Je mladší, má víc elánu 
a energie,“ říká s úsměvem.

Radost doma jí dělá pět vnoučat. „První 
vnuk bude mít v červenci bakalářskou pro-
moci a bude pokračovat v magisterském  stu-
diu, další dva studují gymnázium a dva ještě  
základní školu. A všichni jsou velice šikov-
ní, učenliví, pracovití, dělají mi jen radost. 
Na koníčky mi nikdy moc času nezbývalo, 
ale nejraději mám četbu a cestování. Nejdál  
jsem byla na Sibiři a letos jedeme do Řecka 
ale nejraději mám četbu a cestování. Nejdál  
jsem byla na Sibiři a letos jedeme do Řecka 
ale nejraději mám četbu a cestování. Nejdál  

a do Rakouska, už se moc těším. Ráda cha-
lupařím a zahradničím. Kytičky - to je moje,“ 
uzavírá své povídání. Ale na konci našeho se-
tkání se přece jenom ještě jednou vrátí ke své 
práci. Už se totiž moc těší, že začne externě 
učit na nové ostravské lékařské fakultě.

(via)
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Zaměstnanci ústředny 
usilují vždy o správné 
nasměrování volajících
Jedním z velmi exponovaných a klíčo-
vých informačních míst Městské nemoc-
nice Ostrava je telefonní ústředna. 

Na její zaměstnance se obracejí nejenom 
zdravotníci a partneři nemocnice, ale ze-
jména veřejnost. Pacienti a jejich rodinní 
příslušníci potřebují dennodenně informace 
o ambulantních hodinách našich specialis-
tů, poradit, na koho se mají obrátit, ale také 
potřebují komunikovat s lékařem, sestrou, 
někoho najít… 

„Někdy bývá obtížné volajícího správně 
přepojit, neboť on sám neví, kam má být spo-
jen. Je proto nutná trpělivost a citlivě zjistit, 
co vlastně volající žádá. Denně také volají 
lidé, že jim právě k nám do nemocnice sa-
nitka odvezla rodinného příslušníka a neví, 
kdo by jim mohl poskytnout bližší informaci. 
Snažíme se je správně nasměrovat na přísluš-
ný ambulantní příjem nebo oddělení. Ani v 
noci není nouze o příjem pacientů a rodiny 
zjišťující stav svých blízkých. Také jsme v 
kontaktu s policií, která velmi často někoho 
hledá, či s rodiči pátrajícími po svých ratoles-
tech. To bývá zpravidla ve večerních a noč-
ních hodinách,“ říká vedoucí ústředny MNO 
Eva Kubínová.

Nejexponovanější čas na ústředně je podle 
jejich slov ráno mezi 8. a 11. hodinou, v době 
poledne je relativně klidněji a další nápor ho-
vorů začíná většinou po 13. hodině. V době 
návštěv se situace trošinku uklidní a telefony 
začínají znovu více vyzvánět opět od 16. do 
zhruba 20. hodiny. 

 „Pro správné předávání informací potře-
bujeme znát spoustu věcí, které se k nám bo-
hužel dostávají často se zpožděním, např. zá-
kaz návštěv v době chřipkové epidemie, stejně 
tak jako ukončení tohoto zákazu, dále změny 
týkající se vedení primariátů a jednotlivých 
oddělení atd. Kolikrát se tyto informace doví-
dáme z venku od lidí volajících do nemocnice. 
Taktéž bychom přivítali včasné informace o 
uzavření lůžkových oddělení a odborných 
ambulancí, o době dovolených jednotlivých 
specialistů. Usnadní to práci jak nám, tak i 
volajícím. Pro bližší pochopení této proble-
matiky uvádím příklad z poslední doby, kdy 
jsme byli sestrou z jednoho oddělení žádáni 
o to, jak postupovat, když se pacient na oddě-
lení chce účastnit voleb. Tato informace nám 
však nebyla dodána a naše operátorka musela 
dodatečně a složitě zjišťovat správný postup. 

Součástí naší práce je také řešit havarijní 
stavy. Pokud nastane nějaký problém obzvlášť 
technického rázu, obracejí se naši zaměst-
nanci nejdříve na telefonní ústřednu, ta kon-

GTS Omega - Interval Doba Cena s DPH

Hovorné na pevné linky 120/60 0,82 Kč/min

Informace 1180 60/1 7 Kč/min

Informace 1188 120/60 17 Kč/min

Informace o firmách 14000 120/60 2,6 Kč/min

Mobilní operátoři Doba Cena s DPH

T-Mobile 60/sec 1,40 Kč

Vodafone 60/sec 3,57 Kč

o2 60/sec 2,40 Kč

Mezinárodní hovory Doba Cena s DPH Mobilní sítě

Německo, Rakousko 60/sec 2,30 Kč 5,88 Kč

Polsko, Slovensko 60/sec 2,30 Kč 5,88 Kč

 Kanada, USA 60/sec 2,98 Kč 2,98 Kč

Velká Británie 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

Belgie, Dánsko, Finsko 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

Francie, Maďarsko 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

Norsko, Portugalsko 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

Řecko, Slovinsko 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

Španělsko, Švédsko 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

Švýcarsko 60/sec 2,98 Kč 6,50 Kč

taktuje další - energetický dispečink, vedoucí 
technických odborů, lékaře a zdravotníky,“ 
říká vedoucí Kubinová.              

(via)

Zájem o výhodné 
rámcové smlouvy je velký

Další aktivitou, kterou zajišťují zaměst-
nanci telefonní ústředny,  je realizace rámco-
vé smlouvy s mobilním operátorem T-Mobile. 
Tato smlouva umožňuje velmi výhodné volá-
ní zaměstnancům nemocnice a jejich rodin-
ným příslušníkům, přičemž volání v rámci 
rámcové smlouvy je zdarma. „Původně jsme 
počítali, že budeme mít v tomto systému 
200 až 300 zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků. Ovšem k dnešnímu dni už jich 
máme přes 1000.  Veškeré změny v nastave-
ní služeb v rámci rámcové smlouvy – změny 
tarifů, změny plateb inkasem z účtu, změny 
kontaktních adres, roaming, blokování čísel, 
dohody mezi zaměstnancem a nemocnicí atd. 
- musí provádět oprávněný zaměstnanec te-
lefonní ústředny a je s tím samozřejmě spo-
jená obrovská agenda. Součástí této agendy 
je i kontrola dlužníků a nebývá jich málo. S 
těmito dlužníky řešíme doplacení jejich dlu-
hů. Rovněž řešení všech reklamací spojených 

s rámcovou smlouvou nám zabírá velmi mno-
ho času, “ říká Eva Kubinová.

Díky tak velkému množství zákazníků 
T-M operátor postavil zdarma přímo v areálu 
nemocnice 2 Mb ISDN  vysílač za půl miliónu 
korun, umožňující daleko kvalitnější poslech 
a přenos 30 mobilních hovorů najednou. Tím 
nemocnice získala i další telefonní číslo 556 
541 111. Tato ISDN umožňuje identifikaci vo-
lajícího, tzn. že se volaným účastníkům obje-
ví na displeji provolba a klapka, z níž bylo vo-
láno, tedy 556 54x xxx, nebo číslo operátorky, 
která hovor přepojovala. Navíc všichni klienti 
rámcové smlouvy, nejenom zaměstnanci, 
mají volání do nemocnice na číslo 556 541 111 
nebo 556 54 + klapka zdarma,“upřesňuje ve-
doucí ústředny Eva Kubinová.

(via)

Zaměstnanci mohou 
soukromě telefonovat 
levněji...

Už od roku 2003 existuje možnost výhod-
ného soukromého volání  z telefonů Městské 
nemocnice Ostrava v systému ATECO. 
Zaměstnanec si na telefonní ústředně  zří-
dí osobní účet, diskrétní formou mu bude 
přidělen PIN (osobní identifikační číslo). 
Zaměstnanec také podepíše dohodu o srážce 
ze mzdy. A jak to vypadá v praxi? 

Majitel PINu  po zvednutí sluchátka volí 
*54 a svůj pětimístný PIN, pak volí O a číslo 
volaného. Každý zaměstnanec si může stav 
svého účtu ověřit telefonicky nebo osobně na 
TÚ. Výpisy se dokládají pouze na požádání. 
svého účtu ověřit telefonicky nebo osobně na 
TÚ. Výpisy se dokládají pouze na požádání. 
svého účtu ověřit telefonicky nebo osobně na 

Reklamace se uplatňují na TÚ od 7:30 do 
TÚ. Výpisy se dokládají pouze na požádání. 
Reklamace se uplatňují na TÚ od 7:30 do 
TÚ. Výpisy se dokládají pouze na požádání. 

15:00 hod. 
PIN má v této chvíli přiděleno 360 zaměst-

nanců nemocnice. Mohou telefonovat nejen v 
České republice jak na pevné linky, tak i na 
nanců nemocnice. Mohou telefonovat nejen v 
České republice jak na pevné linky, tak i na 
nanců nemocnice. Mohou telefonovat nejen v 

mobily, ale také  do zahraničí. Zvlášť výhodné 
ceny platí od  15. května 2010 pro Slovensko, 
Rakousko, Německo a Polsko.
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V měsíci červnu slaví významné 
životní jubileum:

MUDr. Marie Mičaníková, Květuše Ivanová, 
Jarmila Janáčková, Renáta Kempná, Oldřiška 

Kuchařová, Helena Lančová, 
MUDr. Rostislav Orlovský, Jarmila 

Pustelníková, Anna Wontorová, Ludmila 
Vojtková, MUDr. Jaromír  Fiala, Miloslava 

Janoušková, Alena Vilkusová.

Pracovní výročí v květnu:

20 let v MNO: Lenka Berkusová
25 let v MNO: Danuška Červenková, 

Zuzana Jelenová, Ing. Vasil Waliszewski
30 let v MNO: Daniela Lindovská, 
Jarmila Poláková, Marie Vitošová 

55 let v MNO: Libuše Vrublová

Poděkování
29. duben 2010

Vážený pane řediteli,
naše maminka Irena Heráková je již od 

října minulého roku pacientkou Vaši nemoc-
nice. Chtěly bychom poděkovat všem zaměst-
nancům všech oddělení Vaší nemocnice, kde 
byla a ještě je naše maminka léčena. Za té-
měř půl roku léčby byla léčena na koronární 
jednotce, oddělení ARO2, oddělení septické 
JIP a oddělení Chirurgie E.

Vážený pane řediteli, sdělte prosím všem 
zaměstnancům těchto oddělení velké podě-
kování za péči, kterou naší mamince věnovali 
a věnují. Vážíme si jak vysoké profesionality, 
tak lidského přístupu ze strany zaměstnanců 
těchto oddělení. Naše maminka byla ve vel-
mi vážném stavu, nyní je díky péči lékařů, 
zdravotních sestřiček i bratrů již mimo ne-
bezpečí. 

Velmi oceňujeme práci všech a obracíme 
se na Vás se žádostí, abyste jim naše poděko-
vání tlumočil.

Za celou naši rodinu upřímně děkujeme
dcery Alena Holá a Miluše Rychterová

Největším lákadlem 
byla laserová střelnice

Den dětí oslavily v úterý 1. června malí pa-
cienti oddělení Dětského lékařství Městské 
nemocnice Ostrava, ve společnosti dvou uni-
formovaných poručíků Městského ředitelství 
Policie České republiky. 
formovaných poručíků Městského ředitelství 
Policie České republiky. 
formovaných poručíků Městského ředitelství 

Zatímco starší děti pod vedením poru-
číka Petra Svobody řešily dopravní situaci 
křižovatky a chování účastníků provozu na 
barevném obrázku, malé děti pod vedením 
poručíka Martiny Hudecové vybarvovaly v 
předtištěné omalovánce semafory. A docela 
se ve vybarvení povelů: jdi, stůj, jeď, připrav 
se, strefily.

Největším lákadlem však byla lasero-
vá střelnice, kde si jak velké tak i malé děti 
mohly vyzkoušet střelbu ze skoro opravdové 
pistole na terč na obrazovce. Ihned jim totiž 
počítač zahlásil počet bodů a soustřel. 

Nechyběly sladkosti v podobě bonbónů a 
čokolád a také dětské šampaňské. Od obou 
poručíků policie děti dostaly propagační ma-poručíků policie děti dostaly propagační ma-
teriály, tužky, propisky a omalovánky.

Dětský rehabilitační 
stacionář slavil Den dětí

Příjemné dopoledne nejen s klaunem 
Hopsalínem strávily v předstihu v pondělí 
24. května děti z Dětského rehabilitačního 
stacionáře při Městské nemocnici Ostrava. 
S veselým klaunem si zazpívaly, některé i 
zatančily a všechny bez rozdílu svého zdra-
votního stavu také zasoutěžily. Pravda, ně-
kterým musel klaun Hopsalín pomoci, ale 
dělal to rád. Na každé z dětí čekala sladká 
odměna v podobě bonbonu, lízátka a slad-
ké myšičky. Klaun Hopsalín každému dítě-
ti taky uvázal zvířátko z balónku. Na závěr 
Hopsalínova vystoupení dostalo každé dítě 
klaunovu fotku s osobním věnováním. „To 
aby vám nebylo smutno, až tady s vámi nebu-
du. Podívejte se vždy na fotku a usmějte se,“ 
radil klaun Hopsalín. Ovšem oslava svátku 
dětí v Dětském rehabilitačním stacionáři ne-
skončila ani po té, co si klaun Hopsalín začal 
balit svá barevná fidlátka. Tety ze stacioná-
ře měly pro děti připravené různé soutěže, 
jako například přechod látkovým tunelem, 
kreslení na tričko, vybarvování omalovánky 
na plátně, kreslení na tabuli, či chytání rybi-
ček a shazování zvířátek - kuželek. Za každé 
splnění úkolu dostaly děti razítko a za plnou 
kartu razítek malý dáreček. A samozřejmě 
nechybělo ani občerstvení.

„Klauna Hopsalína jsme u nás měly popr-
vé, ovšem určitě ne naposled. Celé sváteční 
dopoledne mělo úžasnou atmosféru. Dobře 
se bavily nejenom děti, ale také jejich rodi-
če a sourozenci, a samozřejmě tím pádem 
také my. Máme velkou radost, že se letošní 
Den dětí v našem stacionáři tak povedl,“ 
řekla vrchní sestra Dětského rehabilitačního 
stacionáře při Městské nemocnici Ostrava 
Mgr. Darja Waczyńska. 

Příjemnou atmosféru tohoto dětského 
svátku a dobrou organizaci oslavy ocenil také 
náměstek ředitele pro léčebnou péči Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Petr Zajíc, MBA, 
který se akce zúčastnil.

(via)

Supervize v Domě 
sociálních služeb

Standard kvality sociálních služeb 10e 
říká, že vedení organizace musí zajistit za-
městnancům podporu externího nezávislé-
ho odborníka. Podpora je určena k naplnění 
potřeb zaměstnanců pomáhajících profesí, 
kteří jsou pod emočním tlakem a zátěží, s 
níž se dennodenně ve své profesi setkávají. 
K této zátěži se přidává často i zátěž z nevy-
jasněných a často problematických vztahů ke 
kolegům, nadřízeným i podřízeným. 

Nezávislým odborníkem může být supervi-
zor. V září roku 2009 uzavřela naše nemocnice 
smlouvu s odborníkem na případové a týmové 
supervize v sociálních službách na provádění 
supervizí v Domě sociálních služeb. 

Supervize probíhají každé dva měsíce v 
rozsahu celkem 3 hodiny/1 supervize.

Supervize pracuje s osobní motivací zú-
častněných, s jejich potřebami, pocity i vzá-
jemnými vztahy. Umožňuje objevení skry-
tých překážek a faktorů, které práci brzdí, i 
využití zdrojů, nápadů a potenciálů zúčast-
něných. Může přispívat k lepší motivaci za-
městnanců a ke zlepšení spolupráce na pra-
covišti, stejně tak jako k otevření problémů, 
o kterých se nemluvilo. 

Mgr. Taťána Piskallová,  ved. OZSS

Zkušenosti ze supervizí 
Od roku 2009 jsem pravidelným účast-

níkem supervizí. Vždy se domlouváme na 
tématu, které budeme diskutovat. Můžeme 
se také rozhodnout, zda uděláme supervizi 
dohromady ze všech stanic nebo každá sta-
nice zvlášť, zda si přejeme, aby byl přítomen 
vedoucí zaměstnanec. Já osobně jsem super-
vize přivítala, protože je to vhodná příleži-
tost na řešení různých neshod a napětí mezi 
spoluzaměstnanci, jelikož při pracovním 
nasazení není moc času. A upřímně - kdo by 
si chtěl znepříjemňovat službu tím, že by se 
dohadoval, nebo si vyměňoval názory se spo-
luzaměstancem v době, kdy ví, že s ním bude 
muset ještě několik hodin pracovat? I když 
účast na supervizích není povinná, většina 
spolupracovníků se supervizí zúčastňuje ak-
tivně, a to i ve svém volnu.
Kateřina Grymová,  pracovník sociální péče

Volební příhoda z 
chirurgie

Jedna „veselá“ příhoda z letošních květ-
nových voleb do Parlamentu České repub-

Jedna „veselá“ příhoda z letošních květ-
nových voleb do Parlamentu České repub-

Jedna „veselá“ příhoda z letošních květ-

liky. Na chirurgii nám nejdříve jeden ze za-
psaných pacientů udělal přednášku, jak je 
na tom finančně špatně a pak se zeptal, kolik 
mu za to, že bude volit zaplatíme. Když jsme 
se z této otázky trošku vzpamatovali, řekli 
jsme po pravdě, že nic. Pacient nám řekl, ať 
vypadneme a že bez peněz volit nebude. Tak 
jsme odešli, nepřemlouvali... Celkem volilo v 
nemocnici 50 pacientů, kteří byli zapsáni ve 
zvláštním seznamu nebo si vyřídili voličský 
průkaz a jedna sestra. 

Bc. Jana Kozubová, Bc. Jana Kozubová, 
vrchní sestra Anesteziologie a resuscitace


