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Primářem Neurochirurgie jste se stal 
koncem loňského roku, podařilo se vám 
uskutečnit svoje vize, se kterými jste do 
primářského křesla usedal?

Pracujeme na tom. Prvotní bylo pro-
vést akreditaci pracoviště a na tomto úkolu 
jsem začal pracovat ihned po nástupu na 
Neurochirurgii.  Akreditaci jsme získali k 24. 
květnu, takže ještě v prvním pololetí. Další 
úkol, který jsem si stanovil, bylo postupně 
zmodernizovat přístrojové vybavení naše-
ho pracoviště. Je to samozřejmě limitováno 
možnostmi nemocnice, ale jsme spokojeni s 
tím, jaké podpory se nám od vedení nemoc-
nice dostává. Dalším úkolem bylo postupné 
zavádění moderních operačních zákroků, 
které se běžně provádějí na ostatních neuro-
chirurgických pracovištích v ČR a sledování 
které se běžně provádějí na ostatních neuro-
chirurgických pracovištích v ČR a sledování 
které se běžně provádějí na ostatních neuro-

nových trendů v neurochirurgii, což se nám 
také daří. A jako další bych zmínil přechod z 
autokratického na demokratické vedení od-
dělení, kdy vedení oddělení vytyčuje směry 
a trendy a vykonává kontrolní činnost a to 
považuji za nejtěžší. 

Také jsme chtěli více zapojit lékaře a nově 
také sestry do přednáškové činnosti na re-
publikových i zahraničních neurochirurgic-
kých akcích  - odezva byla kladná a z toho 
mám  velkou radost, protože tím prezentuje-
me nejen oddělení, ale i celou nemocnici. 

Nedávno jste na Neurochirurgii zavedli 
nový druh operace bederní páteře, tak-
zvaně zepředu a avizoval jste, že připra-
vujete další novinky. Můžete je už odtaj-
nit?

Operace páteře se zde v minulosti nepro-
váděly v takovém spektru, jak bych si před-
stavoval. 

 To hodláme změnit a chceme postup-
ně zavádět operační postupy tak,  abychom 
sledovali trendy v ČR.  Výhledově počítám, 
ně zavádět operační postupy tak,  abychom 
sledovali trendy v ČR.  Výhledově počítám, 
ně zavádět operační postupy tak,  abychom 

Personální změny 
od 1. 7. 2010
  Primářem Psychiatrie MNO byl k tomu-

to datu jmenován MUDr. Petr Augustin 
  Byl vytvořen referát nutričních tera-

peutů, který je zařazen v úseku náměst-
kyně ředitele pro ošetřovatelskou péči 
Bc. Jany Vůjtkové. Vedoucí tohoto refe-
rátu je paní Iva Reková.
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Představujeme primáře Neurochirurgie 
MUDr. Mariana Starého

že v příštím roce budeme pá-
teř operovat všemi možnými 
přístupy a v plném rozsahu 
diagnóz onemocnění páteře. 
Dovybavili jsme naše praco-
viště novým C ramenem, po-
čítáme také se zakoupením 
neuronavigace a peroperační-
ho neuromonitoringu. A prů-
běžně přecházíme směrem k 
miniinvazivnějším přístupům 
při operacích. 

Jaké jsou na vašem odděle-
ní čekací lhůty na operace?

Akutní operace mají sa-
mozřejmě přednost před plá-
novanými, takže se provádějí 
ihned. Na plánované operace 
naši pacienti čekají dva, maxi-
málně tři týdny.

Jak jste na tom s personálním obsaze-
ním oddělení?

Myslím si, že dobře. Máme tři druhoates-
tované doktory. Čtyři v přípravě s tím, že dva 

Myslím si, že dobře. Máme tři druhoates-
tované doktory. Čtyři v přípravě s tím, že dva 

Myslím si, že dobře. Máme tři druhoates-

pravděpodobně letos složí atestační zkoušku, 
protože jsou k ní přihlášeni. Další lékař pů-
jde na atestaci na jaře příštího roku a lékař-
ka, která  pracuje na naší JIP,  bude atestovat 
z neurologie rovněž letos. Takže si myslím, že 
personálně jsme spíše na poměry České re-
z neurologie rovněž letos. Takže si myslím, že 
personálně jsme spíše na poměry České re-
z neurologie rovněž letos. Takže si myslím, že 

publiky vybaveni nadstandardně. 

Vrátím se ještě k akreditaci vzdělávání 
v oboru neurochirurgie, kolik mladých 
lékařů jste připraveni přijmout?

Máme školicí místa pro dva absolventy v 
neurochirurgickém oboru. Ti by mohli už v 
příštím roce nastoupit a vzdělávat se v obo-
ru neurochirurgie s cílem složení atestační 
zkoušky po osmi letech. Ale je to problema-
tické, absolventi dnes v hojné míře odcházejí 
do ciziny. 

Chystáte na Neurochirurgii v brzké bu-
doucnosti nějaké změny?

Chtěli bychom zcela jistě modernizovat 
neurochirurgické internetové stránky, které 
považujeme za nevyhovující a tímto tak lépe 
a přehledněji prezentovat naši práci. Chceme 
ukázat našim pacientům, co jsme schopni 
jim nabídnout v oblasti operací mozku, pá-
teře, nervů, atd. Rádi bychom se také zapojili 
do výuky studentů nové LF  v Ostravě.  

V květnu jste zorganizovali mezioborový 
seminář, kde jste si s primáři ostatních 
oddělení MNO domlouvali nová pravidla 
a charakter spolupráce. Už se to nějak 
projevilo v praxi?

Určitě. Všichni pacienti s akutním sub-
arachnoidálním krvácením končí u nás na 
neurochirurgické JIP. Domluveným způ-

Financování 
poskytované zdravotní 
péče zdravotními 
pojišťovnami

Největší objem fi-
nančních prostřed-
ků získává naše ne-
mocnice za výkon 
své hlavní činnosti 
od zdravotních po-
jišťoven (dále jen 
ZP). Tyto k dané-
mu účelu používají 
zdroje, které na zá-
kladě příslušných 
zákonů a ostatních 
závazných norem 
jsou pro financo-

vání péče o zdraví občanů k dispozici. Celá 
problematika financování této péče v naší re-
publice je dlouhodobým a velmi citlivým té-
matem. Zejména tedy v otázce dostatečnosti 
či nedostatečnosti jejich celkové výše. Ke 
každému zdravotnickému zařízení a tedy i ve 
vztahu k naší nemocnici, se pak zmíněná pro-
blematika jeví specificky. Když se ohlédneme 
za rokem 2009, jaký pro naší nemocnici byl 
a co nás čeká v roce 2010, nenajdeme ani v 
aktuální době (červenec 2010) jednoduchou 
odpověď či konstatovaní na jeden řádek.
Rok 2009 z pohledu MNO. 

V roce 2009 jsme měli se ZP uzavřené 
různé smlouvy. Ať již, tzv. „Paušál“, přes vý-
konový způsob úhrady až k tzv. „Vyhlášce“. 
Výjimkou je ČPZP (Česká průmyslová zdra-
konový způsob úhrady až k tzv. „Vyhlášce“. 
Výjimkou je ČPZP (Česká průmyslová zdra-
konový způsob úhrady až k tzv. „Vyhlášce“. 

votní pojišťovna), která sloučila pojištěnce 
HZP, ZP AGEL a ČNZP. S uvedenou pojiš-
votní pojišťovna), která sloučila pojištěnce 
HZP, ZP AGEL a ČNZP. S uvedenou pojiš-
votní pojišťovna), která sloučila pojištěnce 

ťovnou stále ještě jednáme o způsobu úhra-
dy poskytované zdravotní péče v roce 2009! 
Důvodem jsou zmíněné organizační změny 
provázené více než výrazným nárůstem po-
skytované zdravotní péče pojištěncům, je-
jichž počet nečekaně narostl a podle našeho 
názoru musí být i správně v hodnocení ob-
jektivizován. I přesto však, že smlouva s nově 
vzniklým subjektem ČPZP nebyla a není pro 
jektivizován. I přesto však, že smlouva s nově 
vzniklým subjektem ČPZP nebyla a není pro 
jektivizován. I přesto však, že smlouva s nově 

rok 2009 podepsaná, byla tato péče hrazená 
formou záloh, jejichž výše vycházela z dohod 
uzavřených s jednotlivými subjekty, dnes 
ČPZP tvořících. 
uzavřených s jednotlivými subjekty, dnes 
ČPZP tvořících. 
uzavřených s jednotlivými subjekty, dnes 

Co se za jednotlivými slovy schovává, to je 
složitý proces jednání, kalkulací a poté přijetí 
správného rozhodnutí o konečném ujednání. 
Zda a jestli bylo to správné, to se v současné 
době dovídáme. 

Jednotlivé ZP nám zasílají vyúčtování po-
skytované zdravotní péče za rok 2009 v sou-
ladu s uzavřenými smlouvami. Bohužel tento 
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proces není limitován konečným termínem. 
Takže ani v této době nevíme, jak naše čin-
nost v roce 2009 finančně vlastně dopadla.

Stále však věříme, že naše kalkulace, 
včetně finanční srážky za snížený objem po-
skytované zdravotní péče pojištěncům VZP, 
promítnutá do hospodářského výsledku 
roku 2009 prostřednictvím dohadných polo-
žek, je správná a objektivní. Tj., že nebudeme 
muset rok 2009 finančně dokrýt na úkor pří-
jmů roku 2010. 
Rok 2010.

K dnešnímu dni máme uzavřené smlouvy 
se všemi ZP, kromě již zmíněné ČPZP. A pro-

K dnešnímu dni máme uzavřené smlouvy 
se všemi ZP, kromě již zmíněné ČPZP. A pro-

K dnešnímu dni máme uzavřené smlouvy 

tože rok 2009 nám hodně napověděl o poten-
ciálu naší nemocnice léčebnou péči poskyto-
vat a tento potenciál i efektivně využívat, tak 
naše rozhodování bylo možná trošku jedno-
dušší a věříme, že vzájemnou spoluprací se 
všemi odděleními naší nemocnice dosažitel-
né maximální hodnoty příjmů naplníme. 
A jaké vlastně smlouvy se ZP pro rok 
2010 jsou? 

Referenčním obdobím je vždy rok 2008. 
Se VZP a se ZP MVČR máme uzavřeny 

Referenčním obdobím je vždy rok 2008. 
Se VZP a se ZP MVČR máme uzavřeny 

Referenčním obdobím je vždy rok 2008. 

smlouvy v přímém souladu s „Vyhláškou MZ 
ČR č. 471/2009 Sb.“ Tj. poskytovaná zdra-
smlouvy v přímém souladu s „Vyhláškou MZ 
ČR č. 471/2009 Sb.“ Tj. poskytovaná zdra-
smlouvy v přímém souladu s „Vyhláškou MZ 

votní péče je rozdělena do dvou segmentů. 
Segment ambulantní péče je hrazen výkono-
vým systémem, s maximální úhradou 109 % 
za všechny odborností. Segment hospitali-
zační péče je hrazen přes DRG. Splněním 
daných regulačních omezení (95 % počtu 
ošetřených pacientů a 98 % indexu relativ-
ních vah - hodnoceno vždy ve vztahu k refe-
renčnímu období) může pro naši nemocnici 
v konečném vyhodnocení přinést až 105,2 % 

finančních prostředků. Část hospitalizační 
péče, tzn. určité vybrané případy (CM alfa), 
jsou pak hrazeny přes individuální sazbu re-
lativní váhy s max. úhradou 115 %. U obou ZP 
máme individuálně sjednané složky úhrady 
(Projekty - např. TEP kolene, kyčle, katarak-
ty,…). U RBP je s ohledem na daný objem po-
skytované zdravotní péče pojištěncům této 
ZP, zvolen za smluvní způsob úhrady tzv. 
„Individuální paušál“ včetně individuálně 
sjednané složky úhrady. Jsme přesvědčeni, 
že regulační omezení na jeho splnění bez 
nějakých mimořádných události dovedeme 
dodržet. U ostatních zdravotních pojišťoven 
máme výkonový systém úhrady.

Nemalou část finančních zdrojů obdrží-
me od ZP za zdravotní péči poskytovanou v 
Léčebně dlouhodobě nemocných, kde systém 
úhrad je stejný jako v roce 2009. Jde o pau-
šální sazbu za 1 ošetřovací den včetně kate-
gorií a lékového paušálu. 

Zdravotní péče v Domově sociální služeb 
je ZP hrazena výkonovým systémem bez 
omezení.

Oddělení Všeobecného praktického lé-
kařství je hrazeno všemi ZP kombinovanou 
kapitačně výkonovou platbou.

V době, kdy budete číst tento článek, bu-
deme mít za sebou 1. pololetí letošního roku, 
které nám napoví, co ještě musíme do konce 
roku splnit a nebo jak bychom se měli chovat, 
aby vše, co jsme ve smluvních podmínkách 
dohodli, jsme společně splnili a podmínky 
pro maximální úhrady ze strany jednotli-
vých ZP tak i využili. 

Ing. Jaroslav Dusílek
ekonomický náměstek 

FINANCOVÁNÍ ... POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1

sobem probíhá  diagnostika eventuálního 
zdroje krvácení a pak následný algoritmus, 
jestli budeme pacienta operovat, nebo prove-
deme endovaskulární výkon. Jsem s tím na-
prosto spokojen a předpokládám, že i ostatní 
zúčastněné strany.

Proč jste si vůbec zvolil obor neurochi-
rurgie?

Přiznám se, že na škole jsem neurochi-
rurgií jako takovou příliš zasažen nebyl. Ale 
chtěl jsem dělat operační obor, a to buď or-
topedii nebo chirurgii. Místo, které mi bylo 
před vojenskou službou slibováno, bylo pak 
díky reorganizaci zrušeno a já jsem začal 
pracovat na neurologii.  Ale chtěl jsem vždy 
utéct zpátky do chirurgického oboru. A když 
už jsem pracoval na neurologii a musel jsem 
se naučit vyšetřovat neurologicky nemocné, 
udělal jsem si také atestaci z neurologie, poz-
ději jsem přešel na neurochirurgii a jsem spo-
kojen. Dnes bych už určitě neměnil.

Jak ventilujete svůj stres, jaké máte ko-
níčky a záliby?

S manželkou se věnujeme rekreačně spor-
tu, spíše zábavnou než výkonnostní formou. 
V létě jezdíme v parku na bruslích, samozřej-
mě s chrániči. Na to já jsem pedant, protože 
pak ty úrazy lidí co to nedodržují,  vidím na 
operačním stole. V zimě jezdíme na lyžích, 
jak sjezdových, tak i běžkách. V létě taky tro-
chu kolo. Kromě toho jsme celá rodina velký-
mi fandy fotbalového klubu Bayern Mnichov, 
každoročně alespoň jednou jezdíme na něja-

ký jejich zápas do Německa.
Jinak celá rodina rádi sbíráme hřiby, 

máme chatu v horské oblasti, kde hodně ros-
tou. A kromě toho já osobně jsem myslivec, 
se synem spolu také rybaříme. Ale v posled-
ní době mi prakticky veškerý volný čas bere 
vození syna na fotbalové tréninky, které má 
každý den. On je prostě malý nadšený fotba-
lista, chytá za Vítkovice. 

Bude z něho hvězda?

Na to je příliš brzy, má necelých deset let. 
Talent má, ale u tak malých dětí se ještě nedá 
odhadnout další vývoj. Zatím hraje a jde mu 
to. A pokud vydrží co nejdéle, budu rád. Je 
lepší,  když je dítě na hřišti, než na ulici. 

Když jste zmínil tu myslivost, střílíte 
zvěř?

Ale naprosto minimálně, protože nemám 
moc času, takže do lesa se dostanu málokdy. 
A dávám často přednost  pozorování zvě-
ře před ránou. Takže počty mých ulovených 
kusů jsou spíše nula než něco nad to. K mys-
livosti jsem se dostal přes svého přítele, který 
bydlí v sousedství naší chaty. Začal mne brát 
do lesa. Napřed jsem s ním chodil dva roky 
jako pozorovatel. Až postupně jsem si udělal 
myslivecký průkaz a začal jsem i občas něco 
lovit. Ale myslivost není jenom střílení. Lidé 
mají většinou zkreslenou představu, člověk – 
myslivec stráví mnohem více hodin na lesních 
brigádách a krmením zvěře, než na lovu. 

(via)

Kontrastní ultrazvuk 
pomáhá lépe stanovit 
diagnózu

Pracoviště Radiologie a zobrazovací me-
tody Městské nemocnice Ostrava s úspě-
chem vyšetřuje pacienty s postižením or-
gánů dutiny břišní, střev, případně kloubů 
zánětlivým či nádorovým postižením po-
mocí sonokontrastních látek. Ultrazvukové 
vyšetření je neinvazivní metodou. Použitím 
kontrastních látek se významně rozšiřuje 
spektrum použití této vyšetřovací metody a 
zvyšuje se specifita a senzitivita vyšetření. 
V současnosti je na trhu preparát třetí gene-
race – SonoVue (jedná se o mikrobublinky 
fosfidu sírového a stabilizované fosfolipidy). 
Kontrastní látka se podává intravaskulárně, 
neproniká do instersticia tkání. Bublinky 
plynu se chovají obdobně jako červené kr-
vinky, cirkulují v oběhu pacienta v intravas-
kulárním prostoru a eliminují se (80-85%) 
plícemi zhruba po 10 minutách po podání. 
Podáním kontrastní látky sledujeme vasku-
larizaci sledovaného ložiska v reálném čase. 
Indikací k použití této metody jsou ložisková 
postižení jater, sledování residuálních loži-
sek po RFA, chemoterapii, hodnocení efektu 
biologické léčby. Uvádí se v literatuře i jako 
metoda screeningu hepatocelulárního karci-
nomu. Další využití kontrastního ultrazvuku 
je diagnostika lézí ledvin, sleziny, sledování 
aktivity zánětlivého postižení tenkého a tlus-
tého střeva, vyšetření kloubů u revmatoidní 
artritidy. Kontrastního ultrazvukového vy-
šetření lze využít i k posouzení stavu lymfa-
tických uzlin a jejich odezvy na chemoterapii 
u CA prsu. Metoda je zcela neinvazivní, po-
kud nepovažujeme za invazivní venepunkci a 
aplikaci kontrastní látky do žilního systému. 
Absolutní kontraindikací použití této meto-
dy jsou pacienti s prokázaným P-L skratem, 
čerstvým AIM, multiorgánovým selháním. 
Není povolena aplikace těhotným a dětem. 

Na našem oddělení poskytují toto nad-
standardní vyšetření po domluvě MUDr. Iva 
Bartůňková a MUDr. Erika Maninová, které 
absolvovaly stáž ve FN Brno-Bohunice a ve 
FN v Hradci Králové. 

MUDr. Michaela Vávrová, Ph.D., MSc., 
primářka Radiologie a zobrazovací metody

Máme interní auditory
Co je nového v procesu akreditace Městské 

nemocnice Ostrava, jsme se zeptali Mgr. 
Olgy Hasákové. „V pátek 26. června proběhlo 
školení nově jmenovaných interních audito-
rů. Zúčastnili se ho zejména lékaři a sestry, 
znamená to, že na klinických pracovištích 
máme vždy dva auditory – jednoho z řad lé-
kařů a jednoho z řad sester, kteří se zaměří 
především na audity zdravotnické dokumen-
tace. Na ostatních pracovištích  budou audi-
toři prověřovat procesy, které jsou spojeny s 
přípravou akreditace. Školení se zúčastnilo 
toři prověřovat procesy, které jsou spojeny s 
přípravou akreditace. Školení se zúčastnilo 
toři prověřovat procesy, které jsou spojeny s 

celkem 41 zaměstnanců nemocnice, kterým 
bude předáno osvědčení interního auditora. 

Dále ve spolupráci s náměstky pro léčeb-
nou péči, náměstkyní pro ošetřovatelskou 
péči a odborem informatiky postupně upra-
vujeme zdravotnickou dokumentaci.  Do 
konce června jsme upravili například přijí-
mací protokol, propouštěcí zprávu, operační 
protokol, postupně upravujeme dokumentaci 
pro ARO a JIP,“ sdělila Mgr. Hasáková.

(via)

PŘEDSTAVUJEME ... POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
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Pohotovostní 
lékárenská služba MNO 
slouží celému kraji

Nemocniční lékárna Městské nemocni-
ce Ostrava drží lékárenskou pohotovostní 
službu. „Naše pohotovostní služba působí ve 
třech oblastech. Je to samozřejmě služba pro 
naši nemocnici a služba pro pacienty v oblas-
ti výdeje na recepty a volný prodej.

 Jestliže na jakémkoliv oddělení dojdou 
léky, jsme povinni je dodat. A také v noci se 
někdy stává, že připravujeme léky, například 
sirupy pro nemocné děti. 

 Dále je to služba pro pacienty, kteří si za-
pomenou potřebné léky koupit a samozřejmě 
vydáváme také léky na recepty. V podstatě v 
celém Moravskoslezském kraji máme 24ho-
dinovou pohotovost pouze my a Fakultní 
nemocnice Ostrava. Další 24hodinová poho-
tovost je až v Brně. Takže dovedete si před-
stavit, že nápor pacientů je obrovský. Chodí 
si sem nakupovat od sunaru až po drobnosti, 
se kterými by skutečně mohli počkat do dal-
šího dne. Řešíme i výdej léků na recepty z 
se kterými by skutečně mohli počkat do dal-
šího dne. Řešíme i výdej léků na recepty z 
se kterými by skutečně mohli počkat do dal-

pohotovostí nejen z Ostravy, Frýdku-Místku 
ale i dalšího širokého okolí,“ říká vedoucí lé-
kárnice PharmDr. Monika Groborzová.

U okénka lékárenské pohotovosti tedy 
může zazvonit úplně kdokoliv a dostane po-
třebný lék. Pacient ani v pohotovostním pro-
vozu lékárny nezaplatí za léky víc. Lékárna 
je podle zákona povinna vybírat regulační 
poplatky, které jsou vázány na lékařský před-
pis. Ale není možné vybírat ze zákona jaký-
koliv pohotovostní poplatek. 

V pohotovosti slouží kromě našich za-
městnanců také externisté. Externisté z dů-
vodu hmotné zodpovědnosti nemají přístup 
do celé lékárny, ale jen na pohotovostní vý-
dejnu.„Jedinou nevýhodou je, že pokud slou-
ží lékárník externista, nedostane se ke všem 
lékům do lékárny. Výdejna je nesmírně ma-
ličká, nevejde se tam celý sortiment léků. Ale 
snažíme se, aby i v té omezené nabídce byl 
k dispozici vždy se stejnou skupinou účinné 
látky jeden lék. V případě, že slouží zaměst-
nanci lékárny, dostanou se do lékárny a mo-
hou nabídnout celý sortiment. 

Časová proluka, kdy je lékárna zavřená 
hou nabídnout celý sortiment. 

Časová proluka, kdy je lékárna zavřená 
hou nabídnout celý sortiment. 

mezi 16. a 18. hodinou je z technických dů-
vodů, aby se mohly udělat potřebné abgreidy. 
Několikrát měsíčně musíme nahrávat nové 
verze číselníků léků. Samozřejmě jsme uva-
žovali i o prodloužení a zkoušeli jsme mít 
před časem otevřeno do 17. hodiny. Zjistili 
jsme, že je to naprosto ekonomicky neza-
jímavé, protože pacientů bylo velmi málo. 

Naši lékaři ordinují do 15. hodiny a my jejich 
pacientům ještě poskytujeme hodinový pro-
stor po skončení ordinační doby na přesun 
do lékárny. Ale po 16. hodině pacienti téměř 
nechodí. Pro nás je to samozřejmě také věc 
ekonomická, protože v lékárně musí zůstat 
dva zaměstnanci, kteří by se museli zapla-
tit,“ vysvětluje vedoucí lékárnice PharmDr. 
Groborzová.

Největší zájem ze strany pacientů o léky 
je podle jejich slov v dopoledních hodinách 
od 10. do 12. Kolem oběda nastává relativně 
klidnější období, které se však opět změní 
krátce po poledni a až do 15. hodin bývají 
v lékárně fronty. V době pohotovostní služ-
by je od 18. do 24. hodiny v podstatě trvalý 
provoz, kdy opravdu někdy co 5 minut přijde 
pacient a někdy i častěji. Po půlnoci většinou 
zájem o výdej léků klesá a do 7. hodiny ranní 
přijde tak zhruba 6 pacientů. Tento počet se 
samozřejmě zvyšuje v době chřipkové epide-
mie nebo v době střevní či jiné virózy. 

Lékárníci se však v nemocniční lékárně 
nezastaví ani o víkendech, kdy bývá také tra-
dičně trvalý provoz až do půlnoci. Po půlnoci 
do brzkých ranních hodin je relativně klid-
no. 

Ovšem zcela největší nápor na pohoto-
vostní lékárnu je vždy v době Vánočních 
svátků, kdy všechny okolní lékárny zavřou. 
„Například když jsem si hodnotila poslední 
Vánoce, zjistila jsem, že každou minutu byl 
obsloužen jeden pacient. Zaměstnanci lékár-
ny nebyli schopni si zajít na toaletu, najíst se, 
ani napít. Vánoční služby jsou naprosto vy-
čerpávající, a tak to trvá od 7. hodiny ranní 
až do 22 hodiny večerní,“ hodnotí vedoucí 
lékárnice PharmDr. Groborzová.

(via)

O rehabilitační 
ošetřování v LDN je 
zájem

Od 1. února letošního roku bylo v Léčebně 
dlouhodobě nemocných Radvanice opět za-
vedeno rehabilitační ošetřování jako součást 
komplexní ošetřovatelské péče. 

V únoru nastoupily do pozice rehabilitač-
ní ošetřovatelky dvě zdravotnické asistentky. 
Následující měsíc byl doplněn stav o další 
dvě pracovní síly. Již v prvním měsíci jsme 

zaznamenali na našem pracovišti pozitivní 
ohlasy nejen z řad pacientů, ale také jejich 
rodinných příslušníků. 

Cílem rehabilitačního ošetřování je dosa-
žení maximální možné úrovně soběstačnos-
ti, sebeobsluhy, mobility a fyzické zdatnosti 
našich pacientů a potažmo také psychické 
rovnováhy, která hraje ve většině případů 
stěžejní roli. Kromě pacientů s traumatolo-
gickými, neurologickými, interními diagnó-
zami, se rehabilitační ošetřování uplatňuje 
také u lidí s výraznou poruchou smyslového 
vnímání a tímto jim pomáhá při orientaci v 
neznámém prostředí. Často je také urychlen 
vnímání a tímto jim pomáhá při orientaci v 
neznámém prostředí. Často je také urychlen 
vnímání a tímto jim pomáhá při orientaci v 

proces jejich návratu do domácího prostředí. 
Neopomenutelnou součástí tohoto procesu 
je také eliminace vzniku nežádoucích sekun-
dárních změn, často komplikujících probíha-
jící léčbu. I díky rehabilitačnímu ošetřování 
je doba nutná k hospitalizaci výrazně zkrá-
cena. 

Celodenní náplní práce rehabilitační 
ošetřovatelky je aktivizace pacienta všemi 
dostupnými prostředky. Při své práci vyu-
žívají znalostí nabytých v kurzu rehabilitač-
ního ošetřování a kinestetické mobilizace. 
První zmíněný kurz probíhal v rámci MNO 
ve dvou termínech. Byl veden fyzioterapeu-
tkou Monikou Košařovou a ergoterapeutkou 
Evou Oravovou. Kurz kinestetické mobili-
zace vedla Bc. Hana Nedělková z mostecké 
nemocnice.

Po necelém půlroce jsme zaznamena-
li velký přínos rehabilitačního ošetřování 
nejen pro pacienty, ale také pro samotný 
zdravotnický personál, včetně sester a reha-
bilitačních pracovníků, kterým je velmi ná-
pomocen a nemalou měrou jim ulehčuje prá-
ci. Toto pracovní zařazení podněcuje rozvoj, 
seberealizaci a kreativitu v ošetřovatelském 
procesu. Rovněž svou činností ovlivňuje kva-
litu ošetřovatelské rehabilitace u ostatních 
členů ošetřovatelského týmu.

Bc. Jan Kvíčala, vedoucí fyzioterapeut
Eva Ohnoutková, Dipl. ergoterapeut

LDN Ostrava-Radvanice

Proběhl průzkum 
informačních systémů

Z rozhodnutí vedení nemocnice proběhl v 
nemocnici mezi uživateli informačních sys-
témů (IS) CLINICOM (serverová část klinic-
kého IS), CareCenter (klientská, uživatelská 
část KIS), IS RDG a IS Patologie v květnu 
tohoto roku průzkum. Jeho cílem bylo zjistit 
rozsah využívání jednotlivých informačních 
systémů a získat co nejobjektivnější názor 
na míru spokojenosti uživatelů s jejich vlast-
nostmi. Celkově bylo v průzkumu zasláno 
384 vyplněných dotazníků, z nichž u 106 
byly uvedeny připomínky, z čehož některé 
byly duplicitní. OI se bude každou z připomí-
nek dále samostatně zabývat a 41 z nich, kte-
ré přesahovaly možnosti OI, již byly předány 
k řešení dodavatelské organizaci uvedených 
IS, firmě CGM (dříve SMS).

Zjištěné výsledky průzkumu byly pre-
zentovány na rozšířené schůzi primářského 
sboru koncem června tohoto roku. Všechny 
výsledné informace z průzkumu pak byly 
následně umístěny do složek dokumentů OI 
na nemocničním intranetu (intranet.mnof.
cz/dokumenty/oi).       Ing.Vasil Waliszewski

Odbor informatiky MNO
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O rybách, adrenalinu 
i rybářském štěstí

Když člověk mluví o tom, co má rád, 
většinou se úplně změní. Zajiskří mu 
oči, usmívá se a mluví se zápalem sobě 
vlastním. Přesně tak se projevoval 
také pan primář Otorinolaryngologie 
(krční, nosní, ušní) Městské nemocni-
ce Ostrava MUDr. Ivo Slezáček, když 
začal mluvit o rybaření. K tomuto za-
jímavému koníčku ho před 25 lety zlá-
kal bratr, který je velký rybář.
Pane primáři, co vás na rybaření láká? 

Je to bezvadný relax na těle i na duši, člo-
věk je v přírodě a také k tomu patří taková ta 
lovecká vášeň, kdy na malinký háček a tenký 
silon chytnete velkou rybu.
Váš největší úlovek?

Největší úlovky: metrová štika, téměř me-
trový kapr, 1,35 m jeseter. To jsou všechno 
úlovky z Jižní Moravy, kam jezdím jednak na 
soukromé revíry a jednak na nádrže, jakými 
je například Novomlýnská před Mikulovem. 
Jak dlouho trvá, než chytnete takového 
velikána. 

Jednak je to do určité míry náhoda, ale 
také se pro to musí něco udělat. Příprava je 
velmi důležitá. Amatéři mezi rybáři jsou, 
jsou i úspěšní, ale kdo chce být úspěšný, musí 
hodně času věnovat přípravě.
Co to obnáší?

Rybář musí mít kvalitní rybářské náčiní, 
musí připravit kvalitní krmení, ryba se musí 
přilákat na návnadu a potom musí být kva-
litní nástraha, kterou ta ryba vezme. Hlavně 
na revírech, kde se ryby vrací zpátky do vody, 
kde se pěstuje sportovní rybářství velkých 
ryb, mají ryby zkušenost s tím ostrým špiča-
tým háčkem. Takže se může stát, že je velmi 
opatrná při záběru, silná při zdolávání, tam 
člověk opravdu pozná důležitost této přípra-
vy. 
Jak musí vypadat dnes správný rybářský 
prut?

Dnes se používají různé pruty. Závisí sa-
mozřejmě na kvalitě a od kvality se odvíjí 
cena. Dnes jsou pruty z umělohmotných 
vláken, většinou karbonových nebo kevlaro-
vých. Mají speciální navijáky s teflonovými 
brzdícími systémy, používají se speciální si-
lony – vlasce, které tvoří svazek vláken na 
povrchu opatřený speciální vrstvou proti 
oděru. Speciální háčky, které se používají, 
musí být samořezné. Háček - jeho špička - 
má několik hran, což způsobí, že se na sebe-
menší dotyk zanoří do tkáně.
Kolik máte vy osobně prutů?

Asi 12, ale každý je určen na něco jiného, 
na jiný způsob rybolovu. A tomu taky odpo-
vídá naviják. Druh prutu, navijáku a silonu 
vždy určuje druh rybolovu. 
Kde všude jste už rybařil? 

Byl jsem v Itálii na deltě řeky Pádu, v 
Polsku na jezerech, v Norsku na fjordech. 
Kde se chytá nejlépe?

Doma, protože člověk zná krajinu a ryby 
v ní. Cena tomu také odpovídá a člověk si 
může přizpůsobit kalendář podle momen-
tálních okolností. Kdežto v té cizině máte 
rybaření naplánované půlroku dopředu, při-
jedete na jezera a tam je třeba bouře a trvá tři 
dny. Nebo jedete velkou dálku na fjordy do 
Norska a dva dny se nedostanete kvůli velké 
bouři na vodu vůbec. 
Můžete se podělit o nějakou historku z 
rybaření?

Rybařina je záležitost zážitků nejenom 
rybolovných. Setkáváte se s mnoha zajíma-
vými lidmi, poznáváte anonymně osudy lidí, 
kteří jsou zajímaví a prožívají různé historky. 
Znám většinu rybářů, kteří začnou, ale málo-
který skončí. Nic se nevyrovná obrovskému 
zážitku, obrovskému vzrušení, kdy rybáři 
skutečně přijde opravdu velká ryba. Když 
přijde jak se říká životní záběr. Kdy vlastně 
rybář poprvé ucítí obrovský tah na prutu, 
zažije to zdolávání, kdy se seběhnou všichni 
rybáři z okolí a najednou přijde na člověka 
obrovské vzrušení ze souboje. A když je ryba 
zdolána, vytažena na břeh, teď nastává vá-
žení, měření, focení, tak je to úžasný pocit. 
Jeden z kolegů, když začínal, tak něco podob-
ného zažil na Jižní Moravě na Novomlýnské 
nádrží. Ten jeho kapr měl přes metr a vážil 20 
kg. Byl to opravdu kus jaký se podaří chytit 
jen několikrát za život. A když konečně rybu 
vytáhl na břeh, prožil tři čtvrtě hodiny ne-
skutečného krásného zážitku, tak přicházeli 
ti zkušení staří rybáři, podívali se, pochváli-
li. A na závěr k němu přišel velmi starý pán, 
prošedivělý zkušený starý rybář a řekl mu 
památnou větu: „Mladíku, sis užil, co na to 
říkáš“. A ten kamarád řekl: „Otče to jsem ješ-
tě v životě nezažil tak krásný zážitek.“ A ten 
starý rybář mu na to řekl: „Víš mladý, řeknu 
ti jednu věc. Moji zkušenost. Tohle s žádnou 
ženskou nezažiješ.“ Tak tohle je opravdu vel-
ká rybářská pravda. Tohle je jeden z důvodů, 
proč se rybařině věnují hlavně muži a proč 
se k vodě pořád vracejí. Já intenzivním ry-
bařením trávím vždy alespoň čtrnáct dnů 
dovolené v roce. Nejkrásnějším měsícem pro 
rybařinu je září.
Jíte ryby?

Ne, já jsem sportovní rybář tělem i duší. 
Takže co chytnu, zvážím, vyfotím, poděkuji 
rybě za zážitek a opatrně ji pustím. To je tak-
zvané sportovní rybářství, které si u nás začí-
ná vyšlapávat chodníčky. Dřív byla rybařina 
spojována s tím, že člověk musí něco donést 
domů. Přece není možné, aby rybář neměl v 
mrazáku rybu! Ale rybu si můžu koupit. Mně 
se jedná spíš o to, abych si zarybařil, chytl 
velké ryby a právě si užil ten úžasný proži-
tek. Ryba, která se od vody odnese, zabije a 
sní - to není sportovní rybaření. Všichni už 
si v mém okolí zvykli, že jim pošlu fotografii 
krásné velké ryby a domů nic nedonesu.
Platí rčení – rybář je tichý blázen?

Jsou dva druhy rybářů, to mám vyzkouše-

né. Existují rybáři samotáři, jezdí sami, ne-
snáší kolem sebe nikoho. A pak jsou rybáři, 
kteří mají rádi partu, společnost, která je se-
hraná a jezdí spolu na ryby. Takže ne všichni 
jsou tiší – i když blázni jsou všichni!
Vy patříte do které skupiny?

Jak kdy, podle nálady. Ale své parťáky, 
se kterými jezdím na delší rybářské výpra-
vy si pečlivě vybírám. Mám rád lidi, kteří mi 
vyhovují po stránce jednání, kamarádství a 
vztahu k rybařině. Je to skupina lidí, které 
dobře znám, léta s nimi kamarádím přes ry-
bařinu. Jsou to lidé různých povolání. Vím co 
od nich můžu čekat a oni zase ví, co mohou 
čekat ode mne. 
Kam se letos chystáte rybařit a máte ješ-
tě nějaký životní cíl?

Letos se chystám opět do Jižních Čech na 
tě nějaký životní cíl?

Letos se chystám opět do Jižních Čech na 
tě nějaký životní cíl?

soukromý revír a velkou zatopenou pískov-
nu. Mám takový velký rybářský sen. Jedinou 
velkou trofejní rybou, kterou se mi zatím ne-
podařilo chytit, je sumec. Tato ryba mi ještě 
mezi trofejemi na fotkách chybí.. Zase to chce 
přípravu, kvalitní nářadí a pak trpělivost a 
trpělivost a trpělivost a velké štěstí. To je v 
podstatě krédo dobrého rybáře. Takže velký 
sumec je mým rybářským snem. Měl by mít 
alespoň dva metry, 50 kilogramů… abych si 
mohl říct, že jsem dobrý.
A co pak, až ho chytíte?

Nejedná se o to chytit co největší rybu. 
Spíše aby člověk měl pocit, že něco dovede, že 
se dovede zorientovat, že už má nějaké zkuše-
nosti, že se dovede připravit a že když přijde 
k té vodě, dokáže tu rybu chytit. Ta příprava 
je také nejkrásnější. Člověk spřádá plány a 
k té vodě, dokáže tu rybu chytit. Ta příprava 
je také nejkrásnější. Člověk spřádá plány a 
k té vodě, dokáže tu rybu chytit. Ta příprava 

říká si toto zkusím, to jsem četl na internetu, 
tohle je nový způsob chytání. A na výpravě se 
pak ukáže, zda jste měl pravdu anebo neměl. 
Velmi důležité je také rybářské štěstí. Což je 
také velmi zajímavá věc, protože není všem 
dáno. Existují opravdu náhody zcela nevy-
světlitelné. Třeba když na břehu dlouhém 
500 metrů se chytne pravidelně velká ryba 
jenom na určitém místě. Rybáři tomu říka-
jí chodníček, kudy plují ryby. Máte-li štěstí, 
možná tento chodníček zrovna vy najdete. 
Krásně o tom psal spisovatel Ota Pavel.

Rybařina je koníček, který vám hodně dá, 
správně vás nabudí, odreaguje a udržuje ve 
fyzické i duševní bdělosti. Člověk se pořád na 
správně vás nabudí, odreaguje a udržuje ve 
fyzické i duševní bdělosti. Člověk se pořád na 
správně vás nabudí, odreaguje a udržuje ve 

něco těší, spřádá plány a nevyhoří, nedovolí 
mu to vyhořet.

(via)
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Fyzioterapeutka Danuška 
Červenková má ještě 
spoustu cest před sebou

Když jsem se dověděla co všechno za po-
sledních pět let fyzioterapeutka Dětského 
rehabilitačního stacionáře paní Danuška 
Červenková procestovala, zajímalo mne, 
rehabilitačního stacionáře paní Danuška 
Červenková procestovala, zajímalo mne, 
rehabilitačního stacionáře paní Danuška 

kde na to vzala odvahu. „To není o odvaze, 
ale o zvědavosti,“ řekla mi s úsměvem a po-
kračovala: „Člověk je zvědavý, jak lidé žijí. 
ale o zvědavosti,“ řekla mi s úsměvem a po-
kračovala: „Člověk je zvědavý, jak lidé žijí. 
ale o zvědavosti,“ řekla mi s úsměvem a po-

Dokumenty v televizi jsou sice hezké, ale vi-
dět vše na vlastní oči je daleko zajímavější.“ A 
pak už vypráví, jak byla odmalička fascino-
vána komedianty: „Jejich děti s námi chodily 
do školy a vždy vyprávěly, kde už všude byly, 
co viděly. A já jsem si říkala, jaký mají fan-
tastický život, jezdí si po světě. Když se mne 
někdo zeptal, čím chci být, říkala jsem, že ko-
mediantem, protože může cestovat.“

Za totality ji proto muselo stačit jen 
Československo, které procestovala křížem 

Za totality ji proto muselo stačit jen 
Československo, které procestovala křížem 

Za totality ji proto muselo stačit jen 

krážem. Své dětské sny si mohla začít reali-
zovat až po revoluci. Jejím velkým snem bylo 
vidět olympiádu a cestovat do Himalájí. Ten 
první sen se jí splnil v roce 1972, kdy jela jako 
trenér na paralympiádu v Heidelbergu. „Bylo 
to fantastických šestnáct dnů. Myslím si, že 
paralympiáda je krásnější, emotivnější než 
olympiáda běžná, protože ty výkony lidí na 
vozíkách a po amputaci, lidí s handicapem 
jsou fantastické. Člověk musí obdivovat ja-
vozíkách a po amputaci, lidí s handicapem 
jsou fantastické. Člověk musí obdivovat ja-
vozíkách a po amputaci, lidí s handicapem 

kou mají pevnou vůli, a proto si mnohdy ří-
kám, Červenková nebuď líná! Lidé jsou na 
kou mají pevnou vůli, a proto si mnohdy ří-
kám, Červenková nebuď líná! Lidé jsou na 
kou mají pevnou vůli, a proto si mnohdy ří-

tom mnohem hůř a zvládají to. Ty to zvládneš 
taky!,“ usmívá se při vyprávění. 

Po smrti manžela před pěti lety si začala 
hledat cestovku, která by jí její druhý vel-
ký sen z mládí pomohla zrealizovat. V prvé 
řadě se ptala na to, zda to ve svém věku 55 
let zvládne. „Říkala jsem si, že už jsem na to 
řadě se ptala na to, zda to ve svém věku 55 
let zvládne. „Říkala jsem si, že už jsem na to 
řadě se ptala na to, zda to ve svém věku 55 

hodně stará, ale ta slečna mne přesvědčila, 
že pokud budu trošku trénovat, tak to zvlád-
nu. Tak jsem si vybrala trek kolem Anapuren. 
Tam jsem se seznámila s kamarádkou Janou, 
se kterou jsme začali plánovat další a další 
cesty. Od té doby už pět roků spolu tráví-
me každý rok někde a vybíráme si takové 
destinace, kde to ještě není příliš turisticky 
profláknuté. Kde je ještě téměř nedotčená 
příroda, lidé žijí skromně. Mnohokrát jsem 
obdivovala, jak tam vůbec mohou přežít, 
protože tam není voda, jen samý šutr nebo 
led. Přesto tam lidé žijí, mají to tam rádi, jsou 
spokojení. Fascinuje mne, že i v dnešní době, 
kdy je na světě tolik techniky, mechanizace a 
různých vymožeností, jsou v těchto podmín-
kách lidé schopni přežít. Většina populace v 
moderním světě je totiž tak zhýčkaná, že by 
to určitě v takových podmínkách nezvládla.

Například v Nepálu jsme vycházeli ze 790 
metrů nad mořem do těch 5 000 metrů nad 
mořem, postupně jsme zdolávali těžkou tra-
su kolem Anapuren. Za měsíc jsme ušli asi 
300 km a poznali jsme různé úseky. Střídalo 
se to od takových skoro deštných pralesů až 
po led a sníh a viděli jsme, že ještě i ve výšce 
4000 metrů žijí lidé.

Je pravda, že Nepál je turisty hojně na-
vštěvovaný, jsou tam expedice, které zdo-
lávají osmitisícovky, takže tamnější lidé žijí 
už částečně i z turistického ruchu. Ale mne 
docela fascinovalo, že ještě ve 4000 metrech 
nad mořem dostaneme jídlo, pití, nemusí-
me si to všechno sebou tahat na zádech. A 
to přesto všechno, že nejsme expedice, ale 
opravdu jen turisté. Vždy za každého počasí, 
v každé hodině nám měli co nabídnout. Je to 
skromné, ale člověk se zasytí a nepotřebuje 
nic víc. Jejich národní jídlo dalbát se skládá 
z rýže a čočkové polévky. Domorodci to jedí 
denně. Zjistili jsme, že oni jedí jednou denně 
právě tento dalbát a pak to tráví celý den. Víc 

nepotřebují. Naopak, my sebou vždy nosíme 
nějaké ty energetické tyčinky, doplňujeme 
tekutiny, cukr a sůl. Je zajímavé, že oni neso-
lí, protože se nepotí. Mají zřejmě úplně jiný 
metabolismus.“

Paní Danuška podobně s partou kama-
rádů, která už dnes čítá dvanáct členů, pro-
šla Maroko, Saharskou poušť, Peru, Bolívii, 
Madeiru, Kolumbii, Jemen, Turecko… a všu-
de poznávala obyčejný život obyčejných lidí 
v jejich přirozeném prostředí. „V Peru jsme 
cestovali jejich dopravou, neměli jsme žádný 
svůj autobus. Bylo to velmi zajímavé. Tady 
člověk nadává, když mu 5 - 6 minut nepřijede 
spoj. Tam naopak čekáte celý den na to, až 
se doplní autobus dvěma lidmi. Autobus to-
tiž nemůže vyjet dřív, než bude plný. Neplatí 
tam žádný jízdní řád. Dělali jsme si z toho 
srandu, protože vám nic jiného nezbývá. 
Takže tam se člověk naučí trpělivosti, ale i 
takové pokoře. 

Zároveň jsem tam zažila takovou oprav-
dovou cestu hrůzy. Přejížděli jsme po skal-
ních útesech, kde byla šířka silnice opravdu 
jen pro šířku jednoho autobusu. Najednou se 
proti nám objevil náklaďák, což v nás všech 
vzbudilo šílenou hrůzu. Pod námi byla sto 
metrů hluboká díra, nad námi skála a teď se 
ti dva chtěli nějak vyhnout. Pro nás bylo ne-
představitelné, že nad propastí jsme couvali 
my – autobus plný lidí. A to opravdu velký 
kus. Adrenalinu jsme si užili skutečně až nad 
hlavu. Opravdu stačilo málo a nebyli bychom 
tady. Takový je život. To člověk musí brát. 
Jezdí s tím rizikem, že se stát může cokoliv.“

Nikdo z této cestovatelské party nevlád-
ne anglickým jazykem, přesto se podle paní 
Danušky všude domluví. „Já se domluvím 
trošku německy, francouzštinu jsem sko-
ro zapomněla, člověk rozumí trošku rusky 
a samozřejmě česky. Stačí, když pochytíte 
pár anglických slovíček, v těch destinacích, 
kam přijíždíte, jich domorodci zvládají zhru-
ba stejně a vždy se domluví. Ale svět je bez 
hranic, člověk se domluví v podstatě v celém 
světě jednoduše mnemotechnickými pomůc-
kami. Nevím jak je to možné. Možná i tím, 
že pracuji s postiženými dětmi, které vlastně 
nekomunikují a musím jim nějakým způso-
bem porozumět. Náš vedoucí Honza se hroz-
ně smál, když jsem komunikovala se svým 
šerpou, vedle kterého jsem seděla v autobu-
se. Probrali jsme náš český fotbal, politiku, 
rodinu. Všechno jsem se dověděla. Pochopila 
jsem, že tam má mutr a fatr, že tam bydlí 
sestry a bratři, ptala jsem se kolik jich máš 
a on mi je napočítal na prstech. Takže člověk 

se opravdu domluví rukama, nohama a ještě 
je u toho sranda veliká.“

Pak paní Danuška vypráví o své cestě do 
Jemenu, o ostrově Sokotra, který je znám 
svými úžasnými kytičkami lahvovníky, o 
fascinující architektuře nádrží, kam domo-
rodci sbírají vodu, aby jim vydržela celé ob-
dobí, než zase začne pršet… o velké úmrtnos-
ti tamnějších dětí, o tom, jak tam může od 
kontaminované vody, kterou si předtím celá 
vesnice sbírala z deště, vymřít celá vesnice… 
o větvičkách, kterými si na cestách v Jemenu 
výborně čistily zuby.

„Máme spoustu dalších plánů, které chce-
me ještě zvládnout. Teď se chystáme do Indie 
do Ladaku, což je vlastně destinace pravých 
buddhistických klášterů, které by měly žít 
ještě svým původním rytmem. Budeme se 
pohybovat ve výšce 3500-5500 metrů nad 
mořem, takže to nebude jednoduché,“ říká 
s jiskrou v oku a vypráví o dětech, které se 
snaží pokaždé obdarovat alespoň pastelkou, 
sešitem, bonbónem. 

Ptám se na strach, ten si ovšem paní 
Danuška vůbec nepřipouští – až na tu situ-
aci, kdy couvali s autobusem plným lidí nad 
propastí. „Vždy říkám, že lidé jsou v jádru 
dobří. Když člověk přicházející není agre-
sivní, ani ta druhá strana není zlá. My se 
vždy snažíme být přátelští, navázat kontakt. 
Snažíme se vždy přizpůsobit jejich kultuře, 
ctíme jejich náboženství, nechceme provo-
kovat ani oblečením. V islámských státech 
máme vždy pokrývku hlavy, dlouhé rukávy, 
nohavice. Například vždy se zeptáme, zda 
šerpům vadí, když budeme mít my ženy šort-
ky. Ale zařídili jsme si to tak, chodíme spíše 
v dlouhých sukních. Je to vzdušnější. Někdy 
se to sice plandá mezi nohy a když lezeme po 
skalách musíme sukni zakasat.“ 

Popřejme paní Danušce na dalších výpra-
vách spoustu krásných exotických zážitků. 

(via)
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Léčitelka orchidejí z 
biochemické laboratoře

Paní Alena Puchnerová, sanitářka z oddě-
lení Klinické biochemie MNO, má krásného 
barevného koníčka. V běžném panelákovém 
bytě  v Ostravě-Zábřehu pěstuje tropické or-
chideje.

„Před sedmi  lety jsem dostala jako dárek 
jednu orchidej ke Dni matek. A protože jsem 
si ji  chtěla pěstovat tak, aby mi dlouho vydr-
žela, začala jsem se zajímat o to,  jak orchide-
je rostou, z jaké země jsou, jakým způsobem 
se pěstují a postupně jsem si dokupovala 
další,“ vzpomíná na svoje začátky. Tu úplně 
první orchideji však dodnes má a těší se z 
jejich krásných květů. Koneckonců, když mi 
přinesla ukázat obrázky kvetoucích orchide-
jí, které jí kvetly od letošního ledna – byla to 
pastva pro oči. „Fotím si je i v různých stádi-
ích, abych si to mohla porovnat,“ vysvětlila 
mi paní Alenka.

První orchideje doslova sháněla od pěs-
titelů orchidejí i přes internet. „Dnes je tato 
záliba velice módní a všechno potřebné k 
pěstování orchidejí lze koupit v hobbymar-
ketech  - od samotných rostlin až po hnojivo. 
Zpočátku to tak nebylo. A co mne na orchide-
jích fascinuje? Líbí se mi jejich květy. Líbí se 
mi, že květ vydrží kvést i půl roku, někdy tři 
čtvrtě roku, což u jiných rostlin není.“

Přiznávám, že i já mám doma jednu a 
nekvete. Kdežto paní Puchnerová na svém 
pracovišti a v okolí známých platí za takovou 
léčitelku nekvetoucích orchidejí. I paní pri-
mářka RNDr. Heda Kupčáková ji tak svého 
času pojmenovala. Proto očekávám radu. 
„Pokud orchidej nekvete, je třeba ji přesadit. 
Orchideje se přesazují docela často. Velmi 
důležitý je také substrát. Já si míchám svůj. 
Nespoléhám se na substrát, který se běžně 
prodává, protože v něm začne orchidej brzy 
uhnívat. Pokud máte někoho, kdo griluje, 
poproste ho o kousek dřevěného uhlí, nalá-
mejte do toho polystyrén a kokosové vlákno. 
To je nejlepší. Mně když se zdá, že mi orchi-
dej dlouho nekvete, anebo špatně roste, tak 
ji přesadím. Takže v podstatě přesazuji po-
řád. Důležité je také hnojivo, které lze koupit. 
Stonek můžete po odkvetnutí ustřihnout za 
třetím očkem a orchidej vám opět vyžene do 
květu. Ovšem já stonky vždy ustřihnu úplně, 
čímž ji donutím kvést rychleji,“  říká.

Podle paní Alenky je také důležitý prů-
svitný obal místo květináče. „Orchideje ros-
tou ve svém přirozeném prostředí na větvích 
stromů a potřebují dostatek vzduchu a svět-
la. Nemají rády přímý slunečný svit, ale koře-
ny potřebují světlo. Dnes už není problém si 
také průsvitný květináč koupit.“

Slyšela jsem, že se rostliny musí mlžit, ale 
paní Alenka mne vyvádí z omylu: „Já v byto-
vých prostorách  orchideje nemlžím, proto-
že by mohly začít uhnívat. Každá orchidej je 
jiná, jsou jich tisíce druhů. Některé například 
rostou na úpatí Himalájí a stačí jim třeba  
pět-deset stupňů. A jsou orchideje v deštném  
pralese, které potřebují teplotu 35 stupňů a 

velkou vlhkost. Ale orchideje z přírody se té-
měř neprodávají, všechno jsou to spíše šlech-
těné kusy. Já mám doma asi 35 druhů a každý 
je jiný. Třeba z druhu Phalaenopsis mám asi 
čtyři orchideje, které jsem dostala jako dárek 
ale každá je jiná. Pokud si sama kupuji orchi-
deje, vždy se dívám po takové, kterou ještě 
nemám. Ale nejsem žádný rekordman. Znám 
lidi, kteří mají v bytě panelového domu přes 
100 orchidejí. Já jich nemohu mít víc, proto-
že nemám pro ně prostor.“

Je vidět že pro paní Alenku, která dělá sa-
nitářku v Městské nemocnici Ostrava už 15 
let, jsou orchideje skutečně srdeční záležitos-
tí. Neváhá kvůli nim jezdit i po výstavách do 
Prahy či do Brna, vyhledat si informace ane-
bo vyměnit zkušenosti s jinými pěstiteli po 
internetu. Jak říká, je to velká radost, když 
orchidej vykvete a člověk se může pokochat 
pěkným květem. A jí skutečně najednou kve-
te orchidejí vždy několik.  

(via)

Dobře reprezentovaly 
naši nemocnici

V červnu bylo Městskou nemocnici 
Ostrava vidět více než obvykle. Odborný 
zdravotnický dohled jsme zajišťovali na 
mnoha divácky zajímavých akcích, kterých 
se účastnili návštěvníci nejen z Ostravy. 

V sobotu 19. června se dvě sestry Jana 
Hrňová a Gabriela Stachivová zúčastnily 
akce Den otevřených dveří v OZO, kde měři-
ly tlak a hladinu cukru. Naštěstí se chmurné 
předpovědi počasí nevyplnily a tak tuto ob-
líbenou akci, která se konala opět po dvou 
letech, navštívilo 3 800 malých i velkých zá-
jemců o problematiku likvidace odpadů.

Lékařka MUDr. Romana Kubíčková zajiš-
ťovala také v sobotu 19. června zdravotnický 
dohled na Mistrovství Evropy v latinskoame-
rických tancích. 

V pondělí 21. června se nutriční terapeut-
ky Iva Reková a Dáša Monsportová zúčastnily 
akce Den s policií ČR na Slezskoostravském 
ky Iva Reková a Dáša Monsportová zúčastnily 
akce Den s policií ČR na Slezskoostravském 
ky Iva Reková a Dáša Monsportová zúčastnily 

hradě. „Měřily jsme cukr v krvi a tlak a na-
bízely jsme zájemcům edukační materiál o 
dietách,“ řekla jedna ze zúčastněných sester 
Iva Reková. 

Za dobrou reprezentaci nemocnice pa-
tří všem zúčastněným poděkování vedení 
MNO. 

(via)

Garance kvality pro 
Léčebnu dlouhodobě 
nemocných 

Léčebna dlouhodobě nemocných Radva-
nice získala Garanci kvality. Smyslem tohoto 
certifikátu, který uděluje Česká společnost 
nice získala Garanci kvality. Smyslem tohoto 
certifikátu, který uděluje Česká společnost 
nice získala Garanci kvality. Smyslem tohoto 

pro léčbu rány (ČSLR), je podpořit a zviditel-
certifikátu, který uděluje Česká společnost 
pro léčbu rány (ČSLR), je podpořit a zviditel-
certifikátu, který uděluje Česká společnost 

nit síť pracovišť, která poskytují kvalitní péči 
při léčbě chronických ran (dekubity, bércové 
vředy, omrzliny, chirurgické rány apod., kte-
ré se nezhojily do šesti týdnů léčby). 

Certifikát kvality komplexní péče o klien-
ty s chronickými a komplikovanými ránami, 
garantovaný ČSLR je udělován od roku 2007 
ty s chronickými a komplikovanými ránami, 
garantovaný ČSLR je udělován od roku 2007 
ty s chronickými a komplikovanými ránami, 

po posouzení charakteru pracoviště a vypl-
nění „Deklarace“ poskytování komplexní 
péče pro klienty s chronickou a komplikova-
nou ránou většinou  na dobu 2 let. K 28. l. 
2010 bylo držitelem certifikátu 20 pracovišť 
v ČR. Žádosti posuzuje pětičlenná komise 
2010 bylo držitelem certifikátu 20 pracovišť 
v ČR. Žádosti posuzuje pětičlenná komise 
2010 bylo držitelem certifikátu 20 pracovišť 

pro kvalitu. 
ČSLR je koncipována od roku 1999 a sdru-

pro kvalitu. 
ČSLR je koncipována od roku 1999 a sdru-

pro kvalitu. 

žuje lékaře z různých oborů, zdravotní sestry 
z nemocnic, ambulancí, vědecké pracovníky, 
vysokoškoláky jiných oborů, členem se mo-
hou stát i laičtí pečovatelé. Společnost pořá-
dá každoročně od roku 2002 pracovní dny  s 
mezinárodní účastí, které jsou konány vždy 
na půdě Univerzity Pardubice.

Od roku 2003 je ČSLR kooperující organi-
na půdě Univerzity Pardubice.

Od roku 2003 je ČSLR kooperující organi-
na půdě Univerzity Pardubice.

zací EWMA (European Wound Management 
Association). S podporou ČSLR vychází  
zací EWMA (European Wound Management 
Association). S podporou ČSLR vychází  
zací EWMA (European Wound Management 

čtvrtletně odborný časopis „Hojení ran“. 
Přidělení „Certifikátu“  je oceněním práce 

personálu LDN Radvanice a je  zároveň po-
bídkou k dalšímu zvyšování kvality péče o 
naše nemocné.  

MUDr. Marcel Frýbl, 
primář LDN Radvanice



STRANA 7  ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK X / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2010

Anesteziologie a resuscitace 
  katétr Flexi - Seal - odvodný systém na 

tekutou či polotekutou stolici
 Boussignac - pomůcka k udržování pozi-

tivního přetlaku během celého dechového 
cyklu 

Chirurgie a úrazové chirurgie 
 zakoupení pulzního oxymetru 
 nové lednice 

 Ortopedie 
 nový informační panel pro pacienty na 

ambulanci
 dezinfekce rukou pacientů v ambulanci 

zajištěna bezdotykovým dávkovačem
 zavedeny do praxe bezdotykové dávkovače 

mýdla
 nakoupeny manipulační vozíky pro třídění 

odpadu
 nová HINZ dokumentace 

Urologie 
 5 ks pojízdných židlí 
 2 ks lavic do čekárny ambulance 
 2 ks ledniček pro pacienty a pro uložení 

léčiv 
 na nadstandardním pokoji pořízen seto-

box

Gynekologie a porodnictví 
 nové kuchyňky na porodnici a gynekologii 
 nové židle v jídelně a knihovně 
 zakoupení lednice
 vyšetřovna vybavena nábytkem, nové 

lékárny
 židle k PC

Otorinolaryngologie 
Příjmová ambulance
 do čekárny umístěn bezdotykový dávkovač 

s dezinfekcí na ruce 
Lůžková část 
 před pokoje pacientů umístěny dávkovače 

s dezinfekcí na ruce 

Neurologie 
 vybudovaná nová ultrazvuková vyšet-

řovna pro zlepšení diagnostiky cévních 
onemocnění 

Dermatovenerologie
 ambulance pro léčbu chronických ran udě-

len certifikát č. CSLR 015 2010 „Garance 
kvality komplexní péče o klienty s chro-
nickými a komplikovanými ranami“ do r. 
2012

LDN Radvanice 
 LDN obdržela certifikát GARANCE 

KVALITY – komplexní péče o klienty s 
chronickými a komplikovanými ránami s 
platností do roku 2012

 stanice A, B vybaveny čalouněnými lavice-
mi, věnovala fa TENA. Lavice slouží k po-
sezení a odpočinku pacientům, rodinným 
příslušníkům i zdravotnickému personálu

 tři stanice LDN vybaveny 6 kusy uzamy-
katelných vozíků na podávání léků

Psychiatrie 
 obnovení projektu „ Krizová intervence 

pro děti, mládež a rodiče v problematice 
zneužívání drog, mimo alkohol“. Jedná 
se o orientační vyšetření moči na drogy. 
Projekt byl zahájen v měsíci květnu. 

Klinická onkologie 
 v odběrové místnosti nový nábytek
 v pokojích pro aplikaci cytostatik nové stoly 

Pneumologie a ftizeologie 
 instalace centrálního monitorovacího 

systému FALCO do lednice na léky 

Rehabilitační a fyzikální medicína 
 instalace okenních rolet na pokojích paci-

entů
 instalace tyčí a závěsů na pokojích pro 

zajištění intimity
 rozšíření úseku magnetoterapie nákupem 

2 lehátek a 4 přístrojových stolků 
 v květnu kurz rehabilitačního ošetřovatel-

ství, proškoleno 21 zdravotníků

Centrální příjem s emergency
 polštářky z firmy APOS Brno
 omývatelné deky z APOS Brno 
 jednorázové pánevní stabilizátory 
 křesla pro kardiaky po renovaci
 zlepšení prostředí výdeje svršků v centrál-

ní šatně

Všeobecné praktické lékařství
 nová lednice na očkovací látky 
 2 ks bezdotykového dávkovače na mýdlo 
 1 ks bezdotykového dávkovače na dezin-

fekci rukou pro pacienty 

Dětský rehabilitační stacionář 
 V termínu od 7. do 8. 5. 2010 proběhl kurs 

„Principy sezení a správné polohy“, který 
vedla MUDr. Lia Vašíčková. Jednalo se o 
doplňkový kurs, který byl nutný pro naše 
terapeuty, zabývající se řešením otázek 
sedu handicapovaných pacientů a při 
pořizování kompenzačních pomůcek. 

 Celodenní konference se uskutečnila 
dne 28. 5. 2010 pro zaměstnance DRS 
s přednáškami kolegů z jiných oborů 
– „Celotělová hypotermie“ – přednáše-
jící MUDr. H. Wiedermanová „Maligní 
melanom a jiné pigmentové útvary na 
kůži“ - přednášející MUDr. Jana Zímová, 
„Využití magnetoterapie – teorie, praxe“ 
- přednášející ing. Jana Grebeníčková, 
„Úzkosti a deprese u dětí“ - přednášející: 
- přednášející ing. Jana Grebeníčková, 
„Úzkosti a deprese u dětí“ - přednášející: 
- přednášející ing. Jana Grebeníčková, 

MUDr. Jaroslav Matýs.
 Ve čtvrtek 3. 6. 2010 přišli žáci ZŠ Gen. 

MUDr. Jaroslav Matýs.
Ve čtvrtek 3. 6. 2010 přišli žáci ZŠ Gen. 
MUDr. Jaroslav Matýs.

Píky, Ostrava – Fifejdy zahrát našim 
dětem krátké divadelní představení „O 
červené Karkulce“. Po představení si s 
dětmi hráli. Se školou Gen. Píky spolupra-
cujeme již delší dobu.

 V pátek 11. 6. 2010 se uskutečnil jeden z 
výletů dětí z DRS do ZOO.

 Ve dnech 11. – 13. 6. 2010 v DRS work-
shop „Hemipareza“ pod vedením slo-
vinské Bobath terapeutky Nedy Rotar a 
asistence fyzioterapeutky DRS Danušky 
Červenkové. Workshopu se účastnily tera-
asistence fyzioterapeutky DRS Danušky 
Červenkové. Workshopu se účastnily tera-
asistence fyzioterapeutky DRS Danušky 

peutky z celé ČR. 
Červenkové. Workshopu se účastnily tera-
peutky z celé ČR. 
Červenkové. Workshopu se účastnily tera-

 V pondělí 21. 6. 2010 – divadélko „Jak 
čmeláčci léčili kytičku“ divadelní Duo 
Šamšula – divadélko pobavilo nejen děti, 
čmeláčci léčili kytičku“ divadelní Duo 
Šamšula – divadélko pobavilo nejen děti, 
čmeláčci léčili kytičku“ divadelní Duo 

ale i zaměstnance.
 Návštěva dopravního hřiště u MŠ 

Ukrajinská se uskutečnila 23. 6. 2010. Děti 
si zde mohly vyzkoušet cestování jako ve 
skutečnosti

 V pátek 25. 6. 2010 děti se zaměstnanci 
a někteří i se svými rodiči navštívili ZŠ 
V pátek 25. 6. 2010 děti se zaměstnanci 
a někteří i se svými rodiči navštívili ZŠ 
V pátek 25. 6. 2010 děti se zaměstnanci 

Ukrajinská, kde se konal Den řemesel, 
všichni měli možnost si vyzkoušet některé 
aktivity.

 V úterý 29. 6. 2010 podnikli zaměstnanci 
s dětmi a jejich rodiči výlet na Ranč do 
Hlučína, kde pod dohledem fyzioterapeutů 
mohly děti jezdit na koních, podívat se a 
nakrmit i jiná zvířata, se kterými se běžně 
nesetkají

Bc. Jana Vůjtková, 
náměstkyně ředitele 

pro ošetřovatelskou péči

Novinky za 2. čtvrtletí roku 2010 Kurz kinestetiky 
se nemocnici vyplatí

Pod vedením lektorky paní Bc. Hany 
Nedělkové se ve dnech 9.až 11. června konala 
v Městské nemocnici Ostrava, v prostorách 
LDN Ostravě-Radvanicích vzdělávací akce 
„Kurz kinestetické mobilizace“.

Obsahem kurzu byla preventivní mobili-
zace a rehabilitační mobilizace. Cílem mimo 
jiné bylo rozeznat rozdílné působení na tělo, 
psychiku a sociální chování ve srovnání zve-
dání a nošení ke kinestetické mobilizaci, zís-
kat schopnost provedení mobilizace ve třech 
fázích při zohlednění svalové aktivity a po-
hyblivosti kloubů.

Přínosem absolvování kurzu je poskytnutí 
podpory v mobilizaci pacienta a podpora sní-
žení fyzické námahy ošetřovatelského per-
sonálu. Poznatek, který vyvstal u účastníků, 
kteří již absolvovali kurz č. 1 je, že se náplň 
kurzu neustále vyvíjí a je nutné se zamýšlet a 
postupně aplikovat prvky kinestetické mobi-
lizace v ošetřovatelském procesu.

Další poznatek souvisí s materiálním vy-
bavením. Vlivem aplikace kinestetiky ošet-
řovatelským personálem se jeví předpoklad 
snížení ekonomických nákladů na poloho-
vací pomůcky, případně lze ovlivnit výběr 
lůžek, které mohou být funkčně jednodušší 
a jsou rozhodně levnější. Kurz je obsáhlý a 
náročný, ale určitě s následným pozitivním 
efektem v ošetřovatelském procesu, zvláště 
ve spojení s Bazální stimulací.

Znalost a následná aplikace kinestetiky v 
ošetřovatelském procesu a provádění rehabi-
litačního ošetřování může pozitivně ovlivnit 
počet pracovníků potřebných na transfery a 
polohování pacientů. Nemalý podíl kineste-
tiky je v zajištění bezpečí pacienta (prevence 
pádu, obava, strach z nácviku mobility).

Kinestetika je určitě moderní trend v re-
habilitačním ošetřování a nabízí nám velkou 
možnost kreativity. Spektrum uplatnění je 
rozsáhlé. Principy kinestetické mobilizace 
lze uplatnit na všech klinických odděleních, 
i následné péče, v ambulancích a v sociální 
a domácí péči.

Kurz kinestetiky provádí Pohybová škola 
Viv-Arte®, která je první certifikovaná po-
hybová kinestetická škola dle ISO 9001 pod-
le EQ ZERT. Každý absolvent obdržel skrip-
ta, která jsou vytvořena formou manuálu a 
certifikát s mezinárodní platností. 

Lektorka kurzu je velmi erudovaná, nápo-
mocná k vytvoření individuálních postupů a 
plánů mobilizace u konkrétních pacientů.

Absolvování kurzu vede k hlubokému 
zamyšlení nad dosavadní prováděnou akti-
vizací pacientů v následné péči. Domnívám 
se, že dnes již nelze provádět kvalitní ošet-
řovatelskou rehabilitační péči bez znalosti 
kinestetiky.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8 ...
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V měsíci červenci slaví významné 
životní jubileum:

Marcela Bieliková, Bohumila Hourová, 
Hana Petrakovičová, Jaroslava Swiderová,

Jana Barátová, Jarmila Adamová, 
Jaroslava Seidlerová, Mlilena Lazarová

Pracovní výročí v červenci:

20 let v MNO: Dagmar Kudělová
25 let v MNO: MUDr. Petr Gallus, 

Pavlína Mynářová, Renata Dobranská, 
Šárka Wolfová, Hana Szabová

Pavlína Mynářová, Renata Dobranská, 
Šárka Wolfová, Hana Szabová

Pavlína Mynářová, Renata Dobranská, 

30 let v MNO: Vanda Pawlasová
35 let v MNO: Jarmila Čížmárová, 

Dagmar Valečková
40 let v MNO: Šárka Lichá, 

Dagmar Valečková
 Šárka Lichá, 

Dagmar Valečková

Jaroslava Seidlerová

V měsíci srpnu slaví významné 
životní jubileum:

MUDr. Aleš Sládek, Vilemína Malá, 
Hana Kišová, Vladimír Taraba, 

Marie Petráková, MUDr. Tomáš Nytra, 
MUDr. Pavla Karlová, Vlasta Trnkalová, 

Mária Pragerová, Alena Bakešová, 
Věra Vacková

Pracovní výročí v měsíci srpnu:

20 let v MNO: Ing. Mgr. Anna Prokopiu, 
PhDr. Svatopluk Antoš

25 let v MNO: MUDr. Šárka Malá,
PhDr. Svatopluk Antoš

 MUDr. Šárka Malá,
PhDr. Svatopluk Antoš

30 let v MNO: MUDr. Jan Kraus, 
MUDr. Aleš Matušek, MUDr. Rostislav 

Orlovský, MUDr. Karel Foldyna,
35 let v MNO: MUDr. Olga Hanzlíková, 

MUDr. Milan Kremer, MUDr. Petr Nencka.

Děkujeme skupině 
natěračů s dobrou 
náladou

Firma DELOITTE Czech Republic, 
Stodolní 1, Ostrava, nám prostřednictvím 
paní asistentky Zuzany Plačkové nabídla jed-
nodenní práci 15 členů firmy na jakoukoliv 
práci v zařízení. Dohodli jsme se, že bychom 
přivítali nátěry plotu. 

V pátek 18. června ráno přijela skupina 
lidí s elánem, úsměvem, dobrou náladou a 
veškerým vybavením a vrhla se do práce. 
Práci jim sice ztěžovaly občasné přeháňky, 
nicméně očistili a natřeli velkou část plotu, 
který teď vypadá velmi hezky. 

Tato firma pravidelně pořádá charitativ-
ní akce a my jsem rádi, že tentokrát pomohli 
právě nám. Všichni pracovníci firmy byli 
velice milí a příjemní lidé, děkujeme jim za 
ochotu, pomoc a přejeme jim do budoucna 
hodně úspěchů.

Mgr. Darja Waczyńska,
vrchní sestra DRS

Optimální pitný režim 
Pro doplňování tekutin se vžil pojem pitný 

režim. Je to hlavní způsob, jak pokrýt kaž-
dodenní ztráty tekutin v těle. Pro zachování 
našeho zdraví je nutné vždy udržet poměr 
mezi příjmem a výdejem tekutin. Doplňovat 
tekutiny (napít se) bychom měli ještě dříve, 
než pocítíme žízeň.

Pokud chceme orientačně zjistit, zda při-
jímáme dostatečné množství tekutin, stačí 
běžně sledovat, jaké množství a zbarvení 
moči z našeho těla odchází. Pokud má moč 
tmavou barvu, je to jedna ze známek nedo-
statečného zásobení tekutinami.

Optimálně bychom měli vypít denně mezi 
2 – 3 litry tekutin. Pohybujeme-li se v hor-
ku, těžce pracujeme nebo sportujeme, musí 
být příjem tekutin přiměřeně větší. Potřebné 
množství tekutin ovlivňuje i jídelníček – po-
kud je základem zelenina, ovoce a mléčné 
výrobky, může být příjem tekutin formou 
nápojů o něco nižší.

Příjem tekutin by měl být plynulý v průbě-
hu celého dne. Zcela zavádějící a nebezpečná 

je například domněnka, že v zaměstnání 
stačí vypít několik šálků kávy a potom vše 
dohnat večer. Základem pitného režimu mají 
být především nekalorické nápoje, hlavně 
voda, nejlépe minerální s nízkou až střední 
mineralizací, s vyváženým poměrem mine-mineralizací, s vyváženým poměrem mine-
rálů.

Jak na zdravý pitný režim
Mějte neustále na očích PET láhev o urči-

tém objemu, popřípadě oblíbenou skleničku 
nebo hrníček. Důvodem je stálá připomínka 
potřeby pití. Zmíněný „určitý“ objem PET 
láhve slouží k dobrému přehledu o celkovém 
vypitém objemu tekutin.

Alkohol a káva se do pitného režimu 
nepočítají!

Vypijte přesně tolik, kolik zvládnete bez 
násilného sebenucení, prostě tolik, kolik 
zvládnete vypít v naprosté pohodě. Vůbec 
nevadí, že to zpočátku bude jen ¾ litru – dů-
ležité je na tomto počátečním, minimálním, 
objemu vydržet několik dní, třeba týden. Po 
této době lze začít s mírným zvýšením denně 
vypitého objemu o několik dcl nebo až ½ lit-
ru, podle toho, na kolik se sami cítíte.

Tímto způsobem postupujte až k požado-
vanému objemu 2 – 3 litry za den. Je zcela 
logické, že někomu se požadovaného objemu 
přijatých tekutin podaří dosáhnout dříve, 
například již za šest týdnů, někomu později, 
ale to nevadí – podstatný je výsledek, kterým 
je kvalitní pitný režim.
Denní objem pitného režimu je vhodné 
rovnoměrně rozložit do celého dne.

MUDr. Patrik Letocha

Rychlému dárci patří 
poděkování

Před krátkým časem jsme byli v Dětském 
rehabilitačním stacionáři vykradeni a zloději 
nám odnesli kompletní PC, který byl určen 
pro handicapované děti k nácviku komuni-
kace a pro ergoterapii. Pro nás to byla velká 
ztráta, neboť počítač pro spuštění speciál-
ních programů byl s velkou kapacitou pamě-
ti. Další PC na oddělení nesplňují tyto poža-
davky a děti po krádeži nemohly pracovat. 

Po dopadení zlodějů proběhla policej-
ní tisková konference a v Českém rozhlase 

Po dopadení zlodějů proběhla policej-
ní tisková konference a v Českém rozhlase 

Po dopadení zlodějů proběhla policej-

Ostrava následně proběhla relace o tomto 
incidentu. Velmi mile mne potěšila rychlá 
reakce (do půlhodiny po odvysílání) pana 
Petra Kubernáta z firmy REMA System a. s., 
Velké Kunratické, který nám nabídl pomoc 
a v pátek 18. června 2010 nám přijel předat 
velmi kvalitní počítač s LCD monitorem a 
veškerým vybavením. 

Děti se podílely na rozbalování, které 
bylo doprovázeno radostí a úsměvem. Dnes 
již opět mohou s ergoterapeutkou praco-
vat a rozvíjet své komunikační schopnosti, 
jemnou motoriku, apod. Pro mnohé děti z jemnou motoriku, apod. Pro mnohé děti z 

našeho zařízení je do budoucna komunika-
ce přes počítač jedinou možnou cestou jak 
se dorozumět s okolním světem, proto je tak 
důležitý nácvik, než nastoupí do některých 
školských zařízení. 

Panu Kubernátovi i firmě REMA System 
a.s. velice děkujeme za vstřícnost a nabídku 
další spolupráce.

Mgr. Darja Waczyńska,
vrchní sestra DRS

Výhodou tohoto kurzu je, že se mohou 
zúčastnit nejen všeobecné sestry, ale také 
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotnič-
tí asistenti, ošetřovatelé i sanitáři. Kurz 
byl pro mě velkou inspirací a věřím, že i 
pro ostatní. Mezi zúčastněnými byly kole-
gyně MNO z Chirurgie, Neurochirurgie, 
Dermatovernerologie, LDN a také dvě vše-
obecné sestry z jiného zdravotnického zaří-
zení.

Je velkým přínosem, že MNO tento kurz 
zahrnula do programu vzdělávání a byl 
úspěšně realizován.

Šárka Kaletová, vrchní sestra
LDN Ostrava Radvanice, absolventka LDN Ostrava Radvanice, absolventka 

kurzu kinestetické mobilizace
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