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Pane primáři, v naší nemocnici nejste 
neznámým lékařem, byla to při nástupu 
na pozici primáře podle vás výhoda?

Zcela určitě. Jednak jsem se znal se vše-
mi kolegy na oddělení i externisty, kteří tady 
slouží pohotovostní služby, jednak jsem měl 
povědomí o tom-kterém oddělení v nemocni-
ci z konziliárních vyšetření, které dělám od 
roku 2008.
Primářem Psychiatrie MNO jste se stal 
1. července, co se pro vás změnilo? Změnilo 
se něco i v rámci organizace oddělení? 

Změnilo se mnoho věcí. Od organizace 
práce až po větší pravomoce v rozhodování,  
ať již řešení několika stížností, což k tomu 
patří. Na oddělení nastala jiná situace, bylo 
nutné vytvořit pracovní náplň pro ambulan-
ce i záchytku – a tento proces dále trvá. Do 
budoucna se budeme snažit rozšířit lékař-
skou základnu alespoň o jednoho psychiatra 
a jednoho psychologa. Nyní jsme čtyři kme-
noví psychiatři a pět externistů. Uvažujeme 
taktéž o lůžkovém oddělení.
Můžete popsat svou lékařskou kariéru?

Po medicíně jsem nastoupil do 
Psychiatrické léčebny, což byla vynikající 
příprava a dobrý základ pro další práci. Zde 
jsem odatestoval, většinu času jsem strávil na 
mužském uzavřeném oddělení pro léčbu zá-
važných duševních stavů. Pracoval jsem také 
pohotovostně a konziliárně ve Fakultní ne-
mocnici v Ostravě, na psychiatrickém oddě-
lení. Párkrát jsem zastupoval v ambulancích 
v Opavě i Železniční poliklinice v Ostravě. 
lení. Párkrát jsem zastupoval v ambulancích 
v Opavě i Železniční poliklinice v Ostravě. 
lení. Párkrát jsem zastupoval v ambulancích 

Dva roky jsem se věnoval sociálnímu sektoru 
při zakládání pavilonu pro psychotiky v ÚSP 
Dva roky jsem se věnoval sociálnímu sektoru 
při zakládání pavilonu pro psychotiky v ÚSP 
Dva roky jsem se věnoval sociálnímu sektoru 

zařízení Náš Svět v Pržně. Doplnil jsem si 
psychoterapeutické vzdělání výcvikem v le-
tech 2002-2007.
Byla pro vás medicína dětským snem? 

Máme kandidátku na Miss sestra
O naší kandidátce do soutěže Miss sestra se více dočtete na straně 5. Důležité je však vědět, 
že hlasovat bude možné přímo na stránkách www.misssestra.cz, od 1. října 2010. Svým hlasováním až do 1. listopadu veřejnost vybere do 
semifinále 30 soutěžících. Věřím, že naše kandidátka Bc. Aneta Rusinová se do semifinále s naší pomocí probojuje.
Další klání v podobě internetového hlasování bude probíhat od 15. listopadu až do 20. prosince. V tomto časovém úseku veřejnost, tedy i my, 
vybereme deset finalistek, které se pak zúčastní slavnostního finálového večera 14. ledna 2011 v pražském Obecním domě.   
Nezapomeňme tedy hlasovat.

(via)

Odměny 
pro zaměstnance MNO
V minulých letech byl pro vedoucí zaměst-
nance Městské nemocnice Ostrava vypraco-
váván systém motivačních ročních odměn. 
Stanovené motivační odměny byly vázány 
na splnění předem určených kritérií, ze-
jména na splnění plánem stanoveného hos-
podářského výsledku jednotlivých útvarů 
a celé nemocnice. Po účetní uzávěrce pří-
slušného roku pak probíhalo vyhodnocení 
plnění těchto kritérií a podle výsledků byly 
odměny vedoucím pracovníkům vypláceny. 
Systém byl přehodnocen a pro letošní rok 
takto stanovený motivační systém zpraco-
ván nebyl. 

Rozhodnutím ředitele Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Jana Zháněla byla stano-
vena částka 6 mil. Kč k vyplacení odměn 
zaměstnancům MNO za pracovní výsledky 
v 1. pololetí roku 2010. 

Začátkem měsíce srpna byly všem primá-
řům, vrchním sestrám a náměstkům zaslá-
ny dopisy s určením částky, kterou mají tito 
vedoucí pracovníci za úkol dále rozdělit. 
Zda budou částky rozdělovat jednotlivým 
zaměstnancům sami nebo zda částku dále 
rozdělí vedoucím podřízených útvarů, zále-
ží na jejich rozhodnutí. Odměna je chápána 
jako ohodnocení pracovních výsledků jed-
notlivých zaměstnanců, tedy neměla by být 
určena plošně stejná částka všem zaměst-
nancům a je na jednotlivých vedoucích pra-

covnících, komu a jakou 
výši odměny z určené 
částky stanoví. 

Odměny budou vypla-
ceny v září ve výplatě za 
měsíc srpen.

Ing. Jana Ašerová,
personální náměstkyně

Představujeme primáře Psychiatrie MUDr. Petra Augustina

Spíše shoda náhod. Po maturitě jsem 
pracoval jako sanitář na chirurgii, kde jsem 
se definitivně rozhodl pro medicínu. Po vy-
studování jsem chtěl dělat nějaký malý chi-
rurgický obor, ale na urologii měli v té době 
plný stav. „Dočasně“ jsem tedy nastoupil na 
psychiatrii, kde jsem již zůstal.
Působil jste také v Psychiatrické léčebně 
v Opavě, v čem je práce psychiatra jiná v 
léčebně a v nemocnici?

Hlavní rozdíl je v tom, že nyní nemáme 
lůžkovou část. Těžiště psychiatrické práce je 
v ambulancích, je zde však větší vazba na jiná 
oddělení (internu, urgentní medicínu, chi-
rurgii) v rámci konzilií a vnímám také větší 
pestrost diagnóz.
Jste zároveň i soudním znalcem v oboru 
psychiatrie, co to obnáší?

Znamená to vypracování znaleckých po-
sudků pro zadavatele, mezi něž patří soudy, 
policie aj. orgány činné v trestním řízení, ale 
také soukromé osoby. Je to zajímavá práce, 
někdy až detektivní, kdy mnohdy musím vy-
pátrat, kde se posuzovaný pacient nachází 
(jestli je v místě trvalého bydliště, v LDN či 
jiném zdravotnickém zařízení) a podle toho 
volit další postup. Jedná se o trestní věci, ob-
čansko či pracovně právní (ztížení společen-
ského uplatnění apod.)
Máte nějaký svůj „psychiatrický“ sen? 

Psychiatrický sen jako takový snad ani 
nemám. Jen přání, které má asi každý lékař, 
aby má práce byla pestrá, abych neupadl do 
nepříjemného stereotypu a abychom měli na 
oddělení příjemnou pracovní atmosféru. A 
přece jen - konečně bych chtěl dokončit pu-
blikaci, spíše sborník přednášek od různých 
kolegů, kteří se věnovali se mnou pomezí 
mezi zdravotní a sociální sférou.
Na který svůj koníček si vždy uděláte čas, 

a proč? Na který  byste si chtěl udělat čas 
a který jste zcela opustil?

Vždy si udělám čas na tenis, kterému se 
pasivně věnuji asi od 13-ti let. Baví mě i pro-
to, že má více než jiné sporty také psycholo-
gický rozměr. Chtěl bych si udělat více času 
na četbu - hlavně beletrii a film. K modelaři-
ně se vracím v poslední době se svými dvěma 
syny.

(via)



V období od dubna do června letošního 
roku jsem se účastnil šesti setkání kur-
zu Efektivní rozhovor. Cílem kurzu bylo 
teoretické i praktické seznámení účast-
níků se systemickým přístupem a jeho 
aplikací při rozhovoru s klientem.

V úvodu kurzu byly objasněny základy 
systemického přístupu. Tento přístup vychá-
zí z předpokladu, že neexistuje žádná přímá 
cesta k poznání objektivní reality. Vše, co o 
realitě můžeme říci je to, jak ji vidíme. Na 
realitu tento přístup nahlíží jako na lidskou 
konstrukci, kterou člověk spoluvytváří tím, 
jakým způsobem mluví o věcech.

Za velmi užitečné pro praxi považuji roz-
lišení pomoci (dojednaný způsob společné 
práce, kterou si klient přeje, pracovník ji 
nabídl a klient zvolil) a kontroly (převzetí 
zodpovědnosti za řešení klientových potíží 
bez ohledu na klientova přání) v rámci po-
skytovaných intervencí v sociální práci.

Objasněny byly způsoby poskytování 

pomoci (doprovázení, vzdělávání, poraden-
ství, terapie) a poskytování kontroly (opat-
rování, dozor, přesvědčování, vyjasňování). 
V rámci praktického nácviku bylo dostatek 
prostoru vyzkoušet si techniky oceňování, 
parafrázování, zrcadlení emocí, povzbuzo-
vání, objasňování, reflektování. Část kurzu 
parafrázování, zrcadlení emocí, povzbuzo-
vání, objasňování, reflektování. Část kurzu 
parafrázování, zrcadlení emocí, povzbuzo-

byla věnována také různým typům otázek. 
Byli jsme seznámeni s otázkami, kterými je 
vhodné rozhovor začínat (Andersenovské 
otázky) a dále pak s otázkami konstruktiv-
ními. Prostřednictvím odpovědí na kon-
struktivní otázky lze získat nové důležité 
informace o názoru klienta na nový úhel 
pohledu na potíž, lze jimi získat informace 
o dostupných zdrojích pomoci klientovi aj. 
Jinak řečeno, klient dříve než odpoví, musí 
nad odpovědí popřemýšlet. 

Jaký byl tedy přínos tohoto kurzu pro 
mou praxi?

Předně oceňuji užitečné rozdělení inter-
vencí činěných s klientem v rámci kategorií 

pomoc – kontrola, zejména uvědomění si 
těchto dvou kategorií v rámci praxe. Dále 
kurz nabídl cenný poznatek pracovat s kli-
entem jako lidskou bytostí, která si v mno-
ha situacích dokáže pomoci sama. Úkolem 
entem jako lidskou bytostí, která si v mno-
ha situacích dokáže pomoci sama. Úkolem 
entem jako lidskou bytostí, která si v mno-

pracovníka v rámci vedení rozhovoru je ote-
vírat klientovi nové pohledy na věc, hledat 
společně s klientem nová originální řešení 
a zdroje pomoci. Výchozím bodem pomoci 
je ovšem dobře dojednaný cíl společné prá-
ce (zakázky). Kurz mi poskytl nástroje k 
tomu, jak to udělat, aby v mnoha případech 
z praxe zodpovědnost za řešení situace pře-
vzal samotný klient, případně jeho rodina. 
Často se totiž v praxi setkávám s představou 
vzal samotný klient, případně jeho rodina. 
Často se totiž v praxi setkávám s představou 
vzal samotný klient, případně jeho rodina. 

klientů, že za řešení jejich situace je zodpo-
vědný sociální pracovník. Takováto „pra-
covníkova“ řešení ovšem nejsou klientům 
šitá na míru a proto často nemusejí klien-
tovi vyhovovat.

Petr Popek
Oddělení zdravotně-sociálních služeb

Systemický přístup v sociální práci
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Vstřícnost personálu 
jídelny se zlepšila, 
výběr jídel se zhoršil 
S blížícím se podzimem přichází doba 
potřeby zahřátí žaludku dobrým jídlem. 
Podívejme se společně, jak  jsme hlaso-
vali v anketě strávníků nemocniční jí-
delny těsně před prázdninami. Anketa 
dopadla v některých otázkách lépe než 
předchozí, v některých si firma Eurest 
mírně pohoršila. Anketní lístky tento-
krát do urny u vchodu do jídelny vhodilo 
290 respondentů.

První dvě otázky se týkaly návštěvnos-
ti nemocniční jídelny. Nejvíce kolegů, kteří 
začali chodit do jídelny mají s 37,5 % muži 
lékaři, naopak 56 % žen nezdravotnic uvá-
dí pokles zajmu o jídelnu ve svém okolí. Se 
vstřícností personálu to Eurest vyhrál u žen 
lékařek se 75 %, celkově zaznamenalo zlep-
šení 57 % respondentů. 

Na anketních lístcích minulého průzku-
mu se objevilo velké množství žádostí o ob-
jednávkový systém. Celkově se strávníci vy-
jádřili 42 % v neprospěch, 25 % ve prospěch, 
zbytku je to jedno. Organizace výdeje stravy 
se zlepšila pro 40 % respondentů, dalších 
40 % by rádo vidělo nějaké zlepšení. S gra-

máží pokrmů není spokojena větší polovina 
dotazovaných. Například největší skupina 
žen zdravotnic je ze dvou třetin nespokoje-
na, naopak stejné procento lékařek vyjádřilo 
spokojenost.

Polovina strávníků si myslí, že se za po-
slední tři měsíce zhoršil výběr jídel, nejvíce 
nespokojeny jsou dvě třetiny nezdravotníků. 

Se zvýšením kvality stravování souhla-
sí téměř čtvrtina dotazovaných, což je proti 
minulé anketě nárůst o 13 %. Pouze 21 % re-
spondentů naopak uvedlo, že vedení MNO by 
nemělo podniknout žádné kroky ke změnám 
ve stravování, přičemž téměř třetina by byla 
pro nového dodavatele stravy.

Vedení MNO v těchto dnech připravuje 
podklady pro výběrové řízení na dodavatele 
stravování pacientů a zaměstnanců, které 
bude vypsáno do konce měsíce září 2010.

Následně budou zahájeny přípravy výbě-
rového řízení na provozovatele nemocniční-
ho bufetu.

(PaN)

Máme nový 
nadstandard na 
Neurologii

Od pondělka 6. září nabízíme pacientům 
Neurologie pobyt na nadstandardním poko-
ji. Realizace se nám podařila díky vstřícné-

mu postoji managementu technického úseku  
naší nemocnice. Pro větší komfort hospita-
lizovaného pacienta je samozřejmostí TV, 
lednice, varná konvice, telefon, přípojka na 
internet, vlastní sociální zařízení. Ovšem 
díky prostorovým dispozicím nadstandard-
ního pokoje navíc nabízíme  možnost pobytu 
rodinného příslušníka společně s pacientem. 

Při objednávání se můžete obrátit na 
staniční sestru Magdu Pavelkovou nebo zá-
stupkyni Annu Supovou na telefonním čísle  
596 192 235/4 235.

Eva Slezáková, vrchní sestra Neurologie

Mezi uzávěrkami
  Ve čtvrtek 9. září oslaví 45 let hyperbaric-

ké medicína na území našeho státu. V teh-
dejším Československu začala jako první 
fungovat  hyperbarická komora v ostrav-
ské městské nemocnici. U této příležitosti 
se uskuteční tisková konference a setkání 
všech, kteří se na spolupráci s nynějším 
Centrem hyperbarické medicíny MNO na 
léčbě pacientů podílejí. 

  Tradiční OSTRAVSKÉ GERONTOLOGIC-
léčbě pacientů podílejí. 

  Tradiční OSTRAVSKÉ GERONTOLOGIC-
léčbě pacientů podílejí. 

KÉ DNY, tentokrát už  XIV. ročník se 
uskuteční  ve dnech 13. až 15. října 2010.  
v Domě kultury Ostrava.  Jako každoroč-
ně se této akce aktivně zúčastní také léka-
ři a sestry Městské nemocnice Ostrava a 
Léčebny dlouhodobě nemocných MNO.   

              (red)

Chirurgie a úrazová chirurgie se modernizovala 
Chtěla bych se s vámi rozdělit o radost a zároveň poděkovat vedení nemocnice za investice 

na chirurgickém oddělení a zároveň poděkovat oddělení správy budov za spolupráci a pocho-
pení našich provozních potřeb.

Dlouho jsme usilovali a čekali na rekonstrukci koupelny a WC na chirurgickém oddělení E. 
Vy, kteří jste v minulosti navštívili tuto stanici jako pacienti nebo za jiným účelem, mi dáte jis-
tě za pravdu - nebylo se čím chlubit. Nyní mají naši pacienti, troufám si říct, nejhezčí sociální 
zařízení v nemocnici. Došlo ke kompletní rekonstrukci, při které jsme mysleli na pacienty se 
stomií, MRSA pozitivní pacienty a v neposlední řadě také na personál oddělení. 

Další velkou investicí bylo vybudování klimatizace na septické a aseptické JIP. Co to pro 
pacienty a personál znamená, nemusím nikomu vysvětlovat. Vše jde lépe. Léčení, vyléčení 
i ošetřování. Stejně významné je vybudování sprchovacích koutů ve filtru operačních sálů, 
vybavení jednoho operačního sálu nerezovým nábytkem a výměna zařízení vyšetřovny chi-
rurgie B za nové.  V minulosti jsme na chirurgii vnímali určitý deficit investic. Teď po moder-
nizaci a dovybavení moderním zařízením a přístroji, všichni oceňujeme nákladné investice. Je to krok k dalšímu zvyšování kvality péče o naše 
pacienty. Tím však změny na tomto oddělení nekončí. Vždy je co zlepšovat. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům chirurgie, kteří zvýšeným pracovním úsilím přispěli k minimalizaci omezení chodu 
oddělení. Poděkovaní si zaslouží také naši pacienti, bez jejichž laskavého pochopení by byla situace složitější. 

Libuše Špoková, vrchní sestra Chirurgie a úrazové chirurgie
oddělení. Poděkovaní si zaslouží také naši pacienti, bez jejichž laskavého pochopení by byla situace složitější. 

Libuše Špoková, vrchní sestra Chirurgie a úrazové chirurgie
oddělení. Poděkovaní si zaslouží také naši pacienti, bez jejichž laskavého pochopení by byla situace složitější. 
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Alternativní a 
augmentativní 
komunikace jako jedna 
z forem komunikace

Pokud máme poskytovat kvalitní sociální 
služby, potřebujeme vést dialog s uživateli, 
naslouchat jejich plánům, odpovídat na je-
jich dotazy. Mezi uživateli se však vyskytu-
jí lidé, kteří se v důsledku degenerativních 
onemocnění nebo získaných poruch mohou 
dorozumívat jen omezeně, anebo zcela ztra-
tili komunikační schopnosti. Nemohou sdě-
lovat své pocity, myšlenky, potřeby a přání 
mluvenou nebo písemnou formou. Potřeba 
dorozumívat se s ostatními však zůstává stá-
le stejná, naléhavá. V dubnu letošního roku 
se 2 zdravotně-sociální pracovníci z DSS 
zúčastnili akreditovaného kurzu alternativ-
ní a augmentativní komunikace, kde získali 
základní kompetence v oblasti komunikace 
s nemluvícími klienty pomocí alternativních 
způsobů a metod. 

V současné době využíváme systémů bez 
pomůcek a systémů s netechnickými pomůc-
kami. První úspěch nastal u uživatele, který 
má zachovanou slovní zásobu, rozumí mlu-
vené řeči, ale hovoří s obtížemi, šeptem a jen 
jednotlivá slova. Rozhovor je pro něj vyčer-
pávající.  Zvolili jsme statickou formu pře-
nosu informace, tzv. komunikační tabulku, 
se kterou se uživatel rychle ztotožnil. Z dy-
namických forem zkoušíme uživateli nabíd-
nout komunikační systém Makaton, což je 
jazykový program, který využívá manuální 
znaky, symboly a řeč. Výhodou komunikační 
tabulky je rychlá a okamžitá možnost uživa-
tele komunikovat s okolím i přes afunkčnost 
levé ruky, naopak u Makatonu tento deficit 
omezoval znakovat přesně. 

Komunikační tabulka představuje soubor 
písmen, číslic a celých slov. Velikost písmen 
je přizpůsobena potřebám uživatele. Pokud 
není zachována schopnost psát, využívají 
se grafické symboly, řazené podle kategorií, 
vytvářejí se komunikační alba. Bohužel trvá 
dlouhou dobu než je uživatel schopen vyu-
žívat alternativní systém. Úspěšnost záleží 
dlouhou dobu než je uživatel schopen vyu-
žívat alternativní systém. Úspěšnost záleží 
dlouhou dobu než je uživatel schopen vyu-

na motivaci ke komunikaci, na schopnosti 
porozumět řeči, na kognitivních a motoric-
kých schopnostech uživatele, ochotě okolí 
komunikovat a mnoha dalších faktorech. 
Začlenění personálu jako komunikačních 
partnerů nebyl problém, poněvadž máme 
zkušenosti s afatickým slovníkem, fotogra-
fiemi, piktogramy. 

Využije-li uživatel alternativní a augmen-
tativní komunikaci, získá pocit úspěšnosti ze 
smysluplné komunikace a obě strany se po-
souvají ve vztahu dále, tj. rozvíjí se aktivita 
obou partnerů. Cílem alternativní a augmen-
tativní komunikace je tedy aktivně se zapojit, 
rozhodovat se a reagovat. 

Bc. Lenka Polichronovová,
zdravotně-sociální pracovník, DSS

Dětský rehabilitační 
stacionář nominoval 
Lucii Krestovou

Nadace OKD vyhlásila druhý ročník sou-
těže o Ceny Nadace OKD osobnost roku a já 

jsem se rozhodla nominovat svou kolegyni 
Lucii Krestovou, která byla první lektorkou 
v republice v tejpování. 

Lucie Krestová je diplomovanou specia-
listkou v oboru fyzioterapie, která pracuje 
od 1. listopadu 2005 v Dětském rehabilitačním 
stacionáři při Městské nemocnici Ostrava p. o., 
kde je odborníkem v týmu, který poskytuje 
péči handicapovaným dětem s dětskou moz-
kovou obrnou. Od nástupu do DRS se neu-
stále vzdělává, aby mohla poskytovat handi-
capovaným dětem i dospělým pacientům co 
nejkvalitnější péči. 

V roce 2005 ukončila kurs Senzorické in-
tegrace, v roce 2007 kurs NDT Basic Bobath 
v pediatrické praxi, v roce 2008 se začala 
intenzívně věnovat medicínskému tejpová-
ní - jako podpůrné terapii v rehabilitaci - v 
Mnichově. V roce 2009 pod vedením Ralpha 
E. Gericka úspěšně ukončila potřebné kursy 
a stala se první lektorkou v ČR v technice 
E. Gericka úspěšně ukončila potřebné kursy 
a stala se první lektorkou v ČR v technice 
E. Gericka úspěšně ukončila potřebné kursy 

MTC (Medical Taping Concept). Medicínské 
tejpování má širokou škálu použití jak u dětí, 
tak dospělých pacientů. Lucie má velmi po-
zitivní zkušenosti při ovlivňování peristalti-
ky novorozenců a kojenců - zmírnění břišní 
koliky, v rámci orotopedie napomáhá při 
korekci dolních končetin, s cílem vyhnout 
se sádrování. Rovněž má dobré výsledky u 
dospělých pacientů s tejpováním při boles-
tech zad, páteře, kloubů, traumatech, apod. 
Vzhledem k úspěšnosti tejpování vede Lucie 
Krestová pravidelné kursy v rámci MNO p. o.,
aby se tato podpůrná metoda dostala do po-
vědomí mezi laickou i odbornou veřejnost v 
ČR. Svou činností přispívá ve velké míře k 
vědomí mezi laickou i odbornou veřejnost v 
ČR. Svou činností přispívá ve velké míře k 
vědomí mezi laickou i odbornou veřejnost v 

tomu, že mnoho dětí, které přicházejí do DRS 
nemusí podstupovat jiné náročné procedury 
a terapeutické postupy, které by dítě omezo-
valy v pohybu. 

Aplikuje nové poznatky do praxe u dětí 
nejen v ČR, ale i v zahraničí, kde se účastní 

Aplikuje nové poznatky do praxe u dětí 
nejen v ČR, ale i v zahraničí, kde se účastní 

Aplikuje nové poznatky do praxe u dětí 

sympozií s aktivním vstupem o úspěšném 
použití tejpů u malých dětí. 

Lucie Krestová je velmi aktivní a empa-
tická kolegyně, které si nesmírně vážím. Její 
profesionální přístup a holistický náhled na 
řešení těžkých a složitých životních situací 
rodin s handicapovanými dětmi je na vysoké 
úrovni. Velmi dobře se orientuje v oboru re-
habilitace, poradenství, apod. Dokáže svým 
vystupováním navodit příjemnou atmosféru 
jak mezi postiženými dětmi a jejich rodi-

či, tak mezi svými kolegyněmi, pro které je 
symbolem klidu, rovnováhy a optimismu. 

Mgr. Darja Waczyńska
Dětský rehabilitační stacionář 

vrchní sestra 
Osobnost neziskové sféry

V kategorii Cena pro osobnost neziskové 
sféry může jednotlivé osobnosti nominovat 
kdokoliv. Nominován může být jednotlivec, 
pracující v roce 2009 (dobrovolně či v rámci 
zaměstnaneckého poměru) pro neziskovou 
organizaci, která buď sídlí nebo vyvíjí čin-
nost v České republice. Nutný je souhlas na-
organizaci, která buď sídlí nebo vyvíjí čin-
nost v České republice. Nutný je souhlas na-
organizaci, která buď sídlí nebo vyvíjí čin-

vržené osobnosti s nominací. Rozhodujícím 
kritériem je především dlouhodobost práce, 
přínos pro neziskový sektor nebo řešenou 
problematiku, schopnost práce i nad rámec 
zájmů své vlastní organizace a celková repu-
tace a schopnost iniciovat zásadní změny, je-
jichž výsledkem je celospolečenský přínos.

(via)

Koupelna JIP 
Neurologie v novém 
kabátě 

V měsíci červnu se 
na Neurologii Městské 
nemocnici Ostrava  
budovalo. Rozšířily 
se technické prostory 
neurologické JIP, byl  
vybudován sklad ma-
teriálu, ale hlavně so-
ciální zařízení, které 
na JIP dlouhou dobu 
scházelo.

Ve velmi moderním a líbivém stylu byla vy-
budována sprcha a WC, které mohou využívat 
jak imobilní, tak i chodící pacienti oddělení.

Na úspěchu celé přestavby má velký po-
díl i osobní přístup zaměstnanců nemocnice 
– zedníků, elektrikářů, malířů, kterým chce-
me tímto poděkovat.  

Eva Slezáková, vrchní sestra
Neurologie

Otorinolaryngologie 
má nový dětský koutek

Příjemné barevné prostředí vybavené 
hračkami a barevnou zdí se zvířátky  čeká 
malé pacienty Otorinolaryngologie (ušní, 
nosní, krční). „Chtěli jsme zpříjemnit čekání 
jak dětským pacientům, kteří jsou poněkud 
specifičtí, tak i jejich rodičům. Uměleckou 
nástěnnou malbu nám pro nový dětský kou-
tek  navrhla a vytvořila výtvarnice paní Mgr. 
Danuše Marková a myslím, že se moc pove-
dl,“ řekla vrchní sestra Otorinolaryngologie 
Jarmila Günterová.

(via)
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO 
VERTIKALIZACI

Vertikalizační pomůcky jsou podpůrné prostředky, s jejichž vyu-
žitím je možné zlepšit pacientovu mobilitu při stoji, chůzi a soběstač-
ných úkonech.

Kompenzační pomůcky pro vertikalizaci tělesně postižených pa-
cientů předepisuje smluvní odborný lékař pojišťovny – dle metodiky 
VZP (příkladně rehabilitační lékař, ortopéd, neurolog, ortopedický 
protetik, v některých případech chirurg a praktický lékař).

Základní kompenzační pomůcky (dále jen KP) pro vertikalizaci 
tělesně postižených jsou:

1. CHODÍTKA

Všechna jsou výškově stavitelná, čímž umožňují uzpůsobení výšce 
postavy pacienta.
Vysoká
•  s oporou o podpaží: 
-   jsou vhodná pro nácvik stoje a chůze u pacien-

tů s celkově sníženou kondicí, nedostatečnou 
svalovou sílou dolních končetin (dále jen DKK), 
u snížené hybnosti nebo pooperačních stavech 
DKK, při nutnosti odlehčování současně HK a 
DK, dále u pacientů s inkoordinací a instabili-
tou, např. po CMP.

-   chodítka jsou vybavena dvěma nebo čtyřmi ko-
lečky.

•  s oporou o předloktí: 
-   jsou vhodná pro osoby postižené artritidou a revmatismem, pro 

osoby s celkově sníženou kondicí, osoby se špatnou posturou, pro 
pacienty po CMP s váznoucími opěrnými reakcemi, kteří mají sní-
ženou hybnost nebo nedostatečnou svalovou sílu DKK, 

-   tato chodítka bývají čtyřkolová, mohou být vybavena brzdami, se-
dátkem a odkládacím košíkem, což umožňuje větší soběstačnost 
pacienta v denním životě.

Nízká
•  pevná 
-   umožňují nácvik stoje a chůze s možností vzpo-

ru HKK o chodítko u pacientů s celkově sníže-
nou kondicí, sníženou svalovou sílou a hybností 
DKK, při instabilitě, u pacientů s inkoordinací, 
kteří nezvládnou synkinézu horních a dolních 
končetin, např. v kloubovém chodítku nebo o 2 
FH.

•  kloubová 
-   u těchto chodítek využíváme kloubového mechanismu k nácviku 

chůze se synkinézou končetin, tzn. že využíváme možnosti střída-
vého posunování jedné a druhé postranice ve směru pohybu,  

-   tato chodítka používáme pro získání větší jistoty při chůzi u pacien-
tů, kteří ještě nezvládají použití 2 FH z důvodu snížené kondice, in-
stability, nejistoty např. u geriatrických pacientů. U hemiparetiků 
se sníženou svalovou sílou DK, mírnou instabilitou a inkoordinací 
slouží k nácviku chůze se synkinézou končetin.

•  pojízdná (se dvěmi, třemi nebo čtyřmi kolečky) 
-   mohou být vybavena brzdami, sedátkem pro 

odpočinek a odkládacím košíkem na rozličné 
předměty,  

-   tato chodítka využívají zejména geronti (sníže-
ná svalová síla a hybnost DKK, rychlejší úna-
va),    

-   jsou vhodná do terénu a na delší cesty, pro zís-
kání větší jistoty při chůzi, pro pohyb v bytě i 
běžném pěším provozu.

2. BERLE PODPAŽNÍ

-   používáme u chirurgických a ortopedických pacientů 
(poranění, operace, onemocnění kostí, svalů a šlach, 
vazů, amputací apod.), kteří mají např. nulovou zátěž 
postižené DK, dále u postižení nervosvalového apará-
tu (periferní nebo centrální parézy), u pacientů s cel-
kově sníženou kondicí nebo sníženou svalovou sílou 
HKK,

-   provedení je dřevěné, duralové nebo kovové,
-   vyrábějí se pro děti a dospělé (v různých délkách),
-   všechny typy jsou výškově stavitelné,
-   správná výška PB se měří od axily po podložku, ruko-

jeť umístíme tak, aby loket byl v lehké semiflexi. Na PB se musí pa-
cient vzpírat a nesmí tlačit v podpaží. Stejně tak vytažená ramena 
vzhůru svědčí o nesprávné výšce.

3. BERLE PŘEDLOKETNÍ

-   používají osoby stejného postižení (viz bod 2), které již mají povo-
lenou částečnou nebo plnou zátěž postižené DK, pro získání větší 
jistoty při chůzi, např. po amputaci DK, která je již vybavena pro-
tézou, další využití nacházíme u pacientů s částečným odlehčením 
obou DKK, např. u artróz kloubů DKK a revmatologických onemoc-
něních,

-   předloketní opěrka bývá otevřená nebo uzavřená popruhem, který 
umožňuje neodkládání hole při drobných manipulacích (FH zů-
stává stále zavěšena na předloktí). Rukojeť může být ergonomic-
ky upravená, opěrka dlaně vyměkčená, dále provedení FH pravá 
nebo levá. Pro větší stabilitu používají pacienti tří nebo čtyřbodové 
hole.

-   berle artritická – má speciální konstrukci pro 
osoby postižené artritidou a revmatismem, 
možnost individuální úpravy délky předloketní 
opěrky, která je umístěna vodorovně.

-   novinkou je FH magnetická – lze bezproblémo-
vě přichytit k feromagnetickým předmětům, 
možnost podání dalších feromagnetických 
předmětů – druhou FH, klíče, mince (záruka 
na poškození předmětů citlivých na magnetic-
ké pole),

-   standardní provedení – francouzské hole, jsou 
zpevněné nebo odlehčené,

-   vyrábějí se pro děti a dospělé,
-   všechny typy jsou výškově stavitelné,
-   správná délka hole je vzdálenost mezi středem 

dlaně a podlahou, přičemž loket musí být v leh-
ké semiflexi.

4. HŮL (VYCHÁZKOVÁ)

-   používá se k částečnému odlehčení DK či větší jistotě 
při chůzi na delší cestu nebo v terénu např. po CMP, po 
úrazech nebo operacích na DK,

-   VH mohou být ergonomicky upravené, dále provedení 
pravé nebo levé, vícebodové, skládací, podpůrné se se-
dátkem či se stupněm,

-   provedení je dřevěné, duralové nebo hliníkové,
-   většina VH je výškově stavitelná,
-   správná délka VH je vzdálenost od středu dlaně k pod-

laze plus 2 cm, přičemž loket je v mírné semiflexi.

Pojišťovna hradí vždy KP v základním provedení nejméně ekono-
micky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního posti-
žení.

KP mají svou užitnou dobu, ale po uplynutí příslušné doby uži-
tí nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nové pomůcky 
na účet pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u 
technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí 
technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli. 
Zásady bezpečné chůze s vertikalizační pomůckou:

před nácvikem chůze je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny 
šroubky utažené, zda některý nechybí a zda pryžový násadec není 
opotřebován. Obuv, ve které pacient provádí nácvik chůze, musí být 
pevná s jištěním paty!

SPRÁVNÁ VÝŠKA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
URČENÝCH PRO LOKOMOCI ZARUČUJE NEJEN VĚTŠÍ 

JISTOTU PŘI CHŮZI, ALE NAPOMÁHÁ I LEPŠÍMU 
DRŽENÍ TĚLA A SOUČASNĚ ZABRAŇUJE ÚNAVĚ.

Jana Štenclová
ergoterapeut

Rehabilitační a fyzikální medicína  
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Bc. Aneta Rusinová bude reprezentovat 
MNO v celostátní soutěži

Kandidátka na Miss sestru 
z chirurgie

Původně se informace o soutěži miss se-
stra objevily na Chirurgii a úrazové chirur-
gii Městské nemocnice Ostrava na nástěnce. 
„Přihlásit se do této soutěže bylo částečně 
moje rozhodnutí, ale byla jsem vyhecována 
okolím – svými kolegyněmi z oddělení a také 
paní Majkusovou, se kterou úzce spolupracu-
ji. Tak jsem si řekla, proč nezkusit reprezento-
vat naši nemocnici,“ svěřila se mi naše „fifejd-
ská“ kandidátka - instrumentářka Chirurgie 
a úrazové chirurgie Bc. Aneta Rusinová. 

Její profil už je zveřejněn na stránkách 
www.misssestra.cz, kde uvádí také své koníč-
ky – rodina, přátelé, pes, turistika, spinning, 
nakupování, tanec… „A ještě mám jeden zce-
la nový, ten jsem tam zatím neuvedla, a to je 
rybaření. Před dvěma měsíci jsem začala s 
manželem chodit na ryby, a musím říci, že je 
to úžasný relax. Sem-tam si zajdeme posedět 
k vodě na dvě tři hodinky, doprovází nás i náš 
pes. Zatím jsem chytila jen jednoho kapra. 
Spíš to nechávám manželovi a já asistuji s 
podběrákem. Když chytíme rybu, máme ra-
dost oba. Je to náš společný vyhraný boj.“

Co tedy ještě děláte ve volném čase? 
„Pokud tomu správně rozumím, ptáte se mne 
na čas, který já už nemám. Studuji dvě školy 
– Ostravskou univerzitu  - Magisterský obor 
ošetřovatelství a management řízení ve zdra-
votnictví a k tomu si dodělávám specializaci v 
oboru perioperační sestra v NCO NZO Brno. 
Zvládnout se to dá jen díky tomu, že mám vel-
mi vstřícné a chápavé kolegyně. Svědčí to i o 
vyspělosti naší party, která u nás na chirurgii 
je.“

Aneta v Městské nemocnici pracuje už tři 
roky, nastoupila ihned po bakalářském stu-
diu. Měsíc dělala „kolečko“ na oddělení a jed-
notce intenzivní péče.

„Ambulanci jsem vynechala, a protože 
tehdy byl velký nedostatek sester, po měsíci 
jsem nastoupila na operační sál, kde jsem 
se tři měsíce zapracovávala a sloužím tam 
dosud. Původně jsem absolvovala gymnázi-
um na Hladnově, ale protože jsem chtěla být 
zdravotní sestrou, pokračovala jsem v baka-
lářském studiu na Zdravotně sociální fakultě 
Ostravské univerzity. Nyní mám za sebou rok 
magisterského studia na fakultě zdravotnic-
kých studií a ještě mne rok čeká. Znamená to, 
že mám obsazené pátky, soboty a ještě k tomu 
dojíždím do Brna na specializační vzdělává-
ní, které končí atestační zkouškou.“ Chirurgie 
Anetě učarovala, a když o ní mluví, svítí jí oči. 
„Profesi zdravotní sestry jsem si vybrala prá-
vě kvůli chirurgii, která je velmi zajímavá, 
akční a nejméně nudná, což naprosto odpo-

vídá mému naturelu. Prostě jsem s ní spjatá, 
akutní medicína mi naprosto vyhovuje,“ říká 
Aneta. 

Zabrousíme trošku k samotným operacím. 
„Největší předností instrumentářky je předví-
davost. Tím, že zná postupy operací, je o krok 
napřed a může rychlým podáváním nástrojů 
usnadnit práci lékaři. Tato práce je náročná 
nejen psychicky, ale i fyzicky. Výhodou je vyš-
ší postava sestry, která usnadňuje podávání 
nástrojů lékařům přes instrumentační sto-
lek, který je nad pacientem. Moje výška 171 
cm naprosto vyhovuje, protože při operaci do 
rány vidím. Ale pravda je, že ať jsou sestry na 
sále jakkoli vysoké, záda bolí všechny. Není 
ani divu. Běžné operace trvají 3 až 4 hodiny, 
ale nejsou výjimkou ani operace trvající 5 až 
6 hodin,“ usmívá se Aneta. Oceňuje velký po-
krok a modernizaci, ke kterým na operačním 
sále za poslední tři roky došlo. „Naše vedení 
chirurgie je velkým zastáncem modernizace 
chirurgického oboru v nemocnici. Pokrok je 
skutečně veliký a já mám možnost jej sledo-
vat dennodenně. Těším se na nové centrální 
operační sály, které budou odměnou nejen 
pro pacienty, ale i pro nás. 

Nyní se radujeme z novinek na 3. operač-
ním sále, kde došlo ke změnám nejen v pří-

strojovém vybavení, tj. nová laparoskopická 
věž, která usnadňuje práci lékařům, ale také 
nové vybavení sálu (instrumentační stůl, po-
jízdné pomocné stolky a ohřívač), což usnad-
ňuje práci instrumentářce.

Ptám se na obzvlášť těžkou operaci. „Ze 
začátku byly úplně všechny těžké. Ale s po-
stupem času jsem se zapracovala a už mi to 
tak těžké nepřipadá. Například určitě jsou 
složitější střevní laparoskopické operace, kte-
ré jsou náročné nejen na přístrojové vybavení 
a pomůcky, ale také v sehranosti operačního 
týmu.“

A co rodina? „Mým snem je, aby k mému 
muži přibyly dvě děti a zároveň budu mít prá-
ci, ve které zůstanu aktivní a bude mě bavit.“

Lze u této profese  vydržet celý život? 
„Myslím, že ano, protože dlouholetá praxe v 
tomto oboru práci usnadňuje a je výhodou. 
Ale nemohu vědět, co se v příštím období 
změní. Teď ještě studuji, budu mít děti, po-
stavím se k tomu tak, jak bude zapotřebí. 
Tato práce obnáší pohotovostní služby, které 
narušují rodinný život. V tomhle má profe-
se sestry určitě jediné malé mínus. Ale teď 
rozhodně neplánuji, že bych odešla,“ říká 
Aneta, která je teď trošku napjatá ze soutě-
že. „Nevím, zda jsem připravena vystoupit 
na veřejnosti, asi spíš ne, ale každá výzva je 
impuls. Protože život je jedna velká změna, 
byť to zní jako fráze. Jsem moc zvědavá, jak 
se bude situace vyvíjet a co mě čeká. Myslím, 
že každá změna a novinka je k něčemu dobrá. 
Zpočátku jsem se dost zdráhala, ale pak jsem 
si řekla proč ne. Všichni kolem mne mi drží 
palce, což mne také hodně povzbuzuje. Řekla 
si řekla proč ne. Všichni kolem mne mi drží 
palce, což mne také hodně povzbuzuje. Řekla 
si řekla proč ne. Všichni kolem mne mi drží 

jsem si, že pokud to alespoň trošku přispěje k 
pozvednutí a zviditelnění jména naší nemoc-
nice, bude to stát za to,“ uzavírá sympatická 
instrumentářka. 

My budeme nejen držet palce, ale také od 
1. října do 1. listopadu na stránkách www.
misssestra.cz hlasovat, aby se naše kandi-
dátka probojovala do semifinále, do kterého 
postupuje 30 finalistek. Semifinálové boje 
budou na internetových stránkách probíhat 
od 15. listopadu do 20. prosince. Anetko, dr-
žíme palce a fandíme vám!

(via)

O kandidátce na Miss sestru vrchní se-
stra Chirurgie a úrazové chirurgie Libuše 
Špoková: 
stra Chirurgie a úrazové chirurgie Libuše 
Špoková: 
stra Chirurgie a úrazové chirurgie Libuše 

„Sestra Bc.Aneta Rusínová  
pracuje na chirurgickém oddělení od 
roku 2007 na operačních sálech.  Má 
určité charisma, kterým velmi dobře 
působí na své okolí. Umí s lidmi  jednat,  
je usměvavá, vnímavá, v práci přesná, 
obětavá, vzdělaná sestra. Je to  dobrý re-
prezentant  jak operačních sálů, tak celé 
chirurgie a myslím si, že má šanci uspět. 
Budu ji já, stejně jako i celé naše oddě-
lení, držet palce. I vy ji můžete podpořit 
svým hlasem. Od 1.10.2010 na stránkách  
www.misssestra.cz“
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V měsíci září slaví významné životní 
jubileum:

Mária Mihalová, Dagmar Valečková, Ludmila 
Kozelská, Dagmar Bakalová, Olga Šmídová, 

Mária Mihalová, Dagmar Valečková, Ludmila 
Kozelská, Dagmar Bakalová, Olga Šmídová, 

Mária Mihalová, Dagmar Valečková, Ludmila 

MUDr. Petr Černý, Božena Šrotková
Kozelská, Dagmar Bakalová, Olga Šmídová, 

MUDr. Petr Černý, Božena Šrotková
Kozelská, Dagmar Bakalová, Olga Šmídová, 

Pracovní výročí v měsíci září:

20 let v MNO: MUDr. Marek Ožana, 
Rudolf Poledník, Pavla Bernhauerová,

Mária Kostolanská
25 let v MNO: MUDr. Radim Kryza, 

Jana Lukášová, Dana Jurečková, 
MUDr. Marcel Frýbl

30 let v MNO: Naděžda Bártová, 
Helena Strakošová, Jana Raidová, 

Lucie Janošová, Bc. Jiřina Kristinová
35 let v MNO: Jarmila Adamová, 

Anna Bordovská

primář MUDr. Petr Gallus. Když srovnám re-
habilitaci, která mi byla poskytnuta v ostat-
ních zařízeních například v RU Chuchelná, 
tak kvalita, přístup a ovzduší v přeneseném 
významu byla na nejvyšší úrovni v Městské 
nemocnici Ostrava. To co mi dali zde po fy-
zické stránce jsem už jenom dále rozvíjel. V 
únoru 2010 mne převezli z Fakultní nemoc-
nice Ostrava z ARO na zdejší metabolickou 
JIP-ku jako ležícího pacienta. A jen díky 
zaměstnancům MNO jsem se vrátil zpět do 
fyzického stavu jako před nemocí – opět sám 
chodím. Zejména chci pochválit rehabilitaci 
v bazénu a fyzio a ergoterapeutky.  K dokres-
lení chci říci, že jsem prodělal nejtěžší formu 
prasečí chřipky, kdy jsem na ARO Fakultní 
nemocnice v Porubě strávil měsíc v umě-
lém spánku na plícním ventilátoru. K tomu, 
že v měsíci červenci 2010 (onemocněl jsem 
30.11.2009)  nastupuji opět zdráv do zaměst-
nání, přispěla velkou měrou rehabilitace ve 
zdejší nemocnici. Nechtěl bych zapomenout 
ani na profesionální přístup zaměstnanců na 
metabolické JIP-ce a  na Interně Městské ne-
mocnice Ostrava. 

Poděkujte prosím za mne všem za-
městnancům také ve vašem nemocničním 
Zpravodaji.

Petr Hložánka, Hlučín

Příběh
Všichni víme, že situace v nemocnici není 

vždy jednoduchá a bezpečí jak lékařů tak i 
pacientů proto pomáhají zajistit strážní. A 
někdy tak dochází ke kuriózním situacím. 
Pro ilustraci uvádím jedno z originálních 
hlášení strážného Zeliny:
Událost z noční směny pracovníka 
Ostrahy CP:

Přes tísňový systém  jsem byl přivolán 
na pracoviště Urgentního příjmu, kde če-
kali agresivního pacienta. Ihned po příjez-
du pacient zklidněn. Následně po přikur-
tování k lůžku mi pacient pomočil kalhoty. 
Upozorňuji, že pomočení začnu oplácet a 
žádám o nafasování gumového obleku. Str. 
Zelina Petr

Jen pro dokreslení situace:  Str. Zelina byl 
pomočen pacientem již čtyřikrát....o))

Robert Oppitz, vedoucí Referátu Robert Oppitz, vedoucí Referátu 
ostrahy a informační služby

Poděkování porodnici
Ostrava, 16. 8. 2010

Vážený pane řediteli.                                                                 
Chtěla bych touto cestou poděkovat a vyjád-
řit svou spokojenost s péčí, kvalitou služeb a 
přístupem vašeho personálu na gynekologic-
ko porodnickém oddělení.

Ve dnech 9.8.2010-13.8.2010 jsem u vás 
byla hospitalizována na gynekologicko po-
rodnickém oddělení a 9. 8. v poledne jsem za 
vynikající a vyčerpávající asistence porodní 
asistentky paní Dobranské a pana primáře 
Spousty porodila syna. Porod proběhl v na-
prostém klidu a pohodě a já sama vím, že 
tomu z podstatné části bylo právě díky péči a 
přístupu obou výše zmíněných osob. 

O průběhu porodu a zvolených postupech 
jsem byla pravidelně informována, paní 
Dobranská se starala o to, abych využila na-
učené techniky dýchání a úlevových poloh z 
dříve absolvovaného kurzu, pan Spousta celý 
průběh kontroloval a informoval mě o použi-
tých medikacích tak, aby šlo vše co nejrych-
leji a s co nejmenšími bolestmi. 

Celý porod trval něco málo přes 4 hodi-
ny, vše bez stresu a nejasností a to právě díky 
výše zmíněné perfektní péci.

Po porodu jsme byli se synem převezeni 
na oddělení šestinedělí, kde jsme strávili 
další 4 dny. Stejně jako předtím, i zde jsme 
se setkali s vysoce kvalitní péčí, příjemným, 
usměvavým a ochotným personálem z oddě-
lení šestinedělí a novorozeneckého oddělení. 
Celý pobyt jsem si připadala spíše než v po-
rodnici jako v hotelu nebo lázních, sestřičky 
nás pravidelně kontrolovaly a trpělivě zodpo-
vídaly všechny dotazy ohledně správné péče, 
neustále se ptaly, zda něco nepotřebujeme. 

V době, kdy jsem bojovala s nadměrnou 
tvorbou mléka a hrozícím nebezpečím záně-
tu, mi velmi pomohla paní Kyčerková, která 
mi osobně pomáhala odstříkávat mléko, dá-
vala priessnitzové zábaly, ale především mě 
velmi psychicky podporovala. Veškeré vizi-
ty a návštěvy lékařů a sester byly rovněž na 
vysoké profesionální, ale i lidské úrovni, což 
si stejně jako já, jistě každá maminka po po-
rodu velmi cení. Nakonec bych chtěla zmínit 
i práci sanitárních sester a uklízeček, i zde 
mám jen slova chvály, uklízeno nám bylo v 
pravidelných intervalech a vše bylo perfektně 
čisté. Mohla bych ve výčtu kladných pocitu čisté. Mohla bych ve výčtu kladných pocitu 
pokračovat dále, ale věřím, že se mi alespoň 

zhruba podařilo vystihnout, jakou atmosfé-
rou na mě vaše porodnice zapůsobila.

Závěrem bych tedy ještě jednou ráda vy-
jádřila svou maximální spokojenost se služ-
bami ve vaší nemocnici a velmi bych tímto 
chtěla poděkovat celému personálu gyneko-
logicko porodnického oddělení za skvěle od-
vedenou práci a za to, že budu mít po zbytek 
života pozitivní vzpomínky na porod a první 
dny po narození dítěte. Zároveň tímto dávám 
souhlas k využití mého článku jako kladnou 
referenci o spokojenosti s vaší nemocnicí, 
jsem kdykoli k dispozici pro zodpovězení 
otázek pro případné ankety spokojenosti, 
hodnotící články atp., chtěla bych tak podpo-
řit informovanost veřejnosti o kvalitě služeb 
ve vašem zařízení. 

Ještě jednou z mé strany děkuji.
S pozdravem

Lenka Carroll

Pacienti pro stanici A 
nejsou pouhými čísly

Chtěla bych touto cestou poděkovat lé-
kařům, zdravotním sestrám a ostatnímu 
zdravotnickému personálu Interny A pod 
vedením primáře MUDr. Radima Kryzy. Na 
toto oddělení byla v těžkém stavu přijata a 
opakovaně hospitalizována moje maminka 
paní Jarmila Daniecová.

Zvláště pak děkuji ošetřujícímu léka-
ři MUDr. Kolibovi za profesionální, lidský 
přístup, ochotu a výbornou péči, kterou vě-
noval mé mamince po dobu celé její hospi-
talizace. S tímto lékařem jsem mnohokrát 
jednala ať už osobně nebo telefonicky. Vždy 
byl vstřícný, ochotný a trpělivě mi podával 
informace o zdravotním stavu. Samozřejmě 
poděkování patří  i ostatním lékařům to-
hoto oddělení. Díky správné diagnostice a 
zvolenému způsobu léčby se nadále mamin-
ka raduje ze života. Děkuji lékařům MUDr. 
Telnarové, MUDr. Tauerové, MUDr. Vránovi, 
MUDr. Kremerovi a MUDr. Fialovi. Srdečné 
díky patří nejen těmto lékařům, ale i zdra-
votním sestrám a ošetřovatelkám, které pod 
vedením usměvavé a laskavé staniční sestry  
Tučníkové velmi pečlivě a obětavě maminku 
ošetřovaly. Nešetřily úsměvy a vlídnými slo-
vy. Při svých návštěvách na oddělení jsem si 
samozřejmě všímala jak těžkou práci všichni 
vykonávají. Přesto s pacienty jednali vždy 
trpělivě, přátelsky  a vlídně. Sama maminka 
oceňovala jak se celý zdravotnický personál 
kolem většiny nepohyblivých a starších paci-
entů naběhá, nastará a jejich práce není jen 
běžnou rutinou, ale posláním.  Jsem ráda, 
že se ještě najdou lékaři a sestry, pro které 
jejich pacienti nepředstavují pouhá čísla, ný-
brž lidské bytosti a přeji všem jménem svým 
i jménem mé maminky hodně zdraví, aby 
jim ochota, trpělivost a nasazení, se který-
mi pečují o pacienty na stanici A vydržely i 
nadále.

Dcera

Poděkujte prosím všem
Vážený pane řediteli.                                           

Chtěl bych pochválit Rehabilitační oddě-Chtěl bych pochválit Rehabilitační oddě-
lení Městské nemocnice Ostrava, které vede 

ilustrační foto


