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Zvládli jsme první krok 
k akreditaci

PŘEDSTAVUJEME: 
Doc. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., mim. prof., primáře oddělení 
Dětského lékařství

Vážené kolegyně 
a kolegové, vážení 
spolupracovníci,

děkuji Vám za Váš zodpovědný  
a vstřícný přístup k průběhu návště-
vy konzultantů Spojené akreditační 
komise ČR MUDr. Davida Marxe, 
Ph.D. a Ing. Martina Mayera, čehož 
si nesmírně vážím. Jsem přesvěd-
čen, že stejně zodpovědně budete 
přistupovat k přípravě vlastního 
akreditačního řízení. 

 
MUDr. Jan Zháněl, 

ředitel MNO

Pane docente, podle Vašeho životopisu  
na internetu jste prošel různými funkce-
mi a organizacemi. Na které období nej-
raději vzpomínáte? 

To je těžká otázka. Ale každé období přiná-
šelo „to svoje“ a já bych skutečně nic ze svého 
života nevymazal, protože všechno, to dobré i to 
horší v mém životě, jak věřím, mělo a má smy-
sl. Jsem tedy rád za vše, čím jsem prošel a co 
jsem prožil. Každé období cosi nového přineslo, 
ať už to byla léta studií, pak začátek mé lékař-
ské profese, potom od roku 1991, kdy jsem vedl 
kliniku, přišly zase nové úkoly a nové starosti. 
Ale zároveň i radosti, protože jsem nastou-
pil ještě ve starším areálu Zábřeh v roce 1982  
a v polovině 90. let jsem začal připravovat ge-
nerální přestavbu pavilonu tehdejší „oční školy“ 
v Porubě, kde se pak v roce 1999 otevřel nový 
pavilon kliniky. Myslím si, že na svou dobu byl  
a i dodneška je perfektně postavený a promyšle-
ný. Také jsem k tomu nějaký čas ve fakultní ne-
mocnici pracoval jako náměstek pro léčebnou 
péči, poté v letech 2005 až 2008 jsem byl dě-
kanem - a zase to byly nejrůznější úkoly a práce 
pro rozvoj v dané oblasti. Věřím, že jakási stopa 
mé práce tam snad po mně zůstala…
Proč jste se stal právě pediatrem?

Když jsem na střední škole zvažoval, kam 
půjdu, měl jsem zájem o hudbu, literaturu, 
umění, a tak jsem zvažoval něco v těchto obo-
rech. Nicméně asi v polovině gymnaziálního 
období jsem začal mít takový pocit, jak většinou 
mají mladí lidé - potřebu užitečnosti. A tehdy 
jsem začal koketovat s myšlenkou studia medi-
cíny a pediatrie se mi zdála taková optimistická. 
Že prostě když člověk pomůže malému dítěti, 
zní to sice trošku jako klišé, ale když pomůžete 
malému dítěti, tak ono má pak vlastně celý život 
před sebou. Samozřejmě léčba starého člověka 

je neméně záslužná. Ale u toho dítěte mi dlouhý 
horizont života, který má před sebou, připadal 
optimistický. Až potom, když jsem dostudoval, 
tak jsem se samozřejmě setkal i s dětmi, které 
jsou vážně a nevyléčitelně nemocné. Na mém 
bývalém pracovišti byla jednotka pro léčbu ná-
dorů, zejména krevních, kde prognózy někte-
rých diagnóz nejsou bohužel i dnes pořád ještě 
uspokojivé. Takže jsem se setkal i s tou pediat-
rií smutnější. Nicméně ta potřeba pomáhat, ta  
zůstala. 
Pamatujete si ze své praxe na zvlášť hezký 
případ pomoci děťátku?

Tak těch příkladů by naštěstí asi bylo více. 
Já si sebou stěhuji tady ten zvoneček. Nevím 
nicméně, jestli je to tak optimistické a radostné 
- ale dostal jsem ho od rodičů jedné naší paci-

entky, byla to asi pětiletá holčička, která měla 
Morbus Down, a zároveň onemocněla leukémií. 
Ta prognóza je u těchto dětí většinou hodně 
špatná. Bohužel ani nám se nepodařilo úspěš-
ně ji vyléčit. Je to taková symbolika, že tehdy 
mi její rodiče dali tento zvoneček jako takovou 
památku, nebo spíš přání k Vánocům. Bylo to 
v roce 1992. Je to pro mne takové připomenutí,  
že i když to v tomto konkrétním případě nedo-
padlo dobře, člověk musí vždy udělat maximum, 
aby pacientovi pomohl.
Takže je to pro Vás něco jako talisman?

Asi ano. Teď jak o tom hovoříme, tak si 
uvědomuji, že se mnou byl ledaskde. Nechci to 
shazovat, ale nejrůznějších „cetek“ má člověk 
kolem sebe hodně a různě je přemísťuje. Ale 

V prvních listopadových dnech navštívili 
naši nemocnici konzultanti Spojené akre-
ditační komise ČR MUDr. David Marx, 
Ph.D. a Ing. Martin Mayer. Zeptala jsem 
se manažerky kvality Mgr. Olgy Hasáko-
vé, jak tato návštěva dopadla?

Zvládli jsme první, nesmírně důležitý krok 
k akreditaci. Mohu konstatovat, že splnil naše 
očekávání. Zjištění, která nám byla auditory 
sdělena, jsme do jisté míry očekávali. Nicmé-
ně nás čeká velký kus společné práce. Budeme 
vděčni za jakýkoliv poznatek, postřeh, za spo-
lupráci při tvorbě nových vnitřních předpisů  
a standardizování zdravotnické dokumentace.
Jaký bude další průběh akreditace?

Akreditace je proces kontinuální, pokud 
akreditaci získáme jednou, neznamená to, že ji 
budeme mít nastálo. Vždy po 3 letech probíhá 
reakreditace, kdy nás opět navštíví tým audi-

torů a posoudí změny, které nastaly v oblasti 
kvality a bezpečí poskytované péče za tříleté 
období. Nás ale čeká první akreditační šetření, 
které proběhne v příštím roce. Přesný termín 
bude záležet na tom, jak rychle se nám podaří 
vytvořit důležité vnitřní předpisy, systematicky 
nastavit procesy a úspěšně je zavést do každo-
denní praxe.
Překvapilo nebo potěšilo Vás něco v prů-
běhu předakreditačního šetření?

Zejména auditory překvapila motivace  
a zájem zaměstnanců. Slovy doktora Marxe, kte-
rá řekl při závěrečném hodnocení: „S takovým 
přístupem a ochotou diskutovat nad problémy 
jsem se ještě nesetkal.“

Na druhou stranu jsem ráda, že mohu kon-
statovat, že naši zaměstnanci ocenili profesio-
nální a pozitivní přistup auditorů. 

(via)
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Ve čtvrtek 21. 10. 2010 proběhla na Střed-
ní zdravotnické škole a Vyšší odborné škole 
zdravotnické ve Vsetíně odborná konference 
pro sestry na téma: „Dny Městské nemocnice 
Ostrava, aneb jak léčíme u nás“, která proběhla 
pod záštitou České asociace sester a byla ohod-
nocena kreditními body dle vyhlášky MZ ČR 
č.432/2004 Sb.

Sestry z Městské nemocnice Ostrava zde 
měly zajímavě a různorodě připravené přednáš-
ky, kde prezentovaly svou práci na jednotlivých 
odděleních. 

Bc. Jana Zádrapová hovořila o larvální te-
rapii, její historii jak ve světě, tak v České re-
publice, o anatomii larev a jejich produkci ve 
sterilním prostředí. Zazněly nejčastější indika-
ce terapie jako jsou bércové vředy, diabetické 
gangrény, cévní ischémie či jiné chronické rány  
a kontraindikace - rány komunikující s velkými 
dutinami, rány v oblasti velkých cév nebo rány 
s tendencí k masivnímu krvácení. Byla popsána 
vlastní aplikace larev do rány klasickým způso-
bem nebo pomocí tzv. biobagu, kdy larvy nepři-
jdou do přímého styku s vlastní tkání.

Jana Maršálková z Centra hyperbarické 
medicíny seznámila přítomné na jakém prin-
cipu hyperbarická komora pracuje. Představila 
práci sestry na tomto pracovišti, její specifika 
před zahájením i v průběhu léčby, indikace  
i krátkou kasuistiku. Přiblížila další uznávané 
léčebné metody používáné v Městské nemocni-
ci – např. VISTA (přenáší se podtlak přímo na 
ránu pomocí pěny nebo gázy) a transkutánní 
oximetrii (neinvazivní metoda měřící parciální 
tlak kyslíku difundující přes pokožku, což lze 
považovat za nepřímý ukazatel kožní mikrocir-
kulace).

Nikol Dokoupilová z LDN prezentovala 
velmi zajímavý příspěvek o zavedení kineste-
tických prvků do ošetřovatelské péče. Kurz ki-
nestetiky má v LDN absolvováno několik sester 
a účastníci se mohli alespoň díky fotografiím 
a důkladnému vysvětlení dozvědět něco více  
o jednotlivých prvcích kinestetiky a přínosu ki-
nestetické mobilizace nejen pro ošetřující per-
sonál, ale i pro pacienta.

Další tři sestry: Jana Odzemcová, Irena 
Mechová a Marcela Murasová se věnovaly pro-
blematice bazální stimulace Zazněly základní 
informace o konceptu, se kterým Městská ne-
mocnice pracuje již od roku 2003. Sestry se po-
dělily o poznatky a zkušenosti, které nasbíraly  
v praxi. Velké množství fotografií z oddělení 
ARO a chirurgie přiblížilo příjemné prostře-
dí, které se sestry snaží během hospitalizace 
pro pacienty vytvořit. Blok o bazální stimulaci 
dokončila kasuistika „Říkejte mi Péťo“, která 
přiblížila příběh pacienta, který byl na těchto 
odděleních léčen a byly u něj prvky bazální sti-
mulace použity.

Mgr. Lenka Crhová nás seznámila s Dět-
ským rehabilitačním stacionářem, což je deta-
šované pracoviště Městské nemocnice Ostrava 
a zároveň ojedinělým zařízením svého typu na 
území města a jeho širokého okolí. Hlavním 
cílem činnosti je včasná diagnostika a včasná 
léčba dlouhodobě zdravotně postižených dětí. 
Přítomní se dozvěděli, jaké složení pracovníků 
v tomto stacionáři působí a především, jakou 
pracovní činnost vykonává autorka přednášky, 
co by logopedka.

Bc. Alice Zigová si připravila prezentaci  
o 15-ti letém působení Ambulance pro léčbu bo-
lesti. Nehovořila pouze o ambulanci a práci v ní, 

ale také o historii léčby bolesti, definici chronic-
ké bolesti a o jednotlivých možnostech jak bo-
lest zvládat - farmakoterapii, rehabilitaci, psy-
choterapii, invazivních analgetických metodách 
nebo postupech alternativní medicíny. 

Bohdana Matějková přiblížila práci sestry 
na hemodialyzačním pracovišti, obsluhu jed-
notlivých přístrojů, druhy cévních přístupů, 
jejich výhody a nevýhody, možné komplikace  
a jejich řešení. Věnovala se také edukaci pacien-
ta na téma péče o cévní přístup.

Na závěr Anna Sýkorová připomněla, že 
problematika stresu u zdravotníků je a asi stále 
bude aktuální téma. Zazněly postřehy a doporu-
čení jak všudypřítomnému stresu odolávat a jak 
s úsměvem na rtech zvládat toto náročné povo-
lání. 

Bc. Jana Zádrapová,
JIP Chirurgie a úrazová chirurgie

CIRSE 2010 se letos konalo ve dnech 2. až 6. 
října ve španělské Valencii. Kongres nabídl více 
jak 200 hodin vzdělávacích a vědeckých před-
nášek se zaměřením na 7 oblastí intervenční 
radiologie. 

Novinkou bylo zařazení neurointervenčních 
přednášek a workshopů do kongresového té-
matu, dalšími tématy byla intenzivní péče v in-
tervenční radiologii, ekonomika, terapie HCC, 
embolizace myom. Velký blok přednášek byl vě-
nován problematice aneurysma hrudní a břišní 
aorty a samozřejmě nechyběly přednášky, týka-
jící se výsledků léčby ICHDKK. 

Kromě přednášek se mohli účastníci kon-
gresu seznámit se zajímavými tématy i v sekci 

EPOS – elektronický poster. My jsme formou 
EPOS prezentovali zajímavý případ řešený ve 
spolupráci s Neurochirurgií MNO pod názvem: 
Pseudoaneurysm of the inferior gluteal artery 
(IGA) presenting in 3 months after major pel-
vic injury as sciatic nerve compression autorů 
Vávrová, Nytra.

Nelze nezmínit, že je nám ctí, že prof. Jan 
Peregrin (přednosta pražského IKEM) se stal na 
podzim 2009 prezidentem CIRSE. 

MUDr. Michaela Vávrová, Ph.D., MSc.
primář Radiologie a zobrazovacích metod

Primářem Dětského lékařství byl k 15. 11. 
2010 jmenován Doc. MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc., mim. prof.

Personální změny od 1. listopadu 2010

Porodnice se začala 
rekonstruovat

Od pondělí 8. listopadu je z důvodu pláno-
vané rekonstrukce částečně omezen provoz po-
rodnické části Gynekologie a porodnictví Měst-
ské nemocnice Ostrava.

Po dobu rekonstrukce bude příjem rodiček 
prováděn po předchozí osobní nebo telefonické 
domluvě. Péče pro předčasné porody bude za-
jištěna bez omezení.

Provoz ambulantní části péče o rodičky 
bude plně zachován, taktéž provoz gynekologie 
bude bez omezení. Předpokládané ukončení re-
konstrukce je plánováno na konec dubna 2011.

 PaN

Sestry Městské nemocnice Ostrava se prezentovaly ve Vsetíně

CIRSE Valencie 

Český radiologický 
kongres v Plzni 

Pořadatelem letošního Radiologického kon-
gresu v termínu 14.–16. 10. 2010 byla Radiolo-
gická klinika v Plzni. Kongres se konal v areálu 
Parkhotelu, který pojme až 500 účastníků a má 
dostatečnou kapacitu i pro vystavovatele. 

Hlavním tématem kongresu byla radiodi-
agnostika nádorových onemocnění. Tato ob-
last medicíny je aktuální a jak zaznělo v jedné  
z úvodních přednášek, tak Plzeňský kraj je ve 
výskytu řady nádorových onemocnění smut-
ným rekordmanem.

Diskutovalo se o celé řadě podoborů radio-
diagnostiky, které se onkologickou problemati-
kou zabývají.

Současně byly distukovány i otázky sledová-
ní efektu léčby a možnosti nádorových recidiv. 
Část programu patřila odborníkům z oblasti 
intervenční radiologie, kteří se podílejí spolu  
s chirurgy a onkology na léčbě těchto onemoc-
nění. 

Oddělení Radiologie a zobrazovací me-
tody MNO se na kongresu prezentovalo ka-
zuistickým sdělením – Adenokarcinom ža-
ludku – snadná diagnóza?, který přednesla 
MUDr. Soňa Wiedermannová a připravila si 
toto sdělení ve spolupráci s MUDr. Manino-
vou, MUDr. Bartůňkovou, MUDr. Gavlovskou,  
prim. MUDr. Vávrovou a kolegy z Urologie  
a Klinické onkologie – MUDr. Kuldanem  
a prim. MUDr. Zíkovou. 

MUDr. Michaela Vávrová, Ph.D., MSc.
primář Radiologie a zobrazovacích metod
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Cévní mozková příhoda v sérii přednášek
Pod záštitou ředitele Městské nemocni-

ce Ostrava MUDr. Jana Zháněla uspořádala 
Neurologie MNO ve středu 13. října celoústav-
ní seminář na téma Akutní cévní mozková 
příhoda. 

„Tento neurologický seminář jsme pořá-
dali v rámci projektu IKTA. Projekt IKTA má 
za povinnost také registrovat všechny cévní 
mozkové příhody, které přijdou nebo nasta-
nou v MNO. To znamená, že vkládáme hlavní 
údaje o typu a průběhu takovéto mrtvice do 
celostátního registru. V rámci tohoto pro-
jektu máme i povinnost  edukační. Eduka-
ce by měla být vedena v úrovni veřejně laické  
a také v úrovni odborně zdravotnické. Proběhlý 
celoústavní seminář ve středu 13. října v MNO 
představoval edukaci lékařů, našich kolegů 
v rámci nemocnice. 

Hlavním cílem této akce bylo, aby péče  
o pacienty postižené cévní mozkovou příhodu 
zde v naší nemocnici byla rychlá a dle součas-
ných uznaných mezinárodních postupů. Semi-
nář, kterého se zúčastnili zástupci všech prima-
riátů a mladí lékaři v atestační přípravě, měl dvě 
složky. V první, v mé přednášce, byla obecně 
probrána cévní mozková příhoda s akcentem 
na spolupráci mezi neurology a ostatními obory 
s vypíchnutím potřeby spolupráce s internistou 
a kardiologem. 

V druhé přednášce MUDr. Lukáše Klečky 
byly uvedeny praktické pokyny jak postupovat, 
když pacient přijíždí do nemocnice s mrtvicí, 
nebo se mrtvice vyskytne v nemocnici tak, aby 
postup byl pro pacienta optimální, to je bez zby-
tečné ztráty i jen minuty. V diskusi byl konstato-
ván letošní výrazný narůst pacientů, kteří splnili 
kritéria k akutní léčbě (38), a kteří tak mohli být 
léčeni trombolýzou (32) a (taky) intervenčními 
výkony radiologickými (6), zdůrazněna potřeba 
vstřícnosti od interních oddělení k přebírání ne-
akutních pacientů s cévní příhodou ...“

Takto zhodnotil seminář primář neurologie, 
MUDr. Jan Rajner. 

Tím však podle něj příprava zdravotníků na 
tuto civilizační nemoc nekončí. „Byl to vlastně 
první ze seriálu seminářů. Další chceme zaměřit 
na problematiku cévní mozkové příhody z po-
hledu neurochirurga a radiologa. A podobný se-
minář bychom chtěli zorganizovat také pro prak-
tické lékaře, kteří spolupracují s naší nemocnicí. 
Už jsem oslovil vedoucí lékařku vzdělávání pro 
praktické lékaře MUDr. Alici Havlovou. Takže 
další seminář - edukace praktiků ve spolupráci 
s iktovou jednotkou MNO máme naplánovaný 
na úterní odpoledne dne 23. listopadu. 

Rovněž máme kontakty na edukační cen-
trum pro ošetřovatelský personál, pro nějž chce-
me v jednodušší zkrácené verzi také poskytnout 
potřebné informace. Uvědomujeme si totiž, že 
ten první kontakt s pacientem s CMP může být 
i na úrovni sestřičky lůžkové části, nebo může 
být první kontaktována sestra na ambulanci 
kterékoliv odbornosti naší nemocnice,“ uzavřel 
primář MUDr. Jan Rajner. 

(via)

Ve dnech 13.-15.10.2010 proběhly již 
tradičně XIV. Gerontologické dny Ostra-
va pod záštitou Ing. Petra Kajnara, pri-
mátora města Ostravy.

Osobnosti v oboru gerontologie pro rok 
2010 ocenil hodnotící výbor, záštitu nad tímto 
oceněním převzal ing. Jaroslav Palas, hejtman 
Moravskoslezského kraje. Zvláštní ocenění le-
tos patřilo Mgr. Taťáně Piskallové za úspěšnou 
realizaci sociálních lůžek v Domě sociálních slu-
žeb při Městské nemocnici Ostrava.

První den kongresu byl věnován nemocem 
pohybového aparátu ve stáří.

Zásadní úvodní vystoupení přednesla prof. 
MUDr. Eva Topinková, přednosta Geriatrické 
kliniky VFN Praha. Zhodnotila význam jed-
notlivých chorob pro praxi s důrazem na jejich 
výskyt podle věku. Následovalo sdělení prof. 
MUDr. Krajčíka, CSc. z Kliniky geriatrie LF 
Univerzity Komenského Bratislava, který popsal 
zkušenosti s nemotorickými projevy u Parkinso-
novy choroby. Možnosti fyzikální terapie v léčbě 
seniorů shrnul podrobně prim. MUDr. Stolička 
z LDN Klokočov. Bolesti pohybového aparátu ve 
stáří si všímal MUDr. B. Křupka, primář neu-
rologického oddělení Vsetín. Hosté z MPSV ČR 
– MUDr. Čeledová, MUDr. Čevela informovali  
o posuzování invalidity osob s onemocněním 
pohybového systému. V odpoledních hodi-
nách zazněly přednášky o pádech ve stáří (vliv 
farmak), o moderní léčbě osteoporozy i vlivu 
warfarinu u onemocnění pohybového aparátu. 
Hodnotnou přednášku připravila MUDr. Irina 
Chmelová, Ph.D. z Kliniky léčebné rehabilita-
ce FN Ostrava. MUDr. Mikula (Lázně Darkov) 
hovořil podrobně o rehabilitaci chůze a s po-
těšením jsme vyslechli zajímavé sdělení prim. 
MUDr. K. Foldyny z Ortopedie MNO, který svo-
jí přednáškou o koxartrose a gonarthrose dobře 
reprezentoval Městskou nemocnici Ostrava.

Druhý den kongresu, který se týkal etiky  
a důstojnosti v péči o seniory, uvedl filosofickým 
zamyšlením ThLic. Vladimír Šiler, Dr., o etice  
a důstojnosti hovořil i Mgr. Martin Bednář, ře-
ditel Caritas Olomouc a další. Zazněly přednáš-
ky o dezinfekci v domovech pro seniory, o řízené 

kvalitě v pobytových zařízeních a o profesionál-
ním přístupu k seniorům. Pro praxi bylo důle-
žité pojednání o pacientech s MRSA pozitivitou 
a další přednášky pracovníků Charity Ostrava, 
Agentury Slunce atd. 

Jak je již zvykem, třetí den kongresu byl 
věnován vzdělávání - tentokrát na téma Vzdě-
lávání seniorů jako prostředek jejich aktivizace. 
Přednášky byly věnovány Univerzitě volného 
času, trénování paměti, byl zdůrazněn i význam 
nutrice seniorů. Se svými zkušenostmi se podě-
lili např. pracovníci Domu pro seniory Kame-
nec a Domov Odry, hosté z hospice z Rajhradu 
a další.

Zároveň s hlavním programem probíhaly 
další doprovodné akce a sekce - výstava firem, 
výstava prací klientů Domovů pro seniory, sek-
ce pro pracovníky sociálních služeb a také Vzdě-
lávací postgraduální kurz pro praktické lékaře, 
shrnující poznatky na téma Možnosti léčby cév-
ních onemocnění.

Vysoká účast 670 účastníků v kongreso-
vém sále a celkový počet účastníků (dohromady 
1392 zúčastněných) svědčí o aktuálnosti a při-
tažlivosti zvolených témat.

 Na závěr mi dovolte pozvat Vás na příští, již 
XV. Gerontologické dny Ostrava v říjnu 2011.

MUDr. Marcel Frýbl, 
primář LDN Radvanice

Na schématu vidíme: 
Co chceme a můžeme pro pacienta učinit dle časového začátku, tíže a typu postižení. 

XIV. Gerontologické dny byly opět bohaté
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Čtvrtinu operací na Urologii tvoří onkologičtí pacienti

Urologie Městské nemocnice Ostrava 
stejně jako ostatní chirurgické obory má 
ve svém spektru operací také operace on-
kologicky nemocných. 
Zeptala jsem se primáře MUDr. Vladimí-
ra Košaře na zkušenosti s léčením těchto 
pacientů.

Operace onkologicky nemocných pacientů 
spadajících do oboru urologie se liší podle toho, 
který orgán je onkologickým onemocnění posti-
žen. Mezi orgány počítáme ledviny a močovod, 
další samostatná skupina je močový měchýř, 
nádorové onemocnění prostaty a významnou 
skupinu tvoří onkologické onemocnění varlat  
a penisu. 

U onemocnění ledvin se před léty jako je-
diné možné řešení udávalo odstranění ledviny 
včetně tukového pouzdra, V posledních letech  
i na našem pracovišti děláme operace záchov-
né. U menších nádorů, které jsou přístupné 
operaci, provádíme záchovný typ operace, kdy 
se odstraňuje pouze nádor s nejbližším okolím 
a pacienti jsou dále dispenzarizováni. Efekt je 
u těchto operací stejný, doložený u mnoha stu-
dií jako u odstranění ledviny. Pacienty vhodné 
k těmto operacím je třeba pečlivě vybírat, aby 
nedošlo k podhodnocení stádia onemocnění.

Pokud se týče nádorového onemocnění 
pánvičky ledvinné a močovodu - uroteliální ná-
dor- připadá v úvahu odstranění celé ledviny, 
močovodu a části močového měchýře kolem 
ústí močovodu do močového měchýře. 

U onemocnění varlat neexistuje žádná me-
toda bioptického ověření. Podezření na one-
mocnění varlat nádorem je však velice dobře 
diagnostikovatelné ultrazvukem. V tomto pří-
padě přichází v úvahu radikální orchidektomie, 

to znamená odstranění varlete, nadvarlete a se-
menného provazce z řezu tříslem. Další péče je 
pak podle nálezu histologie prováděna na onko-
logii v Porubě, kde podle typu onemocnění při-
chází v úvahu buď chemoterapie nebo radiote-
rapie. U některých typů nádorů vyšších stupňů 
postižení je možná kombinace obou metod.

U onemocnění penisu se vždy odebere nej-
dříve biopsie nejčastěji z předkožky nebo žaludu 
a při potvrzení diagnózy maligního nádoru se 
dělá částečná amputace do zdravé tkáně penisu, 
tak aby pacient byl schopen spontánně močit. 
Při rozsáhlém postižení nádorem penisu, kte-
ré zasahuje do houbovité tkáně penisu se dělá 
radikální amputace penisu s tím, že se močová 
trubice vyšívá na hrázi. Pokud jsou pozitivní 
také tříselní uzliny, pacienty posíláme do on-
kologických center. Tito pacienti totiž potřebují 
specifické operace, které na našem pracovišti 
neděláme. 

V posledních letech je u onemocnění pro-
staty obrovský rozvoj radikálních prostatekto-
mií, kdy se odstraňuje prostata se semennými 
váčky a močový měchýř se našívá na pahýl mo-
čové trubice. I na našem pracovišti jsme v loň-
ském roce začali provádět tyto operace. Prová-
dějí se u nádorového onemocnění prostaty po 
předchozím bioptickém ověření. Je to však jen 
za situace, kdy je nádor jasně ohraničený pouze 
na prostatu. 

Při rozsáhlejším postižení nádoru prostaty 
nebo v případně generalizace se provádí orchi-
ektomie, to znamená odstranění varlat obou-
stranně, jelikož toto onemocnění je závislé na 
mužských pohlavních hormonech. Tato operace 
pacienta nevyléčí, ale zpomaluje progresi cho-
roby. 

Velkou skupinou operativy na urologii je 
nádorové onemocnění močového měchýře. To 
je třeba rozdělit na dva základní typy onemoc-
nění. Pokud se jedná o povrchové nádory močo-
vého měchýře, ty se řeší endoskopickou cestou, 
endoresekcí v močovém měchýři. 

Pokud při histologii, eventuálně při potvr-
zení CT zjistíme, že nádor už prorůstá do svalo-
viny močového měchýře, tak toto stádium one-
mocnění už nelze řešit endoskopickou cestou. 
V úvahu připadá jen odstranění celého měchýře 
a náhrada rezervoáru moči střevem. To jsou 
operace velmi komplikované, které posíláme na 
vyšší pracoviště, kde mají s těmito operacemi 
daleko větší zkušenosti, abychom pacientům 
zajistili co největší úspěšnost operace. 
Pane primáři, jaký je rozdíl mezi dřívější-
mi a současnými operacemi?

Proti minulosti je u operativy u povrchových 
nádorů močového měchýře, kde valná část těch-

to onemocnění se dá zvládnout endoskopickou 
cestou i za cenu opakovaných endoresekcí další 
posun v tom, že při opakovaných recidivách je 
možnost vnitroměchýřové chemoterapie, což 
provádí onkologické odděleni naší nemocnice. 

K velkému posunu onkologických operací  
v urologii došlo také u nádoru ledvin. Kdysi bylo 
jediným možným řešením odstranění celé led-
viny, kdežto dnes jsou možné pro pacienta zá-
chovné operace se stejným efektem. Samozřej-
mě je třeba dbát na to, aby nádor nebyl velký  
a aby byl odstranitelný.
Zřejmě tedy úzce spolupracujete s onko-
logickým centrem v Porubě?

Ano, tato spolupráce probíhá přes naši Kli-
nickou onkologii, kde další léčebný postup kon-
zultujeme. Například pacientovi, který má loka-
lizované onemocnění prostaty a má agresivnější 
formu onemocnění, doporučujeme radioterapii, 
která probíhá na onkologii v Porubě. A právě 
tito pacienti s nádorem prostaty jsou vhodní 
pro novou moderní metodu, ošetření novým 
moderním ozařovacím přístrojem. Už jsme tam 
některé pacienty odeslali.
S jakou zkušeností se k vám vrátili?

Ještě je příliš krátká doba, abychom mohli 
zhodnotit výsledky.
Lze vyčíslit, kolik máte onkologických pa-
cientů?

Asi čtvrtina operací na naší Urologii jsou 
onkologicky nemocní pacienti. Nejčastěji jsou to 
nádory měchýře, operace nádoru ledvin a každý 
týden několik punkcí prostaty při podezření na 
nádor prostaty. V ambulantní praxi jsou sledo-
váni pacienti s nádorem prostaty, s nádorem 
močového měchýře a také někteří pacienti s ná-
dory ledvin a penisu. Tito onkologičtí pacienti 
tvoří podstatnou část ambulantní péče.
Je nějaký posun také v záchytu pacientů?

Řekl bych, že díky rozvoji nových metod 
v posledních 10-15 letech, kdy se dělají preven-
tivní vyšetření prostatického specifického an-
tigenu, což je biochemický ukazatel pro nádor 
prostaty, jsou pacienti zachyceni v časnějších 
stádiích a jsou vyléčitelní ať už radikální pro-
statektomií nebo ozařováním. Dříve se nádor 
prostaty zjistil až tehdy, když pacient měl po-
kročilé onemocnění včetně vzdálených meta-
stáz a nezbývalo nic jiného než odstraněním 
varlat pouze zpomalit průběh choroby. Rovněž 
tak s rozvojem zobrazovacích metod a častějším 
vyšetřování ultrazvukem jsou nádory ledvin za-
chycovány v časných stadiích a plně vyléčitelné. 
Česká republika bohužel patří v četnosti nádoru 
ledvin na přední místa v rámci Evropy. 

(via)

První proškolení lékařů v neodkladné resuscitaci a první pomoci se uskutečnilo v úterý  
26. října ve správní budově Městské nemocnice Ostrava, další dvě pak 2. a 16. listopadu. Podle 
školitele MUDr. Dalibora Svrčiny, primáře Centrálního příjmu s Emergency, dostává každý 
účastník tohoto školení certifikát, který je platný tři roky. 

Další školení pro lékaře Městské nemocnice Ostrava jsou naplánována na 19., 23., a 25. lis-
topadu a poslední se uskuteční 8. prosince od 12:30 do 14:30 opět ve Správní budově. Ve dnech  
19. a 25. listopadu bude školitelem MUDr. Jiřina Dušková z ARO. (via)
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Hladký průjezd nemocničním areálem musí být zajištěn

tento zvoneček jsem vždy tak nějak s jinou úctou  
a vzpomínkou bral sebou. Dodnes vidím jak mi 
jej ti rodiče dali. 
Na oddělení Dětského lékařství působíte 
už několik týdnů, nejdřív jste byl pověřen 
řízením. Po výběrovém řízení jste pak byl 
od 15. 11. jmenován primářem. Mohl jste 
si tedy udělat obrázek, jak to zde funguje. 
Chystáte nějaké změny?

Ono je změna a změna. Na jedné straně je 
nutné a dobré navázat, respektovat kontinuitu, 
protože nepochybně ty změny, na které nará-
žíte, vyplývají z personální situace. Část lékařů 
z našeho pracoviště odešla, ale část zůstává – to 
je prvek té kontinuity a je hodný uznání a po-
kračování, protože tým lidí je tady kvalitní. Ale 
přišli také i noví lékaři a z toho mám velkou ra-
dost. Je tu 6 nových lékařů, kteří jsou v přípra-
vě na atestaci, což je perfektní, protože jsou to 
mladí, které musíme učit. Je to zase šance pro 
pracoviště - vychovat si své lidi, takže personál-
ní situaci vidím v rámci doplnění a stabilizace 
dalšího růstu našeho týmu. Pokud se týká Vaše 
otázka pracoviště jako budovy, tak pamatuji tuto 
budovu ještě jako medik, kdy jsem tu stážoval 
za pana primáře Březiny. Tehdy to byla budo-
va moderní, krásná. Dnes, poté co uplynulo už 
35 let, už o tom takto hovořit nelze. Nemám na 
mysli to, že tady fouká přes okna a zatéká a na 
druhé straně jsou tu zanesené trubky a neteče 
voda, která by naopak téci měla. Celkově pod-
mínky pro naše malé pacienty a jejich rodiče, 

ale neméně také pro personál, jsou nevyhovují-
cí…. Ale myslím také, že celá koncepce lůžkové 
pediatrie se za posledních 35 let dostala někam 
jinam. Domnívám se, a u konkurzu jsem to řekl, 
že zde musí dojít k  větší změně, než jsou je-
nom technické úpravy budovy. Ve světle potřeb 
dnešní pediatrie se musí tento pavilon generál-
ně zrekonstruovat, změnit jeho vnitřní koncep-
ce, anebo se přestěhovat někam jinam do areálu 
blíže porodnici, blíže komplementu, blíže vyšet-
řovacím jednotkám, blíže chirurgickým oborům 
atd. To znamená být jaksi víc uprostřed nemoc-
ničního dění. Toto vidím jako svůj velký úkol. 
Počítám, že se to bude realizovat několik let, ale 
je třeba na tom začít pracovat hned. S tím jsem 
tady přišel.
Takže máte svou vizi…

Ano. Musí se připravit koncepce lůžkové pe-
diatrie jinak, než doposud v MNO existuje. 
Když se podívám, čemu všemu se věnu-
jete ve volném čase, zajímalo by mne co 
z toho – člen Společnosti pro kulturu  
a umění, Klubu přátel výtvarného umění, 
České hudební společnosti a Klubu cho-
vatelů kníráčů ČR, je pro vás přece jenom 
jak se říká TOP, taková ta srdíčková zále-
žitost?

Všechno. Nedá se říct, že bych to nějak  
hierarchizoval. Dost času, radosti a starosti je  
s Hukvaldským festivalem (Mezinárodní hu-
dební festival Janáčkovy Hukvaldy), jehož jsem 
ředitelem. To je dost závazné: nachystat pro-

gram, připravit jeho dramaturgii tak, aby byl 
umělecky a divácky zajímavý, aby přišli lidé, ale 
neméně, aby byl také i umělecky hodnotný. Tak 
toto je asi i povinnost, ne jenom ona radost, na 
kterou se ptáte. A ty ostatní věci – co mi hodně 
dává, je divadlo, hudba, literatura, ale i příroda. 
Já si rád „dobíjím baterky“ venku v přírodě, ať 
už je to les, voda, hory...
Co Vaše pedagogická činnost, hodláte 
v tom i nadále pokračovat?

Určitě ano, protože si myslím, že už od Hip-
pokratovy doby se traduje, že lékař by měl učit 
své nástupce, své kolegy. Já to beru jako nedíl-
nou součást své práce a chci si to uchovat. A také 
proto, že až se ta situace na našem pracovišti 
stabilizuje, vidím to ale v horizontu několika let, 
tak samozřejmě budu rád, když do toho procesu 
vtáhnu další kolegy. A nejen do pedagogické, ale 
také prezentační - publikační a vědeckovýzkum-
né aktivity. Ale to není na pořadu nejbližších 
dnů. Teď je hlavní úkol dobudovat tým a řešit 
kontext dislokace našeho pracoviště.
Co byste ještě chtěl říct na závěr?

Já jsem se do Městské nemocnice Ostrava 
těšil a těším se z této práce, protože tato nemoc-
nice vždy měla dobré jméno, včetně pediatrie, 
od časů primáře Březiny. To bylo velké jméno 
ostravské a nejenom ostravské pediatrie. Těšil 
jsem se a těším se na to, že snad - pokud bude 
zdraví, štěstí a Pán Bůh mi dá síly - tak se tu cosi 
dobrého vykoná s týmem, který tady je a bude. 

(via)

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 

Před časem vyvolalo velké emoce zpoplat-
nění parkoviště před Městskou nemocni-
cí Ostrava, které ovšem nemocnici nikdy 
nepatřilo. 
Zeptala jsem se vedoucího ostrahy Ro-
berta Oppitze, jak tato záležitost ovlivnila 
parkování přímo v areálu nemocnice.

Zpoplatnění tohoto parkoviště nám ztížilo 
život velice. Bylo tam přece jenom parkovacích 
míst hodně a bylo to zdarma. Někteří zaměst-
nanci tam sice neradi parkovali, protože to neby-
lo naší ostrahou hlídáno, ale bylo to pořád chá-
páno jako bezvadné volné parkoviště v centru 
města. Když došlo k zpoplatnění, znamenalo to 
ztížení parkování pouze pro zaměstnance MNO. 
Co se týká návštěvníků nemocnice, tam přineslo 
zpoplatnění velké plus, protože je zčásti prázd-
né. To znamená, že když kterýkoliv návštěvník 
do nemocnice přijede, může zaparkovat. Když 
to nebylo zpoplatněno, tak bylo celé obsazeno 
našimi zaměstnanci a zaměstnanci ostatních fi-
rem v okolí. Tím pádem už pro návštěvníky zbyl 
jenom areál nemocnice, který je nedostačující. 
Takže musíme tento problém zhodnotit z obou 
stran. Bohužel nároky našich zaměstnanců na 
denní zaparkování jsou mnohem větší, než ná-
vštěvníků nemocnice.
Všimla jsem si, že při vjezdu do nemoc-
nice strážní zapisují auta, jaký to má vý-
znam? 

Auta se zapisují hlavně z toho důvodu, 
abychom měli přehled, kolik návštěvníků, ale  
i pacientů navštěvuje jaké oddělení. Výhodné je 
to i v případě, že dotyčný návštěvník zaparkuje 
špatně nebo nevhodně a my ho musíme dohle-
dat a požádat o přeparkování. Když je pacient  
u nás hospitalizován, tak ho musíme upozornit, 
že parkovací možnosti jsou tak nízké, že neu-
možňují dlouhodobé parkování. Je tady v pod-
statě povolen jen vjezd a zastavení. Tolerujeme 
vjezd návštěvníkům, kteří mají tělesné omeze-
ní, kartičku invalidy, ale opravdu jen na ambu-
lantní ošetření. Není reálné, aby nám tady stála 
auta hospitalizovaných pacientů delší dobu. 
Takže zapisujeme auta, abychom věděli na jaké 
oddělení návštěvník jede a také kvůli statistice, 
abychom věděli, který den nám najíždí nejvíce 
vozů. 

Můžete vyhodnotit tuto statistiku a říct, 
který den je nejexponovanější?

Je to pondělí a středa. V pondělí jedou 
všechny ambulance naplno a nával pacientů je 
veliký. Středa je charakteristická tím, že máme 
na Ortopedii pro dětičky kontrolu kyčelních 
kloubů. Takže samozřejmě není cílem ostrahy, 
ani vedení nemocnice vykazovat návštěvníky 
s malými dětmi na veřejné parkoviště. Snažíme 
se jim vyhovět dle možností areálu. 
Děláte si statistiku i co se týče obsazenosti 
parkovacích ploch v areálu nemocnice?

Statistiku si vedeme. V nemocnici je celkem 
130 parkovacích míst. Naposledy, když jsme 
si statistiku dělali, tak jsme to rozdělili na dvě 
části. Jedna část byla posuzována v ranních ho-
dinách od 6 do 8. To jsme čekali největší nával 
zaměstnanců nemocnice. Když vám řeknu, že 
kapacita je 130 parkovacích míst a mezi těmi-
to dvěmi hodinami nám najelo do areálu skoro 
100 zaměstnanců, tak si dokážete představit, 
kolik pacientů můžeme nechat najet v době od 
8 do 10 hodin, kdy jedou všechny ambulance 
naplno. A my z ostrahy nejsme schopni posuzo-
vat zdravotní stav návštěvníků a třídit, kdo ještě 
může vjet do areálu a kdo už ne. Takže bohužel 
kapacita parkování je takto nízká a pak se stává, 
že nám auta zastaví tam, kde nemají co dělat. 
My se to snažíme tolerovat, ale na druhé straně 

musíme zajistit průjezd nemocnicí integrované-
mu záchrannému systému, sanitkám a hasičům 
a v neposlední řadě také soukromým automobi-
lům, přivážejícím nemocné. 
Když bychom to shrnuli, 130 parkovacích 
míst je nedostačujících, co s tím dál?

V současné době vedení ostrahy s vedením 
OSB usilovně pracuje na novém projektu, jak 
by měl fungovat vjezd a parkování v areálu ne-
mocnice. Chceme to udělat tak, aby dopravní 
značky, které tady budou, byly respektovány  
a nedodržování dopravního značení bylo trestá-
no. Nechceme dělat destrukci, ale potřebujeme, 
aby všem pacientům i zaměstnancům došlo, 
že průjezd nemocnicí musí být zajištěn. Takže 
chceme, aby zde v areálu nemocnice dopravní 
značení fungovalo tak, jako kdyby to bylo cent-
rum města. Aby se parkovalo tam, kde se může 
parkovat. A tam, kde se nemá parkovat, aby bylo 
možno pokutovat, nebo v nejkrajnějším případě 
odtáhnout vozidlo.
Říkal jste, že jste dělali statistiku vjíždějí-
cích vozidel i mezi 8. a 10. hodinou…

Zajímalo nás, kolik nám najede pacientů 
ambulancí do areálu. Statistika nám ukázala, že 
mezi 6. až 8. hodinou najede do areálu necelých 
100 zaměstnanců plus také 16 firem, 11 invalidů 
a 30 pacientů. Mezi 8 a 10 hodinou nám naje-
lo 34 pacientů, z toho dalších 15 invalidů, a 19 
firem. To je vlastně vysoce nad kapacitu parko-
vacích míst. Takže právě v připravovaném pro-
jektu musí dojít k jasnému určení, kde mají par-
kovací plochy firmy, které budou navštěvovat 
nemocnici a nabízet nějaké zboží, nebo přístro-
je. Kromě toho, že máme určitý omezený počet 
parkování pro invalidní pacienty, musí tento 
projekt jasně určit, kde mohou stát zaměstnanci 
a kde se stát vůbec nemá. Musí přesně stanovit 
nástupní plochy, požární plochy apod. 

Chtěl bych požádat všechny zaměstnance  
i návštěvníky, aby do doby, než uvedeme tento 
projekt v platnost a tato dnes tíživá situace se 
vyřeší, brali ohled na to, že jsou v nemocnič-
ním areálu. Měli by si uvědomit, že jsou zde  
i jiní lidé, kteří bezproblémový průjezd areálem 
a lékařskou pomoc potřebují.

(via)



TO VŠECHNO 
KVŮLI TOBĚ...
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 Pomalu nastává předvánoční čas, který 
neúprosně kvapí, běží, utíká.. Sháníme dár-
ky, gruntujeme byt a hlavně pečeme cukro-
ví. Také u nás vypuklo předvánoční šílenství. 
Toto ráno jsem se rozhodla, že budu vařit, 
uklízet šatnu a hlavně začnu péci vánoční 
cukroví. Manžel Richard i pes Mates byli ve 
střehu. Chtěla jsem jim obalit nervy, protože 
doba před Vánoci je plná nervozity a spěchu 
a vždy se něco semele. A opravdu… Začala 
jsem chystat suroviny na jablkovou buchtu 
dle herce Petra Rychlého, kterou má Richard 
velmi rád. Vždy ji mám úspěšně „zmáknutou“ 
a to za chvilinku. Jenže… Okolo mě se začal to-
čit hladový manžel a ještě hladovější Matýsek. 
Má-li chlap hlad, vše ostatní jde stranou. A oni 
na mne byli dva. Okamžitě narušili můj systém 
i moje soustředění. Zatím ještě spokojená jsem 
vložila buchtu do trouby a ejhle, první chybička 
se vloudila. Protože se jednalo o buchtu jabl-
kovou, tudíž nastrouhaná jablka měla být vmí-
chána do těsta a ne, aby tupě zírala z kuchyň-
ské linky. Manžel podotkl, když viděl, jak lehce 
zapečenou buchtu tahám z trouby a dodatečně 
vpravuji škodolibá jablka do hmoty: „Myslím, 
že i Bohdalová by se takovému postupu divila.“  
A zároveň vyslovil: „Matýsku, dnešní den se 
ponese v duchu písně Petra Jandy ,To všechno 
jsem zavinil já!´“ A zatím ještě smířlivě odešli 
k televizi. Lehce mě nadzvednul, ale řekla jsem  
si,: „ Matko, taková hloupost tě nemůže rozhá-
zet,“ a pokračovala jsem v další činnosti. Na oběd 
se nahlásil syn Jan, má rád omáčky od maminky,  
a tak jsem se pustila s vervou do kotlet. Me-
zitím jsem kvedlala čokoládovou polevu na 
moučník, vytáhla vysavač a pustila se do úklidu 
šatny. Buchtu jsem zachytila v poslední chvíli, 
ale kotlety ne. Musela jsem udělat nový základ  
a místo kotlet na houbách Jeník „dlabal“ vep-
řové na smetaně. Celý den jsem zakončila slo-
vy směřovanými k manželovi Richardovi, “TO 
VŠECHNO KVŮLI TOBĚ!!!“ 

Jenom vám, milé čtenářky, pošeptám do 
ouška, není to pravda. Byla to jenom moje 
chyba. Opět, jako každý rok, jsem se nechala 
vtáhnout do předvánočních orgií. Protože se 
příhoda stala vloni, již nyní si dávám předse-
vzetí. Klid, pohodu a kouzlo Vánoc si nenechám 
pokazit shonem a nervozitou. Doufám, že se mi 
to podaří, držte mi palce.

 Vaše Aťka Sýkorová
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V měsíci listopadu slaví významné  
životní jubileum:

Otmar Čecháček, Miroslava Nováková,  
Jana Pátková, Bc. Anna Gruszková, 

Naděžda Bártová, Jarmila Vričanová,  
Marie Jančarová, Blanka Hynčicová, 

Ludmila Bártková, Eva Špačková,  
Hedvika Fischerová,  

MUDr. Olga Hanzlíková

Pracovní výročí v měsíci listopadu:

20 let v MNO: Šárka Ježová
30 let v MNO: Dana Chovancová

35 let v MNO: Alena Bakešová

Když si ošetřený 
nepamatuje...

Zdravotnické poplatky jsou pořád ještě vel-
mi citlivé téma, které vzbuzuje vášně. Na Cen-
trální příjem Městské nemocnice Ostrava byl 
v jeden letní pátek večer přivezen mladý muž. 
Jeho otec mi hned v pondělí rozčíleně volal  
a stěžoval si, že byl sice dovezen k nám, ale vzá-
pětí ho sanitka odvezla do jiné nemocnice, kde 
ho čeká i operace. A jakým právem jsme tedy 
požadovali regulační poplatek a prý dokonce 
dřív, než jsme se na něj podívali. A odpověď 
chce honem, jinak si bude stěžovat na vyšších 
místech…

Smůla byla, že pan primář v pondělí nebyl 
přítomen, ale paní vrchní si vše zapsala i s na-
cionály a datem narozeného syna a slíbila, že 
vše zjistí a nachystá panu primáři, který měl být 
přítomen v úterý. V tomto duchu jsem odeslala 
sms stěžovateli s žádostí o laskavé strpení, která 
však z nějakého podivného důvodu neprošla. 

Hned v úterý ráno volal otec - stěžova-
tel zase. Potvrdil mi, že mu zpráva neprošla  
a zase vyhrožoval „vyššími místy.“ Po konzultaci 
s panem primářem jsem se dověděla, že paci-
ent byl po 23. hodině přivezen pod vlivem al-
koholu, ale při vědomí. Nepamatoval si, kdo ho 
napadl. Byl zrentgenován, bylo mu uděláno CT 
mozku a stanovena diagnóza. Protože jeho stav 
vyžadoval operaci, která se u nás neprovádí, byl 
odvezen do jiné nemocnice. Když jsem to chtěla 
sdělit panu otci, v mobilu se ozývalo jen tradá, 
tradá… Proto jsem pro jistotu volala na ústřed-
nu a poprosila o kontrolu čísla, které mi volalo. 
Číslo však bylo správné. Po zhruba půlhodině 
mi konečně dotyčný telefon vzal. Když jsem mu 
vylíčila, co se vlastně stalo, co všechno u nás lé-
kaři pro jeho syna udělali, tak se omluvil s tím, 
že syn potvrdil, že mu někde dělali rentgen, ale 
nepamatoval si - kde… 

Slušně jsem se rozloučila, položila telefon 
a uvažovala - kolik tatínek svou neoprávněnou 
stížností zaměstnal v naší nemocnici lidí…

(via)

Netradiční poděkování 
Otorinolaryngologii

Dobrý den pane primáři,
nedávno  jsem si vyzvedl výpis ze své do-

kumentace.
Definitivně jsme se přestěhovali z Ostravy 

do Olomouce, dovolte mi tedy, abych Vám ale-
spoň touto cestou poděkoval za několikaletou 
péči.

Svého „Meniera“ si hýčkám a myslím, že 
nám to jde spolu stále lépe.

S pozdravem a přáním všeho nej…..

Ing. P. Staněk

Klauni z Balónkova navštívili ve středu  
3. listopadu nemocné děti na oddělení Dětského 
lékařství Městské nemocnice Ostrava.

„Byli skutečně úžasní. Přišli se spoustou 
balónků, dělali s dětmi blbiny a zapojili do hry 
všechny od těch maličkých až po puberťáky. 
Vyráběli z balónků šavle, šneky, tykadla, trysko-
myš a také kytky laskovníky…děti byly nadše-
né,“ usmívala se při vzpomínce na vydařenou 
akci vrchní sestra Ing. Mgr. Anna Prokopiu. 
Podle jejich slov nebyli v naší nemocnici klau-
ni z Balónkova naposled, chtějí se domluvit na 
pravidelné spolupráci, přijíždět jednou měsíčně 
a zpříjemnit tak dětem jejich stonání.        

(via)

Mezi uzávěrkami
Adventní koncert Janáčkovy filharmonie 

nazvaný Po stopách gospelu se uskuteční ve 
čtvrtek 9. 12. v Domě kultury města Ostravy. 
V rámci tohoto koncertu se uskuteční veřejná 
finanční sbírka na podporu pediatrie Městské 
nemocnice Ostrava.  (via)

Nevyčištěné dokumenty 
do spisovny nepatří

Upozorňuji dokumentační pracovnice jed-
notlivých oddělení Městské nemocnice Ostrava 
na nutnost odstranění RDG snímků a kovových 
sponek z dokumentace předávané do spisovny 
MNO. Nevyčištěné dokumenty spisovna nepři-
jme. Důvodem je nebezpečí poškození skartova-
cího zařízení smluvní firmy s nemalou výší ško-
dy. Na tento stále se opakující problém již bylo 
upozornění jednou ve Zpravodaji č. 11/2009.

Milena Straňáková, 
vedoucí Oddělení správního

Klauni z Balónkova 
bavili děti


