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Vážené kolegyně 
a kolegové, vážení 
spolupracovníci,

Chtěl bych Vám před nadcházející-
mi svátečními dny poděkovat za dobrou 
práci v uplynulých měsících roku 2010. 
Jen díky Vám je naše nemocnice známá 
lidským přístupem zdravotnického per-
sonálu k pacientovi a péčí na opravdu vy-
soké úrovni. Také máte svůj velký podíl 
na dobrém hospodaření celé nemocnice, 
které je už dlouhodobě stabilní.

 
Přeji Vám příjemné strávení Vá-

nočních a Novoročních svátečních dnů  
a hodně zdraví v novém roce 2011.

 
MUDr. Jan Zháněl, 

ředitel MNO

Paní vrchní, vedete největší oddělení 
Městské nemocnice Ostrava – Internu, 
jak se změnila struktura tohoto oddělení 
po sloučení interen? 

Změn bylo v letošním roce opravdu hodně. 
Všechny tři Interny se sloučily pod jedno vedení 
a z důvodu potřeb zdravotních pojišťoven vznik-
ly podobory - kardiologie, gastroenterologie, ge-
rontologie a všeobecná interna. Tímto došlo ke 
změnám názvů některých stanic a ke změnám 
nákladových středisek. Byla to náročná admi-
nistrativní práce. Takže teď se naše oddělení 
jmenuje Interna, která má obory kardiologii, 
gastroenterologii, gerontologii a všeobecnou 
internu. Do kardiologie spadá stanice H, E, I, 
katetrizační sál a koronární jednotka. Do gast-
roenterologie patří metabolická JIP,stanice G  
a endoskopické pracoviště. Gerontologie má je-
dinou stanici F a pod všeobecnou internu patří 
stanice A, B,C, D. Součástí Interny je i hemodia-
lýza a odborné ambulance.
Zřejmě vám také přibylo hodně práce, co 
považujete za stěžejní? 

Práce bylo opravdu hodně. Každá část  
Interního oddělení měla svá specifika a odlišný 
styl práce. Prioritou pro nás bylo sjednotit naši 
práci tak, abychom všichni pracovali stejně. Sa-
mozřejmě nemám na mysli odbornou práci, ale 
práci administrativní a personální. Upravovaly 
se harmonogramy práce, ve spolupráci s NOP 
systemizace ošetřovatelských pracovníků. Sta-
ničním sestrám se měnily popisy pracovní funk-
ce, protože došlo k rozšíření jejich kompetencí. 

Musím říci, že i když to nebylo lehké období, 
tak díky vstřícnosti staničních sester a veškeré-
ho ošetřovatelského personálu jsme tyto změny 
zvládli bez větších problémů.Tímto bych chtěla 
všem zúčastněným za vše moc poděkovat. Podě-
kování patří také primáři MUDr. Kryzovi, který 
nám vycházel vstříc a snažil se, aby Interna fun-
govala co nejlépe.
Je práce na Interně náročnější o svátcích, 
třeba vánočních? 

Myslím si, že práce na Interně je stejně ná-
ročná v průběhu celého roku. Je to dáno sklad-
bou našich pacientů, kde převažují především 
pacienti vyššího věku. Všechny naše stanice 
jsou téměř vždy plně vytížené, často se potý-
káme s nedostatkem míst pro akutní příjmy 
pacientů. K 1. březnu došlo k uzavření stanice 
K, teď od 29. listopadu jsme dočasně uzavře-
li stanici D, takže tlak na lůžka je obrovský.  
Naštěstí máme dobrou mezioborovou spoluprá-
ci s ostatními odděleními, jako je gynekologie, 
ortopedie, kožní, kam se překládají pacienti, 

kteří čekají na umístění do LDN.
Jak vypadá váš běžný pracovní den? 

Ráno ve spolupráci se svou zástupkyní ob-
cházím jednotlivá pracoviště, zjišťuji co se událo 
během odpolední a noční služby, kolik bylo pří-
jmů, kolik propuštění, kolik se plánuje propuš-
tění, zda nedošlo k mimořádným událostem, 
atd. Pokud zjistím jakýkoliv problém, snažím se 
ho pokud možno vyřešit na místě. Velkou část 
pracovního dne mi zabírá administrativní a per-
sonální práce. Jsme velké oddělení, máme 226 
zaměstnanců ošetřovatelského úseku. V prů-
běhu letošního roku jsem musela řešit přes 50 
odchodů a rovněž přes 50 příchodů nových za-
městnanců. 

S kolegyní Silvií Starou se také snažíme 
chodit na velké vizity oddělení, střídáme se tak, 
abychom se minimálně jednou týdně velké vizi-
ty na každé stanici zúčastnily.

Ve středu se snažíme prostřídat na ošetřova-
telských vizitách. A samozřejmě koncem měsíce 
přibývá administrativní práce ve formě kontroly 
pracovních výkazů, fasování materiálů atd. 

Je interna jediné oddělení, kterým jste 
během své kariéry prošla? 

To určitě není. Začínala jsem v roce 1979 
v Karviné Ráji, kde jsem prošla porodním sá-
lem, gynekologií, operačním sálem, jednotkou 
intenzivní péče. Od roku 1994 jsem pracovala 
v soukromé ambulanci a pak v nemocnici v Čes-
kém Těšíně jako vrchní sestra gynekologie a po-
rodnice a poté jako náměstkyně ošetřovatelské 
péče. Od roku 2003 jsem pracovala jako vedoucí 
domova pro seniory ve Slezské humanitě, kde se 
mi podařilo uvést do provozu dva domovy pro 
seniory, jeden v Českém Těšíně, druhý v Orlové. 
Řešit jsem musela vše od plánů veškeré rekon-
strukce po zařizování pokojů atd. V roce 2004 
jsem se přihlásila do výběrového řízení na pozi-
ci vrchní sestry II. Interního oddělení - kardio-
vaskulárního v Městské nemocnici Ostrava. Na 
tomto oddělení jsem pracovala až do konce roku 
2009. V lednu jsem byla jmenována do funkce 
vrchní sestry Interny. 
Co vás zlákalo na profesi sestry? 

Jsou to možná takové fráze, ale mne vždyc-
ky bavila práce s lidmi a vždycky jsem chtěla 
pracovat jako sestra. Po základní škole jsem 
vystudovala gymnázium a pak dvouletou ná-
stavbu na zdravotnické škole. Ve zdravotnictví 
dělám už 31 let a určitě bych neměnila. Kdybych 
se měla ještě jednou rozhodnout, tak bych šla 
opět dělat sestru.

Asi hodně mne ovlivnila doba, když jsem 
v 17 letech ležela po úraze na očním oddělení. 
Na pokoji se mnou ležela starší paní, která při-
šla o zrak ze dne na den a vzhledem ke své dia-
gnóze měla velký problém s příjmem potravy. 
Nevěděla, kdy má otevírat pusu a jak si sama 
pomoci při jídle. Sestry byly na ni nepříjemné, 
pacientka odmítala jídlo, protože se bála, že 
zase dostane od sester vynadáno. Nabídla jsem 
se, že ji budu krmit a ona pak opravdu snědla 
vše a bez problémů. Tato zkušenost mne po-
znamenala na celý život. Tehdy jsem si řekla, že 
takový přístup, jaký měly tyto sestry, bych mít 
nikdy nechtěla a věřím, že taková nejsem a ni-
kdy nebudu. 
Máte nějakého koníčka, kterého si neode-
přete ani při obrovském náporu práce? 

Sportuji, chodím několikrát týdně cvičit do 
fitness, na skupinová cvičení, do sauny i na ma-
sáže – je to i koníček i relax. Protože přes týden 
moc času nemám, vše si vynahrazuji o víken-
dech, kdy si neodepřu procházky nejlépe v lese, 
na místech kde nepotkám moc lidí. Je to pro 
mne forma aktivního odpočinku.

(via)

Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 proběhlo  
1. kolo kolektivního vyjednávání mezi zástup-
ci managementu Městské nemocnice Ostrava  
a zástupci Odborového svazu zdravotnictví a so-
ciální péče České republiky, Profesní a odborové 
unie zdravotnických pracovníků a Lékařského 
odborového klubu-Svazu českých lékařů. 

Projednávaly se připomínky odborů ke ko-
lektivní smlouvě i obecné problémy, vztahující 
se k provozu a zaměstnancům nemocnice. Další 
kolo kolektivního vyjednávání proběhne v led-
nu, kdy se kromě jiného bude dohodovat zejmé-
na stanovení rozpočtu FKSP.

Ing. Jana Ašerová
personální náměstek

PŘEDSTAVUJEME:  
vrchní sestru Interny, Mgr. Margitu Malíškovou

Kolektivní vyjednávání začalo
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•  Řízením oddělení Klinické hematologie 
(OKH) byla k 1. prosinci 2010 pověřena 
MUDr. Marie Mičaníková.

•  Z mateřské dovolené se k 23. listopadu 
2010 vrátila primářka Dětského rehabi-
litačního stacionáře MUDr. Jana Roben-
ková.

•  Od 7. září 2010 je zpět ve funkci zástupce 
primáře Pneumologie a ftizeologie (plicní) 
MUDr. Helena Olejníková.

•  MUDr. Lucie Cwiková byla k datu 7. září 
2010 ustanovena do funkce vedoucího  
lékaře pro odvykání závislosti na tabáku.

•  MUDr. Jitka Jurková byla k 1. září 2010 
ustanovena ústavním dietologem. 

 (red)

Personální změny

V pátek 19. listopadu 2010 proběhl na Od-
dělení centrální sterilizace dozorový audit, kte-
rý má za úkol prověřit pracoviště vlastnící cer-
tifikát ISO 9001 systému kvality. Prověřil, zda 
naše pracoviště neuhnulo z nastoupené cesty, 
zda dodržuje mezinárodní standardy vychá-
zející z této normy a zda své pracovní postupy 
zkvalitňuje. 

Zahájení auditu se účastnil vrcholový mana-
gement nemocnice, ředitel MUDr. Jan Zháněl, 
tajemnice ředitele JUDr. Milada Němčíková  
a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Jana 
Vůjtková.

Za Městskou nemocnici Ostrava se auditu 
zúčastnili Mgr. Olga Hasáková – manažer kva-
lity, Bc. Kamila Majkusová – Referát kvality 
ošetřovatelské péče a vedení Oddělení centrální 
sterilizace společně s celým personálem.

Externí audit, u nás už v pořadí třetí, se 
soustředí na celý postup při přípravě zdra-

votnických prostředků, ale vždy je některý 
z procesů prověřen detailněji. Tentokrát byl 
zaměřen na outsourcované procesy, na nákup 
zdravotnických prostředků, hodnocení dodava-
telů, objednávání ZP, na spolupráci s Odděle-
ním zdravotnické techniky, na kvalitu záznamu 
po provedené PBTK a proces při tvorbě řízené 
dokumentace. 

Jsme jedna z mála nemocnic, kde vrcholový 
management požaduje, aby oba procesy zajištu-
jící kvalitní péči SAK a ISO 9001 byly zaměřeny 
jak na léčebné a ošetřovatelské postupy, tak na 
kvalitní a bezpečný zdravotnický prostředek, 
použitý k léčebným a ošetřovatelským postu-
pům. Přesto, že oba procesy mají mnoho shod-
ných postupů, tak výsledek je nutno definovat 
rozdílně. Při SAK je to spokojený a bezpečně 
léčený pacient a při ISO 9001 je to kvalitní  
a bezpečný zdravotnický prostředek. Sklouben 
í obou procesů je nejlepší cesta k tomu, aby naše 
nemocnice byla chápána jako zdravotnické zaří-
zení, které je pro pacienty bezpečné, poskytující 
kvalitní a odbornou péči k navrácení zdraví. 

Našemu oddělení se certifikát ISO 9001 
podařilo obhájit. Je to úspěch celé nemocnice, 
protože bez spolupráce s vámi všemi bychom 
nedokázali na Oddělení centrální sterilizace 
nic. Věřím, že i nadále budete našimi spojenci  
a v roce 2011 dosáhneme v MNO jak na akredi-
taci dle SAK, tak opět obhájíme ISO 9001. 

Celý personál Oddělení centrální sterilizace 
vám za spolupráci děkuje.

Dagmar Tichopádová,
vrchní sestra Oddělení centrální sterilizace 

Neurochirurgie 
vystoupila s osmi 
přednáškami

Neurochirurgie Městské nemocnice 
Ostrava se ve dnech 3. až 5. listopadu 
zúčastnila Výročního kongresu České 
neurochirurgické společnosti, který po-
řádala Neurochirurgická klinika FNsP 
v příjemném prostředí hotelu Clarion 
v Ostravě. 

Lékaři a sestry Neurochirugie MNO prezen-
tovali svou práci osmi odbornými přednáškami. 
Primář MUDr. Marian Starý přednášel na téma 
Potraumatické pseudoaneryzma v povodí a. 
glutea inferior s kompresí nervus ischiadicus.

Zástupce primáře MUDr. Petr Veselský 
vystoupil s kazuistikou Pituitární apoplexie. 
MUDr. Eva Bialková přednášela na téma Syn-
drom kubitálního sulku, historie a současnost, 
přehled vývoje operačních technik a anestezie a

MUDr. Róbert Kroupa si připravil téma 
První zkušenosti s hybridní stabilizací u spon-
dylolistéz. MUDr. Slavomír Rosík přednesl pro-
blematiku Epidurálních hematomů zadní jámy 
lební. 

Sestry Kristýna Habáňová, Monika Pro-
cházková (Dvořáková) hovořily o péči o pacien-
ta po operaci CNS (Glioblastom). Marta Murc-
ková vystoupila s přednáškou na téma Tumory 
mozku – chirurgické řešení s gliolanem a Dag-
mar Valečková pohovořila o kraniocerebrálních 
traumatech.

„Jedná se o tradiční každoroční akci Neuro-
chirurgické společnosti, kterou střídavě pořádají 
neurochirurgické kliniky českých a moravských 
fakultních nemocnic. Přínos vidíme v tom, že 
prezentujeme nejen práci našeho oddělení, ale i 
naši nemocnici. Snažíme se připravit si pokaždé 
přednášky na zajímavá aktuální témata tak, aby 
mezi dalšími vystoupeními našich kolegů neza-
padly,“ okomentoval akci primář Neurochirur-
gie MNO MUDr. Marian Starý. 

(via)

Nový přístroj  
na očním oddělení

Oftalmologie Měst-
ské nemocnice Ostra-
va má nový přístroj 
- spektrální optickou  
koherentní tomogra-
fii / OCT/.

„Optická koherentní to-
mografie je bezkontaktní 
neinvazivní vyšetřovací 
metoda, která je založe-

na na obdobném principu jako ultrazvukové vy-
šetření, až na to, že místo reflektivity akustické, 
je využito reflektivity optické. Umožňuje měřit 
struktury a vzdálenosti s l0krát větší přesností 
než ultrazvuk,“ vysvětlila primářka Oftalmolo-
gie MNO MUDr. Věra Stanovská. Podle jejich 
slov OCT (optical coherence tomography) patří 
v oftalmologii k jedné z klíčových zobrazovacích 
metod předního i zadního segmentu. „Je obec-
ně optickou metodou, umožňující diagnostiko-
vat jednotlivé struktury v různých hloubkách 
a různých směrech. Vyšetření výrazně zpřesní 
a doplní klinické oční vyšetření a je svým způ-
sobem nenahraditelné. Tento přístroj lze velmi 
dobře využít k vyšetření pacientů se sítnicový-
mi onemocněními a zeleným zákalem. Umožní 
nám to nejen včasnou diagnostiku chorob, ale i 
sledování průběhu onemocnění v čase, usnad-
ní rozhodnutí pro nasazení léčby nebo zvolení 
účinnější léčby v případě zhoršení nálezu. Vy-
šetření je nebolestivé, relativně krátké, příprava 
u většiny pacientů není nutná,“ řekla primářka 
MUDr. Stanovská.

 Vyšetření na tomto moderním přístroji 
není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, 
pacient jej hradí sám. Na vyšetření může paci-
enty objednat jejich oční lékař nebo se mohou 
objednat sami přímo na recepci oddělení Oftal-
mologie MNO nebo telefonicky na čísle +420 59 
619 2263. 

(red)

Odbor správy budov 
se činí
Jistě jste si všimli, že aktivity Odboru 
správy budov ještě neskončily. Po vyma-
lování prokoukly lůžkové stanice Ortope-
die a operační sály, nové nátěry dostaly 
dveře na stanicích Chirurgie E, B a Neu-
rologii. 

„Zaměstnanci nemocnice jistě ocení také 
novou malbu chodby Centrální šatny. V Lé-
čebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích  
a Rehabilitační a fyzikální medicíně byly nain-
stalovány nové masážní vany. Ve správní budově 
jsme zprovoznili tři hostinské pokoje a vybavili 
jsme je čipovým otevíráním dveří. Plánujeme je 
v budoucnu pronajímat blízkým našich mimo-
ostravských pacientů. Na Centrálním příjmu 
s Emergency bychom chtěli do Vánoc instalovat 
posuvné dveře, které přispějí ke snížení úniků 
tepla. Připravujeme výměnu oken na Chirurgii  
a úrazové chirurgii, Ortopedii a Neurologii,“ řekl 
Michal Fico, vedoucí Odboru správy budov.

Nelze si nevšimnout lešení na schodišti 
stravovacího provozu. „Momentálně nás brzdí 
mrazivé počasí, ale v případě, že mrazy poleví, 
počítáme s dokončením do jednoho týdne. Rádi 
bychom ještě do konce letošního roku upravili 
toalety na Centrálním příjmu s Emergency tak, 
aby dokázaly maximálně čelit útoku vandalů. 
Do konce roku bychom chtěli také položit anti-
statickou podlahu v gynekologické ambulanci,“ 
uzavřel Michal Fico. 

(via)

Oddělení centrální sterilizace obhájilo 
certifikát ISO 9001
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Stacionář slavil 
povedenou konferencí

V úterý 9. listopadu 2010 se v prostorách 
Domu kultury města Ostravy konal již 3. roč-
ník akce „Lidé lidem“, jehož součástí byl také  
V. ročník konference „Pracujeme společně“.

Hlavní téma „Změny a úskalí při pomoci 
lidem s hendikepem“ odráží i proměny, jimiž 
prošel náš Dětský rehabilitační stacionář, který 
nyní působí 20 let a také proto mu byl věnován 
dopolední blok přednášek.

Pohledem do minulosti nás provedla MUDr. 
Irina Chmelová. Pečlivou statistiku skladby dět-
ských klientů, jejich diagnóz a změny klinického 
obrazu samotné diagnózy DMO odpřednášela 
MUDr. Jana Švandová.

Poté následovaly přednášky, týkající se péče 
o dítě s DMO, spolupráce logopeda a ergotera-
peuta při terapii, tejpování u dětí a kazuistické 
práce věnované Klárce – dívce, která navštěvo-
vala náš stacionář, a to z pohledu dětské sestry, 
fyzioterapeuta a maminky.

V prostorách KD se prezentovaly sociální 
organizace a jiná sdružení, které nabízejí po-
moc těm nejpotřebnějším. Hojně navštěvovaný 
byl interaktivní stánek Dětského rehabilitační-
ho stacionáře.

Název konference „Pracujeme společně“ vy-
stihuje týmovou spolupráci, která tvoří základ 
veškeré péče o hendikepované.

Přednáškami se nesla krásná a mnohdy do-
jemná slova. Všem, kteří se na uskutečnění této 
akce podíleli, patří velký dík.

Simona Michalíková, Bc. Petra. Chmurová 
a Markéta Hurníková, 

Dětský rehabilitační stacionář

Netradiční  
fotografické poděkování 

Jako výraz poděkování přinesly čtyři ma-
minky tuto fotografii vrchní sestře Jarmile 
Dorazilová z Gynekologie a porodnictví Měst-
ské nemocnice Ostrava. 

Navštívily ji koncem listopadu všechny 
čtyři i se svými dětmi. „A najednou bylo ko-
lem plno smíchu a povídání,“ popsala nám 
neplánované setkání vrchní sestra Dorazilová. 
Před časem totiž tyto maminky strávily v naší 
nemocnici různě dlouhou dobu před porodem  
a natolik se skamarádily, že se dodnes setká-
vají a sdělují si své mateřské radosti a starosti. 
Velmi si pochvalovaly péči sester a lékařů po-
rodnice Městské nemocnice Ostrava. 

„Víte, kdysi mi pan primář říkal, že se na 
našem oddělení těžko dočkáme nějakého vdě-
ku pacientů. Potěšilo mne, že neměl tak zcela 
pravdu a tato krásná fotografie je toho dokla-
dem,“ svěřila se paní vrchní Dorazilová.

Popřejme maminkám i jejich dětem, ať 
jim jejich pěkné kamarádství, navázané v naší 
nemocnici, co nejdéle vydrží. 

(via) 

Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava se dočkalo. V pon-
dělí 8. listopadu začala příprava na 
rekonstrukci, o které se už mluví ně-
kolik let. Pro ošetřovatelský i lékařský 
personál to znamená krušné chvilky. 
Výrazně omezovat provoz porodnice 
totiž nehodlají. 

„Porodní sál jsme přestěhovali na šestine-
dělí do dvou připravených pokojů, kde se budou 
odehrávat porody. Ty pokoje jsou koncipovány 
tak, jak by měl v budoucnu vypadat nový porod-
ní sál. Na porodní pokoj bude přijata pacient-
ka s doprovodem a tam se odehraje celý proces 
porodu od první doby porodní až po přeložení 
na šestinedělí s miminkem,“ řekl primář Gyne-
kologie a porodnictví MUDr. Richard Spousta. 
Vše muselo být připraveno v souladu s přísnými 
hygienickými požadavky a splňovat také veške-
ré bezpečnostní normy. Na těchto porodních 
pokojích nechybí sprcha, toaleta, vše odpovídá 
všem požadavkům moderního porodnictví, ako-
rát prostory jsou trošku omezené. 

„My jsme byli vždy porodnice, která přijala 
kohokoliv kdykoliv kdo přijel. Také v tom chce-
me i nadále pokračovat, ale v době rekonstruk-
ce musíme provoz regulovat a přednost budou 
mít pacientky s patologickým těhotenstvím a 
nedonošené děti s nízkou porodní váhou. To se 
nám zatím daří zajišťovat. V listopadu z důvodu 
rekonstrukce klesl počet fyziologických porodů, 
ale snažíme se zachovat chod perinatologické-
ho intermediálního centra. Jedná se především 
o předčasné a rizikové porody, jejichž počet 
neklesl,“ řekla vrchní sestra Gynekologie a po-
rodnictví Jarmila Dorazilová. Podle jejich slov 
byly všechny porodnice v okolí s rekonstrukcí 
v MNO seznámeny, takže k odmítání rodiček 
v jiných zdravotnických zařízeních by nemělo 
docházet. 

„Novorozenci jsou překládáni na dětské 
oddělení nedonošenců, nicméně ti, kteří jsou 
schopni zůstat u matky, zůstávají. Myslím si, 
že i v těchto stísněných prostorách vše funguje 
velmi dobře, až na přídavné prostory, jako jsou 
sklady a pracovna sester. Máme to tady zkrátka 
trošku stísněné, ale jinak si personál nestěžuje. 
Dokonce se jim to líbí. A 

perličkou je, že se v poslední listopadový 
den ráno právě v naší porodnici v průběhu 15 
minut narodila dvoje dvojčátka – tři holčičky a 
jeden kluk. Takovou shodu náhod nikdo z nás 
nepamatuje,“ řekla vrchní sestra Dorazilová. 

Zcela bez omezení běží ambulantní provoz 
Gynekologie a porodnictví MNO, kam posílají 
své pacientky obvodní gynekologové. „Kdo při-
jde je ošetřen a nemusí telefonovat dopředu. 
Předtermínová péče o těhotné je tak zajištěna 
v plném rozsahu. Ovšem, pokud rodičce odteče 
plodová voda, anebo má stahy, měla by si zavo-
lat na číslo porodnice 596 194 451, kde se do-
zví – ano, můžete okamžitě přijet, máme místo, 
anebo ne, jeďte jinam,“ vysvětlila vrchní sestra 
Dorazilová. 

Rekonstrukce v Městské nemocnici Ostrava 
bude probíhat do května 2011, kdy se pacient-
ky a jejich doprovod mohou těšit na zcela nové 
prostory, vybavené nejmodernější technikou, 
jaká v porodnictví existuje. „Nebudeme otevírat 
nové prostory postupně, ale vše zrekonstruova-
né najednou. Z celého původního traktu příjmo-
vé ambulance totiž zůstanou jen obvodové zdi, 
takže něco zprovozňovat postupně by ani nešlo. 
Ovšem po skončení rekonstrukce u nás bude 
zajištěná nejmodernější komplexní porodnická 
péče už od časného těhotenství, to znamená od 
24 týdne, kdy už je plod životaschopný. Porodní 
sál bude velice moderně zařízený. Budeme mít 
samostatné porodní pokoje, kam bude mamin-
ka přijata i se svým doprovodem. Kromě sociál-
ního zařízení tam budou veškeré pomůcky k ne-
odkladné péči jak pro novorozence, tak i matku. 
Bude tam intermediální péče pro předčasné po-
rody a pro patologické těhotenství. Matky i děti 
budou centrálně monitorovány, nebude chybět 
sál k neodkladným císařským řezům. Vše bude 
bezbariérové a klimatizované. Změní se také po-
koje. Budou velké, moderní a krásné. Počítáme 
s tím, že dveře pokojů budou bezdotykové, takže 
se zvýší hygienický komfort,“ těší se už dnes na 
nové pracovní prostředí paní vrchní sestra. 

(via)

Rekonstrukce porodnice je už v plném proudu
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Dny zdraví natřikrát
Sestry Všeobecného lékařství, Pneumolo-

gie a ftizeologie, zdravotně-sociální pracovnice 
z Referátu zdravotně-sociálních služeb a fy-
zioterapeutky a ergoterapeutky Rehabilitační  
a fyzikální medicíny Městské nemocnice Os-
trava se zúčastnily seriálu Dnů zdraví, pořáda-
ných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. První 
se uskutečnil ve čtvrtek 18. listopadu v budově 
nového ředitelství Vítkovic. O týden později  
25. listopadu v Modrém pavilonu na Ruské ulici 
a 2. prosince v Dolní oblasti Vítkovic.

Sestřičky všem návštěvníkům změřily hla-
dinu cukru v krvi a tlak, podaly informace  
o možnostech preventivního vyšetření tlustého 
střeva, informovaly o pomoci v odvykání kou-
ření a dalších službách, které naše nemocnice 
poskytuje. Fyzioterapeutky a ergoterapeutky 
poradily jak na bolavou páteř a předvedly po-
můcky ke cvičení. 

Kolektiv usměvavých zástupkyň Městské 
nemocnice Ostrava přivážel do Vítkovic nejen 
dobrou náladu, ale také množství stojanů s pre-
zentacemi našich oddělení, jednotlivých léčeb-
ných technik a vybavovaly zájemce potřebnými 
letáky. 

 (via)

INFORMACE  
PRO ZDRAVOTNÍKY: 
Vzdělávací akce zdarma!

IPVZ se stalo generálním partnerem v pro-
jektu Vzdělávání pracovníků - Prohlubování  
a zvyšování úrovně odborných znalostí, finan-
covaném ze sociálních fondů Evropské Unie. 
Projekt podporuje vzdělávání jak lékařů, tak 
nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří 
mají pracovní úvazek 0,6 a více a pracují mimo 
hlavní město Praha. Podpora se projeví hlavně  
v úhradě účastnického poplatku u vybraných  
akcí. Vzdělávací akce zařazené do projektu jsou 
označeny logy projektu a od ostatních akcí se 
liší číslem akce (na 3. místě od konce je vždy 
číslo 5 pro nelékařské zdravotnické pracovníky 
a číslo 7 pro lékaře). Informace a přihlášky na 
akce na www.ipvz.cz.

Od 25. listopadu 2010 se můžete hlásit 
na vzdělávací akce pro období leden – červen 
2011.

Ing. Jana Ašerová
personální náměstek

Na dovolenou můžeme 
jet opět se slevou

Zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava 
mohou jet na dovolenou s cestovní kanceláří  
FIRO-tour a.s. opět levněji. 

V listopadu letošního roku byla mezi ve-
dením MNO a vedením cestovní kanceláře 
podepsána smlouva, která umožňuje slevy od 
3 až do 12 procent nejenom pro zaměstnance 
nemocnice, ale také jeho partnera, případně 
doprovázející osobu. Stačí, aby se zaměstnanec 
při nákupu prokázal předložením identifikační 
karty zaměstnance, případně potvrzením za-
městnavatele. 

Pokud si u této kanceláře objednáte zimní 
dovolenou do 11. ledna 2011, můžete získat sle-
vu 10 procent u exotické dovolené, 12 procent 
u dovolené do destinací Egypt, Madeira a Ka-
nárské ostrovy a 9 procent ve střediscích České 
a Slovenské republiky. U rezervace dovolené po 
11. lednu jsou slevy výrazně nižší. 

Se slevou lze u této kanceláře pořídit 
také poznávací zájezd pro sezonu roku 2011.  
Do 5. dubna mohou zaměstnanci nemocnice 
využít slevu na letecké a autokarové poznávací 
zájezdy ve výši 8 a 10 procent. Trvalé slevy pro 
všechny poznávací zájezdy po tomto datu jsou 
pro zaměstnance naší nemocnice 5 procent. 

Slevy se vztahují na základní katalogo-
vé ceny a mohou je využít první dvě osoby na 
pevném lůžku. Uplatnit je však můžete pouze 
na kmenových pobočkách FIRO-tour, kterých 
je v celé České republice celkem 27. V Morav-
skoslezském kraji fungují dvě, a to v Ostravě na 
Nádražní ulici a v Opavě na Ostrožní. 

Další aktuální slevy najdete na intranetu ve 
složce Personální (intranet-dokumenty-perso-
nální). 

(via)

Nabídka bytů 
zaměstnancům 
nemocnice

V květnu tohoto roku uzavřela Městská ne-
mocnice Ostrava v souladu se svou personální 
strategií, jíž je kromě jiného i rozšiřování posky-
tovaných benefitů zaměstnancům, smlouvu se 
společností RPG Byty, s.r.o. o poskytování 15% 
slevy na pronájem bytů společnosti zaměstnan-
cům Městské nemocnice Ostrava. 

Od doby podání této informace na intrane-
tu a ve Zpravodaji Městské nemocnice Ostrava 
eviduje sekretariát personálního náměstka 36 
žádostí o pronájem bytu. V současné době je 
uzavřeno 25 smluv, 5 žádostí je ve stavu výbě-
ru bytu, 4 žádosti byly zamítnuty pro nesplnění 
podmínek pro sjednání nájmu bytu, kterými 
jsou například nízký příjem žadatele, žadatel 
je dlužníkem atd., a 2 žadatelé od své žádosti 
upustili. 

Nabídka bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. je 
v lokalitách Ostrava, Havířov, Karviná, Orlová, 
Frýdek-Místek a Opava. Kromě zvýhodněného 
nájmu jsou sjednány i další výhody. Není place-
na provize za zprostředkování a kauce za nájem 
činí jednonásobek částky za nájemné a zálohy 
na služby (běžně je trojnásobek). 

Pokud máte zájem využít tohoto benefitu, 
informace o způsobu, jak postupovat, najdete 
na intranetu ve složce Personální (intranet-do-
kumenty-personální). Ve stejné složce najdete 
i přednostní nabídku bytů pro zaměstnance 
Městské nemocnice Ostrava, která je každý tý-
den aktualizována. 

V případě dotazů k této problematice se 
obracejte na paní Irenu Hlavatou, sekretariát 
personálního náměstka kl. 3800, e-mail: irena.
hlavata@mnof.cz . 

Ing. Jana Ašerová
personální náměstek

Respirační terapie  
a její využití v praxi

V pondělí 22. listopadu 2010 proběhl  
na oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny 
ve spolupráci s firmou Pfizer odborný seminář 
na téma „Respirační terapie a její využití v pra-
xi“, určený pro lékaře a všeobecné sestry odbor-
ných plicních ordinací v Ostravě.

Pod vedením fyzioterapeutky Hany Ťápa-
lové byli účastníci seznámeni s plicní rehabili-
tací a technikami respirační fyzioterapie včetně 
možnosti vyzkoušet si cvičební jednotku při 
CHOPN, techniky ovlivňující dýchání, ale také 
plicní trenažéry jako flutter, accapella, treshold 
a triflo.

Seminář se setkal s kladným ohlasem všech 
zúčastněných. 

Plicní rehabilitace je velmi důležitou a ne-
zbytnou součástí komplexní péče pacientů 
s plicním onemocněním, jejímž hlavním cílem 
je zlepšit kvalitu života, dosáhnout a udržet op-
timální pocit zdraví.

Jana Miškářová
Rehabilitační a fyzikální medicína

vedoucí fyzioterapeut

Fyzioterapeuti  
MNO se vzdělávali 
v Pilates

O víkendu ve dnech 5. až 7. listopadu 
proběhl na našem oddělení Rehabilitační 
a fyzikální medicíny kurz Základy pilates 
metody a jejich využití v kinezioterapii pod 
vedením PeadDr. Petry Dobešové. Jeho cí-
lem bylo vybavit fyzioterapeuty základní-
mi teoretickými znalostmi a praktickými  
dovednostmi z problematiky Pilates me-
tody včetně využití Pilatesova kruhu. Celý  
systém je vypracován pro individuální 
cvičení a v praxi je využitelný u celé řady 
diagnóz v rámci aktivního kineziotera-
peutického přístupu. Kurzu se zúčastnilo  
14 fyzioterapeutů z naší nemocnice a 2 z pra- 
coviště soukromé rehabilitace.

V pátek v odpoledních hodinách kurz začí-
nal přednáškou na téma Pilates – charakteris-
tika, historie, základní principy, centrální ple-
tenec. Účastníci se seznámili s Pilates metodou 
v kinezioterapii a také cvičebními pomůckami. 
V podvečer a pak v sobotu a neděli došlo také 
na praktická cvičení: Pilatesovo dýchání, Ne-
utrální pánev, Imprinting, Postavení hrudní-
ku, Nastavení hlavy a krku, Nastavení lopatek,  
Pilatesův stoj – praktický nácvik pilotních cviků 
a diagnostika chyb. 

Seminář byl ukončen bohatou diskusí. 

 (via)
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Linka důvěry, která funguje v rámci 
Psychiatrie Městské nemocnice Ostra-
va, oslavila v tichosti v srpnu letošní-
ho roku 20 let existence. 

Ročně se na ni obrací prostřednictvím tele-
fonu průměrně 3 000 klientů. V posledních le-
tech se však stává oblíbenou formou komunika-
ce také psaní prostřednictvím internetu. Emailů 
s různými dotazy chodí kolem 150 až 350 ročně. 
Podle vedoucího Linky důvěry PhDr. Svatoplu-
ka Antoše počet telefonických hovorů v posled-
ních deseti letech mírně klesá, protože lidé ruší 
pevné linky a z mobilů mají hovory jinou kvali-
tu, vesměs bývají více limitovány časem. Možná 
i proto, že jsou o něco dražší. V České republice 
jsou bezplatné jen dětské linky důvěry. 

Pane doktore, jaké jsou nejčastější pro-
blémy lidí?

Obecně lze říct, že problémy lidí se nemění. 
Na prvním místě lidé volají, když zažívají krizi 
v blízkých vztazích. Nemusí to být jen manžel 
nebo druh, ale může to být i vztah mezi matkou, 
otcem a dítětem, mezi příbuznými nebo mezi 
sourozenci. To znamená když dochází ke kri-
zi mezi lidmi, kteří mají k sobě emočně hodně 
blízko. Tak to je nejčastější důvod, proč zavolají, 
když se děje něco nehezkého. Ale zase se to dělí 
na dvě kategorie. Do první spadají ti, kteří volají 
v průběhu akutní krize. V ten den se něco ode-
hrálo a oni si to honem rychle potřebují srovnat 
nebo si s někým o tom promluvit. Druhá kate-
gorie je, že je to něco hodně dlouhodobého a ten 
pohár začíná přetékat. Každý z nás máme něja-
ký vyrovnávací mechanismus, kdy jsme schopni 
sami kritickou situaci do nějaké míry vydržet.  
A lidé pak zavolají, když cítí, že už nemají ener-
gii nebo ty varianty, které používají, jim už na 
to nestačí a hledají něco nového, dostupného  
a také bezpečného pokud jde o jejich soukromí. 
Linka důvěry je první kontakt pro řešení jejich 
situace. 
Jak to potom vypadá, když krize vypukne 
a člověk zavolá?

Primárně je linka určena pro telefonický 
kontakt, kde se snažíme poskytnout podporu, 
zklidnění a pokud je to možné i nějaké aktuální 
řešení. Hodně často nabízíme lidem odbornou 
pomoc i jinde, která překračuje telefonickou 
krizovou intervenci, jež má samozřejmě své li-
mity. My máme seznamy různých zdravotnic-
kých zařízení, poraden, v některých případech 
můžeme pacienta pozvat i k osobní návštěvě. 
Při lince důvěry funguje i psychologická am-
bulance. To jsou situace, u kterých je možné 
předpokládat, že za prvé neexistuje nějaké jiné 
specializované zařízení a za druhé, že problém 
je zdravotně indikován, protože jde o ambu-
lanci klinického psychologa. Takže když takový 
člověk přijde, stává se zároveň pacientem s péčí 
hrazenou pojišťovnou. A to má ještě jednu pod-
kategorii, která se ale teď využívá velice málo. 
Lidé měli dříve mnohem větší strach jít do ně-
jaké poradny nebo na psychiatrii. Těm jsme 
někdy umožnili jednu anonymní návštěvu. Do-
mluvilo se nějaké heslo atd. a ten problém jsme 
se pokoušeli otevřít. Byli to například lidé, kteří 
se potýkali se svou homosexualitou a dostali se 
do nějaké existenciální krize a potřebovali si  
o tom s někým promluvit. Dneska šel ten práh 
návštěvnosti psychiatrů a psychologů hodně 
dolů, takže anonymní návštěvy jsou už spíše 
vzácnou výjimkou.
Změnily se nějak problémy lidí za posled-
ní léta?

Linka důvěry funguje 20 let, ale podle mne 
ta základní témata jsou stejná. A nejenom po-
sledních 20 let. Když můžeme plakat v divadle 
při představení nějaké shakespearovské hry, 
která má 350 let a zažíváme to stejné, co ti hr-
dinové tenkrát, znamená to, že základní věci, 

týkající se duševního života se až tak nemění. 
I v těch shakespearovských hrách máme po-
psané šílenství některých osob nebo psychické 
problémy. Protože tito lidék nám samozřejmě 
také volají, což je ta druhá kategorie, když mají 
nějaké individuální psychické problémy závaž-
nějšího charakteru. A to jsou zase dvě takové 
skupiny. Jedna směřuje do oblasti úzkosti, stra-
chu, panik, nebo do schizofrenních problémů, 
druhá skupina - to jsou problémy se závislostí. 
Záleží zda se lidé cítí ohroženi alkoholem, nebo 
něčím jiným, a potřebují nějaký první kontakt, 
kdy to mohou probrat. Nejčastěji se na nás lidé 
obracejí v podzimních a zimních měsících lis-
topad, prosinec, leden, únor, kdy začínají také 
těžké meteorologické chmury a rapidně ubývá 
slunečného světla. Linky vznikly původně jako 
prevence sebevražd, takže toto téma zde také 
figuruje. 
Zasmějete se při své práci?

V telefonátech zaznívají různé historie, sa-
mozřejmě ty vážné, někdy až drásavé, v celém 
spektru té horší části života, kde je smutek, bez-
naděj, zklamání, někdy i smrt. Považujeme za 
úspěch, když se nám během hovoru alespoň na 
chvíli podaří přeladit volajícího ze smutných sta-
vů do něčeho veselejšího. Je to pro nás zároveň 
zpětná vazba, že pracujeme dobře. Vybavuje se 
mi telefonát paní vyššího věku, ale to nebylo nic 
veselého. Už ani nevím, čím to začalo, ale dosta-
li jsme se do situace… já teda neumím zpívat, to 
se přiznám… že jsme spolu zpívali. Výsledkem 
byl duet z hlediska hudebního jistě tristní…ale 
z hlediska duše té paní určitě nějak pozitivní. 
Otázka pro čtenáře: kdy jste si naposled zpívali?  
Ale teď jsem si vzpomněl na jednu zábavnou 
historku. Když k nám člověk zavolá, normálně 
zvedneme telefon, řekneme dobrý den, tady je 
Linka důvěry v Ostravě. To se stalo i tenkrát  
a najednou se nic nedělo, bylo ticho, což se ně-
kdy také stává. To je další kategorie hovoru – 
mlčení, respektive pokus o jeho prolomení a na-
vázání kontaktu. A najednou se na druhé straně 
telefonu ozval strašlivý smích. Služba se ptala co 
se děje. Na druhé straně byl muž a řekl, „Pro-
miňte že se takto směji, ale stala se mi taková 
hodně vážná věc. Já jsem se vrátil po 4 dnech 
ze služební cesty domů, a zjistil, že moje man-
želka se ode mne odstěhovala. Ten byt je skoro 
úplně prázdný jenom u telefonu byl papírek, na 
kterém bylo telefonní číslo, tak jsem to číslo vy-
točil. Zjistil jsem, co je zač, že jste to vy a to mne 
fakt rozesmálo.“ On ještě potom říkal: „Víte ona 
to byla potvora, ale když mně tady nechala ten 
papírek, tak možná přece jenom něco slušného 
v ní bylo.“ Pak rozhovor běžel normálním způ-
sobem.
Kolik vás tady slouží?

Momentálně 15 externistů, kteří pravidelně 
slouží. Z části jsou to psychologové, zčásti zdra-
votní sestry, které mají zkušenost z psychiatrie, 
dobře se uplatňují i zdravotně sociální pracov-
níci, máme i jednoho psychiatra. 
Lze odhadnout z jak velkého okruhu vám 
lidé volají?

Někdy nám to sice lidé neřeknou, ale zhruba 
80 procent telefonátů je z Ostravy, 10-15 pro-
cent lidí zavolá z okolí a 5-10 procent telefonátů 
je z větší dálky. Třeba někdo má tarif zadarmo, 
takže mu je to celkem jedno. A pak jsou ještě 
tady telefony ze zahraničí. Volají lidé, kteří jsou 
v sociální izolaci, pro ně není problém zatelefo-
novat někde z ciziny. Volali nám lidé z Floridy 
z Ameriky, z Brazílie, poměrně časté hovory 
jsou například z Německa. Ten člověk je tam 
rok nebo dva a má tam nějaký problém. Podíl 
emailů z širšího okolí je ještě vyšší. Lidé, kteří 
chodí do ambulance, jsou jenom z Ostravy nebo 
nejbližšího okolí. Praxe je totiž taková, že po-
kud je vzdálenost bydliště od ambulance větší 
než 20-30 km, už to dělá organizační problém  
a psychoterapie většinou nefunguje. 

Co musí mít dobrý pracovník linky dů- 
věry?

Když to vezmu po formální stránce, musí 
mít kurz telefonické krizové intervence. Je také 
menší skupina, která tento kurz nemá, ale ta-
kový pracovník musí mít ucelený certifikovaný 
výcvik v psychoterapii. A ten je mnohem ob-
sáhlejší než ten prvně jmenovaný. Měli by mít 
nějakou zkušenost s psychiatrickými pacienty, 
protože to je skupina, která přece jenom komu-
nikuje jinak. Pro člověka, který s nimi zkušenost 
nemá, je hodně obtížné s nimi mluvit. Pak by 
měl mít obecné vlastnosti, které se netýkají je-
nom této služby. Například schopnost empatie 
a schopnost se vymezit vůči manipulaci. A co 
já považuji za důležité, měl by mít dobrou úro-
veň vlastní sebereflexe. Člověk pracující u nás 
je potenciálně v roli autority, poradce, který li-
dem radí, a to v něm může vyvolávat pocit nad-
řazenosti, nebo jakési moci. Čili je dobré tam 
mít nějakou záklopku, sebereflexi, aby se člověk 
udržel v určitých hranicích, nesliboval nemožné 
a nezneužíval svého postavení. Také musí mít 
nějakou představivost. Vy vlastně toho člověka 
přes telefon nevidíte, ale vaše psychika je tako-
vá, že stejně si nějaký obraz toho člověka musíte 
vytvořit, abyste se v tom jeho problému zorien-
tovali. Takže to „slepíte“ ze své představivosti  
a ze svých zkušeností. Je dobré, když máte obo-
jí, abyste se mohli spolu domluvit.
A co je takovou první pomocí, když má 
člověk vážný těžký splín…

Člověk většinou žije ve stereotypu a dělá 
týden nebo 14 dnů, měsíc, pořád dokola stejné 
věci. To ho může psychicky potápět. Takže měl 
by popřemýšlet, jestli neudělat něco trošku ji-
ného, jiným způsobem Asi nejvíc funguje vylézt 
z toho svého baráku (symbolicky ze své ulity)  
a jít někam do přírody, i když je škaredě. I v lis-
topadu má příroda svou moc. To se ukazuje jako 
nejlepší svépomoc. 
Jak si pomáháte vy sám?

Já například teď chodím do ruštiny. Je 
to sice myšleno také trošku jako vtip. Ale na 
druhou stranu je fakt, že zaměstnáte napro-
sto jiné mozkové struktury, než normálně 
používáte. Jistě záleží i na osobě, která ten 
kurz vede, zda vám něco dá jako učitel a je  
s ní také legrace. V tu chvíli, když se tomu 
poddáte, musíte se přeladit do něčeho jiné-
ho a vaše hlava pookřeje, protože najednou se 
nemusí zabývat něčím, co vás už dlouho trápí. 
A ještě z toho máte profesionální profit.Ale 
mohu to dělat i jiným způsobem. Jdu třeba do 
kina, projedu se na kole, to na mne také velmi 
dobře zabírá, anebo si jdu občas zaběhat i když 
jakási oblina pod hrudníkem stále narušuje  
těžiště. 

 (via)

Na Linku důvěry se lidé obrací stále se stejnými problémy – už 20 let
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V měsíci prosinci slaví významné  
životní jubileum:

Alena Kaletová, Světlana Pavlů,  
Zdeňka Schwarzová, Jana Heráková,  

Jiří Guzík, MUDr. Karel Foldyna,  
Daniel Höger, Eva Vybíralová,  

Dagmar Horčičková, Vlasta Capcarová,  
Milan Hynčica, JUDr. Milada Němčíková, 

Ing. František Veselý

Pracovní výročí v měsíci prosinci:

35 let v MNO: MUDr. Vladimír Košař
40 let v MNO: Terezie Holušová

Pane primáři, děkujeme.

Narodil se 23. července 1934 v Brně.  
Absolvoval Klasické a Francouzské gymnázi-
um. V letech 1952 – 1958 vystudoval lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity. 

Po promoci začal pracovat jako sekundární 
lékař v Městské nemocnici Ostrava na II. inter-
ním oddělení u primáře MUDr. Velemínského, 
který v roce 1957 převzal dohled nad laboratoří. 
V roce 1961 získal atestaci z vnitřního lékař-
ství. V tomtéž roce byla zřízena krevní banka  
a MUDr. Jan Buryška nastoupil do funkce 
ústavního transfůzního lékaře. Tuto funkci vy-
konával až do roku 1980. V roce 1963 byl pově-
řen lékařským vedením vzniklé centrální labo-
ratoře a v roce1965 byl jmenován jejím prvním 
primářem. 

V době normalizace v říjnu 1970 probíha-
ly prověrky nestraníků. Po prověrkách muse-
la opustit nemocnici řada lékařů. Postižen byl  
i primář MUDr. Jan Buryška (tajemník Svazu 
lékařů) a to zbavením primariátu na zkušební 
dobu. To mělo své důsledky pro pracoviště kli-
nické biochemie, které nemělo podporu vedení 
nemocnice a bylo v té době nejhůře vybaveným 
oddělením v Ostravě. Přes řadu úskalí vybudo-
val nové oddělení, vybavil ho moderní techni-
kou, počítačovou sítí, získal velmi kvalitní spo-
lupracovníky – chemiky i laboranty.

V roce 1980 se centrální laboratoř, přesněji 
oddělení klinické biochemie s hematologickým 
úsekem, rozdělila na dvě samostatná oddělení: 
oddělení klinické biochemie a oddělení klinic-
ké hematologie. Primářem OKB zůstal nadále 
MUDr. Jan Buryška. Tuto funkci zastával až do 
roku 2002, kdy předal vedení oddělení svému 
žáku – MUDr. Petru Kubáčovi. Neodchází do 
zaslouženého důchodu, nadále zůstává na od-
dělení a je stále velice potřebným pracovníkem.

V roce 1978 založil poradnu pro poruchy tu-
kového metabolismu po vzoru doc. Dr. Šobry – 
jako druhé pracoviště na Moravě po olomoucké 
Fakultní nemocnici. 

 Spolupracoval s profesorem Ing. Martincem 
při analýzách močových kamenů infračervenou 
spektroskopií a polarizační mikroskopií. Tyto 
metody byly pak rutinně používány při analý-
zách všech konkrementů v regionu. Zabýval se 
metabolickými příčinami urolitiázy. Publikoval 
a přednášel v českých odborných médiích.

Z jeho popudu vznikl ještě před revolucí sys-
tém krajské externí kontroly. Na základě výsled-
ků této kontroly standardizoval metody, sjedno-
coval laboratorní postupy nejdříve v ostravských 
laboratořích a později v laboratořích celého regi-
onu. Jedenkrát měsíčně se sjížděli ostravští bio-
chemici, později chemici a lékaři z celého kraje 
na seminář do Městské nemocnice, na kterém 
se probíraly výsledky kontrol a diskutovalo se  
o řešeních, jak sjednotit výsledky v laboratořích. 
Byla to užitečná setkání, v té době ojedinělá. 
Tradice těchto seminářů je stále živá i dnes. Po-
řád platí, že jedenkrát měsíčně se na oddělení 
Klinické biochemie sejdou analytici z laboratoří 
celého regionu a společně řeší problémy, které je 
trápí a snaží se najít vhodná řešení.

Byl členem mnoha odborných společností 
a spolků: Česká společnost vnitřního lékař-
ství, Česká společnost klinické biochemie (člen 
výboru v letech 1990 – 1998), Spolek lékařů 
v Ostravě, American Association of Clin. Che-
mistry, Česká společnost pro aterosklerózu  
a člen redakční rady časopisu Klinická biochemie  
a metabolismus. 

V roce 1999 se stal čestným členem ČSKB 
za významnou a dlouholetou práci pro ČSKB  
a v roce 2009 získal čestné uznání „Za zásluhy 
o obor klinické biochemie a laboratorní medi-
cíny“.

Byl neobyčejně skromný, znamenitý klinik 
a biochemický odborník. Dokonale v sobě spo-
joval vysoce erudovaného internistu a specia-
listu klinického biochemika. To mu umožnilo 
získat autoritu mezi lékaři a dbát v nemocnici 
na správnou a cílenou ordinaci laboratorních 
vyšetření, na interpretaci laboratorních hodnot 
– a v tom byl MUDr. Buryška jedinečný v celém 
regionu.

MUDr. Jan Buryška byl člověk s vysokým 
morálním a odborným kreditem. Byl kolegiál-
ní ke svým spolupracovníkům i ke všem dalším 
v oboru. Všechny kolem sebe nutil k dalšímu 
sebevzdělávání. Každodenní studium odborné 
literatury hluboko do noci bylo pro něj napros-
tou samozřejmostí. Vyšel-li nějaký odborný člá-
nek, již druhý den se nás všech ptal, zda-li jsme 
jej četli. Měl na nás všechny ty největší nároky, 
které nás nutily vydat ze sebe to nejlepší.

Vždy byl ochoten nás vyslechnout, jestliže 
jsme my nebo naši blízcí měli nějaké zdravotní 
problémy. Pomohl nám radou, konzultací nebo 
i složitým pátráním v odborné literatuře. Vždy 
vynaložil nezištně takové úsilí, jako bychom byli 
jeho rodina.

Byl ženatý, měl dvě dcery a byl milujícím 
dědečkem pro své čtyři vnučky. Byl aktivním 
sportovcem (tenistou, lyžařem a ragbistou), 
bibliofilem (znalcem obrazů a jejich autorů)  
a chalupářem na Bečvách v Beskydech. Svou 
lásku k umění a k literatuře se snažil přenést  
i na nás svým neúnavným doporučováním vý-
stav a zajímavé literatury, přestože naše zájmy 
byly někdy poněkud povrchní. V celé laboratoři 
visí krásné obrazy a grafické listy, originály, které 
máme každý den na očích a které nás oslovují.

Osud tomu chtěl, že jsme se s ním nestačili 
rozloučit tak, jak bychom si přáli, u skleničky 
dobrého červeného vína a v družném hovoru. 
Odešel z laboratoře příliš náhle, všichni jsme 
však stále doufali, že se ještě mezi nás vrátí. Bu-
deme na něj vždy s úctou a obdivem vzpomínat, 
na jeho hluboké znalosti, jeho toleranci a demo-
kratické přesvědčení i jeho milované koníčky. 

Vážený pane primáři, nikdy jsme mu tak 
nepřestali říkat, ještě jednou za všechno z celé-
ho srdce děkujeme, zůstáváte s námi v našich 
myslích.

 RNDr. Heda Kupčáková, 
primářka Klinická biochemie 

Poděkování  
mému oddělení

V ambulanci Otorinolaryngologie Městské 
nemocnice Ostrava pracuji jedenáct let. V září 
mi vážným onkologickým onemocněním one-
mocněl manžel. A náš život se velmi změnil.

Chtěla bych touto cestou poděkovat oprav-
du celému kolektivu Otorinolaryngologie MNO 
za podporu, pochopení, možnost návštěv man-
žela ve Fakultní nemocnici v Brně a velký zájem 
o moje problémy. A hlavně děkuji za skutek, 
který by neudělal každý a který mi hodně pomo-
hl. Nejste jen lidi oblečení v bílém, ale jste pro 
nás oba s manželem andílci a tímto vám všem 
děkujeme. 

Každému zaměstnanci bych přála takový 
kolektiv, jako mám já. 

Přejeme všem hodně zdraví a štěstí v No-
vém roce.

Jitka a Jiří Navrkalovi

Děkuji všem  
na Neurologii

Na přelomu měsíce října a listopadu 2010 
byla zde v Městské nemocnici Ostrava hospita-
lizována moje maminka Alice Staňková. Chtěla 
bych poděkovat celému zdravotnickému perso-
nálu oddělení Neurologie včetně JIP. Díky včas-
nému a velice odbornému zásahu a další léčbě 
lékaři pod vedením pana primáře vrátili mou 
maminku zpět do běžného života bez jakéhoko-
liv postižení. 

Poděkování patří i všem sestřičkám a dal-
šímu personálu za laskavou, odbornou a velmi 
kvalitní péči, příjemné vystupování a citlivé jed-
nání. Příkladná byla i jejich péče o osobní hygi-
enu maminky a čistotu oddělení. Cením si také 
všudypřítomné lidskosti a úsměvu. 

Proto ještě jednou za sebe i celou rodinu 
DĚKUJI. 

 Eva Čermáková

MUDr. Jan Buryška 
zemřel 28. 11. 2010 
ve věku 76 let

Mezi uzávěrkami
• Vánoční besídka v Léčebně dlouhodobě 
nemocných v Radvanicích se uskuteční  
14. prosince. 

• Tradiční tóny vánočního koncertu zazní na 
chodbách Interny Městské nemocnice Ostrava 
v pondělí 20. prosince 2010. Pacientům k dob-
ré pohodě zahrají opět žáci Lidové školy umění 
z ostravské Sokolské ulice pod vedením svých 
učitelů. 

(via)


