
Od prvního září 2010 jste se stala ústav- 
ním dietologem, co tato práce obnáší?

Tato práce je spojená s dohledem nad sklad-
bou stravy jednak pro naše pacienty a samo-
zřejmě také pro zaměstnance. Klíčová je úzká 
spolupráce s nutričními terapeutkami, které 
vypracovávají jídelníčky, počítají kalorickou 
hodnotu stravy a správné rozložení nutričních 
složek, tzn. cukrů, tuků, bílkovin. Spolupracu-
jeme samozřejmě s firmou Eurest, která dodává 
potraviny a vaří pro celou nemocnici. Dohlíží-

me na to, aby výdej stravy byl podle doporučení  
a parametrů, které jsou dány normami. Hlídá-
me i chuťovou kvalitu, která je velmi důležitá 
pro naše pacienty i zaměstnance.

Je to pro vás zcela nová oblast?
Vzhledem k tomu, že se věnuji diabetolo-

gii a ta souvisí mimo jiné se stravováním jako 
takovým, včetně dohledu nad složením stravy, 
kontroluji a probírám jídelníček svých pacien-
tů, určité znalosti z minulého období mám. Ale 
pro práci ústavního dietologa jako zcela novou 
činnost se musím zorientovat a teprve hledám 
své místo.

Co je největším problémem tohoto 
oboru?

Omezení, které se týká výběru potravin do-
davatelem. Dozvěděla jsem se například, že jí-
delníček je limitován možnostmi firmy Eurest. 
Vaří a pracuje se surovinami, které jsou zasílány 
centrálně do celé republiky. Takže my můžeme 
mít své návrhy, ale bohužel musíme respektovat 
centralizovaný způsob tvorby jídelníčku firmy 
Eurest. Na druhé straně je chronický problém  
i na straně pacientů, že si mnohdy neuvědomují 
svá dietní omezení. Kritizují, že strava není z je-
jich pohledu chutná, není dobrá, ale neuvědo-
mují si svá zdravotní rizika, která samozřejmě 
ovlivňují výběr té které diety. Takže ne vždy je 
vina na straně kuchyně, ale volba nemocniční 
stravy je závislá na chorobě pacienta a léčebné 
dietě, se kterou by měl být seznámen a kterou 
by pak měl dodržovat.

Chystáte nějaké změny v této oblasti?
V podstatě se snažím navázat na své před-

chůdkyně. Zejména na paní asistentku MUDr. 
Spoustovou, která ve zdejší nemocnici zastáva-
la post ústavního dietologa řadu let. Dodnes je 
praktikující diabetoložkou a já mám snahu s ní 
konzultovat zejména problematické případy. 

Paní doktorka v nemocnici tento obor budovala 
před mnoha lety a jsem ráda, že v ní mám oporu 
i možnost konzultace. Změny mají spíše charak-
ter organizačních opatření. Například jsme se 
domluvily s nutričními terapeutkami z Eurestu, 
že mi budou zasílat jídelníček e-mailem, a pak 
se s našimi nutričními terapeutkami snažíme 
jídelníčky projít a případné nesrovnalosti včas 
zachytit. Tedy, jedná se spíše o drobné změny.

Pocházíte z lékařské rodiny, bylo to 
vaše směřování k lékařskému povolání 
zcela samozřejmé?

Určitě ne, protože mou láskou byla latina  
a historie. Dlouhou dobu jsem měla představu, 
že budu studovat klasickou filologii. Ale v matu-
ritním ročníku mi umíral dědeček na rakovinu, 
měli jsme ho v domácím ošetřování a já jsem 
sledovala svou matku, jak o něj pečuje. Ačkoliv 
se jednalo víceméně o ošetřovatelskou péči než 
terapii, najednou jsem změnila názor. Pocho-
pila jsem, že by péče o nemocné lépe naplnila 
můj další život. Paradoxně jsem tento problém 
konzultovala se svým profesorem dějepisu, kte-
rý mi tenkrát řekl, že i v medicíně musí člověk 
mít a využívat historickou paměť. Takže moje 
rozhodnutí více než rodiče ovlivnili kantoři na 
gymnáziu, kteří mi doporučovali studium me-
dicíny. Teď bych už samozřejmě neměnila, ale 
přímá cesta to nebyla.

Podle čeho jste si vybírala specializaci?
Specializace mi byla spíše doporučena pa-

nem primářem, který vyhodnotil aktuální si-
tuaci na našem interním oddělení – kolegyně 
diabetoložka potřebovala posilu, protože se 
jí rozrůstala ambulance. A ačkoliv jsem dříve 
měla pocit, že bych mohla v medicíně praco-
vat více manuálně, že jenom takové to „disku-
tování s pacienty“ a psaní na počítači by mne  

Dovolte, abych vás přivítal v prvních 
dnech roku 2011 a popřál vám hodně zdraví, 
štěstí, osobních i pracovních úspěchů a hlav-
ně pevné nervy, budeme je všichni potřebo-
vat. Nový rok bude pro zdravotnictví České 
republiky poměrně těžký.

Začátek nového roku bude pro nás všech-
ny neobyčejně náročný, protože musíme 
adekvátně reagovat na situaci související 
s důsledky výzvy „Děkujeme, odcházíme“. 
V těchto dnech nás čeká série jednání jednak 
s lékaři, kteří se k výzvě připojili, a primáři  
dotčených oddělení, ale také s odbory zdravot-
nictví na nejvyšší úrovni Moravskoslezského 
kraje. V této chvíli je předčasné dělat jakékoli 
závěry, protože nevíme, jakým směrem se bu-
dou jednání ubírat a jaké přinesou výsledky. 
Mohu vás ujistit, že máme připraveno několik 
variant krizového plánu a systémové kroky, 
které zabezpečí další chod organizace.

Chtěl bych vám všem poděkovat za  
dosavadní spolupráci. Přinesla naší nemoc-
nici mnoho výrazných úspěchů, na které  
můžeme v tomto roce navázat. Za všechny 
bych chtěl vyzdvihnout zejména váš zodpo-
vědný přístup k procesu přípravy akredita-
ce nemocnice, který chceme v tomto roce  
dokončit.

Nový rok přináší vždy mnohá očekávání, 
ale také naději, že nedostatky a chyby, ze kte-
rých jsme se poučili, zůstávají v roce starém. 
Udělám vše, co bude v mých silách, abychom 
mohli dále pokračovat ve zvyšování atrakti-
vity nemocnice pro naše pacienty i pro vás, 
zaměstnance. Věřím, že budoucnu budeme 
na rok 2011 vzpomínat jako na náročný, ale 
úspěšný. 

MUDr. Jan Zháněl, 
ředitel MNO
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PŘEDSTAVUJEME:  
MUDr. Jitku Jurkovou – ústavního dietologa MNO

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Naše  
Aneta  

Rusinová  
zvítězila  
v soutěži 

Miss sestra 
roku 2010. 
Více se dočtete  

v únorovém čísle. 



Štědrodenní procházka 
nemocnicí

Ředitel Městské nemocnice Ostrava  
MUDr. Jan Zháněl opět využil štědrodenní  
dopoledne k návštěvě všech oddělení, aby se 
osobně setkal se zaměstnanci a popřál jim krás-
né, byť pracovní Vánoce.

Stejně jako předchozí rok vedly jeho první 
kroky do Radvanic. Léčebna dlouhodobě ne-
mocných a Dům sociálních služeb byly již tra-
dičně krásně nazdobené vánočními ozdobami. 
Pacienti a klienti seděli v cukrovím provoně-
ných jídelnách u stromečků a spokojeně sledo-
vali televizní program.

Vánoční atmosféra a dobrá nálada vládla 
také na ostatních lůžkových stanicích nemocni-
ce. Sestry na Interně si v tento sváteční den výji-
mečně nasadily červené santaclausovské čepice 
s bílým lemem a s úsměvem přijímaly přání od 
pana ředitele.

Jak už to v životě bývá, nemoci si nevybí-
rají, ve který čas udeří. Na Centrálním příjmu 
s Emergency měli lékaři a zdravotnický perso-
nál plné ruce práce. Také Dětské lékařství mu-
selo přes svátky nechat několik malých pacientů 
ve své trvalé péči. Ředitel Zháněl neopomněl 
navštívit také zaměstnance technického úse-
ku, zejména energetický dispečink, telefonní 
ústřednu a popřát klidnou směnu pracovníkům 
ostrahy.

Posledním navštíveným pracovištěm byla 
Psychiatrie, jejíž Protialkoholní záchytná stani-
ce měla v péči dva klienty. Také Linka důvěry 
byla připravena poskytnout telefonickou pomoc 
těm, kteří na Vánoce vyhledají její služby.

(PaN)

Tradiční bioptický 
seminář patologů 2010

Rok se s rokem sešel a opět jsme se setkali 
na tradičním bioptickém semináři, který pořá-
dalo naše oddělení Patologie 8. prosince 2010.

Bylo zde prezentováno 11 zajímavých biop-
tických případů, které referovali jak lékaři na-
šeho oddělení, tak kolegové z jiných pracovišť. 
Všechny přednesené případy byly zajímavé  
a některé z nich vzbudily poměrně bouřlivou 
diskusi. Po semináři zbyl i čas na probrání ji-
ných, než-li jen odborných témat. I přes nepří-
zeň počasí a současně probíhající stávku byla 
účast velká.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou podě-
kovat nejen všem přednášejícím, ale i všem spo-
lupracovníkům, bez jejichž pomoci by nebylo 
možno tento již 19. ročník semináře realizovat. 

MUDr. Zuzana Gattnarová,
zástupce primáře Patologie

STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XI / ČÍSLO 1 / LEDEN 2011

•  Vedením úseku náměstka ředitele 
pro léčebnou péči byl pověřen primář  
MUDr. Dalibor Svrčina.

•  Vrchní sestrou LDN byla jmenována  
Bc. Jarmila Siverová.

•  Vrchní sestrou Pneumologie a ftizeologie 
byla jmenována Jarmila Badurová.

•  Vedoucí úseku Klinické hematologie byla 
pověřena Bc. Helena Komárková.

(red)

Personální změny k 1. 1. 2011
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zcela nenaplňovalo. Diabetologie se mi líbila, ale  
i v rámci oboru jsem začala hledat cestu, jak 
bych ji ještě více oživila. Proto jsem měla snahu 
vybudovat v nemocnici pracoviště péče o diabe-
tickou nohu a rozšířila jsem zavedený způsob 
aplikace inzulínu o možnost podávání inzulínu 
inzulinovou pumpou, což je vysoce specializo-
vaná diabetologická problematika.

Máte vůbec čas se věnovat osobním 
zájmům a koníčkům? 

Asi ze všech stran slyšíte, že všem schází 
čas. Já se snažím, abych alespoň ty střípky času, 
které vyšetřím, věnovala svým blízkým, přáte-
lům. Mým velkým nabíječem je příroda, ať už je 
to turistika přes léto, lyžování přes zimu, snaha, 
vždy kdy je to možné, opustit kamenné budo-
vy, dostat se někam ven, načerpat energii a zase 
zpátky. Mám ráda cestování, snažím se vždy 
vidět nějaká nová místa, zejména taková, kte-
rá mají historickou souvislost, místa, o kterých 
jsem četla, místa, kde se tvořily dějiny. Těmito 
zálibami asi nezapřu svou lásku k historii.

Máme po svátcích, jsme skoro všichni 
o něco tlustší. Co byste nám do lednové-
ho jídelníčku doporučila zařadit?

Já jsem hodně tradičně založená, proto  
i pro mne tyto svátky znamenají určitý blahobyt  
i s přísunem bohaté stravy. Myslím si, že by-
chom si to neměli odpírat ovšem za podmínky, 
pokud jsme schopni se v průběhu roku uhlídat. 
Určitě si můžeme přes sváteční dny v jídle „do-
přát“, ale jakmile nastoupí všední období, tak 
by zejména ti, kteří popustili uzdu své chuti, 
měli zase trošičku ubrat. Znamená to nedojí-
dat za každou cenu zbytek cukroví, vyvarovat 
se smažených pokrmů, odlehčit i způsobem 
úpravy stravy, např. omezit smažení, používat 
méně tuků, zvolit něco „lehčího“, libové maso, 
ubrat mouku, vypustit zásmažky, smetanu na-
hradit mlékem, majonézu třeba jogurtem, apod. 
Protože nám v zimním období chybí především 
vitamíny, měli bychom obohatit stravu o čerstvé 
ovoce a zeleninu. I když mluvíme o stravování, 
rozhodně bych neměla vynechat doporučení 
pohybové aktivity, jakými jsou třeba procházky, 
lyžování, běžkování či další zimní sporty, které 
nám umožní o svátcích nabrané kalorie smys-
luplně využít.

(via)

Upozornění
Formuláře, které jsou k dispozici ve skladu MTZ 
nebo jsou součástí příloh řídících aktů k vytiště-
ní, nebudou v podatelně rozmnožovány.

Milena Straňáková, 
vedoucí správního oddělení

Oddělení centrální 
sterilizace zhodnotilo 
dotazníky

Také v průběhu loňského roku jsme sbírali 
dotazníky „Hodnocení spokojenosti zákazníků 
centrální sterilizace MNO,“ abychom je mohli 
na přelomu roku vyhodnotit.

Hodnocení na Oddělení centrální steriliza-
ce zaslalo 30 respondentů.

Připomínky k práci centrální sterilizace 
mělo 9 respondentů. Z toho byli s jednáním 
zaměstnanců Oddělení centrální sterilizace ne-
spokojeni dva respondenti, šest respondentů 
poukázalo na nevyhovující kvalitu obalů a do-
daných ZP a tři respondenti nebyli spokojeni  
s dobou dodání ZP.

Vyhodnocení roku 2010 oproti roku 2009 
je známkou, že Oddělení centrální sterilizace 
své služby zkvalitnilo a více rozumí a respektuje 
požadavky svých zákazníků. Jsem přesvědčena, 
že s námi budete nadále spolupracovat tak, že 
své připomínky uvedete formou vyplnění těchto 
dotazníků. 

Pokud napíšete, že jsme se dopustili někte-
rých nedostatků, prosím uveďte vysílající stani-
ci, protože potom můžeme daleko lépe domluvit 
následný postup a nápravu. 

Dagmar Tichopádová,
vrchní sestra Oddělení centrální sterilizace 

Neustále hledáme 
zdroje na zvýšení mezd

Už krátce po svém nástupu do funkce ře-
ditele jsem zadal ekonomickému úseku úkol, 
aby našel určité zdroje, které se nebudou týkat 
osobních nákladů a kterými bychom mohli oce-
nit práci našich zaměstnanců. Ten systém byl 
vypracován po několika krocích. Protože v roce 
2009 došlo k navýšení platu sester, druhý krok 
měl směřovat k upravování platů lékařů.

Zdroje se najít podařilo, proto jsem rozhodl, 
že u všech lékařů, kteří nezpochybnili svůj pra-
covně právní vztah k nemocnici (případně dojde 
znovu k narovnání), dojde k 1. 1. 2011 k navýšení 
osobního ohodnocení o tisíc korun. K dalšímu 
zvýšení platů lékařů poté dojde k datu 1. března 
2011. Oproti prosinci 2010 si tak lékaři polepší 
celkem o dva tisíce korun v osobním ohodnoce-
ní. Bližší informace Příkaz ředitele 1/2011.

Chci ubezpečit všechny zaměstnance, že 
toto opatření, které směřuje k navýšení mezd 
lékařů, se negativně nedotkne nikoho z ostat-
ních zaměstnanců. To znamená, že nikomu ze 
zaměstnanců se nesníží plat. 

MUDr. Jan Zháněl, 
ředitel Městské nemocnice Ostrava

Povinné očkování  
proti tuberkulóze  
bylo zrušeno

Vyhláškou Sbírky zákonů č. 299/2010 ze 
dne 25. 10. 2010 bylo v ČR zrušeno povinné ce-
loplošné očkování proti tuberkulóze. 

Od listopadu 2010 tedy probíhá očkování 
proti tuberkulóze pouze u dětí, které jsou 
v riziku tuberkulózy - tedy u dětí, kdy rodič 
nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, 
v níž dítě žije, má či měl tuberkulózu, dále teh-
dy, pokud dítě bylo v kontaktu s tuberkulózou. 
Důvod k tomuto očkování vyplývá z anamnes-
tických údajů, které rodič dítěte poskytne lékaři 
novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu 
praktickému lékaři pro děti. V těchto individu-
álních případech pak probíhá očkování na am-
bulanci kalmetizace plicní ambulance.

MUDr. Radovan Kozel, 
primář Pneumologie a ftizeologie 



V závěru minulého roku od 5. - 12. prosin-
ce jsem měl možnost v rámci odborné stáže se 
seznámit s prací na ortopedických pracovištích 
v zahraničí.

První část týdne studijní cesty se konala  
v Belgii. Stáž byla věnována problematice ko-
lenního kloubu a to zejména endoprotetice - to-
tální náhradě kolenního kloubu a nebo pouze 
její části, tzv. uni- a bikompartmentálním ná-
hradám. První dva dny jsme trávili v univerzit-
ním městě Leuven. Teoretická část se konala ve 
vědecké laboratoři, zabývající se vším, co souvi-
sí s implantací endoprotézy kolenního kloubu: 
Eurropen Centre for Knee Research. Zde jsme 
absolvovali celodenní sérii přednášek s mož-
ností otevřené diskuse, týkající se této proble-
matiky. A protože se jednalo o plánovanou stáž, 
která byla pro omezený počet účastníků (z ČR 
jsme byli pouze 2 lékaři), teoretický přínos byl 
opravdu velký. Součásti pobytu byla i prohlíd-
ka celé laboratoře, prezentace některých prací  
i vysvětlení metodiky a fungování laboratoře.  
V několika místnostech lze studovat kvalitu 
materiálu, ze kterého jsou protézy vyrobeny, 
zátěžové testy, otěr, počítačové modely až po 
studium biomechaniky chůze u pacientů po 
implantaci. Zcela novým byl pro mne způsob 
vědecké práce. O vědecký projekt zde může po-
žádat kterýkoli lékař s nápadem na “výzkum”, 
související s problematikou endoprotetiky ko-
lenního kloubu.

Mezinárodní pětičlenná vědecká rada cent-
ra posoudí přínos celého projektu a při kladném 
rozhodnutí vypracuje spolu s autorem metodi-
ku, zpracuje materiální, personální a finanční 
podmínky projektu. Centrum úzce spolupra-
cuje se studenty medicíny tamnější univerzity.  
Autor tak nemusí trávit většinu času v labora-
toři, tuto práci zodpovědně vykonávají studenti. 
Po zhodnocení a ukončení práce autor musí pro-
vést publikaci a prezentaci v odborné literatuře 
a samozřejmě vědecké poznatky a závěry cent-
rum využívá ke zdokonalování ve vývoji náhrad 
kolenního kloubu. Budoucí lékaři mají možnost 
si velice záhy osahat zásady vědecké práce.

Ve večerních hodinách jsme přejeli do města 
Hasselt, které je vzdáleno asi 75 km od Bruselu. 
Zde v Salvator Hospital se konala naše praktic-
ká část. Další den jsme trávili na operačním sále 
- jako asistent při implantaci náhrad kolenního 
kloubu u dr. Malcorpse, předního specialisty na 
implantaci endoprotéz kolenního kloubu. Sa-
motná budova oddělení i centrální sály pro nás 
nebyly takovým překvapením. Překvapením 
byla spíše organizace celé práce. Centrální sály 
měly 7 sálů pro chirurgické obory. Dva z nich 
byly pro ortopedii a kostní traumatologii, ale 
jenom jeden z nich pro implantaci náhrad. Na 
sále byl přítomen pouze jeden lékař - operatér! 
K dispozici měl stále tři členy týmu – středně 
zdravotní personál - jednoho asistenta k opera-
ci, jednu sestru instrumentářku a jednu obíhají-
cí sestru (na našem sále to byli ale dva “bratři “ 
a jedna sestra). Jeden anesteziolog pracoval na 
dva sály! A musím konstatovat, že během naše-
ho celého pobytu na sále jsem ho viděl v “akci” 
pouze jednou při výměně infuze. 

Jako asistent-host jsem musel respekto-
vat jisté zásady chování během operace. Přes-

to vstřícnost, sdílnost a vysoká profesionalita 
panovala během celého výkonu. Tým operoval 
ve sterilních klimatizovaných kuklách, aby se 
minimalizovalo riziko infekční komplikace - fi-
nanční pořizovací náklady a provoz nejsou nijak 
závratné, přínos obrovský. Nepoužívají bezkre-
ví operované DKK. Samotná technika operace 
se nijak neliší od naší. Novum pro mne byla 
technika implantace uni- a bikompartmentál-
ních náhrad, které jsou indikované u mladších 
pacientů s artrózou, postihující pouze část ko-
lenního kloubu. Po operaci je pacient na poope-
račním pokoji a od dalšího dne na standardním 
oddělení. Zde rehabilituje poměrně intenzivně, 
protože 7. - 8. den odchází domů, s plnou zátěží 
operované dolní končetiny a bez berlí! Na dotaz, 
zdali pacienti mají následnou RHB a eventuálně 
lázně mi bylo sděleno, že pobyt doma je nejlepší 
RHB!

Po 8 hodinách na sále - dokud neskončil 
operační program, jsme měli ještě možnost 
probrat některé odborné informace s Dr. Mal-
corpsem (foto 1). Já už pak musel ale spěchat na 
letiště v Bruselu, abych se přesunul přes Ženevu 
do francouzského Annacy (foto 2).

V tomto historicky malebném městě, le-
žícím u stejnojmenného jezera s neuvěřitelně 
čistou vodou, městě, které je branou do Alp, 
kandidátem na zimní olympijské hry, se konal 
v Mitek Shoulder Institute kurz věnovaný 
problematice ramenního kloubu, a to zejména 
novinkám v operativě poškození tzv. manžety 
rotátorů a instabilitě ramena po opakovaných 
luxacích. Kurz vedl šéf institutu a privátní kli-
niky Dr. L. Lafosse, který se ramennímu kloubu 
a artroskopickým operacím ramene věnuje více 
než 25let. 30 zúčastněných se zastoupením ze 
všech kontinentů mělo možnost vidět více než 
20 “live” operací s možností videokonference 
s operatérem. Byly prezentovány pro nás nové 
operační miniinvazivni artroskopické techni-
ky. Poslední den jsme měli možnost si na mo-
delech tyto techniky vyzkoušet i prakticky, což 
bylo nejpřínosnější z celé akce Dr. Laffose byl  
k dispozici každému účastníku, kontroloval 
naše výsledky léčby na modelech a upozorňoval 
na úskalí a eventuální chyby, kterých jsme se na 
modelech dopustili (foto 3).

Čtyřdenní praktická zkušenost z kurzu mi 
umožní rozšířit spektrum operací na našem or-
topedickém oddělení v řešení komplikovaných 
nálezů u instabilit ramena a tím zvýšit úroveň 
péče o pacienty.

MUDr. René Boglevský, 
zástupce primáře Ortopedie MNO
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Zemřel primář  
Doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc. 

V pátek 7. ledna 2011 
nás náhle, ve věku nedo-
žitých 86 let opustil pan 
Doc. MUDr. Josef Kun-
drát CSc., emeritní primář 
ortopedického oddělení 
Městské nemocnice Os-
trava. 

Doc. MUDr. Josef Kundrát, CSc., pů-
sobil ve funkci primáře oddělení pro orto-
pedii na traumatologii pohybového ústrojí 
v Městské nemocnici Ostrava v letech 1978 
až 1991. Jako odborník minimálně celore-
publikového významu se v roce 1984 za-
sloužil o vznik traumatologického oddělení 
v ostravské nemocnici. Měl zásluhu na tom, 
že  zdejší oddělení jako první v ostravském 
regionu a jedno z prvních v republice zača-
lo implantovat totální náhrady kyčelních 
kloubů a poté i kloubů kolenních. Zasloužil 
se významně i o rozvoj dalších oblastí, jako 
dětské a septické ortopedie. Byl významným 
spoluautorem systému preventivního vyhle-
dávání ortopedických vad, zejména kyčel-
ních kloubů novorozenců. Tento systém je 
nyní široce zaveden a doposud funguje na 
principech zavedených docentem Kundrá-
tem. Díky jeho zájmu o artroskop a metody 
léčby v ortopedii a traumatologii byl na od-
dělení k dispozici artroskop již od roku 1979 
a od roku 1989 se artroskopie stala běžně 
využívanou technikou.

Docent Kundrát se věnoval širšímu 
spektru ortopedické problematiky typic-
kému spíše pro klinická pracoviště vyššího 
typu. Byl vynikající operatér, ale i výborný 
diskutér na odborných fórech a v komisích 
odborníků. Jako krajský odborník pro orto-
pedii udržoval úzké kontakty i s pražskými 
pracovišti, zejména s ortopedickou klinikou 
na Bulovce, která v tomto oboru u nás před-
stavovala špičku. Díky obrovskému přehledu 
Doc. Kundráta a materiální podpoře, kterou 
se snažil pro oddělení zajistit, mohli mladší 
přebírat nové metody a postupy a uvádět je 
na Fifejdách do praxe. Takže se naše orto-
pedie řadila v mnoha oblastech mezi přední 
pracoviště.

 „Na pana primáře Kundráta vzpomínám 
velmi rád. Pro mne to byl nezapomenutelný 
učitel a velká autorita po stránce odborné, 
ale i lidské. Když jsem po studiích nastoupil 
v roce 1980 na oddělení, mělo jeho zásluhou 
vysoké renomé nejenom v celém tehdejším 
Severomoravském kraji, ale doslova v celém 
tehdejším Československu,“ říká současný 
primář Ortopedie MUDr. Karel Foldyna  
a dodává: „Patřil k realistickým fandům no-
vých směrů v oboru a snažil se pro ně na-
dchnout i nás. Není divu, že z této líhně se 
rekrutovala řada odborníků v oboru a pri-
mářů v našem regionu.“

My o něco mladší jsme ho již znali ne 
jako primáře oddělení, ale pana docenta, 
který se i přes svůj věk stále zajímal o orto-
pedii. Svými zkušenostmi a diskusemi o pro-
blematice nám tak trochu naznačoval cestu, 
kterou  bychom se měli ubírat. Byl přiroze-
nou autoritou v odborných záležitostech, 
ale i při poměrně hojných mimopracovních 
setkáních kolektivu se ukázal jako zábavný 
společník, který měl v zásobě vždy něco ve-
selého ze svého bohatého života.

Čas bohužel nejde zastavit! S odchodem 
primáře Doc. MUDr. Josefa Kundráta, CSc. 
odešla nejen významná odborná osobnost, 
ale i osobnost lidská!

Za kolektiv Ortopedie MNO
MUDr. René Boglevský, zástupce 

primáře

Studijní cesta pomůže zvýšit úroveň  
péče o pacienty
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Rok se s rokem sešel a my máme opět hor-
ká želízka v soutěži již třetího ročníku Sestra 
Moravskoslezského kraje 2010. Nominace od-
borné části už byla uzavřena. Odborná porota 
v těchto dnech hodnotí a vybírá 10 finalistek 
pro kategorie Sestra u lůžka, Sestra v ambu-
lantní sféře, Čestná cena Moravskoslezského 
kraje. Přinášíme kratičký výběr z nominace 

našich sester a doufáme, že některá z nich 
bude úspěšná.

Na Cenu veřejnosti naopak mohou zájem-
ci z řad pacientů a laické veřejnosti někoho do 
konce ledna 2011 navrhnout. A jak na to? Stačí 
když se podíváte na stránky http://sestrakra-
je.cz/ a budete se řídit pokyny.

(via)

Jarmila Pustelníková
Jarmila Pustelníková skoro celý svůj pro-

fesní život věnovala handicapovaným dětem, 
kterým se vždy s láskou věnovala a stále věnuje. 
Společně s kolegyněmi pro ně vytváří plnohod-
notný program, plně využívá multisensorickou 
a bazální stimulaci, terapeutické krmení a další 
postupy, které pomáhají dětem s DMO k úpl-
né nebo částečné integraci do zdravé populace 
v rámci školních zařízení, kam odcházejí po 
ukončení denního pobytu ve stacionáři. 

V současné době poskytuje svou péči jak 
dětem v denním pobytu, tak na ambulanci na 
úseku fyzikální terapie, kde dochází i dospělí 
handicapovaní pacienti. Na oddělení i mezi pa-
cienty na ambulanci je oblíbená. Jarmila Pus-
telníková je velmi obětavá sestra, která se stále 
snaží poskytovat nejkvalitnější péči. Aplikuje 
nové prvky do praxe, ráda si rozšiřuje znalosti  
z jiných oborů, zajímá se o psychologii, problé-
my v komunikaci a jejich řešení, dále syndrom 
vyhoření, apod. Jejím koníčkem je fotografová-
ní a úprava fotografií, má na starosti „Kroniku“. 
Je současně sestrou, která vede odborné praxe 
a stáže. Předává srozumitelně a přehledně své 
zkušenosti mladším kolegyním. Velmi dobře 
spolupracuje s ostatními odborníky v rámci tý-
mové komplexní péče.

Pro mne samotnou je velmi aktivní kole-
gyní, která úspěšně pracuje nad rámec svých 
povinností, je vždy korektní a velmi si jí vážím 
za její profesionální přístup a zvládání všech 
těžkých a složitých situací, se kterými se denně 
setkává.

Mgr. Darja Waczyńska, 
vrchní sestra DRS

Naďa Kačani
Naďa Kačani 

pracuje mnoho let 
v Dětském rehabi-
litačním stacionáři, 
kde s ostatními od-
borníky poskytu-
je komplexní péči 
handicapovaným 
dětem ve věku do 7 
let. Na práci s dět-
mi se vždy velmi 
svědomitě připra-
vuje. Děti jsou vždy 
v její společnosti 
spokojené, usmě-
vavé. Dokáže svým 

přístupem navést příjemnou atmosféru, zvládá 
stresové situace jak handicapovaných dětí, tak 
jejich rodičů velmi profesionálním způsobem. 
Ve své práci uplatňuje znalosti i z jiných od-
borných kursů, jako například SNOEZOLEN a 
Bazální stimulace. Všechny tyto informace pře-
dává svým kolegyním v zařízení, rovněž k tomu 
vede studenty na praxích a stážích.Velmi hezky 
komunikuje s rodiči těchto dětí a vždy velmi 
povzbuzuje a podporuje jejich rodičovské se-
bevědomí. Řeší složité situace rodiny, navrhuje 
opatření a změny v každodenním životě dětí s 
dětskou mozkovou obrnou. V roce 1994 ukon-
čila nástavbový kurs „ Asistent fyzioterapeuta“ 
a začala intenzívně pracovat i na úseku fyzikální 
terapie, kde poskytuje v odpoledních hodinách 
odbornou péči i dospělým pacientům nejen 
s DMO. Je velmi oblíbená jak spolupracovníky, 
tak pacienty, kteří zde docházejí na denní tera-
pie. V rámci celoživotního vzdělávání ukončila 
specializaci v oboru pleoptika - ortoptika a dět-
ská sestra. Pro mne samotnou, je velmi aktiv-
ní kolegyní, která úspěšně pracuje nad rámec 
svých povinností, je vždy korektní a velmi si jí 
vážím za její profesionální přístup a zvládání 
všech těžkých a složitých situací, se kterými se 
denně setkává.

Mgr. Darja Waczyńska, 
vrchní sestra DRS

Renata Nedomová
Renáta Ne-

domová je velmi 
aktivní a empa-
tická kolegyně, 
které si nesmírně 
vážím. Její profe-
sionální přístup a 
holistický náhled 
při řešení těž-
kých a složitých 
životních situací 
rodin s handica-
povanými dětmi 
je na velmi vyso-
ké úrovni. Velmi 
dobře se orien-

tuje v oboru rehabilitace handicapovaných 
dětí, poradenství, stimulacích, terapeutickém 
krmení, apod. Dokáže svým vystupováním 
navodit velmi příjemnou atmosféru jak mezi 
postiženými dětmi a jejich rodiči, tak mezi svý-
mi kolegyněmi, pro které je symbolem klidu, 
rovnováhy a optimismu. Průběžně se vzdělává 
a zavádí nové postupy do praxe. Od roku 1997 
se plně věnuje prosazení NDT Bobath koncep-
tu do komplexní ošetřovatelské péče u posti-
žených dětí, které má na starosti na oddělení. 
Rovněž aplikuje ve své práci bazální stimulaci, 
která je pro naše děti velmi přínosná k jejich 
neuropsychickému rozvoji. Na svou práci je 
vždy pečlivě připravená, je velice svědomitá, 
odpovědná. Velmi dobře spolupracuje s ostat-
ními odborníky v zařízení a podílí se jako 
mentorka v odborném vedení praxí studentů  
u Ostravské univerzity, obor dětská sestra, jakož  
i dalším studentům u jiných vyšších odborných 
škol, zaměřených na péči o handicapované 
děti. 

Je rovněž velmi aktivní nad rámec svých po-
vinností a podílí se na volnočasových aktivitách 
handicapovaných dětí. Pro mne i ostatní kole-
gyně je příkladem tzv. „ zlaté sestřičky“.

Mgr. Darja Waczyńska, 
vrchní sestra DRS 

Novinky za 4. čtvrtletí 
roku 2010
ARO
•  používání čelního oxysenzoru u neklidných 

pacientů 
•  1 ks vozík pro anestezii
•  2 ks přepravní vozík 

Centrální příjem s Emergency 
•  madlo v kabince v Centrální šatně
•  háčky pro uložení tašky s obuví pro pacienty 
•  3 ks EKG 

Chirurgie a úrazová chirurgie 
•  operační světla na sály č. 1, 3, 4
•  nové vozíky na EKG (drátěný systém) 

Interna 
•  stanice A, C, D - EKG 
•  stanice E – sprchovací vozík 

•  stanice G – jídelna a kuchyňka vybavena 
nábytkem a televizí 

•  stanice E, I, H – víceúčelové vozíky 
•  katetrizační sál - defibrilátor 
•  odborné ambulance - nový nábytek 

Nemocniční lékárna 
•  nová centrální lednice LIEBHERP GKPv 1480
•  5x nové PC 

Neurochirurgie 
•  na op. sále nový elektrochirurgický přístroj 

Martin maximum s příslušenstvím
•  op. sál a JIP – malování 

Neurologie 
•  EEG přístroj TruTcan – pro zpřesnění zá-

znamu činnosti mozku 

Oftalmologie 
•  aplanační tonometr – přístroj určen k měře-

ní nitroočního tlaku 

•  optotyp – čtecí tabule 

Ortopedie 
•  sprchovací lehátko
•  multifunkční křeslo
•  kolenní motodlaha 

Patologie
•  na nové Histologické pracoviště - přikrajo-

vací stůl 

Radiologie a zobrazovací metody 
•  na pracovišti magnetické rezonance proběh-

lo školení MR srdce a byl zahájen zkušební 
provoz 

Rehabilitační a fyzikální medicína 
•  5.–7. 11. 2010 Kurz „využití metody pilates 

v kinezioterapii“ pro 16 fyzioterapeutů pod 
vedením Mgr. Petry Dobešové 

•  22. 11. 2010 seminář pro plicní specialisty lé-
kaře a zdrav. pracovníky o plicní fyzioterapii 

Kandidátky Městské nemocnice Ostrava na 
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Bc. Alice Zigová
Sestra Bc. Alice Zigová pracuje v Ambulan-

ci pro léčbu bolesti Městské nemocnice Ostra-
va od roku 2006. Při své práci přistupuje k pa-
cientům velmi vlídně a vždy s milým úsměvem 
na tváři. Její laskavá slova pomáhají pacien-
tům překonat jejich těžké chvíle. Sestra Alice 
dokázala v ambulanci bolesti vytvořit prostře-
dí pro porozumění bolesti, pomoci. Vyjádření 
díků od mnoha pacientů za její laskavý přístup 
je oceněním nejvyšším. Bc. Alice Zigová se 
nadále vzdělává nejen v oblasti léčby bolesti.  
V loňském roce ukončila bakalářské studi-
um na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  
v oboru Zdravotní vědy a nyní pokračuje  
na Pedagogické fakultě JEP v Olomouci v ma-
gisterském studijním programu, obor učitel-
ství pro SZŠ.

Bc. Alice Zigová patří k sestrám, které vklá-
dají do ošetřovatelské péče empatii a lásku  
ke své profesi. Jejím životním mottem je:  
Laskavé slovo je taky lék.

Ambulance pro léčbu bolesti je místem, kde 
přicházejí pacienti zejména s chronickou boles-
tí. Práci zde nemůže vykonávat každá sestra, ale 
pouze ta, která dokáže vytvořit atmosfétu klidu, 
naděje, že pacientovi bude poskytnuta pomoc. 

Příkladem takové sestry je Bc. Alice Zigová. 
Pro každého pacienta dokáže najít povzbudivá 
slova pomoci.

Bc. Jana Kozubová, 
vrchní sestra  

Anesteziologie a resuscitace

Dagmar Zelená
 
Dagmar Zelená je velmi aktivní a empa-

tická kolegyně, které si nesmírně vážím. Její 
profesionální přístup a holistický náhled při 
řešení těžkých a složitých životních situací ro-
din s handicapovanými dětmi je na velmi vy-
soké úrovni. Velmi dobře se orientuje v oboru 
rehabilitace handicapovaných dětí, poraden-
ství, stimulacích, terapeutickém krmení, apod. 
Dokáže svým vystupováním navodit velmi 
příjemnou atmosféru jak mezi postiženými 
dětmi a jejich rodiči, tak mezi svými kolegy-
němi, pro které je symbolem klidu, rovnováhy  
a optimismu. Podílí se na vedení odborných 
praxí a stáží a prezentuje ošetřovatelství  
v rámci NDT Bobath konceptu, který je zatím 
relativně „novým“ konceptem používaným  
v republice při komplexní péči o děti s dětskou 
mozkovou obrnou.

Dokáže svým klidným a profesionálním 
přístupem řešit každodenní problémy rodičů 
i dětí umístěných v našem zařízení k dennímu 
pobytu. Je velmi komunikativní a velmi dobře 
spolupracuje s dalšími odborníky. Spolupracuje 
při vedení odborných praxí studentů nebo stá-
ží odborníků z jiných zařízení. Rovněž se podílí 
na poskytování ambulantní péče a bukofaciální 
reedukace - terapeutickém krmení u dětí, kte-
ré mají problémy s příjmem potravy a tekutin, 
nebo se převádí z krmení sondou na fyziologic-
ké krmení. 

Mgr. Darja Waczyńska, 
vrchní sestra DRS

Irena Mechová
Irena Mechová pracuje jako sestra specia-

listka na JIP, vedoucí indikátoru kvality pro ba-
zální stimulaci na Chirurgii a úrazové chirurgii 
Městské nemocnice Ostrava už od roku 1993. 
Zasloužila se o integraci bazální stimulace do 
ošetřovatelské péče v MNO. Je vedoucí indiká-
toru kvality bazální stimulace v MNO, podílí se 
na rozvoji bazální stimulace v MNO. Její záslu-
hou se stala JIP chirurgického oddělení MNO 
akreditovaným výukovým pracovištěm pro pra-
xi bazální stimulace. Vede odbornou praxi kur-
zů bazální stimulace. Spolupracuje s Institutem 
bazální stimulace ve Frýdku-Místku. Díky zave-
dení prvků bazální stimulace se stala ošetřova-
telská péče lidštější, empatická a komunikativní 
směrem k pacientům a jejich rodinám.

Sestra Irena získala v práci přezdívku „ sest-
ra Bazálka“. Lze ji porovnat s bylinou bazalkou, 
která má protizánětlivé účinky, neopakovatel-
nou chuť a podporuje dobrou náladu. Sestra 
Irena – Bazálka je jako tato bylina. Rozdává 
dobrou náladu nemocným i kolegyním a neopa-
kovatelně pomáhá najít chuť do života nemoc-
ným i jejich blízkým.

Zvládá náročnou práci na JIP chirurgické-
ho a traumatologického oddělení. Je vždy milá, 
usměvavá, dobrá nálada jí nikdy nechybí. Pro 
pacienty má vždy hřejivý úsměv a pohlazení. Má 
ohromnou chuť pomáhat druhým a tím se stává 
vzorem pro své kolegyně. 

Bc. Jana Vůjtková, 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

•  ve dnech 25. 11., 28. 11. a 2. 12. 2010 akce 
VZP DNY ZDRAVÍ, prezentace odd. RFM 
– vertebrogenní onemocnění – prevence  
a léčba 

•  Ergoterapie – interaktivní CD pro trénink 
mozku = Brain Joging 

•  nové horizontální kolo Paso R. – pro mecha-
noterapii 

Urologie 
•  2 ks křísící přístroj pro lůžkovou stanici  

a ambulanci
•  1 ks ultrazvuk pro operační sál – dokonalejší 

zobrazení vyšetřovacího orgánu, možnost 
souběžného sledování ve dvou rovinách při 
punkci prostaty

Všeobecné praktické lékařství 
•  nová pracovna pro lékaře – preventistu

Dětský rehabilitační stacionář 
•  kurs tejpování pod vedením Lucie Krestové - 

v termínu od 5.–7. 11. 2010 a 3.–5. 12. 2010
•  organizace a aktivní účast na konferenci 

„Pracujeme společně“ a prezentace DRS na 
akci 

•  „Lidé lidem 2010“ – den sociálních služeb  
a souvisejících aktivit v Domě kultury města 
Ostravy dne 9. 11. 2010

•  návštěva Mikuláše, čerta a anděla v DRS 
dne 3. 12. 2010 – předání dárků dětem za-
jistili zaměstnanci firmy Staropramen, Pi-
vovar Ostrava a.s.

•  oddílenská konference 17. 12. 2010 na téma 
„Nové poznatky ze specifických oborů souvi-
sejících s péčí o handicapovaného pacienta“ 

LDN Radvanice 

Rehabilitace 
•  vířivá vana pro horní a dolní končetiny – 

lázeň zvyšuje prokrvení, lokální metabolis-
mus a aktivuje kožní receptory. Využívá se  
u stavů po operacích nebo úrazech končetin, 

u svalových atrofií, periferních parézách 
případně trofických změnách končetin 

 •  rotoped – tréninkem na magnetickém tre-
nažéru lze dosáhnout zlepšení funkce kar-
diovaskulárního systému. Využívá se také 
po úrazových stavech a po operacích na 
dolních končetinách ke zvýšení svalové síly 
a rozsahů kloubů. 

Lůžkové oddělení
•  do protokolu mimořádných událostí a zjiš-

těných okolností zapisujeme, zda pacient 
užívá Warfarin

•  stanice C, D jsou nově vymalovány, barevné 
stěny opticky stimulují pacienty a usnadňují 
jejich orientaci v prostoru

•  stanice A, B, C, D byly vybaveny odsávačka-
mi  NewAskir 30 k odsání dýchacích cest. 

Bc. Jana Vůjtková,  
NOP

Sestru roku Moravskoslezského kraje 2010
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„Přijďte, máme u nás něco zcela unikát-
ního“, pozvala mne vrchní sestra Otorinola-
ryngologie Jarmila Gunterová a popsala svou 
kolegyní Simonu Gebauerovou jako člověka 
sedmera řemesel, šikovnou opravářku a zlep-
šovatelku, která v ten den překvapila své kole-
gyně ukázkou dřevěných figurek. A skutečně, 
když je vyložila na poličku, nechtělo se mi věřit, 
že je vyřezávala amatérka a ještě k tomu žena.

„Můj první výtvor bylo srdíčko. Zhotovit 
středně velkou sošku mi trvalo čtyřicet hodin. 
Jak vidíte, není soška ještě navoskovaná, ani 
obličej není dost propracovaný. Bojím se to 
ještě vylepšovat, aby se neuštípla nějaká důle-
žitá část. Takže výsledek není podle mne úplně 
ideální,“ říká paní Simona, ze které zaujetí pro 
věc přímo srší. Mně se figurka zdá téměř do-
konalá. 

„Já se teprve učím, jsem samouk. Necho-
dila jsem do žádného kurzu řezbářství, ale osm 
let jsem navštěvovala výtvarný obor v Lidové 
škole umění, protože mne odmalička bavily 
různé výtvarné techniky, kromě řezbářství. Po-
prvé mne myšlenka na práci se dřevem napadla 
asi v pětadvaceti letech, když můj bratr dostal 
sadu dlát. Říkala jsem si, že bych to chtěla zku-
sit, ale dostala jsem se k tomu až před dvěma 
lety. Když v okolí mého bydliště ořezávali lípy, 
řekla jsem si, že posbírám silnější větve a něco 
zkusím. Použila jsem zavírací nůž a zničila si 
prsty, ale docela mi to šlo. Řežu s ním dodnes, 
i když mám už jiné dva profesionální kousky. 
Na ty jsem si doposud nezvykla, špatně mi sedí 
v ruce. Z některých lip rostoucích u vozovek je 
prý dřevo tvrdší. Údajně obsahuje částečky za-
rostlého písku. Velmi dobře se řeže z topolu, ale 
dřevo není dekorativní. Každopádně si myslím, 
že mne tato záliba už nepustí. Je to velice uklid-
ňující práce a přesně splňuje to, co jsem očeká-
vala - z obyčejného kousku dřeva vytvářet to, 
co bylo v mých představách a nakonec se rado-
vat z výsledku“, říká sestra Gebauerová, která 
se snaží získávat zkušenosti od profesionálů.

„Byla jsem se podívat a sbírat rozumy na 
hradě Sovinci, kde probíhalo řezbářské sym-
pozium. Ptala jsem se, čím a jak se ředí vosk, 
jaké používají techniky, jak dlouho má dřevo 
schnout. Překvapil mne řezbář, podle něhož je 
lipové dřevo nejlepší čerstvé, ještě vlhké. Proto 
ho někdy při práci i máčejí.“

Prohlížím si krásnou kresbu příjemného 
oválku vybroušeného z jilmu, jehož dřevo je 
pro ruční opracování příliš tvrdé. „Možná by 
z něj něco vyřezal muž, který má vetší sílu. 
Mne i z lípy bolí ruce. Abych neměla na prs-

tech puchýře, olepím si je předem náplastí. 
Jednou bych chtěla vyřezat Betlém. Zatím mi 
jdou jakž takž zvířátka, ale horší je to s lidmi, 
vytvořit obličej není lehké. Vždy mě moc bavilo 
něco vymýšlet“, říká sestra Simona a ukazuje 
mi své zlepšováčky. Držák z kusu zohýbaného 
drátu na infuzní lahvičku, která nemá závěs a 
další variantu z vykapané plastové láhve nebo 
závěsnou přihrádku na chorobopis.

„Miluji přírodu, chodím ráda do okolí Hlu-
čína, k řece, když jen vidím kousek dřeva, už 
přemýšlím, co by z něho mohlo být. Třeba ně-
jaký dáreček pro potěšení blízkých,“ usmívá se 
na závěr paní řezbářka.

(via)

 

Stručný přehled vybraných 
změn v sociální oblasti 
Od 1. ledna 2011 došlo v oblasti práce a sociál-
ních věcí k následujícím změnám:

příspěvek na bydlení
•  zvýšení výše příspěvku v souvislosti se zvýše-

ním nákladů na bydlení 

porodné
•  je vypláceno pouze na první živě narozené dítě
•  nárok má pouze rodina, jejíž příjem  je niž-

ší než 2,4 násobek životního minima rodiny  
(př: rodina ve složení 2 dospělí + 1 dítě – pří-
jem nesmí být vyšší než 16 992 Kč) 

rodičovský příspěvek
•  u tříleté varianty dochází k posunu termínu 

volby varianty čerpání na 9. měsíc (do 31. 12.  
2010 to byl 21. měsíc) věku nejmladšího  
dítěte

•  u čtyřleté varianty je již od 10. měsíce věku 
dítěte dávka poskytována pouze ve snížené 
výměře (3 800Kč) 

•  ke změnám nedochází u dětí zdravotně posti-
žených

sociální příplatek
•  nově náleží pouze rodinám se zdravotně posti-

ženým členem

příspěvek na péči
•  u osob starších 18 let došlo ke snížení výše pří-

spěvku z 2.000 Kč na 800 Kč

nemocenské dávky
•  nemocenské dávky vyplácené Českou správou 

sociálního zabezpečení jsou vypláceny až od  
22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény, do 22. dne dočasné pracov-
ní neschopnosti nebo karantény zaměstnanci 
náleží náhrada mzdy či platu

důchodové pojištění
•  došlo k valorizaci důchodů – základní výměra 

důchodů se zvýšila o 60 Kč, procentní výměra 
starobního, invalidního, vdovského, vdovec-
kého a sirotčího důchodu se zvýšila o 3,9 %

•  příplatky k důchodům účastníků národního 
odboje vedeného za osvobození a vznik Čes-
koslovenska lidí perzekuovaných po roce 1948  
a některým pozůstalým po nich se zvýšily  
o 3,9 % 

oblast nezaměstnanosti
•  uchazeč o zaměstnání si již nemůže přivydělat
•  uchazeči o zaměstnání, který bez vážného 

důvodu (důvody uvedené v zákoníku práce) 
sám ukončí zaměstnání nebo dohodou se za-
městnavatelem je poskytována podpora v ne-
zaměstnanosti pouze 45 % průměrného mě-
síčního čistého výdělku nebo vyměřovacího 
základu a to po celou dobu podpůrčí doby

•  podpora v nezaměstnanosti již není poskyto-
vána uchazeči o zaměstnání, kterému náleží 
zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné, 
čerpání podpory v nezaměstnanosti je posu-
nuto  o dobu, po kterou uchazeči o zaměst-
nání náleží zákonné odstupné, odbytné nebo 
odchodné

•  uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne za-
hájit samostatnou výdělečnou činnost může 
získat od úřadu práce překlenovací příspěvek 
na úhradu např. nájmu z provozních prostor, 
nákladů na dopravu materiálu aj., příspěvek je 
možné vyplácet po dobu nejdéle pěti měsíců

Podrobnější informace čtenář nalezne na webo-
vých stránkách www.mpsv.cz

Petr Popek, vedoucí
Oddělení zdravotně-sociálních služeb

zdroj: MPSV

Řezbářka z Otorinolaryngologie



Když jsem se chystala za sestrou Annou Ma-
týskovou z Klinické onkologie, přemýšlela jsem, 
jak se tak může stát, že někdo vydrží na jednom 
pracovišti 35 let. Hned jak jsme se setkali, tak 
mne usměvavá energická sestra Anna vyvedla 
z omylu: „Ne 35, ale 38 let už tady pracuji. Tři 
roky jsem byla na poliklinice a to mi nezapočíta-
li. Nastoupila jsem 17. července 1972 na JIP in-
terního oddělení k primáři Dvořákovi. A potom 
po mateřské v roce 1980 jsem se vrátila zpát-
ky na internu, po roce jsem kvůli dítěti přešla 
na závodní ambulanci. Tam jsem byla tři roky. 
Když syn začal chodit do školky, tak jsem přešla 
na zubní. Byla jsem tam sedm let a pak jsem se 
vrátila zpátky. Na onkologii jsem už devět let, 
předtím jsem dělala šest roků na hematologii,“ 
vzpomíná na svoji pouť po pracovištích Městské 
nemocnice Ostrava. Zajímá mne, kde a kdy to 
bylo nejlepší. „Asi v mládí na JIPce, když člo-
věk se učil, získával spoustu nových zkušenos-
tí. Zajímavé to bylo také v roce 1972, kdy jsem 
začala jezdit na rychlé a jezdila jsem až do roku 
1992, s přestávkou v době mateřské dovolené,“ 
říká paní Anna, která to neměla jednoduché ani 
v osobním životě. 

„Byla jsem sama s klukem, rozvedla jsem 
se, když mu bylo 7 let. A když začal dělat sport 
- řeckořímský zápas, začala jsem jezdit s kluky 
na soustředění. I proto mne pak zvolili předse-
dou. Nezápasila jsem, to teda ne, ale dělala jsem 
předsedkyni celé severní Moravy. Jezdila jsem 
se závodníky na všechny soutěže po ČR i do ci-
ziny. Mluvím trošku německy a většinou jsme 
jezdili na turnaje do Hamburku, do Brém, kde 
jsem měla na starosti organizaci, aby vše klaplo. 
Syn se tomuto sportu věnuje pořád, dělá repre-
zentačního trenéra v Praze. Má štěstí v životě, 
že dělá svého koníčka jako své povolání. Takže 
mým velkým koníčkem je sport. Chodím v ne-
mocnici dvakrát týdně plavat, jezdím ráda na 
hory. Jezdíme do západních Tater na Oravici, 
kde jsou termální lázně. Tam chodíme na pro-
cházky, jdeme se i vykoupat. Vloni jsem funkci 
předsedy oblastního svazu položila, protože je 
toho strašně hodně. Mám 81letou už trošku po-
pletenou maminku, které se poslední 2-3 roky 
musím opravdu intenzivně věnovat.“

Ráda vzpomíná na své bývalé spolupracov-
níky. „Vždy jsem měla štěstí na dobrý kolektiv. 
Tenkrát na intenzivce nám třeba Liduška Klás-
ková dělala staniční, velmi dobře jsme vycházeli 
s primářem Dvořákem, starým panem primá-
řem Černým, asistentem Stuchlíkem, doktorem 
Chmurou… všichni jsme byli zhruba ve stejném 

věkovém rozpětí, lékaři mohli být o 8-10 roků 
starší. Byl to velmi  příjemný kolektiv, drželi 
jsme spolu, žádné hádky nebyly, nic nepříjem-
ného, bylo to úplně úžasné. Proč jsem se rozhod-
la dělat sestru? Protože maminčina sestra dělala 
sestru na ortopedii a já jsem odmalička chodila 
za ní. To ještě fungovala stará ortopedie vedle 
laboratoře. Vždy se mi to povolání moc líbilo, 
odmalička jsem k tomu tíhla. Po základní škole 
jsem se chystala buď na chemickou průmyslov-
ku nebo na zdravotní školu. A protože mne vzali 
na zdravotní školu, bylo rozhodnuto. Svou práci 
sestry mám ráda, neměnila bych.“ 

Ptám se také na nejlepší zkušenosti s paci-
enty? „ Ráda vzpomínám na  hematologii. Tam 
jsme dělali odběry většinou ve dvou a měli jsme 
i 150-160 lidí. Ta práce mne bavila, šlo mi to 
zkrátka docela od ruky. Když někdo přijde s tím, 
že se strašně bojí, já ho rychle zpacifikuji. Ale 
všeobecně se o mně ví, že dobře dělám odběry, 
takže někteří pacienti na mne čekají. A děvčata 
z hematologie mi říkala, že  pacienti na mne do-
dnes vzpomínají. Když jsem se  tam jednou asi 
po čtyřech letech na chviličku vrátila, protože 
jim někdo vypadl, pacienti  mne vítali s nadše-
ním – jé, vy jste se nám vrátila. Ale já jsem tam 
zaskakovala jen dva dny,“ usmívá se paní Anna. 

Zajímá mne rovněž, proč nastoupila na on-
kologii. Trošku zvážní: „Víte zdravotnický obor 
interna je těžký, protože to nemáte jako na chi-
rurgii, kde pacientovi něco vyříznou a za tři až 
čtyři dny je v pořádku. Na interně je přece je-
nom všechno dlouhodobější. Chvíli to trvá, než 
se pacient vyšetří, než dojdou výsledky, je tam 
spousta dalších úkonů.  Mne spíš baví tvůrčí 
práce a když vidím za sebou výsledek. Na on-
kologii je  práce psychicky náročná, zvlášť v po-
slední době, kdy máme spoustu mladých paci-
entů. Ale zase vidíte, jak se to rapidně zlepšuje, 
že vaše práce je k něčemu, že pomáhá.  Když 
vidíte, že pacienti přijdou jako trosky, za půl 
roku se ‚zvetí‘ a mají šanci přežít, tak vás to těší.  
A člověk má takovou tu vnitřní radost.“

Vaše životní krédo? „Co tě nezabije, to tě 
posílí, anebo vždy říkám klukovi: nech kámen 
ležet a vodu běžet, ono se to vždy nějak utřepe. 
Nejsem ten katastrofický člověk, který si říká 
– ježíš, teď budou nějaké problémy. Já si spíš 
říkám, až problémy přijdou, tak budou, teď to 
nebudu řešit. Nebudu si dělat nervy půl roku 
dopředu, co bude. Žiji současností a řeším věci 
tak jak, přicházejí. Těší mne, že mám fantastic-
kého kluka, který jezdí po celém světe a všichni 
ho mají rádi. Je vstřícný, ochotný, kamarádský. 
Teď byl na olympiádě v Číně jako trenér a part-
ner našeho nejlepšího sportovce. A když vidíte, 
že máte za sebou takovou pěknou cestu, že se 
vám ten kluk povedl, nefetuje, nekouří , nepije… 
žije tím svým sportem - tak to mne v životě nej-
víc uspokojuje,“ říká paní Anna. 

Nedá mi nezeptat se na recept, jak je mož-
né vydržet tak dlouho v jedné nemocnici? 
„To je srdíčková záležitost. To je prostě moje ne-
mocnice. Bydleli jsme tady naproti v pivovaře a 
když jsme dělali od šesti, já jsem už v pět hodin 
byla v práci. Teď to dělám stejně i když pracu-
ji od sedmi. Tato nemocnice je prostě můj do-
mov. Nikdy bych neodešla, ani omylem. Mohla 
jsem odejít do Vítkovic, ale nelákalo mne to. A i 
když jsem pracovala na poliklinice, pořád jsem 
si udržovala kontakt se všemi, se kterými jsme 
se znali. Když jsem mohla, tak jsem za holkami 
přišla. Drželi jsme spolu, pomáhali jsme si na-
vzájem. Nebylo peněz, nebylo ničeho, ale měli 
jsme se rádi a bylo veselo. Dodneška se schází-
me, kamarádíme, jezdíme spolu na dovolené,“ 
uzavírá své povídání paní Anna. 

(via)
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Štědrý den v DSS  
se povedl

Vánoční čas je pro uživatele našeho zařízení 
obdobím vzpomínání na Vánoce strávené doma 
v kruhu rodinném. Přípravy na Štědrý den zača-
ly již v době adventní, kdy jsme s uživateli zdo-
bili větvičky a svíčky na štědrovečerní stůl. Celý 
24. prosinec probíhal ve slavnostní atmosféře, 
především v naší jídelně, kterou jsme také vá-
nočně vyzdobili. Uživatelé seděli u rozsvícené-
ho stromečku nebo sledovali televizní pohádky. 
Pojídali ovoce a cukroví, které jsme napekly my, 
pracovnice DSS. Odpoledne jsme si připomněli 
vánoční zvyky: pouštěli jsme lodičky z ořecho-
vých skořápek a rozkrajovali jablíčka. Pak už 
následovala štědrovečerní večeře. Po ní nás 
zvoneček svolal ke stromečku, kde jsme zpíva-
li koledy, a povídali jsme si o rodinách. Všichni 
jsme se snažili vytvořit po celý den slavnostní 
atmosféru a věřím, že se nám to podařilo.

Alena Gebauerová

Zimní zahradou 
LDN zněly koledy

Vánoční koledy přilákaly v úterý 14. pro-
since dopoledne pacienty Léčebny dlouhodobě 
nemocných do zimní zahrady zhruba 50 paci-
entů. Mnozí z nich přijeli na vozíku nebo při-
šli o berlích, jednoho pacienta sestry přivezly  
i s lůžkem. Do Léčebny dlouhodobě nemocných 
v Radvanicích  zavítalo 16 dětí ze Základní školy 
v Hošťákovicích pod vedením učitele ing. Karla 
Vinického, který je doprovodil na kytaru. Zazně-
ly nejen tradiční koledy jako Půjdem spolu do 
Betléma, Narodil se Kristus Pán, ale také třeba 
Rolničky. Spousta pacientů si písničky pobru-
kovala s dětmi. Na závěr vánočního vystoupení 
zazněla píseň o tom, jak se děti těší na Vánoce. 
Podle slov učitele ing. Vinického je nejkrásněj-
ším obdobím v životě právě to, když se na něco 
těšíme. A protože pacienti i sestry poděkovali 
za vystoupení velkým potleskem, minisoubor 
z Hošťákovic přidal ještě dvě národní písně.   

(via)

Tato nemocnice je moje srdíčková 
záležitost
O životní pouti městskou nemocnicí, vzpomínkách, starostech i radostech



Internou zněly koledy

Celkem šest stanic Interny Městské nemoc-
nice Ostrava v pondělí 20. prosince navštívili 
žáci Základní umělecké školy ze Sokolské uli-
ce 15 s krátkým hudebním vystoupením. Na 
pořadu dne  byly především koledy a vánoční 
melodie. Tři žáky, kteří hráli na zobcové flétny, 
doprovodila na klávesy paní učitelka Olga Čer-
máková. 

Učitel školy pan Jiří Grym na každé stanici 
uvedl vystoupení žáků a popřál všem pacientům 
brzké uzdravení.

(via)

Janáčkova filharmonie Ostrava a Dětské lé-
kařství MNO pořádaly ve čtvrtek 9. prosince  ve 
společenském sále Domu kultury města Ostra-
vy předvánoční koncert pod názvem Po stopách 
gospelu.

Na úvod vystoupil primář Dětského lékař-
ství MNO doc. MUDr. Jaroslav Slaný CSc., mim. 
prof., který připomněl adventní čas konání kon-
certu, kdy je již dlouholetým zvykem pořádat 
benefiční a charitativní akce.

V podání předního gospelového souboru 
Q VOX a za doprovodu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava řízené Milošem Machkem pak zazněly 
slavné černošské gospelové songy jako napří-
klad Deep River, There Is Joy, Sinner Saved by 
Grace a mnoho dalších.

Součástí koncertu byla sbírka pro Dětské lé-
kařství naší nemocnice, na kterou dárci přispěli 
během koncertního večera částkou  šest a půl ti-
síce korun, avšak konto, zřízené k tomuto účelu 
bude aktivní až do konce měsíce ledna 2011. 

Podle primáře doc. MUDr. Jaroslava Slané-
ho CSc., mim. prof., peníze ze sbírky budou po-
užity na zlepšení vybavení Dětského lékařství. 

Vedení Janáčkovy filharmonie Ostrava se 
s vedením Dětského lékařství MNO dohodlo, že 
budou v těchto adventních akcích pokračovat  
i v letech následujících.
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V měsíci lednu slaví významné  
životní jubileum:

Anna Ticová, Kristina  Staňková,
Bc. Jana Vůjtková, Eva Přibylová,  

MUDr. Jan Sikora, Zdeňka  Babiařová,
Zdeňka  Pulkrábková, Věra  Vrublová,  

Anna Koliášová, MUDr . Milan Kremer,  
Dagmar Tichopádová,  

MUDr. Hana Podešvová
Pracovní výročí v měsíci lednu:

20 let v MNO: Robert Duháček,  
Gabriela Gáborová, Martina Václavíková, 

Bc. Jiřina Kyčerková.
25 let v MNO: Zdeňka Šustková,  
Olga Tučková, Taťána Papáková

30 let v MNO: Lenka  Sidorová,  
Božena Kuchnová

35 let v MNO: Milan Sladký
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Adventní čas v Domě sociálních služeb
 

V současnosti je vánoční čas spjat s řadou 
adventních zvyků, symbolů a svátků, které po 
dobu 4 nedělí zpříjemňují svým kouzlem a výji-
mečností všední den. Každým rokem se snaží-
me zimní čas zpestřit uživatelům služby přípra-
vou programů a aktivit, které přinášejí nejeden 
okamžik radosti. Některé se snažíme oprášit  
z prachu zapomnění, jiné jsou natolik známé, 
že nezažít je, by zkazilo všem Vánoce.

Začínáme svátkem sv. Martina, jakožto 
předzvěstí nadcházejícího adventu a to přípra-
vou martinských koláčů. Ty se kdysi připravo-
valy především pro mužské a pro chasu, aby 
jim vydržela celý rok mužná síla. Koláče vždyc-
ky patřily s pečenou husou a pivem na martin-

ské oslavy. Navíc v předvečer sv. Martina se 
pálily martinské ohně, proto jsme měli velikou 
radost z vystoupení skupiny mARTany, která 
předvedla ohnivou šou. 

Artistické žonglování za doprovodu pů-
sobivé hudby sklidilo velký úspěch u publika.  
I když celou akci jsme měli spjatou i s lampi-
ónovým průvodem a jeho proměnami v čase, 
dojem ze šou byl nezapomenutelný. Následo-
valo první pečení tak jako v loňském roce, per-
níčky, rohlíčky v prvním adventním týdnu po 
svátku Ondřeje. 

Nedokážeme si představit adventní čas bez 
Mikuláše, letos k nám zavítal dvakrát, poprvé 
hravým divadelně-žonglérským vystoupením 
skupiny mARTany ve stylových převlecích. 
Nejkrásnějším mikulášským dárkem skupiny 
bylo pro mnohé setkání s fenkou Eliškou, kte-
rá zdárně vykonala canisterapeutické zkoušky 
a měla svůj první pracovní den.

Podruhé Mikuláš se svou tradiční druži-
nou obcházel celé zařízení a rozdával nadílku 
každému, koho potkal. 

Čekání na Vánoce zpestřila beseda o sym-
bolech Vánoc, nejzajímavější bylo seznámení  
s růží z Jericha, která společně se jmelím a vá-
noční hvězdou je květinou Vánoc. Dokonce se 
říká, že je věčná jako Ježíšek. Nevěřily bychom, 
jak se tato květina dokáže vzkřísit. I pro paní 

Maníkovou má tato květina zvláštní příběh  
a jsme rádi, že jsme díky jejímu vyprávění po-
cestovali časem.

Poslední adventní týden jsme tvořili z vizo-
vického těsta klasické ozdoby, betlém a pro po-
bavení připravili vánoční kviz. Musíme uznat, 
že pro všechny bylo milé dozvědět se o historii 
vánoční pohlednice, o zdobení stromečku, o an-
glickém cukráři Smithovi a jeho žertovné prs-
kající sušence anebo kolik lidí strávilo Vánoce 
ve vesmíru. Krásným a upřímným poděková-
ním za zážitky bylo vyslovení přání zažít advent  
a být spolu opět příští rok. Přejeme všem krás-
né vzpomínky na svátkování.

Bc. Lenka Polichronovová

Číslo konta: 117257133/0300

Koncert Po stopách gospelu začátkem tradice


