
Paní vrchní, prvního ledna jste z Pneu-
mologie a ftizeologie přesídlila do Léčeb-
ny dlouhodobě nemocných, proč?

Přesídlila jsem proto, že jsem dostala na-
bídku od paní náměstkyně Bc. Vůjtkové, kterou 
jsem ráda přijala. Byla jsem touto nabídkou 
překvapená, nicméně jsem za ni velmi vděčná, 
protože geriatrie je obor, který studuji a chci se 
mu věnovat do budoucna.
Dlouho jste dělala plicní obor, můžete po-
rovnat v čem je práce vrchní sestry v LDN 
jiná?

Ve všem. Musím postupně zapomínat na 
všechno, co jsem dělala na plicním a musím si 
osvojovat to všechno tady. V čem to není jiné - 
to je práce s lidmi. V tom je to stejné, jestli je to 
práce s 10 lidmi, anebo se 70 lidmi, je to pořád 
práce s lidmi. Je to o tom, jaké má člověk komu-
nikační dovednosti, jestli si vytváří kolem ko-
munikační bariéry, anebo naopak, je umí bořit. 
O tom to je. Ale co se týče odborné stránky věci, 
jde především o zajišťování organizačně-pro-
vozní a personální agendy, a to je diametrálně 
odlišná práce. Takže já jsem musela postupně 
zapomínat na to, co jsem dělala a musím se učit 
a učím se dělat to, co je zapotřebí dělat tady. 

Je vám nějak nápomocné vaše studium 
geriatrie?

Geriatrické ošetřovatelství je problema-
tickou oblastí našeho zdravotnictví a já pevně 
doufám, že zkušenosti z LDN, které postupně 
nabývám a vědomosti z univerzity mi pomohou 
na cestě ke zlepšení tohoto ne příliš uspokoji-
vého stavu.
Když jste do LDN přicházela, měla jste ně-
jakou představu o této práci?

Představu jsem měla, protože my jsme tady 
měli a máme v rámci vysokoškolského studia 
zajištěnou výuku. Takže já jsem LDN poznala 
z jiné strany – coby student. Měli jsme tady ně-
kolik předmětů, kdy jsme i pracovali s pacien-
ty, byla jsem tady týden na praxi. Takže já jsem 
tady byla v podstatě v takovém tom živém pro-
vozu přímo u lůžka pacienta. 
Jste v LDN prozatím krátce, už jste něco 
změnila, nebo chcete změnit?

Neměla jsem tendence něco zásadně měnit 
a zatím je nemám, protože jsem nastoupila do 
jedoucího vlaku. Funguje to tady, provoz je za-
jištěn a já chci, aby zůstal zajištěn. Není mým 
záměrem ,,bořit stojící dům“. V současné době 
se především seznamuji s tím, jak je oddělení 
zabezpečeno personálně, jak kvalitativně je po-
skytovaná přímá ošetřovatelská péče, která se 
odráží v tom, jak jsou pacienti spokojeni, jestli 
jsou saturovány jejich potřeby tak, jak mají být. 
To všechno je dlouhodobý proces, vše se nedá 
zvládnout v průběhu několika málo dnů nebo 
týdnů. Já si myslím, že to bude trvat měsíce. 

Zatím jsem udělala pouze dílčí změny, jest-
li budu dělat nějaké komplexnější nevím, ale 
neplánuji je. Pokud bych nějaké změny chtěla 
dělat, tak by to bylo určitě v součinnosti se sta-
ničními sestrami. Já tady nemůžu přijít a říct 
,,jsem tady bude se to dělat po mém“. To nejde. 
Jsou tady i ostatní. Spolupráce se staničními 
sestrami je výborná a jsou to kolegyně, které 
pracují s nadšením, a doufám, že budou, a to 
se týká všech, nejenom staničních sester, pod 
mým vedením pracovat rádi a dobře. Pokud 
bych chtěla něco měnit, tak by to bylo proto, že 
pracovníci by byli s něčím nespokojeni a chtěli 
by to změnit. Takže bych to úplně obrátila. Ne 
že jsem přišla já a budu dělat své změny, ale po-
kud má někdo pocit, že něco nefunguje a chce, 
aby to fungovalo lépe a má smysluplné a rea-
lizovatelné návrhy, tak já si je ráda vyslechnu  
a zapracuji do své potenciální koncepce. 

Dá se říct, že jste se na práci v LDN těšila?
Já se ráda těším. Ráda se těším na nové 

věci. Těšila jsem se na nové prostředí, protože 
tady je pohoda a klid a při pohledu z okna je vi-
dět les. Těšila jsem se na nové lidi, těšila jsem se 
i na pacienty, těšila jsem se, dá se říci, že úplně 
na všechno.
Spolupracujete i s Domem sociálních slu-
žeb?

Spolupracujeme s nimi velmi úzce, protože 
tam předáváme naše pacienty. Vedoucí - paní 
Mgr. Piskallovou znám dobře, takže počítám, 
že se naše spolupráce bude odvíjet v dobrém 
duchu. Navzájem si rozumíme a nemáme žádné 
problémy. 
Máte to blíže domů když jste z Karviné?

Já bych to měla o hodně blíž, ale nemám.  
I když jsem majitelkou řidičského průkazu, auto 
neřídím a tím pádem to mám úplně stejně, jak 
jsem to měla na Fifejdy, protože jezdím úplně 
stejnými autobusy. Takže jediná výhoda je, že 
jsem dřív v práci asi o 20 minut a můžu z práce 
také o 20 minut později odejít.
Jak tuto změnu přijali doma?

Manžel si zvykl, že stále něco měním ve 
svém životě, takže to nekomentoval. Nekomen-
toval to nikdo. 
Na co se teď v současné době těšíte?

Strašně se těším na první vnoučátko, mělo 
by se narodit v březnu.
A co ve volném čase?

Koníčky a záliby tradičně moc nestíhám. 
Dvakrát týdně chodím do fitka, moc se na to 
vždy těším. Chtěla bych chodit častěji, ale toho 
času moc není a už si ani nevzpomínám, kdy 
jsem naposled četla jinou literaturu než odbor-
nou… Mám tolik knížek nakoupených, nových, 
co jsem si nechala nakoupit od dětí jako dárky 
a prostě na ně nemám čas, to mi vadí. Nicméně 
fyzickou aktivitu vykonávat musím, protože asi 
bych se zbláznila, kdybych ve fitku ty problémy 
nenechala, protože to jsou nové věci v práci, 
věci ve škole, syn je v pubertě, dcera ve vysokém 
stupni těhotenství. A tak člověk rád někde odlo-
ží ty starosti. A koníček mám takový jeden živý 
- to je náš pes, když přijdu z práce a mám pocit, 
že bych si nejraději šla lehnout, musím vzít klíče 
od zahrady a vyvenčit naši fenu Betynu. Dcera 
už nemůže a manžel je v práci. Ale je to fajn, zví-
řata jsou úžasná. 

(via)

V pondělí 10. ledna 2011 se konalo druhé 
kolo kolektivního vyjednávání mezi manage-
mentem Městské nemocnice Ostrava a zástup-
ci jednotlivých odborových svazů, působících 
v Městské nemocnici Ostrava, kterými jsou Od-
borový svaz zdravotnictví a sociální péče České 
republiky, Lékařský odborový klub – Svaz čes-
kých lékařů a Profesní a odborová unie zdravot-
nických pracovníků.

Na programu byla kontrola plnění úkolů 
stanovených zápisem z 1. kola kolektivního vy-
jednávání, uskutečněného již na konci loňského 
roku, dále projednání znění kolektivní smlouvy, 

projednání rozpočtu FKSP pro rok 2011 a dis-
kuze.

Účastníci kolektivního vyjednávání se shod-
li ve všech nově navrhovaných bodech kolektiv-
ní smlouvy i na jednotlivých částkách rozpočtu 
FKSP. V rozpočtu FKSP pro rok 2011 je oproti 
loňskému roku zvlášť výrazná změna. Vyhláš-
kou č. 365/2010 Sb. se změnilo stanovené pro-
cento jednotného přídělu do fondu, které nyní 
činí 1 procento z ročního objemu mzdových pro-
středků bez ostatních osobních nákladů (v roce 
2010 to byla 2 procenta). Návrh managementu 
pro řešení této situace zněl ponechat všechny 

benefity v původní výši a snížení celkové část-
ky objemu finančních prostředků fondu řešit 
snížením částky benefitu příspěvek pro zaměst-
nance. Návrh byl přijat, částka příspěvku pro 
zaměstnance pro rok 2011 tedy činí 2400,- Kč 
(v roce 2010 to bylo 4800,- Kč). Příspěvek na 
stravné, na dětskou rekreaci, na dary při život-
ních a pracovních jubileích, na sociální půjčky 
a na akce pro důchodce byl zachován ve stejné 
výši jako loni.

Ing. Jana Ašerová, 
personální náměstkyně
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PŘEDSTAVUJEME: vrchní sestru LDN Bc. Jarmilu Siverovou

Kolektivní smlouva pro rok 2011 uzavřena
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Biologická léčba  
u plicních nádorů  
je možná

Plicní zhoubné nádory patří mezi nejčastější 
nádorová onemocnění. V roce 2007 byla v Čes-
ké republice prokázána rakovina plic u 4630 
mužů a 1760 žen.

Hlavním rizikovým faktorem, společným 80 
procentům žen a 90 procentům mužů, je jedno-
značně kouření tabáku, nicméně i u nekuřáků je 
to 7. nejčastější nádorové onemocnění. Dalšími 
rizikovými faktory jsou znečištěné ovzduší, ra-
dioaktivita, chlorované metylétery, azbest, slou-
čeniny niklu, chrómu, částice dehtu. 

Alarmující je, že počet denních kuřáků činí 
v naší populaci cca 24,5 procenta, příležitost-
ných asi 8 procent.

Nejčastějším druhem léčby plicní rakoviny 
je – bohužel - vzhledem k většinou pozdnímu 
určení choroby po dlouhém bezpříznakovém 
období, kdy zhoubný nádor plic v těle vzniká - 
podávání chemoterapie, nebo ozařování pacien-
tů. Do popředí se v posledních letech u pacientů 
s nemalobuněčnou rakovinou plic dostává mo-
derní biologická léčba. Podle nejnovějších do-
poručení by u pacientů s tímto typem rakoviny 
mělo proběhnout vyšetření vzorku, odebraného 
například při bronchoskopii, na přítomnost ak-
tivačních mutací receptoru pro růstový faktor. 
Protože právě pacienti, u kterých dojde v labo-
ratoři cytogenetické k prokázání nádoru s ak-
tivačními mutacemi tohoto růstového faktoru, 
jsou vhodnými kandidáty pro tzv. biologickou 
léčbu. 

U pacientů vhodně takto definovaných do-
chází při podávání biologické léčby, která pro-
bíhá polykáním tablet a její nežádoucí účinky 
oproti podávané chemoterapii jsou mírnější, 
k prodloužení přežívání pacientů s daným ty-
pem rakoviny o dvojnásobek. Výrazně lepší pře-
žívání u dané léčby měli pacienti nekuřáci s his-
tologicky prokázaným adenokarcinomem plic. 

V současné době je tato terapie podávána  
i pacientům, léčeným v naší plicní ambulanci, 
ve spolupráci s plicní klinikou Fakultní nemoc-
nice Ostrava.

MUDr. Radovan Kozel,  
primář Pneumologie a ftizeologie 

Nepotřebné budovy 
už nehyzdí areál 

V pondělí 10. ledna začala v areálu Městské 
nemocnice Ostrava nebývalá aktivita. Přijely 
velké stavební stroje a začaly se „zabývat“ nepo-
třebnými budovami bývalé kompresorové sta-
nice a starého bufetu, jehož provoz už pamatují 
asi skutečně jen pamětníci.

Celé akci předcházelo přemístění důležitých 
optických kabelů.

V následujících dnech z obou budov jen 
ubývalo a ubývalo. Potěšitelné bylo, že stavební 
odpad byl průběžně odvážen z areálu, vše pro-
bíhalo bez omezení silničního provozu. Dnes se 
tak můžeme těšit docela hezkým průhledem už 
od vrátnice u správní budovy až k budově am-
bulancí Všeobecného praktického lékařství.

(via)

Již II. ročník bilaterálního neurochirurgic-
ko-radiologického sympozia moravskoslezské-
ho regionu se konal ve dnech 14. a 15. ledna  
v krásném prostředí horského hotelu Soláň.

Dvoudenní setkání pracovníků několika 
nemocnic s převahou zastoupení FN Ostrava 
se zabývalo možnostmi diagnostiky zobrazova-
cími metodami a způsobem neurochirurgické 
léčby poranění CNS a páteře, dalšími tématy 
byly extraaxiální tumory v některých vybraných 
lokalitách a jejich možnosti diagnostiky, léčby  
a některé velmi zajímavé kazuistiky.

V sekci extraaxiál. tumorů byly velmi zají-
mavé kazuistiky popisující diferenciálně dia-
gnostické problémy atypických extraaxiálních 
tumorů, gigantické meningeomy, jednotka zá-
nětlivého pseudotumoru lební base a také velmi 
zajímavé přednášky hodnocení extraaxiálních 
tumorů z pohledu patologa.

Velmi zajímavé byly přednesené poznatky  
z perioperačních vyšetření tumorů mozku mag-
netickou rezonancí - zkušenosti lékařů MR pra-
coviště nemocnice Na Homolce a také předsta-
vení mobilního přístroje magnetické rezonance 
- MR PoleStar, který v naší republice dosud ne-
byl instalován.

Byly představeny dosavadní výsledky léčby 
mozk. nádorů radiochirurgickým stereotaktic-
kým přístrojem CyberKnife z FN Ostrava.

Naše nemocnice se podílela na programu 
velmi zajímavou přednáškou lékařů našeho 
neurochirurgického oddělení a některých pra-
covníků oddělení RDG, týkající se Pitvitární 
apoplexie - autorů MUDr. P. Veselského, pri-
máře MUDr. Mariana Starého a dalších spolu-
autorů a přednáškou Operační řešení obstrukč-
ního hydrocefalu při tuberózní skleróze.

V další části sympozia, týkajícího se trau-
matických změn mozku a páteře s možnostmi 
současné diagnostiky těchto změn, byly před-
neseny mimo jiné i možnosti diagnostiky těchto 
změn metodami nukleární medicíny lékaři Stát-
ní slezské nemocnice Opava.

Kromě velmi vysoké úrovně uvedených pří-
spěvků k dobré pohodě přispěla i tématicky od-
lišná přednáška, zaměřená na techniky duševní 
práce a to rychločtení a rychloučení - zařazená 
jako překvapení pořadatelů.

MUDr. Lenka Mikolajková,  
zástupce primáře

Radiologie a zobrazovací metody 

Ve středu 26. ledna se ve velké zasedací 
místnosti Správní budovy nemocnice konalo 
již tradiční setkání zaměstnanců, kteří v uply-
nulém roce dosáhli věku pro odchod do zaslou-

žené penze. Ředitel MUDr. Jan Zháněl, jeho 
tajemnice JUDr. Milada Němčíková, náměst-
kyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Bc. Jana 
Vůjtková a primář CPE MUDr. Dalibor Svrčina, 
pověřený vedením úseku náměstka ředitele pro 
léčebnou péči, poděkovali přítomným za léta 
odpovědné práce pro nemocnici. Zaměstnan-
cům, kteří se rozhodli dále pokračovat v práci, 
popřáli mnoho sil a energie v dalším působení 
na svých pracovištích. Všichni byli ujištěni, že  
i po odchodu na zasloužený odpočinek budou 
na svém bývalém pracovišti vždy vítáni jako 
milá návštěva.

Další část setkání pak byla věnována besedě 
o současném stavu Městské nemocnice Ostra-
va, připravovaných krocích a plánech v nejbližší  
i vzdálenější budoucnosti.

(PaN)

Neurochirurgové a radiologové na Soláni

Důchodci besedovali s ředitelem nemocnice

Na přelomu roku a na počátku nového do-
končil Odbor hlavního mechanika a energetika 
hned tři projekty, které v budoucnu zvýší kom-
fort pacientů a zaměstnanců Městské nemocni-
ce Ostrava. 

Nejviditelnější proměnu zaznamenaly hned 
tři výtahy na lůžkových odděleních Neurologie, 
Ortopedie a Urologie, které slouží pacientům  
a personálu již od prosince minulého roku a byly 
po nutných technických zkouškách kolaudová-
ny první únorový den. Investice za 5,1 milionu 
Kč nahradila staré, často poruchové zařízení 
z počátku 80. let minulého století. Nové mo-
derní evakuační výtahy v nerezové úpravě jsou 
vybaveny displeji s dorozumívacím zařízením  
a vyhovují nejnovějším předpisům pro trans-
port invalidních pacientů a celých lůžek.

Pacienti a fyzioterapeuti Rehabilitační a fy-
zikální medicíny se mohou již nyní těšit na léto. 
Jakmile stoupne v jarních měsících venkovní 
teplota, budou dokončeny zkoušky nové chladící 
jednotky, která byla v těchto dnech nainstalová-
na na stávající vzduchotechniku rehabilitačního 
pavilonu. Ta nebyla při uvedení do provozu vy-
bavena chlazením, což mělo v letních měsících 
za následek nevhodné klimatické podmínky 
v místnostech, kde nejsou okna. Nové zařízení 
bylo nainstalováno do starého. V částech elek-
troléčba, vodoléčba, tělocvičny a šatny zaměst-

nanců zajistí rozdíl 8-10 °C proti venkovní tep-
lotě. Zařízení je schopno být na dálku ovládáno 
z energetického dispečinku, kam byl dodán nový 
řídicí systém s moderním počítačem a zobrazo-
vací technikou, který do budoucna umožňuje 
napojit řízení vzduchotechniky a klimatizace 
nové Centrální sterilizace a Hemodialýzy.

Třetí dokončená investice je významná pro 
chod celé nemocnice, protože se jedná o záměnu 
dieselagregátu, který zajišťuje přísun elektrické 
energie v případě jakéhokoli výpadku. Původní 
agregát již kapacitně nedostačoval požadavkům 
s ohledem na rozšiřování technického vybavení 
a stoupání energetické náročnosti. Nové zaříze-
ní za 7,5 milionu Kč je schopno zajistit během 
15-20 sekund 650 kVA, což je energetická po-
třeba téměř celé nemocnice. V souvislosti s vý-
měnou, která trvala 2 měsíce, byla provedena 
kompletní vzduchotechnika, nové mříže, interi-
ér a nové odhlučněné dveře, protože vyšší výkon 
byl náročnější na zvukovou studii. V současném 
systému jsou zapojeny 4 agregáty ve třech ener-
goblocích. S plánovanou opravou Hemodialýzy 
a Centrální sterilizace chtějí nemocniční ener-
getici navrhnout ještě jednu stejnou výměnu 
zastaralého zařízení. Celá nemocnice pak bude 
energeticky pojištěna těmito dvěma novými 
moderními agregáty. 

 (PaN)

Nemocnici slouží nové výtahy, klimatizace 
a dieselagregát
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Jak správně užít 
inhalační lék?

Kvalita života není dána počtem ná-
dechů a výdechů, ale počtem situací, kdy 
se vám dech zastavil.

Jako sestra v plicní ambulanci se opa-
kovaně setkávám se situacemi, že i přes 
námi opakovaně podávané informace, ja-
kým způsobem užívat inhalační léky u pa-
cientů s respiračními nemocemi, zvláště 
s průduškovým astmatem a chopn, dochá-
zí u části z nich k nesprávné technice in-
halační medikace. Proto významnou čin-
ností mé práce je pacienty názorně, klidně  
a cíleně učit správnou inhalační techniku.  
A jaký je správný postup při užívání inha-
lačních preparátů? 

Pacienti bez rozdílu věku či vzdělání 
jsou schopni dělat jednak předpokládané 
chyby ve správné inhalační technice, ale i 
zcela raritní chyby, mezi něž patří např. 
neodstranění krytu náustku při inhalaci. 

Tudíž zde je malý návod:
1. Je nutné lék otevřít!
2. Aerosolové dávkovače jsou 

zatíženy největší chybovostí. Problém je  
s koordinací ruka-nádech, resp. ruka-
mozek. Důležité je stříknutí léku součas-
ně s nádechem. Při inhalaci směřuje dno 
léku nahoru, nádechová část je umístěna 
dole. Je nutné nádobku před užitím pro-
třepat.

3. Easi - Breathe je dechem akti-
vovaný aerosolový dávkovač. Při podání 
více dávek léku je nutné vždy před dalším 
nádechem po podané dávce znovu zavřít 
a znovu otevřít krytku náustku.

4. Turbuhaler, Handihaler, 
Diskus, Aerolizer jsou inhalátory pro 
práškovou formu léku. Důležitý je výdech 
mimo náustek inhalátoru a vložení inha-
látoru při vdechnutí léku do úst ve vodo-
rovné poloze.

5. Po podání inhalačních kortikoidů 
je nutno vždy po podání léku vyplách-
nout ústa vodou - vodu nepolykat!

Správná hygiena inhalačních sys-
témů: u aerosolových dávkovačů: čistit 
inhalátor nejméně 1x týdně a to tak, že 
vyjmeme kovovou nádobku z plastové-
ho obalu a sejmeme kryt náustku. Poté 
plastový kryt a náustek opláchneme 
teplou vodou a necháme usušit. Kovo-
vá nádobka nesmí přijít do kontaktu 
s vodou. U Easi - Breathe vyjmeme ko-
vovou nádobku. Omývání plastového 
obalu teplou vodou provádíme 1x týdně. 
Necháme usušit. U Turbuhaleru, Dis-
kusu a Aerolizeru je možno vnější část 
náustku čistit suchým hadříkem, nikdy 
se nesmí používat voda či jiná tekutina. 
U handihaleru je možno opláchnout ote-
vřený aplikátor teplou vodou 1x měsíčně  
a nechat důkladně uschnout na vzduchu.

Pokud pacient přijme své diagnózy, 
má sám zájem o správnou léčbu, po opa-
kovaných edukacích se inhalační léčebná 
technika výrazně zlepšuje.

Jaroslava Badurová, 
vrchní sestra Pneumologie  

a ftizeologie 

Ve dnech 27. a 28. ledna proběhl již tradič-
ně IX. celostátní kongres s mezinárodní 
účastí na téma: mezioborová spoluprá-
ce při léčbě ran a defektů v aule Pardubic-
ké univerzity. Cílem bylo být stále v kontaktu 
s nejnovějšími poznatky v problematice hojení 
ran a předání vzájemných zkušeností ze všech 
oborů, kterých se problematika týká. Přednášky 
probíhaly ve 2 sekcích a paralelně probíhajících 
workshopech.

V úvodu seznámila primářka MUDr. Franců 
za předsednictvo ČSLR (Česká společnost  
pro léčbu rány) účastníky s aktualitami  
v oboru. O závěrech 20. konference Evropské 
asociace společnosti hojení ran (EWMA) 
v květnu 2010 v Ženevě hovořil MUDr. Stryja. 
Mottem kongresu bylo správné načasování (GET 
THE TIMING RIGHT) jednotlivých kroků v léč-
bě ran (debridement, léčba infekce, zlepšení di-
agnostiky, použití nových technologií a vlhké te-
rapie), holistický přístup k nemocnému a jejich 
aktivní zapojení do celé léčby. Pojem chronická 
rána by měl být nahrazen termínem nehojící se 
rána. Bylo upozorněno na nebezpečí rezistence 
při masovém používání antibiotik lokálně. Důraz 
je kladen na problematiku biofilmu, kdy účinný 
je především pečlivý mechanický debridement 
rány a povrchově aktivní antiseptika (např. po-
lyhexamethylen biguanid) a podtlaková terapie 
rány s proplachem. Své místo má hyperbaroxie, 
nověji fototerapie, elektrostimulace rány a zaří-
zení k produkci PRF gelu-fibrinu bohatého na 
trombocytární růstové faktory.

Další přednášky v prvém dni kongresu byly 
zaměřeny na edukaci jak pacientů a nelékař-
ského personálu, tak lékařů, kteří se zabývají 
léčbou rány. Existuje řada způsobů, jak v tomto 
interdisciplinárním „oboru“ zlepšit kvalifikaci, 
ale vždy je důležitá i empatie, mezilidská komu-
nikace, předvídavost a schopnost dělat rychlá  
a správná rozhodnutí.

Další přednášky se týkaly lokální terapie 
ran - šlo o zkušenosti s Traumacelem Biodress, 
obvazů se stříbrem, preparátů kombinovaných 
(kys. hyaluronová a koloidní stříbro ve spreji). 
Zaujalo nás sdělení slovenských kolegů o dob-
rých zkušenostech léčby plasmou s vysokým ob-
sahem destičkových růstových faktorů při léčbě 
bércových ulcerací. Odpolední sdělení byla vě-
nována významu omega 3 a omega 6 mastných 
kyselin na hojení rány, významu měření tran-
skutánního kyslíku pro strategii chirurgické léč-
by a účinku mikromycety Pythium oligandrum 
na hnisající rány. Městská nemocnice Ostrava 
byla dobře prezentována přehlednou přednáš-
kou MUDr. Hájka o hyperbarické medicíně. 
Odpolední program v aule vyplnili většinou 
diabetologové, v paralelně probíhající sekci se 
prezentovala také LDN Radvanice přednáš-
kou o alternativní léčbě dekubitů (Š. Dalíková,  
Š. Kaletová). 

Druhý den konference byl věnován léčbě 
infekce. Přínosná byla opět sdělení ostravských 
pracovišť, tradičně již Antibiotického centra 
ZÚ (V. Toršová), Centra hyperbarické medi-
cíny Městské nemocnice Ostrava (M. Hájek,  
M. Koliba), dokumentující široký rozsah mož-
ností léčby i u kriticky nemocných pacientů, 
Kožního oddělení FN Ostrava (R. Litvík) a dal-
ších. 

Tradičně dokonale fungovala organizace 
kongresu pod taktovkou prim. I. Bureše z Geri-
atrického centra Pardubické krajské nemocnice. 
Byl zajištěn simultánní překlad hostů z Nizoze-
mí, Belgie, Francie a Německa. Vydařil se i spo-
lečenský večer v AFI Palace. Souhrny přednášek 
jsou k dispozici v časopiseu Hojení ran, upozor-
ňujeme na nový edukační a informační portál 
www.hojeniran.cz. 

MUDr. Marcel Frýbl,
 primář LDN Radvanice

V rámci zkvalitňování služeb jsme ke konci 
loňského roku zakoupili tři víceúčelová poloho-
vací křesla, která i po tak krátké době využívání 
musíme jen chválit. 

Na jedné straně nám, zaměstnancům, usnad-
ňují práci s klienty, neboť jsou snadno ovladatel-
ná, na druhé straně jsou velice prospěšná pro 
klienty, zvláště ty zcela imobilní. Klienti nemusí 
trávit většinu času ve svém pokoji, ale mohou po-
hodlně pobývat delší dobu ve společných prosto-
rách a zapojovat se do aktivizačních činností. 

Křeslo je možno využívat ve třech polohách: 
vsedě, polosedě a vleže. Součástí křesla je od-
nímatelná pracovní deska, kterou lze využívat 
k podávání jídla anebo k pracovním činnostem 
v rámci volnočasových aktivit. 

Křesla umožňují pohodlný dlouhodoběj-
ší pobyt bez přemísťování klienta z postele do 
křesla apod. 

Alena Gebauerová, 
Dům sociálních služeb

Nehojící se rána vyžaduje mezioborovou 
spolupráci

Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb
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Získání nejvyšší akademické hodnosti – 
profesury - není jednoduché, zeptala jsem 
se proto pana profesora MUDr. Slaného, 
jaká kriteria musí uchazeč splnit.

„Univerzitní profesoři jsou jmenováni vždy 
prezidentem, ať už České nebo Slovenské re-
publiky, záleží vždy na tom, ve které zemi inau-
gurační jmenovací řízení dělali. Je zvykem, že se 
tak děje vždy na jiné vysoké škole, než na které 
působí, a také je téměř pravidlem, že Slováci in-
augurují na českých vysokých školách a naopak 
- např. řada profesorů z ostravské VŠB má svou 
profesuru z košické polytechniky.

Aby bylo vůbec možno takovéto řízení začít, 
uchazeč musí splňovat určitá kriteria. Musí mít 
nejméně nepřerušených deset let pedagogické 
praxe na vysoké škole, vědecko-pedagogický ti-
tul docent, vědeckou hodnost CSc. nebo Ph.D. 
Musí mít dále vydanou nejméně jednu mono-
grafii v rozsahu nejméně 5 autorských archů, 
jednu vysokoškolskou učebnici a dvoje skripta 
(vše samozřejmě recenzované). Dále už musí 
mít publikováno (a také to musí doložit) min. 
60 původních vědeckých prací, z toho min. 20  
v zahraničních časopisech a minimálně 10 
z toho musí být v odborně velmi ceněných časo-
pisech (s tzv. impakt faktorem vyšším 0,5). Dále 
musí mít min. 45 citací, z toho minimálně 20 
v zahraničí. Musí mít minimálně dva vyškolené 
doktorandy (tzn. Ph.D studenty), musí být řeši-
tel, nebo spoluřešitel minimálně tří vědeckých 
grantů (tedy grantů z GAČRu, IgA MZ nebo ze 
zahraničí) a být opakovaně členem komisí pro 
habilitace a obhajob Ph.D studentů. Musí re-
cenzovat publikace a vědeckovýzkumné úkoly, 
musí mít minimálně šest pozvaných přednášek 
na zahraničních kongresech. Musí být členem 
redakční rady časopisu v zahraničí, musí ak-
tivně s přednáškou absolvovat minimálně 50 
odborných konferencí, z toho min. 15 v zahra-
ničí. Dále je nutné členství ve výboru odborné 
společnosti a další parametr, zvaný „uznání 
odbornou komunitou“ - jako jsou např. členství 

v redakčních radách a odborných společnostech 
apod. Toto všechno musí mít splněno uchazeč 
o profesuru předem, než se zahájí celé řízení. 
Děkan fakulty, na které se uchazeč o profesu-
ru prostřednictvím žádostí svého děkana obrá-
tí, ustaví komisi z až devíti profesorů z daného 
oboru, pocházejících z různých vysokých škol 
České i Slovenské republiky - tato komise žá-
dost vyhodnotí a buď doporučí, nebo nedopo-
ručí. Pokud doporučí, probíhá před vědeckou 
radou dané fakulty vlastní jmenovací řízení, kdy 
uchazeč přednese inagurační přednášku, která 
trvá 20-30 minut. Je to v podstatě souhrnný 
pohled na nějakou odbornou problematiku, při 
které má uchazeč ukázat, že se v této problema-
tice zevrubně odborně, vědecky i pedagogicky 
pohybuje. Pak probíhá diskuse vědecké rady  
s uchazečem, po které on odchází a řízení dále 
pokračuje uzavřeným jednáním vědecké rady. 
Tam se diskutuje o osobě uchazeče a na závěr 
proběhne tajné hlasování. Pokud dopadne dob-
ře, řízení se posouvá na vědeckou radu univer-
zity, kde se znovu opakuje totéž.

Vědecká rada univerzity poté, je-li před vě-
deckými radami řízení úspěšné, posílá spis na 
ministerstvo školství, kde se znovu prověřuje, 
zda uchazeč o profesuru všechno splňuje, jest-
li má všechny podklady, články, knihy apod. 
doložené atd. Po ukončení celého procesu pak 
ministerstvo rozhodne, zda uchazeč uspěl, ane-
bo jeho žádost vrátí zpět na univerzitu s tím, že 
řízení zamítá. Pokud řízení na ministerstvu do-
padne dobře, tak jsou veškeré podklady poslány 
do prezidentské kanceláře, která pak rozhoduje 
o termínu, kdy bude profesura udělena. V České 
republice to bývá v květnových a říjnových ter-
mínech, na Slovensku v lednu a v červnu.

Pane profesore, na jaké téma byla vaše 
odborná přednáška?

Já jsem měl svou inaugurační profesorskou 
přednášku v Bratislavě na téma „Paliativní péče 
v pediatrii“ - tedy komplexní pohled na tuto 
problematiku z hlediska medicínského, ošet-
řovatelského, psychosociální, spirituálního. Na 
podzim roku 2007 jsem získal hodnost mimo-
řádného profesora, protože jsem ještě nesplňo-
val úplně všechna výše uvedená kriteria řádné 
profesury, a v únoru 2008 jsem již úspěšně 
řádnou profesuru obhájil. Pak se to posunulo 
na rektorát a potom proběhlo řízení na úrovni 
univerzity.

Je toto jmenování nějak časově omezeno?
V našich končinách na rozdíl od Ameri-

ky, kde je profesura vázána na aktuálně vyko-
návanou funkci – např. přednosty kliniky, je  
u nás udělována napořád. Výhodou je i to, že se 
akademické hodnosti jak české, tak i slovenské 
vzájemně uznávají.

Co pro vás získání profesury znamená?
Pro mne je to jednak formální uznání mé 

práce - odborné i pedagogické - to je ta rovina 
osobní. Ale vnímám to také jako velmi význam-
nou věc vzhledem k Městské nemocnici Ostra-
va. Mám představu, že po dosažení určité per-
sonální a provozní stabilizace našeho dětského 
oddělení, což samozřejmě nějakou dobu potrvá, 
že pomohu svým kolegům na pracovišti neje-
nom směrem ke kvalitní a špičkové zdravotnic-
ké aktivitě, ale také k prezentační, přednáškové, 
vědecké a publikační činnosti. Rád využiji také 
svých kontaktů z řady akademických prostředí 
k tomu, abych svým kolegům otevřel cestu k je-
jich dalšímu růstu. Nebude to však za týden, ani 
za rok, ale velmi se na to těším. Také uvidím, jak 
toto vše bude event. možno uplatnit i v dimen-
zích naší nemocnice jako takové…

(via)

Primář MUDr. Jaroslav Slaný  
univerzitním profesorem

Jmenovací dekret univerzitního 
profesora převzal z rukou prezi-
denta Slovenské republiky Ivana 
Gašparoviče v pondělí 24. ledna 
primář Dětského lékařství  
Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 

Glaukomoví specialisté  
přednášeli v Ženevě 

Mezinárodní kurz „5th EGS European resi-
dents glaucoma course“ se konal ve dnech 14. 
a 15. ledna v Ženevě. Tento intenzivní kurz pro 
mladé neatestované oftalmology z celé Evropy 
byl zaměřen na glaukom, onemocnění, které je 
druhou nejčastější příčinou slepoty ve světě. 

Dopolední program byl vyplněn zajímavými 
přednáškami předních evropských glaukomo-
vých specialistů, které se týkaly patofyziologie, 
diagnostiky a léčby zeleného zákalu. Podrob-
ně byly rozebrány jednotlivé typy glaukomu, 
nejmodernější diagnostické metody, principy 
konzervativní, laserové a chirurgické terapie  
i ekonomické a sociální aspekty léčby pacientů 
s glaukomem. V odpoledních hodinách probí-
haly workshopy v menších skupinách, kde byly 
detailně vysvětleny základy perimetrie a goni-
oskopie, zobrazovací techniky a konzultovány 
zajímavé kazuistiky. Nejvíce mě zaujal wetlab 
filtrující operace u glaukomu, kterou jsem měla 
možnost si i prakticky vyzkoušet. Trabekulek-
tomie je pro mladého oftalmologa poměrně ná-
ročná operace a myslím si, že praktický nácvik 
této mikrochirurgické techniky byl velmi užiteč-
ný. Součástí kurzu byl i bohatý společenský pro-
gram, kdy jsme měli možnost poznávat krásy 
Ženevy a sejít se při společné slavnostní večeři. 

Oceňuji skvělou organizaci, vysokou odbor-
nou úroveň, ale současně i uvolněnou atmo-
sféru, individuální přístup, ochotu a trpělivost 
přednášejících v průběhu celého odborného 
programu. Jsem velice ráda, že jsem se mohla 
této prestižní akce zúčastnit. Vědomosti a do-
vednosti, které jsem získala, využiju nejen v pří-
pravě k atestaci, ale budu se snažit je co nejlépe 
uplatnit i v naší glaukomové poradně. 

MUDr. Eva Jarošová, Oftalmologie

Děkujeme za finanční podporu 
projektu herní práce 

Ve druhé polovině loňského roku se poda-
řilo získat herním specialistkám, které pravi-
delně docházejí již třetím rokem na oddělení 
Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava, 
další finanční prostředky, které pomohou nezis-
kové organizaci Sdružení Klíček alespoň částečně 
financovat mzdové náklady a materiální zázemí 
tohoto projektu. Hlavním posláním herní práce 
v nemocnici je usnadnění hospitalizace dětským 
pacientům, pro které je často přechod z prostředí 
domova do neznámého prostředí nemocnice vel-
kou psychickou zátěží, a dále podpora společného 
pobývání hospitalizovaného dítěte a rodiče. Herní 
specialistky se ve své práci zaměřily především na 
děti hospitalizované bez doprovodu rodičů.

Už druhý rok spolufinancuje projekt herní 
práce Statutární město Ostrava, které přispí-
vá na mzdu jedné pracovnice. Další podpory 
se Klíčku dostalo od společnosti ArcelorMittal 
Ostrava a.s., která se formou tzv. minigrantů 
podílí na financování  malých projektů nezisko-
vých organizací z oblasti zdravotnictví, školství 
a vzdělávání, sportu apod. Takto získané pro-
středky  posloužily v tomto případě na nákup 
potřebného vybavení (nejen hraček a her, ale  
i výtvarného materiálu, pomůcek, CD přehráva-
če a drobného nábytku) pro herní práci a umož-
nily tak rozšířit potřebné materiální zázemí pro 
práci s hospitalizovanými dětmi a jejich rodi-
nami. Projekt herní práce v Městské nemocnici 
se loni rozhodla podpořit také firma eD’ system 
Czech, a. s., která si každý rok vybírá z nezisko-
vých subjektů organizaci, které poskytne finanč-
ní dar. Předání symbolického šeku pracovníky 
této společnosti proběhlo přímo na oddělení 
Dětského lékařství Městské nemocnice. 

Všem sponzorům děkujeme.

Ing. Pavla Šamajová, herní specialistka
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Je krátce po 19. hodině v pátek 14. ledna. 
Reprezentativní foyer Obecního domu v Praze 
se plní slavnostní náladou, vůní parfémů, les-
kem flitrů a přehlídkou elegance. Na vrcholu 
masivního schodiště čekají na příchozí usměva-
vé hostesky v dlouhých šatech a vítají návštěv-
níky plesu, který se příznačně jmenuje „Sestry 
na sál!“ Jejich křehké siluety zdobí šerpa dáva-
jící najevo, že letošní reprezentační ples České 
asociace sester bude poprvé obohacen o finále 
a slavnostní dekorování vítězky soutěže Miss 
sestra 2010. 

Koho by napadlo, že mnohé z krásných 
dam ve večerních róbách ještě v průběhu dne 
pečovaly v ambulancích, na operačních sálech  
a u lůžek o tisíce českých pacientů.

Hlavní sál, menší sály i několik menších 
salónků se plní korzujícími páry, které využí-
vají příležitosti k setkání u skleničky dobrého 
vína, voňavé kávy a talířku něčeho dobrého na 
zub. Společenskou konverzaci na chvíli přeruší 
fanfára, která uvádí na jeviště moderátory ve-
čera. Seriálového lékaře, herce Petra Rychlého, 
doprovází půvabná Iva Pazderková, ve které by 
bláznivou blondýnu s „vysokým IQ“ hledal jen 
málokdo. 

Přítomné vítá také předsedkyně České aso-
ciace sester Dana Jurásková. Děkuje všem se-
strám a zástupcům nelékařských povolání, že 
jsou v tuhle bouřlivou dobu oporou pro naše 
pacienty. „Nemějme výčitky, že přestože je doba 
zlá, se tady bavíme. Jsem přesvědčena, že jedi-
ně tím, že získáme energii a podělíme se o naše 
starosti, podaří se nám dobře pracovat pro naše 
pacienty a tuto těžkou dobu přežít,“ zahajuje ve-
čer, který má být oslavou těžkého, ale krásného 
sesterského povolání.

Závěr slavnostního zahájení patří ženské 
kráse. Moderátor Vojtěch Bernatský postupně 
vítá deset příchozích dívek - krásných finalistek 
soutěže Miss sestra 2010, které byly vybrány 
díky internetovému hlasování ze stovky přihlá-
šených.

Soutěž byla zahájena 1. října na webových 
stránkách pořádající agentury. Veřejnost moh-
la co 24 hodin z každého počítače udělit pouze 
jeden hlas a vybrat tak 20 semifinalistek, které 
se stejným hlasovacím způsobem mohly od lis-
topadu probojovat do finálové desítky. „Celko-
vě přišlo 334 304 hlasů, já osobně jsem poslal 
rovných tisíc – pro každou finalistku stovku,“ 
zbavuje nervozity nejkrásnější sestry republiky 
věčně usměvavý a kultivovaně vtipný Bernat-
ský. Připomíná, že základním předpokladem 
pro účast ve finále je 5S, tedy pět vlastností, kte-
ré by každá kandidátka měla mít – sympatická, 
společenská, srdečná, spolehlivá a stylová.

Zatímco se hlavní sál rozpohyboval v taneč-
ním rytmu, menší sál žil přípravami na první 
část dvoukolového finále soutěže krásy. Postup-
ně se zde přesunula nejen celá fanouškovská zá-
kladna, ale zejména desetičlenná porota složená 
z osobností odborného, politického a kulturní-
ho života. 

Usedli v ní například předsedkyně ČAS 
Dana Jurásková, herečka Mahulena Bočanová, 
přednosta Kliniky kardiovaskulární a trans-
plantační chirurgie Jan Pirk, náměstek minis-
tra školství ČR Jan Kocourek, předseda správní 
rady VZP Marek Šnajdr nebo přednosta Kliniky 
plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy Jan Měšťák.

První finálové kolo se nese v duchu módní 
přehlídky plesových šatů, při které Vojtěch Ber-
natský představuje porotě i divákům jednotlivé 
finalistky v krátkých medailoncích. Dovídáme 
se, že dívka v růžové toaletě s číslem 3 je kan-
didátkou Městské nemocnice Ostrava a jmenu-
je se Aneta Rusinová. Je perioperační sestrou 
Chirurgie a úrazové chirurgie, má ráda Ostravu, 
Beskydy, svou práci, pro kterou si zvyšuje kva-
lifikaci hned na dvou vysokých školách a občas 
ráda s manželem zajde relaxovat na ryby.

Porotci si dělají poznámky a připravují se na 
druhou část finále. Připravena je v hlavním sále 
o hodinu později. Kandidátky na titul miss nyní 
na chvíli mění plesové róby za pracovní úbory  
a čeká je nelehký úkol - odpovědět na otázku po-
rotce. Anetě pokládá dotaz Robert Girlich, před-
nosta Chirurgické kliniky fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady v Praze. Nejprve se skloní 
před Anetinou krásou, z čehož vyplývá dotaz, 
zda by ji případný úspěch v soutěži neposunul 
z operačního sálu na přehlídková mola. Aneta 
s neopakovatelně nevinným výrazem přítomné 
ujišťuje, že si už dávno svou profesi vybrala a že 
práci ve zdravotnictví neopustí.

S blížící se jedenáctou hodinou dnes napo-
sled nastupuje finálová desítka k vyslechnutí ko-

nečného rozhodnutí. Druhou vicemiss přichází 
vyhlásit primátor Prahy Bohuslav Svoboda. 
V obálce se ukrývá jméno Miloslavy Blažkové, 
porodní asistentky z Přeštic. Bouřlivý potlesk 
utichá s rozlepením druhé obálky. Dana Jurás-
ková vyhlašuje první vicemiss, kterou je porod-
ní asistentka Alena Klevarová ze Šternberka. 

Pod pódiem se zaťatými pěstmi stojí rodi-
ny a přátelé zbývajících osmi dívek, které právě 
prožívají nejtěžší okamžiky dnešního večera. 
Ředitelka pořádající agentury Ivana Kaderková 
rozlepuje poslední obálku a do ticha sálu se ozý-
vá věta: „Dámy a pánové historicky první miss 
sestrou České republiky se stává dívka s číslem 
tři, Aneta Rusinová!“ Do ohňostroje blesků fo-
toaparátů přichází ministr zdravotnictví ČR 
Leoš Heger dekorovat vítězku korunkou pro 
královnu krásy českých zdravotních sester. Ane-
ta Rusinová přijímá gratulace, květiny a spousty 
dárků, jako například letecký zájezd od, shodou 
okolností, ostravské cestovní kanceláře Vítkovi-
ce tours. V této chvíli ještě netuší, že je pro ni 
připraveno ještě jedno překvapení. Jeviště uha-
síná a na plátně v pozadí se objevuje fotografie 
červeného vozu Škoda Fabia. Nikdo v sále nemá 
pochyb, že se překvapení opravdu povedlo, pro-
tože vítězka na okamžik prožívá téměř šok.

Finále Miss sestra 2010 je tedy minulostí. 
Život jde dál. Vítězky i ostatní finalistky se při-
pojují k ostatním hostům reprezentačního plesu 
České asociace sester. Myslím, že úvodní přání 
Dany Juráskové, aby se stal dnešní večer důstoj-
nou oslavou krásného, ale náročného sesterské-
ho povolání, bylo splněno. 

(PaN)

Nejkrásnější sestrou roku 2010 je naše Aneta Rusinová 
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V měsíci únoru slaví významné  
životní jubileum:

MUDr. Petr Nencka, Eva Janečková,  
Miluše Gabrielová, Jarmila Čížmárová,  

Josef Kohut, Milena Říhová,  
Lenka Sidorová, Danuše Kubinová

Pracovní výročí v měsíci únoru:
35 let v MNO:  

Jindřiška Akayová
30 let v MNO:  

Helena Řeháková
25 let v MNO:  

Jiří Pačka, Zdeňka Šmahajová,  
Bc. Irena Gavelcziková,  

Magdalena Vagrčková, Jana Bárová,  
Kateřina Šrámková, Hedvika Fischerová, 

Marie Kukučková

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XI / ČÍSLO 2 / ÚNOR 2011

Jsem optimistka, 
doufám…

Ptám se sama sebe. Jak bez újmy přežít 
tuto hektickou, nervózní dobu? S oba-
vou otvírám noviny, s obavou sleduji zprávy 
v televizi, na internetu. A bohužel, s obavou 
jdu do zaměstnání. Co se stalo, co se změnilo?  
Nejistota, obavy, strach - to na nás útočí 
ze všech stran. A právě nejistota dovede člo-
věka paralyzovat.

Pracuji ve zdravotnictví 40 let, ale v tak ne-
utěšeném stavu jsem ho nezažila. 40 let pracuji 
ve zdravotnictví a zmocňují se mě ohromné po-
chyby, ošetří mě někdo, budu na to mít? Budu 
se mít kam položit? A co já a moje obavy? ALE 
co moje mladší kolegyně, spolupracovnice, 
které mají před sebou ještě mnoho a mnoho let. 
Mají malé děti, hypotéky, jsou samoživitelka-
mi, nebo naopak mají děti, které se chystají na 
střední, vysoké školy. Budou TY na to mít? Říká 
se, že je demokracie, můžeme jezdit ven, může-
me říkat co chceme, ale budeme moci dětem do-
přát vzdělání, patřičnou lékařskou péči? 

My, sestry, ošetřovatelky, sanitářky víme, 
že celý zdravotní systém je nemocný. Víme to 
dlouho a proto často a bez reptání improvizu-
jeme a plníme úkoly tak, aby pacient, klient 
z našeho nemocničního zařízení odcházel spo-
kojený. Víme, že lékaři, sestry, ošetřovatelky, 
sanitářky nejsou adekvátně ohodnoceni. Také 
víme, že nejsou adekvátně ohodnoceni hasiči, 
policie…státní zaměstnanci. Také je známo, že 
sestra ač reptá, pacienta neopustí. A také to, že 
sestra má zcela jinou výchozí pozici v nemocnič-
ních zařízeních než lékař. Je nás mnoho, jsme 
potřebné. Ale právě proto, že je nás mnoho, 
nás staví do nevýhody. Dá-li lékař výpověď, je 
to katastrofa. Bohužel, v současné době mnohé 
obory nejsou pro mladé lékaře atraktivní, tudíž 
je jich nedostatek. Z čehož pramení hromadění 
přesčasů, únava, stres. Problémy, které se ku-
mulovaly dlouhé roky, nazrály. A lékaři je řeší 
po svém. Nevím, zda-li tato forma protestu je 
ta pravá, ale snad konečně nastartovali ty, kteří 
se na reformě zdravotnictví mají podílet. Mně 
z toho všeho vyplývá, že sestrám budou posíle-
ny kompetence za stejné, v horší variantě nižší 
peníze. 

Protože jsem ale optimistka, doufám, že se 
moje kolegyně dočkají nejen společenské presti-
že, ale i více peněz. Sestry, moc Vám to přeji. 

Vaše Aďka Sýkorová

Děti z oddělení Sluníček Dětského rehabili-
tačního stacionáře v Ostravě-Porubě, společně 
se sestřičkami, paní učitelkou a rodiči navštívi-
li ve středu 5. ledna solnou jeskyni Atlantida.  
V jeskyni panuje unikátní mikroklima, optimál-
ní vlhkost a teplota. Vlhký ionizovaný vzduch, 
bohatý na minerály a stopové prvky, působí cel-
kově na organismus a má povzbuzující a léčeb-
né účinky. V rámci komplexní péče o děti jsme 
pobyt uskutečnili jako jeden z kroků prevence 
onemocnění horních cest dýchacích. Součástí 
byla krátká dechová cvičení a muzikoterapie, 

které probíhaly pod vedením dětských sester. 
Některé děti využily sůl ke hře jako na pískoviš-
ti. K dispozici byly hračky. Potěšením pro nás 
byla maximální ochota a vstřícnost majitelů.  
Po skončení se děti cítily příjemně a odpoča-
tě. Velmi kladně hodnotíme spolupráci rodičů  
a sdružení Želvička s personálem DRS při ak-
tivitách i mimo stacionář. Sdružení Želvička se 
podílelo na financování pobytu v solné jeskyni. 

Mgr. Darja Waczyńska, 
vrchní sestra DRS

Referát zdravotně-sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava
pořádá

s b í r k u   o b u v i

Vážení zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava, chtěli bychom Vás požádat o spolupráci.  
Máte-li doma zachovalou nepotřebnou obuv, prosíme doneste ji sociálním pracovníkům  

Městské nemocnice Ostrava nebo LDN Ostrava-Radvanice. 

V současné době se totiž potýkáme s nedostatkem obuvi pro osoby bez přístřeší, což nám  
komplikuje možnost propuštění takovýchto osob. Přivítali bychom především mužskou  

obuv velikosti 8 – 10 a to jak pro zimní nebo jiné roční období.

Děkujeme za spolupráci!

Mezi uzávěrkami
První konference úseku ošetřovatelství 

v letošním roce se uskuteční 23. února v malé 
jídelně. Na programu je přednáška na téma 
Problematika AIDS/HIV a prevence MUDr. 
Šárky Matlerové. MUDr. Irena Martinková se 
bude ve své přednášce zabývat tématem Chřip-
ka přeceňována nebo podceňována? Nebudou 
chybět ani epidemiologické aktuality. Ing. Pa-
vel Táborský poinformuje o používání OOPP ve 
zdravotnických zařízeních. Přednášku na téma 
Rizika bodných poranění vč. praktického nácvi-
ku bude mít Mgr. Anna Fischerová a oddělení 
Centrální sterilizace si připraví přednášku na 
téma Podmínky přípravy zdravotnických pro-
středků ke sterilizaci v MNO a Spolupráce CS  
s odděleními MNO. 

(via)

Poděkování Interně, 
stanici G

Děkuji Vám všem, doktorům i doktorkám, 
ale také všem zdravotním sestrám, i paní, kte-
rá nám uklízí, za laskavost a výborné a jemné 
jednání se všemi pacienty. Opravdu máte jem-
né jednání, jste hodní všichni a na všechny. 
Ještě jednou podotýkám, jste laskaví, upřímní 
a umíte jednat se všemi pacienty, kteří jsou 
s Vámi velice spokojeni.

Děkuji Vám za vše co pro mě děláte ale  
i pro druhé pacienty. Za Vaši ochotu a laska-
vost. Proto si Vás také všech vážíme. Za mne  
a všechny pacienty Vám přejeme hodně a hod-
ně úspěchů v dalším novém roku 2011 i nadále. 

Pacient Josef Henek

Děti v solné jeskyni


