
Paní vrchní, právě dnes, když jsem za 
vámi mířila, je v Ostravě opět vyhlášen 
signál regulace kvůli zhoršené kvalitě 
ovzduší. Co právě pro vaše oddělení zvý-
šený výskyt smogu ve městě znamená?

Znamená to především nárůst pacientů. 
Přibývá nám pacientů, které trápí protrahovaný 
kašel, či zhoršené dýchání. 

Když k nám pacient přijde pro nějaké obtíže, 
prochází základním plicním vyšetřením – tzn. 
rentgen plic, spirometrie – ta se provádí v pří-
padě, pokud pacient nemá teploty, nebo pokud 
stav pacienta není takového rázu, že by nebyl 
schopen správně zvládnout dechové manévry.  
V ordinaci lékaře je pacient vyšetřen poslecho-
vě, je zhodnocen rentgen, vyhodnocena spiro-
metrická křivka. Na podkladě toho lékař určí 
další postup a předepíše potřebné léky. Pokud 
je pacientovi předepsán nový inhalační lék, je 
poslán k edukaci – sestra jej poučí a názorně 
předvede, jak správně lék inhalovat.
Jak dlouho už pracujete v Městské ne-
mocnici Ostrava?

V Městské nemocnici pracuji od roku 1993. 
Po ukončení zdravotnické školy jsem nastoupila 
na ORL oddělení. Na plicní ambulanci působím 
s „mateřskou“ pauzou od roku 1999. 
Co pro vás bylo po nástupu do funkce 
vrchní sestry nejtěžší?

Nejtěžší pro mne bylo samotné rozhodnutí 
se, zda nabídku přijmout. Uvědomění si všech 
pro a proti, které tato funkce obnáší. V rozhod-
nutí mi určitě pomohla podpora rodiny. Nabíd-
ky si velice vážím, protože ji osobně beru jako 
ocenění mé vykonávané práce. 

Jsem přihlášena do specializačního studia 
v Brně, obor Ošetřovatelská péče v interních 
oborech. Bohužel počítám s tím, že budu mít 
nyní méně času na dcery (i proto bylo moje 
zvažování, zda vzít funkci, velmi těžké), ale na 
druhou stranu mám změny ráda, změny v pozi-
tivním slova smyslu. 

Začátek byl pro mě určitě velmi náročný. 
Musela jsem skloubit prostudování různých vy-
hlášek, směrnic, zákoníku práce s prací na am-
bulanci. A také zorientovat se ve spoustě dalších 
věcí. Co se týče organizačních změn, zatím ne-
bylo potřeba nic měnit. Organizace práce tady 
fungovala a funguje dobře. Ale je mi jasné, že 
některé situace si změny žádají. 
Kolik máte podřízených?

Mám 9 kolegyň.
Pracovala jste na ORL a na plicním oddě-
lení, lze tato oddělení v práci sestry nějak 
porovnat?

Každá oddělení mají svá specifika, ta roz-
dílná jsou. Ale co se týče práce samotné – je to 
práce s lidmi a ta zůstává všude stejná. Vždy mě 
lákala práce na ambulanci, jelikož je to první 
střet pacienta s nemocničním prostředím, na 
kterém velmi záleží. Těší mne, když tím nejjed-
nodušším způsobem, jako je vstřícnost, vlíd-
nost, ochota a úsměv, můžeme zmírnit obavy  
a nejistotu pacienta.
Předpokládám, že se na vašem oddělení 
setkáváte s docela nakažlivými nemocemi 
a třeba i tuberkulózou. Jste nějak chráně-
ni?

Přímo chráněni nejsme. A kdo z nás je? 
S tuberkulózou se můžete setkat i v běžném ži-

votě, aniž byste o tom věděli. Od pacientů sbírá-
me anamnestická data a pokud některé přízna-
ky signalizují „červenou“, řešíme to neprodleně  
s lékařem. Pokud se u nás objeví pacient s tu-
berkulózou, je mu nasazena ústenka a je izo-
lován od ostatních pacientů v místnosti tomu 

Hospodářským výsledkem za rok 2010 je 
zisk ve výši 4 594 tis. Kč před jeho zdaněním, 
resp. ve výši 80 tis. Kč po zdanění. Hospodaření 
organizace bylo pozitivně ovlivněno navýšením 

příjmů od zdravotních pojišťoven, pozitivním 
výsledkem ze závěrečného vyúčtování výkonů 
MNO za období roku 2009 a plněním závazko-
vých vztahů MNO vůči dodavatelům v souladu 
se smluvně danými podmínkami. Tato pozitiva 
v hospodaření nemocnice byla alokována beze 
zbytku do nárůstu osobních nákladů, zvýšení 
spotřeby speciálního zdravotnického materiálu 
souvisejícího se zvýšením kvality poskytované 
léčebné péče a dále pak do spotřeby jednorá-
zových materiálů a kvalitních ošetřovatelských 
pomůcek v důsledku přípravy akreditace ne-
mocnice. Nutno rovněž podtrhnout skutečnost, 
že v roce 2010 došlo k výraznému zvýšení nákla-
dů vynaložených na drobný dlouhodobý hmot-
ný majetek, potřebný ke zlepšení podmínek pro 
výkon péče i prostředí, ve kterém je tato péče 
poskytována. Rozhodnutí vedení nemocnice, 
vynaložit zdroje vytvořené efektivním hospo-
dařením MNO do výše uvedených oblastí, jistě 
pozitivně vnímají nejen zaměstnanci, ale zcela 
určitě i její klienti. 

Rozsah a spektrum lůžkové a ambulantní 
péče byl v roce 2010 v nemocnici zachován.

V lůžkovém fondu byla snížena akutní lůžka 
na interně a neurochirurgii. Hlavními směry, 
kterými se nemocnice i nadále profilovala, kro-

mě základních oborů, zůstaly kardio-angiolo-
gie, problematika cerebrovaskulární, gastroen-
terologie.

Finanční situace MNO je dlouhodobě stabil-
ní, organizace nemá závazky po lhůtě splatnos-
ti. V roce 2010 MNO proinvestovala z vlastních 
zdrojů cca 36 mil. Kč, a to zejména do zdravot-
nické techniky a stavebních rekonstrukcí – mo-
dernizací výtahů. Třikráte větší objem investic 
však byl v roce 2010 zahájen a bude dokončen 
v průběhu roku 2011.

Kontrola fungování vnitřního kontrolního 
systému provedená Odborem sociálních věcí  
a zdravotnictví zhodnotila systém finanční kon-
troly jako přiměřený a účinný.

Kontrolu a ověřování účetní závěrky nemoc-
nice provedl nezávislý auditor, dle jehož názoru 
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pa-
siv a finanční situace organizace, nákladů, výno-
sů a jejího hospodaření a peněžních toků za rok 
2010 v souladu s účetními předpisy.

Zpráva o činnosti a hospodaření organizace 
za rok 2010 bude předána hodnotící komisi Ma-
gistrátu města Ostravy a touto komisí projedná-
na dne 31. 3. 2011.

Ing. Jaroslav Dusílek,  
ekonomický náměstek 
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vrchní sestru Pneumologie a ftizeologie Jarmilu Badurovou

Jak jsme hospodařili v roce 2010
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Ve středu 23. března proběhl v knihovně 
Chirurgie a úrazové chirurgie odborný work-
shop zaměřený na představení nového přístroje 
používaného při otevřených i laparoskopických 
břišních operacích. Chirurgové naší nemoc-
nice jej měli možnost si vyzkoušet na tkáních 
z vepřového masa. Zástupce firmy Johnoson  
& Johnson z amerického Ohia představil uni-
kátní přístroj, který v sobě kombinuje v součas-
né době dvě nejpoužívanější metody preparace 
tkání při chirurgických zákrocích – ultrazvu-

kové kmitání (harmonický skalpel) a bipolární 
elektrokoagulaci. To je metoda, která využívá 
tepelného účinku elektrického proudu. Je mno-
hem bezpečnější například pro pacienty s kardi-
ostimulátorem, než v současné době používaná 
monopolární varianta. 

Uvedené metody výrazně přispívají k bez-
pečnému stavění krvácení při operacích. Pokro-
kovým přístrojem plánuje Chirurgie a úrazová 
chirurgie rozšířit vybavení operačních sálů na 
konci letošního roku.     (PaN)

Už v polovině března začala v budově Dět-
ského lékařství příprava na stěhování. Začát-
kem dubna totiž začíná rekonstrukce. „Budou 
se měnit okna, opláštění budovy a dojde rovněž 
k vertikální výměně vodovodního potrubí. To 
znamená, že je nepředstavitelné, abychom bě-
hem těchto prací nějak improvizovali provoz 
Dětského lékařství ve stávajících prostorách. Ve 
spolupráci s techniky a náměstkem ing. Dusíl-
kem byla připravena varianta, že se celý pavilon 
předá k dispozici stavbařům a my se přemístí-
me do provizorních prostor v rámci Městské ne-
mocnice. Samozřejmě do prostor, které budou 
splňovat parametry provozu dětského odděle-
ní,“ řekl nám primář Dětského lékařství prof. 
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Stavba začne oficiálně 1. dubna a vše má být 
podle plánu hotovo do konce června. Zajímalo 
nás, kam se Dětské lékařství stěhuje a v jakém 
režimu bude fungovat.

„Nebudeme Dětské lékařství uzavírat, ale 
bude kapacitně omezeno na 60 procent sou-
časného počtu lůžek. Novorozenecká část se 
přestěhuje na novorozeneckou, kterou máme 

v provozu u gynekologie. Oddělení kojenců a 
větších dětí půjde do třetího patra interny do 
budovy H2 (nachází se mezi gynekologií a ORL), 
kde budou standardní lůžka a příjmová ambu-
lance. JIP pro větší děti a kojence bude o patro 
níž ve stejné budově, takže je zajištěna blízkost 
těchto důležitých provozů. A potom nám ještě 
zbývají odborné ambulance, psycholog, sociál-
ní pracovní pracovník a dokumentační, které 
se provizorně po dobu rekonstrukce přestěhují 
do traktu K na interně, je to v podstatě vzduš-
nou čarou naproti našemu oddělení. Zároveň 
chceme personálně posílit příjmové ambulance.  
Nebude tam jeden lékař, ale dva, tak abychom 
část dětí, které nebudeme moci přijmout k hos-
pitalizaci a jejich stav to nebude vyžadovat, 
mohli léčit ambulantně a zvát si je na kontroly,“ 
řekl primář prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
Zároveň jsou podle jeho slov informována dět-
ská lůžková oddělení nemocnic ve Vítkovicích, 
Fakultní nemocnice, ve Frýdku Místku i v Haví-
řově o snížené kapacitě dětského oddělení, tak, 
aby v případě potřeby vypomohly.

(via)

Chirurgům byl představen nový přístroj

Dětské lékařství se chystá ke stěhování

Rekonstrukce porodních sálů Gynekologie a 
porodnictví Městské nemocnice Ostrava úspěš-
ně pokračuje. Podle vedoucího Odboru správy 
budov Michala Fica je už hotová většina rozvo-
dů a byly dokončené povrchové úpravy omítek. 
Provádí se betonáž podlah do úrovně podlahové 
krytiny.

V suterénu budovy se dokončuje teplovod-
ní vedení z výměníku a poté, co budou hotové 
podlahy, budou zahájeny práce na rozvodech 
vzduchotechniky. Dále se budou provádět mon-
táže obkladů a dlažeb v sociálních zařízeních a 
následně malby. Vše by pak mělo být završeno 

montáží zdravotnické techniky, nábytku a další-
ho vybavení tak, aby se mohla nová porodnice 
v celé své kráse otevřít v květnu letošního roku. 
„Celou stavbu zajišťuje generální dodavatel fir-
ma VOSTAV. Technický úsek nemocnice s gene-
rálním dodavatelem stavby úzce spolupracuje a 
napomáhá při realizaci. Nad vším bdí stavební 
dozor a bezpečnostní technik společnosti City 
Invest Ostrava “ řekl Michal Fico. 

Zatímco naše fotografie ještě ukazuje dělní-
ky a míchačku v akci, dnes už je situace zcela 
jiná.

(via)

Rekonstrukce porodnice úspěšně pokračuje
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určené. V ambulanci je neprodleně provedena 
dezinfekce přístrojů a pomůcek a je zajištěn od-
voz pacienta sanitou k hospitalizaci.
S jakými pacienty se nejčastěji setkáváte?

Nejčastěji se u nás setkáváme s onemoc-
něním jako je astma bronchiale, chronická ob-
strukční plicní nemoc a chronická bronchitida. 
Krom jiných. Pacienty přijímáme od 18 let, hor-
ní hranice samozřejmě není stanovena.
V minulém Zpravodaji jsme zveřejnili váš 
článek na téma jak správně užívat inha-
lační lék, opravdu nestačí pacienta poučit 
jednou?

Pro nás je důležitá hlavně zpětná vazba – 
kontrola zejména u starších pacientů, kde do-
chází k největší chybovosti. Needukujeme pou-
ze při první návštěvě, ale kontrolujeme pacienty 
i průběžně. I když mají nasazenou léčbu delší 
dobu, je potřeba provádět namátkové kontroly, 
zda lék aplikují tak, jak jim bylo řečeno. Potře-
bujeme vědět, že léčba je vedena správně. Paci-
enti nám např. tvrdí, že to umí, a pak zjišťujeme 
tak fatální chyby! A nejen u osob staršího data 
narození. Aplikace z 10 cm vzdálenosti od úst 
apod. Někdy člověk žasne, co pacient dokáže 
s lékem provádět. Opravdu to sledovat musí-
me.
Vaše oddělení zatím sídlí v prostorách, 
které nemocnici nepatří, už víte kam se 
budete stěhovat?

Byly nám nabídnuty k řešení nějaké mož-
nosti v  prostorách nemocnice. Těch možností je 
více a my čekáme na konečné rozhodnutí. S čím 
jsme si stoprocentně jisti je, že stěhování bude 
velice náročné.
Kdy to vypukne?

Dostalo se nám informací, že do konce 
roku.
Vzpomínala jste mateřskou a dcery…

Ano, mám dvě dcery. Jedna má 15 let  
a právě se rozhoduje, co dál po základní škole. 
Připravuje se k přijímacím zkouškám na gym-
názium. Druhé je 9 let. Zažíváme běžné rodinné 
starosti i radosti a jsem šťastná za to, že jen ty 
běžné.
Jak relaxujete?

Když mi čas dovolí tak sportem, jsem spor-
tovní nadšenec. Hraji badminton, volejbal, cvi-
čím aerobic, začátkem jara k tomu přibývá ještě 
cyklistika. Sport je pro mě důležitý, úžasně mě 
nabíjí energií.

Odreaguji se také prací na zahradě, jsem 
ráda, když kolem mne vše kvete.
Jak často cvičíte?

Je to různé. Většinou mívám jednou týdně 
badminton a volejbal. Od dubna začínáme jez-
dit s kolegyní do práce na kole. 
Ale v Ostravě je to na silnicích asi se 
smogem hodně bolavé, strach bych měla  
i z rušných silnic…

Je pravda, že v dnešní době je na cestách 
nebezpečno, nejen pro cyklisty. Někteří řidi-
či jezdí opravdu šíleně. Ale jak už bylo řečeno, 
sport je pro mne relax.

(via)
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Mezi uzávěrkami
Odborná konference pro členy 

Odborového svazu zdravotnictví  
a sociální péče České republiky se 
uskuteční dně 31. 3. 2011 od 13:30 
hodin ve Fakultní nemocnici Ostrava. 
Tématem je dětská onkologie. Tato 
konference je určena pro dětské sest-
ry, všeobecné sestry, radiologické la-
boranty, nutriční terapeuty, ergotera-
peuty, laboranty, klinické psychology 
a fyzioterapeuty. Účastníkům náleží  
4 kredity.

Ostravský den preventiv-
ní pediatrie se zaměřením na 
prevenci v dětském věku, očko-
vání, pozitivní i negativní faktory 
ovlivňující vývoj dítěte, legislativu  
v pediatrii, psychosociální aspekty, eti-
ku se uskuteční v pátek 1. dubna 2011 
v ostravském hotelu Clarion. Koordi-
nátorem této zajímavé odborné akce je 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dům sociálních služeb Ostrava-Radvanice 
se i v minulém roce aktivně zapojil do spolu-
práce s jinými pobytovými sociálními službami 
v rámci města Ostravy. V průběhu celého roku 
docházelo k monitorovacím návštěvám – výmě-
na praktických zkušeností, předávání cenných 
rad při osobních návštěvách v jednotlivých za-
řízeních. Tato setkání mají podstatný význam 
nejen pro sociální pracovníky daných zařízení, 
ale také pro samotné uživatele, kterým mohou 
být zprostředkovány důležité informace o zaří-
zeních následné péče. 

Dům sociálních služeb se v roce 2010 také 
účastnil sestavení 3. Komunitního plánu, jako 
platný člen Komunitního plánování sociálních 
služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava – 
Pracovní skupina Senioři, podskupina pobytové 
služby. 

Cílem komunitního plánování je zajišťování 
místní dostupnosti sociálních služeb, nastavení 
mechanismů a podmínek pro koordinaci služeb 
a zajištění požadované úrovně jejich kvality. 
Proces plánování je založen na principu part-
nerství a spolupráce v rámci komunity, která je 
vymezena politiky, odborníky, uživateli a veřej-
ností.

V současné době je velice aktuální a disku-

tovaná problematika, i v rámci Komunitního 
plánování města Ostravy, která se týká osob bez 
přístřeší, tedy osob ohrožených sociálním vylou-
čením. Zejména v zimních měsících zaznamená-
váme vzrůstající počet těchto osob. Vyznačují se 
specifickým stylem chování, hůře se přizpůso-
bují novým pravidlům, zejména společenského 
soužití. Tito lidé vnímají vlastní potřeby a hod-
notí své zdraví jiným, jim vlastním způsobem, 
než například občan seniorského věku. 

Je pravdou, že v oblasti sociálních služeb je 
nedostačující kapacita pro osoby bez přístřeší 
s tělesným handicapem, bez trvalého měsíčního 
příjmu nebo pouze s minimální sociální dávkou 
a mnohdy bez rodinného zázemí či jiné sociální 
sítě. Navzdory tomu, že situace osob bez pří-
střeší je dlouhodobě velice neutěšená, začínají 
se podnikat v rámci Komunitního plánování 
první kroky k jejímu, snad úspěšnému, řešení. 
Je to těžký úkol, ale snažíme se být optimistič-
tí a věřit, že v dohledné době se podaří zajistit 
dostatek finančních prostředků a personálního 
obsazení k vybudování sociálního zařízení, kte-
ré poskytne adekvátní služby osobám sociálně 
izolovaným. 

Mgr. Andrea Klinkeová, 
sociální pracovník Dům sociálních služeb

Významnými partnery mezinárodní multicentrické prospektivní ran-
domizované studie pod názvem HOLLT, která zkoumá vliv hyperbarické 
oxygenoterapie na prognózu pacientů po traumatickém poranění dolních 
končetin, je Městská nemocnice Ostrava, konkrétně Centrum hyperbaric-
ké medicíny a oddělení chirurgie a traumatologie, a také Fakultní nemoc-
nice Ostrava. 

„Jedná se o projekt, který zkoumá efekt hyperbarického kyslíku na 
poranění dolních končetin, konkrétně otevřenou frakturu bérce s velkým 
zhmožděním měkkých tkání. Studie byla zpočátku zaměřena na nejtěžší 
stadia poranění, ale po třech letech byla vstupní kritéria zmírněna z dů-
vodů nemožnosti zařazení žádaného takového počtu pacientů. Nyní jsou 
zařazována všechna stadia otevřených poranění,“ vysvětluje MUDr. Mi-
chal Hájek. Na tomto projektu spolupracuje deset hyperbarických center 
z celého světa. Studii HOLLT organizuje australská MONASH Univerzita 
a Alfred Hospital v Melbourne. Kromě tohoto pracoviště se mezi tři nej-
významnější spolupracující pracoviště vedle švédského Stockholmu řadí 
naše centrum v Městské nemocnici Ostrava společně s Traumacentrem 
Fakultní nemocnice Ostrava, která již do studie zařadila dvanáct paci-
entů z celkového počtu 55 účastníků. Začátkem března dostal vedoucí 
lékař MUDr. Hájek první neoficiální výsledky, které dokládají padesáti 
procentní efekt redukce komplikací u pacientů léčených hyperbarickým 
kyslíkem ve srovnání s kontrolní skupinou. „Znamená to snížení četnosti 
komplikací, kratší celkovou dobu hojení, lepší funkčnost končetiny a po-
chopitelně finanční úsporu pro zdravotní a sociální systém. Je to velký 
úspěch, protože starší studie z konce devadesátých let minulého století 
uváděla 25 procentní redukci komplikací po léčbě hyperbarickým kyslí-
kem. Přesto i na základě výsledků této starší studie bylo dosaženo většího 
počtu kompletně zahojených pacientů, snížení počtu amputací a zlepšené 
hojení ran u pacientů nad 40 let,“ říká MUDr. Hájek. 

S každým pacientem, který se projektu zúčastní, je veden pohovor, je 
náležitě poučen a musí podepsat písemný souhlas se zařazením do tohoto 
typu léčení. Zda bude léčen hyperbarickým kyslíkem však ani poté není 
jisté. O jeho zařazení do léčby rozhoduje počítač, který ho může také za-
řadit do kontrolní skupiny, ve které se pacienti léčí klasickými běžně do-
stupnými metodami. „Každá kvalitní studie musí mít kromě experimen-
tální skupiny také kontrolní skupinu, aby se pak výsledky mohly porovnat  
a relevantně zhodnotit. Každý pacient je sledován dva roky lékařem trau-
matologické poradny, kterým je MUDr. Aleš Zatloukal. Vzhledem k tomu, 
že prvního pacienta jsme zařadili do projektu v prosinci 2008, máme už 
také některé pacienty kompletně ukončené. Studie přináší spoustu admi-
nistrativní mravenčí práce, ale počítáme s tím, že tato studie bude vý-
znamným přínosem pro celou hyperbarickou medicínu. Pomůže nejen 
přesvědčit další zdravotnická zařízení o užitečnosti a koupi hyperbarické 
komory, ale také zdravotní pojišťovny o tom, aby s těmito pracovišti pode-
psaly smlouvy. Projekt studie spolufinancuje komerční pojišťovna, která 
má zájem na tom, aby pacienti byli léčeni rychleji a hlavně levněji. Je jim 
jasné, že tím samozřejmě především šetří peníze. Komerční pojišťovny 
ve světě si to zkrátka dovedou velmi dobře spočítat, na rozdíl od našich 
zdravotních pojišťoven, které uvažují v krátkodobém časovém horizontu,“ 
říká MUDr. Hájek.

Přesné a oficiální výsledky budou k dispozici v průběhu měsíce dubna. 
Celý projekt potrvá zřejmě ještě osmnáct měsíců, nejdéle však dva roky, 
než se podaří zařadit potřebný počet pacientů. Vzhledem k dvouleté lhůtě 
sledování pacientů a následnému vyhodnocení výsledků, lze očekávat, že 
studie HOLLT bude mít konečné výsledky za čtyři až pět let. 

To, že v tak významné studii se podílí ostravská pracoviště hyperba-
rické medicíny a traumatologie a jsou dokonce považována za jedny ze tří 
stěžejních pracovišť ve studii, jejíž výsledky se budou prezentovat v celém 
světe, je obzvlášť potěšující.  

(via)

Dům sociálních služeb aktivně 
spolupracuje s ostatními organizacemi

Předběžné výsledky studie HOLLT jsou nadějné 
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Dvakrát  
v Českém rozhlase

Dvakrát v měsíci únoru bylo slyšet z České-
ho rozhlasu Ostrava sestru Městské nemocnice 
Ostrava Annu Sýkorovou. V úterý 8. února ra-
dila v poradně a odpovídala na dotazy jak čelit 
šikaně na pracovišti, co všechno zahrnuje tak-
zvaný mobbing a bossing a jak je u nás častý.

Podruhé bylo Annu Sýkorovou, sestru a la-
borantku Neurologie slyšet v pořadu Ostravské 
příchody v úterý 15. února po 16 hodině. Poslu-
chači se dověděli nejenom o tom, že ji do Ostra-
vy z malého městečka na Vysočině přivedla lás-
ka, ale také, že se zabývá šikanou na pracovišti  
a o svých příhodách zdravotní sestry hodlá na-
psat knihu.       (red)

V prostorách malé jídelny se ve středu 23. 
února uskutečnila 1. konference, kterou organi-
zoval Úsek ošetřovatelství. Všeobecným cílem 
jednotlivých přednášek bylo jednak informovat 
o současné epidemiologické situaci v ČR a v re-
gionu, a jednak působit na cílenou prevenci one-
mocnění v rámci našeho zařízení i mimo něj.

MUDr. I. Martinková a MUDr. Š. Matlerová 
z protiepidemického odboru Krajské hygienic-
ké stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě nejprve zhodnotily dosavadní výsled-
ky nově diagnostikovaných HIV pozitivních 
osob a uvedly kazuistiky případů. Reagovaly na 
dotazy, které směřovaly např. na novinku pro 
samovyšetření HIV, test INSTI, který odborníci 
pro nesprávnou interpretaci výsledků zásadně 
odmítají, pokud není doprovázen adekvátním 
poradenstvím. Zdůraznily, že osoba hospitali-
zovaná s HIV pozitivitou nevyžaduje žádná spe-
ciální režimová opatření s výjimkou invazivních 
intervencí. Profylaxe při náhodnému poranění 
musí být zahájena nejpozději do 24 hodin. 

V dalším bloku přednášek byli zdravotníci 
informováni o aktuální epidemiologické situa-
ci v MSK v roce 2009 a 2010. Nejdříve to byly 
informace o výskytu virové hepatitidy typu B  
u 5 případů v souvislosti s hospitalizací. Varo-
valy před následky, kdy HbsAg pozitivní pacient 
nemá tento údaj v dokumentaci, není izolován a 
nahlášen na KHS. Další informace byly o sepsích 
po operačních zákrocích, které vznikly v důsled-
ku opakovaného používání anestetika. Kmeny 
Klebsiella pneumoniae byly nalezeny na rukou 
lékaře, dále o pertussi, bacilární úplavici, VHA, 
klíšťové encefalitidě, Clostridium dificille aj..

Zúčastnění byli podrobně seznámeni 
s rozdíly v klinickém průběhu sezónní chřipky  
a chřipky A(H1N1), s komplikacemi a s přeno-
sem, kdy chřipkový virus přežívá 1 – 2 dny, na 
rukou 24 hodin, v papírových kapesníčcích 8 – 
12 hod. Z opatření bylo doporučeno – zakrývaní 
úst rukou při kašli, nejefektivnější je kubitální 
jamka, používání OOPP (filtračních polomasek, 
ústenek, rukavic) a řádná hygiena rukou aj. Při 
pandemické vlně byl průměrný věk osob, kteří 
podlehli chřipce, 42 let a k nejčastějším riziko-
vým faktorům patřila obezita, astma bronchia-
le, hypertenze.

V závěru byl zdůrazněn všeobecný zájem hy-
gieniků o zvýšení proočkovanosti zdravotníků.

Dalším přednášejícím byl Ing. P. Táborský 
z firmy Ecolab, s.r.o., který nastínil důvody ne-

provádění dezinfekce rukou – čas, technika, 
iritační reakce, neznalost a poukázal na před-
nosti individuálních aplikátorů dezinfekčních 
prostředků. V instruktážním videu byla moder-
ní formou pojata technika hygienické dezinfek-
ce, kterou sestra podle průzkumu provádí cca 
60 krát za směnu.

V přednášce Rizika drobných poranění byli 
zúčastnění seznámeni s výsledkem dlouhodobé-
ho monitoringu drobných poranění. Byla zmíně-
na související nová evropská směrnice o zvýšení 
prevence poranění kontaminovaným předmě-
tem u zdravotníků a pracovníků ve zdravotnic-
tví, kterou přijal Evropský parlament v loňském 
roce. Členské státy tak mají možnost přijmout 
další opatření, která budou pro zaměstnance 
výhodnější. K částečné redukci rizika drobného 
poranění bylo v rámci naší nemocnice přijato 
používání bezpečnostních kanyl s aktivními 
bezpečnostními prvky. K ochraně hrotu dochá-
zí automaticky v okamžiku vyjmutí jehly ze žíly 
pacienta. Kanyly jsou již k dispozici ve skladu 
zdravotnického materiálu.V závěru přednášky 
byl zaměstnancům umožněn praktický nácvik 
při poranění kontaminovaným předmětem, při 
zasažení oka a zdůrazněny rozdíly při poranění 
jehlou pohozenou mimo areál nemocnice.

V posledním příspěvku představila nově 
jmenovaná vrchní sestra Oddělení centrální 
sterilizace postupy, které je nutné v rámci cer-
tifikace tohoto pracoviště po zákaznících bez-
podmínečně požadovat. Vrchní sestra názorně 
předvedla dokumentaci a evidenci systému kva-
lity v praxi, definovala pojem neshoda, informo-
vala o způsobu jejího řešení a vyzývala k aktivní 
spolupráci.

Mgr. Anna Fischerová,
Referát ochrany veřejného zdraví

Dobrovolníci z ADRY 
budou zpříjemňovat 
čas našim pacientům

Smlouvu s občanským sdružením ADRA 
podepsal ve čtvrtek 17. února ředitel Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Jan Zháněl. 

Cílem programu „Dobrovolníci v nemocni-
ci“, který je předmětem této smlouvy, je realizace 
dobrovolnické služby směřující ke zlepšení prů-
běhu hospitalizace pacientů v nemocnici a dopl-
nění jejich psychosociálních podmínek. O službu 
dobrovolníků organizace ADRA projevila zájem 
Neurologie, Dům sociálních služeb, Léčebna 
dlouhodobě nemocných a Dětské lékařství. 

Dobrovolnická pomoc podle znění smlouvy 
nebude narušovat léčebný režim a provoz oddě-
lení a měla by vhodně doplňovat práci odbor-
ného zdravotnického personálu. Za nemocnici 
je kontaktní osobou paní Šárka Kaletová, na 
jednotlivých odděleních pak vrchní sestry. Dob-
rovolníci budou přicházet na příslušná oddělení 
v průběhu kalendářního týdne v doporučeném 
rozsahu 2 až 3 hodin podle pokynů vedoucích 
zaměstnanců příslušného pracoviště. 

Jejich činnost bude spočívat v komunikaci 
s pacienty na jejich pokojích nebo ve společen-
ských prostorách. Zúčastňovat se budou společ-
ných akcí se zaměstnanci nemocnice, mohou 
jít s pacientem na vycházku mimo místo jejich 
hospitalizace za předpokladu jejich souhlasu  
a souhlasu odpovědného zdravotnického pra-
covníka, to znamená lékaře nebo staniční sest-
ry. Vždy bude brán ohled na zdravotní stav 
pacienta a jeho fyzické možnosti. Dále mohou 
dobrovolníci podle podepsané smlouvy pomá-
hat s organizací, nebo pořádat jednotlivé akti-
vity typu ruční práce, výtvarné práce, koncerty, 
besídky a podobně pro a pacienty na jednotli-
vých odděleních. 

Humanitární organizace ADRA funguje 
v ČR od roku 1992 a zaměřuje se jak na zahra-
niční tak i domácí pomoc. Jedním ze sítě dob-
rovolnických center po celé republice je i to ost-
ravské, které začalo pracovat v roce 2008.

Dobrovolníci sdružení docházejí do pro-
gramů pro děti, seniory a zdravotně postižené 
lidi. Pomáhají zejména lidem, kteří nemají žád-
né sociální zázemí, anebo se cítí osamělí. Dob-
rovolníci tráví s lidmi, kteří potřebují pomoc, 
svůj volný čas. Docházejí za pacienty a klienty, 
povídají si s nimi, hrají stolní hry, chodí s nimi 
na procházky atd. Nenahrazují práci zdravot-
nického personálu, ale tráví čas s konkrétním 
člověkem, je jeho společníkem a oporou. Kaž-
dý dobrovolník musí projít vstupním školením  
a pracuje bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

První dobrovolníci se na odděleních Měst-
ské nemocnice Ostrava objeví koncem května. 
„Proškolit se musí i náš personál. Začal se školit 
již 1. března, a to v LDN a v DSS. Další školení 
proběhlo 15. března a v dubnu se budou školit 
zaměstnanci Dětského lékařství,“ řekla Šárka 
Kaletová.         (via)

LOK pořádal benefiční koncert
V pátek 25. února se uskutečnil v pavilonu A2 výstaviště Černá louka benefiční koncert skupiny 

Ready Kirken na podporu sdružení Mikasa o.s., které se stará o volnočasové aktivity dětí a mládeže 
s kombinovaným postižením. Krátce po vystoupení předskokana, jičínské skupiny Metro, přivítal 
přítomné předseda Lékařského odborového klubu-svazu českých lékařů Městské nemocnice Ostra-
va MUDr. Tomáš Rusnok, který benefiční koncert pořádal.        (PaN)

První konference byla věnována epidemiologii
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Dovolil jsem si malou slovní hříčku do nad-
pisu! Samozřejmě v Rakousku je ortopedie ra-
kouská, stejně jako u nás česká. Proč tedy ame-
rická?

Salzburg je domovem týdenních vzděláva-
cích seminářů pořádaných již od roku 1993 na 
základě spolupráce lékařů ze Spojených států 
amerických a z Rakouska. Tuto kooperaci zaš-
tiťuje Americko-rakouská nadace (AAF), jejíž 
vznik spadá těsně po konci 2. světové války. 
Snahou této nadace je kooperace na poli diplo-
macie, kultury nebo vědy a mimo jiné právě me-
dicíny, kterou zaštiťuje Open Medical Institute 
(OMI). Páteří vzdělávání OMI jsou právě týden-
ní semináře vyplněné přednáškami a workshopy  
a klinické stáže ve spolupracujících nemocnicích 
v Rakousku a v USA. Salzburg jako centrum byl 
vybrán především z logistických důvodů, proto-
že pro mnohé lékaře by mohlo být velmi obtížné 
získat vízum do USA.

Semináře jsou zaměřené na vzdělávání léka-
řů ze Střední, Východní Evropy, Asie, zejména 
ze států bývalého Sovětského svazu, nově Afriky 
a Střední Ameriky. Lékaři ze západoevropských 
zemí se rovněž příležitostně zúčastňují. Semi-
nářů se zúčastnilo již téměř 11 tisíc lékařů! To je 
obrovský úspěch tohoto projektu a samozřejmě 
to znamená taky obrovskou finanční částku, kte-
rá musela být na pořádání vynaložena. Lektoři 
se zúčastňují bez nároků na peněžní odměnu. Je 
jim kryta pouze doprava, pobyt a strava. Stejně 
jako všem účastníkům. Do nedávna i čeští lékaři 
měli dopravu placenou, ale to počínaje letoškem 
skončilo. Nicméně účast na výběrovém vzdělá-
vacím semináři je relativně prestižní záležitostí, 
a tak finance za dopravu jdou stranou.

Semináře se konají na zámku Arenberg 
v centru Salzburgu, který nadace vlastní. Jejich 
existence by nebyla možná nebýt štědrých ne-
závislých sponzorů v čele s americkou a rakous-
kou vládou.

Jak jsem se k semináři dostal? Několik míst 
pro české účastníky u nás zprostředkovává Vý-
bor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). 
Nicméně já se k tomu dostal trochu oklikou. 
Jednoho tohoto semináře z pediatrie se zú-
častnila kamarádka pracující na Dětské klinice 
v Brně a byla s ním maximálně spokojena. Zare-
gistroval jsem se na stránkách OMI, přihlásil se 
na seminář z ortopedie a doufal, zda a kdy budu 
vybraný. Vyšlo to letos!

Seminář se uskutečnil první únorový týden. 
Oficiálně začal již v neděli večer, kdy všech 35 
účastníků nejprve pozdravil rakouský ředitel 
OMI prof. Aulitzky. Následně se představili naši 
lektoři. Prof. Bostrom, vedoucí semináře, spe-
cialista na endoprotetiku, dr. Mayman, specia-
lista na endoprotetiku a traumatologii dlouhých 
kostí, dr. Kang, specialistka na traumatologii  
a rekonstrukční operace ruky a předloktí, všich-
ni ortopedi pracující v nemocnici Hospital for 
Special Surgery (HSS) v New Yorku. Přirovnal 
bych ji k Formuli 1 (absolutní špičce) ve světě 
ortopedie a traumatologie. Dále prof. Boland, 
specialista na tumory pohybového aparátu 
z rovněž newyorské nemocnice Memorial Slo-
an-Kettering Cancer Center a jediný evropský 
zástupce z fakulty prof. Dorn, přednosta Orto-
pedické kliniky v Salzburgu. Spolupráce přední 
americké Weill Cornell University v New Yorku 
a prestižní Paracelsus Medizinische Privatuni-
versität v Salzburgu. Těchto pět lékařů se o nás 
celý týden staralo.

Vzdělání a zkušenosti účastníků semináře 
byly velmi rozdílné. Od několika rezidentů včet-
ně mne (rozuměj lékařů ve specializačním vzdě-
lávání) ke specialistům pracujícím k 20 rokům. 
Zastoupeni byli čtyři lékaři z Čech, dále pak na-
mátkou Maďaři, Rumuni, Lotyši, Rusi, Kazach-
stánci, lékař z Mongolska, dva z Mexika, tři z Af-
riky. Nezbytnou podmínkou byla velmi slušná 

znalost anglického jazyka ve formě komunikač-
ní ale i psané, bylo totiž třeba se popasovat se 
vstupním a výstupním testem. Znalost Anglič-
tiny účastníků byla rovněž rozdílná. Horší nebo 
špatná však byla jednoznačně limitující. Protože 
hned na začátku jsme byli upozorněni, že před-
nášky budou ve formě anglosaského vzdělává-
ní, kdy se očekává zapojení účastníků. Nikoliv 
tak někdy až hrůzostrašné přednášky lektorů 
na českých univerzitách nebo kongresech a nu-
lová angažovanost posluchačů. Jak dobře si 
všech účastníků lektoři všímali, jsem měl mož-
nost ověřit si na konci při rozhovoru s bodrým  
prof. Bolandem, původně Irem, kterého jsem 
dostal znalostí místopisu jeho rodné hroudy! 
Medicíny sotva, protože tento člověk je lídrem 
ortopedické onkologie a rekonstrukčních ope-
rací s ní souvisejících.

Klinické a teoretické znalosti lékařů ze 
všech koutu Světa byly velmi dobré a překvapi-
vě vyrovnané! Opětovně vyzdvihnu anglosaský 
vzdělávací systém u lékařů z Afriky, který klade 
důraz na kliniku a já měl již možnost se s ním 
seznámit v Nepálu. To českým lékařským uni-
verzitám jednoznačně chybí. Úroveň ortopedie 
v zemích jako Rusko, Ukrajina, Rumunsko, 
Uzbekistán je víceméně srovnatelná s českou. 
Základní endoprotetika (náhrady kyčlí a kolen) 
se dělají rovněž v Mongolsku nebo třeba právě 
v afrických zemích. Tam však s enormním rizi-
kem nákazy AIDS zdravotního personálu, jak 
v přednáškách zástupci Ghany a Malawi zdů-
raznili!

V přednáškách? Účastníci si měli s se-
bou přinést zajímavé kazuistiky, které během 
týdne prezentovali. I já jsem si připravil dvě 
kazuistiky. Jednak, abych si vyzkoušel premi-
érově přednášet v angličtině a také porovnal 
mé znalosti a úroveň ostravské ortopedie na 
mezinárodním poli. Prezentoval jsem pacienta 
s vzácnou fibrózní dysplazií, poruchou kostní 
struktury, která byla pro nás trochu diagnos-
tickým oříškem a pacientku s Ehlers-Danlos 
syndromem, cévním typem, jejíž překvapivé 
úmrtí na rupturu aneurysmatu aorty vysvětlilo 
všechny ty komplikace s nehojením kostí, pře-
kvapivými zlomeninami a opakovanými luxace-
mi. Trochu té sebechvály někdy neuškodí, tato 
přednáška byla ohodnocena jako jedna ze čtyř 
nejlepších (Excellent Case Presentation)!

Ale přednášky měli na starost především 
naši lektoři. Mezi hlavní témata patřila trau-
matologie dlouhých kostí, dr. Mayman byl 
famózní, dr. Kang do detailů probrala ruku, 
prof. Bostrom exceloval v endoprotetice  
(v HSS ročně udělají 8 000 kloubních náhrad 
na 200 lůžkách!!! a k tomu si připočtěte trau-
matologii, spinální chirurgii, artroskopie), prof. 
Dorn představil relativní novinku v ortopedii 
femoroacetabulární impingement, věnoval se 
kyčelní dysplazii a jednoznačnému trendu pá-
nevních osteotomií u mladé populace ve snaze 
předejít postdysplastické koxartróze a nako-
nec prof. Boland probral tumory pohybového 
aparátu včetně sekundárních. Jak zdůraznil: 
„Udržet pacienta při životě, umožnit rodičům 
vidět své děti promovat, vidět je postavit se na 
vlastní nohy, je absolutně žádoucí, ať to sto-
jí, co to stojí!“ Onkologická ortopedie je velmi 
náročná komplexní superspecializace, která se 
u nás koncentruje v Brně a v Praze k dosažení 
co nejlepších výsledků. V USA mají i speciální 
počítačový software, kde po zadání specifikace 
tumoru vám vyhodnotí vaši pravděpodobnost 
přežití. Prostě americký pacient chce a musí být 
informován. Teorii doplnily workshopy na os-
teosyntézu předloktí, femuru a tibie, drobných 
kostí ruky, náhrady kolene a implantace tumo-
rózní náhrady kolene.

Týden v Salzburgu uběhl jako voda. Na-
vázali jsme doslova mezinárodní spolupráci.  

Po závěrečné večeři s proslovem prof. Aulitzke-
ho, ve kterém speciální pozornost věnoval čes-
kým lékařům (Evropští účastníci a lektoři byli 
velmi dobře obeznámeni se situací v českém 
zdravotnictví!), jsme se další den ráno rozprch-
li do všech koutů Světa. Stálo to opravdu za to  
a účast mohu doporučit jak mladým lékařům 
tak i starším kolegům! Vzhůru do jedné z ame-
rických nebo rakouských nemocnic!

Užitečné odkazy:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV): 
www.vdv.cz
Americko-Rakouská nadace / 
The American Austrian Foundation (AAF): 
www.aaf-online.org

MUDr. Tomáš Obtulovič, 
Ortopedie 

Za americkou ortopedií do Rakouska
aneb „Bone and Joint Surgery, Salzburg Weill Cornell Seminar, The American Austrian Foundation“

Dr. Mayman v zajetí účastníků při workshopu 
osteosyntézy femuru.

Prof. Boland z povzdálí pozoruje nácvik  
implantace tumorózní náhrady kolene.

Prof. Boland vysvětluje techniku implantace 
tumorózní náhrady kolene.

Společně s lékaři dr. Baddoo, dr. Segbefia 
z Ghany a dr. Batjargalem z Mongolska.
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V měsíci březnu slaví významné  
životní jubileum:

Tatiana Gálová, MUDr. Věra Peterková,
Jarmila Řeháková, Lenka Žitníková,  

MUDr. Čestmír Ramík, Jaroslav Nawar, 
Helena Kafiová, DiS., Dagmar Weiterová, 

Miloslava Procházková, Olga Jašková, 
Růžena Popelková, Růžena Lehnerová, 

Pavla Richter, Bohumil Vevjorka,  
Alena Borowiecká, Jaroslava Mustarová, 

Věra Adásková, MUDr. Zdeněk Halva
Pracovní výročí v měsíci březnu:

40 let v MNO:  
Danuše Zvonková
30 let v MNO:  
Alena Čermáková
20 let v MNO:  

Pavel Škop
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Anděl v černém
To čtvrteční ráno nezačalo dobře. Potkalo 

mě cosi ne sice neobvyklého, tedy v našich kon-
činách, například paní lektorka angličtiny tvrdí, 
že v Americe pro tuhle záležitost vůbec nemají 
výraz, ale rozhodně velice nepříjemného. Byl to 
můj osobní problém, přesto jsem cítila potřebu 
po příjezdu do práce o něm informovat nemoc-
niční ochranku, které se přece jen mohl, byť ve-
lice okrajově, dotýkat. 

K mému obrovskému překvapení se pán, se 
kterým jsem mluvila telefonicky, rozhodl, že mi 
pomůže. Jen tak, prostě proto, že situace byla 
pro mě v daný okamžik neřešitelná a prý jsem 
vypadala smutně... Pomohl rychle, účinně a ne-
zištně. Ještě jednou panu Váňovi touto cestou 
děkuji. Taky proto, že mi vrátil víru v lidi. Prostě 
anděl i když v černém. 

Martina Havlíčková

Dovolená s VÍTKOVICE 
TOURS bude levnější

Zaměstnanci Městské nemocnice Ostrava si 
mohou i v letošním roce pořídit levnější dovole-
nou na základě Smlouvy o spolupráci při zajiště-
ní ubytovacích, stravovacích a dopravních služeb 
s cestovní kanceláří Vítkovice tours s.r.o., která 
byla ředitelem nemocnice MUDr. Janem Zháně-
lem podepsána v polovině února letošního roku.

Zaměstnanci mohou využít 10procentní 
slevy z ceny pobytu nebo zájezdu z katalogů 
pobytových zájezdů cestovní kanceláře VÍTKO-
VICE TOURS – Jadran 2011, Jadran Exclusive 
2011. Sleva se nevztahuje na cenu samostatně 
zakoupené autobusové jízdenky nebo letenky, 
pobytové taxy a dalších doplatků (např. obědy, 
skipas nebo dokoupené procedury apod.)

Dalším typem slevy může být sleva 100 Kč 
na osobu z ceny pobytu nebo zájezdu z ostat-
ní nabídky CK VT. Sleva se neposkytuje z ceny 
doplatků, např. skipas, dokoupené procedury 
apod. Tato sleva se vztahuje i na zájezdy a poby-
ty organizované jinými cestovními kancelářemi, 
jejichž je CK VT obchodním partnerem.

Pětiprocentní slevu z ceny pobytu nebo 
zájezdu mohou zaměstnanci uplatnit na vybra-
ný pobyt z katalogu pobytových zájezdů cestov-
ní kanceláře VÍTKOVICE TOURS – Relaxační 
dovolená 2011. Sleva se neposkytuje z ceny 
samostatně zakoupené autobusové jízdenky 
nebo letenky, pobytové taxy a dalších doplatků 
(např. obědy, skipas nebo dokoupené procedu-
ry apod.)

Dovolenou lze objednat na pobočkách v Os-
travě Vítkovicích na Mírovém náměstí, v centru 
Ostravy na Jurečkově ulici a ve Frýdku Místku 
na třídě T. G. Masaryka.

Informace o slevách jsou rovněž uvedeny na 
intranetu v Dokumentech ve složce Personální, 
kde jsou uvedeny PROMO kódy, které je nutno 
uvést při koupi zájezdu přes internet.        (red)

Kolosální pochvala
Chtěl bych zveřejnit kolosální pochva-

lu na personál Městské nemocnice Ostrava. 
Byl jsem jak Alenka v říši divů, když jsem při-
šel 2. března na osm k očnímu a nestačil jsem 
se fakt divit. Sestřičky samý úsměv, ochota  
a vstřícnost. Nikdo skoro nečekal a bylo tam asi 
dvacet lidí. Vše klapalo, jak hodinky. Tak jsem 
stihl za hodinu a čtvrt prohlídku, objednat se 
na minioperaci, když mám na víčku nějakou 
bradavici, pak jsem ještě stihl zajít k urologo-
vi, kde mě prohlédli, vzal mi moč, zašel jsem si 
na krev a vyzvedl léky ve Vaší lékárně. To vše 
za rekordních 75 minut. Naprosto nevídané.  
Jen mě „mrzí“, že jsem se nestačil dodívat  
v televizi na očním na kuchaře, co vařil vepřo-
knedlo-zelo... 

Zdraví Břetislav Olšer

Volání v rámci rámcové smlouvy je ještě výhodnější

Poděkování zdravotnímu 
personálu z interny  
gastroenterologie  
- oddělení G

Chtěl bych touto cestou poděkovat lé-
kařům, jmenovitě: MUDr. Petru Kovalo-
vi, MUDr. Věře Procházkové a MUDr. Jit-
ce Jurkové a samozřejmě všem sestřičkám  
z interního oddělení stanice G za velmi obě-
tavou, profesionální a hlavně lidskou péči, 
kterou mi a druhým pacientům věnovali. 
Byl jsem na tomto oddělení hospitalizován  
od 9. 2. 2011 do 14. 2. 2011 s bolestmi žaludku 
a díky jejich obětavé péči problémy ustoupily. 
Velmi si vážím jejich práce, není lehká jak fyzic-
ky, tak i psychicky a jsou bohužel pacienti, kteří 
jim to neusnadňují. Ještě jednou děkuji celému 
personálu.

 S pozdravem,   
Jiří Sebera

Od 4. března došlo i u stávajících zákazníků 
k příjemným změnám cen telefonování v rámci 
rámcových smluv se společností T-Mobile. 

V praxi to znamená, že se původní tarify na-
vyšují o volné minuty (viz tabulka). Kupříkladu 
zákazník, který má tarif T30, bude mít 40 vol-
ných minut, které lze převádět do dalšího měsí-
ce. Zákazník tarifu T80 získá o 20 volných mi-
nut více. Další minuty, jenž jsou zdarma pouze 
do sítě T-Mobile zůstávají v původní výši. 

Stále platí, že volání do sítě PPS se neza-
počítává do volných minut. Volné minuty se 
nevztahují na mezinárodní hovory, datové  
a faxové přenosy.

Některé zákazníky jistě potěší také nárůst 
SMS zdarma u všech tarifů na 150 kusů.

Čerpání výhod těchto tarifů je podmíně-
no uzavřením účastnické smlouvy na dobu 24 
měsíců. K těmto tarifům se nevztahuje bonus 
program. K aktivaci tarifu je nutno vyplnit žá-
dost zaměstnance o služby T-Mobile a podepsat 
dodatek k využívání této služby. (Srážky z platu  
v případě neuhrazení faktury). Faktury budou 
docházet zaměstnanci domů na jméno a adresu. 

Do vnitropodnikové sítě lze přejít i od ji-
ných operátorů se stejným číslem, v závislosti 
na vázanosti smlouvou, přenos čísla si žadatel 
zajistí sám, služba je zdarma.

Ukončením zaměstnaneckého poměru 
smlouvy přecházejí na standardní tarify T-Mo-
bile. Vyřizování žádostí, dotazy a další technic-
ké záležitosti lze řešit telefonicky či osobně na 

Referátu spojových služeb ve dnech pondělí 
až pátek od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin  
s paní Šárkou Mrukviovou na klapce 3117 nebo 
čísle 603 151 469 (sarka.mrukviova@mnof.cz) 
Zároveň platí, že pokud budete volat ze svého 
mobilního čísla, které patří pod RS do MNO,  
a budete volat přes číslo 55654xxxx, budete mít 
toto volání zdarma jako volání do PPS.       (via)

   

Nabídka bez telefonního přístroje v tarifu T 30/80/160 HIT ● Nabídka s telefonním přístrojem v tarifu T 30/80/160 Standard
CENÍK platný od 4. 3. 2011 (uvedené ceny jsou bez DPH)

Měsíční paušál za telef. služby 95 Kč 270 Kč 390 Kč 594 Kč 1 074 Kč 2 250 Kč

Volné minuty 40 + 30 100 + 80 190 + 160 340 + 300 640 + 600 1540 + 1500

Sazby HIT Standard HIT Standard HIT Standard HIT Standard HIT Standard HIT Standard

T-Mobile 1,28 1,60 1,12 1,40 1,12 1,40 1,12 1,40 0,96 1,20 0,80 1,00

Ostatní sítě 2,40 3,00 1,80 2,25 1,60 2,00 1,40 1,75 1,20 1,50 1,00 1,25

SMS - T-Mobile 0,40 0,68 0,40 0,68 0,40 0,68 0,40 0,68 0,40 0,68 0,40 0,68

SMS - ostatní sítě 0,50 0,85 0,50 0,85 0,50 0,85 0,50 0,85 0,50 0,85 0,50 0,85

SMS zdarma 150 Ks 150 Ks 150 Ks 150 Ks 150 Ks 150 Ks
Volání v rámci vnitropodnikové  
sítě-PPS včetně rodiny a přátel  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

* R.S. Rámcová smlouva

web”n”walk zvýhodnění
internet v mobilu Standard Klasik Premium

Měsíční paušál 57,9 99,5 207,9

Technologie GPRS/EDGE/3G

FUP 100MB 200MB 1GB


