
Pane doktore, od 1. ledna letošního roku 
funguje v naší nemocnici iktové centrum, 
které je zařazené do sítě 23 specializova-
ných pracovišť. Co to pro naši nemocnici 
znamená?

Minimálně to znamená více práce. Stan-
dardně k nám do loňského roku spadala je-
nom Ostrava, teď nám přibylo dalších 143 tisíc 
potencionálních pacientů. To znamená, že se 
staráme o obyvatele města Bohumín, část okre-
su Opava, okres Frýdek-Místek kromě města 
Frýdek Místek, kde si to dělíme na polovinu s 
Třincem. A musím říct, že k nám vozí pacienty 
poměrně hojně. Zatímco loni jsme ošetřili 44 
mrtvic trombolýzou, dnes už máme 15 trombo-
lyzovaných pacientů. Kromě větších nároků to 
však znamená i větší prestiž pracoviště. Celkem 
pracuje v kraji 5 iktových a jedno komplexní 
cerebrovaskulární centrum. Ustanovení speci-
alizovaných center vede ke standardizaci práce 
o cévní mozkovou příhodu, protože pacient se 
dostane jenom tam, kam patří. Není přivezen 
do nemocnice, která se o akutní mrtvici neumí 
postarat. Jednou z podmínek výběrového říze-
ní, které proběhlo loni na jaře bylo, že iktové 
centrum ošetří minimálně 10 pacientů trombo-
lýzou za rok. My jsme do loňského roku prová-
děli 20 až 30 trombolýz za rok. Nejde jen o to, 
že pacienta s mrtvici k nám přivezeme rychlou 
sanitkou. Jde o to, aby se pacient k nám dostal 
správně a včas byl ošetřen a zaléčen. Pro mrtvici 
je ideální čas ošetření do 4,5 hodin po vzniku 
mozkové příhody. Ale dá se ošetřovat až do 8 
hodin ve spolupráci s komplexním cerebrovas-
kulárním centrem. To je povinno ošetřovat mrt-
vice tou nejagresivnější léčebnou metodou, což 
je lokální trombolýza či mechanická rekanaliza-
ce, a to 24 hodin 7 dní v týdnu. My jsme schopni 
tyto výkony udělat, ale bohužel nemáme dost 
intervenčních radiologů tak, abychom péči ga-
rantovali každý den po celý rok.
V poskytování péče o pacienta po cévní 
mozkové příhodě však nejsme žádní no-
váčci…

Městská nemocnice má jedno z historic-
kých prvenství. Byli jsme jedni z vůbec prvních 
v republice, kdo se začal starat o akutní mrtvice  
a byli jsme první ve střední Evropě, kteří trom-

bolyzovali uzávěr bazilární tepny, to znamená 
vůbec nejzávažnější formu akutní CMP. To bylo 
ještě s týmem MUDr. Procházky. Po jeho od-
chodu s celým týmem do jiné nemocnice jsme 
na čas přestali trombolyzovat a trombolyzujeme 
opět od roku 2005. V té době ministr Rath určil 
trombolýzu jako standardizovanou metodu pro 
léčbu cévní mozkové příhody. Tehdy to byl spíše 
průšvih, protože v mnoha krajích kromě morav-
skoslezského, nebyly vůbec jednotky intenzivní 
péče, anebo byly od sebe vzdálené více než 100 
km a mnoho pracovišť na takovou léčbu nebylo 
vůbec připraveno. Mrtvice je nemoc velmi zá-
važná, celorepublikový průměr je přibližně 250 
na 100 000 obyvatel. Bohužel v našem regionu 
je to 450 až 500 mrtvic na 100 000 obyvatel za 
rok. My sami jsme loni ošetřili celkem 530 mrt-
vic.
Proč jste se dal na tento druh medicíny?

Já jsem nechtěl dělat žádný velký chirur-
gický obor a nechtěl jsem dělat internu. Chtěl 
jsem dělat neurochirurgii, ale tam nebylo místo. 
První náhoda byla, že bylo volné místo u pana 
primáře MUDr. Rajnera, takže jsem začal dělat 
neurologii. Druhá náhoda byla, že odcházel ko-
lega z JIP a bylo rozhodnuto, že půjdu na jeho 
místo. Takže jsem prošel mezistáží na ARO, 
dodělal jsem si kurzy a dnes už jsem desátý rok 
na JIP. Letos jsme se stali iktovým centrem, tak 
dělám iktovou péči. 
Co vás na tom nejvíce baví?

Mne baví neurologie obecně, ale já se neza-
bývám jenom iktovou péčí. Jsem migrenik, tak-
že se starám o migreniky, vedu ultrazvukovou 
laboratoř. Což souvisí už s iktovou péčí. Myslím 
si, že ať už bych dělal kterýkoliv medicínský 
obor, také by mne to bavilo. Iktová péče je v tuto 
chvíli intenzivní tok neurologie, je to její nej-
progresivnější, nejmodernější část. A potěšitel-
né je, že občas můžeme naše pacienty i vyléčit.  
O neurolozích se vždycky říkalo, že všechny léčí 
a nikoho nevyléčí. Když vás začnou bolet záda, 
tak vás už většinou bolí celoživotně. Ale u ikto-
vé péče je to i určitý adrenalin. Pacient přijde 
ochrnutý, nemluvící a za třičtvrtě hodiny, poté 
co obdrží trombolýzu, už s vámi komunikuje a 
za tři dny odchází z nemocnice v podstatě vylé-
čen z akutní fáze nemoci. On už nikdy nebude 

zcela vyléčen, vždy bude mít zvýšené riziko. Kdo 
už jednou mrtvici dostal, kdykoliv ji může do-
stat znovu. Na mrtvici si zakládáme po třicítce, 
kdy se nám začíná zvedat krevní tlak a zvednou 
se krevní tuky, cukry, kouříme k tomu… To jsou 
ty největší rizikové faktory a jak člověk stárne  
a ještě potažmo je mužem, tak to riziko roste ob-
rovským způsobem nahoru. 

My naše pacienty po mrtvici v rámci pre-
vence sledujeme na ultrazvuku v pravidelných 
intervalech od 6 týdnů do dvou let. Staráme se  
o ně na ambulanci, chodí za námi, spolupracuje-
me s rajónními neurology. Není to samozřejmě 
jen péče neurologů. Nedílnou součástí je také 
péče internistů, kardiologa, diabetologa, lipi-
dologa. Ti všichni se musí spolupodílet na pre-
venci CMP. Je to komplexní týmová práce a bez 
spolupráce desítek lidí, by to nebylo možné. 
Jak vy sám předcházíte rizikům cévní 
mozkové příhody, jak se chráníte, abyste 
se nestal pacientem svých kolegů?

Hodnotící komise, pod vedením ing. Si-
mony Piperkové, náměstkyně primátora města 
Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý  
31. března, aby vyhodnotila činnost a hos-
podaření Městské nemocnice Ostrava v roce 
2010. Za vedení nemocnice se jednání zúčastnil  
ředitel MUDr. Jan Zháněl, ekonomický ná-
městek ing. Jaroslav Dusílek a Bc. Naděžda  
Šebestová, vedoucí Oddělení rozborů, analýz  
a statistiky.

Členové komise kromě jiného hodnotili 
hospodaření organizace za rok 2010 - způsob 
dosažení výsledku hospodaření. Ocenili sku-
tečnost, že finanční situace nemocnice je dlou-
hodobě stabilní a organizace nemá závazky po 
lhůtě splatnosti. Posuzovali úroveň zpracování 
hodnotícího materiálu, zhodnotili inventariza-

ci, vyhodnotili kontrolní činnost a také předmět 
činnosti organizace. 

Hodnocená zpráva byla podle stanoviska 
komise velmi dobře zpracována a zcela vypoví-
dající o veškeré činnosti MNO. Komise neshle-
dala žádné závažné závady, proto nemusela sta-
novit žádná nápravná opatření.

V zápisu z jednání se mimo jiné uvádí, že 
hlavními směry, kterými se nemocnice nadá-
le profiluje, zůstávají kardio-angiologie, gast-
roenterologie, traumatologie, chirurgie a péče  
o matku a dítě. V loňském roce došlo ke zřízení 
kardiovaskulárního a iktového centra. Tři sa-
mostatná interní oddělení byla sloučena v jeden 
primariát. Tyto změny přinesly snížení počtu 
lůžek o 31 na výsledných 752. Na úseku léčeb-
ně preventivní péče došlo ke snížení průměrné 

ošetřovací doby o 0,2 dne a s tím souvisejícímu 
snížení počtu ošetřovacích dnů. Městská ne-
mocnice získala další tři akreditace klinických 
oborů pro další vzdělávání. V oblasti ošetřova-
telské péče probíhal monitoring indikátorů kva-
lity ošetřovatelské péče. V hodnoceném období 
Městská nemocnice Ostrava řešila 39 stížností  
a obdržela 82 poděkování. 

Členové komise doporučili vedení nemoc-
nice v letošním roce v součinnosti se zástupci 
zřizovatele jednat s Moravskoslezským krajem 
o financování činnosti protialkoholní záchytné 
stanice a o zbytnosti poskytování rehabilitač-
ní péče Dětského rehabilitačního stacionáře 
žákům Základní školy Kapitána Vajdy v jejich 
prostorách.

(via)
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V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

PŘEDSTAVUJEME:  
vedoucího lékaře iktové jednotky MUDr. Lukáše Klečku
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Pediatři MNO na Festivalu kazuistik

Ostravského dne preventivní pediatrie se zúčastnilo přes 170 odborníků

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 
Nijak se zatím nechráním. A toho pracovní-

ho stresu, který mám v posledních dvou letech, 
je opravdu hodně. Předtím než jsme začali před 
pěti lety trombolyzovat, říkal jsem si, že už mne 
ta neurologie nebaví, ale teď se fakt nezastavím. 
Jsem opravdu relativně přepracovaný. Do toho 
přišel projekt rozvoje iktového centra a tvorba 
národního pacientského registru. Musel jsem 
zpracovávat to, co jsem nikdy nedělal, stal se ze 
mne jakýsi manažer projektu zde v MNO. Nově 
se realizuje projekt dovybavení iktového cen-
tra z evropských peněz. Dále pravidelně před-
nášíme s panem primářem MUDr. Rajnerem  
a kolegy z přidružených oborů radiologie, neu-
rochirurgie, zdravotníkům, lékařům o iktové 
péči. Přednášeli jsme praktikům, našim sestrám, 
o prevenci a o tom, jak a co mají dělat u cévní 
mozkové příhody. Teď bude na řadě i veřejnost. 
Pravidelně každým rokem bývá v dubnu či květ-
nu akce 30 dní pro prevenci CMP. Součástí jsou 
přednášky pro laiky, kteří mohou přijít na dny 
otevřených dveří přímo na oddělení. Všechny 
neurologie v Ostravě se tomu pravidelně věnují. 
Takže i na preventivním poli je práce poměrně 
dost. U toho samozřejmě sloužíme. Ale nejen 
prací je člověk živ. Máme malé dítě, patnácti-
měsíční dceru, takže ta vyhrazuje zbytek mého 
času. A aby toho nebylo málo, ušili jsme si na 
sebe boudu. Loni na jaře jsme se přestěhovali 
do rodinného domu, který jsme si z půlky po-
stavili sami. Takže toho času opravdu moc není. 
Pokud už tedy relaxuji, tak aktivně. Po dvou le-
tech jsme se s manželkou dostali na lyže. Začíná 
kolařská sezona, tak jsme vytáhli vozík za kolo  
a včera jsme byli poprvé všichni tři na projížď-
ce. A také rád fotím. Takže když je trošku času, 
tak uteču k focení, ale v poslední době už zbývá 
jen čas na focení do rodinného alba. Kromě toho, 
jsem vyrostl na půlhektarové zahradě, umím si 
na ní udělat prakticky cokoliv. Víte, já jsem pod-
statě ani medicínu nechtěl dělat. Původně jsem 
chtěl dělat architekturu. Už jsem dělal talentov-
ky, ale nějak mi nevoněla matematika, tak jsem 
na přijímačky nešel. Dále mne bavila biologie  
a chemie, tak jsem se rozhodl jít na medicínu. 
Je to v podstatě sbírka náhodných životních roz-
hodnutí a jsem tady. 

Měnil byste?
Ale ano, to by mi asi vůbec nevadilo. Dům 

jsme si navrhli sami, nemám s tím problém. 
Myslím, že bych se navrhováním uživil. Klidně 
bych šel dělat i na tu zahradu. Myslím, že bych 
se mohl živit i mnoha jinými pracemi, než jen 
medicínou.
Ale tady v iktovém centru byste chyběl…

Tady je to kariéra tak trošku z donucení. Mne 
tato práce opravdu baví, ale nemám problém  
s tím, že bych dělal něco jiného. 
Co chápete jako největší problém iktové 
medicíny?

Víte, já říkám, že pacient je po středně těžkém 
infarktu nezávislý na okolí. Ale pacient, který má 
hemiparézu a nevyléčí se, je v podstatě závislý 
na další ošetřovatelské péči. Mrtvice je třetí nej-
častější úmrtí v tomto státě a nejčastější příčina 
invalidity, a to je strašné. Máme výborně zorga-
nizovanou akutní péči, ale organizace prevence je 
tragická. Je to hozeno na bedra praktiků, jejichž 
věkový průměr je 60 let a výše. Mladých prakti-
ků, které jsme si vyškolili, kteří si prošli neuro-
logií je málo. Ročně to bývá tak 5 praktiků. A co  
u nás zejména vázne, je následná péče. Například 
v Německu nebo ve Francii je výborně dotažena 
tzv. neurorehabilitace - specializované ústavy, 
kde jsou pacienti po CMP ihned na několik mě-
síců umísťování a kde je rozcvičí. Přitom platí, že 
když nevyléčíte mrtvici trombolýzou, neotevřete 
cévu, tak už funguje jenom rehabilitace. Je to 
vlastně snaha přesvědčit mozek, aby nepoužíva-
nou část naučil dělat něco nového. Což samozřej-
mě jde, ale je to komplikované. Nejlépe se to daří 
u mladších lidí, což většinou nejsou naši pacienti. 
Naši pacienti mají nad 50 a 60 let. Jenže u nás se 
dostanou na specializovanou rehabilitaci za 3, 4, 
5 měsíců, a to už je většinou pozdě. Navíc v kraji 
máme jen dva rehabilitační ústavy, z toho Hra-
byň slouží jako spinální centrum pro půl republi-
ky. Ta návaznost je špatná. Tímto směrem by se 
podle mého měla ubírat reforma zdravotnictví, 
máme hodně lůžek a nekvalitně uzpůsobenou 
následnou péči. To není jenom o ošetřovatelské 
LDN, kterých je už možná i dost, ale o speciali-
zovaných zařízeních pro pacienty např. po CMP. 
Snad se zablýskne na lepší časy.                     (via)

Proces akredi-
tace Městské ne-
mocnice Ostrava 
se dostal do další 
fáze. Zeptali jsme 
se manažerky kva-
lity Mgr. Olgy Ha-
sákové, co je no-
vého:

V lednu letošního 
roku byla jmenována 
Rada kvality v čele  
s ředitelem nemocnice 
MUDr. Janem Zháně-
lem, jejími členy jsou 

náměstci ředitele a manažer kvality. Úkolem Rady 
kvality je vytvořit koncepci přípravy nemocnice 
k akreditaci. Zároveň byla ředitelem nemocnice 
jmenována Akreditační komise, ve složení mana-
žer kvality Mgr. Olga Hasáková, ing. Aleš Vícha 
za úsek NTP, ing. Libor Woznica za úsek PN,  
Bc. Kamila Majkusová, Marcela Murasová,  
Mgr. Margita Mališková za úsek NOP, která byla 
k 1. dubnu doplněna o lékaře MUDr. Miroslava 
Kolibu za interní obory a MUDr. Branislava Šna-
jdra za chirurgické obory. Úkolem komise je plá-
novat konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech 
přípravy k akreditaci, stanovit termíny jejich 
plnění. Neméně důležitá je kontrola splnění sta-
novených úkolů.
Jak často se scházíte?

Rada kvality se schází jednou měsíčně, Akre-
ditační komise pravidelně dvakrát měsíčně.  
V případě potřeby jsme samozřejmě v bezpro-
středním kontaktu a můžeme se sejít okamžitě. 
Takže příprava k akreditačnímu šetření 
pokračuje bez problémů?

Proces přípravy k akreditaci nebyl přerušen. 
Bohužel akce Děkujeme odcházíme ovlivnila uve-
dení některých důležitých vnitřních předpisů do 
praxe. Nicméně mohu zodpovědně říci, že se po-
dařilo realizovat kroky, které přispěly ke zvýšení 
kvality a bezpečí péče poskytované pacientům 
v naší nemocnici.                                               (via)

Přes 170 odborníků z oblasti pediatrie, lé-
kařů, sester, fyzioterapeutů se sešlo v pátek  
1. dubna 2011 v ostravském hotelu Clarion Con-
gress Hotel Ostrava na mezinárodní konferenci 
Ostravský den preventivní pediatrie. Akci zahá-
jil profesor MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář 
Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava. 

Slavnostního zahájení se zúčastnil ředitel MNO 
MUDr. Jan Zháněl a za vědeckou radu profesor-
ka MUDr. Adriana Ondrušová, Ph.D., z Trnavy.

Už první přednáška Jany Skalové z Dětské 
rehabilitace a fyzioterapie FN Plzeň pod názvem 
Jak nevytvořit z dítěte pacienta rehabilitace 
s promítanými názornými ukázkami byla velmi 
zajímavá a právem vyvolala bohatou odbornou 
diskusi. V dalších přednáškách vystoupil pro-
fesor MUDr. Roman Prymula, CSc. s témati-
kou Současná situace v očkování. Po přestávce 
pak MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D. představil 
možnosti nadstandardní vakcinace. O prevenci, 
výskytu, diagnostice a terapii virových gastroen-
teritid hovořil MUDr. Petr Širůček z Infekční 
kliniky FN Ostrava-Poruba. Kromě přednášek 
zaměřených na konkrétní onemocnění byla na 
programu také témata sociální. Například Baby-
boxy - analýza současného stavu a Chudoba a její 
vliv na zdraví dětí. Celkem v pátek zaznělo před 
zcela zaplněným auditoriem deset velice erudo-

vaných přednášek. K žádné z nich nechyběla také 
diskuse.

„Prevence je jednou z velkých součástí pedi-
atrie a víme, že v této oblasti je celá řada pozi-
tiv i problémů. I proto jsem se domníval, že by 
byla přínosná tato podpůrná akce pro pediatry, 
dětské sestry a pro pracovníky pediatrii blíz-
kých oborů, která se bude zabývat vývojem dí-
těte, jeho pozitivním, negativním ovlivněním, 
ale také legislativou, etikou a dalšími oblastmi. 
Do jisté míry navazujeme na akci, kterou své-
ho času zavedl MUDr. Zdeněk Březina, primář 
dětského oddělení MNO. Věnovat se však dnes 
jen sociální oblasti by bylo trošku málo. Mys-
lím si, že se nám podařilo zorganizovat fórum, 
které dobře sloužilo k diskutování, k prezenta-
ci nových poznatků a ke všemu, co je zapotřebí  
v oblasti preventivní pediatrie,“ řekl primář Dět-
ského lékařství Městské nemocnice Ostrava, pro-
fesor MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., koordinátor 
celé akce.                                                              (via)

Ve dnech 25.-26. března se konala v žilin-
ském hotelu Holiday Inn již tradiční a oblíbená 
pediatrická akce – „Festival kazuistik“. Letos se 
festivalu zúčastnilo bezmála 450 pediatrů ze Slo-
venska, ale i z naší republiky a zaznělo zde na 60 
odborných sdělení – kazuistik z pediatrie. Výstu-
pem z této odborně respektované akce je regis-
trovaný sborník abstrakt. Na letošním Festivalu 
kazuistik, stejně jako i v minulosti, byl členem 
čestného předsednictva prof. MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc. 

V letošním roce zde mělo Dětské lékařství 
Městské nemocnice Ostrava poprvé svou aktivní 
účast, a to celkem tři přednášky, které přednesly 

lékařky MUDr. Markéta Paclová a MUDr. Moni-
ka Lázničková. Všechna tato tři sdělení vzbudila 
v auditoriu odborné veřejnosti zájem a diskusi, 
jedno z nich (autorů Paclová M., Nogolová A., 
Slaný J.) bylo na závěr akce vědeckým výborem 
akce vyhodnoceno a zařazeno mezi tři odborně 
vůbec nejhodnotnější přednášky letošního „Fes-
tivalu kazuistik“. Organizátoři této akce uvítají 
naši aktivní účast i v letech následujících, s čímž  
i my samozřejmě a rádi počítáme.

Na fotografii MUDr. M.Paclová a MUDr.  
M. Lázničková před hotelem Holiday Inn na Fes-
tivalu kazuistik, Žilina, 25.3.2011.

Text a foto prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Co je nového v přípravě 
k akreditaci nemocnice
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Ve dnech 1.-3. dubna proběhl na oddělení 
Rehabilitační a fyzikální medicíny kurz fyzikální 
terapie pro fyzioterapeuty pod vedením Mgr. Jo-
sefa Urbana z FTK UP Olomouc.

Kurzu se zúčastnilo celkem 20 fyzioterapeu-
tů i jeden lékař. Účastníci byli nejenom z Městské 
nemocnice Ostrava, DRS a LDN, ale také z Fa-
kultní nemocnice Poruba, nemocnice Bohumín  
a soukromého pracoviště Ostrava. 

Teoreticky si účastníci kurzu ujasnili obec-

né indikace fyzikální terapie z hlediska účinku  
a stadia, kontraindikace FYT a vztahy mezi druhy 
proudu. Formou workshopu pak probrali aplika-
ci galvanického proudu, iontoforézy, čtyřkomo-
rové lázně, střídavých a pulzních proudů, nízko-
frekvenčních proudů, TENS a mechanoterapie 
včetně kombinované terapie. 

Kurz byl ukončen bohatou diskusí. 
Jana Miškářová, vedoucí fyzioterapeut

Rehabilitační a fyzikální medicína

Specifický způsob provádění in vitro vyšet-
ření v mimolaboratorních podmínkách se v ang-
losaské odborné literatuře 2. poloviny minulého 
století začal označovat jako point-of-care testing, 
near patient testing, bedside testing, off-site te-
sting apod. Pravděpodobně nejvíce používaný je 
termín point-of-care testing, ve zkratce POCT. 
Do češtiny se překládá různě, podstatné však je 
použití termínu „vyšetření u pacienta“, VUP, za-
vedeného v ČSN EN ISO 22870:2006.

Nejobsáhlejší aktuální dokument, který na 
téma POCT existuje, je směrnice americké NACB 
publikovaná v r. 2007. POCT definuje jako“…
klinické laboratorní vyšetření konané blízko 
místa péče o pacienta a typicky prováděné zdra-
votnickými pracovníky, kteří nemají primární 
laboratorní vzdělání, nebo prováděné pacienty 
samotnými (samokontrola). Termínem POCT 
se označuje každé vyšetření uskutečněné mimo 
laboratoř“. Mezi POCT tedy směrnice zahrnuje 
také self-monitoring pacientů, domácí vyšetření 
a dokonce i vzdálená měření.

Doporučení České společnosti klinické bi-
ochemie z r. 2006 definuje POCT jako součást 
„…optimalizace diagnostického procesu, v němž 
se integrují měření, monitorování a fyziologická 
pozorování v místě péče o nemocného. Místem 
péče o nemocného může být zdravotnické zaříze-
ní (lůžkové oddělení nemocnice, ambulance,…), 
ale třeba i domov, škola, sportoviště nebo váleč-
né pole.

Získané POCT výsledky jsou ve všech přípa-
dech podkladem závažných rozhodnutí v odbor-
né zdravotnické péči nebo i v laické zdravotní 
péči a veřejností včetně té odborné, bývají chápá-
ny jako rovnocenné výsledkům in vitro vyšetření 
v laboratoři. S prostředky a zařízeními pro POCT 
však pracují zdravotničtí nebo i nezdravotničtí 
pracovníci, kteří nemají laboratorní erudici. To-
muto faktu výrobci obvykle přizpůsobují celkové 
technické řešení, zjednodušují obsluhu a upravují 
design přístroje. O to přísnější pak musí být pra-
vidla a podmínky používání těchto prostředků.

 Všechny normativní dokumenty, směrnice  
a doporučení se shodují v tom, že POCT je součás-
tí laboratorní diagnostiky. Za řízení kvality pro-
vozu POC technologií tedy má odpovídat klinická 

laboratoř: v lůžkovém zařízení centrální labora-
toř, jinde spádová nebo spolupracující laboratoř. 
Příslušná laboratoř je proto nejen oprávněna, ale 
přímo povinna aktivně se podílet na celém cyklu 
implementace tohoto druhu prostředků a způso-
bů vyšetření, počínaje jejich návrhem a výběrem, 
přes instalaci, školení uživatelů a kontinuální sle-
dování a řízení provozu, až po eventuální výmě-
nu, inovaci nebo odstavení a vyřazení.

Prostředky POCT spadají do kategorie IVD. 
V plném rozsahu pro ně platí nařízení vlády 
č.453/2004 Sb. Základní povinností uživatele 
(supervizora) je v tomto případě verifikace vý-
konnostních charakteristik POCT systémů, které 
deklaroval výrobce.

V režimu POCT je možno provádět širo-
kou škálu vyšetření. Obsáhlá směrnice NACB  
i jiné dokumenty však doporučují pouze některá 
z nich. Určující faktory jsou odborné, technické  
i ekonomické a v konkrétních podmínkách zdra-
votní péče je třeba definovat jejich váhu a vý-
znam. Od nasazení POC technologií se nejčastěji 
očekává rychlá informace, která je bezprostředně 
využitelná pro určení diagnózy, posouzení zdra-
votního stavu, screening chorob nebo zahájení či 
monitorování léčby. V rychlosti dosažení výsled-
ků jsou POC technologie nezastupitelné a to bývá 
hlavním argumentem pro jejich nasazení. 

 V Městské nemocnici jsou POCT přístroje 
zatím pořizovány živelným nákupem a jejich pro-
voz na odděleních není laboratoří kontrolován.

V letošním roce bychom chtěli provést prů-
zkum výchozího stavu. Získat objektivní infor-
mace o počtech a druzích těchto zařízení na 
jednotlivých odděleních. Formulovat základní 
odborná, provozně organizační a ekonomická 
pravidla. Zavést pravidelnou kontrolu správnosti 
měření (interní a externí kontrola, sledovat ná-
vaznost měření na rutinní metodu používanou 
v laboratoři), kontrolu kalibrace přístrojů, zavést 
záznamy o údržbách a opravách. Dokumentovat 
výsledky (archivace v LIS a NIS), aby bylo možno 
zpětně zjistit, kdo a kdy měření provedl. Provede-
ná vyšetření vykazovat zdravotním pojišťovnám. 

RNDr. Heda Kupčáková,
primářka Klinické biochemie

Na sklonku loňského roku podepsala Měst-
ská nemocnice Ostrava smlouvu se společností 
INTERTELL CUP comp. s.r.o., která bude na 
vybraných odděleních provozovat takzvané tele-
vizní automaty. Postupně budou na každý pokoj 
jednotlivých stanic Ortopedie, Neurologie, Der-
matovenerologie, Gynekologie a Otorinolaryngo-
logie instalovány moderní širokoúhlé LCD televi-
ze s digitálním příjmem a mincovým automatem, 
který umožní za 10 Kč hodinové sledování celé 
škály programů ostravského pozemního digitál-
ního vysílání. 

Prvních osm kompletů zahájilo v březnu 
zkušební provoz na ortopedické lůžkové stanici 
B. Prvotní obavy, že se pacienti nebudou moci 
dohodnout jaký program sledovat, se naštěstí 
nepotvrdily. Některým pacientům se však zdá 

cena 10 Kč/hodinu 
neúměrná. Automat 
sice umožňuje přeru-
šení odpočtu kreditu, 
toho však nelze docílit 
dálkovým ovladačem 
a nechodící pacient 
proto potřebuje asis-
tenci sestry. „Musím 
ale pochválit, obraz 
je pěkný, příjem kva-
litní. Televize je do-
cela dobře umístěna, 
všichni tři na ni vidí-
me a nikomu nezava-
zí,“ zhodnotil pacient 

na krajním lůžku. Ostatní si pochvalují zejména 
hokejový zápas Vítkovic, o který díky televiznímu 
automatu nepřišli.

Firma INTERTELL CUP comp. s r.o. má více 
než desetiletou tradici v provozování televizních 
automatů ve zdravotnických zařízeních v České 
republice. Během této doby získala mnoho cen-
ných poznatků a zkušeností. Podpisem smlouvy 
se zavázala převzít veškerou zodpovědnost za 
náklady na spotřebovanou elektrickou energii, 
televizní a autorské poplatky a náklady na údrž-
bu a servis.

Jedinou výjimku, kde se televizní automaty 
na uvedených odděleních umisťovat nebudou, 
tvoří nadstandardní pokoje. Zde zůstávají tele-
vizní přijímače beze změny v rámci komfortního 
příplatku. 

Vedení nemocnice zavedením nového systé-
mu vyšlo vstříc požadavku vrchních sester, kte-
rým pacienty donesené televizní přístroje činily 
nemalé potíže zejména s manipulací, umisťová-
ním a rušením ostatních pacientů.

 (via, PaN)

Jak dál s POCT přístroji v naší nemocnici Televizní automaty
na pokojích

Bohatá diskuse na kurzu fyzikální terapie 
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ARO 
•  anestezie - přístroj Bair Hugger - systém ohře-

vu pacienta teplým vzduchem, efektivní snížení 
rizika hypotermie pacienta během operačního 
výkonu

Dětské lékařství 
•  analyzátor krevních plynů
Chirurgie a úrazová chirurgie 
•  polohovací pomůcky k BS
•  obrázky k BS
Klinická biochemie 
•  audit Národního akreditačního střediska pro 

klinické laboratoře (NASKL) - Osvědčení o spl-
nění podmínek Auditu I.

Neurochirurgie 
•  JIP - 2 x ventilátor Hamilton C2 
•  standardní oddělení - výměna čel lůžek 
Neurologie 
•  od nového roku zahájena činnost iktové jednot-

ky ve spolupráci s urgentním příjmem a RZP. 
Přináší to více pacientů po CMP, cílem je včas-
né zahájení léčby. V součinnosti rehabilitace, 
rodiny a ošetřovatelského personálu je prová-
děna komplexní péče a nácvik sebeobsluhy a 
samostatnosti pacienta, s cílem co nejrychlejší-
ho návratu k plnohodnotnému životu

Oftalmologie 
•  zapůjčení fakoemulsifikační jednotky sloužící 

k operaci katarakty 
Ortopedie 
•  ambulance - automatické rychloobouvače 

ochranných návleků na obuv 
Otorinolaryngologie 
•  operační sál - endoskopická věž k diagnostic-

kým vyšetřením a operačním výkonům v ORL
•  příjmová ambulance - čelní reflektor Om-

nilux, přenosné světlo na konziliární vyšetření, 
digitální teploměr TermoFlash LX-26, digitální 
tonometr Tensoval 

•  lůžková část - čelní reflektor Omnilux 
Radiologie a zobrazovací metody 
•  operační sál ortopedie - pojízdný rtg pří-

stroj Arcadis Varic 
•  sonografie - ultrazvukový přístroj Acuson An-

rates
•  pracoviště DSA - při intervenčních výkonech 

zaveden nový způsob uzávěru místa punkce fe-
morální tepny – nitinolový „clip“ StarClose

Rehabilitační a fyzikální medicína 
•  hydromasážní vana BTL Sandea 3000 na vo-

doléčbu 
•  pokrývky na lůžka
•  19. 2. 2011 odborný kurz „Problematika funkč-

ních poruch termporomandibulárního kloubu“ 
určený pro fyzioterapeuty 

Urologie 
•  operační sál - instrumentarium 
•  lůžková část: 

1 ks infuzní pumpa 
myčka podložních mís a močových lahví 

LDN Radvanice 
•  na všechny stanice - kabiny s mixážním spr-

chovým panelem

•  společenská místnost (prosklená zimní 
zahrada) pořízeny vertikální žaluzie pro lepší 
komfort 

Dětský rehabilitační stacionář 
•  5. 1. 2011 děti z oddělení Sluníček Dětského 

rehabilitačního stacionáře v Ostravě-Porubě, 
společně se sestřičkami, paní učitelkou a rodi-
či navštívili solnou jeskyni Atlantida. V jeskyni 
panuje unikátní mikroklima, optimální vlhkost 
a teplota. Vlhký ionizovaný vzduch bohatý na 
minerály a stopové prvky působí celkově na or-
ganismus a má povzbuzující a léčebné účinky. 
V rámci komplexní péče o děti jsme pobyt usku-
tečnili jako jeden z kroků prevence onemocnění 
horních cest dýchacích. Součástí byla krátká 
dechová cvičení a muzikoterapie, které probí-
haly pod vedením dětských sester. Některé děti 
využily sůl ke hře jako na pískovišti - k dispozici 
byly hračky. Potěšením pro nás byla maximál-
ní ochota a vstřícnost majitelů. Po skončení se 
děti cítily příjemně a odpočatě. Velmi kladně 
hodnotíme spolupráci rodičů a sdružení Žel-
vička s personálem DRS při aktivitách i mimo 
stacionář. Sdružení Želvička se podílelo na fi-
nancování pobytu v solné jeskyni. Pobyt v solné 
jeskyni se bude opakovat i v dalších měsících.

•  5. 1. 2011 se uskutečnil v prostorách DRS - Od-
borný kurz – Hluboký stabilizační sys-
tém (teorie a praxe) pod vedením Mgr. Radany 
Poděbradské a MUDr. Jiřího Poděbradského, 
firma REHEX – EDU v.o.s., Lipová – lázně 
79, 790 61 Lipová. Kurzu se účastnily lékařky,  
fyzioterapeutky, ergoterapeutka DRS. Velkým 
přínosem pro všechny byla hlavně praktická 
část, ve které jsme si sami navzájem zkoušeli 
různé stimulace a cviky jak lépe aktivovat hlu-
boký stabilizační systém. Součástí byl také po-
drobný kineziologický rozbor. Manželům Podě-
bradským moc děkujeme a přejeme jim hodně 
profesních a osobních úspěchů.

•  Ve dnech 11.–14. 2. 2011 se v Dětském rehabili-
tačním stacionáři při Městské nemocnici v Os-
travě uskutečnil již počtvrté kurz Senzorické 
integrace, první část. Ve Warszawie a Gdańsku 
jsou centra pro terapii a výuku Senzorické inte-
grace, kde se konají druhé části kurzu.

    Na letošní kurz byly pozvány do České Republi-
ky renomované lektorky z Varšavy – Mgr. Mo-
nika Kastory-Bronowska – klinická psycholož-
ka a instruktorka terapie Senzorické integrace 
a Dr. n. med. Maria Borkowska – rehabilitač-
ní lékařka, instruktorka NDT Bobath terapie  
a terapie Senzorické integrace, které nám 
přednesly principy Senzorické integrace a také 
praktické zkušenosti z vlastní praxe. Úvodní 
přednášky zaměřené na teoretické, neurofyzio-
logické a vývojové aspekty Senzorické integrace 
prezentovala paní primářka Dětského rehabili-
tačního stacionáře MUDr. Jana Robenková. 
Asistentkou byla fyzioterapeutka Bc. Hana Ro-
benková, která se vzdělává v této problematice 
a má předpoklady stát se instruktorkou toho-
to kurzu. Za výborné překlady patří velký dík 
vrchní sestře Mgr. Darji Waczyńské. 

    Náplní a obsahem kurzu bylo zopakování  
a systematizace informací z dřívějších seminá-
řů a kurzů, např. z akreditovaného kurzu NDT 

Bobath koncept. Zároveň jsme získali nové 
poznatky a důležité souvislosti při diagnostice  
a terapii Senzorické integrace.

    Kurz je určen pro všechny členy týmu, podílející 
se na komplexní péči o děti s handikepem – le-
tos se ho zúčastnili fyzioterapeuté, ergoterape-
uté a logopedi. Je vhodný také pro psychology 
a pedagogické pracovníky. Kurz byl pro nás 
přínosem, dozvěděli jsme se spoustu nových 
informací, které využijeme ve své práci nejen 
s handikepovanými dětmi. Těšíme se na další 
spolupráci s polskými i českými lektory.

•  Masopustní karneval – zábavné dopoledne 
prožily děti v DRS na oddělení Jahůdek. V pá-
tek 18. 2. 2011 se ve stacionáři sešly pohádkové 
i nepohádkové bytosti. Do veselých kostýmů se 
oblékly nejen děti, ale také sestřičky a učitelka. 
Masopustní karneval přivítal kočičku a pejska, 
šaška, ale i lesní vílu a další masky. A rej ma-
sek mohl začít…. Za doprovodu písniček si děti 
zatančily, zazpívaly a zasoutěžily o čokoládo-
vé bonbóny. Součástí karnevalového reje bylo 
i sladké hodování, o které se postarala jedna 
z maminek. Na závěr se průvod masek vydal 
po stacionáři. Všem to v maskách moc slušelo  
a všichni si zasloužili sladkou odměnu jako vzpo-
mínku na velmi hezké karnevalové dopoledne. 

•  Od 11.–13. 3. 2011 se uskutečnil kurs tejpová-
ní pod vedením fyzioterapeutky Lucie Krestové 
DiS. Tento kurs je stále žádaný a vždy plně ob-
sazen terapeuty z celé republiky.

Bc. Jana Vůjtková, 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Novinky za 1. čtvrtletí roku 2011

Městská nemocnice Ostrava pořídí mo-
derní vybavení za peníze z evropských fondů. 
Projekt v celkové hodnotě necelých 40 miliónů 
korun je financovaný z prostředků Integrované-
ho Operačního programu. Projekt "Přístrojové 
vybavení kardiovaskulárního centra Městské ne-
mocnice Ostrava" je zaměřen na zvýšení úrovně 

standardu poskytované péče v oblasti kardiolo-
gie. Městská nemocnice použije peníze na ná-
kup nejmodernějších přístrojů – angiografická  
linka, kardiologický informační systém, duplexní 
ultrazvukový přístroj, elektrofyziologické zázna-
mové zařízení, bed-side echokardiograf, aneste-
ziologický přístroj a ventilátor. Nové přístrojové 

vybavení bude pacientům v Městské nemocnici 
Ostrava sloužit na pracovištích akreditovaného 
kardiovaskulárního centra. Pacientům Městské 
nemocnice Ostrava přístroje začnou sloužit v létě 
2011.

(rr)

MNO nakoupí nové přístroje za peníze z EU

Městská nemocnice v Ostravě získala 
nový resuscitační přístroj a monitor ži-
votních funkcí novorozených dětí. Deset 
těchto speciálních sad pro vybrané ne-
mocnice z celé ČR zakoupila Nadace Naše 
dítě z výtěžku kampaně „5 000 000 Kč 
pro dětský úsměv“ pořádané společností 
ROSSMANN.

Speciální sady se skládají z resuscitačního 
přístroje a monitoru životních funkcí. V návaz-
nosti na komplikace při porodu mívají děti pro-
blémy s dýcháním a krevním oběhem. Správné 
ošetření novorozence a včasné zahájení resusci-
tace zásadně ovlivňují zdravotní stav a celkový 
vývoj dítěte. 

Resuscitační přístroj umožňuje správné na-
stavení dechových tlaků a koncentrace kyslíku 
při resuscitaci novorozence. Tyto parametry 
mají zásadní vliv na další vývoj plic a centrální 
nervové soustavy. Při použití tohoto přístroje ne-
dochází k poškození plic a nežádoucím projevům 
používání vysoké koncentrace kyslíku. 

Novorozenecký monitor životních funkcí se 
zapojuje okamžitě po porodu a měří srdeční akci 
novorozence a okysličení krve vypovídající o sta-
vu dýchání. Naměřené hodnoty jsou rozhodující 
pro způsob vedení resuscitace.                           (tz)

NOVÉ PŘÍSTROJE 
PRO VĚTŠÍ BEZPEČÍ 
NOVOROZENCŮ
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Městská nemoc-
nice Ostrava koncem 
loňského roku za-
koupila nové diag- 
nostické zařízení – 
spektrální optický 
koherentní tomograf 
(OCT). Jde o přístroj, 
který využívá optické-
ho paprsku, jeho od-
razu a posunu, jenž je 
následně zpracován 
počítačem a převeden 
pomocí barevné škály 

do trojrozměrného obrazu vyšetřovaných 
struktur. 

„Tato vyšetřovací technika nabízí unikátní 
možnost zobrazení struktur sítnice oka, provádě-
ní analýzy optického nervu, měření tloušťky vrst-
vy nervových vláken a dokonce i vyšetření gan-
gliových buněk. Pacienti tak získají jedinečnou 
možnost neinvazivního vyšetření oka, kdy lékař 
vidí i hluboké vrstvy oka v trojrozměrném /3D/ 
modelu,“ řekla primářka Oftalmologie MUDr. 
Věra Stanovská.

Spektrální OCT v Městské nemocnici Ostra-
va podle jejich slov zlepšuje dostupnost tohoto 
vyšetření pro všechny potřebné pacienty ve spá-
dové oblasti. 

Paní primářko, co přesně vyšetřujete no-
vým spektrálním tomografem?

Toto moderní diagnostické zařízení slouží  
k přesnému sledování změn na zrakovém nervu, 
sítnici, v oblasti kom. úhlu, ale i na rohovce, lze 
jím provádět i bezkontaktní pachymetrii - změře-
ní tloušťky rohovky. Nejčastější je využití tohoto 
vyšetření u zeleného zákalu, věkem podmíně-
ných makulárních degenerací, u akutních i chro-
nických onemocnění sítnice, posttraumatických 
stavů. OCT usnadní diagnostiku různých cho-
rob a umožní rychlejší a správnější rozhodnutí 
k nasazení speciální léčby. Sledování v čase pak 
umožní hodnotit, jak efektní je nasazená léčba, 
usnadní přesně indikovat aplikace léků do skliv-
ce, dovoluje také indikovat chirurgické řešení ur-
čitých patologických stavů nitra oka.

Jaké výhody přináší nová diagnostická 
metoda pacientům?

Vyšetření je nebolestivé, trvá relativně krát-
ce, cca 10 minut. Výsledek vyšetření je vzápětí  
a to v podobě barevného přesného zobrazení 
všech vyšetřovaných struktur oka. Lékař, který 
spektrální OCT vyhodnotí, pacienta vždy poučí  
a vysvětlí mu výsledek, eventuelně doporučí do-

plnit další vyšetření.
OCT vyšetření je neproveditelné u očí, které 

mají neprůhledná média – tedy rohovku, čočku 
nebo sklivec. Vyšetření rovněž vyžaduje spolu-
práci pacienta – klid hlavy a očí při vyšetření.
Kolik pacientů už bylo vyšetřeno spekt-
rálním optickým koherentním tomogra-
fem?

Od začátku roku bylo na našem OCT přístroji 
vyšetřeno už 117 pacientů. 

Neustále se objednávají pacienti noví, kteří 
reagují na článek dříve zveřejněný. Přístroj toho 
umí mnoho a ne vždy je nutné vyšetřovat vše, co 
přístroj nabízí. Pacienti jednotlivá vyšetření hra-
dí a proto naši lékaři jsou zde nápomocni k urče-
ní cílové tkáně vyšetření, aby vyšetření bylo pro 
daného pacienta přínosem. Podrobná dokumen-
tace a grafy pomohou v mnohém pacientovi lépe 

pochopit onemocnění či potíže a jsou hodnocena 
velmi pozitivně. 

Novou metodu zatím nehradí zdravotní po-
jišťovny a vyšetření jednoho oka stojí 250-300 
Kč dle vyšetřované lokality, např. kompletní vy-
šetření u pacienta se zeleným zákalem obou očí 
čítá 10 položek a stojí 1000 Kč.

Kde je možné vyšetření objednat?
Velmi dobře funguje spolupráce se spádo-

vými lékaři, kteří již berou OCT vyšetření jako 
standardní diagnostickou metodu a posílají své 
pacienty po domluvě k nám. Lékařům poskytu-
jeme dokumentaci i popis OCT snímku, případně 
konzultaci a návrh léčebného nebo dalšího dia-
gnostického postupu.

Na vyšetření se ale může objednat i sám paci-
ent, který má zájem zjistit stav svých očí.

S ohledem na nenáročnost a šetrnost celého 
vyšetření je to skvělá možnost prevence i u paci-
entů, kteří si chtějí ověřit stav svých očí.

V minulém čísle Zpravodaje jsme čtenáře 
informovali o zahájení spolupráce s organiza-
cí Adra, jejíž dobrovolníci se budou od května 
v Městské nemocnici Ostrava starat o využití vol-
ného času hospitalizovaných pacientů. 

Paralelně k tomuto projektu zorganizovalo 
Oddělení vnějších vztahů dobrovolnický pro-
gram „Čtení pro seniory“, který byl zahájen dru-
hou březnovou středu v zimní zahradě mezi Do-
mem sociálních služeb a Léčebnou dlouhodobě 
nemocných v Ostravě-Radvanicích.

Každý týden zde přichází dobrovolník s kni-
hou pod paží nebo dataprojektorem a baví hos-
pitalizované seniory hodinovou produkcí. Herec 
Těšínského divadla Petr Pěnkava, který klientům 
radvanických oddělení předčítá, doplňuje spiso-
vatelovo vyprávění o historky z vlastního života. 
„Žánr a téma povídek a příběhů jsme konzulto-
vali s odbornými pracovnicemi Domu sociálních 
služeb. Nejraději mají posluchači povídky z na-
šeho kraje a velmi živě a rádi s námi diskutují  
o svých vzpomínkách na dávné časy a místa,“ 
říká Vladimír Šmehlík, autor knižního průvodce 
Ostravou, který kromě čtení také připravuje zají-
mavé promítané prezentace o staré Ostravě. 

V průběhu května se k projektu připojí také 
další herci Těšínského divadla. „Čtení má mezi 
pacienty a klienty radvanického areálu velký 
ohlas, na pravidelnou středeční čtenou hodinku 
pamatují a těší se,“ doplnila sociální pracovnice 
Mgr. Andrea Klinkeová.

(PaN)

Projekt "Zateplení dětského pavilonu Měst-
ské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace" 
přijde celkem na 33 502 616 korun a práce na 
jeho realizaci začnou 1. dubna. V podstatě půjde 
o výměnu oken a zateplení budovy. 

Tyto práce, které zajišťuje vysoutěžený zho-
tovitel firma Morys, s.r.o., budou financovány ze 
tří zdrojů. Největší částkou ve výši 20 003 000 
korun se bude podílet zřizovatel nemocnice - sta-
tutární město Ostrava. Celkem 9 012 750 korun 
půjde z Operačního programu Životního prostře-
dí. Zbytek celkové částky ve výši 4 486 866 korun 

bude financováno z vlastních zdrojů Městské ne-
mocnice Ostrava. 

Podpora, která byla Městské nemocnici Os-
trava poskytnuta, je poskytována v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí (dále jen 
OPŽP), Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace 
úspor energie a využití odpadního tepla (u ne-
podnikatelské sféry). 

Soutěží bylo dosaženo snížení realizační ceny 
o cca 5 mil. Kč oproti projektem předpokládané  
výši.                                                                       (via)

Městská nemocnice Ostrava má moderní přístroj  
pro vyšetření struktur sítnice a optického nervu

Pravidelné 
dobrovolnické čtení

Finanční zdroje plánované na zateplení pavilonu Dětského lékařství

Objednávky je možné provádět 
přímo na oční ambulanci při  

lůžkovém oddělení nemocnice 
MNO tel. +420 596 192 263. 
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V měsíci dubnu slaví významné  
životní jubileum:

Šárka Kudrnová, Yvona Ištoková,
Magda Pališková, Milan Pastorek,  
Livia Mihalčíková, Věra Záviská,

Lenka Škrobánková, Anna Sýkorová,  
Zdeňka Jurčišinová

Pracovní výročí v měsíci dubnu:
40 let v MNO:  
Antonín Benisch
35 let v MNO:  

Božena Černá, MUDr. Zdeňka Lišková 
20 let v MNO:  

Dagmar Horčičková, Marta Krzystková
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Ve čtvrtek 10. března zažil Dům sociálních 
služeb velkou slávu. Zaměstnanci zapůjčili z Ná-
rodního divadla Moravskoslezského hromadu 
klobouků, připravili občerstvení a uspořádali 
Kloboukový bál. Jako na každém plese, ani zde 
nesměla chybět živá muzika, o kterou se posta-
ral znamenitý akordeonista pan Eda Rakus. Jeho 
harmonikářský repertoár je naprosto nepřeber-
ný. Sálem zněly ty největší šlágry taneční muzi-

ky, lidové tvorby i hity velikánů jako byl Karel 
Hašler. Kdo mohl, tančil a mezi mužským osa-
zenstvem se našli i opravdoví kavalíři, kteří ne-
váhali vyzvat na parket personál. Dámy v klobou-
cích zpívaly a účastnily se vědomostní soutěže ze 
znalostí starších, dnes už méně používaných slov 
a výrazů. Vrcholem odpoledne byla tombola, ze 
které si každý odnesl drobný dárek.

(PaN)

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci Evi-
dence zdravotnických pracovníků (EZP) jsou jed-
noduché. „V prvé řadě je zapotřebí vyplnit žádost 
v aplikaci a uložit ji. Poté stáhnout verzi pro tisk, 
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat. 
Čtvrtým krokem je nalepení kolku v případě, je-
li požadován, na vytištěnou žádost. Takto kom-
pletně zpracovanou žádost včetně požadovaných 
příloh je zapotřebí doručit na oddělení vzdělává-
ní MNO, které je následovně zašle na MZ ČR,“ 
řekla paní Helena Lančová z oddělení vzdělávání 
Městské nemocnice Ostrava.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, kteří žádají 
o zařazení do specializačního vzdělávání a nejsou 
zaregistrováni v databázi MZ ČR, přikládají k žá-
dosti tyto přílohy: úředně ověřenou fotokopii vy-
sokoškolského diplomu, kopii vysvědčení o státní 
zkoušce, doklad o zaplacení poplatku za vystave-
ní průkazu odbornosti (specializační index) 300 
korun a nového logbooku 200 korun (pokud je 
obor zaveden vzdělávacím programem). 

Lékaři, kteří vystudovali mimo Českou re-
publiku, dokládají kopii Ministerstva zdravot-
nictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravot-
nického povolání lékaře na území ČR. Dále musí 
doložit doklad o zaplacení poplatku 300 korun 
za vystavení průkazu odbornosti (specializační 
index) a nového logbooku 200 korun (pokud je 
obor zaveden vzdělávacím programem). 

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, kteří již byli 
zaregistrováni v databázi MZ ČR a byl jim již vy-
dán specializační index, přikládají v příloze k žá-
dosti originál průkazu odbornosti (specializační 
index) a doklad o zaplacení poplatku za vystavení 
nového logbooku 200 korun (pokud je pro obor 
zaveden vzdělávacím programem). 

Číslo účtu, kam je zapotřebí poslat přísluš-
ný poplatek v každém popisovaném případě je 
19535101/0100, variabilní symbol 602290.

Vzory jednotlivých žádostí jsou k dispozici na 
adrese: 
http://www.mzr.cz/Odbornik/dokumenty/
zarazeni-do-oboru-vystaveni-prukazu

(via)

Mezi uzávěrkami
16. dubna se uskutečnil Český sjezd pato-
logů, na kterém nechyběla ani Patologie Měst-
ské nemocnice Ostrava. S aktivní přednáškou 
na sjezdu vystoupily MUDr. Tereza Kristinová  
a MUDr. Silvie Smolková.
V pořadí už XVII. Luhačovické pediatrické 
dny se uskuteční ve dnech 29. 4. až 1. 5. ve Spo-
lečenském domě v Luhačovicích. Na programu 
bude tentokrát problematika dorostového obdo-
bí. Akce se účastní také naše Dětské lékařství.
Evropský den melanomu proběhne letos  
v pondělí 9. května. Paní primářka MUDr. Pav-
lína Fuksová potvrdila, že Dermatovenerologie 
Městské nemocnice Ostrava se k této akci opět, 
tak jako každým rokem, aktivně připojí. 
Ve středu 11. května se bude konat Kon-
ference ošetřovatelského úseku. Bude se 
mluvit o Trombolýze a iktovém centru v MNO, 
využití C-ramena při neurochirurgických ope-
racích, o operacích degenerativy páteře včetně 
ošetřovatelské péče, o RHC po operacích páteře, 
o kinestetice a RHC.  

(via)

Na dovolenou  
se slevou

Smlouvu o vzájemné spolupráci při posky-
tování výhod zaměstnancům podepsal ředitel 
Městské nemocnice Ostrava MUDr. Jan Zháněl 
také s cestovní kanceláří KM Travel.

Pro zaměstnance Městské nemocnice Ostrava 
to znamená, že mohou využít 12 procentní slevu 
ze základních cen katalogových nabídek této ces-
tovní kanceláře na pevném lůžku a 10 procentní 
slevu ze základních cen katalogových nabídek na 
přistýlky u zájezdů označených NÁŠ TIP. 

Sleva je poskytována ze základní ceny zájez-
du, nevztahuje se na příplatky (například pojiš-
tění atd.). Slevy nelze kombinovat nebo sčítat 
s dalšími slevami, případně kumulovat v rámci 
dalších marketinkových akcí cestovní kanceláře 
KM Travel.

Slevu je nutné uplatnit před sepsáním ces-
tovní smlouvy už při rezervaci zájezdu a to na 
vybraných provozovnách CK. Tyto slevy může 
využít zaměstnanec MNO a jeden dospělý spo-
lucestující rodinný příslušník (případně partner, 
partnerka) a maximálně dvě děti – rodinní pří-
slušníci na přistýlkách. Musí být však uvedeni na 
cestovní smlouvě spolu se zaměstnancem MNO. 

Nárok na uplatnění slevy vzniká po předlo-
žení zaměstnaneckého a současně občanského 
průkazu. 

KM Travel nabízí dovolenou v destina-
cích Řecko, Chorvatsko, Itálie, Bulharsko, Tu-
recko a další.... více se dovíte na stránkách  
www.kmtravel.cz

Zaměstnanec může při úhradě této dovolené 
využít příspěvek FKSP MNO. 

(via)

Poděkování chirurgii B
Dne 23. 3. 2011 jsem byla operována na chi-

rurgii B s diagnózou „žlučníku.“ Touto cestou 
bych chtěla poděkovat operatérům, lékařům, 
ošetřujícímu personálu za velice vstřícnou po-
moc, ochotu a péči. Moc děkuji. 

M. Mikešová, Ostrava-Hrabůvka

Poděkování
Ve dnech 28. až 30. března 2011 se konal 

kurz kinestetické mobilizace v Léčebně dlou-
hodobě nemocných Ostravě-Radvanicích. Kurz 
jsem organizačně zařizovala. Chtěla bych veřej-
ně poděkovat pracovníkům LDN, a to za pomoc, 
možnost propůjčení prostorů k nácvikům, tech-
nické zabezpečení a dokumentační zabezpečení. 
Poděkování patří všem pracovníkům - ošetřova-
telskému a lékařskému personálu, pracovníkům 
údržby a dokumentační pracovnici. 

Vše bylo poctivě a důsledně připraveno dle 
mých požadavků. 

Šárka Kaletová, 
Referát kvality úseku ošetřovatelské péče

Kloboukový bál rozjasnil den  
v Domě sociálních služeb

Jak podat žádost  
na zařazení do oboru


