
Pane Fico, potkávám vás většinou v areá-
lu nemocnice a mám pocit, že jste neustá-
le v pohybu. Co obnáší funkce vedoucího 
Odboru správy budov?

Odbor správy budov se, velmi zjednoduše-
ně, stará o zajištění chodu nemocnice za každé 
situace. Patří sem odstraňování havarijních 
problémů a ve spolupráci s technickým úsekem 
péče o další rozvoj nemocnice. Základní částí 
odboru je v první řadě údržba, která má strojní 
a stavební část. V útvaru je také Správní oddě-
lení - referát podatelny, rozmnožovny a referát 
spisových služeb. Novou spisovnu, která byla 
uvedena do provozu v loňském roce, se snaží-
me zvelebit a neustále a kontinuálně skartujeme 
staré části archiválií. Podatelna a rozmnožovna 
- to je naše pošta. Snažím se, aby pracovnice 
měly kvalitní přístroje, na kterých pracují. No-
vou kopírku jsme pořídili vloni. Je to perfektní 
mašina a doufejme, že nám vydrží spoustu let. 
Jsou měsíce, kdy se tisknou a kopírují různé 
výroční zprávy, hospodářské výsledky a kopírka 
se nezastaví. Nároky na tisk jsou v naší nemoc-
nici velké a například v lednu jsme napočítali 
49 000 kopií. 

Základním dorozumívacím prvkem v tak 
velké organizaci je bezesporu telefonní ústřed-
na, se kterou jsem velmi spokojený. Pracoviště 
je v provozu non-stop a spolu s energetickým 
dispečinkem tvoří dva důležité záchytné body 
nemocnice, kde volají všichni, ať se stane coko-
liv. Nedávno nám vyhořela telefonní ústředna 
Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostra-
vě-Porubě a během několika dnů také na Pro-
tialkoholní záchytné stanici. Tato zařízení už 
měla odslouženo a nešla opravit. Koupili jsme 
tam repasované ústředny, které vyšly levněji, 
a zároveň se nám provoz trošku zmodernizo-
val. Nevím, zda to víte, ale naše nemocnice drží 
prvenství v ČR v množství užívaných bezdráto-
vých telefonů, kterým zaměstnanci říkají ručka. 
Máme jich kolem 500 ks, to žádná jiná firma 
v republice nemá. Ručky jsou velcí pomocníci, 
ale zároveň to obnáší spoustu práce se servi-
sem, s programováním. Fakt, že spojovatelka 

umí rychle vyhledat číslo v seznamu čítajícím 
přes 1500 položek, vyvolává zasloužený obdiv. 
Děvčata na ústředně si dokážou zapamatovat až 
několik set klapek, takže jim práce jde pěkně od 
ruky.

V nedávné době jsme dovybavili všechny 
primáře a vrchní sestry mobilními telefony. 
Myslím, že se vedení rozhodlo správně, protože 
jako manažeři svých oddělení by měli být v do-
sahu i mimo pracovní dobu, v případě kdyby se 
něco stalo. Díky dobré práci paní vedoucí a je-
jích kolegyň jsme dokázali zajistit u mobilního 
operátora nadstandardní podmínky nejen pro 
organizaci, ale i zaměstnance a jejich rodinné 
příslušníky. Výhodně uzavřená smlouva zajišťu-
je volání zdarma mezi všemi 1300 držiteli rám-
cové smlouvy a další volání s výraznou slevou.

Na 40 zájemců o vyšetření mateřských zna-
mének přišlo v pondělí 9. května dopoledne do 
ambulance Dermatovenerologie Městské ne-
mocnice Ostrava v rámci akce Evropského dne 
melanomu. 

„U žádného z dnes vyšetřených pacientů 
jsme neobjevili melanom. Zachytili jsme dva 
pacienty s podezřením na bazaliom,“ řekla pri-
mářka Dermatovenerologie Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Pavlína Fuksová.

K této akci se Dermatovenerologie MNO 
připojila už po jedenácté.

(via)

ROČNÍK XI / ČÍSLO 5 / KVĚTEN 2011

Evropský den 
melanomu  
už po jedenácté

PŘEDSTAVUJEME: Michala Fica, 
vedoucího Odboru správy budov 
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Tradiční XVII. 
Luhačovické pediatrické 
dny opět úspěšné

Hrad žil první pomocí 

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 
Došlo v Odboru správy budov k nějakým 
změnám?

Od loňského roku není můj úsek tak vel-
ký. Když odcházel můj předchůdce, kterého si 
velmi vážím, upravili jsme s panem ředitelem 
organizační členění. V rámci těchto změn jsou 
Oddělení dopravy a BOZP nově řízeny přímo 
náměstkem ředitele pro techniku a provoz.
Kolik máte podřízených po těchto organi-
začních změnách?

Dohromady se mnou náš kolektiv čítá přes-
ně 39 pracovníků. Musím ocenit pracovní pří-
stup mé kolegyně paní Reissové, která mi vel-
mi pomohla, když jsem nastoupil jako vedoucí 
údržby. Když jsem už jako vedoucí OSB zastával 
obě tyto pozice, projevil se u ní opravdový smy-
sl pro týmového ducha. Práce v té době nebylo 
rozhodně málo. Co se týče pracovního kolekti-
vu správy budov a celého technického úseku, 
nemohu si vůbec stěžovat. Všichni pracujeme 
dobře a snažíme se, aby se naše vzájemná spolu-
práce stále zlepšovala. Kdykoli se mohu na ko-
hokoli obrátit, snažíme se vzájemně si vyhovět.
Jak dlouho pracujete v nemocnici?

Jeden rok, pět měsíců a pár dní. Ve středu 
1. června budu slavit rok v pozici vedoucího Od-
boru správy budov.
Co jste dělal předtím?

Stavebním pracím jsem se věnoval od 16 
let, kdy jsem začal pracovat jako brigádník,  
a po stavbách trávil více času než ve škole. Nau-
čil jsem se spoustu věcí. Začínal jsem od nejjed-
nodušších prací, ale stačí se koukat a člověk se 
od zkušenějších rychle naučí, a někdy taky ne. 
Samozřejmě jsem hodně pracoval i u babičky 
na venkově. Člověk se učí celý život, můj otec, 
který je vedoucí údržby ve Fakultní nemocnici 
Ostrava, mě například zasvětil do instalatér-
ského umění. Po maturitě v roce 2002 jsem se 
přihlásil na vysokou školu, ale zároveň jsem 
nastoupil na brigádu, která se změnila v trvalé 
zaměstnání a na vysokou jsem zapomněl. Byla 
to chyba, které ale nelituji. Díky ní jsem za těch 
pět let nasbíral mnoho zajímavých zkušeností 
ve stavebních a řemeslných oborech. Chvilku 
jsem pracoval i u pojišťovny a zkoušel různá 
povolání. Protože jsem se hodně věnoval také 
sportu a lezení po skalách, dostal jsem příleži-
tost pracovat jako výškový pracovník. Jednalo 
se o speciální práce v těžko přístupných mís-
tech, ve výškách, v hloubkách, prostě tam, kam 
se normální smrtelník jen tak nedostane. Tak-
hle jsem pracoval nejednu sezonu. To byla velká 
škola a velmi těžká práce. 

O dva roky později jsem dostal nabídku od 
kamaráda odcestovat do zahraničí. Vzal jsem to 
jako šanci naučit se jazyk a poznat svět. Původně 
jsem tam chtěl zůstat jen šest měsíců, nakonec 
se to trochu protáhlo a domů jsem se vrátil až za 
4 roky. Spolu se třemi kamarády jsme si v břez-

nu 2004 sbalili kufry a odletěli do Severního Ir-
ska. Tam jsme měli zajištěno ubytování, o práci 
jsme se však museli postarat sami. Angličtina 
ze školy nebyla nejlepší a irský přízvuk je cel-
kem přísný. Irové mluví strašně rychle a vlastně 
jim nejde vůbec rozumět. Hledání práce nebyl 
žádný med, chodil jsem od místa k místu a lá-
manou angličtinou jsem sháněl práci. Nakonec 
jsem našel práci na stavbě a u toho zůstal. Ze za-
čátku byla v práci celkem sranda, protože vůbec 
nevíte, co po vás chtějí, a oni co vy po nich, ale 
rukama nohama se dá domluvit všude. Ale i tak 
to byla pořádná motivace naučit se jejich jazyk. 
Lidé v Irsku jsou většinou velmi přátelští, takže 
mi v práci pomáhali a měli se mnou trpělivost. 
Co mi chybělo v jazyku, doplnil jsem pílí a pra-
covitostí. A po večerech jsem se učil anglicky  
a taky navštěvoval večerní školu, takže za chvil-
ku jsem mluvil celkem slušně. Pracoval jsem 
na stavbách, dělal jsem terénní úpravy, naučil 
se pracovat s těžkou mechanikou. Dvanáctitu-
nový bagr byl můj nejoblíbenější. Dělal jsem  
i na farmě a kolem koní a nakonec jsem skon-
čil jako zástupce stavbyvedoucího. Roky strá-
vené v Irsku byly moc zajímavé tím, že jsem se 
dostal a naučil rozmanité práci. Nic mne dnes 
nezaskočí. A navíc jsem si tam našel spoustu 
kamarádů. Nakonec přišel čas Irsko opustit  
a vyrazit na další velké dobrodružství. Vysněná 
cesta na Nový Zéland. S kamarádem jsem kro-
mě práce také procestoval celou zemi a věnoval 
se i horolezectví. Poznal jsem i tamnější kultu-
ru a dva měsíce žil s Maory ve vesničce u jezera  
a věnoval se lovu ryb a zvěřiny. Prostě neskuteč-
né zážitky. Nový Zéland je úžasná země. Strávil 
jsem tam necelý rok, potom nastal čas vrátit se 
domů. Po návratu mi chvilku trvalo si zvyknout 
na to „být“ doma. Poté jsem se věnoval opět 
výškovým a stavebním pracím, až jsem nakonec 
dostal příležitost nastoupit do naší nemocnice 
jako vedoucí údržby. 
A co ta vysoká škola?

Vysoká škola je v dnešní době velmi důleži-
tá. Takže samozřejmě budu držet krok s dobou 
a v září nastupuji na kombinované studium 
v oboru Management v sociální sféře. 

(via)

Pěkné slunečné počasí přilákalo v sobotu 
7. května se na Slezskoostravský hrad spoustu 
Ostravanů. Uskutečnil se zde již 4. ročník akce 
Hrad žije první pomocí, pořádaný Záchranným 
týmem Českého červeného kříže Ostrava. Zá-
štitu nad akcí převzala náměstkyně primátora 
města Ostravy ing. Simona Piperková, která se 
zúčastnila také slavnostního zahájení.

Městskou nemocnici Ostrava na akci repre-
zentoval ředitel MUDr. Jan Zháněl a tajemnice 
ředitele JUDr. Milada Němčíková. Nechyběly 

zde však také nutriční terapeutky MNO Iva Re-
ková a Dáša Monsportová, které na akci zájem-
cům měřily krevní cukr, krevní tlak a rozdávaly 
edukační materiály. „O oboje měření byl mezi 
návštěvníky velký zájem jak mezi mladými, tak  
i mezi střední a starší generací. Opravdu slu-
níčko přilákalo velké množství lidí, takže jsme 
se až do večera nezastavily. Navíc moderátor 
rádia Čas z pódia neustále upozorňoval, že na 
našem stanovišti měříme cukr a tlak, takže lidé 
ve skupinkách neustále přicházeli. Tentokrát 
jsme byly na akci jediné, co tato měření nabíze-
ly. Dokonce jsme odchytily jednoho pána, který 
měl při prvním měření tlak 170 a za hodinu už 
200. Raději jsme mu domluvily návštěvu léka-
ře,“ řekla po akci Iva Reková. 

Návštěvníci na hradě viděli tradiční soutěž 
nezdravotnických složek Integrovaného zá-
chranného systému, která simulovala reálné si-
tuace. Velký zájem však vzbudilo záchranářské 
vybavení a vozidla, ale také dynamické ukázky 
činnosti složek IZS. 

Všichni přítomní se mohli naučit, jak správ-
ně poskytnout první pomoc a dokonce si to na 
figurínách vyzkoušet.

(via)

Ostravští dětští lékaři pod vedením 
profesora MUDr. Jaroslava Slaného, 
CSc., primáře Městské nemocnice Ostra-
va, se ve dnech 29. 4.–1. 5. 2011 zúčastnili 
XVII. LUHAČOVICKÝCH PEDIATRIC-
KÝCH DNŮ na téma Onemocnění adoles-
centů.

 Akci organizoval Prof. MUDr. Jaroslav Sla-
ný, CSc., který byl zároveň jedním z odborných 
garantů této konference, Prof. MUDr. Hana 
Hrstková, CSc z Pediatrické kliniky Lékařské 
fakulty MU v Brně a FN Brno a vedoucí lékařka 
dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová z Lázní 
Luhačovice.

Jak nám sdělil profesor MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc., akce se zúčastnilo na 400 pediatrů 
z České republiky a také ze Slovenska, které při-
lákal avizovaný zajímavý program. Přednášky 
totiž kopírovaly aktuální problematiku, se kte-
rou se pediatři potýkají při léčbě adolescentů. 

Zazněly přednášky jako například Dorosto-
vá péče u nás a v ostatních evropských zemích, 
Profesiografie adolescentů, Nádory u adoles-
centů, Společenské uplatnění dětí léčených pro 
zhoubný nádor v dospělosti, Astma bronchiale 
u adolescentů, Je hormonální antikoncepce  
u dorostenek bezpečná?, Problémy antikoncepce 
adolescentek, Mechanika dýchání u dětí s bron-
chiálním astmatem, Úloha pediatra v prevenci 
HPV infekcí, Problematika návykových látek  
u adolescentů, Dospívání a jeden z jeho problé-
mů – poruchy příjmu potravy, Podávání vitamí-
nu D u adolescentů, Rizika a následky různých 
diet, Tělesná aktivita adolescentů zdravých  
a chronicky nemocných, Informovanost o anti-
koncepci a další.

Foto: Mgr. Marta Kozánková,  
Lázeňské listy, Luhačovice

(via)

Nová angiolinka MNO 
stavebně zkolaudována

Stavební kolaudace pracoviště druhé an-
giografické linky v Městské nemocnici Ostrava 
proběhla úspěšně ve čtvrtek 28. dubna dopoled-
ne. Komise pod vedením ing. Alexandry Wille-
rové ze stavebního úřadu si prohlédla prostory 
angiolinky, zkontrolovala dokumentaci, revizní 
zprávy a další příslušné dokumenty a podepsala 
kolaudační protokol. V komisi nechyběli zástup-
ci dodavatele, hasičů a stavebníka. Za Městskou 
nemocnici Ostrava komisi novým pracovištěm 
provázela Andrea Paťorková a ing. Aleš Vícha 
z Úseku náměstka ředitele pro techniku a pro-
voz. V následujících dnech probíhalo dovybave-
ní pracoviště příslušnými přístroji. 

 (via)

Personální změny
Ke dni  1. dubna 2011 má opět Dětské 

lékařství Městské nemocnice Ostrava dva 
zástupce primáře. Na základě doporučení 
primáře profesora MUDr. Jaroslava Slaného, 
CSc., pověřil ředitel MNO MUDr. Jan Zháněl 
funkcí zástupce primáře i nadále MUDr. Zde-
nu Spilkovou a nově pověřil MUDr. Hanu Po-
dešvovou.   (red)
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Městská nemocnice Ostrava byla na zá-
kladě předem stanovených kritérií vybrána do 
mezinárodní studie DUQuE (Deepening our 
Undesrtanding of Quality Improvement in Eu-
rope.), která probíhá ve 240 nemocnicích osmi 
zemí Evropy: České republice, Anglii, Fran-
cii, Německu, Polsku, Portugalsku, Španělsku  
a Turecku. Předpokládá se, že se do studie zapo-
jí 11 520 pacientů. 

„Cílem studie je otestovat, do jaké míry sou-
visí manažerské nástroje zvyšování kvality, kul-
tura organizace, zapojení odborníků samotných 
a posilování role pacienta s dosaženou kvalitou 
a bezpečím zdravotní péče v konkrétních zdra-
votnických zařízeních,“ řekla manažerka kvality 
Městské nemocnice Ostrava Mgr. Olga Hasáko-
vá. 

Studie DUQuE je průřezová a je plánována 
do dvou fází. První základní fáze se zúčastní 30 
nemocnic v každé zúčastněné zemi. Druhé, roz-
šířené fáze, která se týká jak profesionální tak  

i pacientské úrovně, se účastní pouze 12 nemoc-
nic v každé zemi. „Pro tuto fázi byla vybrána 
také Městská nemocnice Ostrava, to znamená, 
že u nás bude probíhat nejenom analýza pomocí 
dotazníkové studie mezi managementy nemoc-
nic a klinickými pracovníky, ale také analýza 
na úrovni pacienta. Bude se tak dít skrze audit 
zdravotnické dokumentace a průzkum spoko-
jenosti pacientů. Rozšířená fáze je zaměřená 
na čtyři vybrané diagnózy (infarkt myokardu,  
iktus, zlomenina krčku kosti stehenní a porod.),“ 
upřesnila Mgr. Hasáková, která začala praco-
vat s  manuálem pro nemocniční koordinátory 
studie v dubnu letošního roku. Na nejbližším 
primářském sboru a na poradě vrchních sester 
bude prezentována organizace studie v naší ne-
mocnici. „Jsem si vědoma, že bez pomoci zain-
teresovaných pracovníků nemocnice bychom se 
velmi obtížně mohli zhostit tohoto prestižního 
úkolu,“ uvedla Mgr. Hasáková.

(via)

Městská nemocnice Ostrava byla odborným 
garantem III. ročníku ankety „Sestra Morav-
skoslezského kraje 2010“. Anketa je každoroč-
ně vyhlášována pro ambulantní, nemocniční  
a sociální zařízení Moravskoslezského kraje. 

Zodpovědná osoba za garanta byla náměstky-
ně pro ošetřovatelskou péči Bc. Jana Vůjtková, 
kontaktní osoba Kateřina Bačová. Podmínkou 
bylo podepsání Prohlášení o mlčenlivosti a dis-
krétnosti. Co to pro úsek NOP znamenalo? 

Především účastnit se seznamovacích schů-
zek o Projektu SMK se zástupci zdravotnických 
a sociálních zařízení. Dále poskytovat informa-
ce a odpovídat na dotazy navrhovatelů nomi-
nací sester. Přijímali jsme nominace doručené 
poštou nebo osobně v určeném termínu. Vedli 
jsme evidenci nominovaných sester. Překont-
rolovali jsme zda je přihláška řádně vyplněna, 
zda splňuje stanovená kriteria. Pokud chyběly  

některé údaje, požádali jsme navrhovatele  
o doplnění, tak aby byla nominace platná. Mu-
seli jsme roztřídit nominace do třech kategorií – 
Sestra u lůžka, Sestra v ambulantní sféře, Čestná 
cena. Zároveň bylo zapotřebí vyloučit z ankety 
nominace doručené po termínu. Připravili a na-
fotili jsme materiály každé nominované sestry 
pro každého člena poroty a notáře. Předali jsme 
materiály na prvním setkání poroty – předsta-
vili stav nominací, jejich počet pro jednotlivé 
kategorie, krátké shrnutí. Originály nominací 
do ukončení výběru vítězek odbornou porotou 
se ponechávaly u garanta. Nakonec bylo naším 
úkolem předat nominace vyhlašovateli Ankety 
po ukončení činnosti odborné poroty.

Činnost garanta je administrativně i časově 
náročná. Přesto jsme potěšeni, že jsme měli tu 
čest se odborným garantem stát, protože přínos 
Ankety pro ocenění nelehké, společností nedo-
ceněné práce sester a pro zviditelnění a zvýšení 
prestiže povolání sestry za to stojí. 

MNO měla nominované sestry v kategorii: 
Sestra u lůžka, nominace: Irena Mechová - Chi-
rurgie a traumatologie – JIP, Sestra v ambu-
lantní sféře, nominace: Dagmar Zelená- DRS, 
Jarmila Pustelníková – DRS, Bc. Alice Zigová 
– ARO, ambulance bolesti. Velkým úspěchem 

a oceněním náročné, ale krásné práce je, že se 
naše sestry umístily do pátého místa ve svých 
kategoriích. Všem nominovaným gratulujeme. 
Úspěšné umístění by se mělo stát výzvou pro 
nás všechny, abychom do dalšího ročníku Anke-
ty MSK nominovali co nejvíce svých kolegyň. Již 
samotná nominace je poděkováním a projevem, 
že si všímáme, že někdo dělá svojí práci nejen 
dobře, ale i rád, s nadšením a je příkladem pro 
ostatní.

Bc. Jana Vůjtková, náměstkyně ředitele  
pro ošetřovatelskou péči

Slavnostní vyhlášení 
mělo svou noblesu

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety pro-
běhlo v pátek 15. dubna v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava. Společenský večer vtipně  
a s patřičnou noblesou moderovala Miss Eu-
rope z roku 1995 a Miss ČR z roku 1995 Mo-
nika Žídková spolu s manažerem marketingu 
MNO Patrikem Neuwirthem.

Hned první cenu v kategorii Sestra v am-
bulantní sféře předával ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Jan Zháněl a ná-
městkyně pro ošetřovatelskou péči FNO Bc. 
Mária Dobešová. Tuto cenu získala Věra Davi-
dová z ORL kliniky Fakultní nemocnice Ostra-
va-Poruba. Jak ředitel MUDr. Zháněl v úvodu 
řekl, kdyby bylo na něm, ocení úplně všechny 
sestry v nemocnicích, protože bez nich si práci 
lékaře nedovede představit.

Cenu v další kategorii za Sestru u lůžka 
převzala z rukou ing. Karla Kantora, místo-
předsedy představenstva společnosti Agel, 
vrchní sestra geriatrického oddělení Nemoc-
nice s poliklinikou Havířov, Marta Orlíková. 

Cenu veřejnosti a blahopřání prezidentky 
České asociace sester Mgr. Dany Juráskové  
a Mgr. Lucie Dokoupilové, manažerky péče  
o klienty Evropské oční kliniky Lexum, obdr-
žela Jana Pawlasová z havířovského pracoviště 
Záchranné služby Moravskoslezského kraje. 

Čestnou cenu Moravskoslezského kraje - 
Cenu za celoživotní dílo převzala z rukou ná-
městka hejtmana ing. Karla Konečného a ing. 
Ivo Hrbáčka, jednatele společnosti Meteor-
car s.r.o. hlavní sestra Podhorské nemocnice 
v Bruntále - Eva Krulišová, která získala také 
automobil Citroen. 

Po předání cen nechybělo společné tra-
diční focení oceněných sester s prezidentkou 
České asociace sester Mgr. Danou Jurásko-
vou, náměstkem hejtmana ing. Karlem Ko-
nečným a ředitelkou projektu Evou Nytrovou. 
Program noblesní společenské akce pak po-
kračoval rautem, módní přehlídkou a taneční 
zábavou.                                                          (via)

3. ROČNÍK ANKETY SESTRA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010 
Letos jsme byli odborným garantem 

Zapojili jsme se do studie DUQuE

Oddělení Radiologie a zobrazovacích metod 
pod vedením primářky MUDr. Michaely Vávro-
vé Ph.D., MSc, zve na cyklus přednášek na téma 
„Kontrastní ultrazvuk - CEUS či Sonovue?“ 
Akce se uskuteční 8. června v prostorách malé 
jídelny Městské nemocnice Ostrava od 14 do 
16:30 hodin. Na programu jsou zajímavé před-
nášky jako například: Využití, výhody a nevý-
hody CEUS, UZ jater a žlučníku, UZ pankreatu, 
sleziny a ledvin, UZ uzlin, kloubu a prsu a Naše 
zkušenosti s CEUS.

Výše účastnického poplatku činí 100 Kč, pro 
zaměstnance MNO je akce zdarma.

Akce je zařazena do centrálního registru 
akcí ČLK, a bude ohodnocena kredity do systé-
mu celoživotního vzdělávání.       

                 (via)

Zveme na cyklus 
radiologických 
přednášek
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Zkušenosti pracovníků 
sociální péče s aplikací 
prvků bazální stimulace 
do praxe

V listopadu minulého roku absolvovali 4 
pracovníci sociální péče z Domu sociálních 
služeb akreditovaný kurz Bazální stimulace. Cí-
lem bylo zvýšit počet pracovníků, kteří budou 
schopni adekvátně reagovat a vyhledávat po-
třeby klientů, u kterých došlo ke změně komu-
nikace, lokomoce a percepce. Absolventi kurzu 
se aktivně angažují při plnění individuálních 
plánů péče s ohledem na autobiografii klientů. 
Jsou schopni vyhodnotit u klientů jejich pozi-
tivní nebo negativní reakce na stimulační péči 
písemným záznamem, přebírají funkci klíčo-
vého pracovníka se snahou zapojit do struk-
turované péče co nejvíce členů týmu společně 
s rodinnými příslušníky a zlepšit sociální vazby 
klienta. Pracovníci zvýšili při obslužné péči své 
kompetence pro podporu provádění nácviku 
základních úkonů, hygienických, stravovacích 
a společensko-sociálních návyků. Získané od-
borné znalosti a praktické dovednosti předávají 
svým kolegům. Nejvíce si účastníci kurzu vážili 
možnosti interaktivní a prožitkové výuky. Jejich 
poznatky si dovolím ocitovat:

„Kurz nám pomohl vnímat uživatele z ji-
ného pohledu, měli jsme možnost za pomoci 
praktických cvičení prožít pocity, které mohou 
uživatelé vnímat, pocítit, a to doslova na vlast-
ní kůži být nehybní a odkázáni na pomoc druhé 
osoby. Nejvíce využíváme celkovou zklidňující 
koupel, kdy se uživatel dokáže uvolnit a proje-
vit pozitivní reakce, dále polohu hnízdo, ma-
sáž stimulující dýchání a auditivní a optickou 
stimulaci. Bazální stimulace je vnímána vše-
mi pracovníky kladně a s respektem. Kurz pro 
nás neznamenal získat pouze certifikát v rámci 
povinného vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách, ale získat nové poznatky jak zkvalitnit 
poskytované sociální služby“. 

Bc. Lenka Polichronovová, 
Dům sociálních služeb 

První květnový týden – ve dnech 2. až 
6. května - probíhal pod vedením fyzio-
terapeutky Moniky Košařové a ergotera-
peutky Evy Oravové základní kurz reha-
bilitačního ošetřování u chirurgických, 
ortopedických, neurologických a inter-
ních diagnóz, který pořádalo oddělení 
Rehabilitační a fyzikální medicíny Měst-
ské nemocnice Ostrava. 

Kurzu se zúčastnilo 22 účastníků jak 
z Městské nemocnice Ostrava, tak i Léčebny 
dlouhodobě nemocných. „První tři dny kurz 
probíhal v prostorách LDN, kde nám vytvořili 
velmi dobré podmínky a zázemí. Zde probíha-
la převážně teoretická část výuky,“ řekla jed-
na z vedoucích kurzu fyzioterapeutka Monika 
Košařová. Předmětem přednášek byla protio-
toková opatření, polohování, nácvik mobility  
a samostatnosti, pasivní a aktivní cvičení, ná-
cvik vertikalizace a chůze. V závěru týdne, 5. a 6. 
května, se účastníci seznamovali s diagnózami, 
probranými v kurzu, přímo na lůžkových oddě-
leních Interny, Ortopedie, Chirurgie a Neurolo-
gie Městské nemocnice Ostrava. 

Podle slov Evy Oravové se jedná již o třetí 
základní kurz v pořadí, a protože je o něj velký 
zájem, předpokládáme, že nebude v letošním 
roce posledním. „Všichni účastníci byli vstřícní 
a snažili se co nejvíce naučit. Doufáme, že tyto 
vědomosti a zkušenosti uplatní v rámci týmové 
spolupráce v praxi na svých klinických odděle-
ních,“ potvrdily obě lektorky.

Velký dík patří také vedení a zaměstnancům 
LDN.                                                                   (via)

Oddělení centrální sterilizace (OCS) v uply-
nulém roce zaznamenalo další úspěch v oblasti 
prokazování shody v procesech, kdy jako certifi-
kované pracoviště již druhý rok plní přísné po-
žadavky při prokazování shody v procesech.

Připomeňme si proto některé momenty „vý-
voje“ tohoto oddělení, a to z doby zahájení jeho 
činnosti, až po současnost. 

OCS bylo poprvé otevřeno 28. dubna 1984. 
Vrchní sestrou byla jmenována Slávka Opělová, 
kterou po jejím odchodu do důchodu ve funkci 
vystřídala Marcela Soudková, v r. 2003 Dag-
mar Tichopádová. Pod jejich vedením vznikaly 
rozsáhlé změny a byly plněny stále náročnější 
úkoly. 

Do doby vzniku OCS probíhala sterilizace 
materiálu a pomůcek v nemocnici individuál-
ně. Na vytyčených pracovištích byly k dispozici 
především horkovzdušné, ojediněle i parní ste-
rilizátory a přetlakové vařiče. Tyto procesy vy-
žadovaly odborný a soustavný dozor personálu 
a stále vyšší nároky na spotřebu energie, proto 

ekonomické a provozní aspekty rozhodly o zří-
zení centrálního pracoviště.

OCS prošlo od svého vzniku celkem dvěma 
rekonstrukcemi (1995, 2007), a to vždy v souvis-
losti s instalací nové mycí a sterilizační techniky. 
V době otevření OCS disponovalo sterilizátory 
parními, formaldehydovými a horkovzdušným. 
Sterilizátory na etylenoxid se nacházely na de-
tašovaném pracovišti v hospodářské budově. 
Při první rekonstrukci byly původní autoklávy 
(s dveřmi na pákový mechanismus) nahrazeny 
velkoobjemovými sterilizátory, později přístro-
ji supermoderními, které díky propojení s PC  
a programů pro autodiagnostiku a servis před-
stavují zcela novou generaci. Původní plynové 
sterilizátory byly postupně vyřazeny a v roce 
1998 bylo pracoviště vybaveno plazmovým ste-
rilizátorem, který pokrývá požadavky na níz-
koteplotní sterilizaci termolabilního materiálu 
dodnes. Vývojem prošla i mycí technika. Ruční 
mytí postupně nahrazovaly automatické prač-
ky, od 90. let myčky Miele. 

Další technická zařízení původního praco-
viště, která stojí za připomenutí, jsou pračky, 
sušičky a talkovací stoly pro předsterilizační 
přípravu opakovaně používaných operačních 
a vyšetřovacích rukavic, pomůcek z gumy (cé-
vek, rourek, sond, katetrů aj.), dále ultrazvuko-
vé a destilační přístroje, elektrická řezačka. Ta 
denně sloužila k přípravě gázových a buničitých 
přířezů a z původních zařízení je jako jediná vy-
užívána i nadále. 

Ve skladech OCS byl k dispozici základní 
zdravotnický materiál, např. kovové jehly, skle-
něné injekční stříkačky, katetry, cévky, sondy, 
kartáčky, misky, ale také obvazový materiál, 
buničina a gáza pro zhotovení různých typů 
tampónů a krytí, a základní instrumentarium.  

K zcela běžným činnostem v té době patřila pří-
prava operačního prádla a drobné opravy, zho-
tovování sterilních textilních setů, destilované 
vody a mastného tylu, nebo také příprava ma-
teriálu k radiační sterilizaci do Veverské Bítýšky  
a jiné, dnes již neobvyklé a úsměvné činnosti. 

Na základě moderní medicíny, legislati-
vy a současných trendů v Evropské unii v roce 
2008 směřoval zájem managementu nemocnice 
k certifikaci tohoto pracoviště, které v té době 
již splňovalo vysoké nároky na kvalitu poskyto-
vaných služeb. Moderní technika a technologie 
včetně kontroly zde umožňovaly a umožňují 
špičkovou přípravu zdravotnických prostředků. 
Vzhledem k přijetí politiky kvality je situace na 
tomto pracovišti mnohem přehlednější, ale zato 
náročnější na vzdělání, dokumentaci, monito-
ring, logistiku a kontrolu. Riziko případné „nes-
terility“ je takto doslova vyloučeno. 

Mgr. Anna Fischerová, 
Referát ochrany veřejného zdraví

Proběhl kurz rehabilitačního ošetřování

Ohlédnutí za historií sterilizace v MNO 

Otevření OCS v r. 1984

2. rekonstrukce OCS v r. 2007

Tak jako každoročně se v dubnu v areálu 
zámeckého pivovaru v Litomyšli konal tradič-
ní jarní 14. seminář mladých patologů, spojený  
s 38. sjezdem českých patologů. 

Akce probíhala pod záštitou Společnosti 
českých patologů ČLS JEP a české sekce IAP, 
záštitu dále převzali děkan LF UK v Hrad-
ci Králové prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, 
CSc. a ředitel Fakultní nemocnice Hradec 
Králové prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D. 
Programové schéma semináře zůstalo totožné   
s minulými lety - kromě přednášek mladých 
patologů a sklíčkového semináře byl zařazen  
blok sdělení věnovaný jednomu tématu - letos  
to byla oblast pneumopatologie. Jde o téma 
velmi atraktivní z hlediska vysoké incidence 
těchto onemocnění v populaci, spektra lézí, se 
kterými se zde lze setkat. A to jak v oblasti ná-
dorů, tak nenádorových procesů, ale i vzhledem  

k nadějným vyhlídkám, které nabízí nové te-
rapeutické možnosti. Čtyři špičkoví odbor-
níci: prof. H. Popper (Graz, Rakousko), prof.  
H. Tazelaar (Mayo Clinic, Scottsdale, USA), 
prof. V. Kolek (Olomouc) a doc. F. Salajka 
(Hradec Králové) přednesli přehledová sdělení  
o nových trendech v diagnostice plicních lézí 
jak z pohledu klinického, tak morfologického. 
Během sobotního programu proběhl workshop 
s prezentací sklíčkových případů.

Naše oddělení  se aktivně zúčastnilo prezen-
továním dvou posterů se zajímavými kazuisti-
kami. Jeden představila MUDr. Tereza Krysty-
nová a byl věnován Moyamoya chorobě, druhý 
poster o adrenogenitálním syndromu připravila 
MUDr. Sylvie Smolková.

MUDr. Zuzana Gattnarová,  
zástupce primáře  

Patologie

Byli jsme aktivní na 38. sjezdu českých patologů
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Kurz Baby Bobath
Česká asociace dětských Bobath 

terapeutů ve spolupráci s Městkou ne-
mocnicí Ostrava p. o. pořádá pro absol-
venty kurzu NDT - Basic Bobath kon-
ceptu ve dnech 30. května až 10. června 
speciální nástavbový kurz Baby Bobath. 
Kurz se uskuteční v prostorách Dětské-
ho rehabilitačního stacionáře při MNO  
v Ostravě-Porubě. 

(red)

Spisovna Městské nemocnice Ostrava se 
opět obrací na všechna oddělení s žádostí o do-
držování způsobu předávání chorobopisů podle 
platného spisového a skartačního řádu.

Tyto dokumenty připravené ke skartaci 
musí být v krabicích nebo ve složkách čitelně 
označených rokem hospitalizace, rokem naro-
zení pacientů (například v rozmezí 1911-1920). 
Chorobopisy pacientů musí být seřazeny v kra-
bici dle abecedního pořadí. Zároveň s choro-
bopisy se předává vytištěný Index pacientů, 

který musí obsahovat rok narození a abecedně 
seřazená jména pacientů tohoto ročníku spolu 
s rodnými čísly, například:
1911 –  Adam  + rodné číslo, 
 Burian  + rodné číslo, 
 Komár  + rodné číslo. 
1912 –  Alman  + rodné číslo, 
 Burda  + rodné číslo atd. 

Milena Straňáková,  vedoucí Správního oddělení  
referátu podatelny a rozmnožovny

Velká módní show na podporu Dětského lé-
kařství Městské nemocnice Ostrava se uskuteč-
nila v úterý 26. dubna v Kulturním domě města 
Ostravy. 

Moderátor Radek Erben přivítal ihned na 
začátku všechny přítomné, představil početné 
sponzory a uvedl první módní přehlídku. A bylo 
se na co koukat, sličné modelky předváděly sva-
tební šaty z dílny módního salonu Daja. Ze zá-
věrečného defilé pak nevěstinky odváděli z mola 
hokejisté Vítkovic - Ctirad Ovčačík a Lukáš Kli-
mek. Ti se ostatně v roli manekýnů předvedli  
i při předvádění dalších - jak jinak - sportovněji 
laděných modelů. 

Dynamickou módu pro mladé pak předved-
lo 24 děvčat a jeden muž – modelingový potěr 
z kurzu jedné z našich nejslavnějších Miss - 
Moniky Žídkové. A pak moderátor Radek Eben 
představil polovinu ze 17 členné poroty, ve které 
nechyběl profesor MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., 
primář Dětského lékařství MNO, ale také zpě-
vák Martin Chodur a řada podnikatelů. Oblíbe-
ná promenáda v plavkách byla tentokrát laděna 
trošku orientálně. Modelky měly na sobě nejen 
patřičnou bižuterii, ale také závoje, které před-
vedly v choreografii Ivany Homolové.

Pak už moderátor představil jednotlivé sou-
těžící. První byla Bára, která absolvovala fakultu 
tělesné výchovy a sportu, druhou Martina, která 
dokončuje gymnázium, chystá se na studium 
psychologie a kamarádi ji kvůli zvláštním mod-
rým očím říkají Ufónek. Třetí Eva o sobě pro-
zradila, že dostudovala, dělá brigádu v obchodě 
s módou a oblečením a nemá čas na hlouposti. 
Čtvrtá Barbora studuje Slezskou univerzitu a má 
přezdívku Hraběnka, protože prý má obličej jak 
ze 17 století, navíc historii se věnuje i ve volném 
čase. Pátá Jana studuje gymnázium, posbírala 
několik českých i evropských titulů coby ma-
žoretka a trénuje malé děti. Šestá Natálie stu-
duje hotelovou školu, má ráda Španělsko kvůli 
temperamentu a nočnímu životu jeho obyvatel. 

Sedmá Petra studuje metropolitní univerzitu  
a jejím krédem je žít každý den, každou minu-
tu na maximum. Osmá byla Bára, studentka 
gymnázia v Rožnově, která má ráda nakupování  
a sport. Devátá Tereza studuje francouzštinu na 
Ostravské univerzitě, nevěří politikům a vzka-
zuje jim „Děkujeme, odejděte“. Poslední desátá 
Tereza studuje lékařskou fakultu na Ostravské 
univerzitě. Jejími prioritami je zdraví, zdraví  
a zdraví, protože pokud je člověk zdravý, to 
ostatní se zařídí. 

Ale zatímco členové poroty bedlivě hodno-
tili, na nás čekalo vystoupení absolventa česko-
slovenské pěvecké soutěže Mira Šmajdy s kape-
lou. Během poslední písničky se začaly zejména 
mladší divačky vytrácet – chtěly totiž stihnout 
svůj pěvecký idol při odchodu z pódia. 

V rozhovoru s moderátorem pak předsta-
vil profesor MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., naše 
Dětské lékařství, kterým ročně projde na 7000 
malých pacientů, z toho zhruba jedna třetina 
lůžkovým oddělením. A jak řekl pan profesor, 
pečujeme o ně v naší nemocnici od narození až 
po dorostový věk 19 let. Toto představení bylo 
těsně před tím, než moderátor pobídl účastníky 
show k přestávce. V předsálí se totiž prodávaly 
lístky do tomboly, jejíž výtěžek byl určen také na 
podporu Dětského lékařství.

Po přestávce následovala módní přehlíd-
ka sportovních modelů zimní kolekce pro rok 
2011-2012. Zde se právoplatně uplatnily jako 
modelové kromě dívek také hokejisté Ovčačík 
a Klimek. Po další módní přehlídce luxusního 
spodního prádla konečně zazpíval další mladý 
zpěvák, na kterého se čekalo, vítěz televizní sou-
těže, Ostravák - Martin Chodur. 

A poté už se mohlo dekorovat. Šerpu třetího 
místa dívky Playboy z rukou profesora MUDr. 
Slaného získala Petra s číslem 7. Podle komen-
táře šéfredaktora tohoto časopisu Vlado Olexu 
proto, že má renesanční obličej jak od Boticceli-
ho. Pro Martinu se stalo číslo 2 osudným, skon-
čila druhá a dekoroval ji podnikatel Aleš Buk-
sa. A důvodem pro umístění prý byly skutečně 
neskutečné oči a vysoký zadeček. Miss časopisu 
Playboy se však stala Eva, která je podle poroty 
prý skutečně smyslná šelma.                         (via)

Velká módní podívaná ve prospěch Dětského 
lékařství ve znamení krásných dívek

Předávání chorobopisů musí mít řád

Pět přístrojů monitoru dechu v hodnotě 
14 500 korun předali ve čtvrtek 28. dubna zá-
stupci nadace Křižovatka pod vedením ing. 
Vlastimila Novotného Dětskému lékařství 
Městské nemocnice Ostrava. Přístroje převzal 
primář oddělení profesor MUDr. Jaroslav Sla-
ný, CSc.

Monitor pro kontrolu dechu dítěte Baby-
sense II sleduje dýchání dítěte, a pokud dojde 
k jeho selhání, upozorní na to rodiče zvukovým 
a světelným signálem. Přístroj Babysense II ne-
může předejít nepravidelnému dechu či zásta-
vě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání 
dítěte a varuje rodiče v případě jeho ohrožení. 
Podle lékařky MUDr. Zdenky Liškové, Městská 
nemocnice Ostrava má monitorů dechu v sou-
časné době dostatek pro každé novorozené dítě. 
Přímo na novorozeneckém oddělení se lékaři se 
zastavením dechu miminka často nesetkávají. 
„Rodiče si však pořizují tyto přístroje, které mo-
nitorují dítě od narození do šesti měsíců, kdy je 

možnost zástavy dechu nejčastější, také domů. 
Kromě koupě je totiž lze i zapůjčit. A pak se nám 
stává, že zpětně přijímáme děti, kterým v po-
stýlce zazněl alarm monitoru dechu. Stává se 
to jednou až dvakrát ročně, což je docela dost,“ 
řekla MUDr. Lišková.                                      (via)

Nadace Křižovatka předala monitory dechu
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V měsíci květnu slaví významné  
životní jubileum:

Pavla Bernhauerová, Šárka Dalíková,
Jiří Šindel, Marie Malá,  
Miroslava Přívozníková,

Vladimír Urban, Anežka Krušinová,  
Bohumila Kochová, Jan Hostinský

Pracovní výročí v měsíci květnu:
25 let v MNO: Marie Guřanová
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Jak začít, no jednoduše jak je dnes běžné 
,,Děkujeme Nekouříme“. Chci alespoň psa-
nou cestou poděkovat spolupracovníkovi panu  
Vojáčkovi (člen Ostrahy), který mě navedl na 
E Cigaretu. Proč píši? Ne pro reklamu, ale pro 
ty, kdo opravdu chtějí PŘESTAT KOUŘIT. Ano, 
když budete dodržovat určité zásady, ono to 
funguje! Jak to začalo ? Dne 24. 12. 2010 v práci 
ráno mě dal zkusit kolega E cigaretu. Večer po 
Štědrovečerní večeři jsme si jako obvykle chtě-
li s mojí nejdražší polovičkou dát dobrou, jako 
vždy, i když drahou a údajně i nezdravou cigare-
tu!! Já jsem vytáhl z kapsy E Cigaretu co mě půj-
čil domů na zkoušku kolega a k mému udivení 
má drahá polovička na mě - Tak jdeme do toho, 
zkusíme to!! Usedl jsem, to se ví až po rozbalení 
vánočních dárečků, jako vždy k PC a Internetu 
a objednal jsem hned dvě sady E Cigaret. Ano, 
čtete dobře, na Štědrý den u stromečku jsme si 
objednali společný dárek se slovy už jsme utra-
tili tolik peněz za cigarety, tak proč to nezkusit. 
A co bylo dál? Dne 28. 12. 2010 v 15:45 hod 
přišel balík se vším vybavením E Kouření a my 

začali hned po rozbalení E Šlukovat a normální 
cigarety již pro nás skončily. Co nás překvapilo, 
nekonaly se žádné abstinenční příznaky, prostě 
jsme si říkali, že to asi funguje a že to do sebe 
něco má a tak jsme poctivě nabíjeli a E kouřili  
a pořád dokola. Já coby hlava E Cigaret brouz-
dal po Netu, lámal rekordy ve čtení rad atd. No 
a proč tohle vše píši, již od 1.4. 2011 (Tento člá-
nek není Apríl) jsme dali na hřebík i E Cigare-
tu a jde to, když se chce, snad se to zvládne no  
a ve dvou se to vždy zvládá snáze. A co na konec, 
no nevím jak to bude se zdravím, určitě se snad 
zlepší, alespoň to zrychlené dýchání ale určitě se 
nám zlepšil finanční rozpočet, a to se dnes v této 
době pohybuje stále více a více na prvním místě. 
Odpověď na otázku co bude dále, jestli to vydr-
ží, nejsou to předčasné závěry o nekouření vám 
touto cestou chci slíbit, že jakékoliv změny vám 
dám opět vědět v mém tiskovém prohlášení, jak 
kladné tak záporné, nebo odpovím na emailu 
poll.lenna@seznam.cz.

S pozdravem 
Nový Nekuřák Pavel Váňa

V České republice 
je 2,5 milionu kuřáků. 
Závislost na tabáku je 
chronické, recidivující  
a letální onemocnění, 
které zkracuje život po-
lovině z nich v průměru 

o 15 let. V Evropě i u nás je příčinou každého 
pátého úmrtí, a to především na kardiovasku-
lární nemoci. Dále způsobuje zhruba třetinu 
onkologických onemocnění, přes 80 % plicních 
onemocnění a další choroby ve všech klinických 
oborech. V důsledku kouření u nás umírá 50 
osob denně, což je 18 tisíc ročně. Dalších 1 500 
lidí pak na následky pasivního kouření.

Dlouho se totiž tabák nepovažoval za drogu, 
přestože závislost na tabáku je odborníky hod-
nocena stejně jako závislost na heroinu.

Kouříte? A chcete s tím něco dělat? Tyto 
otázky by se měly stát běžnými ve všech ordina-
cích, každý lékař by měl vést s pacientem krátký 
rozhovor na toto téma a případně ho odkázat na 
některé ze specializovaných pracovišť. 

Pozice zdravotníků - nositelů a šiřitelů kultury 
života bez tabáku - musí v boji proti kouření smě-
řovat i do vlastních řad. Nemocnice už ze zákona 

musí být nekuřáckým prostředím, což platí pro 
zaměstnance, pacienty i návštěvníky. V současné 
době však kouří 15 procent lékařů a 30 procent 
sester, i když jejich počty setrvale klesají.

Vzhledem k tabákové pandemii přijala Svě-
tová zdravotnická organizace v roce 2003 Rám-
covou úmluvu o kontrole tabáku, jejíž součástí 
je apel na lékaře, sestry a další zdravotníky, shr-
nutí najdeme v Etickém kodexu, který přijalo  
v lednu 2004 dvacet devět profesních organi-
zací. Etický kodex obsahuje 14 základních bodů 
a podporuje především osobní vzor nekuřáctví, 
doporučuje pořádat všechny zdravotnické akce 
jako nekuřácké, působit na vzdělávací centra, 
aby zařadila problematiku nekuřáctví do vzdě-
lávání, nepřijmout žádnou formu podpory ta-
bákového průmyslu, zakázat prodej a propagaci 
tabákových výrobků ve zdravotnických prosto-
rách, podporovat vznik veřejných nekuřáckých 
prostor a další.

Naše nemocnice má při plicní ambulanci 
Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, na kte-
ré se kdokoli může s dotazem obrátit.

MUDr. Lucie Cwiková,
vedoucí lékař pro odvykání závislosti  
na tabáku, Pneumologie a ftizeologie 

Najde se fanda 
do sanitek?

Jan Tuček, motoristický novinář  
a publicista připravuje knihu o historii 
sanitních automobilů v Československu 
v letech 1918 až 1992. Obrátil se i na naši 
nemocnici s žádostí o informace. 

„Sháním fotografie sanitek z růz-
ných časových období, včetně protekto-
rátu, všech u nás provozovaných typů, 
informace o počtech vozidel a o jejich 
provozu,“ napsal v emailu Jan Tuček.  
A informací má už zřejmě hodně:  
„Na Fifejdách byla jedna z prvních 
„rychlých“ sanitek Avia RZP, ale i řada 
dalších zajímavých vozidel, rád bych 
získal jejich fotografie a kontakty na 
pamětníky, kterých bych se na výše zmí-
něné věci mohl zeptat. Rád kvůli tomu 
zajedu do Ostravy,“ píše Jan Tuček. 

Prohledala jsem redakční archiv a co 
šlo, jsem panu Tučkovi poslala. Ovšem 
nebylo toho mnoho. Proto jsem se roz-
hodla požádat o pomoc také vás, čtenáře 
Zpravodaje MNO.

Motoristický fanda, anebo jen ná-
hodný fotograf, který má zajímavé fo-
tografie, ale také informace o sanitkách 
z uvedené doby se může přihlásit na čís-
le 4203. Ráda kontakt zprostředkuji.

Mgr. Anna Vidiševská,
tisková mluvčí MNO

Poděkování  
MUDr. Ivo Horákovi

Vážený pane doktore,
přijměte poděkování a srdečný pozdrav od 

paní Hedviky Nitscheové z Hlučína, která byla 
hospitalizována na Vašem kardiologickém od-
dělení JIP.

Nevím, zda si na ni ještě vzpomenete, hos-
pitalizace na Vašem oddělení proběhla zhruba 
před rokem a naše mamka na Vás stále vzpo-
míná. Jen pro upřesnění připomenu, že z Vaše-
ho oddělení, kde jste ji „vypiplali“ z nejhoršího 
a vlastně ji připravili k operaci, byla přeložena 
přímo na ortopedii, kde byla provedena operace 
kyčelního kloubu a po určité době byla odveze-
na do LDN v Radvanicích. Od září 2010 je již 
doma v domečku v Hlučíně. Sice je nechodící 
a je na vozíčku, ale je si vcelku soběstačná. Sa-
mozřejmě je stále pod kontrolou rodiny. Vůbec 
jsme po operaci a pobytu v LDNce nedoufali, že 
bude vše tak zvládat. 

Ještě jednou děkujeme Vám osobně za lid-
ský přístup k naší mamce a vše co jste pro ni 
udělal a samozřejmě i sestřičkám a ostatnímu 
personálu, který se o ni staral.

Všechny moc zdravíme
Věra Nitscheová, snacha paní Hedviky

Poděkování LDN 
Radvanice - stanici C

Chceme touto cestou poděkovat panu pri-
máři MUDr. Frýblovi, zvláště pak ošetřují-
cí lékařce paní asistentce MUDr. Persichové  
a celému kolektivu zdravotních sestřiček a pe-
čovatelkám za lidský přístup, ochotu a výbor-
nou péči, kterou věnovali našemu tatínkovi, 
panu J. Kaštovskému. Po operaci, vzhledem  
k jeho vysokému věku a přidružujícím se kom-
plikacím, se už nenaučil chodit a stal se z něj le-
žící pacient. Vážíme si jejich práce a jelikož jsme 
za ním chodily, každý den, tak si uvědomujeme, 
že ani oni to neměli s námi jednoduché…

Všem jmenovaným patří poděkování, za cit-
livý, laskavý a ohleduplný přístup a pomoc, za 
našeho tatínka i za nás, ve chvílích nejtěžších…

dcery Helena a Jana
MNO - OEI

Světový den nekouření je v úterý 31. května

Děkujeme, Nekouříme


