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Neurologické oddělení Městské nemocnice 
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Dny otevřených dveří pořádá na svém 
Neurologickém oddělení Městská nemocni-
ce Ostrava. Zářijový den otevřených dveří 
proběhl 14. 9. 2011, na ten říjnový se mo-
hou lidé dostavit 5. 10. 2011 od 15:30 do 
17:30 hodin. Účastníci této akce se mohou 
těšit na přednášku zaměřenou na proble-
matiku cévní mozkové příhody, virtuál-
ní prohlídku oddělení, měření tlaku krve 
či screeningové vyšetření krčních tepen 
ultrazvukem, vše zcela bezplatně.
Dny otevřených dveří Neurologického oddě-
lení ostravské městské nemocnice probíhají 
v rámci kampaně nazvané „30 dnů pro léčbu 
a prevenci cévních mozkových příhod“. Zku-
šení doktoři z Neurologického oddělení bu-
dou laické veřejnosti podávat odborný výklad 
o problematice cévní mozkové příhody ja-
kožto o častém, závažném, život ohrožujícím, 
akutním a léčitelném onemocnění. „Bude zde 
probíhat i virtuální prohlídka celého oddělení, 
kde lidem na projektoru ukážeme, jak u nás 
vypadá urgentní příjem, jednotka intenzivní 
péče a vlastně celkový průběh od přijetí do 
definitivního ošetření pacienta s cévní moz-
kovou příhodou,“ říká MUDr. Lukáš Klečka 
z Neurologického oddělení Městské nemoc-
nice Ostrava. Hlavním záměrem dnů otevře-
ných dveří je u široké veřejnosti pozvednout 
úroveň informovanosti. Mrtvice je totiž třetí 
nejčastější příčina úmrtí a nejčastější příčina 
invalidity. „Každá informace o cévní mozko-
vé příhodě je extrémně důležitá. Pokud budou 
lidé poučeni o správných způsobech preven-
ce, nemusí je toto onemocnění vůbec postih-
nout. Pokud mrtvici pacient přece jen prodělá, 
ale dostane se do nemocnice včas v tzv. te-
rapeutickém okně, je možno jej zcela vylé-
čit tak, aby neměl trvalé následky. Pacient, 
který se dostane do péče lékařů do 1 hodiny, má 
50% šanci, že se nestane doživotně závislým 
na ošetřovatelské péči,“ doplnil ředitel měst-
ské nemocnice MUDr. Tomáš Nykel. Takové-

to i spoustu dalších cenných informací a rad se 
dozvědí všichni, kdo se 5. října rozhodnou při-
jít na den otevřených dveří fifejdského Neuro-
logického oddělení.
Kampaň „30 dnů pro léčbu a prevenci cévních 
mozkových příhod“ probíhá v období od 12. 
9. do 7. 10. 2011 pod záštitou České neuro-
logické společnosti ČSL JEP a Ministerstva 
zdravotnictví ČR.  Mezi hlavní cíle kampaně 
patří trvalé informování a zvyšování povědo-
mí lidí o cévní mozkové příhodě, zvyšování 
informovanosti lidí o rizikových faktorech 
a možnostech prevence včetně úpravy život-
ního stylu a léčby rizikových faktorů (jako je 
vysoký krevní tlak, zvýšená hladina chole-
sterolu, cukrovka apod.), zvyšování znalostí 
zdravotníků v cerebrovaskulární problema-
tice (včetně praktických lékařů a posádek 
Zdravotnické záchranné služby), dále „zvi-
ditelnění“ iktových pracovišť a v neposlední 
řadě i zvýšení angažovanosti v oblasti cévní 
mozkové příhody ze strany vedení nemocnic, 
pojišťoven a veřejné i státní správy, a to jak na 
regionální, tak i na celostátní úrovni.         (red)

Dvě miminka v ostravském 
babyboxu během měsíce září
Celkem dvakrát se v průběhu měsíce 
září rozsvítil signál babyboxu v Městské 
nemocnici Ostrava. Poprvé ve středu 7. 9. 
v 21.16 hodin, podruhé v neděli 25. 9. v 21.15 
hodin. V prvním případě našli zdravotníci 
v babyboxu zdravou holčičku a o osmnáct 
dní později zdravého chlapečka. Babybox 
byl v Městské nemocnici Ostrava uveden 
do provozu 7. listopadu 2008 a do dnešní-
ho dne v něm našlo útočiště pět holčiček 
a jeden chlapec.
Pátým miminkem, které našli lékaři v babybo-
xu v Městské nemocnici Ostrava, byla 2840 
gramů vážící a 44 centimetrů měřící holčička, 
která dostala jméno Milena po sestřičce, která 
ji ve vyhřívané schránce našla. Děvčátko bylo 
zdravé, donošené a do babyboxu bylo odlože-
no krátce po porodu.
V pořadí pošesté se v neděli 25. září rozsvítil 
signál v babyboxu v Městské nemocnici Os-

Městská nemocnice
Ostrava hlídá zdraví hokejistů
i fanoušků HC Vítkovice
Zdravotní péči fanouškům a hráčům při 
domácích utkáních HC Vítkovice letos 
zajišťují zdravotníci a sanitky Městské 
nemocnice Ostrava.
Po sloučení Městské nemocnice Ostrava 
s Městskou záchrannou službou Ostrava 
vznikla organizace, která mimo jiné dispo-
nuje třiceti sanitkami a letitými zkušenostmi 
v oblasti poskytování první pomoci. Nabídky 
těchto služeb nyní mohou využít pořadatelé 
sportovních, kulturních nebo společenských 
akcí. „Jsme městská nemocnice, proto se sna-
žíme poskytovat zdravotnické služby co nejví-
ce obyvatelům našeho města, a to nejen přímo 
v našich ambulancích a na odděleních, ale také 
prostřednictvím lékařské služby první pomoci 
na nejrůznějších akcích,“ řekl ředitel Měst-
ské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, 
který si váží toho, že Městská nemocnice Os-
trava od letošní sezóny nově zajišťuje zdra-
votní péči pro hráče a fanoušky vítkovického 
hokeje. „Máme dostatek sanitek i velmi zku-
šených lékařů a byla by škoda tyto možnos-
ti veřejnosti nenabídnout. Jsem rád, že první 
s kým jsme se na spolupráci dohodli, jsou 
právě hokejisté. Všichni, kteří by chtěli této 
možnosti využít, najdou na našich webových 
stránkách www.mnof.cz kontakt na zástupce 
pro marketing, který jim sdělí podrobnosti 
a podmínky,“ doplnil Nykel s tím, že nemoc-
nice si za tyto služby účtuje pouze částku, 
která kryje nezbytné náklady. „Neděláme to 
pro zisk, ale jako službu pro obyvatele naše-
ho města. Chceme, aby všichni věděli, že zde 
mají svou funkční a profesionální metropolitní 
nemocnici,“ uzavřel Nykel.       (red)

trava. Někdo do něj odložil chlapečka, který 
dostal jméno Hynek po právě sloužícím léka-
ři. Jde tak o vůbec prvního chlapečka v ost-
ravském babyboxu. Lékaři dětského oddělení 
Městské nemocnice Ostrava konstatovali, 
že chlapec je přibližně pět dnů starý, váží 2745 
gramů, měří 45 centimetrů a podle prvních 
vyšetření je zdravotně zcela v pořádku.    (red)

Účastníci akce si mohou nechat bezplatně 
vyšetřit krční tepny ultrazvukem
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Zrekonstruovaná porodnice poskytuje
rodičkám nadmíru komfortní a intimní prostředí
Porodnice ostravské Městské nemocnice pro-
cházela v období od prosince roku 2010 do 
června roku 2011 kompletní rekonstrukcí. 
O špičkově vybavené porodní sály, které spl-
ňují parametry světové úrovně a poskytují 
nadmíru komfortní a intimní prostředí, začína-
jí budoucí rodičky projevovat zvýšený zájem. 
Po půlročním omezeném provozu, kdy byla 
realizována generální rekonstrukce celého po-
rodního traktu, se 6. června 2011 rozjel provoz 
oddělení Gynekologie a porodnictví opět napl-
no. Nová porodnice stála přes 40 milionů korun 
a může se směle řadit mezi nejmodernější po-
rodnická zařízení v České republice. Porodnice 
Městské nemocnice Ostrava disponuje třemi 
porodními boxy, které jsou vybaveny lednicí, 
plasmovou televizí či relaxačními pomůckami. 
Všechna porodnická lůžka jsou polohovatelná 
a umožňují tak využít alternativních poloh po-
rodu. V jednom z těchto porodních sálů je do-
konce umístěna i relaxační vana, zatím jediná 
v České republice. Porodnice má rovněž zbrusu 
nový operační sál, který je vybaven pro akutní 
císařské řezy či pro případnou resuscitaci no-
vorozence. „Nachází se zde i jeden observační 
pokoj, který slouží k udržování těhotenství za 
okolností, kdy hrozí předčasný porod. Tento 
pokoj je vybaven moderním monitorovacím 
systémem pro vitální funkce matky a pro mo-

nitorování plodu,“ vysvětluje staniční sestra 
Bc. Renáta Dobranská. 
U porodu může být přítomen tatínek nebo i jiný 
člen rodiny, dokonce je zde pro něj připraveno 
lehátko a sedačka, pokud by u porodu zůstával 
po celou dobu a byl unaven. Nastávající ma-

minky i tatínci si mohou prohlídnout porodní 
sál, šestinedělí a novorozenecké oddělení kaž-
dý čtvrtek od 13:00 hodin, porodní asistentky 
Vám zde rády odpovědí na všechny Vaše otázky. 
        (red)

jste se jej rozhodla přivést na svět právě v 
porodnici Městské nemocnice Ostrava?
Jednoznačně mě k tomuto rozhodnutí vedla 
osobní zkušenosti. Poprvé jsem totiž rodila 
také zde a již tehdy jsem tady byla maximálně 
spokojená. Je to sice už 7 let zpátky a od té 
doby se tu mnohé změnilo, ale pouze v dob-
rém slova smyslu. Nyní je to tady navíc mno-
hem hezčí, je to tady zrekonstruované, jsou 
zde moderní porodní sály a podobně. Řekla 
bych, že je to z mé strany především pocito-
vá záležitost, ženy potřebují cítit péči o sebe 
i o to miminko, potřebují vědět, že to v po-
rodnici není jako na běžícím páse, ale že se 
personál miminku i mamince bude skutečně 
věnovat. A právě tyto zkušenosti mám odtud.
Lze tedy říci, že jste s lékařskou péčí 

na oddělení spokojená?
Spokojená je slabé slovo, jsem zde se vším 
maximálně spokojená. Velmi si cením ze-
jména toho, že nás personál často navštěvuje 
a že se nás sestřičky pořád ptají, jestli něco 
nepotřebujeme. Zdejší sestřičky jsou spíš 
jako naše kamarádky, ve všem nám poradí, 
ale v žádném případě to není tak, že by nás 
poučovaly, člověk si jejich cenné rady vždy 
rád poslechne. Navíc, s miminky zacházejí 
velmi něžně a snaží se jak o pohodlí mimi-
nek, tak i o pohodlí matek. Hodně nám taky 
pomáhají s kojením a na všechno se nás ptají, 
aby se něco nezanedbalo už od samého začát-
ku. Kdybych to měla shrnout, pro maminky 
i děťátka tu dělají od začátku maximum.
Opravdu se nenajde nic, co Vám zde chybí 
nebo co byste zlepšila?
No, možná bych jednu menší námitku přece 
jen měla, týká se nemocničního jídla. Ale to 
je opravdu to poslední, co se dá vytknout, 
protože to zase taková hrůza není. Každý si 
přece jídlo může dochutit podle sebe, pokud 
tedy nemá naordinovanou nějakou zvláštní 
dietu. Takže vlastně nic stěžejního.
Chtěla byste něco vzkázat personálu, který 
o Vás zde na oddělení pečoval?
Určitě, a jsem za tuto příležitost velmi ráda, 
protože veřejná pochvala je podle mého ta 
nejlepší odměna. Je to něco víc než jen dát 
bonboniéru. Chtěla bych moc poděkovat per-
sonálu, že o nás tak svědomitě pečoval. 

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Jsem tady se vším maximálně spokojená,“
říká šťastná maminka Gabriela Kőllerová
Gabriela Kőllerová je 34letá dvojnásobná 
maminka z Ostravy-Poruby. K její 7leté 
holčičce 3. srpna 2011 přibyl chlapeček    Ši-
mon. Šimonek se narodil v porodnici Měst-
ské nemocnice Ostrava a těsně po porodu 
vážil přesně 4 kila a měřil 51 centimetrů. 
Navštívila jsem šťastnou maminku, abych se 
optala, jak se jí daří a jak je s péčí na odděle-
ní Gynekologie a porodnictví spokojená.

Maminko, probíhal porod hladce nebo se 
naskytly nějaké komplikace?
Rodila jsem císařským řezem, který však byl 
naplánovaný dopředu. To znamená, že termín 
porodu byl určen předem na konkrétní den 
i hodinu, jen kdyby se na oddělení v tu chvíli 
objevil nějaký akutní případ, porod by mi od-
ložili.  I poprvé jsem rodila „císařem“, takže 
už jsem věděla, jak to všechno bude probíhat. 
Ale i kdybych s tím neměla svou vlastní zku-
šenost, nevadilo by to – komunikace s lékaři 
i se sestřičkami je zde totiž výborná.
A tatínek Šimonka byl s Vámi u porodu?
Ano, tatínek byl u porodu přítomen. Muži 
se toho většinou chtějí zúčastnit, je to přece 
týmová práce, protože jsme rodina. Chtěl být 
první, kdo miminko uvidí. Navíc to byl pro 
něj úžasný zážitek, byl z toho úplně naměkko. 
Já osobně se domnívám, že je takový přístup 
správný, protože upevňuje vztah k partnerce 
i k dítěti. Ale na druhou stranu, kdyby u poro-
du asistovat nechtěl, nenutila bych ho do toho 
a ani bych mu to nezazlívala. Každý na to asi 
nemá náturu.
Šimonek je Vaše druhorozené dítě. Proč 

Rodičkám v MNO slouží špičkově vybavené porodní sály

Šťastná maminka Gabriela Köllerová se synem 
Šimonkem si péči v MNO pochvalovala



ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XI / ČÍSLO 9 / ZÁŘÍ 2011

Personál Městské nemocnice a hasičský
záchranný sbor zaměstnal požár

Město Ostrava podporuje prevenci před rakovinou

STRANA 3

Zvýhodněnou cenu očkování proti lidským 
papillomavirům (HPV), které způsobu-
jí mimo jiné rakovinu děložního hrdla, 
mohou v těchto dnech využít obyvatelé měs-
ta Ostravy. Díky podpoře ze strany vedení 
statutárního města mají ženy ve věku 9 až 
45 let a muži ve věku 9 až 26 let třetí, posled-
ní dávku vakcinace zdarma.
Projekt nese název Nabídka zvýhodněného 
očkování proti HPV infekci pro občany sta-
tutárního města Ostrava v roce 2011. „Jsme si 
vědomi nebezpečného nárůstu počtu pacien-
tek s rakovinou děložního hrdla. Vítáme tento 
projekt a podpořili jsme jej, neboť věříme, že 
toto preventivní očkování může v boji s touto 
zákeřnou nemocí výrazně pomoci. Doufám, že 
obyvatelé našeho města nabídnutou příležitost 
využijí,“ řekla náměstkyně primátora statutár-
ního města Ostravy Ing. Simona Piperková. 
Tato je garantem celého projektu za město 

Ostrava, které jej zorganizovalo ve spoluprá-
ci s ostravskou městkou nemocnicí. Odborně 
projekt zaštítil MUDr. Michal Mihula, vedoucí 
lékař Ambulance onkogynekologické preven-
ce při Městské nemocnici Ostrava.
Nabídka zvýhodněné ceny vakcinace pro-
ti HPV infekci je určena ženám ve věku 9 až 
45 let a mužům ve věku 9 až 26 let. Na roz-
díl od podobných akcí zdravotních pojišťoven 
je však v tomto případě skupina potencionál-
ních příjemců očkování výrazně vyšší. Akce 
se mohou zúčastnit nejen Ostravané, rozho-
dující pro získání slevy je skutečnost, že se 
pracoviště stávajícího pacientova ošetřujícího 
lékaře (gynekolog, pediatr) nachází na území 
města Ostravy. Využít této nabídky tak mohou 
i lidé z okolních měst a vesnic. Pokud pacient 
splňuje výše uvedené podmínky a má o vakci-
naci zájem, může se obrátit na svého ošetřují-
cího lékaře, který mu zvýhodněné schéma tří 

očkovacích dávek zajistí. „Toto očkování je 
naprosto nová a průlomová možnost preven-
ce zhoubných nádorů, způsobených lidským 
papillomavirem,“ řekl odborný garant projektu 
MUDr. Michal Mihula. „Očkování má přínos 
nejen v individuální rovině pro samotného 
očkovaného jedince při ochraně před one-
mocněními způsobenými HPV, ale význam 
má rovněž pro jeho okolí, neboť vakcinovaný 
člověk se již HPV virem nenakazí a tudíž jej 
nemůže dále šířit,“ nastínil MUDr. Mihula. 
Rakovina děložního hrdla je druhou nejčastější 
rakovinou u žen v České republice, umírá na ni 
každoročně více než 400 českých žen. Vakcína 
proti HPV může představovat účinnou preven-
ci onkologických i neonkologických onemoc-
nění souvisejících s lidskými papillomaviry. 
Poprvé v historii je tak možné výrazně ome-
zit výskyt těchto onemocnění prostřednictvím 
očkování žen i mužů a to již od 9 let.        (red)

Hustý dým zaznamenaly pracovnice re-
habilitačního oddělení Městské nemoc-
nice Ostrava v sobotu 10. září krátce po 
jedenácté hodině dopolední.  Okamžitě 
byl informován Hasičský záchranný sbor 
a začala evakuace pacientů a pracovníků 
rehabilitace.  Požár se naštěstí obešel bez 
zranění, celkové škody na majetku bez 
přístrojového vybavení jsou odhadnuty 
na cca osm milionů korun.
Požár se začal šířit z přízemí budovy reha-
bilitace Městské nemocnice Ostrava, kde se 
nachází sauna. Obložení sauny bylo prav-
děpodobně první, co se vzňalo. „Najednou 
jsme uslyšely pípání požární signalizace a 
vzápětí rachot rozbitého skla. Vyšly jsme se 
podívat na chodbu a viděly jsme, že z bývalé 
sauny vychází hustý dým,“ popisuje situaci 
vrchní sestra rehabilitace Jana Miškářová. 
„Po krátké chvíli již byl kouř tak hustý, že 
přes něj nebylo vidět. Pacienty z vyššího 
patra jsme už nemohli evakuovat pomocí 
výtahů nebo po schodech,“ říká zástupkyně 
primáře MUDr. Věra Peterková. 
Pacienti proto museli na terasu, odkud je 
svou výškovou technikou vyzvedli hasiči. 
„Ačkoliv nebylo vidět skoro na krok, všech-
no probíhalo v klidu, bez paniky a chaosu. 
Teprve až když jsme byli všichni v bezpečí, 
dolehlo na nás, co se všechno mohlo stát a 
rozklepaly jsme se,“ dodala zástupkyně pri-
máře. 
 „Naši pracovníci okamžitě informovali 
Hasičský záchranný sbor a zahájili evaku-
aci. Celkem bylo evakuováno 16 pacientů, 
6 pracovníků rehabilitace a 21 žen, které se 
účastnily rehabilitačního kurzu. Jen díky 
profesionálnímu přístupu našich pracovníků 
a zasahujících hasičů, se podařilo škody mi-
nimalizovat a především předejít jakýmkoli 

se nacházelo oddělení rehabilitace, kde byli 
hospitalizovaní pacienti. „Hospitalizovaní 
pacienti by se do třetího patra měli vrátit 4. 
října, v průběhu dalšího týdne by pak mělo 
být zprovozněno také druhé patro. Komplet-
ní provoz rehabilitace pak bude obnoven 
nejpozději do konce listopadu,“ upřesnil 
Nykel.         (red)

zraněním osob. Všem zúčastněným za to 
patří ze strany vedení nemocnice obrovský 
dík,“ řekl krátce po skončení zásahu ředitel 
Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš 
Nykel.
Požárem bylo poničeno především přízemí 
budovy rehabilitace městské nemocnice, 
kde se nacházelo ambulantní oddělení, je-
hož součástí byla právě sauna, bazén a vo-
doléčba. V prvním a druhém patře budovy 

Personální změny k 1. 9. 2011
•  Primářem na nově vzniklém samostatném primariátu Geriatrie byl jmenován MUDr. Rostislav Sojka,

funkcí vrchní sestry na tomto primariátu byla pověřena Helena Volková.
•  Funkcí vedoucího lékaře Hemodialýzy byl pověřen MUDr. Patrik Letocha.
•  Vrchní sestrou Hemodialýzy byla jmenována PhDr. Eva Mrázková.
•  Vrchní sestrou Dětského lékařství byla jmenována Mgr. Jana Šadibolová.
•  Vrchní sestrou Lékařské služby první pomoci byla jmenována PhDr. Silvie Šafrová.
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Projekt Tulipan přinesl nemocnici nadstandardní 
pokoj z peněz sponzorů
Sdružení firem z našeho regionu se roz-
hodlo udělat dobrou věc, investovat pro-
středky a práci do rekonstrukce jednoho 
z pokojů sloužícího pacientům na odděle-
ní Chirurgie a úrazové chirurgie Městské 
nemocnice Ostrava. Celý projekt, který 
byl realizován v červenci letošního roku, 
nese název Tulipan.

Za pouhých pět dní, přesně ve stanoveném 
termínu, se podařilo kompletně zrekonstru-
ovat jeden z pokojů na chirurgickém oddě-
lení. Rekonstrukční práce přitom probíhaly 
při jeho plném provozu. „Projekt Tulipan 
vznikl spojením firem s různou profesí. 
Společnými silami jsme pak pokoj vybavi-
ly antistatickou podlahovou krytinou, sani-
tární prostory opatřili luxusními obklady, 
vymalovali omyvatelnými barvami a dodali 
nábytek na míru či velkoplošné uklidňující 
obrazy. Navíc jsme se rovněž postarali o to, 
že jsou okna stíněna nejmodernějšími mate-
riály a osvětlení pokoje je zajištěno moder-
ními svítidly. Zkrátka se podařilo provést 
celkovou rekonstrukci jednoho pokoje, a to 
s celkovými náklady 86 500 korun,“ uvedl 
autor myšlenky projektu Tulipán Petr Ne-
uwirt. Nemocniční pokoj splňuje veškeré 
požadavky na hygienické prostory a design 
pokoje je velmi moderní, může se tak smě-
le zařadit do kategorie nadstandardní. Bude 
však sloužit všem pacientům bez rozdílu 
a bez zvláštního příplatku. 
Primář chirurgického oddělení a náměs-
tek ředitele Městské nemocnice Ostrava 
pro léčebnou péči MUDr. Tomáš Mrázek, 
Ph.D. při uvedení zrekonstruovaného pokoje 
do provozu poděkoval všem zúčastněným 
firmám a vyjádřil naději, že se podobných 
sponzorských projektů podaří v budoucnu 
uskutečnit více. „Je to krásný pokoj, ve kte-
rém se budou cítit příjemně jak samotní pa-
cienti, tak i zaměstnanci. Věřím, že projekt 
Tulipan je jen první vlaštovkou, za kterou 
jsem nesmírně vděčný,“ zakončil poděková-
ní Mrázek.             (red)

KOBERCE NEUWIRT - zakladatel projektu, instalace podlahové krytiny,
její dodávka a rekonstrukce podlahy
PIGI TEAM - zednické práce, malování
DANIEL KRČ - obklady, sádrokartony, zednické práce, stropní podhledy
STOLAŘSTVÍ MARTIN FITTL - výroba a montáž nábytku
VLASTIMIL KOLEK - elektrikářské práce a osvětlení
NEJREKLAMA s.r.o. - velkoplošný tisk
Jiří Froněk - CATR s.r.o. - zastínění oken
WEBCONSULTING s.r.o. - výroba webových stránek www.projekttulipan.cz

Medicross, s.r.o
Tesařství Robert Münster
AOZ úklid, s.r.o.
Jazyková škola Speak With Me, s.r.o.
Murexin spol. s r.o.

Poděkování zástupcům firem, které se na realizaci
rekonstrukce podílely:

Poděkování zástupcům firem, které rekonstrukci
nemocničního pokoje sponzorovali:

Plicní oddělení získalo sponzorským darem nový spirometr
Oddělení Pneumologie a ftizeologie bylo na 
začátku srpna letošního roku obdarováno 
novým moderním přístrojem. Spirometric-
ký systém Spirostik v hodnotě bezmála pa-
desáti tisíc korun věnovala Městské nemoc-
nici Ostrava mezinárodní farmaceutická 
společnost AstraZeneca.
Díky novému přístroji se tak podařilo dovy-
bavit i poslední ambulanci plicního oddělení, 
ve které spirometrický systém dosud chyběl. 
Pacientům se tak zkrátí čekací doba a zvýší 
komfort vyšetření. „Spirometrie je základní 
funkční vyšetření, sloužící k základním postu-
pům v určování onemocnění plic a průdušek. 
Jedná se o neinvazivní, nebolestivé vyšetření, 
při kterém jsou při dechových manévrech měře-
ny základní plicní objemy a kapacity,“ vysvět-
luje primář Pneumologie a ftizeologie MUDr. 
Radovan Kozel. 

Ačkoli jsou spirometrická zařízení pro fungo-
vání plicních ambulancí Městské nemocnice 
Ostrava nezbytná, naneštěstí se stávají čas-
tým středem zájmu zlodějů. Těm se v uply-
nulých letech již dvakrát podařilo z plicního 
oddělení odcizit právě spirometrické systémy. 
„Spirometrické zařízení vypadá na první po-
hled shodně jako notebook, zloději se tak 
zřejmě domnívali, že si odnášejí počítač, zís-
kali ale pro ně bezcenný přístroj. My však 
ročně provádíme na našem pracovišti několik 
tisíc těchto vyšetření, včetně vyšetřování dětí 
od 5 let. Navíc lze tímto přístrojem provádět 
spirometrické vyšetření i u špatně mobilních 
pacientů bez nutnosti přesunu na spirometric-
kou vyšetřovnu. Za tento sponzorský dar jsem 
proto velmi vděčný. Vždy nás potěší, když se 
někdo rozhodne věnovat své peníze na dobrou 
věc,“ poděkoval primář Kozel.                  (red)

Primář Chirurgie a úrazové chirurgie MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D. 
poděkoval po dokončení rekonstrukce všem sponzorům,

kteří se zapojili do projektu Tulipan
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Městská záchranná služba je nemocnici
velkým přínosem
K 1. červenci 2011 došlo ke sloučení dvou 
významných městských organizací - Měst-
ské záchranné služby Ostrava a Městské 
nemocnice Ostrava. Zastupitelstvo města 
Ostravy rozhodlo, že se přejímající práv-
nickou osobou stane městská nemocni-
ce. Nemocnice se tak sloučením rozrostla 
o 154 zaměstnanců a získala dvě důleži-
tá oddělení, konkrétně Lékařskou službu 
první pomoci (LSPP) a Dopravu raněných, 
nemocných a rodiček (DRNR). Bývalá 
Městská záchranná služba je tak metropo-
litní nemocnici v mnoha směrech velkým 
přínosem.
Lékařská služba první pomoci je zajišťována 
jednak ambulantně, jednak výjezdovou a do-
pravní službou. Ambulance LSPP jsou roz-
místěny podle městských okruhů a podle je-
jich roztřídění na LSPP pro dospělé, pro děti 
a zubní. První pomoc mohou lidé konkrétně 
vyhledat v těchto místech a v těchto ordinač-
ních hodinách:

Výjezdová a dopravní služba Městské nemoc-
nice Ostrava je největší v celém Moravskoslez-
ském kraji. Výjezdová služba zabezpečuje dia-
gnostiku a ošetření pacientů v terénu, dopravní 
služba pak jejich převoz do zdravotnického 
zařízení, z jednoho zdravotnického zařízení 
do druhého, popř. ze zdravotnického zaříze-
ní do místa bydliště pacientů.  O koordinaci 
sanitních vozů se stará operační středisko. 
5 šikovných dispečerek směřuje sanitky tak, 
aby byl zajištěn převoz pro co možná nejvíce 
pacientů v co možná nejkratší době. 
Oddělení Dopravy raněných, nemocných a ro-
diček je druhou částí bývalé Městské záchran-
né služby Ostrava. DRNR zajišťuje, jak již vy-
plývá ze samotného názvu, dopravu raněných, 
nemocných a rodiček z celého spádového 

území statutárního města Ostravy v nepřetrži-
tém režimu. Činnost tohoto oddělení spočívá 
v obslužnosti ostravských nemocnic, zejména 
Městské nemocnice Ostrava, a rovněž ordina-
cí praktických a odborných lékařů. „Mezi naše 
specifické úkoly patří zejména primární výjez-
dy k drobným úrazům, přeprava podnapilých 
osob a osob pod vlivem návykových látek 
do zdravotnických zařízení na základě po-
žadavku policie, dále pak přeprava duševně 
nemocných osob či infekčních pacientů,“ na-
stínila Vladimíra Lašová, vedoucí oddělení 
DRNR. „Hlavní těžiště naší práce však spočí-
vá v přepravě imobilních pacientů, jejichž po-
díl postupně a dlouhodobě vzrůstá,“ doplnila 
Lašová.         (red)

Pracoviště centrum
Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5

Pracoviště Poruba
MEPHACENTRUM PORUBA, Opavská 962

Pracoviště Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka

Pracoviště centrum
Budova Dětského lékařství MNO, Janovského 6

Pracoviště Poruba
MEPHACENTRUM PORUBA, Opavská 962

Pracoviště Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka

Pracoviště centrum
Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5

Pracoviště všeobecné LSPP pro dospělé 
a jejich ordinační doba

Pracoviště všeobecné LSPP pro děti 
a jejich ordinační doba

Pracoviště všeobecné LSPP zubní
a jejich ordinační doba

Pracovní
dny

Pracovní
dny

Pracovní
dny

Nepracovní dny
a svátky

Nepracovní dny
a svátky

Nepracovní dny
a svátky

nepřetržitě

18.00 - 6.00

18.00 - 6.00

15.30 - 6.30

16.00 - 6.30

16.00 - 6.30

18.00 - 6.00

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

Vozový park MNO čítá 30 sanitek

Dispečerky se starají o to, aby pacienti čekali
na sanitní vozy co možná nejkratší dobu
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Pavilon Dětského lékařství je nově zateplen

Projekt realizovaný pod názvem „Zatep-
lení dětského pavilonu Městské nemocni-
ce Ostrava, příspěvkové organizace“ byl 
již úspěšně dokončen a malí pacienti se 
tak mohli společně s personálem navrátit 
zpět do svých původních, nyní však za-
teplených, prostor.
Rekonstrukce dětského pavilonu spočíva-
la zejména ve výměně oken a v celkovém 
zateplení budovy. Tyto vnější stavební prá-
ce se neobešly bez nového omítnutí fasády. 
Realizace projektu si vyžádala investice 
v celkové výši 33 502 616 korun. Největší 
částkou projekt podpořil zřizovatel nemoc-
nice. Statutární město Ostrava nemocnici 
poskytlo dotaci ve výši 24 489 866 korun, 
8 512 042 korun činila podpora Fondu sou-
držnosti Evropské unie a zbytek celkové 
částky ve výši 500 708 korun poskytl Státní 
fond životního prostředí.

Na přestavbě dětského oddělení se rovněž 
podílela i samotná městská nemocnice, 
která z vlastních prostředků, v rámci svých 
finančních možností, provedla další dílčí 
úpravy. V celé budově byla realizována vý-
měna vodovodního rozvodu a na celé lůžko-
vé části byla vyměněna podlahová krytina. 
Nemocnice také nechala nově vymalovat 
a na pokojích byla vyměněna světelná těle-
sa a datové zásuvky. Nelze opomenout ani 
skutečnost, že na oddělení kojenců a na no-
vorozenecké jednotce intenzívní péče byla 
provedena instalace nových mycích boxů, 
čímž se zkvalitnily provozní a hygienické 
podmínky. Veškeré proměny oddělení byly 

Z důvodu rekonstrukce budovy Dětského 
lékařství musel být dočasně uveden mimo 
provoz i babybox, který se nachází právě na 
boční straně této budovy. Kvůli technické-
mu kontextu stavebních prací totiž nebylo 
v silách pracovníků Městské nemocnice 
Ostrava zajistit jeho bezchybný chod. Po 
dokončení rekonstrukčních úprav však už 
nic nebránilo tomu, aby byl babybox opět 
zprovozněn. Jeho funkčnost ale nejdříve 
musel zkontrolovat revizní technik. Ten 
po drobných opravách, mezi které patřila 
především opětovná instalace venkovní 
kliky, potvrdil, že zařízení je v naprostém 
pořádku a může tak znovu plnit své poslání.
        (red)

Také jedna z ostravských dětských ambu-
lancí lékařské služby první pomoci musela 
z důvodu rekonstrukce pavilonu Dětského 
lékařství provést prozatímní organizační 
změny. V polovině května tak byla provizor-
ně přestěhována do areálu záchranné služby 
na ulici Varenská. Po ukončení prací a zno-
vu zprovoznění oddělení Dětského lékařství 
se do svých původních prostor vrátila také 
dětská pohotovost. Rodiče s dětmi, kteří 
potřebují vyhledat dětskou lékařskou služ-
bu první pomoci, ji tak mohou od středy 
3. srpna opět vyhledat přímo v budově Dět-
ského lékařství v Městské nemocnici Ostrava.

(red)

vedeny snahou co nejvíce zpříjemnit pobyt 
v nemocnici dětským pacientům. „Z hle-
diska ekonomiky a provozu budovy došlo 
k výraznému zlepšení parametrů. Nejpod-
statnější však je, že se zlepšily podmínky 
pro hospitalizaci našich malých pacientů 
i pro jejich případný rodičovský doprovod. 
Ukončení rekonstrukčních prací umožni-
lo návrat všech aktivit pracoviště pro děti, 
a to nejen v rámci jejich diagnostického a lé-
čebného procesu, ale také znovu zapojením 
dobrovolníků – herních terapeutů, například 
zdravotních klaunů,“ uvedl primář Dětské-
ho lékařství prof. MUDr. Jaroslav Slaný, 
CSc.        (red)

Ostravský babybox znovu v provozu

Dětská pohotovost opět  v pavilonu 
Dětského lékařství

Nové mycí boxy zlepšily provozní a hygienické podmínky
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Nemocniční lékárna po rekonstrukci
opět plně slouží i veřejnosti

Městská nemocnice Ostrava
otevřela primariát Geriatrie

Lékárna v areálu Městské nemocnice Os-
trava (MNO) v průběhu letních měsíců 
plně obnovila svůj obvyklý provoz pro 
veřejnost. Výsledkem rekonstrukce je ne-
jen nové příjemnější prostředí, pacienti - 
zákazníci zajisté ocení rovněž zkrácenou 
čekací dobu na výdej léků.
Rekonstrukce nemocniční lékárny byla za-
hájena v pátek 1. července 2011, proto mu-
sela být provozovna dočasně uzavřena s tím, 
že pro veřejnost byla běžným způsobem 
zajišťována pouze pohotovostní lékárenská 
služba. I během stavebních prací však lékár-
na nadále zabezpečovala plynulé zásobová-
ní léčivy a zdravotnickým materiálem pro 
Městskou nemocnici Ostrava i pro Léčebnu 
dlouhodobě nemocných v Radvanicích. 
Rekonstrukce lékárny se podařila reali-
zovat za necelý měsíc a mezi její pozitiva 
patří příjemnější moderní prostředí či větší 
výstavní plochy. Největším přínosem re-
konstrukce však je zejména zkrácení čekací 
doby na výdej léků. Počet výdejních míst 
byl totiž navýšen, a to u expedice na recept 
ze dvou na tři a u volného prodeje z jedno-
ho na dvě. „Cílem rekonstrukce bylo jed-
noznačně zvýšení komfortu pro zákazníky 
a tento záměr se dozajista podařilo realizo-
vat. Po navýšení expedičních míst se nám 
zde už žádné fronty netvoří, během prázd-
nin však nebývají extrémnější nápory. Celou 
situaci nejlépe zhodnotíme například 
v chřipkovém období,“ vysvětluje vedoucí 
lékárny Městské nemocnice Ostrava Pharm. 
Dr. Monika Groborzová.

Fenomén správné lékárenské péče 
Nemocniční lékárna je výjimečná nejen 
tím, že všechen personál dbá na poskyto-
vání příkladné lékárenské péče a řídí se 
tzv. Lékárenským desaterem, nevídané je 
rovněž množství nadstandardních služeb, 
jichž mohou zákazníci využít. Jde např. 
o konzultaci zákazníka s lékárníkem ve spe-
ciální místnosti, kde mohou společně, v klidu 
a v intimním prostředí, prodiskutovat zdra-
votnická témata, která nechtějí z nejrůzněj-
ších důvodů řešit před ostatními zákazníky. 
„Klienti se s námi nejčastěji radí ohledně 
žádoucích a nežádoucích účinků léků, ze-
jména pokud jde o polymorbidní pacienty. 
Pokud totiž užívají mnoho různých léků záro-
veň, nejsou si mnohdy jistí, zda se tím nenaru-
šuje jejich účinnost,“ objasňuje Groborzová. 
Mezi další nadstandardní služby patří také 
to, že nemocniční lékárna zajišťuje rozvoz 
enterální výživy pacientům přímo domů, 
a to zcela zdarma. Výhodou jsou také niž-
ší doplatky, které jsou umožněny dovozem 
léků přímo od výrobců. „Pokud požado-
vaný lék momentálně nemáme na skladě, 
jsme schopni zajistit jeho dovoz do druhého 
dne, u některých léků dokonce do pouhých 
20 minut díky domluvě s velkodistributory 
o tzv. spěšné objednávce,“ říká Groborzová. 
Zákazníci mohou dále využít možnosti mě-
ření tlaku, diagnostiky pleti či kosmetolo-
gického poradenství. Rovněž mohou vybírat 

z širokého sortimentu kosmetiky určené pro 
alergenní pacienty.
Všichni zájemci mohou využít služeb lé-
kárny v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 
hod., lékárenská pohotovostní služba pak 
funguje od 18:00 do 7:00 v pracovních 
dnech a v sobotu, neděli a o svátcích nepře-
tržitě. „Lékárna Městské nemocnice Ostrava 
je jednou ze dvou lékáren v celém Morav-
skoslezském kraji, které jsou zákazníkům 
k dispozici téměř po celý den. Z technických 
důvodů sice máme dvě hodiny denně zavře-
no, v této době však mají otevřeno ostatní 
lékárny. Často se nám tak stává, že za námi 
lidé dojíždějí i 30 km daleko,“ uzavřela ve-
doucí lékárny.      (red)

Seniorům se v Městské nemocnici Ostra-
va dostane nové rozšířené péče. S platnos-
tí od čtvrtka 1. září totiž začal fungovat 
samostatný primariát Geriatrie.
Městská nemocnice Ostrava jako zarea-
govala na skutečnost, že populace nejen 
v našem městě stárne a potřebuje proto od-
bornou péči. „Oddělení geriatrie je přímo 
určeno pro péči o seniory nad šedesát let, 

Nové speciální vyšetření 
na oddělení ORL
Od června letošního roku provádíme na od-
dělení ORL Městské nemocnice Ostrava tzv. 
videoendoskopii polykacího traktu ve spo-
lupráci s klinickou logopedkou Mgr. Dag-
marou Ježowiczovou. Jedná se o funkční 
vyšetření polykání pomocí fibroendoskopu 
zavedeného přes nosní dutinu nad dýchací 
a polykací cesty. Pacient polyká různé kon-
zistence (pyré, tekutinu, tuhou stravu), které 
jsou pro lepší vizualizaci odlišně zbarveny 
potravinovými barvami. Při vyšetření sledu-
jeme, zda pacient může danou potravu polk-
nout, s jakým úsilím a v jakém množství. 
Zjišťujeme, zda nedochází k vniknutí dané 
potraviny do oblasti hrtanu či dýchacích 
cest. Pokud polykání není možné, doporu-
čujeme jiné způsoby zajištění výživy, např. 
zavedení sondy. V některých případech mů-
žeme přímo za vizuální kontroly provést 
nácvik polykání pomocí kompenzačních 
technik s cílem najít způsob, při kterém 
pacient polyká bezpečně a dostatečně.

MUDr. Martina Boháčová

kteří mají více diagnóz a potřebují nepřetr-
žitý odborný lékařský dozor,“ přiblížil náplň 
práce nového oddělení ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel s tím, 
že nemocnice otevřením tohoto oddělení ne-
zvyšuje kapacitu svých lůžek. „Reagujeme 
pouze na stále se opakující a sílící doporu-
čení ze strany zdravotních pojišťoven, aby 
došlo k racionalizaci nemocničních lůžek 
a všechny byly dostatečně a účelně využi-
ty,“ doplnil ředitel Nykel.
Od začátku září je tedy v městské nemoc-
nici v provozu nový primariát s celkem 88 
lůžky. Z tohoto počtu je 31 přímo zaměřeno 
na geriatrii a zbývající lůžka primariátu jsou 
určena pro vnitřní lékařství.                  (red)

Zvýšení počtu expedičních míst zkrátilo čekací dobu

Vrchní sestra Geriatrie Helena Volková
při své každodenní práci
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Městská nemocnice Ostrava podpořila zaměstnanost
v rámci projektu Veřejně prospěšné práce
Městská nemocnice Ostrava již třetím 
rokem aktivně spolupracuje s ostravskou 
pobočkou Úřadu práce České republi-
ky v rámci projektu nazvaném Veřejně 
prospěšné práce. Společnými silami se 
za tuto dobu podařilo pomoci více než 
50 uchazečům o zaměstnání evidovaným 
na úřadu práce.
Projekt Veřejně prospěšné práce byl v rám-
ci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost financován z Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. V období od 1. 10. 2008 
do 30. 6. 2011 bylo v Městské nemocni-
ci Ostrava v rámci projektu podpořeno 55 

Nejen hospitalizovaní pacienti spolu se 
svou rodinou, kamarády či známými, 
kteří je do Městské nemocnice Ostrava 
přijdou navštívit, si mohou zpříjemnit 
své volné chvilky v nemocničním parku. 
Příchozí se mohou parkem procházet, mo-
hou však také využít k odpočinku jednu 
z více než dvaceti laviček. Nemocniční 
park je umístěn za lůžkovým blokem budov 
porodnice, interny a ORL. Park, který v sou-
časnosti dosahuje rozlohy o více než 25 tisíc 
metrů čtverečních, byl v roce 1997 částečně 
revitalizován a obohacen o novou výsadbu. 
V parku dominují zejména lípy a jasany, 
k vidění jsou také platany, jinany, katalpy, 
borovice, smrčky či mnohé další.         (red)
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pracovních míst. Výše finančního příspěvku 
z Evropského sociálního fondu činila 4 354 
795 korun a stát přispěl částkou 768 493 ko-
run. Tato pracovní místa byla zaměřena pře-
devším na pečovatelskou a ošetřovatelskou 
službu, proto bylo základní podmínkou nut-
nost absolvovat alespoň základní sanitářský 
kurz. Pracovní uplatnění pak našli uchazeči 
o zaměstnání, kterým byla věnována zvý-
šená péče při zprostředkování zaměstnání. 
Jednalo se tak zejména o dlouhodobě neza-
městnané uchazeče. Nezřídka se pak stalo, 
že když se tito pracovníci osvědčili, zůstali 
v nemocnici jako plnohodnotní zaměstnanci.

(red)

Děkuji touto cestou panu MUDr. Pospíšilo-
vi, panu MUDr. Berskému, panu asistentovi 
Klimešovi, paní staniční sestře Steiskalikové, 
celému kolektivu zdravotních sester, zdra-
votnic a celému kolektivu zaměstnanců JIP 
za vzornou péči a lidský přístup při ošetřování 
mé invalidní dcery Ivety Teichmanové.

S pozdravem
Anežka Teichmanová

Chci velmi poděkovat všem sestrám z no-
vorozeneckého oddělení za ochotu a pomoc. 
Bylo mi tu u Vás moc dobře a tuto porodni-
ci budu doporučovat všem svým těhotným 
kamarádkám. Přejeme hodně zdaru!

S pozdravem Tereza Sládečková
& Štěpán Sládeček

Poděkování pracov-
níkům JIP a lůžkové 
stanice E-chirurgická

Poděkování novoro-
zeneckému oddělení

Vanda Pawlasová
Jaromír Šenk

Dagmar Tomášová
Ivona Holmanová

Jana Bigošová
MUDr. Norbert Semenďák

Radmila Vysloužilová
Ilona Wintrová
Soňa Rafajová

20 let v MNO: 
Pavla Kociánová

Bc. Radka Sittková Kandusová
Bc. Gabriela Goryczková

Simona Michalíková
Eva Gallusová

25 let v MNO: 
MUDr. Věra Peterková

30 let v MNO: 
Hana Ťápalová

MUDr. Zdeněk Sekanina

35 let v MNO:
Jindřiška Meilichová

40 let v MNO:
Miluše Gabrielová

V měsíci září slaví významné 
životní jubileum:

Pracovní výročí
v měsíci září:

Nemocniční park vybízí k procházce 

Městská nemocnice Ostrava má nové lékaře
Odborný personál Městské nemocnice   Os-
trava posilují noví lékaři. Na různá odděle-
ní nastoupilo celkem sedmnáct lékařů. Jsou 
mezi nimi jak absolventi, tak erudovaní 
odborníci s praxí. Vedení městské nemocni-
ce však dále hledá odborníky především na 
oddělení onkologie, ortopedie a do hemato-
logické ambulance.
Po sloučení Městské nemocnice Ostrava 
s Městskou záchrannou službou Ostrava avi-
zovalo nové vedení příspěvkové organizace, 
že je jeho cílem přivést do konce měsíce září 
až dvacet pět nových lékařů. Tento záměr se 
tak postupně daří plnit. „Jsme rádi, že lékaři 
mají o práci v městské nemocnici zájem, že 
jim máme co nabídnout a že tak plníme svůj 
slib posilovat a zkvalitňovat odbornou péči 
o pacienty,“ řekl ředitel Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.
Noví lékaři nastoupili na Kardiologii, Internu, 
Chirurgii a úrazovou chirurgii, Centrální pří-
jem s Emergency, Anesteziologii a resuscitaci 
(ARO), Neurologii, Radiologii a zobrazovací 
metody, Lékařskou službu první pomoci i do 
Léčebny dlouhodobě nemocných. „Můžu říct, 
že jsem v Městské nemocnici Ostrava opravdu 
spokojená. Práce mne velmi baví a kolektiv je 
zde vstřícný, na své kolegy se můžu s čímko-
liv obrátit,“ zhodnotila za všechny své první 

dojmy v novém zaměstnání MUDr. Zuzana 
Jínová, která posílila tým oddělení Radiologie 
a zobrazovací metody.
Vedení Městské nemocnice Ostrava chce 
v náboru nových lékařů pokračovat i v dalších 
týdnech. „V tuto chvíli se zaměřujeme prio-
ritně na onkology a hematology. Využíváme 
našich profesních kontaktů i inzerce v odbor-
ných periodicích nebo v mediích. Rozhodli 
jsme se zaměřit také na lékaře ze Slovenska 
a zvažujeme oslovení polských odborníků,“ 
nastínil další postup Městské nemocnice 
Ostrava její ředitel.       (red)

Jedním z nových lékařů v MNO
je MUDr. Zuzana Jínová


