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Oddělení Neurochirurgie Městské nemoc-
nice Ostrava slaví úspěch. V pátek 30. září 
provedli lékaři na tomto oddělení plastiku 
lebky pomocí speciálního, tzv. peekového 
implantátu. Městská nemocnice Ostrava 
se tak zařadila mezi několik málo neuro-
chirurgických klinik, které tento materiál 
používají.
Plastika lebky je chirurgický výkon, při 
kterém se za pomoci náhradního materiálu 
(implantátu) odstraní defekt lebky. Doposud 
se v Městské nemocnici používaly implantá-
ty vyrobené z cementů a tvarované přímo při 
operaci. Tentokrát však lékaři pod vedením 
primáře Neurochirurgie MUDr. Mariana Sta-
rého aplikovali implantát peekový, vyrobený 
na míru pomoci CT vyšetření. Nový implan-

tát má oproti běžně používaným implantátům 
řadu předností. „Jeho výhoda spočívá ze-
jména v lepších mechanických vlastnostech 
a možnosti jej opakovaně sterilizovat. Mezi 
významné materiálové vlastnosti pak patří 
především nízká hmotnost, prověřená kompa-
tibilita, přesný anatomický tvar a tím pádem 
i lepší kosmetický výsledek,“ přiblížil primář 
Starý, který také dodal, že se materiál používá 
v širokém spektru medicínských aplikací, kro-
mě implantátů na kranioplastiku ještě u spinál-
ních implantátů (klícky).
Operace trvala necelé dvě hodiny a proběh-
la bez jakýchkoliv komplikací. Výkon byl 
proveden u mladé pacientky, která prodělala 
těžké cévní onemocnění mozku. Použitím 
implantátu vyrobeného ze špičkového mate-

Blíží se období chřipek a nachlazení, nepodceňujte prevenci!!!

Rodičky mohou zdarma využít relaxační vanu

Podzimní a zimní měsíce jsou obdobím zvý-
šeného výskytu infekcí dýchacích cest, pře-
devším chřipky, ale i ostatních respiračních 
virových a bakteriálních zánětů. Prevence, 
jak očkováním, tak dostatečným přísunem 
vitamínů a dodržováním správné životo-
správy pomáhá onemocněním předcházet.
Příčinu zvýšeného počtu onemocnění lze 
zčásti vidět v klimatických vlivech, jako je 
chlad, vlhko, větrno, a zčásti je na vině zvý-
šený počet lidí v budovách, ať už jsou to 
mateřské školky, školy nebo nákupní centra. 
„Zatímco počasí neovlivníme, přenos infekce 
v kolektivu ovlivnit můžeme. Lidé trpící pří-
znaky infekčního onemocnění dýchacích cest 
(horečka, rýma, kašel, bolesti v krku, nevol-

Zcela zdarma mohou nyní využít jeden 
z nadstandardů nastávající maminky, kte-
ré se rozhodnou pro porod v Městské ne-
mocnici Ostrava. Odborný personál oddě-
lení Gynekologie a porodnictví pro ně totiž 
připravil lákavou vánoční nabídku. Až do 
konce roku mohou rodičky v první porodní 
fázi bezplatně požádat o možnost relaxace 
ve speciální vaně s antibakteriální filtrací 
a automatickou regulací teploty vody. Tato 
relaxační vana, umístěná v porodním trak-
tu Městské nemocnice Ostrava, je jediná 
svého druhu v České republice.
Relaxační vana je součástí jednoho ze tří po-
rodních boxů nově zrekonstruované porod-
nice městské nemocnice, která se nyní řadí 
mezi nejmodernější porodní zařízení v České 
republice. „Nejedná se přímo o porod do vody, 
vanu mohou využít rodičky v první porodní 
fázi neboli v takzvané otevírací době. Rela-
xace v teplé vodě má velké množství výhod 

nost, bolesti svalů a kloubů), by měli zůstat 
doma. Důležitý je i možný přenos infekce ne-
mytýma rukama. Velkou roli na šíření infekce 
hraje i individuální vnímavost každého z nás,“ 
uvedla primářka Všeobecného praktického 
lékařství Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Marta Pískovská, podle níž v takovýchto pří-
padech více než množství pastilek pomůže do-
statek spánku, pohybu na čerstvém vzduchu, 
nekuřáctví a strava bohatá na přísun ovoce 
a zeleniny a omezení množství sladkých jídel. 
Bakterie se totiž cukrem živí. „Nestačí-li pří-
sun vitamínů v přirozené podobě, je vhodné 
sáhnout i k vitamínovým doplňkům stravy. 
Pro imunitu jsou důležité tzv „ antioxidanty“- 
vitaminy A, C, E a stopové prvky selen a zi-

- vede k snížení vnímání bolesti, k snížení po-
třeby farmakologického tlumení bolesti, lépe 
zajišťuje kontinuální průběh porodu a příznivě 
působí na kladné emocionální prožití porodu, 
což má blahodárný vliv na dítě,“ objasňuje 
výhody relaxační vany staniční sestra Gyne-
kologie a porodnictví Bc. Renáta Dobranská. 
Doposud byl rodičkám za tento nadstandard 
účtován poplatek, nyní v průběhu listopadu 
a prosince mohou využít této možnosti 
zdarma.
Městská nemocnice Ostrava nabízí nastávají-
cím maminkám i v doprovodu tatínků bezplat-
né prohlídky porodního sálu. Prohlídky probí-
hají pravidelně každý čtvrtek od 13.00 hodin. 
Budoucí rodiče se na těchto prohlídkách do-
zvědí všechny důležité informace týkající 
se porodu, např. kdy odjet do porodnice, 
jaké věci si vzít s sebou, co je čeká u pří-
jmu porodů apod. Porodní asistentky rovněž 
rády odpoví na všechny případné dotazy. 

nek,“ doporučila Pískovská.
Pro prevenci chřipky má nezastupitelnou úlo-
hu očkování. Očkovat se proti chřipce je třeba 
před vypuknutím chřipkových onemocnění 
každoročně v podzimních měsících až do lis-
topadu. „Osoby nad 65 let věku a lidé trpící 
cukrovkou a chronickým onemocněním srdce 
a dýchacích cest mají nárok na úhradu očko-
vání z veřejného zdravotního pojištění cestou 
svých registrujících praktických lékařů. Pro 
ostatní je očkování doporučeno a většina zdra-
votních pojišťoven na něj přispívá ze svých 
bonusových programů,“ uzavřela Pískovská.
        (red)

„Velmi důležité je, že budoucí maminky 
se seznámí také s personálem a jeho přístu-
pem, a mohou si tak být jisté, že se jim v naší 
porodnici budeme věnovat s maximální péčí 
a zájmem,“ uzavřela Dobranská.              
        (red)

riálu se Městská nemocnice Ostrava zařadila 
mezi několik málo neurochirurgických klinik, 
které tento materiál používají. Plastiky leb-
ky za pomoci CT se v zahraničí provádějí již 
mnoho let, v České republice tato metodika 
naráží na cenu implantátů, je třeba speciálního 
schválení úhrady zdravotní pojišťovnou. 
Hladký průběh operace i zavedení nových 
technologií ocenil také ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel. „Jsem 
si vědom, že naše neurochirurgické oddělení 
má význam nejen pro Ostravu, ale i pro ši-
roké okolí a nesmírně si vážím skutečnosti, 
že u nás pracují vysoce kvalifikovaní odbor-
níci, kteří jsou schopni zavádět nové metody,“ 
uzavřel Nykel.
        (red)
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O bezplatné testování mladistvých na přítomnost 
drog je velký zájem mezi rodiči i dětmi

Neurologie Městské nemocnice Ostrava
edukovala a bezplatně vyšetřila desítky lidí

Plicní oddělení nabídlo seniorům bezplatné spirometrické vyšetření

Takřka sto padesát mladistvých osob bylo 
otestováno na přítomnost návykových látek 
v moči na Psychiatrii Městské nemocnice Os-
trava za prvních devět měsíců letošního roku. 
V rámci grantu, který nemocnici poskytl 
Magistrát města Ostravy, mohla mládež do 
dvaceti šesti let věku bezplatně absolvovat 
test na přítomnost různých návykových látek 
v organismu (THC, amfetaminy, opiáty, ben-
zodiazepiny apod.).
Projekt probíhá pod názvem „Krizová inter-
vence pro děti, mládež a rodiče v problematice 
zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci něj 
bylo od začátku letošního roku do konce září 
bezplatně otestováno 102 chlapců a 40 dívek. 
U těchto mladistvých bylo provedeno celkem 
258 odběrů moči, neboť u některých jednotliv-

Přes 80 lidí z Ostravy a okolí se ve středu 5. 
října 2011 zúčastnilo dne otevřených dveří na 
neurologickém oddělení Městské nemocnice 
Ostrava (MNO). Personál Neurologie  MNO 
pro ně připravil bezplatné screeningové vyšet-
ření krčních tepen ultrazvukem, měření tlaku 
krve a pulsu, virtuální prohlídku oddělení 
a přednášku zaměřenou na problematiku cév-
ních mozkových příhod.
Největší zájem ze strany účastníků byl o scree-
ningové vyšetření krčních tepen. „Stihli jsme 
vyšetřit kolem 50 lidí, ostatním zájemcům 
byl nabídnut náhradní termín,“ objasňuje pri-
mář Neurologie Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Jan Rajner, který také dodal, že zhruba 
u 80 % vyšetřených lidí vyšetřených ultrazvu-

Nabídku bezplatného vyšetření plicních funk-
cí pro seniory připravilo na poslední zářijo-
vý den oddělení Pneumologie a ftizeologie 
Městské nemocnice Ostrava. Touto akcí se 
nemocnice zapojila do oslav Mezinárodního 
dne seniorů, který připadl na sobotu 1. října. 
Nabídky využilo na tři desítky seniorů z Ost-
ravy a okolí.
Akce se mohli zúčastnit všichni zájemci z řad 
seniorů starších 65 let, kteří se dosud neléčili 
v plicních ambulancích. Od osmi do jedenácti 
hodin dopoledne jim byla plně vyhrazena jed-
na plicní ambulance, ve které mohli zdarma 
absolvovat vyšetření plicních funkcí na mo-
derním spirometrickém přístroji. „Spirometrie 
je základní funkční vyšetření, sloužící k zá-
kladním postupům v určování onemocnění plic 
a průdušek. Jedná se o neinvazivní, nebolestivé 
vyšetření, při kterém jsou při dechových mané-
vrech měřeny základní plicní objemy a kapaci-
ty,“ vysvětlil primář Pneumologie a ftizeologie 
MUDr. Radovan Kozel. „Zhruba u 15 % vyšet-
řených lidí jsme zaznamenali nález a objednali 
je na zevrubnější prohlídku,“ dodal Kozel.
         (red)

ců byly provedeny testy na více látek. Z 258 
odběrů bylo 81 pozitivních. „Hlavní důvod, 
proč jsme zažádali o poskytnutí tohoto grantu, 
je velký počet telefonických dotazů ze strany 
rodičů, kteří mají obavy, že jejich dítě bere ně-
jaké drogy. Rodiče s tímto podezřením se nás 
ptají, co mají dělat a zda k nám mohou přijít 
s dítětem na odběry,“ vysvětluje vrchní sestra 
Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava Rad-
mila Vysloužilová. Samotný test trvá asi deset 
minut. Pro pacienta není nijak zatěžující, jedná 
se totiž o orientační vyšetření moče. Odborný 
personál městské nemocnice se za dobu, po 
kterou testování mladistvých provádí, setkal 
s nejedním kuriózním pokusem, jak testy pře-
lstít. „Mladí zkoušejí odevzdat místo vzorku 
své moči vodu z toaletní mísy nebo ji vyměnit 

kem byly shledány  určité změny, které zaslu-
hují další  vyšetření nebo přinejmenším sledo-
vání.  Těmto potenciálním pacientům pak bylo 
vysvětleno, jak bude zorganizována jejich další 
podrobnější prohlídka.
Dny otevřených dveří neurologického oddělení 
ostravské městské nemocnice proběhly v rámci 
kampaně nazvané „30 dnů pro léčbu a prevenci 
cévních mozkových příhod“. Akce probíhala 
ve dvou termínech, poprvé Neurologie Městské 
nemocnice Ostrava otevřela dveře veřejnosti 
14. září, podruhé 5. října.
         (red)

za moč kamaráda. Všechny tyto pokusy však 
dokážeme bezpečně odhalit,“ zavzpomínala 
Vysloužilová.
Projekt sice na konci letošního roku končí, 
psychiatrické oddělení však bude žádat Magis-
trát města Ostravy o opětovné přidělení grantu. 
„Jsme jediné zdravotnické zařízení v širokém 
okolí, které nabízí tuto možnost zcela bezplat-
ně. Za celé naše oddělení můžu říct, že bychom 
byli rádi, kdyby tento projekt pokračoval. 
Setkáváme se totiž s velmi příznivým ohla-
sem ze strany rodičů,“ uzavřela Vysloužilo-
vá s tím, že rodiče či samotné děti, které mají 
o testování zájem, se mohou informovat na te-
lefonním čísle protialkoholní záchytné stanice 
+420 595 223 160.
          (red)

Spirometrické vyšetření absolvoval i 87letý Josef Cieslar z Polanky
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V nemocnici začal fungovat Obchodní odbor

Audit na Oddělení centrální sterilizace dopadl na jedničku

STRANA 3

Městská nemocnice Ostrava má nové od-
dělení. Prvním dne měsíce října totiž vznikl 
a začal fungovat Obchodní odbor. Funkce 
vedoucího se ujal Radim Dembiňák, jehož 
hlavním úkolem je zajistit nákup stejně 
kvalitních komodit za nižší pořizovací ceny. 
Ke splnění cíle bude Obchodní odbor vyu-
žívat jak elektronických aukcí, tak tvrdých, 
ale korektních vyjednávání s dodavateli.
Obchodní odbor má pod sebou nově veške-
ré zásobování nemocnice, dohlíží tedy jak na 
sklad materiálně-technického zásobování, tak 
i na sklad zdravotnického materiálu.  „Zříze-
ní nového odboru pro nemocnici neznamená 
vytvoření nových úřednických míst. V praxi 
to znamená, že přišel jeden zkušený profesio-
nál, který pod sebe soustředil současný Referát 
veřejných zakázek,“ přiblížil složení nového 
odboru ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel. Podle něj je Odbor ob-
chodní pověřen nákupem veškerého mate-
riálu potřebného pro plynulý chod Městské 
nemocnice Ostrava, ať už jde o přímé nákupy 
do částky 200 tisíc korun nebo nákupy realizo-
vané prostřednictvím systému sdružených ná-
kupů, popř. prostřednictvím Referátu veřejných 
zakázek.
Vedoucí Obchodního odboru Bc. Radim Dem-
biňák má bohaté zkušenosti z oboru. Stejnou 
problematikou se zabýval v jiných zdravotnic-

Oddělení centrální sterilizace Městské 
nemocnice Ostrava se svým vysokým 
standardem kvality poskytovaných slu-
žeb zařadilo mezi špičková pracoviště. Ve 
čtvrtek 13. října provedli externí auditoři 
Strojírenského zkušebního ústavu Brno 
na pracovišti velmi přísný recertifikační 
a certifikační audit, který dopadl na vý-
bornou. Pracoviště nejenže obnovilo cer-
tifikát ISO 9001, ale navíc nově získalo 
i certifikát ISO 13485. 
„V roce 2008 jsme poprvé získali Certifikát 
systému managamentu jakosti ISO 9001, který 
nám byl udělen na tři roky, tedy do konce roku 
2011. Nyní se nám podařilo obhájit udělení 
Certifikátu ISO 9001 a navíc získat Certifikát 
ISO 13485 pro výrobu zdravotnických pro-
středků,“ sdělila vrchní sestra Centrální sterili-
zace Městské nemocnice Ostrava Bc. Martina 
Mikurdová.
Zahájení auditu proběhlo za přítomnosti ředite-
le Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáše 
Nykla, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Margity Malíškové, zástupkyně náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Kamily 
Majkusové, vrchní sestry oddělení Centrální 
sterilizace Bc. Martiny Mikurdové, vedoucí 
směny a zástupkyně vrchní sestry Jarmily Adá-
mové, manažerky kvality Mgr. Olgy Hasáko-
vé a Mgr. Jany Zádrapové z Oddělení kvality. 
„Auditoři nejdříve provedli kontrolu procesů 
ve vztahu ke skladu materiálně-technického 
zásobování a Oddělení zdravotnické techniky. 
Následně se zaměřili na pracoviště Odděle-
ní centrální sterilizace,“ popisuje Mikurdová 

kých zařízeních. Bezmála třicet let pak praco-
val u policie, kde mimo jiné vyšetřoval hos-
podářskou trestnou činnosti. „Chci dosáhnout 
toho, aby veškeré obchodní vztahy byly pro-
váděny podle zákona o veřejných zakázkách, 
případně podle metodiky zřizovatele, tak, aby 
byly naprosto transparentní a zejména aby or-
ganizaci přinášely úspory finančních prostřed-
ků,“ vysvětluje Dembiňák a dodává, že priori-
tou je, aby při větším ekonomickém efektu byla 
zachována současná kvalita materiálu, který 
je v nemocnici využíván. „Je několik možností, 
jak dosáhnout levnější pořizovací ceny i stej-
ně kvalitních produktů. V první řadě je potřeba 
s obchodníky jednat, jednat korektně, ale tvrdě, 
protože drtivá většina firem má ve svých nabíd-
kách rezervu, se kterou je možno pracovat. Dal-
ší možností je využití nákupů prostřednictvím 
elektronických aukcí přes společnost  eCentre,“ 
upřesnil Dembiňák.
Elektronické aukce společnosti eCentre jsou již 
nyní využívány při pořizování desítek komodit. 
Patří mezi ně například nákup nafty, pneuma-
tik, sanitního vozidla, oblečení pro řidiče a per-
sonál Lékařské služby první pomoci, čisticích 
prostředků, kancelářských potřeb, tonerů a dal-
ších. V současné době jsou pak vybírány další 
komodity, které bude možno do elektronických 
aukcí začlenit. „A pokud se jedná o obchodní 
vyjednávání, ta byla zahájena od prvního dne, 

s tím, že auditoři prošli celý provoz a v každé 
zóně kontrolovali především znalosti jednotli-
vých pracovníků. Předmětem jejich zájmu byla 
znalost pracovních postupů, vedení dokumen-
tace a postupy řešení při zjištění neshody. Poté 
se zaměřili na vedení dokumentace školení 
pracovníků, přístrojové vybavení a na stano-
vení a uplatňování preventivních a nápravných 
opatření.
V pozdních odpoledních hodinách proběhlo 
závěrečné zhodnocení, auditoři konstatovali, 
že procesy na Oddělení centrální sterilizace 
Městské nemocnice Ostrava jsou nastaveny 

a plněny ve shodě s výše uvedenými norma-
mi. „Tento úspěch je prací všech zaměstnan-
ců našeho oddělení. Bez jejich spolupráce 
a ochoty se učit a zdokonalovat by nebylo možné 
dosáhnout toho, že se nyní z pohledu řízení 
procesů směle řadíme mezi špičková pracoviště 
v republice. Ráda bych i touto cestou poděko-
vala vedení nemocnice a Mgr. Olze Hasákové 
za celoroční výbornou spolupráci a podporu,“ 
uzavřela vrchní sestra Centrální sterilizace Bc. 
Martina Mikurdová.

(red)

kdy Obchodní odbor vznikl, a jen za první 
měsíc se podařilo na nákupech ušetřit více jak 
200 tisíc korun,“ uzavřel vedoucí Obchodního 
odboru Městské nemocnice Ostrava Bc. Radim 
Dembiňák.         
              (red)

Vedoucí Obchodního odboru Bc. Radim Dembiňák

Kolektiv Oddělení centrální sterilizace MNO, který před auditory potvrdil svůj vysoký standard
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Mgr. Jana Šadibolová nastoupila do Měst-
ské nemocnice Ostrava jako vrchní ses-
tra Dětského lékařství k 1. září 2011. Má 
bohaté zkušenosti z jiných dětských od-
dělení. Největší část své praxe pracovala 
na novorozenecké JIP, rok na JIP pro vel-
ké děti a půl roku v ambulantním traktu 
Dětské kliniky. Mimo to také tři roky slou-
žila pohotovosti a 6 let vedla studenty na 
praxi v rámci pracoviště. Její zdravotnické 
zkušenosti spolu se znalostí práce s dětmi 
dávají záruku, že vedení Městské nemoc-
nice Ostrava pověřilo výkonem funkce 
vrchní sestry Dětského lékařství vhodnou 
kandidátku.
Paní vrchní, celá Vaše pracovní dráha je 
úzce spojena s dětmi. Proč jste si vybrala 
právě tuto specifikaci?
Je to taková moje srdcová záležitost. Od malé 
holky jsem chtěla být učitelka v mateřské škole 
nebo zdravotní sestřička. To se mi také nakonec 
vyplnilo. Když jsem se rozhodovala, na jakou 
střední školu nastoupím, obor Dětská sestra na 
Střední zdravotnické škole v Martine, byl pro 
mne jasnou volbou. Posléze jsem nastoupila na 
Jednotku intenzivní péče pro novorozence, kde 
jsem si dodělala specializaci ARIP v pediatrii 
v Brně. Časem jsem začala vést studentky na 
praxích, a proto jsem se rozhodla pro další 
studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, 
kde jsem absolvovala obor Učitelství sociál-
ně zdravotních předmětů. K dětem tedy tíhnu 
opravdu odjakživa.
Říkáte, že jste střední školu studovala 
v Martine. Pocházíte tedy ze Slovenska? 
Česky ale mluvíte naprosto plynně…
Ano, původem jsem Slovenka, ale v České 
republice žiji už dlouho. Konkrétně od roku 
1994, takže už to bude 17 let.
Práce s dětmi jistě obnáší spoustu specifik. 
V čem spatřujete největší odlišnost od práce 
s dospělými?
Největší odlišnost jednoznačně vidím v psy-
chologických aspektech. Přístup k dětem musí 
být vždy citlivější, člověk si musí pořád dávat 

pozor na to, co říká, a hlavně – musí mít dob-
ře rozvinuté pozorovací schopnosti. Také jsem 
se musela naučit předvídat, protože děti jsou 
opravdu nevyzpytatelné. Rovněž musíme brát 
v potaz věkovou kategorii a věkové zvlášt-
nosti, protože úplně jinak se bavíme s dítětem 
v pubertálním věku a jinak s malým, napří-
klad pětiletým dítětem. Samozřejmě, péče 
o novorozence nebo kojence je o to náročnější, 
že nám neřekne, kde ho bolí nebo co ho trápí.
I když jste u nás teprve poměrně krátkou 
dobu, jen za první měsíc jste zažila 2 od-
ložené děti v ostravském babyboxu. Tato 
problematika je velmi kontroverzní a názo-
ry na babyboxy rozporuplné. Jaký postoj 
zastáváte Vy osobně?
Já osobně schvaluji, že když se rodiče o dítě 
nemohou z vážných důvodů postarat, svěří 
je do rukou lidem, kteří mu můžou poskyt-
nout veškerou péči, lásku a zázemí. Babyboxy 
v tomto směru poskytují určité řešení. Co 
ovšem absolutně neschvaluji a s čím razantně 
nesouhlasím, jsou porody doma. Porod je vel-
mi dynamický proces a v každé jeho fázi může 
dojít k mnoha různým komplikacím. Pokud 
žena rodí doma, podle mého názoru, ohrožuje 
život svůj i život miminka.
Novou funkcí se pro Vás jistě mnohé změni-
lo. Jak se Vám ve funkci vrchní sestry daří?
Náplň mé práce se opravdu úplně změnila, 
je to jiné než práce u lůžka. Nyní v podstatě 
koordinuji jednotlivé stanice Dětského lé-
kařství. Snažím se být co nejvíce v kontaktu 
se sestřičkami a personálem, abych věděla, co 
je pálí, a abych jim pomohla zajistit co nejlep-
ší prostředí při plnění svých ošetřovatelských 
povinností. Tím pádem tak mohou zajistit co 
možná nejpříjemnější pobyt dětem i jejich 
rodičům. Doufám, že mé nemalé zkušenosti 
z praxe využiji k oboustranné spokojenosti.
Jako vrchní sestra se podílíte na rozvoji oddě-
lení. Chystáte se do budoucna něco změnit?
Myslím, že větší změny nebudou zapotřebí. 
Zatím se s chodem Dětského lékařství pořád 
seznamuji a v mnoha případech jsem veli-
ce mile překvapena, jak bravurně sestřičky 
a personál své povinnosti zvládají. Samozřej-
mě, problémy se mohou ukázat časem, ješ-
tě nejsem kompetentní k tomu, abych něco 
hodnotila, i když nějakou představu už mám. 
Momentálně vychytáváme resty po nedávné 
rekonstrukci. Ne všechno proběhlo bez kom-
plikací a někde jsou zapotřebí ještě nějaké 
úpravy. 
O hospitalizované děti se na oddělení Dět-
ského lékařství stará tzv. multidisciplinární 
tým. Co si pod tím představit v praxi? 
Znamená to, že děti jsou v podstatě zajiště-
ny po všech stránkách. Po zdravotní stránce 
se o ně starají lékaři, po stránce ošetřovatelské 
sestřičky. Důležití jsou taky odborní konzultan-
ti, což jsou vlastně lékaři různých specializací 
– jde o chirurga, ortopeda, neurologa, kardio-
loga a mnoho dalších. Máme zde učitelky, kte-
ré děti vyučují, herní terapeuty, kteří si s nimi 
hrají. Významné a velice důležité postavení na 

dětském oddělení má psycholožka a taky soci-
ální pracovnice.  Návaznost jednotlivých dru-
hů péče v diagnostickém a léčebném procesu 
je zde tedy opravdu velká a spolupráce velmi 
důležitá. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani 
na sanitářky a úklidové pracovníky, bez kte-
rých bychom tak dobrou péči odvádět nemohli.
Dětem se věnujete i ve svém volném čase. 
Dozvěděla jsem se, že dokonce každým ro-
kem jezdíte na dětský tábor jako zdravot-
ník…
Ano, to máte pravdu, tuto činnost praktikuji už 
11 let. Na dětský tábor jezdím pokaždé prvních 
čtrnáct dnů v srpnu a vždy se snažím zajistit 
dětem veškerou péči, a to od pohlazení, přes 
drobná poranění až po případné ošetření úrazu. 
Nedávno jsem si udělala i certifikovaný kurz, 
který mě opravňuje vykonávat funkci hlavní-
ho vedoucího, ale tomu se bráním zuby nehty. 
Baví mě to, co dělám teď.
Jakým způsobem nejraději trávíte volný čas?
Volný čas nejraději trávím se svým synem 
Danielem, rodinou a přáteli. Mám ráda příro-
du - jak hory, tak moře. Ráda poznávám lidi 
a nová místa. Aktivní odpočinek, tábory a tu-
ristika je pro mě největší relax. A jinak jsem 
v podstatě knihomol. Čtu ráda a hodně. Druh 
literatury nemám vyhraněný. Myslím si, že po-
kud nad slovy, které čteme, přemýšlíme, vždy se 
máme co učit a každá kniha nás něčím obohatí, 
tak jako lidi, které potkáváme ve svém živo-
tě. Někteří nás poznamenají víc a na některé 
si časem ani nevzpomeneme. Proto bychom 
měli naše povolání vykonávat s láskou, aby si 
naši pacienti, ale i kolegové na nás vzpomněli 
i za několik let s úsměvem a láskou.

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

PŘEDSTAVUJEME:
Mgr. Janu Šadibolovou - vrchní sestru Dětského lékařství

Vrchní sestra Dětského lékařství
Mgr. Jana Šadibolová

Pro Mgr. Janu Šadibolovou jsou děti
srdcová záležitost
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Hyperbarická komora: jeden z klenotů naší
nemocnice, naděje pro pacienty

Ani nemocnice Ostravu nedala

Nehojící se rány při diabetu a ischemické 
chorobě dolních končetin, náhlá hluchota, 
vzduchová či plynová embolie, dekompresní 
choroba, otrava oxidem uhelnatým, popále-
niny, drtivá poranění či agresivně se chova-
jící infekce. To je pouze nedokončený výčet 
z celého spektra akutních i chronických stavů, 
kterým může výrazně pomoci hyperbarická 
oxygenoterapie, kterou jako jedna z mála na-
bízí také Městská nemocnice Ostrava.
Hyperbarická oxygenoterapie (tzv. hyperbaro-
xie) je specifická léčebná metoda. Její podstata 
spočívá v inhalačním podávání kyslíku za pod-
mínek zvýšeného atmosférického tlaku. Přináší 
několik desítek efektů a změn nejen v oblasti 
transportu a metabolismu kyslíku, ale také na 
kardiovaskulární, respirační, neurologické, 
metabolicko-biochemické, imunitní, genetic-
ké a enzymatické úrovni.  Při hyperbaroxii na 
pacienty působí stejný tlak jako na potápěče 
v hloubce 15 – 20 metrů pod hladinou vody.
 Za 46 let svého fungování prošlo hyperbaric-
kou komorou Městské nemocnice Ostrava více 
než 17 tisíc pacientů, nejmladšímu z nich bylo 
pouhých 7 měsíců. O léčebných účincích hy-
perbarické oxygenoterapie ví své i Margita Gir-
gová. Její 16leté dceři diagnostikovali nádor na 
mozku, absolvovala rozsáhlý neurochirurgický 
výkon a následně radioterapii a chemoterapii. 
Pro přetrvávající těžké neurologické postižení 
je upoutaná na lůžko a obtížně mluví. Pro léčbu 
komplikací onkologické léčby byla odeslána 
z Kliniky dětské onkologie FN Brno k hyper-
barické oxygenoterapii do Městské nemocnice 
Ostrava za hospitalizace na dětském oddělení, 
jak je v těchto případech obvyklé. „Jsem veli-
ce ráda, že v ostravské městské nemocnici hy-
perbarická komora je a že ji má dcera Martina 
mohla využít. Začala díky ní totiž opět mluvit 

Bezmála tisíc lidí připojilo svou parafu na 
podpisový arch petice „Ostravu nedáme“ 
před hlavním vchodem Městské nemocnice 
Ostrava. Pacienti i personál nemocnice tak 
vyjádřili nesouhlas proti připravovaným změ-
nám zákona o rozpočtovém určení daní, které 
mají snížit příjmy města Ostravy o částku více 
než 900 miliónů korun ročně.
V půlce prázdnin předložilo Ministerstvo fi-
nancí ČR k mezirezortnímu připomínkovému 
řízení návrh na změnu zákona o rozpočtovém 
určení daní, který by po schválení připravil 
rozpočet Ostravy o více než 900 miliónů ko-
run ročně. Tato informace vyvolala okamžitě 
vlnu kritiky jak u vedení města, tak i u občanů, 
kteří si uvědomili, že by tuto změnu pocítili ne-
jen Ostravané, ale také všichni, kteří do města 
dojíždějí za prací, kulturou, sportem, službami. 
„Kampaň jsme spustili v pondělí 5. září. Oby-
vatele města i regionu jsme jejím prostřednic-
tvím informovali o dopadech přijetí novely 
zákona na život v Ostravě a okolí. Cílem bylo 
informovat, vyvolat veřejnou debatu a umožnit 
občanům podepsání petice. To se určitě poved-
lo. Po měsíci jsme měli na arších více než 15 ti-
síc podpisů. Ty, které přibyly v posledních dvou 
týdnech, právě sčítáme,“ řekl primátor Ostravy 

a dokonce se jí začíná vracet i svalová síla 
a cit,“ sdělila Girgová.
Hyperbarická komora Městské nemocnice Ost-
rava byla uvedena do provozu v září roku 1965. 
„Stěžejním popudem bylo důlní neštěstí v Ost-
ravě-Petřkovicích, při kterém přišlo o život šest 
horníků na následky otravy oxidem uhelnatým. 
Vzniklo tak vůbec první Hyperbarické centrum 
v tehdejším bývalém východním bloku a třetí 
v rámci celé Evropy,“ vysvětluje vedoucí lékař 
Centra hyperbarické medicíny Městské nemoc-
nice Ostrava MUDr. Michal Hájek.

Petr Kajnar. Podepsat petici mohli občané do 
neděle 16. října, kdy byla kampaň ukončena. 
Pokud by Statutární město Ostrava přišlo o té-
měř miliardu ročně, znamenalo by to začít hle-

V současnosti je v České republice v provozu 
celkem 13 hyperbarických komor, pouze jedna 
jediná se však nachází na území Moravy a Vy-
sočiny. Centrum hyperbarické medicíny Měst-
ské nemocnice Ostrava tak zabezpečuje péči 
o pacienty ze všech těchto regionů. „Naše zaří-
zení drží pohotovost dvacet čtyři hodin denně 
pro akutní případy a pacienti jsou k nám přivá-
ženi pozemní i vzdušnou cestou z celé spádové 
oblasti, která činí kolem 4,5 milionů obyvatel,“ 
uzavřel Hájek.
         (red)

dat úspory ve všech oblastech. To by se citelně 
dotklo obyvatel města, celého kraje a bezespo-
ru také pacientů Městské nemocnice Ostrava. 
„Zřizovatelem městské nemocnice je statutární 
město Ostrava, a tudíž jsme na dotacích a gran-
tech do vybavení a zázemí přímo závislí. Bez 
těchto finančních prostředků by se nemocnice 

nejenže nemohla rozvíjet, ale stěží by do bu-
doucna udržela svůj vysoký standard,“ nastí-
nil obavy ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel a dodal, že díky finanč-
ní podpoře města Ostravy může městská ne-
mocnice využívat evropských dotací, nebo se 
v minulém roce dočkala nové moderní porodni-
ce za bezmála padesát milionů korun. „Je více 
než jasné, že bez podpory zřizovatele bychom 
modernizovat nemohli, a proto se nemocnice 
ke kampani „Ostravu nedáme“ bez váhání při-
pojila a doufám, že nejčernější scénáře se nena-
plní,“ uzavřel Nykel.
         (red)

Svůj podpis na petiční arch „Ostravu 
nedáme“ mohli lidé připojit před hlavním 
vchodem MNO

Ošetřující personál Centra hyperbarické 
medicíny MNO
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Nová vzduchotechnika větrá prostory
čekáren ORL, kožní a onkologické

Příjemnějšího prostředí se dočkali pacien-
ti tří oddělení Městské nemocnice Ostrava. 
V objektu H3, kde se nachází společná čekár-
na Otorinolaryngologie (ORL), Dermatove-
nerologie (kožní) a Klinické onkologie, byla 
totiž nainstalována nová moderní vzducho-
technika. Pacienti i personál těchto ambulan-
cí tak nyní jistě ocení lepší kvalitu vzduchu 
i příjemnou teplotu v letním i zimním období. 
Odbor hlavního mechanika a energetika 
(OHME) realizoval v průběhu uplynulého 
měsíce významnou investiční akci, jejímž vý-
sledkem byla instalace moderního vzduchotech-

nického zařízení. Projekt „Vzduchotechnika 
a dochlazování čekárny“ si vyžádal investici ve 
výši 780 tisíc korun. 
Nová vzduchotechnika je v plném provozu 
a za krátkou dobu jejího fungování se již zdra-
votnický personál všech tří oddělení setkal 
s velmi příznivým ohlasem ze strany pacientů. 
„V těchto prostorách se setkávají lidé s různým 
onemocněním a vzhledem k velkému počtu 
pacientů bylo nutné zajistit kvalitní klimatiza-
ci,“ řekl primář ORL MUDr. Ivo Slezáček. Ten 
také dodal, že stávající vzduchotechnika z roku 
1980 byla naprosto nevyhovující. 

Díky dobré organizaci práce a profesionálnímu 
přístupu ze strany personálů všech dotčených 
oddělení se podařilo novou vzduchotechniku 
nainstalovat, aniž by byl provoz ambulancí na 
jediný den přerušen. „Rád bych všem zúčastně-
ným poděkoval za vstřícný přístup a velmi dob-
rou spolupráci při realizaci projektu. Samotná 
realizace díla byla provedena za necelý měsíc. 
Jsme rádi, že celá akce proběhla úspěšně a že 
pacienti si výsledek od prvního dne pochvalu-
jí,“ poděkoval na závěr všem vedoucí odboru 
OHME Vladimír Urban.
         (red)

Oddělení Dermatovenerologie 
• v čekárně ambulance nová klimatizace

Oddělení Chirurgie a úrazová chirurgie 
• za přispění sponzorů, vybudován 1 pokoj pro pacienty

s nadstandardním vybavením
• 2 sprchovací lehátka
• 4 křesla pro kardiaky 

Oddělení Klinické biochemie 
• zaveden nový postup pro vyšetřování výpotků 

Oddělení Klinické hematologie  
• do koagulační laboratoře na reagencie pořízení nové

lednice Liebherr prostřednictvím sponzorského daru, zapojení
do systému Falcon 

• získání finančního daru k pořízení tiskárny čárového kódu
do imunohematologické laboratoře

Oddělení Klinické onkologie  
• namontováno „ Dorozumívací zařízení systém MDCV“, které 

slouží ke komunikaci mezi pacientem a sestrou. Zároveň
pacientům u aplikace cytostatik na lůžku slouží i k poslechu
rádia, které je zabudované v každém sluchátku 

Oddělení Neurochirurgie – Operační sál
• pořízeno nové hydraulické, výškově stavitelné transportní

lehátko GP2 (dar společnosti ČEZ)

Oddělení Centrální sterilizace 
• 6 mobilních klimatizačních jednotek pro mezoseptikou

a aseptickou zónu 

Oddělení Ortopedie 
• pro lůžkové stanice nákup pulzních oxymetrů, chodítek,

antidekubitních podložek 
• pro ambulanci nákup sedačky s vyšší nosností 
• pro operační sály nákup nerezových infuzních stojanů,

nerezového transportního vozíku, vestavěné skříně
– financované sponzory

Oddělení Otorinolaryngologie 
• v přízemí budovy H 3 bylo v čekárně ORL, kožní a onkologické 

ambulance instalováno klimatizační zařízení

ORL oddělení – lůžková část
• zakoupen přístroj SleepDocPorti 7 na diagnostiku chrápání

a syndromu spánkové apnoe – pacienti již nemusejí být odesíláni 
na jiné pracoviště

Příjmová ORL ambulance
• na pracoviště audiometrie byla zakopena nová audiometrická 

kabina SIBELMED

Oddělení Radiologie a zobrazovací metody 
• zajištění recepce v přízemí prosklenou nadstavbou
• vybavení kabinky uzamykatelnými dveřmi

Oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny
• pořízeny různé tvary a velikosti podhlavníků pro ambulantní

a lůžkové individuální tělocvičny
• otestován zapůjčený přístroj MOTOMED pro aktivaci svalstva 

horních i dolních končetin 
• v rámci inovace přístrojového parku pořízen pro mechanoterapii 

stepper, veslovací trenažér, posilovač břišního svalstva,
posilovací věž Multigym, bradla pro nácvik chůze

• pro pracoviště ergoterapie zakoupeny cvičební pomůcky pro 
trening jemné motoriky a senzorických funkcí ruky – memodote-
ková hra, senzomotorická skládačka, navlékací abeceda,
navlékací zvířátka

Oddělení Urologie – Operační sál 
• zakoupení světelného zdroje k endoskopu

Oddělení Všeobecné praktické lékařství 
• nový optotyp
• nový otoskop

Mgr. Kamila Majkusová 
Oddělení ošetřovatelské péče

Novinky za 3. čtvrtletí roku 2011

Z nové vzduchotechniky mají velkou radost nejen pacienti,
ale i primář ORL MUDr. Ivo Slezáček a vrchní sestra ORL Jarmila Günterová

Vedoucí OHME Vladimír Urban,
vrchní sestra ORL Jarmila Günterová

a Antonín Benisch ve strojovně
nové vzduchotechniky
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Zástupci Městské nemocnice Ostrava
přednášeli o přednemocniční péči o pacienta 

„My jsme valaši, jedna rodina,
   valašské hory, sú naša otčina…“

Ve čtvrtek 20. 10.  2011 proběhl v Ostravě 
pracovní večer Spolku lékařů na téma „Před-
nemocniční péče o pacienta“. Odborného 
programu této akce se aktivně zúčastnili i zá-
stupci naší nemocnice.
Odborný výklad k problematice „Předne-
mocniční péče z pohledu Městské nemocnice 
Ostrava podal její ředitel a primář Lékařské 
služby první pomoci MUDr. Tomáš Nykel. 
Primář Centrálního příjmu s Emergency městské 
nemocnice MUDr. Dalibor Svrčina předná-
šel o problematice „Péče o pacienty na úrovni 
zdravotnické záchranné služby před přijetím 
pacienta do zdravotnického zařízení“. Funkce 
odborného garanta celé akce jakožto předse-
da Spolku lékařů v Ostravě se ujal náměstek 

Kdo by neznal tuhle písničku? Tu zná přeci ka-
ždý nebo si ji alespoň vybaví, jakmile přijede 
do Rožnova pod Radhoštěm – srdce valašska. 
Téměř vše, co tenhle kraj nabízí, si můžete zažít 
na vlastní kůži, když navštívíte Valašské mu-
zeum v přírodě se starobylými chaloupkami, 
frgály a preclíky, haluškami na různé způso-
by, lidovými kroji, tanci a písněmi. To vše 
lemované nádhernými zalesněnými kopečky, 
Beskydami na jedné a Javorníky na druhé stra-
ně, nám dává možnost vstřebat pravou atmosfé-
ru valašských ogarů, kteří každý den proháňali 
své ovečky po kopcích.
A tak i my, současní i bývalí pacienti Nefrolo-
gické ambulance Městské nemocnice Ostrava, 
jsme jednoho srpnového dne uspořádali první 
historický výlet za účasti našich rodinných pří-
slušníků, pana doktora Patrika Letochy a ses-
třičky Lídy Krmelínové do tohoto malebného 
kraje.
Naším cílem bylo se společně setkat a popo-
vídat si, předat si navzájem informace a zku-
šenosti ze života s peritoneální dialýzou a ze 
života po transplantaci, nasát slunečnou atmo-
sféru konce léta a nabýt tak energii do zimních 
měsíců. První zastávkou naší cesty se stalo 
Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě 
(www.vmp.cz). Tady jsme se poprvé potkali, 
navzájem se seznámili a prohlédli si dřevěné 
roubenky, úly a kostelík. A protože ten den ne-
probíhaly v muzeu žádné slavnosti, měli jsme 
dostatek času i místa k posezení na dvoře Hos-
pody Na posledním groši. Dva ogaři nám hráli 
na husle a na cimbál a my si společně zazpí-
vali „Rožnovské hodiny“, „Beskyde, beskyde“ 
a taky „Ej, macejko, macejko“. Ochutnali jsme 
valašskou kyselicu a nasávali tu pravou valaš-
skou atmosféru.
Druhou naší zastávkou byl Horský hotel Soláň, 
kde jsme strávili odpoledne. Stále nám přálo 
počasí, a tak jsme po příjezdu mohli obdivo-
vat nádhernou vyhlídku na Javorníky z terasy 
hotelu. Díky ochotě a vstřícnosti pana provoz-
ního jsme měli zajištěn společný oběd o třech 
chodech ve valašském stylu. Kuchařské umění 
hotelové kuchyně jsme ocenili již u slepičího 
vývaru a to nás čekal ještě vynikající vepřový 

ředitele pro léčebnou péči a primář Chirurgie  
a úrazové chirurgie Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D.
Všichni zástupci městské nemocnice se shodli, 

plátek se švestkovým přelivem! Šlehačkový 
dezert s borůvkami byl lahodnou tečkou oběda. 
Pro uvolnění duše i těla jsme také využili hote-
lové Wellness & Spa. Někteří z nás zkusili vše, 
co hotelové lázně nabízejí, tedy mokré sauny 
i finskou saunu, samozřejmě vířivku, Kneippo-
vy lázně, solný koutek a také Vědro odvahy! 
Někteří se těšili na předem objednané masáže 
lávovými kameny, medovou nebo klasickou 
masáž. Báječně jsme se vyhřáli a rozproudili 
naši lymfu, a pokud by nás netlačil čas pláno-
vaného jednoho výletního dne, určitě bychom 
si tohle všechno užívali déle. Současně jsme se 
seznámili s nejbližším okolím Horského hote-
lu Soláň. Krátce jsme se prošli kolem ohrady 
pasoucích se oveček a vystavených dřevěných 
plastik z valašského prostředí až na Zvoničku, 
kde na terase hrála cimbálová muzika. Zvonič-
ka na Soláni dnes slouží jako informační cen-
trum a také vyhlídka do okolí či jako důstoj-
né místo pro konání svateb. Na opačné straně 

že celoživotní vzdělávání a získávání nových 
informací a poznatků je v medicíně nezbytné. 
„Medicína a její obory jdou obrovským tem-
pem kupředu. Vítám proto každou příležitost, 
kdy se mohu seznámit s novými postupy, meto-
dami nebo zkušenostmi kolegů lékařů. Vážím 
si toho, že jsem tentokrát byl v pozici toho, kdo 
mohl něco ze své praxe předat dál,“ zhodnotil 
za všechny ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel.
Ostravský spolek lékařů pořádá vzdělávací 
večery pravidelně přibližně jednou za dva 
měsíce, tento byl poslední v letošním roce.
         (red)

jsme pak navštívili Valašský ateliér u Hofmanů, 
ale z časových důvodů jsme si prohlédli už jen 
zahradu s vystavenými díly. 
Den se neuvěřitelně rychle krátil a někteří 
z nás se postupně rozjížděli za svými rodinami. 
Do večera nás zůstalo jen pár. Stačili jsme však 
napsat do hotelové knihy naše poděkování 
a pocity z nádherně stráveného odpoledne. 
Po večeři, jak jinak než opět valašské (haluš-
ky, zelí apod.), jsme již za hluboké tmy ujížděli 
k domovu. Unaveni, ale příjemně naladěni do 
dalších dní a s několika novými nápady pro 
příští výlet naší ambulance! Kam to bude, ještě 
neprozradím, na to si počkejte!

Pavla Sládečková

Účastníci výletu v Rožnově pod Radhoštěm

Zástupci MNO při přednášce na pracovním 
večeru Spolku lékařů v Ostravě
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Doc. MUDr. Pavel 
Drábek byl nestranic-
kým neurologickým 
primářem v Městské 
nemocnici Ostrava 
od roku 1976 do roku 
1992. Měl mimořádné 
znalosti neuro-anato-
mické a byl současně důsledným a náročným 
pedagogem, který vychoval generace dalších 
ostravských neurologů. 
V období primariátu v Městské nemocnici 
Ostrava byl vyhledávaným klinikem v rámci 
Československa a i v Praze na klinikách byl 
respektovaným odborníkem, u zkoušených 
atestantů pak obávaným, ale spravedlivým exa-
minátorem.
Publikoval problematiku poruch vědomí, neu-
roophtalomické poruchy, zajímal se o léčbu 
CMP a pěstoval zde neuroradiologii s takovou 
intenzitou, že zdejšímu oddělení radiologie od-
padl na dlouho tento složitý segment z jejich 
zorného pole, a na pověstné středeční neurora-
diologické popisy chodili neurologové a radio-
logové i ze sousední nemocnice… V Olomouci 
obhájil před odchodem z Fifejd i docenturu.
Když mne přijímal v roce 1978 na své neurolo-
gické oddělení, sdělil své požadavky na adepta 
oboru neurologie takto: „Dobrý neurolog musí 
mít krom samozřejmých základních medicín-
ských znalostí i železnou logiku a nespoutanou 
fantazii…“. Svou noblesu a jasnou mysl se 
zájmem o neurologické složitosti si udržel až 
do posledních dnů života.

Čest jeho lidské a neurologické památce.
Prim. MUDr. Jan Rajner

Žák doc. MUDr. Pavla Drábka

Oddělení rehabilitace Městské nemocnice 
Ostrava se po zářijovém požáru daří postupně 
uvádět do provozu. Od 18. října, kromě lůžko-
vého oddělení, plně funguje také další patro, 
v němž se nachází nejdůležitější části oddělení 
a obnoven je i ambulantní provoz. Prozatím 
však bez možnosti využití vodoléčby a bazé-
nu.  Sanační práce zbývá dokončit v přízemí 
budovy, která byla požárem nejvíce zasažena.
Požár zasáhl budovu, kde se nachází rehabi-
litační oddělení Městské nemocnice Ostrava 
v sobotu 10 září. Plameny bylo zasaženo příze-
mí budovy, kde se nacházela vodoléčba, bazén, 
tělocvična a některé rehabilitační přístroje. Tyto 
prostory by měly být podle předpokladů kom-
pletně zrekonstruovány do konce měsíce listo-
padu a od začátku prosince by tak rehabilitační 
oddělení mělo obnovit plný provoz. 
Další dvě patra byla zasažena pouze hustým 
dýmem, který se šířil vzduchotechnikou, tato 
jsou však od 18. října plně v provozu. Už 

pátého října se podařilo obnovit provoz lůžkové 
části rehabilitace. „Fungovali jsme omezeně, 
v provozu bylo od pátého října do osmnácté-
ho 18 lůžek z 24. Ta zbývající jsme využívali 
pro samotné cvičení s pacienty,“ upřesnil ředi-
tel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš 
Nykel. 
V současné době je již obnoven provoz v dal-
ším patře budovy, kde se nachází provozní 
část rehabilitačního oddělení (elektroléčba, 
magnetoterapie, ergoterapie, místnosti pro in-
dividuální tělesnou léčbu, místnost pro nácvik 
soběstačnosti, aplikační sál, ambulance lékařů 
a kartotéka sester). „Důležité pro nás je ne-
jen zprovoznění dalšího patra, ale skutečnost, 
že díky tomu můžeme obnovit provoz na všech 
24 lůžcích, a především, že obnovujeme ambu-
lantní provoz, i když prozatím bez vodoléčby 
a bazénu,“ doplnil primář oddělení rehabilitace  
MUDr. Petr Gallus.

Náš syn Leon Chauvin byl hospitalizován 
na oddělení Jednotky intenzivní a resus-
citační péče v době od 12. května do 17. 
června t. r. Tímto bychom chtěli vyjádřit 
naši velkou spokojenost s péčí, která mu 
byla poskytnuta, a s celkovým přístupem 
ošetřujícího personálu. Po celou dobu byly 
staniční sestra Táňa Bártová a zdravotní se-
stry vždy ochotné zodpovědět naše dotazy, 
začleňovaly nás do péče o syna, a tím nám 
umožnily se lépe sžít s životní situací, ve 
které jsme se ocitli. Velmi nám vyhovoval 
koncept Bazální stimulace, měli jsme jisto-
tu, že pro zdravotní personál není náš syn 
jen „pacient“, ale osobnost se svojí minulos-
tí a individuálními zvyklostmi a potřebami. 
Jsme přesvědčeni, že tento přístup přispěl 
k překvapivému zlepšení synova zdravot-
ního stavu. Musíme zmínit až nevídanou 

vstřícnost sestřiček, které nám např. z vlast-
ních zdrojů zajistily autosedačku, protože 
rehabilitační kočárek byl pro syna příliš 
velký. Kolektiv JIRP byl velmi empatický, 
zároveň bylo jejich jednání vždy profesio-
nální a cítili jsme snahu připravit nás také 
na strasti, se kterými bychom se po odchodu 
z nemocnice mohli při péči o syna setkat.
Celkově na nás tím pádem působila vaše ne-
mocnice daleko humánnějším dojmem, než 
bývá u nemocnice zvykem. Jsme moc rádi, 
že jsme uvedených 5 týdnů mohli strávit se 
synem právě v Městské nemocnici Ostrava.
Děkujeme tedy z celého srdce kolektivu 
JIRP a přejeme hodně zdaru ve vaší práci.

Markéta Polášková a Franck Chauvin

S úctou vzpomínáme na 
doc. MUDr. Pavla Drábka

Poděkování personálu Dětského lékařství
Darja Kollárová

Jan Kozák
Jarmila Brázdilová

Radim Palovský
Radomíra Černíková
Hana Fromeliusová

Rudolfína Chlapková
Marie Navrátilová

MUDr. Jiří Manoušek
Marcela Hejčová

MUDr. Eva Zaťková

20 let v MNO: 
Pavel Konůpka
Margit Tvrdá

Naděžda Franková

25 let v MNO: 
Anna Woznicová

35 let v MNO:
Zdeňka Nováčková

V měsíci říjnu slaví významné 
životní jubileum:

Pracovní výročí v měsíci říjnu:

Rehabilitační oddělení Městské nemocnice
Ostrava obnovilo ambulantní provoz

Pacient Jiří Šindel při cvičení s ergoterapeutkou Bc. Martinou Korduliakovou


