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Víte, na jaké bezplatné preventivní prohlídky 
máte nárok ze svého zdravotního pojištění?
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Z veřejného zdravotního pojištění je zcela 
hrazena celá řada preventivních prohlídek. 
Přesto, že se za tato vyšetření neplatí ani 
korunu, mnoho dospělých lidí této možnos-
ti nevyužívá a prevenci podceňuje. Na jaké 
bezplatné prohlídky mají tedy pojištěnci ná-
rok a co bychom neměli zanedbat v péči o své 
zdraví? 
Rozsah i náplň zdarma poskytovaných vyšetření 
vymezuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví
č. 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového 
rozmezí preventivních prohlídek, která doplňuje 
zákon o veřejném zdravotním pojištění. „Cílem 
prevence je nemocím předcházet dříve, než se 
objeví. Důležité je rovněž zavčas zachytit léčbou 
ovlivnitelné příčiny onemocnění. Především jde 
o prevenci kardiovaskulárních a onkologických 
onemocnění,“ zdůrazňuje význam preventivních 
prohlídek primářka Všeobecného praktického 
lékařství Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Marta Pískovská. 

Dospělí by měli u svých praktických lékařů 
absolvovat co dva roky preventivní prohlídku
s orientačním vyšetřením zraku, sluchu a moči. 
Od 40 let věku je co čtyři roky součástí této pro-
hlídky také elektrokardiografi e (EKG). Neméně 
důležité je pak vyšetření hladiny krevního cukru
v 18 letech, od 40 let na něj máme nárok ve 
dvouletých intervalech. V neposlední řadě by-
chom neměli podceňovat ani vyšetření hladiny 
cholesterolu a krevních tuků, na které máme ná-
rok v 18, 30, 40, 50 a 60 letech věku.
V současné době hraje čím dál větší roli také 
onkologická prevence. „Po dosažení padesáti let 
má každý pojištěnec nárok na bezplatnou pre-
venci rakoviny tlustého střeva, která je nejběž-
něji realizována bezbolestným testem na skryté 
krvácení ve stolici. Test opakujeme v jednole-
tých intervalech do pětapadesáti let, po dosažení 
této věkové hranice v intervalech dvouletých,“ 
přibližuje obsah onkologické prevence MUDr. 
Pískovská, která také dodala, že ženy od 45 let 

Na Urgentním příjmu MNO pracují zkušení profesionálové, kteří 
mají oprávnění své zkušenosti předávat kolegům z celé republiky

Lékaři Městské nemocnice Ostrava vyšetřují zažívací trakt vysoce specializovanou metodou

Městská nemocnice Ostrava je jedním ze 
dvou zdravotnických zařízení v České re-
publice, kterým bylo Ministerstvem zdra-
votnictví uděleno oprávnění k vzdělávání lé-
kařů, kteří se připravují k certifi kovanému 
kurzu v Urgentní medicíně.
Oprávnění školit lékaře z takřka celé republi-
ky v oboru Urgentní medicíny je potvrzením 
nejvyšších kvalit odborníků, kteří pracují a 
ročně ošetří na tři tisíce pacientů na urgentním 
příjmu Městské nemocnice Ostrava. „Lékaře v 
oboru Urgentní medicíny připravujeme teore-
ticky i prakticky. Seznámí se u nás s veškerou 
problematikou urgentních stavů, a to od příjmu 
pacienta, přes jeho zajištění a diagnostiku, až 
po umístění na cílové oddělení podle dané dia-

Gastroenterologické centrum Městské ne-
mocnice Ostrava zavedlo do diagnostiky 
zažívacího traktu vyšetření tenkého střeva 
metodou dvoubalonkové enteroskopie. Za-
vedením této vysoce specializované metody 
jsou endoskopisté městské nemocnice již 
schopni provést kompletní vyšetření trá-
vicího traktu, tedy včetně tenkého střeva. 
Zaškolení odborného personálu proběhlo 
na klinice v německém Wiesbadenu pod do-
hledem lékařů, kteří v této moderní technice 
patří k evropské i světové špičce.
K vyšetření pacientů slouží tenký a velmi 
ohebný přístroj – tzv. dvoubalonkový videoen-
teroskop, který byl pořízen za více než milion 
korun díky dotaci Evropské unie a statutární-

gnózy. Jedná se o úrazové i neúrazové stavy, 
kde jsou ohroženy nebo je podezření na se-
lhání životně důležitých funkcí,“ vysvětlil pri-
mář Centrálního příjmu s Emergency Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Dalibor Svrčina s 
tím, že v současné době jsou v republice pouze 
dvě nemocnice, které mají oprávnění tato školení 
provádět a ostravská nemocnice je jedním z nich.
Centrální příjem s Emergency je moderní pra-
coviště Městské nemocnice Ostrava, které úzce 
spolupracuje s ostatními odděleními. Slouží 
zejména pacientům, kteří přicházejí, anebo 
jsou záchrannou službou přivezeni pro akutně 
vzniklé onemocnění či úraz. „Naše oddělení je 
příslušně vybaveno jak personálně, tak tech-
nicky k plynulému přechodu akutního paci-

ho města Ostrava v rámci projektu „Vybave-
ní Městské nemocnice Ostrava zdravotnickou 
technikou“. Tímto typem přístroje disponuje 
pouze sedm endoskopických pracovišť v Čes-
ké republice, na celé Moravě je jím vybavena 
jen Městská nemocnice Ostrava. „Technika je 
vyhrazena pouze velkým endoskopickým cen-
trům a je velmi náročná na personální obsazení 
jak lékařů, tak sester na endoskopických pra-
covištích. Přesto jsme schopni toto vyšetření 
nabídnout pacientům z celého Moravskoslez-
ského regionu,“ sdělil vedoucí lékař Gastroen-
terologického centra MUDr. Petr Kovala. 
Dvoubalonková enteroskopie je nově zave-
dená endoskopická technika, která umožňu-
je vyšetření tenkého střeva v celé jeho délce. 

enta z přednemocniční péče, zprostředkované 
zejména výjezdovými skupinami záchranné 
služby, do nemocniční péče k diagnostickému 
a terapeutickému procesu, který má mnohdy 
intenzivní až resuscitační charakter,“ doplnil 
primář Svrčina.
Význam urgentního příjmu oceňuje také ředi-
tel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš 
Nykel. „Ve spádové oblasti máme více než 
tři sta tisíc potenciálních pacientů. Urgentní 
příjem ošetřuje pacienty denně a jsem rád, že 
i oprávnění předávat své zkušenosti a školit 
lékaře dalších nemocnic jednoznačně doka-
zuje nezastupitelnou roli městské nemocnice 
a vysokou úroveň jejího personálu,“ uzavřel 
Nykel.         (red)

„Součástí přístroje jsou dva malé nafukovací 
balónky, které se v průběhu vyšetření střída-
vě nafukují a vyfukují, čímž umožňují velmi 
šetrný průnik endoskopu střevem a stabilizaci 
přístroje uvnitř střeva,“ přiblížil techniku vy-
šetření MUDr. Kovala. Vyšetření se provádí 
ambulantně a je vhodné pro pacienty, u kterých 
je podezření na jakékoliv onemocnění tenkého 
střeva (nejasné zdroje chudokrevnosti, zánětli-
vá onemocnění tenkého střeva, nádorová one-
mocnění atd.). „Při zjištění nějakého patolo-
gického nálezu jsme schopni díky příslušnému 
instrumentáriu některé z nich rovnou odstranit, 
jde například o polypy, drobné nádory či cévní 
anomálie,“ uzavřel MUDr. Kovala.           (red)

věku mají navíc co dva roky nárok na mamogra-
fi cký screening. Ten jim však kromě praktické-
ho lékaře může zajistit rovněž jejich registrující 
gynekolog, ke kterému by každá žena od 15 let 
měla docházet na pravidelnou roční gynekolo-
gickou preventivní prohlídku.
Kapitolu samu o sobě pak představují preventiv-
ní prohlídky stomatologické. „Ke svému zubní-
mu lékaři bychom v rámci prevence neměli za-
pomínat docházet do osmnácti let věku dvakrát 
ročně, po dosažení osmnáctin pak jedenkrát roč-
ně,“ připomíná MUDr. Pískovská. Mimo to mají 
na zubní prohlídku nárok ženy dvakrát v průbě-
hu těhotenství. „I když je vzdělanost v oblasti 
prevence čím dál větší, zejména lidé v mladém a 
středním věku bezplatných preventivních prohlí-
dek nevyužívají. Snad nejvíce podceňovaná jsou 
kardiovaskulární onemocnění. Lidé by o své 
zdraví měli více dbát, velmi důležitý je životní 
styl a nekuřáctví, neboť i to je součást prevence,“ 
uzavřela MUDr. Pískovská.        (red)
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Nový stacionář Kardiologie MNO zaručuje 
pacientům maximální pohodlí

Kožní oddělení zavádí novou speciální metodu léčby otoků

Městská nemocnice Ostrava využívá
elektronické aukce

Maximální komfort je nyní zajištěn pacien-
tům Městské nemocnice Ostrava, kteří pod-
stupují nekomplikované zákroky na oddělení 
Kardiologie. V těchto dnech byly totiž uvede-
ny do provozu dva nadstandardně vybavené 
pokoje stacionáře určeného pro krátkodobé 
pobyty pacientů.  
Nové nadstandardní pokoje vznikly přesunem
a rozšířením původních prostor stacionáře, který 
byl otevřen v roce 2009 jako jedno z prvních za-
řízení svého druhu v České republice. Pokoje to-
hoto stacionáře slouží pacientům, kteří absolvují 
v nemocnici krátkodobý pobyt v rámci vyšetření 
nebo ošetření věnčitých tepen (tzv. koronarogra-
fi i či perkutánní koronární intervenci). „Jedná 
se o dva dvoulůžkové nadstandardně vybavené 
pokoje s možností nepřetržitého monitorování
srdečního rytmu a životních funkcí, na nichž 
jsou po dobu několika hodin sledováni nemocní 
po nekomplikovaných zákrocích provedených 
přes tepnu na zápěstí,“ vysvětlil zástupce pri-
máře oddělení Kardiologie Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Kamil Novobílský. 
Tímto způsobem, jenž nevyžaduje přísný klid 
na lůžku, je v současné době v Městské nemoc-

Nové speciální metody léčby otoků se dočkali 
pacienti kožního oddělení Městské nemocni-
ce Ostrava. Personál Dermatovenerologické 
ambulance léčby otoků totiž po absolvování 
speciálního kurzu získal odbornost k prová-
dění jedné z nejnovějších a velmi účinných 
metod používaných v lymfologii – tzv. lymfo-
-taping. 
Lymfo-taping spočívá v lepení speciálních růz-
ně barevných pásek přímo na kůži. Metoda se 
osvědčila v mnoha směrech – urychluje samoho-
jící mechanismy, zlepšuje funkci svaloviny a cir-
kulaci krve, příznivě působí proti bolesti, doplň-
kově aktivuje endogenní analgetizaci a dokonce 

Městská nemocnice Ostrava stejně jako 
všechny společnosti dělá vše, co je v jejích 
silách, aby snížila náklady na svůj provoz 
na maximální možné minimum. Podmín-
kou však je, aby péče, rozsah služeb a je-
jich vysoká kvalita zůstaly zachovány. Jed-
nou z možností, jak všechny cíle naplnit, je 
využití elektronických aukcí.
Elektronické aukce, realizované prostřednic-
tvím společnosti E-centre, nebyly v minulosti 
v Městské nemocnici Ostrava příliš využí-
vány. Současná praxe však ukazuje, že se 
jedná o jeden z nástrojů, při jehož využití se 
dá dosáhnout snížení nákladů při zachování 
kvality. „Postupně se seznamujeme s proble-
matikou elektronických aukcí a s možnostmi, 
které skrývají. Již nyní nakupujeme přes por-
tály některé komodity jako je spotřební ma-
teriál, oblečení pro záchrannou službu, pneu-
matiky, nafta, čisticí prostředky, kancelářské 
potřeby a některé další,“ upřesnil ekonomický 

nici Ostrava vyšetřeno nebo ošetřeno přes 90 % 
pacientů přicházejících k plánovanému výko-
nu. „Jde o moderní, osvědčenou a samotnými 
pacienty velmi pozitivně přijímanou koncepci, 
která klade důraz na požadavky co možná nej-
kratší hospitalizace s poskytnutím maximálního 

zlepšuje i napětí kůže (tonus). Tato nová lymfo-
terapeutická metoda je vhodná rovněž k léčbě 
pooperačních a poúrazových otoků, což dává 
možnost spolupráce i s chirurgickými obory.
 Takzvaný „tejpink“ je součástí komplexní lym-
foterapie a využívá se zejména na místa, která 
nelze zabandážovat (obličej, krk, břicho, hrud-
ník, záda). „Pásky mohou být na těle nalepené 
sedm až deset dní a nijak pacienta neomezí v 
jeho běžně vykonávaných činnostech. Pacient 
se může sprchovat, saunovat a dokonce i plavat. 
Já sama jsem si pásky na tělo zkusila nalepit a 
z vlastní zkušenosti tak vím, že člověk časem 
zapomene, že je na sobě vůbec má, prostě to 

náměstek ředitele Městské nemocnice Ostra-
va Ing. Petr Šmíd, podle něhož se množství 
takto nakupovaného materiálu bude zvyšovat. 
„Nemocnice je citlivé prostředí, které je na 
kvalitu materiálu velmi náročné. Vyspecifi ko-
vat všechny podmínky, které musí dodávané 
zboží splňovat, je proto časově náročnější. 
Nicméně vzhledem k dosavadním zkušenos-
tem, které máme, jsem přesvědčen, že množ-
ství komodit nakupovaných přes elektronické 
aukce stále poroste,“ dodal náměstek Šmíd, 
podle něhož chce městská nemocnice v příš-
tím roce na nákladech ušetřit až dvacet mili-
onů korun. „Číslo, které jsme si předsevzali, 
není nereálné a věříme, že elektronické aukce 
nám jej pomohou naplnit. Od tohoto měsíce 
navíc u nás funguje nové Obchodní oddělení, 
které bude pracovat také na snížení cen u těch 
komodit, kde nebude využití e-aukcí možné,“ 
uzavřel Šmíd.
        (red)

komfortu a zároveň zachováním odpovídající 
bezpečnosti po zákroku na srdečních tepnách,“ 
uzavřel MUDr. Novobílský s tím, že za pobyt 
v moderně a pohodlně vybaveném stacionáři si 
pacienti nemusejí nic připlácet.       (red)

přestane vnímat,“ vysvětluje všeobecná sestra 
lymfoterapeutka Martina Havlíčková z oddělení 
Dermatovenerologie Městské nemocnice Ostra-
va, která také dodala, že lymfotaping je vhodný 
i jako náhrada za kompresní punčochy či bandá-
že. „Zejména v letním období se setkávám s tím, 
že pacienti punčocháče a bandáže odmítají nosit. 
Tato metoda jim tak může sloužit jako náhradní 
řešení, protože zabezpečuje dvaceti čtyř hodino-
vou lymfodrenáž,“ uzavřela Havlíčková. Zájem-
ci o tento způsob léčby se mohou informovat na 
telefonním čísle Dermatovenerologické ambu-
lance léčby otoků +420 556 544 847 nebo +420 
556 542 947.          (red)

Vážení zaměstnanci Městské nemocnice 
Ostrava, rádi bychom Vás opět požádali
o spolupráci. 
Vzhledem k blížícímu se zimnímu obdo-
bí a tím pádem i nárůstu počtu osob bez 
přístřeší na našich odděleních, chtěli by-
chom Vás touto cestou požádat o pomoc. 
Pokud máte doma zachovalé nepotřebné 
zimní oblečení (košile, svetry, zimní bundy, 
kalhoty, čepice, rukavice, ponožky, boty), 
doneste je prosím sociálním pracovníkům 
Městské nemocnice Ostrava nebo LDN 
Ostrava-Radvanice. 
Dostatek použitelného oblečení, nám 
usnadní možnost propuštění těchto osob 
z MNO.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Všem, kteří se zúčastnili předešlé sbírky 
bot :).

Referát zdravotně-sociálních 
služeb Městské nemocnice

Ostrava pořádá

SBÍRKU ZIMNÍHO OBLEČENÍ
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Vedoucí Obchodního odboru Bc. Radim Dembiňák

Darujte pupečníkovou krev v Městské nemocnici 
Ostrava. Můžete zachránit lidský život.

XVII. Moravskoslezské pediatrické dny
se těšily velké účasti

Kongres EMOCE
V MEDICÍNĚ

Přestřižení pupečníkové šňůry bývá okamži-
kem radosti a štěstí, neboť symbolizuje zroze-
ní nového života. Darování pupečníkové krve 
však může zachránit životy dalších lidí. V 
současné době je možné darovat pupečníko-
vou krev zhruba ve třech desítkách zdravot-
nických zařízení, jedním z nich je i oddělení 
Gynekologie a porodnictví Městské nemocni-
ce Ostrava.
Pupečníková neboli placentární krev v součas-
né době nabývá čím dál většího medicínského 
významu. Lékařské výzkumy totiž ukázaly, že 
krev z pupečníku je bohatá na kmenové buňky, 
které jsou vhodnou alternativou k transplantaci 
kostní dřeně. „Pupečníková krev se podobně 
jako kostní dřeň využívá k léčbě nádorových 
onemocnění, typickým případem je například 
léčba leukémie. Odebírá se hned po porodu dí-
těte přímo z pupeční šňůry pomocí sterilní jehly 
odběrového vaku. Odběr je rychlý a pro matku 
i novorozence bezbolestný a naprosto bezpeč-
ný,“ vysvětlila porodní asistentka Gynekologie 
a porodnictví Městské nemocnice Ostrava Bc. 
Barbora Halfarová, která také dodala, že kmeno-
vé buňky obsažené v pupečníkové krvi ještě ne-
mají přidělenou funkci v organismu, a mohou se 
tak adaptovat kdekoliv v těle s menším rizikem 
potransplantačních komplikací. „Nevýhodou je 
menší množství kmenových buněk, což je dů-
vod, proč je pupečníková krev využita hlavně v 
případech, kdy se nepodaří najít vhodného dárce 
kostní dřeně. Pro nemocného se však mnohdy 
stává jedinou a poslední nadějí na uzdravení,“ 
konstatovala Halfarová. 
Porodnická pracoviště, která jsou způsobilá pu-
pečníkovou krev odebírat, musí splňovat přísná 

Bezmála tři sta účastníků navštívilo největ-
ší a nejznámější pediatrickou akci v regionu 
– XVII. Moravskoslezské pediatrické dny, 
která probíhala ve dnech 11. a 12. listopadu 
2011. Renomovaní odborníci v jednotlivých 
specializacích pediatrie z České i Slovenské 
republiky se v rámci odborných přednášek 
podělili o své poznatky v pediatrii. Předsedou 
vědeckého výboru a koordinátorem celé akce 
byl jako v minulých letech primář Dětského 
lékařství Městské nemocnice Ostrava prof. 
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Nad Moravskoslezskými pediatrickými dny 
převzali svou záštitu ministr zdravotnictví doc. 
MUDr. Leoš Heger, prezident České lékařské 
společnosti prof. MUDr. Jaroslav Blahoš i primá-
tor statutárního města Ostravy Ing. Petr Kajnar. 
Místem konání byl jako i v minulých letech Cla-
rion Congress Hotel Ostrava. „Tématem letošní-
ho ročníku byly Vyšetřovací postupy a metody 
v pediatrii a zaznělo na něm celkem devatenáct 
odborných přednášek, které do Ostravy přijeli 
přednést skutečně špičkoví odborníci,“ řekl k 
programu Moravskoslezských pediatrických dní 
primář Dětského lékařství Městské nemocnice 
Ostrava prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 
Součástí vzdělávací akce bylo i vydání sborníku 

Mezioborový lékařský kongres uspořádalo
v karlovarském Grandhotelu Pupp ve dnech 20. 
- 22. října prestižní výběrové sdružení odborníků 
české medicíny, Česká lékařská akademie o.s. 
Pozvala na něj přednášet např. prof. P. Pafka 
(Etika operačních oborů), prof. C. Höschla (So-
ciobiologie deprese), prof. M. Anděla (Emoce a 
výživa), prof. J. Škrhu (Emoce a diabetes), prof. 
J. Blahoše (Emoce a endokrinologie), doc. J. 
Zvěřinu (Sex a emoce) a řadu dalších. 
Za obor pediatrie pozvala Akademie na kongres 
s tématem „Emoce a chronicky nemocné dítě“ 
prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., primáře 
Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava. 
Akce, které se zúčastnilo několik stovek lékařů 
řady medicínských oborů, probíhala ve velmi 
příjemné atmosféře, a to jak ve své odborné, 
tak i společenské části. Abstrakta pronesených 
přednášek budou na webových stránkách České 
lékařské akademie (www.medical-academy.cz) 
a v příštím roce Akademie vydá publikaci, kde 
tyto přednášky budou zpracovány formou kapi-
tol této knihy.                (red)

kritéria v rámci uchovávání odběrového setu i 
skladování odběru a veškerý personál musí být 
řádně proškolený jak o postupu odebírání, tak 
i o zachování sterility. „Rodičky se mohou o 
dárcovství rozhodnout v průběhu celého poro-
du. Pupečníkovou krev je navíc možno odebrat 
i při plánovaném císařském řezu. Odběr však 
nelze provést, pokud během porodu nastanou 
jakékoliv komplikace, ať už jde o zkalenou plo-
dovou vodu, předčasný porod, zhoršený srdeční 
záznam miminka či akutní operační ukončení 
porodu,“ dodala k podmínkám vhodného dár-
covství Halfarová. Ze všech odebraných vzorků 
pupečníkové krve je asi 40 % vhodných k vytvo-
ření štěpu (dostatečný počet kmenových buněk), 
ostatní ke zkoumání dalšího využití kmenových 
buněk v léčbě nejrůznějších onemocnění, např. 
mozkové obrny, traumatických poranění mozku 
a míchy, v podpůrné léčbě u pacienta po infarktu 
a po ozařování.
Odebrané vzorky se odesílají do Banky pupeční-
kové krve České republiky (BPK ČR), která úzce 
spolupracuje s Českým registrem dárců kostní 
dřeně. V BPK ČR se pak vzorky uchovávají ve 

odborných článků k přednášeným tématům jako 
monografi e, která bude účastníkům akce sloužit 
v jejich další práci jako odborný materiál (je nyní 
také k dispozici v knihovně MNO). „Vždy jsme 
se snažili připravit odborně hodnotný a zajíma-
vý program sestavený z přehledných přednášek, 
složených do ucelených bloků. Ani letos tomu 
nebylo jinak,“ doplnil prof. Slaný. Akce má své 
zájemce nejen mezi pediatrickou veřejností, tedy 
dětskými lékaři a dětskými sestrami, ale i mezi 
odborníky z řady dalších oborů. „O tom, že tato 
tradiční akce má své významné společenské 
uznání, svědčí i fakt, že se na ni zaregistrovalo té-
měř tři sta účastníků,“ uzavřel prof. Slaný.     (red)

speciálních vacích zmrazené v tekutém dusíku 
na teplotu okolo -190° C neomezeně dlouhou 
dobu. K měsíci lednu 2010 bylo v ČR zaregistro-
váno 3 338 štěpů vhodných k transplantaci a od 
začátku programu banky pupečníkové krve byly 
vydány štěpy k 51 transplantacím, přičemž u ně-
kterých transplantací se využije i více jednotek 
pupečníkové krve. Český národní registr dárců 
kostní dřeně spadá pod Mezinárodní registr dár-
ců kostní dřeně, kde je k dispozici více než 400 
000 štěpů ze 44 zemí světa.
„V případě potřeby se pupečníková krev odešle 
kamkoliv do světa, nedávno se posílala napří-
klad do Argentiny. Potenciálních příjemců je 
tedy opravdu hodně,“ objasnila Halfarová s tím, 
že od listopadu letošního roku mají rodičky kro-
mě bezplatného dárcovského odběru také mož-
nost odběru komerčního. „V tomto případě se 
pupečníková krev odebírá za úhradu pro případ-
né budoucí použití v rodině. Vzorek se dá ucho-
vat až dvacet let,“ uzavřela Halfarová. V případě 
zájmu podá personál porodního sálu rodičkám 
informace týkající se odběru pupečníkové krve 
a zodpoví veškeré případné dotazy.              (red)
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Funkci vrchní sestry Lékařské služby první 
pomoci vykonává PhDr. Silvie Šafrová od 1. 
září 2011. V Městské nemocnici Ostrava však 
pracuje s menšími přestávkami již dvacet let. 
V rámci městské nemocnice nejdříve praco-
vala jako zdravotní sestra v Léčebně dlouho-
době nemocných, poté na oddělení Chirurgie 
a úrazové chirurgie a nakonec na Centrálním 
příjmu a emergency na Úrazové a chirurgické 
ambulanci. Dříve také vykonávala funkci deku-
bitní sestry. Z jiných zdravotnických zařízení 
pak má zkušenosti s prací na traumatologické 
JIP. Po sloučení Městské nemocnice Ostrava s 
Městskou záchrannou službou Ostrava jí byla 
svěřena funkce vrchní sestry Lékařské služby 
první pomoci.
Paní vrchní, vyzkoušela jste si práci na různých 
pracovištích, odděleních i funkcích. Kterou prá-
ci považujete za nejnáročnější?
Na tuhle otázku nedokážu jednoznačně odpovědět, 
protože činnosti, které člověku zprvu připadají ná-
ročnější, ale vykonává je po určitou dobu stále do-
kola, mu najednou přijdou samozřejmé až rutinní. 
Je to tedy o zkušenostech.
A která Vám nejvíce přirostla k srdci?
Největší částí své pracovní duše jsem stále chirur-
gická sestra a myslím, že chirurgická sestra dále 
zůstávám. Chirurgii mám jako obor ráda. Začátky 
a vzpomínky na lůžkovou část chirurgického od-
dělení jsou pro mě velice krásné. Měli jsme dobrý 
kolektiv. Práce bylo hodně, ale nikdy jsme neza-
pomněli na smích, dobrou náladu a sem tam na 
nějakou lumpárnu. Jako sestry jsme si vycházely 
hodně vstříc a pomáhaly jsme si. Dodnes bývalé 
kolegyně ráda potkávám. Nejvíce pracovního času 
jsem strávila na ambulancích. Je to trochu odlišná 
práce než na lůžkovém oddělení. Na ambulanci zů-
staly některé sestry, kterých si velice vážím. 
Náplň práce vrchní sestry se jistě v mnohém liší 
od náplně práce řadové sestřičky. Je tomu tak?
Obsahově je práce opravdu celkově jiná. Největší 
odlišnost spatřuji v tom, že mi přibylo mnohem 
více „papírování“. Ale vzhledem k tomu, že za-
stávám postoj: „pokud to chceš dělat, tak to udělej 
se vším všudy“, nevidím v tom problém. Věděla 
jsem, že budu pravděpodobně trávit více času v 
práci a nějakou práci budu dělat doma. Ale nako-
nec - blíží se dlouhé zimní večery, takže co. Chtěla 
bych do jara zvládnout organizačně vše tak, abych 
si krásných teplých dnů užila doma. 
Přibližte nám to trochu více. Jak vypadá Váš 
běžný den?

Ráno přijdu do práce, převlíknu se, zapnu počítač. 
Na zubní ambulanci končí v šest ráno, takže pokud 
je něco potřeba zařídit, nafasovat nebo organizač-
ně dotáhnout, pak si předané požadavky zaplánuji 
do dne tak, aby byly do večera vyřízeny. Na vše-
obecné ambulanci máme nepřetržitý provoz, tam 
můžu zajít během dne kdykoliv. Pak přijde na řadu 
vyřizování pošty. Přiznám se, že tuto činnost ne-
mám vůbec ráda. To se netýká jen pracovní pošty, 
ale nemám to ráda ani doma. Snad nejvíce času 
trávím nad organizačními záležitostmi. A s nimi 
úzce souvisí komunikace s odborným personálem 
jednotlivých úseků Lékařské služby první pomoci. 
Trošičku mi to komplikuje skutečnost, že je naše 
oddělení tvořeno vysunutými pracovišti s pohoto-
vostní pracovní dobou, a tudíž se zde vše procesuje 
delší dobu, než bývá obvyklé na jiných odděleních. 
Ale ani to neberu jako problém, důležité je nastavit 
fungující systém. A to se nám doufám povedlo.
Připomněla jste, že oddělení Lékařské služby 
první pomoci Městské nemocnice Ostrava dis-
ponuje několika pracovišti. Kde všude mohou 
lidé v případě potřeby lékařskou pohotovost 
vyhledat?
Ambulance pohotovosti máme v Porubě a Hrabův-
ce. Na obou místech je pohotovost jak pro dospělé, 
tak i pro děti a dorost. Dospělí lidé mohou rovněž 
vyhledat první pomoc přímo v areálu Městské ne-
mocnice Ostrava na ulici Varenské. Rodiče s dětmi 
mají také tři možnosti – pohotovost pro děti a do-
rost, kromě vysunutých pracovišť, se také nachází 
v budově Dětského lékařství Městské nemocnice 
Ostrava na ulici Janovského. A pokud jde o poho-
tovost zubní, ta je umístěna také na ulici Varenské 
v prvním poschodí. Navíc, jde o jedinou zubní po-
hotovost v regionu.
Co považujete na práci vrchní sestry za nejtěž-
ší, nad čím trávíte nejvíce času a co Vás naopak 
baví?
Důležité pro mě je neudělat chybu, a to vzhledem 
k organizaci jako takové i k managementu. Pro 
personál bývalé Městské záchranné služby Ostrava 
se sloučením s nemocnicí mnohé změnilo. Musí 
se seznámit s novými směrnicemi, řády, postupy 
i příkazy. Musíme se přeorientovat tak, abychom 
fungovali za stejných podmínek, aby byla práce 
všech sjednocena. Život kolem nás se mění. Tak 
jako se prodlužuje lidský život, vyvíjí se technika, 
operační postupy, komunikační možnosti, musíme 
se i my přizpůsobit současným podmínkám. Musí-
me to zvládnout. Nic v životě neberu tak, že něco 
nejde. Jde toho spousta, jen mít k tomu správné lidi 
a chuť se do toho pustit. Život přináší změny a ta-
kový život prostě je. A to mi v současnosti zabírá 
nejvíce času. Naopak se mi líbí to, že si můžu svou 
práci časově řídit sama, což vnímám jako velké po-
zitivum. „Papírování“ si můžu vzít s sebou domů a 
tady se můžu věnovat jiným věcem, věcem, které 
jsou prioritní a které vyžadují mou přítomnost. Vel-
mi si však cením toho, jak bravurně v nemocnici 
funguje spolupráce mezi jednotlivými odděleními 
– kam zavolám, tam mi pomůžou, nikdy jsem ještě 
od nikoho neslyšela „teď nemám čas“. 
V městské nemocnici jste pracovala i jako deku-
bitní sestra. Co tato práce obnášela?
V podstatě jsem v městské nemocnici rozjížděla 
péči o pacienta s proleženinami. Učili jsme perso-
nál na odděleních, jak o pacienty s dekubity správ-

ně pečovat. Šlo o zapracování „moderní“ vlhké 
terapie do praxe. Produkty vlhké terapie zase tak 
„moderní“ nebyly, protože jsou známy již hod-
ně let. Ale šlo o využití jejich vlastností v praxi. 
Myslím, že se to podařilo. Sestry i lékaři s těmito 
materiály umí pracovat, hodně se jich používá na 
lůžkových odděleních a na ambulanci se s nimi 
pracuje zcela běžně. 
Ještě před samotným rozhovorem jsem se od 
Vašich kolegů snažila dozvědět něco z Vaše-
ho soukromí, a tak vím, že jste velice zručná. 
Spoustu věcí prý zvládáte sama.
To je pravda, fyzickou prací si větrám hlavu a zá-
roveň vytěsňuji starosti. Brousila jsem si parkety, 
zvládnu oškrábat omítku a vymalovat. Když jsme 
rekonstruovala koupelnu, vytvořila jsem si vlastní 
designový návrh. Ráda také natírám. Nic zajíma-
vého pro zaměstnavatele (smích). 
To je opravdu působivé, protože se jedná spíše 
o mužskou práci. Máte i nějaké vyloženě ženské 
koníčky?
Samozřejmě, ráda vyrábím keramiku, pletu, háč-
kuju, vyšívám a šiju. Jedním z mých největších 
koníčků je chata. To je takový můj soukromý ráj. 
Mám tam dvě skalky, zahrádku, bylinkovou za-
hrádku. Kdybych řekla, že tam pěstuji pažitku, 
petrušku, koriandr, několik druhů máty, česnek, 
medvědí česnek, meduňku a spoustu dalších, byla 
by to lež. Bylinky mám ráda, zasadila jsem je, ale 
ono to tam všechno tak trochu roste samo. Krom 
toho velmi ráda sbírám houby. Když houby rostou, 
tak prochodím v lese několik hodin. 
Takže lze konstatovat, že máte ráda spíše českou 
přírodu? Nebo občas vycestujete i do zahraničí?
Ráda cestuji obecně – ať už jedu na svou chatu 
nebo za hranice k moři. Jako dítě jsme s rodiči jez-
dili k moři každý rok a to mi zůstalo. Letos jsem 
byla na poznávacím zájezdu ve Skotsku a Anglii 
a velmi se mi tam líbilo. Loni jsme byli s dcerou 
a  rodiči v Egyptě. Rok předtím s mými rodiči v 
Turecku. Nejdále jsem však zatím byla v Americe 
v Salvadoru, kam jsme vycestovaly s mou kolegy-
ní a velmi dobrou kamarádkou Evou Mrázkovou, 
nyní zdejší vrchní sestrou na hemodialýze. Stálo to 
za to. Byla to jedna z mých nejkrásnějších dovole-
ných – vynikající bydlení, úžasné jídlo, nádherné 
prostředí.
Povězte na závěr, jak se Vám spolupracuje
v novém kolektivu?
Šla jsem do kolektivu, který se tady utvářel spoustu 
let. Všichni se znají, jsou tady doma. Já jsem přišla 
mezi cizí a já jsem ta, co přináší změny. Myslím 
si, že to pro mé kolegy není jednoduché. To, na 
co byli zvyklí, se mění. Někdo se se změnou vy-
rovná rychle, někdo pomaleji. V základu člověka 
nezměníte, ale jde o přizpůsobení se stávajícím 
podmínkám. Tímto nechci říci, že bych teď měla 
kolem sebe lidi, se kterými se špatně pracuje. Mám 
tu hodně vstřícných sestřiček, které rády pomo-
hou, poradí a samy nabídly pomoc. Jsou tu i jiní 
pracovníci, kteří mi pomáhají pochopit některé 
organizační souvislosti. Pokud můžu srovnat můj 
dřívější pohled řadové sestry, staniční sestry a teď 
vrchní sestry nového sloučeného pracoviště, tak je 
to mnohem složitější co se týká odpovědnosti. Se 
starostmi usínám i ráno vstávám, ale asi to tak má 
být. 
               Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

PŘEDSTAVUJEME:
PhDr. Silvii Šafrovou – vrchní sestru Lékařské služby první pomoci
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Podle členů Komise zdravotnictví má Městská nemocnice 
Ostrava nezastupitelnou roli

Nemocniční areál zdobí dvě nové sochy

Dětský rehabilitační stacionář usiluje o kvalitní
život postižených dětí 

Komise zdravotnictví Magistrátu města Ost-
ravy se sešla ke svému jednání přímo v měst-
ské nemocnici. Její členové zhlédli prezentaci 
s výsledky práce městské nemocnice, nebo si 
vyslechli plány, jak se bude metropolitní ne-
mocnice rozvíjet do budoucna. Nechyběla ani 
prohlídka areálu.
Členy Zdravotnické komise, poradního a inicia-
tivního orgánu zastupitelstva Města Ostravy, při-
vítal ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel spolu se svými náměstky. „Jsem 
rád, že zástupci města mají o fungování nemoc-
nice opravdový zájem, že jsme jim mohli hrdě 
představit nejen výsledky práce, ale především 
plány rozvoje nemocnice v dalších letech.  Měst-
ská nemocnice je vnímána jako rodinné stříbro 
Ostravy a uděláme vše pro to, aby se jako taková 
v dalších letech i rozvíjela,“ uvedl ředitel Nykel.
Jeho slova potvrdil také předseda zdravotnické 

Areál Městské nemocnice Ostrava zdobí
od těchto dní dvě nové sochy.  Obě byly ne-
mocnici darovány organizátory sochařské-
ho sympozia z Plesné.  První socha, která je 
umístěna před nemocničním bufetem nese 
název Kamenoid, jejím autorem je sloven-
ský umělec Jaroslav Gaňa. „Autor na této 
soše představuje, jak se dá rozličně pracovat 
a zpracovávat kámen. Jeho tvorba se soustře-
dí především na dekorativní práce,“ upřesnil
Antonín Gavlas, organizátor sochařského 
sympozia v Plesné, který sochy Městské ne-
mocnici daroval, a dodal, že druhá, tentokráte 
dřevěná socha nese název DNA. „Autorem 
tohoto díla je brněnský sochař Ivan Matouš 
a jedná se o šroubovici DNA, která do ne-
mocnice určitě patří,“ doplnil Gavlas a do-
dal, proč se účastníci sochařského sympozia 
rozhodli, aby dvě z děl byly umístěny právě v 
Městské nemocnici. „Sochařské sympozium

v Plesné má již bohatou tradici, vždy u nás 
vznikne více než desítky, věřím, že zdařilých děl. 
Myslím, že je škoda, aby skončily někde v depo-
zitářích nebo v domácích sbírkách, chtěli jsme, 
aby rozdávaly radost. Jsem přesvědčen, že areál 
nemocnice je k tomu přímo předurčen a určitě 
budeme na Městskou nemocnici Ostrava pama-
tovat i při dalších sochařských sympoziích. Pěk-
ných míst, která by mohla umělecká díla ozdobit, 
zde máte více než dost,“ uzavřel Gavlas.        (red)

Komplexní rehabilitační léčbu pro čtyři de-
sítky postižených dětí v předškolním věku v 
rámci denního pobytu zajišťuje tým odborní-
ků Dětského rehabilitačního stacionáře v Os-
travě-Porubě. Stacionář je detašovaným pra-
covištěm Městské nemocnice Ostrava a jako 
takový je jediný svého druhu v celé České re-
publice. Zabezpečuje totiž nejen služby soci-
ální, jak bývá u podobných zařízení zvykem, 
ale navíc jako jediný i služby zdravotnické. 
Služeb Dětského rehabilitačního stacionáře vy-
užívají především děti, které mají kombinovaná 
postižení. Nejčastěji se jedná o děti s dětskou 
mozkovou obrnou a s dalšími přidruženými 
zdravotními problémy, jako jsou zrakové, slu-
chové či metabolické vady, atd. Pomoc zde však 
najdou například i děti s poruchou slinění či s po-
ruchou příjmu potravy a tekutin. „Naším stěžej-
ním cílem je ovlivnit zdravotní stav těchto dětí 
natolik, aby mohla být zajištěna jejich včasná a 
kvalitní integrace mezi zdravou část populace,“ 

komise MUDr. Petr Gudziana. „Městská nemoc-
nice má nezastupitelnou roli. Poskytuje kom-
plexní zdravotní péči a ve své spádové oblasti má 
více než tři sta tisíc obyvatel. Jsem rád, že je zde 
jasná vize, jak nemocnici dále rozvíjet a nepře-

vysvětlila význam Dětského rehabilitačního sta-
cionáře při Městské nemocnici Ostrava vrchní 
setra Mgr. Darja Waczyňska. 
Komplexní týmovou péči zajišťují rehabilitační 
lékaři, zdravotní sestry, klinický logoped, orto-
ped, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, ale i psycho-
log, ošetřovatelky či sanitář. „Rodiče nám ráno 
děti přivedou a u nás mnohdy zůstávají až do 
odpoledních hodin. Velmi mne těší, že se vlivem 
naší celkové terapie děti postupem času stávají 
mnohem samostatnější,“ sdělila Waczyňska, 
která také dodala, že rodiče za tyto komplexní 
služby platí pouze stravné. Proto všichni kdo 
chtějí záslužnou a náročnou práci Dětského re-
habilitačního stacionáře podpořit, mohou přispět 
jakoukoliv fi nanční částku na darovací účet č. 37 
40 28 083/0300 s uvedením variabilního symbo-
lu 35 01 00. „Děkujeme všem vstřícným lidem 
za pomoc. Všechny děti jsou velmi milé a každé 
z nich mě něčím obohatilo, jsou to prostě naše 
sluníčka,“ uzavřela Waczyňska.

tržitě zvyšovat její vysoký standard. Nedovedu 
si představit Ostravu bez tohoto zařízení,“ řekl 
Petr Gudziana s tím, že Komise zdravotnictví se 
bude o fungování a rozvoj nemocnice intenzivně 
zabývat a svými možnostmi jí podporovat.  (red)
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Jiří Rój
Ing. Pavol Chovanec
MUDr. Cyril Kučera

Hildegarda Návratová
Jitka Ruszová
Emilie Fižová
Milan Kolář

Dagmar Noremberczyková
Libuše Špoková 
Alena Vaňková

20 let v MNO: 
Martina Nováčková

Světlana Pavlů

25 let v MNO: 
Miroslava Moravcová

35 let v MNO:
Ludmila Bártková

V měsíci říjnu slaví významné 
životní jubileum:

Pracovní výročí v měsíci říjnu:

Poděkování očnímu oddělení 

Poděkování prim. MUDr. Marii Mičaníkové

V roce 2004 jsem byl operován na šedý zákal levé-
ho oka v jiném zdravotnickém zařízení. Konečný 
výsledek však není zdařilý, vidění levého oka je 
podstatně zhoršené, značně omezené. V loňském 
roce se projevily obtíže s viděním i u pravého oka, 

rovněž šedý zákal. Byl jsem velmi rád, že mě do 
své zdravotní péče přijala paní primářka MUDr. 
Věra Stanovská z vaší nemocnice. Její chování 
bylo velmi vstřícné, konzultace vyčerpávající a 
pro mě pochopitelné.
V letošním roce došla k závěru, že operaci šedého 
zákalu pravého oka je třeba provést co nejdříve, i 
když vzhledem ke stavu levého oka je situace slo-
žitější. Přes určitá rizika jsem se rozhodl operaci 
podstoupit. Ta byla provedena MUDr. Stanovskou 
12. září tohoto roku. Pokud mohu i jako neodbor-
ník posoudit, operace byla provedena s velkou 
profesionální jistotou, pohotově a rychle, současné 
kontroly prokazují výborný výsledek. Musím kon-
statovat, že i chování sester oddělení bylo vstřícné 
a dokonalé, provázené ochotou a snahou pomoci.
Prosím, abyste tlumočili paní primářce MUDr. 
Stanovské i kolektivu jejího oddělení mé poděko-
vání za vzornou zdravotní péči. Přeji tomuto oddě-
lení i vaší nemocnici hodně zdaru a úspěchů v další 
činnosti na zdravotnickém poli.  
            Otakar Tvrdoň

Vážení, ve vašem nemocničním skleníku vy-
kvetla a intenzivně voní jedna velmi vzácná 
květinka. Takto poněkud nadneseně se tímto 
básnickým obratem zmiňuji o jedné lékařce, jež 
pracuje u vás v nemocnici a která si zasluhuje 
uznání za to, jak se věnuje svým pacientům. Jed-
ná se o paní primářku na hematologii, o MUDr. 
Marii Mičaníkovou.
Já jako pacient, tedy obyčejný laik ve věci me-
dicíny, nemohu logicky posoudit její odbornou 
úroveň – i když si myslím, že v jejích letech je to 
skutečný odborník. Ovšem co si na paní doktor-
ce nesmírně cením, je její vpravdě lidský přístup 
k pacientům. Dokáže mile a přesvědčivě vysvět-
lit pacientům jejich zdravotní problémy, umí se 
vcítit do jejich polohy nemocného, navrhuje jim 
postup do budoucna tak, aby se skutečně vyléčili 
a cítili se fi t. Já ve svých 55 letech jsem se již po-

tkal s množstvím lékařů, ale s takovým zdravot-
níkem, jako je paní doktorka Mičaníková, ještě 
ne. S radostí mohu vám zde konstatovat, že ona 
výše zmíněná osoba dělá při všech veřejně zná-
mých problémech v českém zdravotnictví čest 
lékařskému cechu.
Poděkujte, prosím, mým jménem paní doktor-
ce Mičaníkové za vše, co pro mne a určitě i pro 
ostatní pacienty dělá, přeji vám více takových 
lékařů.
               S pozdravem Ing. Petr Steiner

Vrchní sestra Chirurgie a úrazové chirur-
gie Libuše Špoková oslavila krásné život-
ní jubileum. Její profesní život je spojen
s Městskou nemocnicí Ostrava. Ke gra-
tulantům se připojili i ředitel městské ne-
mocnice MUDr. Tomáš Nykel, náměstkyně 
ředitele pro ošetřovatelskou péči Mgr. 
Margita Malíšková a ekonomický náměs-
tek ředitele Ing. Petr Šmíd.


