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Městská nemocnice Ostrava uspěla v celostátním
hodnocení, je celkově pátá nejoblíbenější v zemi
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Městská nemocnice Ostrava stojí na konci 
již 163. roku své existence. Z naší nemoc-
nice se postupně stalo nepostradatelné zdra-
votnické zařízení, které nabízí komplexní 
profesionální zdravotní péči.
Náš tým čítá, nyní i s pracovníky bývalé zá-
chranné služby, bezmála dva tisíce osobnos-
tí, každý jedinec přispívá do konečné mo-
zaiky svými zkušenostmi. Jako celek jsme 
si letos vysloužili i ocenění v rámci celostát-
ního průzkumu oblíbenosti nemocnic. Všem 
pracovníkům patří za každodenní nelehkou 
práci velký dík a uznání. Za sebe mohu říct, 
že jsem na městskou nemocnici hrdý. Jsem 
hrdý, že zde mohu pracovat, a věřím, že 
všichni kolegové jsou na tom stejně jako já.
Městská nemocnice se stává rodinným stří-
brem Ostravy, které si zaslouží, aby na ni 
byli hrdí i sami Ostravané. To je naším spo-
lečným cílem, chceme toho dosáhnout jak 
nabídkou profesionální péče, tak ubezpeče-
ním pro pacienty, že se jim u nás dostane i 
vlídného slova a lidského přístupu. Přeju 
nám všem, abychom tato slova uvedli v roce 
příštím v život, aby byl rok 2012 úspěšný, 
radostný a spokojený, jak ze strany personá-
lu, tak ze strany našich pacientů. Přeji Vám 
rovněž klidné a radostné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku 2012 jen to dobré.
                                      
       MUDr. Tomáš Nykel
         ředitel

Městská nemocnice
si zaslouží, aby na ni
byli Ostravané hrdí

Městská nemocnice Ostrava získala další 
uznání a potvrzení svých kvalit. V abso-
lutních výsledcích celostátního průzkumu 
oblíbenosti nemocnic totiž obsadila velmi 
příjemné páté místo.
Průzkum realizovala organizace HealthCare 
Institute. Při sestavování výsledků vycházela
z informací, které poskytlo více než třicet tisíc 
pacientů a na čtyři tisíce zaměstnanců zdravot-
nických zařízení. Nemocnice byly hodnoceny 
v několika samostatných kategoriích, jako je 
spokojenost pacientů, spokojenost personálu 
či fi nanční zdraví nemocnice.
Městská nemocnice Ostrava pak obsadila páté 
místo v absolutním pořadí, které vycházelo
ze všech hodnocených kategorií. „V městské 
nemocnici pracuje bezmála dva tisíce lidí, kteří 
se každý ve své profesi denně starají o to, aby 
u nás pacienti byli spokojeni a profesionálně 
ošetřeni. Všichni si zaslouží velký dík a vý-
sledky ankety jsou pro ně vyznamenáním. Zá-
roveň to však znamená nastavení laťky, kterou 

budeme chtít nejen udržet, ale také posunovat 
stále výše,“ zareagoval na výsledky celostátní-
ho průzkumu ředitel Městské nemocnice Ost-
rava MUDr. Tomáš Nykel, podle něhož nejsou 
pro nemocnici důležité pouze samotné výsled-
ky oblíbenosti nemocnic, ale také vyhodnocení 
potřeb a požadavků samotných pacientů.
„Průzkumy potvrdily dlouhodobý trend,
že profesionální výkon zdravotníků je ne-
zbytné podpořit profesionálním a lidským 
přístupem k pacientovi, který je klientem naší
nemocnice, a to ze strany veškerého personá-
lu,“ uvedl ředitel Nykel.
„Můžeme pacienty ubezpečit, že v městské ne-
mocnici se jim dostane jak komplexní odborné 
lékařské péče na nejvyšší úrovni, tak lidské-
ho přístupu. A jsem moc rád, že díky zájmu 
zřizovatele, tedy statutárního města Ostravy,
o budoucnost městské nemocnice bude v příš-
tím roce investováno i do rekonstrukce samot-
ných pavilonů,“ doplnil Nykel.
         (red)

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz
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První bohoslužba v nové kapli Městské
nemocnice Ostrava se těšila velké účasti

Lékaři Městské nemocnice Ostrava odborně zaštítili
akci VZP zaměřenou na odvykání kouření

Na tři desítky pacientů, zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků se zúčastnilo historic-
ky první bohoslužby v nově otevřené kapli 
Městské nemocnice Ostrava, která probíhala 
v sobotu 10. prosince 2011 od 14.30 hodin. 
Slavnostní událost zahájil ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, který 
uvítal všechny příchozí a předal prostory do 
užívání faráři Janu Plačkovi z farnosti Morav-
ská Ostrava a Přívoz. „Pravidelně navštěvujeme 
pacienty v městské nemocnici a víme, že měli 
zájem účastnit se zde v době hospitalizace boho-
služeb. Velmi jsme proto uvítali a ocenili, když 
nás oslovil pan ředitel s tím, že s vybudováním 
kaple počítá a chce vše stihnout ještě do Vánoc,“ 
řekl před první bohoslužbou farář Jan Plaček.
Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. To-
máš Nykel nejprve poděkoval sponzorům, díky 
kterým se podařilo jednu místnost zrenovovat a 
upravit pro potřeby kaple. „Naše společnost se 
hlásí ke křesťanským tradicím a mít v nemoc-
nici kapli považuji za evropský standard. Jsem 
nesmírně rád, že se nám myšlenku podařilo do-
vést ke zdárnému cíli. Velmi mě těší i zájem ze 
strany našich pacientů, kteří kapli hned na první 
bohoslužbu zaplnili až do posledního místa,“ do-
plnil Nykel s tím, že velký dík patří všem, kteří 
se podíleli na realizaci projektu, a také sestrám a 
ošetřovatelkám, bez jejichž ochoty a pomoci by 
se většina pacientů do kaple nedostala.

Na celkem šestnácti místech v průběhu mě-
síce listopadu a prosince vyšetřovali lékaři 
Městské nemocnice Ostrava ve stánku Vše-
obecné zdravotní pojišťovny plicní funkce 
spirometrem, prováděli Fagerströmův test 
nikotinové závislosti a všichni zájemci dostali 
domů samovyšetřovací test rakoviny tlustého 
střeva a konečníku. 
Bezplatná vyšetření zdravotně preventivního 
charakteru nabízela Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna v rámci již tradičních Dnů zdraví.  Akce, 
kterou odborně zaštítili lékaři Městské nemoc-
nice Ostrava, se tentokrát zaměřila na odvykání 
kouření a nesla název „Típni to s VZP“. Zájem-
ci mohli absolvovat bezplatné spirometrické 
vyšetření, což je základní vyšetření plic, nebo 
test nikotinové závislosti. Každý účastník měl 
možnost naměřené hodnoty na místě konzulto-
vat s odborníky z Městské nemocnice Ostrava a 
odnést si s sebou domů tištěný výstup hodnot. 
V průběhu měsíce listopadu a prosince zavítala 
akce „Típni to s VZP“ na celkem šestnáct míst 
v Ostravě a okolí. Možnost bezplatných vyšet-
ření mohli všichni zájemci využít v prostorech 
hypermarketů, na Černé louce nebo také na vá-
nočních trzích. 
„Na následky kouření zemře v České republice 
zhruba padesát lidí denně, ročně si kouření vyžá-
dá na 18 tisíc předčasných úmrtí. Naše nemoc-
nice se aktivně věnuje pacientům, kteří se roz-
hodnou se závislostí na cigaretách bojovat. Naši 
ambulanci pro odvykání kouření ročně navštíví 

desítky klientů a další se rozhodli využít naší 
pomoci také díky této akci VZP,“ řekl primář 
plicního oddělení Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Radovan Kozel.
Jeho slova potvrdil také návštěvník akce „Típni 
to s VZP“ Jan Lušovský, který vážně uvažuje 
nad možností přestat kouřit. „Uvítal jsem vy-
šetření na nikotinové závislosti i všechny rady, 
které jsem zde dostal. Sám od sebe bych do or-
dinace asi ještě dlouho nešel, ale této možnosti 
jsem nemohl nevyužít,“ ocenil služby lékařů Jan 
Lušovský, který se podle svých slov sám již ně-
kolikrát snažil s kouřením přestat, ale vždy bez 
úspěchu. „Ještě nejsem úplně rozhodnutý, ale 
jestli to zkusím znovu, pak určitě za pomoci lé-
kařů,“ doplnil Lušovský.       (red)

•  kaple se nachází v pavilonu H2 v prostorách Interny F
•  cesta je značena v rámci informačního systému
•  kaple je dostupná koridorovým systémem chodeb
•  bohoslužby budou probíhat každou sobotu od 14.30 hod.
•  příští bohoslužba bude po Novém roce

Na první bohoslužbu v nově otevřené kapli přišlo na třicet lidí

Primář plicního oddělení Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Radovan Kozel při spiromet-

rickém vyšetření jednoho ze zájemců.

Vám nabízí řešení, jak přestat kouřit:

Před vyšetřením vyplníte:

      MUDr. Lucie Cwiková

Vyšetření je hrazeno
zdravotní pojišťovnou!

odbornou intervenci zaměřenou na 
vlastní léčbu závislosti na tabáku

diskusi o nejčastějších situacích, které 
mohou vést k relapsu kouření

navrhuje farmakologickou a další léčbu 
k vyřešení psychosociální a fyzické 
složky závislosti na nikotinu

Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace

1.   Minnesotský dotazník závislosti
2.  škálu závislosti na cigaretách
3.  jednoduchý test na chronickou

obstrukční plícní nemoc

Pneumologie a ftizeologie
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava

T 596 191 111    F 596 618 781
www.mnof.cz

První vyšetření trvá cca 60 minut,
další cca 30 minut.

Kde: přízemí Pneumologie a ftizeologie 
Městské nemocnice Ostrava

Objednání: na telefonním čísle

 596 193 529
nebo na      www.ordinace.cz

Ambulance pro léčbu
závislosti na tabáku
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Včasná diagnostika rakoviny
může zachránit tisíce životů ročně

Dětské oddělení zdobí malby nadané studentky

Endoskopie zavedla
novou operační metodu

Bezbolestný, jednoduchý, rychlý a spolehlivý 
test na přítomnost krve ve stolici. Právě jeho 
absolvování může významně napomoci sní-
žit úmrtnost na rakovinu tlustého střeva, ve 
které se Česká republika řadí na neradostné 
třetí místo v rámci celého světa. Neúprosná 
jsou k Čechům rovněž statistická data, která 
vypovídají o počtu výskytů rakoviny tlustého 
střeva u nás. Včasná diagnostika přitom té-
měř vždy znamená velkou šanci na vyléčení.
Nadpoloviční většina (54 %) nádorů rakoviny 
tlustého střeva je v České republice zachycová-
na v pokročilém stádiu. I to je jeden z důvodů, 
proč byl pod záštitou Národního onkologického 
ústavu vyhlášen screeningový program, kterého 
by se měli ve vlastním zájmu zúčastnit všichni 
lidé starší 50 let. „V rámci tohoto programu by 
lidé ve věku 50 až 54 let měli absolvovat test na 
přítomnost krve ve stolici jedenkrát ročně a lidé 
starší 54 let si mohou vybrat, zda budou co dva 
roky absolvovat test, který umí odhalit přítom-
nost krve ve stolici, anebo jednou za deset let 
podstoupí kolonoskopické vyšetření,“ vysvětli-
la primářka Všeobecného praktického lékařství 
Městské nemocnice Ostrava MUDr. Marta Pís-
kovská. 
Test si mohou lidé zdarma vyzvednout u své-
ho praktického lékaře, ženy případně i u svého 

Chodby a místnosti oddělení Dětského lékař-
ství Městské nemocnice Ostrava nyní zdobí 
velkoformátové ořezávané obrazy. Malby 
vytvořila mladá a velmi talentovaná student-
ka Lidové konzervatoře a Múzické školy v 
Ostravě Beáta Svitačová. Náměty kreseb 
představují pohádkově stylizovaná zvířátka a 
postavičky, a tak nejenže zútulňují nemocnič-
ní prostředí, ale co je hlavní - zejména zpří-
jemňují pobyt v nemocnici našim nejmenším 
pacientům.
Obrazy ze speciálního sendvičového materiálu 
byly realizovány v průběhu dvou let studentkou 
Beátkou Svitačovou v ateliéru Kresby a malby 
pod vedením vyučující tohoto oboru Mgr. Pavly 
Andraškové. Barvy na vytvoření děl věnovala 
fi rma Tex – Color Ostrava, spol. s.r.o. „Zajíma-
vostí je, že velkoformátové sendvičové podklady 
jsme volili proto, že se z nich dají vyřezat různé 
tvary obrázků, a tudíž působí živěji. Navíc jsou 
lehounké a na stěnách dětského oddělení napros-
to bezpečné,“ přiblížila blíže výtvarný projekt 
Mgr. Andrašková, která také přišla s nápadem 
interiéru několika pokojů, které by v budoucnu 
mohly být stylizovány do podoby vodní, pozem-
ské či vzdušné říše. „Nejprve jsme udělali jen 
pár menších obrázků a jeden větší, ale všichni 
byli touto prací tak nadšeni, že jsme pak domlu-
vili výtvarný projekt, na kterém jsme pracovali 
další dva roky. Dílo vzniklo jako součást závě-
rečné práce a bylo darováno dětskému oddělení 
ostravské městské nemocnice,“ uzavřela Mgr. 
Andrašková.
Výtvarné dílo ocenil také odborný personál dět-

gynekologa. „V minulosti se v naší ambulanci 
test prováděl pomocí tzv. guajakového testu, při 
němž bylo potřeba dodržovat přísný dietní režim 
a provést odběr ze tří vzorků stolice. Od roku 
2009 jsou k dispozici moderní imunochemické 
testy, které již pacienta tolik nezatěžují, neboť 
zde není nutnost držet dietu,“ sdělila primářka 
Pískovská.  Navíc stačí odběr pouze z jediné-
ho vzorku stolice.  Rakovina tlustého střeva je 
ve svém časném stádiu bezpříznaková, nebolí
a krev ve stolici zpočátku lidé vzhledem k jejímu 
malému množství ani nevidí, nebo si jí nevšim-
nou. Většina nádorů tlustého střeva roste pomalu 
a při jejich včasném zachycení existuje význam-
ná šance na úplné vyléčení pacientů. 
Onkologičtí odborníci radí v rámci správné pre-
vence a včasné diagnostiky testování už od 40 
let věku. „Test je samozřejmě možné podstoupit 
i dříve než před dosažením padesáti let, zájem-
ci si jej mohou zakoupit i v naší ambulanci zde
v městské nemocnici, a to za dostupnou cenu 
200 korun,“ uzavřela primářka Pískovská, kte-
rá na závěr dodala, že z vlastních zkušeností ví, 
že testy mají opravdu smysl, neboť už nejednou 
přispěly k odhalení časných forem rakoviny
a nezhoubných polypů u lidí zcela bez příznaků 
střevního onemocnění a k jejich včasné a úspěš-
né léčbě.          (red)

ského oddělení, který se setkává s velmi přízni-
vým ohlasem jak ze strany rodičů, tak ze strany 
samotných dětí „Jménem vedení Dětského lé-
kařství bych chtěla poděkovat za věnování ob-
rázků pro naše oddělení. Obrázky našim malým 
pacientům a rodičům zpříjemňují pobyt v ne-
mocnici, a vytváří tak prostředí, kde se děti cítí 
lépe. Poděkování patří rovněž fi rmě Tex – Color, 
která pro tento účel darovala barvy,“ poděkova-
la vrchní sestra Dětského lékařství Městské ne-
mocnice Ostrava Mgr. Jana Šadibolová.
         (red)

Endoskopické pracoviště Městské nemocnice 
Ostrava zavedlo do praxe novou metodu, pomocí 
níž dokážou lékaři bezpečným způsobem vyřešit 
problém, který způsobuje výchlipka horní části 
jícnu (tzv. Zenkerův divertikl). Zenkerův diver-
tikl je nemoc jícnu, jež se vyskytuje zejména u 
starších lidí (nad 60, resp. 80 let), kterým znepří-
jemňuje polykání a vede k zhoršení příjmu po-
travy i tekutin, následně až k fatálnímu zhubnutí 
pacienta či dokonce k opakovaným zápalům plic.
Lékaři endoskopického pracoviště „fi fejdské“ 
nemocnice však tuto abnormalitu jícnu umí od-
stranit metodou, která skýtá velké množství vý-
hod oproti jiným běžně používaným technikám. 
„Za pomoci endoskopu se speciální převlečnou 
trubicí, takzvané overtube, dojde k fi xaci svalo-
vého můstku mezi divertiklem a jícnem a jeho 
následné protětí (incize) jehlovým nožem. Právě 
svalový můstek je příčinou špatného odchodu 
stravy do jícnu,“ přiblížil operační výkon vedou-
cí lékař Gastroenterologického centra Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Petr Kovala s tím, 
že mezi nesporné výhody výkonu patří jedno-
duchost oproti chirurgickým či ORL technikám, 
krátká doba hospitalizace a zejména komfort pro 
pacienta, který nemusí absolvovat dlouhý ope-
rační výkon v celkové anestezii. „Tento výkon 
jsme schopni nabídnout gastroenterologickým 
i ORL pracovištím v širokém okolí,“ uzavřel 
MUDr. Kovala.        (red)
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Vrchní sestra Dětského lékařství
Mgr. Jana Šadibolová

PŘEDSTAVUJEME:
PhDr. Evu Mrázkovou – vrchní sestru hemodialýzy

PhDr. Eva Mrázková nastoupila do Městské 
nemocnice Ostrava v roce 1987. Od té doby 
pracuje v naší „fi fejdské“ nemocnici nepřetr-
žitě, tedy až na jednu mateřskou dovolenou. 
Nejdříve nastoupila jako zdravotní sestřička 
na oddělení Dermatovenerologie, poté pra-
covala na traumatologické části Chirurgie 
a úrazové chirurgie a v neposlední řadě má 
rovněž nemalé zkušenosti z oddělení Anes-
teziologie a resuscitace (ARO), konkrétně 
z Centra hyperbarické medicíny. Od 1. září 
2011 zastává funkci vrchní sestry na odděle-
ní Hemodialýzy, které se k tomuto datu stalo 
samostatným oddělením. Předtím organizač-
ně patřilo pod oddělení Interny jako jedna
z jejich stanic.  
Paní vrchní, v Městské nemocnici Ostrava 
pracujete jako zdravotní sestřička v rám-
ci různých oddělení už téměř 25 let. Kožní, 
chirurgie, ARO… Co Vás nakonec přivedlo
k Hemodialýze?
Než jsem nastoupila na oddělení Hemodialýzy, 
snad nejvíce mě bavila a přitahovala hyperbaro-
xie. Naše hyperbarické pracoviště je však jedi-
né v celé České republice, kde personál pobývá 
během léčby s pacienty přímo uvnitř přetlakové 
komory. A jelikož mi po pár letech zdravotně ne-
svědčila práce v přetlaku, začala jsem uvažovat 
o změně. Volné místo bylo v té době na metabo-
lické JIP a na hemodialýze. A protože se zdála 
být zajímavější, zvolila jsem hemodialýzu. Pře-
devším proto, že se jedná o práci s mimotělním 
oběhem….
Můžete stručně vysvětlit, v čem vlastně hemo-
dialyzační léčba spočívá?
Na naše specializované pracoviště přicháze-
jí lidé, kterým z různých příčin selhala funkce 
ledvin. Ledviny mohou selhat akutně s nutností 
dialyzační léčby, nebo dochází k  postupnému 
chronickému snižování funkce ledvin, kdy je 
pacient sledován v nefrologické ambulanci a za 
podpory medikamentózní a dietní může žít ješ-
tě nějakou dobu bez dialýzy. Po snížení funkce 
ledvin na minimum je ale nutné zahájit pravidel-

nou dialyzační terapii, kdy má pacient na výběr 
hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu. Tuto 
si provádí pacient sám v domácím prostředí,
k hemodialýze pravidelně dochází na naše pra-
coviště. Hemodialýza je eliminační metodou 
očišťování krve. Jedinou šancí na vyléčení těch-
to pacientů je transplantace ledviny, i když i toto 
řešení je řešením dočasným. My zde však máme 
přes šedesát pacientů a pouze dva z nich jsou 
zařazeni na čekací listině. Zčásti je to dáno tím,
že pouze málo našich pacientů vyhovuje přís-
ným zdravotnickým požadavkům transplantace. 
Setkáváte se s různými osudy a příběhy vážně 
nemocných lidí… Jak to zvládáte Vy sama? 
Zde je to opravdu psychicky náročné nejen pro 
mne, ale pro celý ošetřovatelský personál. My-
slím si, že svoji nelehkou roli zvládáme se ctí. 
Tvoříme spolu s pacienty takový zvláštní druh 
komunity, do které stále někdo přichází a ně-
kdo odchází. Jednotlivé pacienty vídáme i více 
než šest let tři krát týdně zhruba po pěti až šesti 
hodinách, trávíme s nimi mnohdy více času než
s některými svými rodinnými příslušníky. Kaž-
dého z pacientů velmi dobře známe, prožíváme
s nimi všechny jejich starosti i radosti, takže se 
dá říct, že se nacházíme i v roli sociálního pra-
covníka a psychologa. Vytváří se oboustranné 
vazby, i když se snažíme zachovávat profesi-
onalitu, v  podstatě s nimi žijeme jejich životy. 
Většinou nás pacienti oslovují křestními jmény, 
což asi mluví úplně za vše.
Dozvěděla jsem se, že během jedné dialýzy 
projde přístrojem asi tolik litrů krve, kolik 
pacient sám váží v kilogramech, a že jím pro-
teče asi 160 – 200 litrů dialyzačního roztoku. 
To je až neuvěřitelné.
Ano, máte pravdu. Technická stránka dialýzy 
je opravdu velmi zajímavá. Stručně řečeno, zá-
kladem k hemodialýze je upravená voda, která 
se připravuje v technické části našeho pracovi-
ště, dále pak speciální koncentráty a dialyzátor. 
Přístroj – umělá ledvina připraví z vody a kon-
centrátu roztok, který je přiváděn do dialyzátoru. 
Do dialyzátoru je přiváděna i krev pacienta, kde 

na základě fyzikálních dějů dochází k očistnému 
procesu. Dialyzačního roztoku přístrojem prote-
če od 500 – 800 ml za minutu, množství krve 
pak závisí na rychlosti průtoku krve krevní pum-
pou přístroje.
Chystají se na oddělení Hemodialýzy nějaké 
změny do budoucna?
Ano, konečně nás snad čekají opravdu velké 
změny, dlouhodobě očekávané a žádoucí. Začát-
kem tohoto roku se chystal odprodej dialýzy sou-
kromému zájemci, současné vedení tomu však 
stihlo zabránit. Příští rok se musíme k 1. červen-
ci vystěhovat, protože budova hemodialyzač-
ního střediska patří Národnímu památkovému 
ústavu, který ji chce opět začít využívat. Nyní 
se již pravděpodobně podařilo zajistit fi nanční 
prostředky na vybudování nové hemodialýzy,
která bude mít nově šestnáct lůžek oproti dneš-
ním deseti. Vnímám to jako obrovský krok 
dopředu, protože dlouhodobě bojujeme s tím,
že je naše hemodialýza kapacitně zcela nedosta-
tečná. Nacházíme se totiž na hranici třech okresů 
– Ostravy, Opavy a Frýdku-Místku, takže máme 
velkou spádovou oblast. 
Váš manžel také léta pracuje v Městské ne-
mocnici Ostrava. Vnímáte to jako plus? A do-
kážete se doma spolu bavit i o jiných věcech 
než o práci?
Abych řekla pravdu, bavíme se doma o práci 
dost, ale není to tak, že od rána do večera. Ne-
probíráme však pouze naši nemocnici, i když 
ta přináší spoustu společných témat. Mnohdy 
mluvíme o zdravotnictví jako takovém a vede-
me diskuze na toto téma. Postupem času se stá-
le více podobá svému otci, to byl také fi fejdský 
„klubista“. Ví, že základním kamenem úspěchu 
je dobrá práce sester a ošetřovatelů. A také to, 
čemu se dnes poněkud nadneseně říká týmový 
duch.  Nevím sice, jak často se lékaři zamýšlejí 
nad prací zdravotních sester a jak ji vnímají, ale 
spolupráce mezi personálem na všech úrovních 
je opravdu velmi důležitá. Zápornou stránkou 
věci je, že „bojuji“ se svým příjmením. Hodně 
lidí si myslí, že mám výhody, je to však spíše 
zavazující a svazující…
Při zaměstnání jste si dodělala vysokou školu 
a navíc i rigorózní studium. Jste velmi aktiv-
ní, zbývá Vám nějaký volný čas? A co během 
něj nejraději děláte?
Vzhledem k tomu, že už máme dospělé děti, 
nemáme starosti tohoto typu. Přesto toho vol-
ného času zase tolik není. Snažíme si udělat čas 
na kulturní a sportovní zážitky. Co se týče ko-
níčků, mám ráda lyžování a cestování. Je ještě 
spoustu míst, kam bych se chtěla jednou podívat. 
Dosud mě nejvíce uchvátil New York. To místo 
má zvláštní atmosféru, úplně vás pohltí a zcela 
ohromí. 
Na závěr si dovolím položit poněkud citlivou 
otázku. Darovala byste Vy osobně ledvinu?
Kdyby šlo o mé dítě, neváhala bych ani vteři-
nu, tomu bych poskytla cokoliv. V ostatních 
případech by záleželo na okolnostech, otázka 
dárcovství je složitější. V současné době uvažuji
o dárcovství kostní dřeně.

          Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.
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Traumatologická část chirurgického oddělení prošla rekonstrukcí

Rehabilitace Městské nemocnice Ostrava
je po požáru znovu v plném provozu

Pacienti, kteří jsou hospitalizováni na oddě-
lení Chirurgie a úrazové chirurgie v Měst-
ské nemocnici Ostrava, si léčí svá zranění v 
novém moderním a příjemném prostředí. 
Traumatologická část chirurgického oddělení 
totiž na přelomu listopadu a prosince prošla 
rozsáhlými opravami.
Rekonstrukce traumatologické části chirurgic-
kého oddělení, tzv. Chirurgie C, trvala necelý 
měsíc a zahrnovala zhotovení nového rozvodu 
vody, výměnu sanitárního zařízení a instalaci 
nových obkladů. Při těchto opravách pak byla 
potřebná i výměna podlahové krytiny a výmalba 
jednotlivých pokojů. „Bude se nám tady oprav-
du dobře pracovat,“ vyjádřila za celý kolektiv ra-
dost z nově vybaveného pracoviště vrchní sestra 
Chirurgie a úrazové chirurgie Městské nemocni-
ce Ostrava Libuše Špoková.

Oddělení rehabilitace Městské nemocnice Os-
trava je po zářijovém požáru znovu uvedeno 
do plného provozu. Hustý dým a plameny za-
chvátily budovu oddělení Rehabilitační a fy-
zikální medicíny v sobotu 10. září.  Postupně 
se dařilo uvádět do provozu jednotlivá patra 
a části rehabilitačního oddělení. Likvidace 
následků požárů si vyžádala náklady přesa-
hující šestnáct milionů korun.
Požár se začal šířit z přízemí budovy rehabilitace 
Městské nemocnice Ostrava v sobotu 10. září. 
Celkem bylo evakuováno 16 pacientů, 6 rehabi-
litačních pracovníků a 21 žen, které se v danou 
dobu účastnily rehabilitačního kurzu. Jen díky 
profesionálnímu přístupu pracovníků nemocni-
ce a zasahujících hasičů se podařilo předejít ja-
kýmkoli zraněním osob. Požárem bylo poničeno 
především přízemí budovy rehabilitace městské 
nemocnice, kde se nacházela ambulantní část re-
habilitace, jejíž součástí byla mimo jiné sauna, 
bazén a vodoléčba. V prvním a druhém patře bu-
dovy se nacházelo oddělení rehabilitace, kde byli 
hospitalizovaní pacienti. „Hustý dým způsobil 
škody i v místech, které přímo nezasáhly plame-

Celkové náklady přesáhly půl milionu korun a v 
budoucnu by měla být obdobně rekonstruována 
také další oddělení městské nemocnice. „Jsme 
si vědomi toho, že pacienti potřebují kvalitní 
odbornou péči, tu poskytujeme, očekávají od 
personálu vstřícný přístup, o ten se snažíme, a 
v neposlední řadě chtějí být léčení v příjemném 
komfortním prostředí, na tom intenzivně pracu-
jeme a budeme i v budoucnu,“ slíbil na závěr ře-
ditel městské nemocnice MUDr. Tomáš Nykel.
         (red)

ny. Bylo nezbytné vše důkladně vydezinfi kovat, 
znovu vymalovat a vyčistit vzduchotechniku. 
Pátého října se nám podařilo otevřít lůžkovou 
část rehabilitace, osmnáctého října pak začalo 
fungovat další patro, v němž se nacházela nej-
důležitější, provozní část oddělení. Od dnešního 
dne jsou práce na odstranění škod po požáru do-
končeny kompletně a pacientům začíná sloužit 
také přízemí, kde se nachází bazén, vodoléčba a 
další rehabilitační přístroje,“ řekl ředitel Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel s tím, 
že celkové náklady na odstranění škod přesáh-
ly částku šestnáct milionů korun. „Nemocnice 
byla naštěstí pojištěna a pojistka se na tyto škody 
vztahuje. Jsem rád, že může naše rehabilitační 
oddělení začít opět naplno fungovat,“ doplnil 
Nykel. Přesná příčina vzniku požáru, který se 
začal šířit z prostor sauny, která však byla již ně-
kolik let mimo provoz, není dosud znám.
(red)

Slavnostního přestřižení pásky při příležitosti znovu otevření oddělení se ujal ředitel Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel spolu s náměstkem ředitele pro léčebnou péči a pri-
mářem Chirurgie a úrazové chirurgie MUDr. Tomášem Mrázkem. Ph.D, které doprovázeli také 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Mgr. Margita Malíšková, ekonomický náměstek 
ředitele Ing. Petr Šmíd a technik investiční výstavby Ing. Aleš Vícha.
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Dagmar Schindlerová
Marie Kosinková
Miroslav Kubínek

Františka Konečná
Lucie Nováková
Zdeňka Nyčová

Eva Dihlová
MUDr. Miloslav Kokeš

Marie Dvorníková

20 let v MNO: 
Josef Kohut

V měsíci prosinci slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí v
měsíci prosinci:

Poděkování kolektivu
urologického oddělení 

Poděkování zaměstnancům 
Domu sociálních služeb

Poděkování personálu oddě-
lení Interny - Kardiologie 

Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám
a celému kolektivu oddělení Urologie za péči, 
kterou jste mi věnovali při operaci a poope-
rační hospitalizaci na Vašem oddělení. Má 
léčba ještě není ukončena, ale přesto bych už 
teď chtěl ještě jednou vyzvednout profesiona-
litu celého oddělení a kolektivu Urologie.
    
    S pozdravem Ing. Josef Lutz

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem 
zaměstnancům Domu sociálních služeb v Os-
travě-Radvanicích, zejména pak sestřičkám
a ošetřovatelkám za jejich profesionální, lid-
ský a obětavý přístup k péči o paní Vítězslavu
Vavrošovou během jejího zdejšího pobytu. 
Vaše péče pomáhala naší babičce lépe se vy-
rovnat s těžkou situací vzniklou zdravotním 
stavem a nám dodávala klid a jistotu, že je
o ni dobře postaráno. 
Děkujeme a přejeme hodně sil v další práci
a radosti v osobním životě.
    
    Ilona Molatová s rodinou

Přijměte touto cestou mé upřímné poděková-
ní za skvělou péči zdravotnického personálu 
oddělení Interny – Kardiologie, které se mi 
dostalo v případě mé hospitalizace v Městské 
nemocnici Ostrava.
      Petr Ruhswurm

Bezmála čtyřiceti nemocným dětem, které 
jsou v současné době hospitalizovány na od-
dělení Dětského lékařství Městské nemocnice 
Ostrava, vykouzlila na tváři úsměv miku-
lášská nadílka. Role Mikuláše se zhostil ná-
městek ostravského primátora pro dopravu
Bc. Aleš Boháč, kterého doprovázela náměst-
kyně pro oblast zdravotnictví a kultury Ing. 
Simona Piperková spolu se zastupitelkou Ing. 
Lenkou Fojtíkovou.
Mikuláš přišel 6. prosince v odpoledních hodi-
nách, aby zpříjemnil nemocniční pobyt našim 
nejmenším pacientům na všech stanicích dětské-

ho oddělení Městské nemocnice Ostrava. Čo-
koládové fi gurky, adventního kalendáře, lízátka
a hračky se tak dočkaly malé děti, velké děti
i děti na jednotce intenzívní péče. Zástupce statu-
tárního města Ostravy přitom na jejich dobročin-
né akci doprovázel i primář dětského oddělení 
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a vrchní sestra 
Mgr. Jana Šadibolová. Největším překvapením 
pro děti i zástupce oddělení přitom byla návště-
va herny, kde štědrý Mikuláš předal nový DVD 
přehrávač spolu s pohádkami.
         (red)

Pravidelně každým rokem v předvánoční době přijíždí rozradostnit děti hospitalizované na 
dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava některá známá osobnost. V pátek 9. 12. 2011 
od půl čtvrté odpoledne přišla malé pacienty potěšit a rozdat jim dárečky Adéla Gondíková.

Mikuláš rozdával radost a dárky dětem
v Městské nemocnici Ostrava


