
ZPRAVODAJ
NEMOCNICE
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

První letošní miminko
se narodilo v naší porodnici
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Plicní oddělení nebo Hemodialýza se 
mají letos dočkat nových prostor, jed-
notlivé pavilony nových zateplených 
kabátů a na dohled je výstavba pavi-
lonu operačních oborů. Péče zůstává 
zachována v plném rozsahu a krácení 
lůžek se Městské nemocnice Ostrava 
dotýká nejméně z celého kraje. Nejen 
na tyto zásadní události jsme se na 
začátku nového roku zeptali ředitele 
Městské nemocnice Ostrava MUDr. To-
máše Nykla.

Pane řediteli, jsme na začátku roku 
2012, než začneme mluvit o tom, jaký 
bude, zkusme se stručně vrátit k roku 
uplynulému. Jaký pro Vás byl?
Pro mě byl uplynulý rok veselý. Ne, váž-
ně, ti co mě znají, vědí, že jsem veselý 
člověk a snažím se brát život s nadhle-
dem, a stejně tak jsem prožil i ten uplynu-
lý rok. I přesto, že byl plný práce a plný 
výzev. Chci tím jen říct, že rok 2011 se 
pro mě zásadně změnil, když jsem zjistil, 
že město Ostrava chce sloučit záchran-
nou službu, kde jsem působil jako primář, 
s městskou nemocnicí. Ani na chvíli jsem 
nezaváhal a věděl, že se budu ucházet 
o místo ředitele nové organizace.

Výběrové řízení jste vyhrál, nelitujete?
Ne, opravdu ne. Každý den se sice najdou 
chvíle, kdy si sám sobě řeknu, do čeho 
jsem se to dal. Když si na tu otázku za-
čnu odpovídat a v duchu slyším sám sebe, 
kam až to tahle nemocnice může dotáh-
nout, jací lidé v ní pracují, jak jí podporuje 
zřizovatel, tedy město Ostrava, okamžitě 
mám novou sílu, jsem klidný a nepochy-
buji, že vše dopadne, jak má.

Pokračování rozhovoru na straně 2

První ostravské miminko a zároveň první 
miminko celého Moravskoslezského kraje 
roku 2012 se narodilo v nové moderní porod-
nici Městské nemocnice Ostrava. Holčička, 
kterou rodiče pojmenovali Marie Ludmila, 
se narodila hodinu a pět minut po půlnoci. 
Marie Ludmila po narození vážila 2 550 gramů 
a měřila 47 centimetrů. Vše proběhlo bez kom-
plikací a děťátko i maminka se těší dobrému 
zdraví. Holčička už má doma dva sourozence, 
chlapečky, a jeden z nich se narodil na Silves-
tra před pěti lety také v porodnici městské ne-
mocnice. „Všechny tři mé děti přišly na svět 
v porodnici Městské nemocnice Ostrava. Vědě-
la jsem, do čeho jdu, jací jsou zde profesioná-
lové a ani na chvíli jsem neuvažovala, že bych 
rodila někde jinde. Mohu-li, ráda bych podě-
kovala celému personálu porodního oddělení 
a panu doktoru Mihulovi, který byl u všech po-
rodů mých dětí,“ netajila se spokojeností ma-
minka prvního ostravského a moravskoslezské-
ho miminka paní Ludmila. 
V pondělí 2. ledna navštívil maminku Ludmilu 
s dcerou Marií Ludmilou primátor Ing. Petr Kaj-
nar, aby holčičku uvítal jako prvního letošního 
občánka města Ostravy. Uvítání se zúčastnila 
také náměstkyně primátora Ing. Simona Piper-
ková a ředitel městské nemocnice MUDr. Tomáš 
Nykel. Od představitelů města Ostravy dostala 
holčička zlatou pamětní minci, plyšovou hračku 
a dárky, zástupci nemocnice ji pak obdarovali 
hodnotným kosmetickým balíčkem z lékárny.
Porodnice Městské nemocnice Ostrava prošla 
v první polovině loňského roku rozsáhlou mo-
dernizací, která si vyžádala investice ve výši bez-
mála padesát milion korun. „Budoucí maminky 
naleznou v městské nemocnici skutečně velmi 
moderní a profesionálně vybavenou porodnici. 
Všichni, kteří se rozhodují, kde přivedou svého 
potomka na svět, si naši porodnici mohou každý 
čtvrtek odpoledne prohlédnout, podívat se jaké 

prostředí nabízíme, promluvit si s personálem, 
který se o ně bude starat, a s důvěrou se zeptat 
na vše co je zajímá,“ upřesnil ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.
Přestože v prvním pololetí loňského roku byl 
provoz porodního oddělení Městské nemocni-
ce Ostrava částečně omezován, počet miminek, 
který za celý rok poprvé nahlédl na svět právě na 
fifejdách, přesáhl tisícovku. „Celkem se v naší 
porodnici v roce 2011 narodilo 1 080 dětí. Je to 
úctyhodné číslo vzhledem k tomu, že provoz 
porodnice byl po určité období omezen. Věříme, 
že se v roce 2012 narodí na fifejdách až 1 500 
miminek. Nová moderní porodnice k tomu má 
všechny předpoklady,“ uzavřel Nykel.           (red)

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz

Městskou
nemocnici

čeká
dynamický 

rozvoj
Na snímku náměstkyně primátora Simona Piperková, ředitel nemocnice Tomáš Nykel a jeho náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči Margita Malíšková gratulují mamince prvního miminka roku 2012.

Maminka Ludmila s pamětní medailí, kterou její dcera 
dostala od primátora města Ostravy, Petra Kajnara.
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Pokračování rozhovoru ze strany 1 

Kam to tedy podle Vás může Městská ne-
mocnice Ostrava dotáhnout, když Vás to 
uklidňuje? Uklidněte i Ostraváky.
Má našlápnuto k tomu stát se jedinečným 
zdravotnickým zařízením. Ročně ošetříme 
statisíce pacientů, desetitisíce hospitalizuje-
me. Poskytujeme komplexní péči, nezamě-
řujeme se pouze na ekonomicky zajímavé 
obory. Výsledky operací a zákroků jsou 
výborné, mladí lékaři mají zájem získávat 
u nás zkušenosti a zkušení lékaři jsou 
ochotni dát nám přednost před soukromým 
sektorem, pracovat v městské nemocnici, 
a své zkušenosti předávat. Navíc musím 
znovu opakovat, že zřizovatel chápe nezbyt-
nost tohoto zařízení a potřebu jeho dalšího 
rozvoje.
Pojďme tedy k tomu rozvoji. Něco málo 
jsme naznačili již v úvodu celého roz-
hovoru. Řekněte, jak se bude fifejdská 
nemocnice rozvíjet?
Dovolíte-li, nebudu zdůrazňovat profes-
ní růst naší nemocnice, ten je dán zájmem 
mladých i zkušených lékařů, jak už jsem 
říkal. Důraz klademe a budeme klást také 
na lidský přístup k pacientům. Důležité pro 
nás je, že se zasloužených investic dočka-
jí také více než padesát let staré budovy 
a jednotlivá oddělení. Dopadne-li vše dob-
ře, mohly by se jednotlivé pavilony dočkat 
v letošním roce nových střech, oken i zatep-
lených fasád. Přestěhuje se plicní oddělení 
a oddělení hemodialýzy a začne se budovat 
pavilon operačních oborů.
Tak postupně, kam a proč se bude stěho-
vat plicní oddělení a hemodialýza?
Je to prosté, obě zmíněná oddělení, jak plic-
ní, tak hemodialýza se v tuto chvíli nacházejí 
v prostorách, které jednak nejsou v nejlep-
ším stavu, ale hlavně nepatří nemocnici, ný-
brž památkovému ústavu. Památkový ústav 
získal prostředky na to, aby budovu opravil 
a zřídil v ní své depozitáře. Logicky jsme 
tedy z nájmu těchto prostor dostali výpo-
věď a byli nuceni řešit urychleně náhradní 
prostory. Plicní oddělení se tedy přestěhu-
je do areálu nemocnice, do budovy, kte-
rou pamětníci znají jako starou ortopedii, 
a současníci tam chodí na odběry krve. 
Budova bude kompletně zrekonstruována 
a přestavěna. Hemodialýza, se pak pře-
stěhuje do pavilonu, kde je nyní centrální 
sterilizace. Obě oddělení se tak koneč-
ně dočkají nových, vyhovujících prostor, 
v nichž je ročně navštíví desetitisíce pacien-
tů. Obě tyto investice si dohromady vyžáda-
jí náklady přes sto milionů korun.
Zmínil jste rovněž výstavbu pavilonu ope-
račních oborů, co si pod tím představit?
Nemocnice s více než sedmi sty lůžky, dva-
ceti odděleními si nejen zaslouží, ale nezbyt-
ně potřebuje, aby její srdce, tedy operační 
sály jednotlivých oddělení, dospávací poko-
je, centrální sterilizace i lůžka anesteziolo-
gickoresutitačního oddělení byla situována 

do jednoho pavilonu. Jde o projekt, který 
je plánován již mnoho let, přesně od roku 
2003. Letos však vše nasvědčuje tomu, že 
by skutečně mohla začít jeho realizace. Prv-
ním krokem bude demolice pavilonu býva-
lého kožního oddělení, který je již osmnáct 
let mimo provoz a jeho rekonstrukce již 
není reálná ekonomicky ani technicky. Na 
jeho místě by se pak ještě na podzim letoš-
ního roku měl začít stavět nový šestipatro-
vý pavilon, který sloučí operační obory, ste-
rilizaci, ARO, oddělení centrálního příjmu 
a navíc bude na střeše disponovat také heli-
portem. Jedná se však o obrovské náklady 
a tak doufáme, že se vše podaří dotáhnout 
do zdárného konce.

Jak Vás poslouchám, za dva roky měst-
skou nemocnici nepoznáme. Hrozí 
v průběhu jednotlivých prací omezení 
poskytovaných zdravotních služeb?
Všechny práce jsou a budou plánová-
ny tak, aby na sebe navazovaly. Tak, aby 
vždy oddělení, kterých se rekonstrukce 
přímo dotknou, bylo možno dočasně pře-
místit. Pacienti samozřejmě budou muset 

věnovat zvýšenou pozornost při pohybu 
po nemocnici, na druhou stranu chystáme 
dostatečnou informační kampaň za po-
mocí medií, webových stránek i interního 
informačního systému, aby vždy pacienti 
s předstihem věděli, dojde-li ke změnám. 
Ale znovu opakuji, že změny bude před-
stavovat pouze dočasné stěhování někte-
rých oddělení, což je každoroční praxe ve 
všech nemocnicích, například při malování, 
rekonstrukcích nebo přestavbách. Péče se 
v městské nemocnici v roce 2012 omezovat 
nebude. Vyšší nároky budou kladeny pouze 
na náš personál, ale věřím, že vyhlídky na 
špičkové, moderní a vyhledávané pracoviště 
nám všem dodá sílu k tomu tyto práce navíc 
zvládnout.

V úvodu jsme zmínili také rušení lůžek, 
které se přímo dotýká všech nemocnic 
u nás. Jak moc musí rušit lůžka městská 
nemocnice?
Jsem rád, že také jednání se zástupci po-
jišťoven nám jasně dokázala, že Městská 
nemocnice Ostrava má nezastupitelnou 
roli. Oproti většině dalších nemocnic se 
nás rušení lůžek dotýká minimálně. Koneč-
ná dohoda s pojišťovnami pro nás zname-
ná rušení cca 8 % lůžkového fondu napříč 
všemi odděleními, což v praxi představuje 
u jednotlivých oborů vždy pouze jednotky 
lůžek. Důležité pro nás je, že nám zároveň 
pojišťovny umožnily významnou část lůžek 
z uvedených 8 % nerušit úplně, ale převést 
na lůžka následné péče. Pokud to mám říct 
srozumitelně, pacienti u nás žádné snižování 
lůžek nepocítí.

Končíme optimisticky, co byste popřál 
sobě, svým kolegům i pacientům městské 
nemocnice do roku 2012?
Radost, radost ze života. Starostí kolem sebe 
všichni máme a budeme mít pořád dost, tak 
ať si každý najde v tom roce chvilky, kdy mu 
bude dobře, kdy se bude na všechny usmí-
vat, protože pak se budou usmívat všichni.

Městskou nemocnici čeká dynamický rozvoj
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Ostravská Linka důvěry plní své poslání 

Benefiční vánoční
koncert Janáčkovy
filharmonie pro
dětské oddělení

V průměru na tři tisíce kontaktů zazna-
menává každoročně Linka důvěry Ostra-
va, jež je součástí Psychiatrie „fifejdské“ 
městské nemocnice. Odborný personál po-
máhá ve dne i v noci lidem, kteří se octli 
v ohrožení psychického zdraví nebo v jiné 
obtížné situaci. Psychologickou podporu v 
zátěžových životních situacích lze přitom 
vyhledat prostřednictvím telefonického, 
mobilního nebo internetového kontaktu.
Linka důvěry Ostrava funguje nepřetržitě od 
září roku 1990 jako součást sítě zdravotních 
a psychosociálních služeb v městě Ostrava. 
Byla první v České republice, která poskyto-
vala své služby i po internetu. „Počty kontak-
tů se v posledních letech pohybují v rozmezí 
od 2 500 do 3 500 ročně. Linka je v podvě-
domí do značné míry zapsána jako pracoviště 
pro prevenci sebevražd, to však platí jen do 
jisté míry, neboť témata volajících jsou mno-
hem obsáhlejší,“ vysvětlil vedoucí Linky dů-
věry Ostrava PhDr. Svatopluk Antoš s tím, že 

Stalo se tradicí, že vánoční benefiční koncert 
Janáčkovy filharmonie je určen na podporu 
Městské nemocnice Ostrava, konkrétně je-
jímu dětskému oddělení.  Vánoční koncert, 
jehož hlavní částí byla Rybova Česká mše 
vánoční, se konal 20. prosince 2011, tradičně 
za obrovského zájmu veřejnosti. Dětské lé-
kařství MNO tímto získalo částku přesahující 
osm tisíc korun. „Vážíme si pomoci ze strany 
tak uznávaného tělesa, jakým je Janáčkova 
filharmonie, peníze budou využity v rámci 
modernizace dětského oddělení. Všem, kteří 
se na pomoci jakkoli podíleli, patří náš velký 
dík,“ poděkoval za všechny jménem Městské 
nemocnice Ostrava primář dětského odděle-
ní a iniciátor vánočních benefičních koncertů 
na podporu dětských pacientů, prof. MUDr. 
Jaroslav Slaný, CSc.

lidé volají kvůli psychickým problémům růz-
ného druhu. Jedná se o náhlé události, jako 
jsou úmrtí, nehody, nevěry či oznámení zdra-
votní diagnózy. Neobvyklé však nejsou ani 
krize vztahové, popř. problémy vyplývající 
ze závislostí různého druhu. Dlouhodobě se 
objevují i témata spojená s dopady sociálních 
a ekonomických tlaků. 
Linka důvěry Ostrava v loňském roce zavedla 
novou dílčí službu - tzv. Linku důvěry plus. 
„Jelikož na lince důvěry pracují lidé různých 
specializací, rozhodli jsme se od začátku roku 
2011 vyzkoušet novou službu, která dává 
možnost cílenějšího kontaktu s některým 
z našich odborníků,“ popsal novinku Antoš, 
který také dodal, že otázky mohou být směřo-
vány k různým specialistům, např. psychiat-
rům, psychoterapeutům či odborníkům na zá-
vislosti. Časy, kdy jsou veřejnosti k dispozici, 
jsou vypsány na webových stránkách www.
mnof.cz/linka_duvery. (red)

Městská nemocnice Ostrava poskytuje
komplexní psychiatrickou péči

Linka důvěry
T  +420 596 618 908

M +420 737 267 939

E  linka.duvery@mnof.cz

V rámci oddělení Psychiatrie Městské ne-
mocnice Ostrava fungují kromě linky důvěry 
také psychiatrické ambulance, psychologická 
ambulance a protialkoholní záchytná stanice. 
V loňském roce 2011 bylo v ambulancích psy-
chiatrického oddělení ošetřeno celkem 6 659 
pacientů, 638 z nich vyhledalo pomoc ústav-
ní psychiatrické pohotovostní služby. „Na 
protialkoholní záchytné stanici evidujeme za 
celý minulý rok 2 151 záchytů, více než tisíc 
z tohoto počtu klientů se na naší záchytce 
ocitlo poprvé,“ sdělila vrchní sestra oddělení 
Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava Rad-

mila Vysloužilová. Kolektiv lékařů, klinických 
psychologů a  všeobecných sester se stará 
především o pacienty, kteří trpí schizofrenií, 
depresivními, úzkostnými či manickými sta-
vy, pacienty s demencí, Alzheimerovou ne-
mocí, poruchou osobnosti, mentální retarda-
cí, vývojovou poruchou či poruchou příjmu 
potravy (bulimie, anorexie) a další. 
„Zaznamenáváme větší nárůst pacientů. 
V současnosti bývá velkým problémem lidí 
finanční nejistota a obava ze ztráty zaměst-
nání. Je spousta občanů, kteří mají obavy, 
zda vyjdou s penězi a zda uživí rodinu, což 

může vyvolat různé psychické problémy. 
Někteří z nich své problémy řeší alkoholem 
a neuvědomují si, že si tím spíše přitíží,“ ob-
jasňuje Vysloužilová. „I takovým pacientům 
se snažíme pomoct, součástí našeho psychi-
atrického oddělení je specializovaná ordinace 
pro léčbu závislostí dospělých osob, jako je 
alkoholismus či toxikomanie,“ uzavřela Vy-
sloužilová. „Veškeré výše uvedené činnosti 
budeme i nadále provozovat pro jejich neza-
stupitelný význam z pohledu komplexnosti 
ostravské metropolitní nemocnice,“ zdůraznil 
ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Nykel.     (red)

Vedoucí Linky důvěry Ostrava
PhDr. Svatopluk Antoš.
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Vrchní sestra Dětského lékařství
Mgr. Jana Šadibolová

PŘEDSTAVUJEME:
Mgr. Margitu Malíškovou – náměstkyni ředitele pro 
ošetřovatelskou péči a vrchní sestru oddělení Kardiologie

Mgr. Margita Malíšková začala v Městské 
nemocnici Ostrava pracovat v roce 2004. 
Postupně pracovala jako vrchní sestra na 
internách a kardiologii. Od července le-
tošního roku zastává spolu s funkcí vrchní 
sestry na oddělení Kardiologie také pozici 
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Zku-
šenosti má z několika zdravotnických za-
řízení. Zajímalo nás, co je její každodenní 
náplní, kde vidí budoucnost městské ne-
mocnice, nebo jak se jí pracuje v čele zdra-
votních sestřiček a ošetřovatelů. 

Paní náměstkyně, kardiologie a interní 
obory nejsou jediné oblasti Vaší pracovní 
dráhy. Zkušenosti máte také z oddělení 
gynekologie a porodnictví a pracovala jste 
rovněž jako vedoucí v domově seniorů.
Ano, je to docela široký záběr. V těšínské ne-
mocnici jsme s kolegy zaváděli alternativní 
polohy porodu, porody do vody a podobně. 
Pracovat u miminek je opravdu krásná práce, 
ale nemůžu říct, že by se mi nelíbila ani práce 
se starými lidmi v domově seniorů. Důležité 
je, aby měl člověk pozitivní vztah k lidem, 
a ten já mám.

Kromě toho, že v současnosti vedete ošet-
řovatelský úsek, pracujete také jako vrchní 
sestra oddělení Kardiologie. Dá se to všech-
no zvládat?

Jako vrchní sestra mám pracovní úvazek 0,2 
a jako náměstkyně úvazek 0,8. Přestože je to 
náročné a já mám mnoho pracovních povin-
ností, zvládnout se to dá. Navíc mě práce ve 
zdravotnictví opravdu baví, takže si nemůžu 
stěžovat.  Jsem ráda, že díky úvazku na kar-
diologii neztrácím kontakt s přímou prací se-
stry. Moc mi to pomáhá v práci náměstkyně.

Důležitou pracovní povinností náměstkyně 
ředitele pro ošetřovatelskou péči je vedení 
všech vrchních sester, takže s každou z nich 
úzce spolupracujete. Zřejmě není vždy jed-
noduché, jak se tak říká, zavděčit se všem. 
Pokud je člověk obklopen správnými lidmi 
a spolupráce funguje, je všechno mnohem 
jednodušší. Je sice pravda, že s některými 
vrchními sestřičkami se vychází lépe a s ně-
kterými hůře, ale vesměs je se všemi spolu-
práce na velmi dobré úrovni. Podle mě hodně 
záleží na tom, jaký člověk je a jaké má ko-
munikační schopnosti, já osobně raději vše 
řeším rozumnou domluvou nežli direktivním 
řízením. Výhodou práce v Městské nemocnici 
Ostrava je skutečnost, že jsou zde sestry na 
velmi vysoké úrovni. Mají velkou zásluhu na 
tom, jak kvalitní služby nemocnice poskytuje.

Jako vrchní sestra se podílíte na rozvoji 
oddělení již delší dobu, jako náměstkyně 
nyní máte podíl na rozvoji nemocnice jako 
takové. Co pokládáte za stěžejní?
Musím říct, že je pro mě čest podílet se spo-
lu s vedením na rozvoji tohoto pro Ostravu 
a okolí nepostradatelného zdravotnického za-
řízení. Pro mě je velmi důležité, aby úspěšně 
proběhla rekonstrukce plicního oddělení, aby 
zdárně proběhly všechny plánované staveb-
ní úpravy, čímž se zvýší náš již tak vysoký 
standard kvality poskytované péče. Další 
záležitost, kterou považuji za zcela zásadní, 

je vybudování nového hemodialyzačního 
střediska. Samozřejmě vše v rámci finančních 
možností.

Co Vás v současné době nejvíce zaměstnává?
Intenzivně pracujeme na přípravě k akreditaci 
nemocnice, která je naplánovaná na listopad 
letošního roku, a myslím, že se nám to daří. 
Kromě toho v současné době plánujeme veš-
keré vzdělávací akce na celý letošní rok. Roz-
víjení a zlepšování vzdělanosti pracovníků 
považuji za velmi důležité. No a v neposlední 
řadě se připravujeme na auditní a kontrolní 
činnost.

Co pro Vás osobně znamenalo sloučení 
městské nemocnice s městskou záchrannou 
službou v červenci loňského roku? Považu-
jete spojení těchto dvou organizací města 
za přínos?
Rozhodně to považuji za nesmírný přínos. 
Neříkám, že proces slučování byl jednoduchý 
a bezproblémový. Bylo třeba sjednotit spous-
tu dílčích procesů, ale první pozitiva se začala 
projevovat téměř hned po samotném slouče-
ní. A to je myslím dostatečná satisfakce za 
všechno vynaložené úsilí. 

Jakým způsobem odpočíváte či relaxujete?
Jistěže nejen prací je člověk živ. Ráda spor-
tuji, cvičím, navštěvuji několik sportovních 
klubů, intenzivně se zajímám o divadelní 
i výtvarné umění.

Máte i nějaké další koníčky?
Mým dalším velkým koníčkem je náš pes 
a procházky s ním. Máme doma Brazilskou 
filu, fenku jménem Bona. Také mám velmi 
ráda turistiku, v rámci časových možností 
ráda vyrážím na hory, nejčastěji do Beskyd. 
A co se týče cestování, ráda jezdím za teplem 
k moři, nejčastěji do Chorvatska.

Stojíme na začátku nového roku, chtěla 
byste něco vzkázat svým kolegyním a ko-
legům?
Ano, chtěla bych všem velmi poděkovat za 
dosavadní spolupráci. A jsem přesvědčena 
o tom, že naše spolupráce bude minimálně 
stejně tak dobrá a úspěšná i v roce letošním. 
Pokud budeme pracovat týmově, společně 
zvládneme všechny případné překážky a pro-
blémy.

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Je pro mě čest podílet 
se spolu s vedením na roz-
voji tohoto pro Ostravu 
a okolí nepostradatelného 
zdravotnického zařízení.“

„Mým velkým koníčkem 
je náš pes a procházky 
s ním. Máme doma Brazil-
skou filu, fenku jménem 
Bona.“

Mgr. Margita Malíšková se svým psem, fenkou Bona.
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Vánoční svátky i Silvestr tradičně přidaly
práci našim lékařům i sestřičkám
V úrazových ambulancích Městské nemoc-
nice Ostrava bylo od rána 31. prosince 2011 
do rána 1. ledna 2012 ošetřeno bezmála sto 
pacientů, dalších více než třicet potřebova-
lo pomoc internistů a desítky nemocných 
využilo ambulancí Lékařské služby první 
pomoci. 
Nejčastějším úrazem bylo zranění v obličeji, 
které si většinou pacienti nezpůsobili sami, 
dále řezné rány od skla nebo zlomeniny. Trž-
nou ránu způsobenou zábavní pyrotechnikou 

ošetřovali lékaři Městské nemocnice Ostrava 
jen jednu.
Ambulance Lékařské služby první pomoci 
ošetřovaly především pacienty s chřipkami 
a střevními obtížemi. První pomoc celkem 
vyhledalo 127 dospělých, 80 dětí a 77 pacien-
tů využilo služby zubní pohotovosti.
Tradičně jako každým rokem měli mnoho 
práce lékaři a sestry na Protialkoholní záchyt-
né stanici, jež je součástí oddělení Psychiat-
rie Městské nemocnice Ostrava. Záchytka se 

začínala postupně plnit již od odpoledních 
hodin, o půlnoci pak již na ní střízlivělo pět 
mužů a jedna žena, do rána přibyly další dvě 
ženy. Vzhledem k množství podnapilých bylo 
nezbytné pacienty vozit také do dalších zá-
chytných stanic v Karviné a Frýdku Místku. 
V Ostravě skončili v péči lékařů opilí pře-
devším mladí lidé kolem dvaceti let a jeden 
mladistvý ročník 1994. Ve většině případů byl 
alkohol navíc kombinován s dalšími omam-
nými látkami.         (red)

Novinky za 4. čtvrtletí r. 2011
Oddělení Centrálního příjmu s emergency 
• LCD TV pro pacienty na úrazové a akutní chir.
   ambulanci
• Monitor VF pro Emergency Dasch 4000 
   a Interní ambulanci Dasch 2500

Oddělení Dětské lékařství  
• KOUPACÍ KBELÍK pro děti (dar)
• dokončena rekonstrukce Mléčné kuchyně
• na Oddělení větších dětí nainstalován
   elektronický vrátný (dar)
• ZŠ Nádražní věnovala dětem v prosinci
   malované obrázky a sbírku plyšáků

Oddělení Gynekologie a porodnictví 
• odběry pupečníkové krve na kmenové buňky 

Oddělení Chirurgie a úrazové chirurgie
• rekonstrukce st. C 

Oddělení Kardiologie
Sponzorský dar
• st. H - 2 nové stacionáře
• dovybavení katetrizačního sálu
• st. H, I - LCD TV  

Oddělení Otorinolaryngologie 

Příjmová ORL ambulance: 
• ICS Chartr EP 200 - přístroj k měření evokovaných 
  sluchových potenciálů (BERA). Jde o objektivní
   metodu vyšetření sluchu, pomocí které lze zjistit 
   práh sluchu či diagnostikovat nádory mozkomo-
  zečkového koutu.
• Lupenlaryngoskop a stroboskop s kamerovým
   systémem a záznamovým zařízením - umožňuje 
   vyšetření hrtanu a hypofaryngu se zvětšením
   a podrobné vyšetření hlasivek, včetně kmitání.

Lůžková část:
• Televize na pokojích pacientů

Oddělení Patologie 
• byly pořízené dva přístroje, barvící a monto-
   vací automat firmy Sakura, který zabezpečí vyš-
   ší standardizaci  barvení preparátů a zejména 
   zlepší pracovní prostředí v laboratoři, sníží 
   výpary chemikálií v ovzduší
• další přístroj je vakuový přečerpávací tkáňový 
   procesor firmy Sakura, který usnadní zpra-
   cování tkání a dovolí nám zpracovat všechen    
   bioptický i nekroptický materiál.

Oddělení Radiologie o zobrazovací metody
• Na pracovišti Magnetické rezonance - nový 
   vyšetřovací postup-MR-artrografie ramene

Oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny
• po požáru nově zrekonstruovaná vodoléčba    
   včetně příslušenství, prostory pro teploléčbu
   a magnetoterapii
• na vodoléčbě jsou k dispozici nové vířivé láz-
   ně pro horní a dolní končetiny, celotělová víři-
   vá lázeň, podvodní masážní vana a hydrogalvan
• na magnetorapii 2 nové přístroje BTL
• extremiter pro vakuokompresní terapii 
   a parafínová lázeň pro aplikaci tepla, motodla-
   ha pro pasívní rozcvičování ramenního kloubu 

Oddělení Urologie  

Lůžková část:
• zakoupení 1 ks monitoru životních funkcí
• zakoupení 1 ks nového televizoru pro pacienty

   Mgr. Kamila Majkusová   
  Oddělení ošetřovatelské péče
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Občanské sdružení ŽELVIČKA usiluje o lepší život
handicapovaných dětí a jejich rodin. Pomoci můžete i Vy.

Webové stránky Městské nemocnice Ostrava navštíví
v průměru pět set lidí denně (www. mnof.cz)

Pomoc handicapovaným dětem je smys-
lem a hlavní náplní občanského sdružení 
ŽELVIČKA, které funguje již desátým 
rokem. Působí při Dětském rehabilitačním 
stacionáři v Ostravě-Porubě, jenž je deta-
šovaným pracovištěm Městské nemocnice 
Ostrava.
Bezmála čtyřicet členů se kromě stěžejní-
ho cíle - podpory vybavenosti stacionáře 
odbornými pomůckami, zaměřuje také 
na sdružování rodin pečujících o postiže-
né dítě, pomáhá dětem navazovat nové 
sociální kontakty, nebo učí děti co nej-
větší samostatnosti. Každý, kdo by chtěl 
podpořit činnosti sdružení, může přispět 
jakoukoliv částkou na darovací účet číslo 
1662874369/0800.
Sdružení ŽELVIČKA vzniklo v roce 2002 
jako iniciativa rodičů, kteří sami vychovávají 
postižené dítě. V minulých letech se sdruže-
ní zasloužilo například o vybavení dětského 
stacionáře různými odbornými pomůckami. 
„Podařilo se nám zajistit finanční prostředky 
k zakoupení speciálního programu a pomůcek 
na logopedická cvičení, která dětem pomáhají 
v rozvoji mluvení a učení písmen a slov. Paní 
logopedka za pomoci těchto pomůcek učí 
poznávat děti také různé předměty a tvary,“ 
sdělila členka občanského sdružení ŽELVIČ-
KA Marcela Jendrulková s tím, že v minulém 
roce se podařilo zajistit prostředky na nákup 
interaktivní tabule, na kterou paní učitelka 
společně s dětmi maluje, učí je rozpoznávat 

Více než sto osmdesát tisíc návštěv zazna-
menaly webové stránky Městské nemocni-
ce Ostrava od 1. ledna do 31. prosince 2011. 
To je v průměru téměř pět set návštěvníků 
denně. Nejsilnějším dnem byl 11. červenec 
s 930 návštěvami. Uživatelé zobrazili za 
celý minulý rok celkem 1 172 539 stránek, 
průměrně přitom návštěvník stráví na na-
šem webu 2 minuty a 51 sekund.
Proti roku 2010 stoupla návštěvnost stránek 
městské nemocnice o více než 12 %, počet 

tvary, ale také pouští pohádky.
Sdružení mimo jiné pro děti organizuje volno-
časové aktivity a zábavní akce. „Každoročně 
například připravujeme oslavy Dětského dne 
se spoustou her a soutěží. S dětmi během roku 
vyrábíme výrobky, které jsou poté na prodej 
na různých akcích, výstavách a prezentacích. 
Výtěžek z každé akce je věnován dětem na 
koupi pomůcek, které potřebují,“ vysvětluje 
Jendrulková. Potřeby handicapovaných dětí, 

které navštěvují dětský stacionář, jsou rok od 
roku větší. „Do budoucna budou děti potřebo-
vat obnovit speciální židličky, invalidní me-
chanické vozíky, elektrický invalidní vozík 
a spoustu dalších věcí, které jsou opotřebova-
né a za krátký čas již budou zcela nepouži-
telné,“ přiblížila členka sdružení ŽELVIČKA 
Marcela Jendrulková. Další vize sdružení za-
hrnuje také zvelebení a zútulnění místností, 
ve kterých děti tráví svůj dopolední čas. „Je to 
však cesta daleké budoucnosti, která snad pro 
nás bude jednou dosažitelná,“ doplnila Jen-

drulková. Každý, kdo by chtěl podpořit čin-
nosti sdružení, může přispět jakoukoliv část-
kou na darovací účet číslo 1662874369/0800.
„Kromě radosti z velmi dobrého kolektivu 
personálu stacionáře a hlavně kamarádství 
s ostatními maminkami, které jsou na tom 
stejně jako já nebo jiní rodičové pečující 
o dítě s handicapem, mi největší uspokojení 
přináší to, že pro naše děti zorganizujeme růz-
né akce, získáme dary, a tím pádem můžeme 
zaopatřit potřebné věci do stacionáře,“ uza-
vřela Jendrulková.           (red)

zhlédnutých stránek o více než 26 % a prů-
měrná doba strávená na webu o téměř 6 %. 
Logicky nejvíce návštěvníků se připojuje 
z České republiky (95 %), neobvyklá však 
nejsou ani připojení ze Slovenska, Německa, 
Velké Británie, USA, Polska či Rakouska. 
V rámci Česka se uživatelé nejčastěji připo-
jují z Ostravy (56 %) a Prahy (13 %), méně 
často pak z Brna, Frýdku-Místku, Havířova, 
Opavy, Olomouce či Hlučína.
Od října 2011 funguje na našem webu tzv. 

fulltextové vyhledávání, které umožňuje uži-
vateli vyhledávat podle zvoleného výrazu. 
Deseti nejčastějšími hledanými výrazy byly: 
porodnice, pohotovost, lékárna, ortopedie, re-
habilitace, rentgen, ORL, volná místa, neuro-
logie a  pokladna. Zajímavou informací také 
je, že zhruba 53 % návštěv tvoří návštěvní-
ci, kteří jsou na webu www.mnof.cz popr-
vé, zbylých 47 % jsou opakovaně vracející 
se uživatelé.        
        (red)

Ptáte se
„Proč právě ŽELVIČKA?“

Je to jednoduché. Želvička 
je malý pohyblivý tvoreček, 
ale ocitne-li se na zádech,

bez cizí pomoci si neví rady. 
Proto je naším cílem co nejvíce 
lidských želviček otočit na nohy.

Občanské sdružení
Želvička

Ukrajinská 1534
708 00 Ostrava - Poruba

Číslo darovacího účtu: 
1662874369/0800

10 oddělení s nejvíce navštěvovanými webovými stránkami

Gynekologie a porodnictví 63 061
Počet zobrazení webových stránek daného oddělení

Interna 50 624
Chirurgie a úrazová chirurgie 25 848

Dětské lékařství 24 498
Ortopedie 22 078

Neurologie 17 728
Kardiologie 17 512

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) 17 197
Neurochirurgie 14 289

Anesteziologie a resuscitace (ARO) 13 651
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Hyperbarická medicína funguje nově
jako samostatný primariát
Zřízení samostatného primariátu zname-
ná možnost dalšího rozvoje hyperbarické 
medicíny v městské nemocnici. Bude mož-
né ucházet se o granty, odborně vzdělávat 
nové lékaře, nebo se jako specializované 
pracoviště účastnit konferencí 
a seminářů. Hyperbarická medicína po-
máhá pacientům s chronickými i akutními 
zdravotními potížemi, především se jedná 
o otravy oxidem uhelnatým, plicní embolie, 
dekompresní onemocnění potápěčů nebo 
náhlou hluchotu.
Hyberbarická medicína dosud v Městské ne-
mocnici Ostrava fungovala jako součást od-
dělení Anesteziologie a resuscitace (ARO). 
„Rozhodli jsme se od ledna zřídit samostatný 
primariát centra hyperbarické medicíny. Dů-
vody jsou prosté, jedná se o kvalitní, specia-
lizované pracoviště, které je navíc jediné na 
celé Moravě. Tím, že nyní působí jako samo-
statný primariát, dosáhne snáze na nejrůznější 
granty, může si vzdělávat nové lékaře, nebo se 
účastnit odborných konferencí. To znamená 
další zkvalitnění péče pro pacienty a profesní 
růst celé městské nemocnice,“ přiblížil důvo-
dy zřízení primariátu Hyperbarické medicíny 
ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel.

MUDr. Michal Hájek vede primariát 
hyperbarické medicíny
Primářem byl jmenován MUDr. Michal Há-
jek, který je zároveň předsedou České spo-
lečnosti hyperbarické a letecké medicíny 
ČLS JEP a členem  mnoha dalších odborných 
společností, např. výkonného výboru Ev-
ropské komise pro hyperbarickou medicínu, 
ve které jsou zastoupeni lékaři z členských 
zemí EU, ale i Turecka a Ruska. „Celkem 
šestnáct lékařů bude od nynějška zajišťovat 
provoz fifejdského hyperbarického pracoviš-
tě, zejména formou telefonických příslužeb. 
Jde jednak o interní lékaře z oddělení ARO, 
interny či chirurgie, a jednak o lékaře externí, 

kteří nám budou vypomáhat v rámci dohod. 
Fakticky tak dojde k maximálnímu zefektiv-
nění provozu a zároveň k zvýšení kvality péče 
o pacienty i větší bezpečnosti provozu,“ sdělil 
primář Centra hyperbarické medicíny Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Michal Hájek.
Přestože je v současnosti v České republice 
v provozu celkem 13 hyperbarických komor, 
pouze jedna jediná se nachází na území Mo-
ravy a Vysočiny.

Komora slouží pacientům 24 hodin 
denně
Centrum hyperbarické medicíny Měst-
ské nemocnice Ostrava tak zabezpeču-
je péči o pacienty ze všech těchto regi-
onů. „Držíme pohotovost dvacet čtyři 
hodin denně pro akutní případy. Pacienti jsou 
k nám přiváženi pozemní i vzdušnou cestou ze 
spádové oblasti, která činí kolem 4,5 milionů 
obyvatel. Naše fungování tedy lze označit za 
výrazně nadregionální. Například hned první 

den letošního roku nám sem v ranních hodi-
nách převezli oxidem uhelnatým intoxikova-
ného pacienta z urgentního příjmu FN Brno-
-Bohunice,“ vysvětlil MUDr. Hájek s tím, že 
kromě případů intoxikace oxidem uhelnatým 
patří mezi emergentní indikace např. závažné 
nekrotizující infekce měkkých tkání, drtivá 
poranění končetin a naštěstí méně časté, ale o 
to závažnější dekompresní onemocnění potá-
pěčů či vzduchové embolie mozkových tepen.
Podstata hyperbarické oxygenoterapie (tzv. 
hyperbaroxie) spočívá v inhalačním podává-
ní kyslíku za podmínek zvýšeného atmosfé-
rického tlaku. Hyperbarická komora Městské 
nemocnice Ostrava byla uvedena do provozu 
v září roku 1965. „Za více než čtyřicet šest let 
svého fungování prošlo hyperbarickou komo-
rou přes sedmnáct tisíc pacientů, a to včet-
ně dětí či onkologických pacientů,“ uzavřel 
MUDr. Hájek.       (red)

Primář oddělení Centra hyperbarické medicíny MUDr. Michal Hájek.

Primář MUDr. Michal Hájek se svou kolegyní Jarmilou Tichavskou uvnitř hyperbarické komory.
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Poděkování celému týmu 
neurologického oddělení 

Poděkování zaměstnancům 
Ortopedie A

Poděkování zaměstnancům 
geriatrie 

Chci touto cestou poděkovat za naprostou 
profesionalitu, úsměv a starostlivost celému 
týmu sestřiček, ošetřovatelek a ošetřovatelů 
z neurologického oddělení (muži). Byl jsem 
zde hospitalizován po dobu týdne s výhře-
zem ploténky, a jak už to chodí, nemocniční 
prostředí zrovna nemusím. Nicméně s jejich 
přispěním byl celý pobyt snesitelnější. Chci 
poděkovat za jejich neustálou starostlivost, 
dobrou náladu a úsměv, se kterým pracovali.
                  Děkuji!!!

Lumír Mořkovský

Vážený pane primáři a milé sestřičky 
z Ortopedie A,
chvála by byla naprosto zbytečná, protože jste 
tak sehraný kolektiv a ochota k pacientům 
vám není v žádném případě na obtíž. Za vše 
vám patří dík. A panu primáři, že se mě ujal 
v mé bolesti – díky a díky moc!

              Marcela Lindovská

Děkuji panu primáři MUDr. Rostislavu Soj-
kovi, všem lékařům, zdravotním sestřičkám 
i zdravotnímu personálu za vysoce profe-
sionální péči a nesmírně obětavý, laskavý 
a lidský přístup k mému těžce nemocnému 
manželovi Ing. Jaroslavu Dittrichovi, CSc.

manželka

Městskou nemocnici Ostrava v pátek 6. ledna 
navštívili tříkráloví koledníci, aby všem v ne-
mocnici popřáli štěstí a zdraví. Do Tříkrálo-
vé sbírky, kterou každoročně pořádá Charita 
Česká republika, přispěl také ředitel městské 
nemocnice MUDr. Tomáš Nykel a jeho eko-
nomický náměstek Ing. Petr Šmíd.
V roli Melichara vystupoval Mgr. Lukáše 
Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-
-opavské, v roli Baltazara řádová sestra  Sr. 
Mary Prisma Perera (původem ze Srí Lanky) 
z Kongregace sester Dobrého pastýře a v roli 
Kašpara Bc. Martin Pražák, ředitel Charity 
Ostrava.
          (red)

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám…“


