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Tak jako v loňském roce, kdy se této akce 
zúčastnilo bezmála na dvě stě účastníků, 
tak i letos se v ostravském Clarion Congre-
ss Hotelu uskuteční Ostravský den preven-
tivní pediatrie s mezinárodní účastí, který 
pořádá Dětské lékařství Městské nemocni-
ce Ostrava ve spolupráci s Českou pediat-
rickou společností ČLS JEP, Spolkem léka-
řů Ostrava, Českou lékařskou komorou a 
Univerzitou T. Bati ve Zlíně.
Ostravský den preventivní pediatrie navázal 
na tradici Ostravského dne sociální pediatrie. 
„Před téměř třiceti lety tehdejší primář dět-
ského oddělení Městské nemocnice Ostrava, 
MUDr. Zdeněk Březina, CSc., dal vznik Os-
travskému dni sociální pediatrie, akci, která 
prokázala svou životnost a potřebnost na dal-
ších bezmála pětadvacet let,“ sdělil současný 
primář oddělení Dětského lékařství Městské 
nemocnice Ostrava prof. MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc., který je zároveň organizátorem 

O bezplatné testování mladistvých na pří-
tomnost návykových látek v moči byl v loň-
ském roce velký zájem mezi rodiči i dětmi. 
V rámci grantu, který nemocnici poskytl 
Magistrát města Ostravy, se nechalo zdar-
ma testovat na přítomnost různých návy-
kových látek v organismu na tři sta mla-
dých do dvaceti šesti let věku. Projekt bude 
pokračovat i v roce letošním, psychiatrické 
oddělení totiž od svého zřizovatele opět zís-
kalo grant. 
Projekt probíhá pod názvem „Krizová inter-
vence pro děti, mládež a rodiče v problemati-
ce zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci 
něj bylo za celý loňský rok bezplatně otesto-
váno 212 chlapců a 78 dívek. U těchto mla-
distvých bylo provedeno celkem 457 odběrů 
moči, neboť u některých jednotlivců byly 
provedeny testy na více látek. Ze 457 odbě-
rů bylo 119 pozitivních. „Hlavní důvod, proč 
jsme zažádali o poskytnutí tohoto grantu, je 
velký počet telefonických dotazů ze strany 
rodičů, kteří mají obavy, že jejich dítě bere 
nějaké drogy. Rodiče s tímto podezřením se 
nás ptají, co mají dělat a zda k nám mohou 

Ostravského dne preventivní pediatrie a před-
sedou jejího vědeckého výboru. 
Sociální problematika byla, je a zůstane jed-
nou z významných oblastí pediatrie jako ta-
kové, a to i přesto, že některé otázky sociální 
pediatrie, které dominovaly na začátku 80. 
let minulého století, jsou již pryč, mezitím se 
objevily akcenty další, nové. „Domnívám se 
však, že samotná sociální pediatrie by již na 
samostatnou akci takovéhoto typu nestačila, 
a proto jsme ji tematicky rozšířili - na proble-
matiku prevence v pediatrii, na otázky vývoje 
dítěte a jeho ovlivnění pozitivním i negativ-
ním směrem, na problematiku očkování, na 
kontext otázek týkající se legislativy, etiky, 
psychosociálna, psychosomatiky a další…,“ 
vysvětluje prof. Slaný. Tato obnovená, do-
plněná a rozšířená tradiční akce nalezla své 
zájemce nejen mezi pediatrickou veřejností, 
tedy dětskými lékaři a dětskými sestrami, ale 
i mezi odborníky z řady dalších, a to nejen 

přijít s dítětem na odběry,“ vysvětluje vrchní 
sestra Psychiatrie Městské nemocnice Ostra-
va Radmila Vysloužilová. 
Samotný test trvá asi deset minut. Pro pa-
cienta není nijak zatěžující, jedná se totiž o 
orientační vyšetření moče. Odborný personál 
městské nemocnice se za dobu, po kterou tes-
tování mladistvých provádí, setkal s nejedním 
kuriózním pokusem, jak testy přelstít. „Mla-
dí zkoušejí odevzdat místo vzorku své moči 
vodu z toaletní mísy nebo ji vyměnit za moč 
kamaráda. Všechny tyto pokusy však dokáže-
me bezpečně odhalit,“ zavzpomínala Vyslou-
žilová.
 „Jsme jediné zdravotnické zařízení v širo-
kém okolí, které nabízí tuto možnost zcela 
bezplatně. Za celé naše oddělení můžu říct, že 
bychom byli rádi, kdyby tento projekt pokra-
čoval. Setkáváme se totiž s velmi příznivým 
ohlasem ze strany rodičů,“ uzavřela Vyslou-
žilová s tím, že rodiče či samotné děti, které 
mají o testování zájem, se mohou informovat 
na telefonním čísle protialkoholní záchytné 
stanice +420 595 223 160.
          (red)

čistě medicínských oborů. Podrobnosti a pro-
gram Ostravského dne preventivní pediatrie 
jsou zveřejněny na stránkách www.pediatrie-
-ostrava.cz.
Členy vědeckého výboru akce jsou prof. H. 
Hrstková (Brno), prof. A. Ondrušová (Tr-
nava), prof. M. Kuchta (Košice), prof. M. 
Velemínský, Dr.s.c. (Č.Budějovice), as. F. 
Schneiberg (Praha). Odborný program za-
hrnuje celkem deset odborných sdělení, kte-
ré se týkají jednak problematiky screeningu 
metabolických vad (doc. Kožich, Praha), dále 
problematiky dětské tuberkulózy (prim. Pohl, 
Praha), poruch růstu u dětí (doc. Krásničano-
vá, Praha), péči o dechovou rehabilitaci dětí 
s astmatem (Mgr. Neumannová, Olomouc), 
vakcinace virových hepatitid u dětí (prim. 
Rožnovský, Ostrava), sociálně pediatrické 
problematiky  (as. Schneiberg, Praha, prim. 
Šoltýsová, Poprad, prof. Ondrušová, Trnava) 
a další…        (red)

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

Nemocnice bude nadále 
bezplatně testovat mládež 
na přítomnost drog

Hosté plesu se dobře bavili, celým ve-
čerem provázela Monika Žídková, na 
pódiu se postupně vystřídali: kapela 
Nebratři, kouzelnice Radana, Roman 
Vojtek se svou kapelou a zlatým hře-
bem večera bylo vystoupení Josefa 
Laufera. Fotoreportáž z plesu si mů-
žete prohlédnout na straně 3.
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PŘEDSTAVUJEME:
Dagmar Ragulskou – vedoucí Referátu ochrany
veřejného zdraví
Dagmar Ragulská se narodila v Karviné. O 
sobě však říká, že je spíše „Orlovák“, pro-
tože ve městě Orlová bydlí od svých tří let 
až dodnes. Studovala Střední zdravotnic-
kou školu v Karviné, aby poté nastoupila 
na nástavbové studium v oboru Asistent 
hygienické služby. V současné době si při 
práci dálkově dodělává vysokou školu. Do 
Městské nemocnice Ostrava nastoupila 
v listopadu loňského roku, práci hygienič-
ky však vykonávala už v minulosti v jiných 
zdravotnických zařízeních. 
Paní Ragulská, pracujete na oddělení Re-
ferátu ochrany veřejného zdraví. Co si má 
laik pod tímto názvem představit? Přibliž-
te nám náplň Vaší práce.
Ze zkušenosti vím, že si lidé pod názvem to-
hoto oddělení představí zástup lidí. Tak tomu 
ale není, v rámci referátu pracuji já jako hy-
gienička a s administrativními záležitostmi 
mi pomáhá asistentka. Pokud jde o konkrét-
ní náplň této práce, jde zejména o kontrolní 
činnosti na jednotlivých odděleních, a to jak 
zdravotnických, tak nezdravotnických. Ale 
v žádném případě to není takový „strašák“, 
jak si všichni myslí. Nejsou to pouze kont-
rolní činnosti, spíš se jedná o určitý předvoj 
toho, že k nám do nemocnice mohou kdyko-
liv zavítat kontroloři z Krajské hygienické 
stanice, kteří už tím správným „strašákem“ 
bývají. 

Kontroly obvykle bývají nepříjemné, to si 
umím představit…
Ano, to bývají. Mým úkolem je v rámci pri-
mární prevence provádět preventivní i repre-
sivní činnosti. Zkrátka dělat vše pro to, aby 
v rámci hygienických požadavků a norem 
bylo vše v pořádku, aby případné kontroly 
dopadly dobře.
Zmínila jste preventivní a represivní čin-
nosti. Co konkrétně musí zaměstnanci ne-
mocnice dodržovat?
Preventivní opatření jsou ta, kterými před-
cházíme vzniku infekčních i neinfekčních 
onemocnění, třeba preventivní desinfekce, 
sterilizace materiálů a podobně. Represivní 
opatření přicházejí na řadu v momentě, kdy 
už nějaká infekce či onemocnění na oddělení 
propuklo. Vedou k snížení následků z důvodu 
toho daného onemocnění nebo infekce, jde 
například o cílené užívání desinfekčních pro-
středků, izolace osob na pokojích, ochranné 
pomůcky stanovené vůči tomu konkrétnímu 
onemocnění… 

Dozvěděla jsem se, že hygienické požadav-
ky se vztahují nejen na provoz zdravot-
nického zařízení jako takového, ale také 
zvlášť na vodu, hluk či vibrace.
V platnosti je legislativa, podle které musíme 
nechat pravidelně vyšetřit vodu v rehabili-
tačních bazénech a vířivkách, dále také vodu 
v destilačních přístrojích, a kontrolovat se sa-
mozřejmě musí také voda, která protéká čis-
tičkou odpadních vod. Pokud by nemocnice 
produkovala hluk či vibrace, museli bychom 
tyto jevy nechat přeměřit a poté dodržovat 
dané limity, protože jak hluk, tak vibrace pů-
sobí na zdraví člověka rizikově.
Jakou nejzávažnější situaci jste už v rámci 
své pracovní pozice řešila? 
V Městské nemocnici Ostrava pracuji krátce a 
žádnou extra závažnou situaci jsem zatím ře-
šit nemusela. Pracovníci Krajské hygienické 
stanice Ostrava sice na pravidelné prověrky 
chodí, zvlášť ke konci roku jsme byli u nich 
v oblibě, ale pokutu jsme nedostali, protože 
vše dopadlo na jedničku, nebyl žádný pro-
blém. V bývalém zaměstnání jsem však zažila 
velkou nepříjemnost, v ambulanci ošetřovali 
pacienta bez ochranných pracovních pomů-
cek, který měl krvavé zranění. Později vyšlo 
najevo, že tento pacient je HIV pozitivní. Na-
konec vše dopadlo dobře, ale ti, kdo jej ošet-
řovali, žili chvíli v nejistotě.

Spadáte pod úsek náměstkyně pro ošetřo-
vatelskou péči. Jakým způsobem a jak moc 
úzce spolupracujete?
S paní náměstkyní Malíškovou řešíme růz-
norodé, avšak běžné záležitosti. Například 
spolu chodíme po jednotlivých odděleních a 
kontrolujeme plnění hygienických norem a li-
mitů, řešíme případné nedostatky a podobně. 
Nedávno jsme specifi kovaly požadavky na 
desinfekci kvůli výběrovému řízení.
Povězte nám něco o sobě, jak nejraději trá-
víte volný čas?
V zimních obdobích ráda vyrážím na lyže, 
celoročně pak trávíme víkendový čas na naší 
chalupě na Hrčavě. Mým dalším velkým ko-
níčkem je můj pejsek – Border kolie Dasty. 
Nakonec se Vás zeptám, říká se, že člověk 
je mnohdy zásluhou své práce takzvaně 
profesionálně zdeformován. Jak je to u 
Vás, jste pedant na hygienu i doma?
O tom by Vám mohli říct druzí (smích). Ale 
asi ano. Na dovolenou si vozím desinfekční 
ubrousky a projevuje se to i jinak. Na druhou 
stranu si však myslím, že tohle nemá nic spo-
lečného s prací, ale prostě je to dáno tím, jaká 
jsem, jaký jsem typ člověka. Vždy všechno 
musím mít „ťip ťop“. 

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„V  Městské nemocnici 
Ostrava pracuji krátce
a žádnou extra závažnou 
situaci jsem zatím řešit 

nemusela.“

„Pracovníci Krajské hy-
gienické stanice Ostrava 
sice chodí na pravidelné 
prověrky, ale pokutu jsme

nedostali.“

„V zimních obdobích ráda
vyrážím na lyže, celoroč-
ně pak trávíme víkendo-
vý čas na naší chalupě na
Hrčavě.“
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Ples Městské nemocnice Ostrava 
Fotoreportáž

Několikanásobná Miss Monika Žídková se po letech
potkala na pódiu s Josefem Lauferem

Na parket návštěvníky plesu přilákal
i další host Roman Vojtek se svou
kapelou Fantastic 80´s

Josef Laufer se po svém vystoupení pozdravil s hosty plesu

Všichni účinkující se dočkali zaslouženého potlesku

Svá kouzla předvedla
kouzelnice Radana

Všechny příchozí vítaly
usměvavé hostesky

Nechybělo ani předtančení

Bohatá tombola...

... a bohatý raut.
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Fotoreportáž

Několikanásobná Miss Monika Žídková se po letech
potkala na pódiu s Josefem Lauferem

Na parket návštěvníky plesu přilákal
i další host Roman Vojtek se svou
kapelou Fantastic 80´s

Josef Laufer se po svém vystoupení pozdravil s hosty plesu

Všichni účinkující se dočkali zaslouženého potlesku

Svá kouzla předvedla
kouzelnice Radana

Všechny příchozí vítaly
usměvavé hostesky

Nechybělo ani předtančení

Bohatá tombola...

... a bohatý raut.
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Poděkování chirurgic-
kému oddělení D

Poděkování kolektivu ORL

Děkujeme za lékařskou péči, která nám byla 
věnována. Zvlášť bychom chtěli ocenit vzo-
rovou práci, laskavost a ochotu sestřiček i 
pomocného personálu, které nám velmi zpří-
jemnily pobyt v této nemocnici. Za pokoj č. 9 
chirurgického oddělení D.

Břetislav, Gerhart a Jaroslav

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému 
personálu za skvělou péči, kterou jsem si u 
vás „užívala“, když jsem u Vás podstoupila 
operaci štítné žlázy na oddělení ORL. Opera-
ce proběhla na jedničku a touto cestou bych 
chtěla vyjádřit své díky paní doktorce Slívo-
vé, která mi vytvořila krásnou jizvu i přesto, 
že trpím na keloidní jizvy. Její práci poznal 
i pan doktor z oddělení nukleární medicíny, 
kam jsem byla poslána, protože bohužel v mé 
štítné žláze byl nalezen karcinom. 

Pak bych opravdu chtěla poděkovat ošetřu-
jícímu personálu, všichni byli milí, vstřícní, 
pečující. I díky nim byl pobyt v nemocnici 
pohodový. Všude vaše oddělení ORL chválím 
a doporučuji.
Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám, aby se 
nic nezměnilo.

S pozdravem Radka Hodáková

V uplynulém roce proběhla v naší nemocni-
ci mezinárodní studie  DUQuE, jejímž cílem 
bylo zjistit, do jaké míry souvisí manažerské 
nástroje zvyšování kvality, kultura organi-
zace, zapojení odborníků a posilování role 
pacienta s dosaženou kvalitou a bezpečím 
zdravotní péče v konkrétních zdravotnických 
zařízeních.
Do studie bylo zapojeno 30 nemocnic z každé 
z osmi zúčastněných zemí (Česká republika, 
Anglie, Francie, Německo, Polsko, Portugal-
sko, Španělsko, Turecko). Studie byla organi-
zována ve dvou fázích. První fáze se zúčastni-
lo všech 30 nemocnic, do rozšířené fáze bylo 
zařazeno pouze 12 nemocnic. Naše nemocni-
ce byla zařazena do obou fází. 
V první fázi vyplnili členové managementu 
nemocnice a kliničtí odborníci anonymní do-
tazník. V rozšířené fázi proběhala analýza dat 
i na úrovni pacientů, kteří vyplnili anonymní 
dotazník, týkající se spokojenosti s péčí, která 
jim byla poskytnuta v naší nemocnici. Au-
dit zdravotnické dokumentace byl zaměřen 

na čtyři diagnózy (infarkt myokardu, iktus,
zlomenina krčku a porod).
Výsledky studie by měly být prezentová-
ny v závěru letošního roku a budou využity
k vypracování:

doporučení pro nemocnice – detailní pře-
hled o účinnosti nástrojů zvyšování kvality 
a bezpečí zdravotní péče a návod, jak je inte-
grovat mezi nemocniční úrovní a úrovní jed-
notlivých pracovišť

hodnotící nástroj pro plátce zdravotní péče 
– pojmenování základních metod zvyšování 
kvality a bezpečí, které by měly být zavedené 
v evropských nemocnicích

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala 
všem pracovníkům naší nemocnice, kteří se 
podíleli na plnění jednotlivých zadání v rámci 
studie. Teď už budeme čekat na výsledky...

         Mgr. Olga Hasáková, manažerka kvality

Městská nemocnice Ostrava
se podílela na mezinárodní
studii zdravotnických postupů

Jiří Bajza
Věra Grygerková

MUDr. Zdeněk Tomášek
Karla Janouchová
Rita Schmiedová
Agáta Opálková

Bc. Jana Pilichová
PhDr. Svatopluk Antoš

Božena Černá
PhDr. Eva Kaspříková

Bc. Naděžda Šebestová
Libor Vícha

Vilma Hrbáčková
Iva Krahulová
Hana Karlová

Helena Holaňová
Jarmila Dorazilová

Marie Bobková

20 let v MNO: 
Jarmila Holušová
Robert Duháček
Alena Grajzová

Libuše Grabařová
25 let v MNO: 

Lenka Sidorová
Vlasta Vaculíková

30 let v MNO: 
Blanka Hynčicová

35 let v MNO: 
Radmila Vysloužilová

20 let v MNO: 
Hana Gazdová

Zdenka Kolaříková
Věra Harasimová

MUDr. Rostislav Sojka
30 let v MNO: 

Hana Maňáková
35 let v MNO: 

Hana Kloziková

V měsíci lednu slaví
významné životní jubileum:

V měsíci únoru slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí v lednu slaví:

Pracovní výročí v lednu slaví:


