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Zcela zdarma mohou také v letošním roce 
využívat jeden z nadstandardů nastávající 
maminky, které se rozhodnou pro porod 
v Městské nemocnici Ostrava. Akce, kte-
rá měla původně trvat jen do konce roku 
2011, pokračuje. Rodičky v první porodní 
fázi mohou bezplatně požádat o možnost 
relaxace ve speciální vaně s antibakteriál-
ní fi ltrací a automatickou regulací teploty 
vody. 
Relaxační vana je součástí jednoho ze tří po-
rodních boxů nově zrekonstruované porodni-
ce městské nemocnice, která se nyní řadí mezi 
nejmodernější porodní zařízení v České re-
publice. „Nejedná se přímo o porod do vody, 
vanu mohou využít rodičky v první porodní 
fázi neboli v takzvané otevírací době. Rela-
xace v teplé vodě má velké množství výhod 
- vede k snížení vnímání bolesti, k snížení 
potřeby farmakologického tlumení boles-
ti, lépe zajišťuje kontinuální průběh porodu
a příznivě působí na kladné emocionální pro-

Den otevřených dveří na očním od-
dělení Městské nemocnice Ostrava je 
jedinečnou příležitostí pro širokou ve-
řejnost nechat si zcela zdarma vyšetřit 
zrak zkušenými odborníky. Akce bude 
probíhat 29. března 2012 v prostorách 
oční ambulance Městské nemocnice 
Ostrava, v pavilonu G, a to od 10.00 
do 17.00 hodin. 
Akce je zaměřena na problematiku šedé-
ho a zeleného zákalu, což jsou dvě nej-
častější příčiny slepoty. Každému účast-
níkovi bude vyšetřeno naturální vidění 
a nitrooční tlak s následnou konzultací 
pacienta s lékařem, a to buď jednotlivě, 
či ve skupinách. V případě podezření na 
zelený zákal či jiné oční onemocnění 
bude pacientům nabídnuto komplexní 
vyšetření.
Oční oddělení Městské nemocnice Os-
trava je vybaveno vysoce moderním 
přístrojovým zařízením a disponuje ši-
rokým spektrem specializovaných vyšet-
řovacích metod. Odborný personál tak 
poskytuje komplexní oftalmologickou 
péči pro pacienty z velkého spádového 
území.
Všichni, kteří 29. března navštíví Den 
otevřených dveří očního oddělení, se 
mohou seznámit také s nabídkou nad-
standardních služeb a zákroků, které 
městská nemocnice nabízí od února le-
tošního roku.              (red)

žití porodu, což má blahodárný vliv na dítě,“ 
objasňuje výhody relaxační vany staniční 
sestra Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava Bc. Renáta Dobranská.
V minulosti byl rodičkám za tento nadstan-
dard účtován poplatek, nadále však mohou 
využít této možnosti zdarma.
Městská nemocnice Ostrava nabízí nastáva-
jícím maminkám i v doprovodu tatínků bez-
platné prohlídky porodního sálu. Prohlídky 
probíhají pravidelně každý čtvrtek od 13.00 
hodin. Budoucí rodiče se na těchto prohlíd-
kách dozvědí všechny důležité informace tý-
kající se porodu, např. kdy odjet do porodnice, 
jaké věci si vzít s sebou, co je čeká u příjmu 
porodů apod. Porodní asistentky rovněž rády 
odpovědí na všechny případné dotazy. „Velmi 
důležité je, že budoucí maminky se seznámí 
také s personálem a jeho přístupem, a mohou 
si tak být jisté, že se jim v naší porodnici bu-
deme věnovat s maximální péčí a zájmem,“ 
uzavřela Dobranská.      (red)

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

měěsstskkáá á nnenemomoccnnicicee nanabíbízízí od d únúnnora lel -
toošníhíhhooo rrookkuku..            (r( edd))

Nastávající maminky mohou relaxační vanu nadále využívat zcela zdarma
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Lidé mají zájem pomáhat Městské
nemocnici Ostrava jako dobrovolníci

Magické datum narozenin budou slavit čtyři 
miminka narozená ve „fifejdské“ porodnici

Školení nových dobrovolníků, kteří proje-
vili zájem pomáhat v Městské nemocnici 
Ostrava, proběhlo v minulých dnech v pro-
storách Domu sociálních služeb v Radvani-
cích. Sedm nových dobrovolníků tak bude 
od nynějška zpříjemňovat volný čas dlou-
hodobě hospitalizovaným pacientům na 
oddělení Neurologie, Léčebny dlouhodobě 
nemocných či Domu sociálních služeb.
Program zaštítilo Dobrovolnické centrum 
ADRA. Noví zájemci o dobrovolnickou čin-
nost se tak dozvěděli základní informace, co 
všechno tato činnost obnáší - práva a povin-

Co čtyři roky budou své ofi ciální datum na-
rozenin slavit celkem čtyři miminka, která 
se narodila 29. února v porodnici Městské 
nemocnice Ostrava. Dvě holčičky a dva 
chlapečci, takové je skóre narozených mi-
minek, která měla „štěstí“ na jedinečné ka-
lendářní datum v přestupném roce.
Porodnici ostravské městské nemocnice si 
jako místo pro narození svého potomka vybí-
rá čím dál více rodiček. V loňském roce totiž 
porodní trakt prošel kompletní rekonstrukcí. 
Nová porodnice stála přes 40 milionů korun 
a může se směle řadit mezi nejmodernější po-
rodnická zařízení v České republice. Špičko-
vě vybavené porodní sály splňují parametry 
světové úrovně a poskytují nadmíru komfort-
ní a intimní prostředí. 
V porodním traktu jsou umístěny tři porodní 
boxy, které jsou vybaveny plazmovým tele-
vizorem s USB připojením, WiFi připojením 
zdarma, lednicí či polohovatelnými křesly pro 
doprovod. K dispozici je rodičkám také velké 
množství relaxačních pomůcek, patří mezi ně 
velké míče, porodnické vaky, žíněnky, stolič-
ky, masážní pomůcky nebo hrazda. Všechna 
porodnická lůžka jsou polohovatelná a umož-
ňují tak využít alternativních poloh porodu. 
V jednom z těchto porodních sálů je dokonce 
umístěna i relaxační vana, jedinečná v České 
republice.       (red)

nosti dobrovolníka, náplň činnosti, kompe-
tence, či jak přistupovat k hospitalizovaným 
pacientům. Pracovníci Městské nemocnice 
poté představili jednotlivá oddělení, na kte-
rá budou noví dobrovolníci docházet, včetně 
krátké prohlídky oddělení.
„Celkem se školení zúčastnilo sedm nových 
zájemců, z toho jedna dobrovolnice bude na-
vštěvovat pacienty na oddělení Neurologie, tři 
dobrovolníci pacienty v Léčebně dlouhodobě 
nemocných a další tři v Domě sociálních slu-
žeb. Naši pacienti i zdravotní personál těchto 
oddělení se tak mohou v příštích dnech těšit 

na příchod nových, radost rozdávajících dob-
rovolníků,“ sdělila koordinátorka pro dobro-
volnictví v Městské nemocnici Ostrava Mgr. 
Jana Zádrapová.
„Velmi si vážíme všech lidí, kteří bez náro-
ku na fi nanční odměnu poskytují svůj čas, 
energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch 
ostatních lidí,“ řekl ředitel Městské nemoc-
nice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel s tím, že 
dobrovolníkem se může stát člověk starší 18 
let, který má zájem pomáhat druhým. Dobro-
volníci pomáhají zejména dětem, seniorům
a zdravotně postiženým.      (red)

Koordinátor
pro dobrovolnictví

v Městské nemocnici
Ostrava:

Mgr. Jana Zádrapová
E-mail:

jana.zadrapova@mnof.cz
Telefon:

+420 596 194 374
Dobrovolníci, kteří budou zpříjemňovat chvíle dlouhodobě hospitalizovaným pacientům

Porodnice Městské nemocnice Ostrava se směle řadí mezi nejmodernější porodnická
zařízení v celé České republice
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Lékaře i sestry školí expert na zdravotnické právo

Zdravotnický personál městské nemocnice 
se vzdělával v hospicové péči

Městskou nemocnici Ostrava navštívil 
uznávaný odborník na zdravotnické prá-
vo, JUDr. Petr Šustek, Ph.D., aby „fi fejd-
ské“ lékaře i zdravotní sestry obeznámil 
s novelou zákona o zdravotních službách. 
Ti měli v rámci ceněného semináře příle-
žitost zeptat se na všechno, co je v rámci 
připravovaných změn ve zdravotnictví za-
jímá.
První část semináře věnovaného problematice 
zákona o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování proběhla 5. března 2012. 
Druhá část je pak naplánována na 16. dubna 
2012. „Velmi si školení zaměřeného na po-
skytování zdravotních služeb cením, protože 
představuje každodenní realitu všech pra-
covníků ve zdravotnictví,“ konstatovala ma-
nažerka kvality Městské nemocnice Ostrava 
Mgr. Olga Hasáková s tím, že výklad zákona 
přináší významné změny zejména v oblasti 
práv pacientů, zdravotnické dokumentace, 
stížností, hodnocení kvality či bezpečí zdra-
votních služeb.
První část semináře je zaměřena obecně, pro-
gram druhé části byl sestaven na základě pod-

Na osmdesát pět nelékařských pracovníků 
se zúčastnilo konference zaměřené na hos-
picovou péči a dobrovolnictví, která pro-
běhla přímo v Městské nemocnici Ostrava 
22. února 2012. Na základě spolupráce 
„fi fejdské“ nemocnice s Charitou Ostrava 
měl zdravotnický personál příležitost se-
známit se s hospicovými službami poskyto-
vanými Hospicem sv. Lukáše. Role lektorů 
se zhostili pracovníci zmíněného hospice.
„Cílem setkání bylo podpořit ošetřující perso-
nál, který se v ostravské městské nemocnici 
v rámci naplňování svého každodenního po-
slání velmi často setkává s péčí o pacienty, 
kteří prožívají závěr svého života, či s jejich 
rodinnými příslušníky,“ vysvětlila význam 
vzdělávací akce vedoucí Hospice sv. Lukáše 
Bc. Věra Pražáková.
Na konferenci zazněly přednášky o historii 
hospicové péče, jejího zajištění ve světě ve 
srovnání s Českou republikou či informace o 
činnosti mobilní hospicové jednotky a hospi-
cové poradny Charity Ostrava. „Konference 
měla velice pozitivní ohlas mezi nelékařský-
mi zdravotnickými pracovníky především pro 
srozumitelný a přívětivý způsob podání infor-
mací o péči v hospici. Úsek ošetřovatelství 
plánuje v blízké době návštěvu hospice spo-
jenou s prohlídkou zařízení,“ sdělila zástup-
kyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

nětů lékařů a zdravotních sester. Ti se zajímali 
zejména o problematiku informovaných sou-
hlasů s výkonem, použití omezovacích pro-
středků, negativních reverzů či o souvislosti 
péče o nezletilé dítě.
„Jsem rád, že se nám podařilo zajistit odbor-
níka na zdravotní právo, a především, že sami 
zaměstnanci mají o školení zájem. Zákony se 
mění často a ne zřídka jsou plné úskalí. Pro 
práci nás všech je nezbytné vědět, čím jsme 
při naší práci ze strany zákonů limitováni, 
nebo naopak posilováni,“ dodal ředitel měst-
ské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.

Městské nemocnice Ostrava Mgr. Kamila 
Majkusová. Konference nepochybně splnila 
cíl důvodu jejího konání a je předpokladem 
další spolupráce mezi Městskou nemocnicí 
Ostrava a Charitou Ostrava.  
Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevy-

léčitelného onemocnění, ale léčí symptomy, 
které nemocnému působí obtíže. Cílem péče 
je, aby závěrečná část života nemocného byla 
kvalitní, aby netrpěl bolestmi a aby byly na-
plňovány jeho bio-psycho-sociální-spirituální 
potřeby.        (red)

Důležité informace a kontakty na Hospic Sv. Lukáše: www.caritas.ostrava.cz
Sekce Hospicové služby - zde se nacházejí všechny důležité formuláře: žádost o přijetí do Hospice sv. 
Lukáše, svobodný informovaný souhlas pacienta, charitní hospicová poradna a další.

Hospicová péče se nesnaží o vyléčení nevyléčitelného onemocnění, ale usiluje o kvalitní život nemocného

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

JUDr. Petr Šustek, Ph.D. je 
odborným asistentem na 
Katedře občanského prá-
va a odborným pracovní-
kem Centra zdravotnické-
ho práva Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy.
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PŘEDSTAVUJEME:
doc. MUDr. Janu Chmelovou, Ph.D. – primářku 
oddělení Radiologie a zobrazovací metody
Doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. se na-
rodila ve Šternberku na Moravě, své rané 
dětství prožila v malé vesničce v podhůří 
Jeseníků. Studovala Matiční gymnázium 
v Ostravě a poté medicínu na Lékařské 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Má bohaté odborné, organizační i pedago-
gické zkušenosti z několika zdravotnických 
a školských zařízení. K 1. březnu 2012 byla 
rektorem Univerzity Palackého jmenována 
docentkou pro obor Radiologie. Od 1. února 
2012 působí v  Městské nemocnici Ostrava, 
ve funkci primářky.  

Paní primářko, věnovala jste se radiologii 
celý svůj profesní život? Dá se tento lékař-
ský obor považovat za Váš vytyčený cíl?
Po absolutoriu všeobecného lékařství jsem se 
vrátila zpět do Ostravy a začala jsem pracovat 
na Očním oddělení tehdejšího Krajského ústa-
vu národního zdraví. Ačkoli se mi oční jako 
medicínský obor stále moc líbí, v roce 1993 
jsem změnila profesi a začala se věnovat ra-
diologii. Důvod byl prostý – jednak na radio-
logii bylo stále málo lékařů a jednak jsem měla 
jistotu, že mi moje maminka, která je rovněž 
radiolog, ráda pomůže v začátcích. 

Co Vás právě na radiologii tak baví a čím 
se odlišuje od ostatních lékařských oborů?
Asi ta různorodost. Vždycky říkám studentům, 
že radiologie je výjimečná tím, že se zabývá 
lidmi všech věkových kategorií, od novo-
rozenců, přes dospělost až po stáří. Musíme 
znát anatomii celého člověka, tedy od hlavy 
až k patě.  A to ve všech zobrazovacích mo-
dalitách - myslím tím například ultrazvuk, CT
a MR vyšetření, každá z metod pracuje na ji-
ném principu. A právě to je na tomto oboru 
úžasné.

V ostravské městské nemocnici jste doposud 
nikdy nepracovala. Co Vás přimělo ucházet 
se o post primářky?
Není pravda, že městskou nemocnici neznám. 
Historii znám určitě lépe než mnohý dlouhole-
tý zaměstnanec. Pracovala jsem zde jako oční 
lékař v době, kdy oční oddělení bylo umístěno 
v budově dnešního ředitelství.
A co mne přimělo ucházet se o post primářky? 

Domnívám se, že mám za tu spoustu let řadu 
zkušeností - odborných, organizačních i peda-
gogických, které bych chtěla uplatnit i v naší 
„fi fejdské“ nemocnici. Radiologie je styčným 
bodem pro kliniky různých specializací a já 
si myslím, že bych mladým mohla nabídnout 
i něco víc nad rámec běžných povinností. 
Z vlastních zkušeností vím, že pro prevenci 
„vyhoření“ a pro správnou motivaci mladých 
lidí jsou nutné tři podmínky: dostatek zajímavé 
práce, tedy široké spektrum případů umožňují-
cích profesní růst a různorodost pacientů – to 
zdejší nemocnice beze zbytku splňuje. Další 
podmínkou je potkat a pracovat se zapálenými 
lidmi, osobnostmi, na to jsem měla ve svém 
životě štěstí. A třetím bodem je chtít, zajímat 
se o práci, o pacienty, o medicínu. A to většina 
mladých (nejen) lékařů chce.

Pracujete zde již více než měsíc, měla jste 
tedy čas seznámit se zdejším prostředím, 
s chodem svého oddělení, s personálem, vy-
bavením a podobě. Jak hodnotíte celkovou 
úroveň „fi fejdské“ nemocnice?
O „fi fejdské“ nemocnici mohu už dnes říci, že 
její atmosféra se výrazně liší od všech jiných 
zdravotnických zařízení, kterými jsem pro-
šla, je přátelštější, opravdovější, byť kolikrát 
velmi nesmlouvavá. Myslím, že společný cíl, 
deklarovaný v jednom ze zpravodajů nemoc-
nice, „stát se rodinným stříbrem Ostravy“, lze 
v atmosféře nemocnice vycítit a já jsem ráda, 
že mohu být její součástí. A rodinné stříbro je 
„poklad“, který je třeba nejen leštit a udržovat 
nebo snad konzervovat, ale hlavně zvyšovat 
jeho hodnotu a předat ho následujícím genera-
cím jako dar, nikoli břímě.

Existuje něco, co byste zde nejraději změni-
la? Nebo už jste se v rámci svého oddělení 
do nějakých organizačních změn pustila?

V dnešní nelehké době jsou změny potřebné, 
budeme se muset naučit pracovat a myslet 
společně, dohromady, napříč odbornostmi. 
Jinak naše nemocnice v konkurenci ostatních 
zdravotnických zařízení neobstojí. Musíme si 
zvyknout, že jen ve vzájemné spolupráci mů-
žeme přežít. Takže změny jsou asi nevyhnutel-
né, ale je třeba prostředí a zvyklosti nejdříve 
dobře poznat, teprve potom lze něco měnit.

Povězte nám něco ze svého osobního života. 
Jaké jsou Vaše koníčky, co nejraději děláte 
ve volném čase? 
Jsem spíše klidný, rodinný typ. Nejraději jsem 
se svou rodinou, a to kdekoli. Doma, na ho-
rách nebo u moře. A protože moje děti jsou už 
dospělé, jsem ráda za každý čas, který s nimi 
mohu trávit. A k tomu co ráda dělám – nejradě-
ji čtu, jsem závislá na hudbě, věnuji se zahrad-
ničení - miluji vůni levandule a růže, nepohrd-
nu tulipány, bez plaménku je pro mě zahrada 
smutná. A samozřejmě nevynechám zcela ani 
sport, i když to nepřeháním. Nejraději asi jez-
dím na kole a lyžuji.

Vím o Vás, že se už delší dobu věnujete 
přednášení studentům na vysoké škole. 
Na Zdravotně sociální fakultě Ostravské uni-
verzity jsem založila a otevřela studijní obor 
Radiologický asistent, kterému jsem věnovala 
celé své srdce. Práce se studenty mě vnitřně 
dobíjela, setkala jsem se a měla jsem možnost i 
následně pracovat s absolventy našeho progra-
mu, takže vím, že moje práce nebyla marná. 
Nyní vyučuji radiologii studenty medicíny na 
Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci, na svojí alma mater, a velmi mě tato 
práce s mladými lidmi těší, inspiruje a motivu-
je. Taky proto si myslím, že by se mladým ab-
solventům mělo věnovat více péče a pozornos-
ti tak, aby je jejich nelehké povolání, které si 
vybrali, skutečně těšilo a naplňovalo. Budouc-
nost patří mladým a já bych byla ráda, kdybych 
jim v přípravě na ni mohla i nadále pomáhat.

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Mladým absolventům by 
se mělo věnovat více péče 
a pozornosti tak, aby je 
jejich nelehké povolání, 
které si vybrali, skutečně 
těšilo a  naplňovalo. Bu-
doucnost patří mladým
a já bych byla ráda, kdy-
bych jim v  přípravě na ni 
mohla i nadále pomáhat.“

„O „fi fejdské“ nemocnici 
mohu už dnes říci, že její 
atmosféra se výrazně liší 
od všech jiných zdravot-
nických zařízení, kterými 
jsem prošla, je přátelštější, 
opravdovější, byť kolikrát 

velmi nesmlouvavá.“

Primářka oddělení Radiologie a zobrazovací 
metody doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
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Poděkování zaměstnancům oddělení neurochirurgie

Ostravský den preventivní pediatrie
se setkal s velkým zájmem

Poděkování oddělení 
Geriatrie, které vede 
MUDr. Rostislav Sojka

Dovolte mi vyjádřit své poděkování a úctu 
k práci všem zaměstnancům oddělení neuro-
chirurgie Městské nemocnice Ostrava. 
Že nemoci nechodí po horách, ale po li-
dech, jsem se přesvědčil sám. Proto jsem se 
23.2.2012 ocitl na neurochirurgickém oddě-
lení Městské nemocnice v Ostravě na plá-
nované operaci. Ležel jsem tam krátce, do 
27.2.2012, ale mohu říct, že jsem byl velmi 
překvapen profesionálním a lidským přístu-

pem a ochotou a ochotou všech zaměstnanců 
k nám pacientům. Zvláštní poděkování bych 
chtěl věnovat MUDr. Robertu Kroupovi za 
perfektně provedenou operaci a všem, kteří 
byli na operačním sále i mimo něj v den i po 
mé operaci.
Hodně zdraví a sil k vykonávání vašich pro-
fesí. 
S hlubokou úctou vděčný pacient pokoje č. 3
   Jaroslav Beilner

Více než sto účastníků zavítalo na další ročník 
Ostravského dne preventivní pediatrie s me-
zinárodní účastí, který se konal v pátek 16. 
března 2012. Akce se, tak jako i v loňském 
roce, setkala s velkým zájmem pediatrické 
veřejnosti. Na programu byly přednášky na 
téma vyšetření metabolických vad u dětí a je-
jich screeningu, dětská tuberkulóza, aktuální 
problematika očkování u dětí, dětské úrazy 
a jejich vztah k poruchám rodiny, očková-
ní virových hepatitid, dechová rehabilitace

u dětí s astmatem, rušení kojeneckých ústavů
a mnoho dalších.
Pořadatelé akce - prof. MUDr. Jaroslav Sla-
ný, CSc. jakožto koordinátor a odborný ga-
rant akce a předseda jejího vědeckého výboru
z Dětského lékařství Městské nemocnice Ost-
rava, dále Česká pediatrická společnost, ČLK 
Ostrava a Spolek lékařů Ostrava s uspokoje-
ním konstatují, že se akce setkala s velkou po-
zorností u pediatrické veřejnosti a hodlají v je-
jím organizování pokračovat i letech příštích.

Byl jsem přijat s těžkým zánětem pravé nohy 
a začínající sepsí 17. února 2012. Propuštěn 
jsem byl po 14 dnech úspěšné léčby. Po ce-
lou tu dobu jsem mohl sledovat profesionální 
práci, laskavý přístup a nesmírnou obětavost 
všech zdravotníků. Na rozdíl od některých 
podřimujících poslanců není nejlepší vizitkou 
naší společnosti skutečnost, že neumí po zá-
sluze ocenit tuto náročnou práci. 

Ještě jednou velký dík a pro dobro nás všech 
prosím Vás vydržte.
        Rudolf Kristl

Na Mezinárodní den žen, který každoročně 
připadá na 8. březen, se v Městské nemoc-
nici Ostrava v žádném případě nezapo-
mnělo. Hospitalizované pacientky, lékařky 
i zdravotní sestřičky totiž v odpoledních 
hodinách navštívil první náměstek morav-
skoslezského hejtmana Miroslav Novák, 
kterého doprovázel poslanec PČR za Mo-
ravskoslezský kraj Adam Rykala. Ženám 
k jejich svátku pogratulovali, věnovali ka-
ždé růže a popřáli brzké uzdravení.

Zástupci našeho kraje zavítali společně s ředi-
telem městské nemocnice Tomášem Nyklem 
na oddělení Interny a Geriatrie, kde popřáli 
u příležitosti Mezinárodního dne žen klient-
kám brzké uzdravení a personálu hodně síly 
při jejich náročné práci. „Jsem přesvědčen, 
že Mezinárodní den žen má své pevné místo 
v našem kalendáři, je dobré připomenout na-
šim ženám, jak moc pro nás znamenají,“ řekl 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
Miroslav Novák, který navštívil a růžičkou 

i úsměvem potěšil pacientky v městské ne-
mocnici. Doprovázel ho poslanec parlamentu 
České republiky Adam Rykala a ředitel ne-
mocnice Tomáš Nykel. „Na oddělení geriatrie 
máme hospitalizovány často osamělé seniory, 
kterým každý úsměv pomáhá v jejich léčbě. 
Jsme proto rádi, že k nám zástupci kraje zaví-
tali a rozveselili naše pacienty,“ dodal ředitel 
Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel.  
              (red)

Na Mezinárodní den žen se v MNO 
rozdávaly růže i úsměvy

Jiří Trombík
Viktoria Čajková

Marcela Schilderová
Hana Maňáková
Blanka Raková

Eva Filipová
Beatrica Vavrošová

Libuše Vrublová

20 let v MNO: 
Petr Vašek

Jarmila Studená
Vladislava Hladná

25 let v MNO:
Anna Sebralová
30 let v MNO:
Jana Kaňová

40 let v MNO:
Ivana Turecká

V měsíci březnu slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí
v březnu slaví:

Náměstek hejtmana Miroslav Novák a poslanec Parlamentu České republiky Adam Rykala 
udělali radost pacientkám na oddělení geriatrie a interny


