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Čeká nás organizačně 
náročný rok

„Sestra Moravskoslezského kraje 2011“ 
pracuje u nás

Městská nemocnice Ostrava zrušila
poplatek za přítomnost otce u porodu
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Jarmila Siverová, vrchní sestra Léčebny 
dlouhodobě nemocných při Městské ne-
mocnici Ostrava – to je jméno vítězky již 
IV. ročníku ankety „Sestra Moravskoslez-
ského kraje 2011“. Projekt, jenž je pořádán 
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského 
kraje, je zaměřený na představení nejlep-
ších odborníků a klade nemalý důraz na 
zvýšení společenské prestiže ošetřovatelské 
péče a ocenění těch, kteří se na ní podílejí.
Bc. Jarmila Siverová byla nominována v ka-
tegorii „Sestra u lůžka ve zdravotnickém 
zařízení – zařízení sociální péče“, stala se 
čestnou vítězkou a získala tak ocenění „Ses-
tra Moravskoslezského kraje 2011“. „Získání 
tohoto ocenění pro mne znamená především 
poděkování za práci. Mám z něj velkou radost
a jsem ráda, že mohu přispět k dobrému jmé-
nu fi fejdské městské nemocnice,“ sdělila své 
dojmy Bc. Jarmila Siverová, která také doda-
la, že si velmi váží toho, že je o toto zdra-
votnické povolání zájem a že slovo sestra 
je skloňováno se slovy uznání, poděkování
a podpory, což je velmi důležité a potřebné. 
Vrchní sestru Siverovou ocenilo také vedení 
Městské nemocnice Ostrava. „Vrchní sestra 
Siverová odvádí dlouhodobě výbornou práci 
a je vzorem pro další naše pracovníky. Jsme 
velmi rádi, že byla její práce po zásluze oce-
něna,“ poděkoval sestře Moravskoslezského 

Zcela zdarma mohou nyní otcové dopro-
vázet nastávající maminky k porodu, po-
kud se rozhodnou přivést své dítě na svět v 
moderním porodnickém zařízení Městské 
nemocnice Ostrava. Neochudit otce o tento 
úžasný okamžik je tak dalším nadstandar-
dem, který „fi fejdská“ porodnice nabízí 
budoucím rodičům.
„V dnešní době je naprosto běžné, že si otco-
vé přejí doprovázet své partnerky k porodu. 
Rozhodli jsme se proto vyjít rodičům vstříc a 
zrušit poplatek, který za tuto možnost museli 
až doposud platit. Peníze, které tímto ušetří, 
mohou v dnešní těžké ekonomické době vyu-
žít třeba k nákupu potřebných věcí pro mimin-
ko,“ řekl ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel s tím, že doprovázející 

Na začátku roku 
jsem na tomto místě 
informoval, že Měst-
skou nemocnici Ost-
rava čeká dynamický 
rozvoj. Jsem rád, že
o čtyři měsíce pozdě-
ji mohu potvrdit, že 
po stránce personál-
ní a profesní se nám to již daří. Na čtyři 
oddělení nastoupili noví zkušení primáři, 
zároveň jsme personál doplnili také na dal-
ších odděleních. Daří se modernizovat také 
zdravotnickou techniku.
Nyní je před námi rozvoj technický. V ná-
sledujících měsících čeká naši nemocnici 
stavění, bourání, zateplování, stěhování, 
vše za plného provozu nemocnice. Jak 
jsem již informoval dříve, budeme re-
konstruovat prostory, kam přestěhujeme 
oddělení hemodialýzy a oddělení plicní. 
Rekonstrukce budou probíhat postupně 
od příštího měsíce až do podzimu letoš-
ního roku. V těchto dnech zároveň začala 
demolice budovy bývalého kožního od-
dělení. Půjde-li vše podle plánu a podaří-
-li se zajistit potřebné fi nanční prostředky, 
dočkají se budovy městské nemocnice 
nových zateplených fasád i oken. Moder-
nizujeme vybavení nemocniční kuchyně 
tak, abychom nejpozději od září letošního 
roku mohli stravování pacientů i personálu 
zajišťovat vlastními silami. Více o všech 
investicích se dočtete na dalších stránkách 
našeho zpravodaje. 
Já osobně bych Vás všechny, zaměstnance 
nemocnice, pacienty i návštěvníky chtěl 
touto cestou požádat o trpělivost, shovíva-
vost a spolupráci.  Jsme nemocniční zaří-
zení, které poskytuje komplexní zdravotní 
péči, a rozhodli jsme se, že v průběhu jed-
notlivých rekonstrukcí a stěhování nebude-
me zdravotní péči nijak rušit ani omezovat. 
Všechny práce jsou pečlivě plánovány tak, 
aby to bylo technicky možné. Znamená to 
však, že můžeme očekávat zvýšenou hluč-
nost, prašnost nebo omezení parkovacích 
míst v areálu nemocnice. Je rovněž nezbyt-
né, aby všichni dbali při pohybu v nemoc-
nici zvýšené opatrnosti. Věřím, že společně 
vše zvládneme a dotáhneme do zdárného 
konce. Cílem je vybudovat moderní ne-
mocniční zařízení, na které budeme moci 
být všichni hrdí.
    MUDr. Tomáš Nykel
          ředitel MNO

kraje pro rok 2011 ředitel Městské nemoc-
nice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel a dodal, 
že jedním z hlavních cílů nemocnice je, aby 
profesionální zdravotní péče šla ruku v ruce 
s lidským, chápavým a rovněž profesionálním 
přístupem k pacientům.                            (red)

osoba u porodu nemusí být pouze otec, ale 
například i rodinný příslušník či kamarádka. 
Bezplatný doprovod rodičky při porodu je 
dalším krokem pro zvýšení komfortu pacien-
tů. Rodičky v první porodní fázi mohou zdar-
ma využívat speciální relaxační vanu s anti-
bakteriální fi ltrací a automatickou regulací 
teploty vody, která je v celé České republice 
zcela ojedinělá. Městská nemocnice Ostrava 
nabízí nastávajícím maminkám i v doprovodu 
tatínků bezplatné prohlídky porodního sálu, 
které probíhají pravidelně každý čtvrtek od 
13:00 hodin. Budoucí rodiče se na těchto pro-
hlídkách dozvědí všechny důležité informace 
týkající se porodu a porodní asistentky rády 
odpovědí na všechny případné dotazy. 
        (red)

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz
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Městská nemocnice se dočká investic 
za více než 200 milionů korun
Městskou nemocnici Ostrava čeká 
dynamický investiční rozvoj. Pro 
letošní rok se počítá s investicemi 
do areálu a vybavení nemocnice ve 
výši přibližně 250 milionů korun. 
Větší část přitom zainvestuje zři-
zovatel nemocnice, tedy statutární 
město Ostrava.

Stěhování oddělení:
hemodialýza a plicní
Oddělení hemodialýzy a plicní od-
dělení Městské nemocnice Ostra-
va jsou provozovány v  prostorách, 
které patří Národnímu památkové-
mu ústavu. Tento získal prostředky, 
aby budovu na ulici Odboje zrekon-
struoval a zřídil tam své depozitáře. 
Vzhledem k  těmto skutečnostem 
obdržela Městská nemocnice Ostra-
va výpověď z těchto prostor a bylo 
nezbytné hledat náhradní řešení.
Oddělení hemodialýzy se přestě-
huje do pavilonu E, kde sídlí také 
ortopedie a urologie. Prostory pro 
oddělení hemodialýzy budou kom-
pletně zrekonstruovány a počítá se 
také s navýšením dialyzačních míst. 
Celkové náklady přesáhnou částku 
sto milionů korun. V současné době 
je dodavateli předáváno staveniště 
a hemodialýza by měla v novém za-
čít fungovat od podzimu letošního 
roku.
Plicní oddělení se bude stěhovat do 
pavilonu D (bývalá ortopedie). Bu-
dova musí projít kompletní rekon-
strukcí, která si vyžádá náklady cca 

35 milionů korun. Snahou je, aby 
plicní oddělení fungovalo v novém 
do konce roku 2012.

Ředírna cytostatik
Stále přibývá onkologických paci-
entů. Chceme pro ně zvýšit kom-
fort poskytovaných služeb, proto 
se vedení Městské nemocnice Os-
trava rozhodlo vybudovat ředírnu 
cytostatik. Dosud museli naši paci-
enti dojíždět k aplikaci těchto léků 
do fakultní nemocnice, nyní budou 
mít komplexní péči zajištěnou pří-
mo v  městské nemocnici. Tento 
projekt za přibližně 8 milionů korun 
má význam nejen pro pacienty, ale 

bude mít pozitivní ekonomický do-
pad také pro samotnou nemocnici. 
Část prostředků se navíc podařilo 
zajistit od sponzorů.

Modernizace zařízení
kuchyně
Vedení Městské nemocnice Ostra-
va již avizovalo, že ukončí smlouvu 
se společností Eurest, která v  sou-
časné době zajišťuje stravování pro 
pacienty i personál. Celý stravovací 
provoz si bude městská nemocnice 
zajišťovat vlastními silami. Očekává-
me jak zvýšení kvality podávaných 
jídel, tak také ekonomický přínos. 
Aby však bylo možné tento záměr 
přivést do zdárného konce, je ne-
zbytné investovat do modernizace 
kuchyňského vybavení. V současné 
době probíhají výběrová řízení na 
dodavatele kuchyňského zařízení. 
Vlastními silami by pak nemocnice 
měla pro pacienty začít vařit nej-
později od září letošního roku.

Demolice pavilonu bývalého 
kožního oddělení
Tento měsíc byla zahájena dlouho 
očekávaná demolice budovy bý-
valého kožního oddělení. Pavilon 
nebyl osmnáct let využíván a jeho 
rekonstrukce již není možná eko-
nomicky ani technicky. Zároveň na 
místě, kde nyní budova bývalého 
kožního stojí, by v  budoucnu měl 

V  této budově dosud sídlí jak oddělení hemodialýzy, tak plicní oddělení. Obě se
dočkají nových prostor a do konce letošního roku budou přestěhovány.

Stav vybavení nemocniční kuchyně si prohlédli také členové zdravotní komise,
která je poradním orgánem rady a zastupitelstva statutárního města Ostravy.
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Den otevřených dveří očního oddělení Městské nemocnice
Ostrava odhalil onemocnění zraku téměř u všech vyšetřených
Desítky lidí navštívily ambulanci očního 
oddělení Městské nemocnice Ostrava, aby 
využily jedinečné příležitosti. Odborný 
personál totiž pro širokou veřejnost při-
pravil Den otevřených dveří s možností 
bezplatně absolvovat specializované vy-
šetření svého zraku. Akce poukázala na 
závažnou skutečnost, téměř u všech vy-
šetřených bylo zjištěno oční onemocnění. 
Vzhledem k velkému množství pozitivních 
nálezů budou probíhat v Městské nemoc-
nici Ostrava bezplatná vyšetření pro veřej-
nost pravidelně. 
Den otevřených dveří se konal 29. března od 
10.00 do 17.00 hodin v prostorách očních am-
bulancí Městské nemocnice Ostrava. Účastní-
kům zde byli k dispozici čtyři odborní lékaři 
ve čtyřech ambulancích a o vyšetření mělo 
zájem téměř sto zájemců. „Akce byla zamě-
řena na problematiku šedého a zeleného zá-
kalu, což jsou dvě nejčastější příčiny slepoty. 
Každému účastníkovi jsme vyšetřili naturální 
vidění a nitrooční tlak,“ vysvětlila primářka 
oddělení Oftalmologie Městské nemocni-
ce Ostrava MUDr. Věra Stanovská s tím, že 
nechyběla ani následná podrobná konzultace 
pacienta s lékařem.
„Výsledky byly zarážející. V podstatě u všech 
vyšetřených klientů jsme diagnostikovali oční 
onemocnění. Nejčastější nemocí byl šedý zá-
kal, ten jsme objevili u 70 % pacientů, na leh-
kou váhu však nelze brát ani skutečnost, že
u téměř všech zbývajících pacientů jsme sta-

novili Makulární degeneraci, zvýšenou oční 
tenzi či zhoršené vidění vlivem nevyhovují-
cích brýlí,“ sdělila primářka Stanovská, která 
také dodala, že lidé byli se dnem otevřených 
dveří velmi spokojeni. Měli totiž možnost 
prohlédnout si i jiné pracoviště a mít tak šan-
ci porovnání. Jednou z nich byla i sedmase-
dmdesátiletá Zdeňka Kubulusová z Ostravy. 
„Když jsem se dozvěděla o možnosti bezplat-
ného vyšetření očí, neváhala jsem ani minutu. 
Jsem velice vděčná, protože jsem se chtěla 

ujistit a znát také názor jiných odborníků než 
jen své paní doktorky,“ sdělila své dojmy.
Oční oddělení Městské nemocnice Ostrava 
je vybaveno vysoce moderním přístrojovým 
zařízením a disponuje širokým spektrem spe-
cializovaných vyšetřovacích metod. Odborný 
personál tak poskytuje komplexní oftalmolo-
gickou péči pro pacienty z velkého spádového 
území. Od února letošního roku navíc nabízí 
celou řadu nadstandardních služeb a zákroků.

(red)

Dne otevřených dveří očního oddělení Městské nemocnice Ostrava
se zúčastnila i 77 letá Zdeňka Kubulusová z Ostravy.

vyrůst nový pavilon centra ope-
račních oborů, který však bude re-
alizován pouze, podaří-li se zajistit 
externí zdroje fi nancování. V těchto 
dnech probíhá demontáž interiéru 
budovy a překládka kabeláže. Před-
pokladem je, že demolice bývalého 
kožního oddělení bude dokončena 
na přelomu měsíců května a června.

Veškeré stěhování
a rekonstrukce proběhnou 
za plného provozu
Důležitou informací je, že všechny 
výše uvedené rekonstrukce, stě-
hování a podobně, proběhnou za 
plného provozu. V  průběhu jed-
notlivých prací nebudeme rušit ani 
omezovat žádnou péči. Rádi by-
chom se proto obrátili na klienty 
nemocnice s  prosbou o zvýšenou 
opatrnost při pohybu po areálu
a o pochopení a shovívavost. Ně-
které práce si totiž vyžádají zvýše-
nou hlučnost a prašnost. Všechny 
tyto činnosti však budou pečlivě 
plánovány na dny a dobu, kdy bude 
jejich provedení nejméně zatěžovat 

pacienty a návštěvníky. Dojde také 
k omezení parkovacích míst přímo 
v  areálu nemocnice. Věříme však, 
že kapacity okolních parkovišť bu-
dou dostatečné a zároveň ubezpe-
čujeme pacienty, že pojedou-li do 

MNO s akutními případy, vždy se do 
areálu dostanou i vozem tak, aby 
zraněný nebo těžce bolestivý pa-
cient nemusel docházet k  ošetření 
pěšky.                (red)

Osmnáct let stojí v  areálu nemocnice nevyužívaná budova, v  níž kdysi sídlilo
kožní oddělení. V těchto dnech byla zahájena její demolice, která bude ukončena
na přelomu měsíců května a června.
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Michala Mačáka – primáře ortopedického 
oddělení Městské nemocnice Ostrava
MUDr. Michal Mačák se narodil a vyrůs-
tal v Olomouci. Oba rodiče, stejně jako 
jeho dědeček, pracovali v tamější fakultní 
nemocnici. On sám se pro profesi lékaře 
rozhodl takřka na poslední chvíli, několik 
měsíců před ukončením termínu pro podá-
vání přihlášek na vysokou školu, původně 
se totiž chtěl stát inženýrem. Má bohaté 
profesní zkušenosti, mimo jiné šest let pů-
sobil i v naší nemocnici. Od 1. února 2012 
zastává funkci primáře oddělení Ortopedie 
Městské nemocnice Ostrava. 

Pane primáři, ve svém oboru jste skuteč-
ným odborníkem. Co Vás na tomto medi-
cínském oboru nejvíce baví a čím se odlišu-
je od oborů ostatních?
Na vysoké škole jsem ještě neměl jasnou 
představu, v jakém oboru bych se chtěl uplat-
nit v praxi. Ale zvítězila profese lékaře-orto-
peda, je to výborné spojení medicíny a tech-
nicky náročné manuální práce. Už od dětství 
mě bavily stavebnice, modelářství, práce se 
dřevem a později práce s počítačem a progra-
mování. Kouzlo ortopedie je v tom, že pro-
vádíme operace v sehraných týmech. Není 
nic hezčího, než když u standardní operace, 
například totální endoprotéze nebo plastice 
vazů, natáhnete ruku a instrumentářka Vám 
podá správný nástroj.

Odvětví ortopedie se věnujete již mnoho 
let. Co bylo tím zásadním impulsem roz-
hodnout se usilovat o post primáře ortope-
dického oddělení městské nemocnice?
Stejnou funkci jsem vykonával sedm let v ne-
mocnici v Novém Jičíně. Pak nastala nešťast-
ná kauza s hrozbou zrušení ortopedie a mož-
ností provádění implantací totálních náhrad. 
Tlak byl obrovský, člověk měl pocit, že najed-
nou ortopedické pracoviště nikoho nezajímá, 
místy si připadal až zbytečný. Nakonec se po-
dařilo tamní ortopedii i operace TEP zachrá-
nit, ale ten boj a pocit jakési nepotřebnosti mě 
vyčerpal. Když se tedy objevil nový impuls
a výzva něco budovat a zlepšovat, s výhledem 
do budoucnosti, do výběrového řízení jsem se 
přihlásil. Dalším důvodem je také skutečnost, 
že ostravská městská nemocnice je komplex-
ně vybavené zdravotnické zařízení s dobrou 
tradicí a dobrým jménem.

V poslední době se hodně hovoří o dlou-
hých čekacích lhůtách na ortopedické zá-
kroky. Jaká je Vaše vize a co v rámci svého 
oddělení chcete dokázat do budoucna?
Ortopedie Městské nemocnice Ostrava je 
daleko široko největší ortopedické pracoviš-
tě, a to jak co do kvalitního týmu lékařů, tak
i do kolektivu sester a dalšího personálu. Celé 
je to o logistice, sestavení plánů, operačních 
programů, nasmlouvání výkonů a podobně. 
Bylo by pěkné dostat se do absolutního po-
předí.
Pokud jde o čekací doby pro pacienty, na 
tom budeme společně s vedením nemocnice 
a doufám i za podpory zdravotních pojišťo-
ven intenzivně pracovat. Ideální čekací doba 
je zhruba tři čtvrtě roku.
V blízké době se má pro ortopedické oddě-
lení pořizovat „operační věž“. Můžete ale-
spoň stručně popsat, k čemu slouží a čím 
bude přínosem pro pacienty?
Operační věž je zobrazovací technika a záro-
veň záznamové zařízení, která operatérovi při 
operaci poskytuje velmi kvalitní přehled. Jde 
o potřebný nástroj, který slouží k snadnějšímu 
provedení operace.
Máte alespoň přibližnou představu o tom, 
kolik ortopedických zákroků jste již za 
svůj život odoperoval?
Provádím artroskopické operace a těch se dě-
lají stovky a tisíce ročně, ale i totální endopro-

tézy a mnoho dalších ortopedických operací, 
takže o počtu jsem už dávno ztratil přehled. 
A myslím si, že od určitého počtu je to jedno. 
Jestli jich máte za sebou dva, čtyři, nebo šest 
tisíc operací, to už asi není zas až tak mar-
kantní rozdíl.

To je opravdu vysoké číslo. Co považujete 
na své profesi za vůbec nejtěžší?
Udržet si zdravý rozum. Nebýt přehnaný hr-
dina, ale na druhou stranu se všeho nebát. To 
musí být velmi dobře vyvážené. I po spoustě 
provedených operacích musí mít člověk urči-
tou pokoru. Nejdůležitější ze všeho je vědět, 
že léčba i operace je vedena tak, aby to bylo 
nejlepší pro pacienta. Není nutné všechny 
hned operovat, na druhé straně, u úrazů je 
operace nutná a jejím odkládáním se můžeme 
dostat do stavu, kdy již ani operace dostateč-
ně nepomůže. Nejtěžší je rozhodnout o správ-
ném postupu pro daného pacienta. 
Jste pracovně velmi vytížený člověk. Zbývá 
Vám vůbec nějaký volný čas pro sebe a pro 
svou rodinu? A pokud ano, jak jej nejradě-
ji trávíte?
Snažím se být co nejvíce se svou rodinou, 
hlavně si užít dětí, dokud jsou ještě doma, ten-
to čas už nikdo nevrátí. To se opravdu snažím 
plnit, a tím pádem trochu eliminuji klasické 
„chlapské“ zábavy. Navíc, poměrně dost ces-
tuji, a to jak služebně, tak soukromě. Rád fo-
tím, jezdím na horském kole, hraji squash. 
Říkáte, že často cestujete. Povězte na závěr, 
máte radši českou přírodu, nebo upřed-
nostňujete exotické destinace?
Ano, cestuji rád, ale zajímavé destinace jsou 
často daleko a cesty letadlem deset a více 
hodin jsou velmi únavné. Na druhou stranu, 
jinak se tam člověk nedostane, je to nutná 
daň. Bohužel, cestování je o čase a toho mám 
opravdu velmi málo. Nicméně i v České re-
publice jsou nádherná místa. A člověk nemusí 
být deset tisíc kilometrů daleko, aby objevil 
nepoznaná krásná místa.

       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„I po spoustě provedených 
operacích musí mít člověk 
určitou pokoru. Nejdůleži-
tější ze všeho je vědět, že 
léčba i operace je vedena 
tak, aby to bylo nejlepší 

pro pacienta.“

„Ostravská městská ne-
mocnice je komplexně 
vybavené zdravotnické 
zařízení s  dobrou tradicí 

a dobrým jménem.“

Primář ortopedického oddělení Městské ne-
mocnice Ostrava - MUDr. Michal Mačák
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Pohotovost v Ostravě-Porubě 
bude sídlit na nové adrese
Dospělí i dětští pacienti, kteří potřebují vy-
hledat pohotovost v Ostravě-Porubě, ji od 
16. května 2012 najdou na jiné adrese, než 
byli doposud zvyklí. Lidé budou moci od 
května navštívit porubskou Lékařskou služ-
bu první pomoci Městské nemocnice Ostra-
va na adrese Bohuslava Martinů 812/11. 
„Jednu z našich ambulancí Lékařské služby 
první pomoci mohli lidé doposud vyhledat 
v MEPHACENTRU PORUBA na ulici Opav-
ské 962. Z těchto prostor jsme však dostali 
výpověď, a museli jsme proto najít náhradní 
prostory, které by splňovaly všechny potřeb-
né podmínky,“ vysvětlil ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel s tím,
že Městská nemocnice Ostrava zajišťuje 
Lékařskou službu první pomoci jednak am-

bulantně a jednak výjezdovou a dopravní 
službou. Jednotlivé ambulance jsou rozmís-
těny podle městských obvodů a podle jejich 
roztřídění na pohotovost pro dospělé, pro děti
a pohotovost zubní. 
Od 16. května bude porubská pohotovost pro 
dospělé i děti fungovat na ulici Bohuslava 
Martinů 812/11. Ordinační doba zůstává ne-
změněna, odborný personál bude i nadále li-
dem k dispozici v pracovní dny od 18.00 do 
6.00 hodin a o víkendech a svátcích v nepře-
tržitém režimu. Mezi 30. dubnem a 15. květ-
nem 2012 však bude provoz Lékařské služby 
první pomoci v Porubě přerušen. V případě 
potřeby mohou lidé kontaktovat dispečink 
pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na 
telefonním čísle 596 612 111.

Mimo ambulance v Ostravě-Porubě jsou další 
pohotovostní stanice Městské nemocnice Os-
trava přímo v areálu nemocnici, a to na ulici 
Varenské 5, a dále rovněž v budově Dětského 
lékařství městské nemocnice na ul. Janovské-
ho 6 a v neposlední řadě také na Poliklinice 
v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka. 
Pracoviště Lékařské služby první pomoci
v Porubě navštívilo od srpna roku 2011 
celkem 1 439 dospělých a 1 808 dětských
pacientů, lékaři museli navíc vyjíždět za 253 
pacienty přímo k nim domů. Nejčastěji přitom 
ošetřili zejména pacienty s chřipkou či angí-
nou a bolestí břicha či zad, děti pak nejčastěji 
trápily laryngitidy a záněty středního ucha.

Pracoviště centrum
Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5

Pracoviště Poruba
MEPHACENTRUM PORUBA, Opavská 962

Pracoviště Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka

Pracoviště centrum
Budova Dětského lékařství MNO, Janovského 6

Pracoviště Poruba
MEPHACENTRUM PORUBA, Opavská 962

Pracoviště Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka

Pracoviště centrum
Areál Městské nemocnice Ostrava, Varenská 5

Pracoviště všeobecné LSPP pro dospělé 
a jejich ordinační doba

Pracoviště všeobecné LSPP pro děti 
a jejich ordinační doba

Pracoviště všeobecné LSPP zubní
a jejich ordinační doba

Pracovní
dny

Pracovní
dny

Pracovní
dny

Nepracovní dny
a svátky

Nepracovní dny
a svátky

Nepracovní dny
a svátky

nepřetržitě

18.00 - 6.00

18.00 - 6.00

15.30 - 6.30

16.00 - 6.30

16.00 - 6.30

18.00 - 6.00

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

Provoz pohotovosti
od 16. května 2012

Provoz pohotovosti
do 30. dubna 2012



výměna žárovky přední
výměna žárovky zadní
seřízení světel
oprava pneu
kontrola tlaku v pneumatikách
výměna pneu bez disku 1 ks
výměna olejového fi ltru + oleje
výměna palivového fi ltru + oleje
kontrola provozních kapalin
kontrola brzdového systému
kontrola stavu akumulátoru + dobití
jednoduché svařování výfuku
mytí a vyčištění vozidla svépomoci

ceny jsou uvedeny bez jednotlivých náhradních dílů a druhů prov. kapalin

servisní hodinová sazba
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Poděkování očnímu
oddělení

Poděkování
neurologickému oddělení

Chtěla bych srdečně poděkovat za vstřícnost 
očního oddělení ve Vaší nemocnici. Zejména 
bych chtěla poděkovat za milé přijetí a chtě-
la bych zdůraznit, že veškerý personál má 
krásný přístup k pacientům. Je vidět, že mají 
dobré zkušenosti a mají na mysli přivítání 
s úsměvem, což pacienty předem uzdravuje.
Dále bych chtěla zdůraznit, že jsem byla pře-
kvapená paní primářkou MUDr. Věrou Sta-
novskou, která je velká osobnost. Nejen že je 
krásná, ale je persona ve svém působení na 
celém oddělení. Má na oddělení respekt a po-
řádek a svým jednáním a osobním přístupem 
předem zklidňuje pacienty a dává důvěryhod-
nost operačnímu výkonu.
Pan ředitel MUDr. Tomáš Nykel může být 
rád, že má paní primářku MUDr. Věrou Sta-
novskou, na kterou se může velice spoleh-
nout. Nejen očnímu oddělení, ale celému za-
řízení děkuji. Velice ráda bych zůstala u Vás 
v případě nutnosti mého zdravotního stavu. 
        S pozdravem
          JUDr. Marie Mazuchová, CSc.

Dovolte, abych vyslovil poděkování za pří-
kladnou péči, které se na Vašem oddělení 
Neurologie dostalo Ing. Dagmar Kaločové, 
CSc. ve dnech 11. a 12. března 2012. Také 
děkuji paní lékařce, která v neděli večer pro-
fesionálně a s mimořádnou citlivostí mé man-
želce poskytla ošetření v přijímací ambulanci 
nemocnice.
          Zůstávám s úctou
           Prof. Ing. Rudolf Kaloč, CSc. 

Na dvě stě zaměstnanců Městské nemocni-
ce Ostrava se rozhodlo zdokonalit své do-
vednosti a prohloubit své znalosti.  Zapojili 
se totiž do vzdělávacího projektu určeného 
pro pracovníky v oblasti kultury a zdravot-
nictví. Vzdělávání se týkalo zejména počí-
tačových a komunikačních vědomostí.
Projekt probíhá pod názvem „Zvýšení adap-
tability zaměstnanců ve zdravotnických orga-
nizacích působících v odvětví zdravotnictví“.
V rámci projektu bylo prostřednictvím
Asociace českých a moravských nemocnic 
proškoleno přes sto osmdesát zaměstnanců 
Městské nemocnice Ostrava. Školení přitom 
byla fi nancována z Evropského sociálního 

fondu ČR a z Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost.
„Největší zájem jsme zaznamenali o počítačo-
vý kurz, ve kterém mohli zaměstnanci získat 
nové a zároveň rozšířit své dosavadní znalosti
o běžně používaných počítačových progra-
mech, se kterými se setkávají při své každo-
denní práci,“ sdělila vedoucí oddělení vzdě-
lávání Městské nemocnice Ostrava Irena 
Hlavatá s tím, že velice oblíbené byly rovněž i 
ostatní kurzy, například na téma komunikační 
dovednosti a kompetence, efektivní komuni-
kace s pacienty, profesní komunikace zdravot-
nických pracovníků, manažerské dovednosti 
či ekonomika zdravotnických zařízení.      (red)

Zaměstnanci Městské nemocnice 
Ostrava se neustále zdokonalují 

Zdenka Bardaševská, DiS.
Eva Janalíková

Alena Hrubá
Ivana Grossmannová

Irena Kotová
Milan Kawulok
Marta Imiolová
Zdeněk Balíček
Ĺuba Máchová

Jarmila Planková

20 let v MNO: 
Hana Blahutová
25 let v MNO:

Božena Šrotková
30 let v MNO:

Radim Palovský

V měsíci dubnu slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí
v dubnu slaví:

Rozvoj nemocnice byl prezentován také mediím

Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel spolu s náměstkyní pri-
mátora pro oblast zdravotnictví Ing. Simonou Piperkovou představili zástupcům 
medií na tiskové konferenci plány na další rozvoj městské nemocnice.

50,00
25,00
125,00
166,67
25,00
33,33
166,67
166,67
41,67
83,33
83,33
208,33
25,00

336,67

60,00
30,00
150,00
200,00
30,00
40,00
200,00
200,00
50,00
100,00
100,00
250,00
30,00

404,00

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%

Nabídka služeb našeho autoservisu
Cena bez DPH Sazba DPH Cena vč. DPH


