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Chceme být nemocnicí, 
která nejen léčí
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Pohotovostní stanice v Ostravě-Porubě, je-
jíž fungování bylo z důvodu stěhování do 
nových prostor dočasně přerušeno, je od 16. 
května 2012 opět v plném provozu. Dospělí, 
děti i dorostenci, kteří potřebují vyhledat lé-
kařskou službu první pomoci, ji tedy mohou 
v případě potřeby navštívit na nové 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 potřebné 
podmínky,“ vysvětlil ředitel Městské nemocni-
ce Ostrava MUDr. Tomáš Nykel s tím, že se 
po dohodě se společností RPG podařilo najít 
vhodné prostory. „Prostory jsou vyhovující, 
našim lidem se podařilo je v rekordně krátké 
době zrekonstruovat a připravit tak, že ve stře-
du můžeme pohotovost v Porubě bez obav ote-
vřít. Velkou výhodou je také skutečnost, že se 
nám se společností RPG podařilo dohodnout 
cenu, která je oproti předešlému nájmu v Me-
phacentru, odkud nás vyhodili, výrazně lepší,“ 
doplnil Nykel. 
Díky vstřícnosti vedení městského obvodu Os-
trava-Poruba se podařilo zajistit také parkovací 
místa pro sanitky a pacienty pohotovosti. „Na 
ulici Bohuslava Martinů v těsné blízkosti nové 
pohotovosti jsou nyní vyhrazena dvě parkova-
cí místa pro tělesně postižené. Tato jsou však 
rezervována pouze v pracovní dny. Pohotovost 
provozujeme v noci a o víkendech, takže v této 
době budou tato dvě parkovací místa vyhraze-
na pro sanitky a pacienty.  Podařilo se nám tak 
parkování vyřešit, aniž bychom blokovali další 
místa pro obyvatele této lokality,“ upřesnil ře-
ditel městské nemocnice Tomáš Nykel.
Od 16. května porubská pohotovost pro dospě-
lé i děti funguje na ulici Bohuslava Martinů 
812/11. Ordinační doba zůstává nezměněna, 
odborný personál bude i nadále dospělým pa-
cientům k dispozici v pracovní dny od 18.00 
do 6.00 hodin, dětem od 16.00 do 6.00 hodin 
a o víkendech a svátcích pro všechny v nepře-
tržitém režimu. Rychlou změnu místa i pří-

Všichni víme 
a vnímáme, 
že pobyt 
v nemocnici 
je pro každé-
ho pacienta 
něčím, co 
nevyhledává 
a bere jako 
nutnost. Základním posláním nemocnice 
je léčit. Silným pomocníkem medicíně 
je však sám pacient, to jak se cítí, v jaké je 
náladě, jak pobyt v nemocnici prožívá. Ka-
ždá příjemná chvilka může léčbě pomoci.
Důležité je prostředí nemocnice, ochota 
a přístup personálu. Jak jsme informovali 
již dříve, na zlepšení prostředí v městské 
nemocnici intenzivně pracujeme. Letos se 
počítá s desítkami milionů korun do inves-
tic. Náš personál je pravidelně školen tak, 
že přístup a ochota pomoci pacientovi je 
na prvním místě. Vzhledem k výsledkům 
loňské celostátní ankety oblíbenosti ne-
mocnic, kde jsme se umístili na krásném 
pátém místě, věřím, že se nám daří také po 
této stránce. 
Rozhodli jsme se hledat další možnosti, jak 
nebýt nemocnicí, která „jen“ léčí. Chceme 
našim pacientům zpříjemnit pobyt v rámci 
možností.
Rozhodli jsme se pořádat pro naše paci-
enty, kteří nejsou pevně připoutání k lůž-
ku a budou mít zájem, nejrůznější besedy 
s cestovateli, sportovci, umělci, komorní 
koncerty nebo výstavy obrazů či fotografií 
na chodbách. V nejbližší době uspořádáme 
mezi našimi pacienty anketu, abychom 
zjistili, o jaké hosty by měli zájem a od 
druhé poloviny června počítáme s tím, 
že začneme tyto akce pravidelně pořádat. 
Doufám, že pacienti i příbuzní tuto naši 
aktivitu uvítají, a pokud by měl někdo tip 
nebo radu, koho pozvat nebo jakou aktivitu 
pro naše pacienty ještě naplánovat, rádi to 
uvítáme. Psát nám můžete na emailovou 
adresu mnof@mnof.cz.  
Věřím, že společně dokážeme, že měst-
ská nemocnice nebude jen Vaší nemocnicí 
v srdci Ostravy, ale bude především ne-
mocnicí Vašeho srdce.
                                   MUDr. Tomáš Nykel
                                         ředitel MNO

pravu prostor pro provoz pohotovosti přivítal 
také zřizovatel městské nemocnice, statutární 
město Ostrava. „Zavázali jsme se zachovat 
kompletní rozsah poskytovaných zdravotních 
služeb v městské nemocnici a lékařská služ-
ba první pomoci je jednou z nich. Jsem ráda, 
že se vedení nemocnice podařilo najít vhod-
né prostory a jsem přesvědčena, že spokojeni 
budou také obyvatelé Ostravy-Poruby, kterým 
bude pohotovost sloužit. Vítáme také, že se 
podařilo vyjednat výrazně lepší ekonomické 
podmínky pronájmu prostor pro pohotovost,“ 
řekla náměstkyně primátora pro zdravotnictví 
Ing. Simona Piperková.                                     (red)

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

Nové prostory Lékařské služby první pomoci 
v Ostravě-Porubě si před jejich zprovozněním 

prohlédla také náměstkyně primátora pro 
oblast zdravotnictví Ing. Simona Piperková.

Provoz pohotovosti
od 16. května 2012

Provoz pohotovosti
do 30. dubna 2012
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O bezplatné vyšetření znamének byl zájem
Desítky lidí z Ostravy i okolí si přišly ne-
chat bezplatně vyšetřit svá mateřská zna-
ménka, zda u nich nehrozí vznik kožního 
nádorového onemocnění. Městská nemoc-
nice Ostrava se totiž připojila k již 12. roč-
níku Evropského dne melanomu.
Personál kožního oddělení Městské nemocni-
ce Ostrava se dnes od 8 do 12 hodin dopole-
dne věnoval všem zájemcům, kteří se dosta-
vili do dermatovenerologické ambulance. Do 
městské nemocnice si přišla nechat vyšetřit 
znaménka také slečna Jana z Ostravy. „Dosta-
vila jsem se, protože mám hodně mateřských 
znamének a chtěla jsem si je nechat zkontro-
lovat. Jsem velice ráda, že Městská nemoc-
nice Ostrava nabídla tuto příležitost. Všem 
ostatním bych chtěla toto bezbolestné, krátké 
a velmi důležité vyšetření doporučit,“ sdělila 
své dojmy s tím, že prevenci považuje za vel-
mi důležitou.
Důležitost preventivních vyšetření potvrdi-
la také primářka kožního oddělení Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Pavlína Fuksová. 
„Žádný maligní melanom ani jiné zhoubné 
novotvary jsme dnes nezachytili. Přesto po-
čet nově se vyskytujících případů tohoto one-
mocnění se neustále zvyšuje, nejvyšší nárůst 
je pozorován u žen ve věku 25-29 let,“ dopl-
nila Fuksová. 

„Také proto budeme v těchto preventivních 
akcích pokračovat i v budoucnu, a to nejen 
u příležitosti dne melanomu. Chystáme se vy-
rážet přímo za pacienty, ať už na koupaliště 
nebo do nákupních center. Chceme, aby všich-
ni viděli, že na prevenci klademe velký důraz, 
a to nejen u kožních nádorů, ale také například 
u očních nemocí nebo při potížích s vysokým 

tlakem a cukrem v krvi. To vše jsou vyšetření, 
která můžeme provádět i mimo areál nemoc-
nice,“ přislíbil ředitel Městské nemocnice Os-
trava MUDr. Tomáš Nykel s tím, že již příští 
měsíc se pacienti budou moci znovu nechat 
bezplatně vyšetřit na očním oddělení. 
          (red)

Bezplatného vyšetření znamének se zúčastnila i slečna Jana z Ostravy, která považuje
prevenci za velmi důležitou.

Anketa
Zeptali jsme se budoucích maminek, jak se jim líbí u nás v porodnici…

Annamaria Tulejová
28 let, Ostrava-centrum, 26. týden těhotenství

„Velmi se mi ve Vaší porodnici líbí. Dostala jsem doporučení od známých, tak jsem se 
přišla podívat. Je to tu velmi pěkné a navíc jsem zde získala hodně informací. Co jsem 
potřebovala slyšet, to jsem se zde dozvěděla.“

Klára Zemanová
36 let, Ostrava-centrum, 29. týden těhotenství

„Na prohlídce porodnice se mi moc líbilo, bylo to přínosné. Porodnici chválím a určitě 
k Vám půjdu rodit. Oceňuji především ochotný personál.“

Marcela Sonnerová
32 let, Ostrava-centrum, 24. týden těhotenství

„Rozhodla jsem se, že budu rodit v porodnici Městské nemocnice Ostrava. Je to tady 
všechno nové a krásné.“

Lucie Meisselová
29 let, Ostrava-Hrabůvka, 16. týden těhotenství

„Jsem stoprocentně rozhodnutá přivést miminko na svět tady ve fifejdské porodnici. 
Dostala jsem doporučení od své sestry, která zde také rodila a byla velice spokojená.“
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Městská nemocnice Ostrava se podílí na 
vzdělávání budoucích zdravotníků
V těchto dnech vrcholí v Městské nemoc-
nici Ostrava maturitní zkoušky budoucích 
zdravotních sester. V průběhu celého roku 
se pak v naší nemocnici vzdělávají také bu-
doucí lékaři.
Desítky budoucích zdravotních sester z něko-
lika škol absolvují v těchto dnech své prak-
tické maturitní zkoušky také pod dohledem 
odborného personálu městské nemocnice. 
„Vítáme spolupráci se zdravotními školami. 
Máme tak možnost od samého začátku přispět 
k výchově budoucích sester, učit je vztahu 
k práci, pacientovi, a co je neméně důležité, 
i k samotné nemocnici. Vychováváme si tak 
budoucnost našeho zařízení,“ řekla náměst-
kyně ředitele Městské nemocnice Ostrava pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Margita Malíšková 
a dodala: „Jsem ráda, že mohu jen potvrdit, že 
budoucí sestřičky jsou na maturitní zkoušku 
a věřím, že i pro své budoucí povolání dobře 
připraveny“.
Městská nemocnice se podílí nejen na vzdě-
lávání sester, ale samozřejmostí se již stala 
také výchova budoucích lékařů. „Spolupra-
cujeme s lékařskými fakultami. Máme v naší 
nemocnici dostatek velmi zkušených lékařů, 
kteří mohou zodpovědně předávat medikům 
své zkušenosti a připravovat je tak pro výkon 
nelehké lékařské profese,“ dodal náměstek 
ředitele pro lékařskou péči MUDr. Tomáš 
Mrázek, Ph.D., podle něhož si mladí medici 
při praxi také vybudují vztah k naší nemoc-

V měsíci dubnu navštívili oddělení novoro-
zenecké JIP a oddělení patologických novo-
rozenců zástupci občanského sdružení Ne-
doklubko. Toto sdružení pomáhá rodičům, 
kterým se předčasně narodilo děťátko, zvlád-
nout jejich nelehký úkol. Dostavili se na naše 
oddělení s nemalými pozornostmi a dárečky. 
Kromě letáčků, které podávali maminkám 
informace o rehabilitaci miminka, kojení 
a výživě a celkovém ošetřování nedonoše-
ných dětí, nám věnovali desítky pestrobarev-
ných pletených kabátků, čepiček, ponožek 
a deček. Tyto nádherné oblečky pletou ma-
minky, které samy prožily příběh rodičů ne-
donošených dětí.

Touto cestou bychom chtěly Nedoklubku po-
děkovat a vzkázat, že se těšíme na další spo-
lupráci.

 Kolektiv lékařů a sestřiček
odd. novorozenecké JIP a odd. patologických   
                         novorozenců

nici a ne zřídka se po ukončení školy uchá-
zejí o práci v našem zdravotnickém zařízení. 
„Při svých studijních pobytech u nás získají 
základní návyky, naučí se, jak nemocnice 
funguje, a v neposlední řadě zjistí, že pracuje-
me v nemocnici, která má kvalitní technické 
i personální zázemí a má budoucnost. Proto 
chtějí po škole pracovat a dál se vzdělávat 
u nás, což jen vítáme,“ upřesnil Mrázek.
Městská nemocnice Ostrava ročně přijme 

několik absolventů lékařských fakult. Jsme 
nesmírně rádi, že zájem o práci v městské 
nemocnici mají jak absolventi, kteří získáva-
jí zkušenosti, tak již zkušení lékaři, kteří jim 
mají co předat. Je to známka, že nemocni-
ce pracuje dobře a věřím, že tomu tak bude 
i v budoucnu,“ uzavřel ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.
         (red)

Poděkování občanskému sdružení Nedoklubko

Nedoklubko je celorepublikové občanské sdružení, jehož cílem je pomoc předčasně narozeným dětem 
a jejich rodinám. Snaží se rodičům zajistit dostatek informací, podpořit je psychicky i emočně. Pomáhá 
najít odborníky i jiné rodiče s podobnými problémy. Propojuje svět odborníků a rodičů, informujeme ve-
řejnost o problematice předčasného porodu a usiluje o zlepšení péče o nedonošené děti a jejich rodiny.

V maturitní komisi zasedly zprava Dagmar Vidmochová z kardiologického oddělení MNO, 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Mgr. Margita Malíšková 

a PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ze Slezské univerzity v Opavě
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PŘEDSTAVUJEME:
PharmDr. Zdeňka Blahutu – vedoucího lékárníka 
Nemocniční lékárny
PharmDr. Zdeněk Blahuta se narodil 
v naší fifejdské porodnici a až do roku 
2001 žil v Ostravě, pak se však přestěhoval 
do Rožnova pod Radhoštěm. Vystudoval 
gymnázium v Ostravě-Hrabůvce, aby poté 
úspěšně dokončil Farmaceutickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 
Profesní život zasvětil lékárenství a má tak 
v oboru bohaté zkušenosti. Od 1. února 
2012 zastává funkci vedoucího lékárníka 
Nemocniční lékárny Městské nemocnice 
Ostrava.

Pane doktore, farmakologii se věnujete po 
celý svůj život. Kdy přišel ten pravý zlomo-
vý okamžik, že jste se rozhodl zrovna pro 
toto odvětví?
Odjakživa mě zajímaly biologické a chemic-
ké obory, takže se tato možnost nabízela. Mé 
zaměstnání mě opravdu baví a vnitřně napl-
ňuje. Ve své době jsme společně s manželkou 
provozovali tři lékárny, kde jsem působil na 
vedoucích pozicích. Rovněž jsem byl zaměst-
nán ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde 
jsem byl zodpovědný za dva celostátní pro-
jekty, konkrétně za zavádění elektronického 
receptu a za implantaci nové metodiky ce-
nové kontroly léčiv. 
Práce v Státním ústavu pro kontrolu lé-
čiv je více než perspektivní. Co Vás vedlo 
k tomu odejít a ucházet se o vedoucí pozici 
v lékárně Městské nemocnice Ostrava?
Těch důvodů je víc. V Státním ústavu pro 
kontrolu léčiv jsem musel stále hodně cesto-
vat, projekty se řídily z Prahy a musel jsem 
dojíždět - z Ostravy nebo z Rožnova pod Rad-
hoštěm. Navíc jsem se chtěl vrátit do nemoc-
ničního lékárenství, protože z něj jsem vzešel.

V lékárně městské nemocnice pracujete 
více než čtvrt roku. Co všechno se Vám od 
Vašeho nástupu již povedlo? 
První věcí, která se nám povedla, bylo utřídit 
podklady a rozhodnout o strategii pozitivních 
listů, což je vlastně seznam používaných lé-
čiv, a to jak v lůžkovém, tak v ambulantním 
provozu. Dále se podařilo rozkrýt nejasnosti 
v bonusech za minulé období, pod čímž si lze 
představit jakousi inventuru s dodavatelský-
mi subjekty. No a v neposlední řadě byly vy-

soutěženy infuzní roztoky, u kterých už před 
vyhodnocením výběrového řízení na základě 
otevřených obálek byla zřejmá slušná cenová 
úspora.
Ceny léků a léčiv jsou v dnešním tvrdém 
konkurenčním období zásadní. Jste naklo-
něn jejich elektronickým aukcím?
Principiálně mi elektronické aukce na léky 
nevadí, jsem jim nakloněn v případě dosta-
tečně konkurenčního období generických 
léčivých přípravků, tedy těch, které nejsou 
chráněny patenty. U většiny sortimentu naší 
lékárny tomu však nakloněn nejsem, protože 
my sami jsme schopni vyjednat si stejné nebo 
často i výhodnější podmínky.
Chystají se do budoucna nějaké zásadní 
změny, které přivítají klienti naší lékárny?
Ke konci letošního roku bychom měli zpro-
voznit detašované pracoviště – ředírnu cyto-
statik, kde lékárník bude provádět přípravu 
cytostatik pro individuální použití pro pacien-
ty naší onkologie. Výhodou je zejména to, že 
nebudou vznikat dodatečné náklady, staneme 
se operativní pro potřeby naše i našich paci-
entů a co je hlavní, budeme naprosto plnohod-
notnou lékárnou i v zabezpečení naší nemoc-
nice náročnými lékovými formami.
Ke konci roku rovněž spustíme pilotní pro-
voz elektronizace receptů, který ulehčí práci 
našim předepisujícím lékařům a zvýší bez-
pečnost našich zákazníků, neboť se eliminuje 
problematika padělků a kradených receptů. 
Svůj význam má elektronický recept i v další 
rovině, lékárníkům se totiž minimalizuje čas 
strávený nad administrativou a ten pak mohou 
věnovat našim klientům.
Proč byste lidem doporučil vyzvednout si 
předepsané léky, ale i další léčiva a doplň-

ky dostupné bez předpisu v naší lékárně? 
Čím se odlišujeme od ostatních lékáren?
Námi obchodované objemy jsou pro výrob-
ce léčivých přípravků natolik atraktivní, že 
se nám daří dosahovat velmi nízkých cen 
i nízké spoluúčasti zákazníka. Navíc máme 
optimalizované zásoby, takže zákazníci vždy 
odchází plně spokojeni. Přínosné je rovněž to, 
že si vedeme lékovou historii pacienta, takže 
jsme mu schopni poskytnout aktuální konzul-
taci ve smyslu možných nežádoucích účinků 
a podobně. Tyto konzultace mohou být na 
požádání poskytnuty i ve speciální místnos-
ti, kde v klidu a v intimním prostředí mohou 
lidé s našimi lékárníky řešit témata, o kterých 
z jakéhokoliv důvodu nechtějí hovořit před 
ostatními zákazníky.
Dost o pracovním životě. Povězte nám, co 
nejraději děláte ve svém volném čase?
Jelikož mám poměrně malé děti, ve věku de-
set a dvanáct let, volný čas trávím převážně 
s nimi. Často vyrážíme na kolo, jezdíme ly-
žovat, cestujeme po výletech a v neposlední 
řadě se věnujeme literatuře. Se synem máme 
takové zvláštní hobby – zajímáme se o lite-
raturu faktu, zejména o problematiku tajných 
služeb.

Zmínil jste cestování. Kde jste se prozatím 
podíval nejdále a jaké destinace byste ještě 
rád navštívil? 
Cestuji velmi rád. Nejdále jsem cestoval po 
krásách západního pobřeží Ameriky nebo po-
tom v jihovýchodní Asii. Nejvíce se mi však 
líbilo na ostrově Mauricius, tam bylo velice 
teplé a příjemné klima a nádherné korálové 
útesy. Do budoucna bych se ještě rád podíval 
například do Chille, Argentiny či na Kamčat-
ku, kde je nádherná sopečná krajina a příroda 
je tam prý také ještě netknutá, což mi velmi 
imponuje.
Povězte na závěr, jaké je Vaše životní mo-
tto? Čím se v životě řídíte?
Řídím se dvěma životními pravidly, první je 
„chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se 
oni chovali k tobě“, a druhé, kterým se také 
řídím, je „náhoda přeje připraveným“.

       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová

„Námi obchodované objemy 
jsou pro výrobce léčivých 
přípravků natolik atraktiv-
ní, že se nám daří dosaho-
vat velmi nízkých cen i nízké 

spoluúčasti zákazníka.“

„Řídím se dvěma životními 
pravidly, za prvé: chovej se 
k  ostatním tak, jak chceš, 
aby se oni chovali k  tobě, 
a za druhé: náhoda přeje 

připraveným.“

Vedoucí lékárník Nemocniční lékárny
PharmDr. Zdeněk Blahuta
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Dobrovolnické centrum Ostrava

Doprovodný program:
Představení nového 

projektu Mince denně
Soutěže pro děti

Ukázka jízdního oddílu 
městské policie Ostrava 

na koních

Taneční vystoupení: 
Taneční studio Vítkovice

Doprovodná produkce: 
Cirkus trochu jinak

            Hudební program: 

Zpocený voko
AC/DC revival 

Camara
Kalamitta
The Places
Magnolia

29. 5. 2012 od 13:00

Vstup
zdarma

příjměte pozvání na koncert a další zábavný program
občanské sdružení ADRA letos slaví 20 let své činosti

Hlavní 
třída 

Ostrava 
Poruba

www.adraostrava.cz

Městská nemocnice Ostrava se v květnu prezentovala také na dvou akcích pro veřejnost. Nejprve se mohli 
všichni zájemci seznámit s prací nemocnice a nechat si změřit krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi na 
dnech otevřených dveří Dopravního podniku Ostrava. Podruhé mohli zájemci navštívit informační stánek 
městské nemocnice nebo si prohlédnout moderní i historickou sanitku na akci, která nesla název Hrad žije 
první pomocí.  Vzhledem k tomu, že městská nemocnice si je vědoma významu preventivních vyšetření, 
budou naši zdravotníci vyrážet přímo za obyvateli Ostravy stále častěji. (red)

Nabídku bezplatného vyšetření plicních funk-
cí připravili pro pacienty starší osmnácti let 
zkušení odborníci plicního oddělení. Městská 
nemocnice Ostrava se tak připojí k Světovému 
dni spirometrie, a to rovnou ve dvou termínech 
– odborný personál „fifejdské“ nemocnice se 
bude všem příchozím účastníkům věnovat 13. 
června od 13 do 17 hod. a 27. června od 7 do 15 
hod, a to v plicních ambulancích městské ne-
mocnice, v pavilonu C.
„Vyšetření mohou podstoupit lidé trpící kašlem, 
dušností, bolestmi na hrudi, nedostatkem dechu 
při zátěži, prostě kdokoliv, kdo by si chtěl nechat 
změřit své dechové funkce,“ sdělil primář odděle-
ní Pneumologie a ftizeologie Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Radovan Kozel s tím, že spiro-
metrie je neinvazivní a nebolestivé vyšetření, při 
kterém jsou při dechových manévrech měřeny zá-
kladní plicní objemy a kapacity. 
„V termínu 13. června budeme provádět spiro-
metrická vyšetření společně s dalšími plicními 
ambulancemi v Ostravě, podruhé, tedy 27. červ-
na je oficiální celorepublikový a světový termín 
Světového dne spirometrie,“ doplnil Kozel. Vy-
šetření je prováděno u dospělých od osmnácti let 
a může odhalit případné zúžení dýchacích cest, 
které může být způsobeno průduškovým astma-
tem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, 
které se řadí mezi nejčastější choroby naší doby.   
              (red)

Přijďte k nám, prověříme, 
zda máte v pořádku plíce.

Zveme Vás
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Poděkování oddělení ORL

Skvělá práce
rehabilitačního oddělení

Má dcera Magdaléna podstoupila zákrok na 
ORL oddělení. Po celou dobu jsem jí mohla 
být nablízku. Chtěla jsem touto cestou velice 
poděkovat lékařům a zdravotnímu personálu 
za laskavou péči, ochotu, vstřícnost od přijetí 
až po propuštění. Mám s čím srovnávat, je-
likož jsem stejný zákrok podstoupila v roce 
1981 jako dítě, ovšem za úplně jiných podmí-
nek. Oceňuji, že se ve zdravotnictví posouvá-
me pozitivním směrem. Moje dcera neutrpě-
la, dá se říct, žádné trauma, za což jsem Vám 
velice vděčná.

Posíláme pozdravy všem usměvavým sestřič-
kám na ORL.

         Kateřina Vilčová a Magdalénka Vilčová

Byla jsem hospitalizována ve vašem nemoc-
ničním zařízení a chtěla bych vám poděkovat 
za skvělou péči a velmi lidský přístup všech 
pracovníků na rehabilitačním lůžkovém 
oddělení, pod vedením pana primáře Petra 
Galluse. Tito dělají nejlepší jméno celé ne-
mocnici!

Jste skvělí, ještě jednou vám děkuji a přeji jen 
samé spokojené pacienty! 
        S pozdravem
   Jana Bejdáková

Chtěl bych touto cestou poděkovat personá-
lu gynekologického a porodnického oddělení 
Vaší nemocnice. Díky profesionalitě lékařské-
ho personálu, porodním asistentkám i sestrám 
proběhl porod našeho prvního syna bez zá-
važnějších komplikací, ve výborné atmosféře 
i ve výborné poporodní péči na oddělení šes-
tinedělí. 
Jmenovitě bych chtěl za sebe, svou ženu i na-
šeho syna poděkovat zejména panu primáři 
MUDr. Ožanovi, paní doktorce, která byla u 
porodu, MUDr. Kubinové, paní doktorce, kte-

rá mou ženu přijímala, MUDr. Haferníkové, 
porodní asistence Mgr. Bothové a zejména 
pak porodní asistentce Barboře Konečné, kte-
rá díky své dlouholeté praxi vedla porod co 
nejvhodnější a nejrychlejší cestou ke zdárné-
mu cíli.
Vaše gynekologické a porodnické oddělení 
budeme doporučovat všem, kdo jej budou 
kdykoliv potřebovat, protože Váš personál po-
skytuje tu nejlepší a profesionální péči. 
S pozdravem 
          Mgr. Jan Veřmiřovský

Vaši porodnici budu všem doporučovat, 
říká novopečený tatínek

Panajota Karásková
Lenka Křikavová

MUDr. Iva Slaninová
Zdeňka Nováčková

Josef Magdolen
Jana Hrubá

Božena Žurková
Bohumila Grendysová Bibová

MUDr. Vladimír Štěřík

20 let v MNO: 
Dagmar Tomášová

MUDr. Jaromír Fiala
Alena Blažejová
25 let v MNO:

Lenka Janírková
30 let v MNO:
Eva Dobešová
Milan Pastorek
35 let v MNO:

Jana Smetanová

V měsíci květnu slaví 
významné životní jubileum:

Pracovní výročí
v květnu slaví:

Zaměstnanci společnosti Eurest
se složili na dar pro dětské oddělení
Zaměstnanci společnosti Eurest, kte-
rá zajišťuje stravování pro personál 
i pacienty Městské nemocnice Ostra-
va, se mezi sebou složili na dar pro 
dětské oddělení nemocnice. Z  vy-
braných peněz zakoupili dětské váhy 
a přístroj na měření krevního tlaku 
u dětí.
Zaměstnanci společnosti Eurest 
mezi sebou pravidelně pořádají sbír-
ky, jejichž výtěžek je použit na poří-

Dary od společnosti Eurest převzala vrchní sestra dětského oddělení Městské 
nemocnice Ostrava Mgr. Jana Šadibolová, která přístroj na měření krevního tlaku 
u dětí hned také obchodnímu řediteli společnosti Eurest Janu Jiráňovi předvedla. 

zení přístrojového vybavení do ně-
kterého ze zdravotnických zařízení. 
„V letošním roce vybrali naši zaměst-
nanci mezi sebou bezmála osmdesát 
tisíc korun a  rozhodli jsme se tyto 
prostředky věnovat dětskému od-
dělení městské nemocnice. Pořízeny 
tak mohly být dětské váhy a přístroj 
na měření krevního tlaku pro děti,“ 
upřesnil obchodní ředitel společnosti 
Eurest Jan Jiráň.


