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Spokojená
pacientka je náš 

společný cíl

Bezplatné testování mladistvých 
na přítomnost drog

Bronzoví medailisté z MS v hokeji Jakub Štěpánek 
a Petr Mrázek udělali radost dětem v MNO
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Bezplatné testování mladistvých na pří-
tomnost drog bude pokračovat také v le-
tošním roce. Městská nemocnice Ostra-
va totiž znovu získala grant, díky němuž 
může s testováním znovu začít. V tuto chví-
li je k dispozici na šest set testovacích sad. 
V loňském roce bylo provedeno celkem 338 
testů, z nichž 120 bylo pozitivních.

Jakub Štěpánek a Petr Mrázek, bronzoví 
medailisté z nedávného mistrovství světa 
v ledním hokeji, navštívili děti, které svůj 
svátek tráví na nemocničním lůžku dětské-
ho oddělení Městské nemocnice Ostrava.
Oba hokejisté dorazili na dětské oddělení 
Městské nemocnice Ostrava v pátek 1. červ-
na krátce po třinácté hodině. Více než dvěma 
desítkám dětí, které jsou v současné době 
hospitalizovány na dětském oddělení Městské 
nemocnice Ostrava, popřáli brzké uzdravení, 
předali jim drobné dárečky ke dni dětí a ne-
zapomněli s sebou vzít ani bronzové medaile 
z uplynulého mistrovství světa v ledním hokeji.
         (red)

Na oddělení Gynekologie a porodnic-
tví v posledních měsících nastoupilo 
několik nových lékařů. Společně se 
stávajícím odborným personálem se 
po doplnění týmu daří plně zvládat 
denní provoz oddělení včetně speciali-
zovaných ambulancí, jako je poradna 
pro riziková těhotenství,  onkogyneko-
logická poradna, poradna pro riziko-
vý a patologický průběh těhotenství, 
konziliární ultrazvuková vyšetření 
a další.
Úspěšné personální posílení oddělení spo-
lu se změnami organizace práce vedou 
k plynulejší práci lékařů a sester a přízni-
vě se odrážejí ve spokojenosti pacientek. 
„Během posledních let postupně odcházeli 
zkušení lékaři do soukromých praxí a zkra-
covali si u nás úvazky, nebo je úplně rušili. 
Nyní se situace obrací a městská nemoc-
nice disponuje skutečně profesionálním 
týmem, který se o rodičky postará v mo-
derní porodnici,“ vysvětluje primář oddě-
lení Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Marek Ožana, 
který doplnil, že mimo jiné přišli licen-
covaní lékaři nebo velmi odborně zdatný 
ultrazvukový specialista. „Musím říci, že 
se mi moc dobře poslouchají pochvaly od 
pacientek na sestřičky a lékaře. Tímto bych 
jim chtěl poděkovat a jsem opravdu rád, že 
s nimi můžu pracovat a vést je,“ uzavřel 
primář Ožana.

Projekt probíhá pod názvem „Krizová inter-
vence pro děti, mládež a rodiče v problemati-
ce zneužívání drog mimo alkoholu“ a v rámci 
něj může mládež až do věku 26 let absolvovat 

bezplatný test na přítomnost různých návyko-
vých látek v organizmu (THC, amfetaminy, 
opiáty, benzodiazepiny apod.) „Projekt může-
me realizovat díky grantu, který nám poskytl 
Magistrát statutárního města Ostravy. O testy 
mají nejčastěji zájem rodiče dětí, nezřídka 
nám však volají také zástupci škol, sociální 
pracovníci nebo policisté,“ řekla vrchní sestra 
psychiatrického oddělení Městské nemocnice 
Ostrava Radmila Vysloužilová s tím, že na-
koupeno je již na šest set testovacích sad. „V 
loňském roce u nás bylo testováno na sto pa-
desát mladistvých, kterým jsme odebrali více 
než tři sta vzorků. Vzhledem k tomu, že jich 
celých sto dvacet bylo pozitivních, ukazuje se 
tento projekt jako velmi důležitý. Zároveň již 
nyní evidujeme větší zájem ze strany rodičů 
i škol a předpokládáme, že letos bude počet 
testů a testovaných mnohem větší,“ doplnila 
Vysloužilová.
Samotný test trvá asi deset minut. Pro paci-
enta není nijak zatěžující, jedná se totiž o ori-
entační vyšetření moče. Odborný personál 
městské nemocnice se za dobu, po kterou 
testování mladistvých provádí, setkal s ne-
jedním kuriózním pokusem, jak testy přelstít. 
„Mladí zkoušejí odevzdat místo vzorku své 
moči vodu z toaletní mísy nebo ji vyměnit 
za moč kamaráda. Všechny tyto pokusy však 
dokážeme bezpečně odhalit,“ zavzpomínala 
Vysloužilová.
Psychiatrické oddělení Městské nemocnice 
Ostrava je jediné zdravotnické zařízení v ši-
rokém okolí, které nabízí tuto možnost zcela 
bezplatně. Zájemci o testování se mohou in-
formovat na telefonním čísle protialkoholní 
záchytné stanice +420 595 223 160.        (red)

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz
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Městská nemocnice Ostrava je nově také
diabetologickým centrem
Komplexní péči, nejmodernější léky i pora-
denství získají pacienti s diabetem v Měst-
ské nemocnici Ostrava. Díky rozsahu i kva-
litě poskytovaných zdravotnických služeb 
byl naší nemocnici udělen výborem České 
diabetologické společnosti status diabetolo-
gického centra. 
Narůstající počet diabetiků i komplikací, které 
vyplývají z chronického postižení diabetem, 
vedl odborníky na tuto problematiku v měst-
ské nemocnici, aby stále rozšiřovali spektrum 
poskytovaných služeb těmto pacientům. „Po-
čty takto nemocných pacientů jsou každým 
rokem větší, stejně tak přibývá i vážnějších 
pacientů. Již několik let proto intenzivně pra-
cujeme na rozšíření spektra naší péče. Nyní 
se u nás pacientům dostane maximální možné 
zdravotní péče i poradenství, proto jsme dia-
betologickou společnost požádali o udělení 
statutu diabetologického centra,“ řekla MUDr. 
Jitka Jurková, která vede diabetologickou po-
radnu Městské nemocnice Ostrava. Podle ní 
má diabetologické centrum hned několik vý-
hod. „V první řádě je to uznání kvality péče, 
ale především již nemusíme žádat vyšší in-
stance o schválení léčebných postupů a naši 
pacienti se také dostanou k nejnovějším lékům 
a postupům,“ upřesnila Jurková.

Zástupci výboru České diabetologické společ-
nosti kontrolovali rozsah i kvalitu poskytova-
né péče přímo v městské nemocnici, neshleda-
li žádná pochybení a doporučili udělit status 
diabetologického centra. 
„Poskytujeme komplexní péči o diabetika 
obsahující vyšetření diabetologem, včetně po-
drobného laboratorního vyšetření krve a moči, 
edukace diabetologickou sestrou a nutriční 
terapeutkou. Pacienta informujeme o povaze 
onemocnění cukrovkou, o akutních komplika-
cích (hypoglykémie a hyperglykémie) a způ-
sobech jejich zvládání, i o chronických kom-
plikacích diabetu,“ přiblížila některé léčebné 
postupy doktorka Jurková s tím, že během 
pravidelných kontrol jsou s pacienty probí-
rány také zásady režimu diabetika, racionální 
diabetické diety včetně výpočtu výměnných 
sacharidových jednotek.  „Edukujeme pacien-
ty i rodinné příslušníky o provádění domácí-
ho monitoringu hladin glykémií s příslušnou 
úpravou terapie dle aktuální glykémie, pohy-
bové aktivity i množství sacharidů ve stravě. 
Učíme a procvičujeme aplikaci inzulínu inzu-
linovými aplikátory. Věnujeme se též aplikaci 
inzulínu formou kontinuálního podávání inzu-
linovou pumpou. V indikovaných případech 
využíváme kontinuálního monitoringu glyké-

mií pomocí podkožně zavedeného senzoru,“ 
doplnila Jurková. 
Specifickou problematickou je postižení no-
hou DKK, v naší nemocnici byla již před třemi 
lety zřízena podiatrická ambulance věnující 
se péči o diabetické pacienty se syndromem 
diabetické nohy (což je komplexní postižení 
cév a nervů dolních končetin komplikované 
vznikem možných otlaků až defektů lokalizo-
vaných v oblasti nohy čili postižení dolní kon-
četiny od kotníku níže). V rámci preventivní-
ho programu provádíme podiatrický screening 
pro všechny regionální diabetiky spočívající 
v základním neurologickém a angiologickém 
vyšetření specializovanou podiatrickou ses-
trou s následným zhodnocením lékařem, do-
poručením péče o dolní končetiny a zvážením 
dispenzarizace v podiatrické ambulanci.
Staráme se o diabetičky 1. i 2. typu v rámci 
prekoncepční péče, ve spolupráci s „riziko-
vou“ gynekologickou poradnou pečujeme 
o těhotné diabetičky 1. i 2. typu a gestační 
diabetičky. V případě rozvoje chronického 
diabetického postižení ledvin spolupracuje-
me s nefrologem a pracovištěm hemodialýzy 
MNO.             (red)

Anketa
Zeptali jsme se pacientů diabetologického akreditovaného pracoviště, 

jak jsou spokojeni s péčí…
Lubomír Roj
48 let, Ostrava-Hrabůvka

„Docházím do diabetologické ambulance Městské nemocnice Ostrava už asi osm nebo 
devět let a jsem tady velice spokojený. Neměnil bych.“

Jindra Količová
78 let, Ostrava-centrum

„Chodím zde na diabetologii už velmi dlouho, je tomu přes dvacet let. Docházím sem 
vlastně odjakživa a s péčí jsem velmi spokojená. Je to zde perfektně zorganizované a jsou 
zde skvělí lékaři.“

Vladimír Světel
64 let, Ostrava-centrum

„Pacientem fifejské diabetologické ambulance jsem již 12 let a nemůžu si stěžovat, s péčí 
jsem nadmíru spokojen a to zejména s paní doktorkou Jurkovou.“

Monika Szotkowská
28 let, Krmelín

„Můžu jen konstatovat, že jsem zde maximálně spokojená. To je také důvod, proč dojíž-
dím sem. Paní doktorka Jurková je úplně zlatá, dostala mě z nejhoršího.  I sestřičky jsou 
tady super.“
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Centrum pro léčbu mozkových příhod bude 
díky evropských dotacím modernizováno
Přístrojové vybavení za více než pětadva-
cet milionů korun pro modernizaci iktové-
ho centra, které se zabývá léčbou cévních 
mozkových příhod, pořídí v průběhu letoš-
ního roku Městská nemocnice Ostrava. Vy-
bavení je kupováno díky finanční pomoci 
evropských dotací z Integrovaného operač-
ního programu. Počet cévních mozkových 
příhod rapidně stoupá, jen loni jich iktové 
centrum městské nemocnice ošetřilo bez-
mála sedm set.
V rámci projektu, kte-
rý probíhá pod názvem 
„Přístrojové vybavení 
iktového centra Měst-
ské nemocnice Ostra-
va“ bude pořízena celá 
řada specializovaných 
přístrojů. „Zakoupeno 
bude multidetektorové CT, transkranialní ul-
trazvuk, resuscitační lůžka, rehabilitační pří-
stroje, přístroje pro mírnou hypotermii či ult-
razvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování 
kontrastní látkou,“ vysvětluje MUDr. Lukáš 
Klečka, který je odborným garantem provozu 
iktového centra v Městské nemocnici Ostrava.
Po dvou letech fungování iktového centra tak 

Jako první v Ostravě provedl primář or-
topedického oddělení Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Michal Mačák unikátní 
operaci výměny kolenního kloubu. Ope-
race metodou Visionaire je šetrnější ke 
kostem i měkkým tkáním pacienta, snižuje 
rizika ostatních komplikací a především 
znamená delší životnost vyměněného klou-
bu. Městská nemocnice je první v Ostravě 
a jedna z mála na Moravě, jejíž lékaři tuto 
operaci úspěšně provedli.
Operační výkon proběhl dle plánu, bez ja-
kýchkoliv komplikací a s dosažením plánova-
ného výsledku. Metoda Visionaire spočívá v 
individuální výrobě řezacích bloků na zákla-
dě pacientovy vlastní anatomie. „S použitím 
magnetické rezonance kolene spolu s kom-
pletním rentgenovým snímkem dolní konče-
tiny se navrhne a vyrobí dva řezací bloky (na 
stehenní a holenní kost), pomocí kterých je 

dojde k nezbytnému doplnění a modernizaci 
přístrojové techniky. „Neustálá snaha o zvy-
šování kvality poskytované péče klade na ne-
mocnici a jejího zřizovatele značné investiční 
nároky, které se však v dnešní ekonomicky 
těžké době shánějí jen velmi obtížně. Využili 
jsme proto výzvy ministerstva zdravotnictví 
ucházet se o evropské dotační příležitosti. 
Dotace z Integrovaného operačního progra-
mu pokryje 85 % celkových nákladů,“ řekl 
ekonomický náměstek ředitele městské ne-

mocnice Ing. Petr Šmíd s tím, že přístroje bu-
dou pořízeny v celkové hodnotě přesahující 
dvacet pět milionů korun a předpokladem je, 
že budou postupně všechny fungovat do kon-
ce letošního roku. Ukončení projektu je totiž 
plánováno na konec roku 2012.
Městská nemocnice Ostrava splnila v roce 
2010 všechna stanovená kritéria a vzniklo zde 

provedena výměna kolenního kloubu,“ upřes-
nil primář oddělení Ortopedie Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Michal Mačák s tím, 
že technologie Visionaire umožňuje ortopedo-
vi provést naprosto přesné řezy kostí v ideální 
rotaci a sklonu, potřebné pro optimální umís-
tění implantátu. „Mezi další výhody patří také 
kratší operační čas, nižší riziko infekce nebo 
menší krevní ztráty. Tento operační výkon je 
také šetrnější ke kostem a měkkým tkáním 
pacienta a snižuje rizika ostatních komplika-
cí, jako je tuková embolie nebo hluboká žilní 
trombóza. Především však přesnější umístění 
kloubu znamená prodloužení jeho životnosti,“ 
doplnil Mačák. Pacient po operaci dostane tzv. 
implantát pas, kde jsou vylepeny štítky z pou-
žitých implantátů a řezacích šablon Visionaire. 
V sazebníku VZP zatím tato technologie není, 
a proto si ji pacienti hradí sami.
         (red)

iktové centrum. V roce 2011 pak došlo k roz-
šíření spádové oblasti pro léčbu akutní cévní 
mozkové příhody, která dnes čítá více než 
dvě stě  tisíc obyvatel. Hrozivá jsou také čís-
la, která ukazují na každoroční nárůst počtu 
cévních mozkových příhod. „Cévní mozková 
příhoda je z celosvětového hlediska druhou 
nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příči-
nou invalidity u lidí středního a vyššího věku. 
Česká republika přitom patří k zemím s nej-
vyšším počtem výskytu tohoto onemocnění. 

V našem regionu však 
vysoce překračujeme 
i celorepublikový prů-
měr těchto případů na 
sto tisíc obyvatel. Za-
tímco průměr v České 
republice je okolo dvou 
set případů, v našem re-

gionu je to více než tři sta případů mozkových 
příhod na sto tisíc obyvatel,“ přiblížil stále se 
horšící statistiky doktor Klečka. Podle něj 
bylo v roce 2010 ošetřeno v městské nemoc-
nici 530 cévních mozkových příhod, v roce 
2011 pak více než 680 a v letošním roce již 
lékaři v městské nemocnici řešili 290 těchto 
případů.        (red)

Unikátní operace kolene v Městské nemocnici Ostrava

Zástupci vietnamské provincie Binh Thuan si prohlédli 
Městskou nemocnici Ostrava
Vedení Městské nemocnice Ostrava v čele 
s ředitelem MUDr. Tomášem Nyklem 13. 
června 2012 uvítalo delegaci z vietnamské 
provincie Binh Thuan, která přijela na 
dvoudenní návštěvu Moravskoslezského 
kraje.  V rámci této návštěvy byla naplá-
nována také prohlídka městské nemocnice 
s cílem navázání možné spolupráce.
Členové delegace si prohlédli jednotlivá oddě-
lení městské nemocnice. Navštívili například 
kardiologickou angiolinku, hyperbarickou ko-
moru, rentgen nebo porodnici. Byli seznámeni 

s bohatou historií městské nemocnice i s jejím 
současným potenciálem. Cílem návštěvy je 
navázání možné spolupráce. „Jakékoli předá-
vání nebo získávání nových zkušeností vítáme 
a jsou podle mě nejen v oblasti zdravotnictví 
nezbytné. Proto jsme připraveni, bude-li zá-
jem, podělit se o naše zkušenosti při budování 
nové nemocnice v provincii Binh Thuan. Což 
bylo jedním z cílů návštěvy delegace,“ řekl 
ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel.        (red)
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Marka Ožanu – primáře oddělení Gynekologie 
a porodnictví Městské nemocnice Ostrava
MUDr. Marek Ožana se narodil v Opa-
vě, kde absolvoval základní školu a poté 
i gymnázium. Nato vystudoval Lékařskou 
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci 
a hned po škole v roce 1990 nastoupil na 
gynekologicko-porodnické oddělení Měst-
ské nemocnice Ostrava. V letech 2003-2009 
pracoval jako zástupce primáře. Dlouho-
době také provozuje ambulantní praxi. Od 
1. února 2012 zastává funkci primáře od-
dělení Gynekologie a porodnictví „fifejd-
ské“ nemocnice.

Pane primáři, věděl jste už od malička, že 
se chcete věnovat profesi lékaře? Nebo byly 
Vaše profesní sny původně úplně jiné?
Co to je od malička? Jasně že jsem chtěl být 
popelářem, bagristou, policajtem – to asi 
v mateřské škole. Na základní škole pak ar-
cheologem, zahradním architektem, biolo-
gem. Ale od biologie je velmi blízko k me-
dicíně. Dědeček, kterého jsem nezažil, byl 
vesnický praktický lékař. Jak se na něj vzpo-
mínalo v rodině a jak na něj vzpomínali paci-
enti, to mi ukázalo, že jde pracovat v oboru, 
který má blízko k biologii a přitom má velmi 
praktický dopad, konkrétní pomoc lidem.
Co Vás přivedlo ke gynekologicko-porod-
nickému oboru? Dá se říci, že je toto medi-
cínské odvětví Vaše vysněná meta?
K oboru mne přivedla maminka. Vždycky 
jsem chtěl dělat obor, kde se dá operovat a zá-
roveň poměrně široce provozovat ambulantní 
praxi, tedy být na sále a zároveň s lidmi v or-
dinaci. Doma mi maminka říkala: „Já bych 
byla tak ráda, kdybys rodil děti“. Shodou 
okolností bylo v nemocnici volné místo na 
gynekologii a tak jsem se rozhodl a rodím je.
Musí být krásné stát u zrodu nového života.

Víte alespoň přibližně, kolika miminkům 
jste již pomohl na svět?
Tak to opravdu nedovedu!  Ale za těch více 
než dvacet let, co zde pracuji, se u nás narodi-
lo kolem třiceti tisíc miminek, takže myslím, 
že jsou to tisíce. Faktem je, že je to opravdu 
pěkná práce, která mne, i přes permanentní 
stres v porodnictví, stále baví. 
Působíte velmi disciplinovaným až přís-
ným dojmem. Jaký jste v reálném životě? 
Tak to jste trefila, jsem vskutku trošku detaili-
sta. Býval jsem dost přísný k sobě i ostatním, 
ale jak člověk stárne, hrany se mírně obrušu-
jí, takže už to není to, co bývalo. Smysl pro 

pořádek, přesnost, smysl pro povinnost, do-
tažení věcí do konce a komplexní řešení, to 
jsou vlastnosti, kterých si ve svém okolí vel-
mi cením.
Ve funkci primáře gynekologického-po-
rodnického oddělení jste již téměř půl 
roku. Co se Vám za dané období podařilo 
zdokonalit či přeorganizovat? Udělal byste 
něco jinak?
Podařilo se nám zavést bezplatnou přítom-
nost otce u spontánního porodu, bezplatné 
využití relaxační vany – to jsou jistě věci, 
které se zaslouží pozornost, a myslím si, že 
na těchto krocích nemusíme nic měnit. Také 
výroba prezentačních brožur o porodním sále 
a předporodních kurzech byla velmi vstříčně 
přivítána, a to jak praktickými gynekology, 
tak samotnými pacientkami.
Dále si také velmi cením úspěšného perso-
nálního posílení oddělení a změn organizace 
práce, které vedou k plynulejší práci lékařů a 
sester a příznivě se odrážejí ve spokojenosti 
pacientek. Jsem rád, že všichni na oddělení 
si vzali k srdci, že naším cílem je spokojená 
pacientka. Musím říci, že se mi moc dobře 
poslouchají pochvaly od pacientek na sestřič-
ky a lékaře. Tímto bych jim chtěl poděkovat. 
Jsem opravdu rád, že můžu s nimi pracovat 
a vést je.
Co v současné době považujete za svou nej-
větší profesní prioritu? 
Budete se divit, ale stále považuji za svou pri-
oritu běžný denní provoz oddělení. Je to běh 
na dlouhou trať, ale byl bych rád, aby všichni 
lékaři co nejlépe zvládali svůj obor, aby doká-
zali komunikovat s pacientkami tak, aby ony 
neměly sebemenší pochybnosti o léčbě, aby 

sestřičky byly pacientkám oporou a lékařům 
pravou rukou a druhou hlavou, aby kroky ka-
ždého zapadaly do soukolí přesně fungujícího 
oddělení. Městská nemocnice Ostrava je mou 
srdeční záležitostí. Je to celý můj profesní život.

Chystají se pro pacientky a rodičky nějaké 
změny do budoucna?
Plánujeme nákup nového elekrokoagulačního 
přístroje na operační sál, který zjemní operač-
ní techniky, nového kolposkopu na ambulan-
ci, plánujeme rekonstrukci nadstandardních 
pokojů a věřím, že po malých krocích doká-
žeme výrazně zestetizovat i naše standardní 
pokoje. Toto jsou změny, které pacientky po-
cítí zlepšenou péčí na našem oddělení.
Určitě jste velice zaneprázdněný člověk. 
Když však máte volný čas, co v něm nejra-
ději děláte, jaké jsou Vaše koníčky?
Jak již jsem zmínil, jsem detailista. Program 
mám rozplánovaný na minuty několik týdnů 
dopředu. Ale myslím, že i díky tomu zvládnu 
věci, kterým říkáme koníčky. Rád sportuji, 
pravidelně hraji volejbal a tenis.  Občas zajdu 
na ryby - jak na bílou vodu, tak muškařit na 
pstruhovou. Rád také trávím čas na chalupě 
rodičů.

Povězte na závěr, proč byste doporučil bu-
doucím maminkám, aby si zvolily právě 
porodnici Městské nemocnice Ostrava?
Nedovedu si představit, že by volily jinak! 
Jsme nejmodernější porodnice v České re-
publice, máme překrásný porodní sál a moc 
hodný personál. Věřím, že vstřícným pří-
stupem a odborností personálu přesvědčíme 
maminky nejlépe. Navíc, jsme intermediální 
centrum, což znamená, že řešíme velmi složi-
té porodnické případy, které nám zde odesílají 
i jiná porodnická pracoviště. Naši porodníci, 
asistentky a pediatři jsou připraveni řešit slo-
žité případy, které by jinde mohly znamenat 
problém. 

       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Smysl pro pořádek, přes-
nost, smysl pro povinnost, 
dotažení věcí do konce 
a komplexní řešení, to jsou 
vlastnosti, kterých si ve 

svém okolí velmi cením.“

„Jsme nejmodernější po-
rodnice v  České republice, 
máme překrásný porodní sál 

a moc hodný personál.“

Za těch více než dvacet 
let, co zde pracuji, se u nás 
narodilo kolem třiceti tisíc 

miminek.

Primář oddělení Gynekologie a porodnictví
MUDr. Marek Ožana
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Děti putovaly z pohádky do pohádky
a plnily nejrůznější úkoly

Červen patřil v Městské nemocnici 
Ostrava především dětem. U příle-
žitosti jejich svátku je na dětské od-
dělení přišli navštívit hokejisté Ja-
kub Štěpánek a Petr Mrázek (více 
viz str. 1). Na své si však přišly také 
děti, které navštěvují Dětský reha-
bilitační stacionář v Ostravě-Poru-

hádkovými příběhy. Zlatým hřebem 
celého dne pak bylo vystoupení 
oblíbeného Hopsalína. Jak si děti 
z  Dětského rehabilitačního stacio-
náře svůj pohádkový den užily, si 
můžete prohlédnout na následují-
cích fotografiích.

bě, jež je detašovaným pracoviš-
těm městské nemocnice.
Personál stacionáře totiž přichystal 
pro děti, jejich rodiče i sourozence 
tradiční den dětí. Letos na téma 
Putování z  pohádky do pohádky. 
Na děti čekaly úkoly na nejrůzněj-
ších stanovištích inspirovaných po-
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Poděkování paní primářce Zíkové

Poděkování
chirurgickému oddělení

Poděkování
MUDr. Novobílskému

Ačkoliv jsem sama zdravotník, který ve Vaší 
nemocnici v roce 2000 začínal jako mladá 
porodní asistentka na gynekologicko-porod-
nickém oddělení, chtěla bych složit velký dík 
Vašemu onkologickému oddělení v čele se 
současnou úžasnou primářkou MUDr. Iva-
nou Zíkovou. Já sama jsem začala docházet 
na preventivní myologické kontroly, protože 
bohužel moje maminka onemocněla zhoub-
ným onemocněním prsu. Díky paní primářce 
Zíkové, přes veškeré trápení, se stále mamin-
ka drží tady mezi námi už 12 let a já jsem jí za 

to neskutečně vděčná. Taktéž musím i já říct, 
že skvělejší lékařku, ať už jako pacient nebo 
kolegyně jsem nikdy nezažila.

Taktéž můj velký dík a obdiv patří sestřičkám 
Lucii, Petře a Janě a všem dalším, které na 
tomto oddělení pracují. Je to práce těžká, ale 
myslím, že to, co dávají svým pacientům, asi 
nikdo jiný nedokáže… a já je nikdy nepřesta-
nu obdivovat… Važme si svého zdraví.

          S pozdravem Lucie Š.

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat 
za obětavou péči sestřiček na chirurgické JIP, 
které se mi dostalo po operaci, a taktéž děkuji 
lékařům, zdravotnickému a ošetřovatelskému 
personálu, který se o mě staral na chirurgické 
stanici D.

Vřelé díky, hodně zdraví a sil do další práce.

            Kristina Grygarová

Chtěl bych tímto vyjádřit své poděkování 
a vděčnost MUDr. Novobílskému z odděle-
ní kardiologie za vynikající a profesionální 
lékařskou péči, kterou nedávno poskytl mé 
mamince.

     RNDr. Aleš Langr, Praha

Ing. Jana Hegerová

Květuše Kadlčíková

Drahomíra Škrobánková

Lenka Skanderová

Jaroslava Lazarová

Anna Bordovská

Olga Kulinská

Jiřina Šuláková

Lubomíra Zábranská

Zuzana Kostelníková

Jarmila Poláková

Ing. Vasil Waliszewksi

20 let v MNO: 
Helena Sasková

Radmila Široká

Šárka Gojová

40 let v MNO:
Danuše Krchňáková

45 let v MNO:
Pavla Šmídová

V měsíci červnu
slaví významné životní

jubileum:

Pracovní výročí
v červnu slaví:

Za první měsíc ošetřila Porubská 
pohotovost na nové adrese více 
než pět set pacientů
Městská nemocnice Ostrava, která lékařskou 
službu první pomoci provozuje, byla nucena 
hledat nové místo pro pohotovost na území 
obvodu Ostrava-Poruba. Po dohodě se spo-
lečností RPG se podařilo nalézt vyhovující 
prostory na ulici Bohuslava Martinů 812/11. 
„Znovu se potvrdilo pravidlo, že všechno zlé 
je k něčemu dobré. Z bývalých prostor v Me-
phacentru jsme dostali výpověď a museli jsme 
tak hledat pro porubskou pohotovost nové 
místo. Podařilo se nám najít krásné, vyho-
vující prostory, navíc s výraznou úsporou na 
nájemném. Včas jsme vše upravili pro potře-
by pohotovosti a pacienti přijali změnu bez 
problémů. Takže nakonec samé dobré zprá-
vy,“ řekl ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel s tím, že za první měsíc 

fungování pohotovosti na nové adrese ošetřili 
lékaři více než pět set pacientů. „Z celkového 
počtu bylo 256 dospělých, kteří vyhledávali 
pomoc pohotovosti především kvůli zánětům 
močových cest, alergickým reakcím nebo zvý-
šeným teplotám. Dětské pacienty, kterých bylo 
za první měsíc 274, pak trápily především prů-
jmy, zvracení a virózy,“ upřesnil Nykel.
Městská nemocnice Ostrava provozuje poho-
tovost celkem na třech místech, kromě Ostra-
vy-Poruby, se nacházejí jednak přímo v areálu 
nemocnice, a to na ulici Varenské 5 (dospělí, 
zubní), a v budově Dětského lékařství městské 
nemocnice na ul. Janovského 6 (děti, dorost) 
a v neposlední řadě také na Poliklinice v Hra-
bůvce na ulici Dr. Martínka (dospělí, děti a do-
rost).         (red)


