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Dočasně uzavřena
pohotovost

v Ostravě-Hrabůvce

Městská nemocnice Ostrava nabízí 
rodičkám dva nové minikurzy
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Budoucí maminky se nyní mají možnost 
naučit v ostravské městské nemocnici, jak 
správně manipulovat s novorozencem a jak 
provádět takzvané baby masáže. A pomůže 
jim k tomu jeden ze dvou zbrusu nových 
minikurzů, které pro ně připravil odborný 
personál porodního sálu Městské nemocni-
ce Ostrava v rámci předporodní přípravy. 
Zavedení těchto dvou minikurzů je dalším 
z mnoha kroků, kterými „fi fejdská“ porod-
nice vychází vstříc nastávajícím rodičům.
Každý z obou kurzů probíhá v délce dvou 
hodin a zajišťuje budoucím maminkám lep-
ší průpravu v péči o miminko po jejich pro-
puštění domů z porodnice. „Minikurzy jsou 
vhodné zejména pro prvorodičky, zaregist-
rovat se však mohou třeba i několikanásobní 
rodiče,“ sdělila staniční sestra porodního sálu 
Městské nemocnice Ostrava Renáta Dobran-
ská s tím, že tato užitečná praktická školení 
jsou zpoplatněna minimálním poplatkem ve 
výši 120 korun za každý z kurzů.

Zrušili jsme poplatek za pří-
tomnost otce u porodu
Dalším opatřením ze strany městské nemoc-
nice, které vedlo k zvýšení komfortu rodiček, 
bylo zrušení poplatku za přítomnost otce u 
spontánního porodu. Neochudit tatínky o 
tento úžasný okamžik je tak dalším nadstan-
dardem, který „fi fejdská“ porodnice nabízí 
budoucím rodičům, kteří se rozhodou přivést 
na svět své dítě právě zde. „V rámci hygie-
nických opatření si doprovod zakupuje pouze 
jednorázové oblečení z důvodu zamezení roz-
šíření infekce, což hrozí zejména u nezralých 
novorozených dětí,“ vysvětlila staniční sestra 
Dobranská.

Pouze u nás můžete relaxovat 
ve speciální vaně
Pouze v porodnici Městské nemocnice Os-
trava mohou rodičky v první porodní fázi 

V termínu od 1. srpna do 14. srpna 
bude z technických důvodů uzavřena 
provozovna Lékařské pohotovostní 
služby v Ostravě-Hrabůvce.
V areálu polikliniky na ulici Dr. Martínka 
v Ostravě-Hrabůvce provozuje městská 
nemocnice Lékařskou pohotovostní služ-
bu pro dospělé, děti a dorost. V prvních 
dvou srpnových týdnech však bude z tech-
nických důvodů provoz této pohotovosti 
přerušen. „Je potřeba provést pravidelné 
údržbové práce. Vše máme naplánováno 
tak, abychom to bez komplikací stihli bě-
hem dvou týdnů prací. Takže od patnác-
tého srpna bude pohotovost v Hrabůvce 
opět standardně sloužit veřejnosti,“ řekl 
ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel s tím, že v době omezení 
provozu pohotovosti v Hrabůvce mohou 
všichni v případě potřeby buďto kontakto-
vat dispečink, nebo navštívit jednu ze dvou 
dalších provozoven lékařské pohotovostní 
služby v Ostravě. 
“Na dispečink pohotovosti se všichni do-
volají na čísle 596 612 111. Mimo ambu-
lance v Hrabůvce pak funguje pohotovost 
pro dospělé děti i dorost v Ostravě-Porubě 
na ulici Bohuslava Martinů. Dále mohou 
dospělí vyhledat pohotovost v centru na 
ulici Varenské a děti a dorost přímo v pro-
storách dětského oddělení Městské nemoc-
nice Ostrava na ulici Janovského 6.       (red)

Pracoviště centrum
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

tel.: 596 193 475
Lékařská pohotovostní služba zubní

tel.: 596 193 473
Areál Městské nemocnice Ostrava,

Varenská 5, Moravská Ostrava

Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost
tel.: 596 192 608

Areál Městské nemocnice Ostrava
Janovského 6, Moravská Ostrava

Pracoviště Ostrava-Poruba
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

tel.: 603 488 112
Lékařská pohotovostní služba

pro děti a dorost
tel.: 603 488 113

Bohuslava Martinů 812/11, Ostrava-Poruba

zcela zdarma využívat jeden z nadstandardů, 
kterým je speciální relaxační vana s automa-
tickou regulací teploty vody. Ta je v České 
republice zcela ojedinělá. Relaxační vana je 
součástí jednoho ze tří porodních boxů nedáv-
no zrekonstruovaného porodního traktu, který 
se tak nyní směle řadí mezi nejmodernější po-
rodnická zařízení. „Nejedná se přímo o porod 
do vody, vanu mohou využít rodičky v první 
porodní fázi neboli v takzvané otevírací době. 
Relaxace v teplé vodě vede k snížení vnímání 
bolesti, lépe zajišťuje kontinuální průběh po-
rodu a příznivě působí na kladné emocionální 
prožití porodu, což má následně blahodárný 
vliv na samotné děťátko,“ objasnila výhody 
relaxační vany Dobranská.

  Zveme Vás
Seznamte se se svou porodnicí
Městská nemocnice Ostrava nabízí nastáva-
jícím maminkám i v doprovodu tatínků bez-
platné prohlídky porodního sálu, které probí-
hají pravidelně každý čtvrtek od 13.00 hodin. 
Budoucí rodiče se na těchto prohlídkách do-
zvědí všechny potřebné a důležité informace 
týkající se porodu a porodní asistentky rády 
odpovědí na všechny případné dotazy. „Dů-
ležité je, že budoucí maminky se zde také se-
známí s personálem a jeho přístupem, a mo-
hou si tak být naprosto jisté, že se jim v naší 
porodnici budeme věnovat s maximální péčí 
a zájmem,“ uzavřela Dobranská.             (red)

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz
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Městská nemocnice Ostrava zdarma vyšetřila 
plíce více než sto padesáti zájemcům
Celkem více než sto padesát lidí si přišlo 
nechat do ostravské městské nemocnice 
bezplatně vyšetřit své plíce rovnou ve dvou 
červnových termínech. Alarmující skuteč-
ností je, že u pětadvaceti z nich byly zjištěny 
dýchací problémy. 
Odborný personál plicního oddělení se zapojil 
do oslav Světového dne spirometrie a nabídl 
zájemcům možnost nechat si v jedné ze tří 
plicních ambulancí otestovat své plíce na mo-
derním spirometrickém přístroji. Poprvé moh-
li pacienti využít této nabídky 13. června, při-
šlo jich více než padesát a u deseti z nich byl 
zjištěn pozitivní nález. Ve druhém termínu pak 
byl zájem ještě větší, plicní oddělení navští-
vilo více než sto zájemců, pozitivní nález byl 
přitom zaznamenán u patnácti z nich. Dýchací 
problémy tak byly našimi odborníky zjištěny 
u každého šestého vyšetřeného člověka.
Spirometrie je základní funkční vyšetření, 
sloužící k základním postupům v určování 
onemocnění plic a průdušek. „Jedná se o nein-
vazivní, nebolestivé vyšetření, při kterém jsou 
při dechových manévrech měřeny základní 
plicní objemy a kapacity,“ vysvětlil primář 
oddělení Pneumologie a ftizeologie Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Radovan Kozel 
s tím, že vyšetření mohli absolvovat lidé star-
ší 18 let trpící kašlem, dušností, bolestmi na 

hrudi, nedostatkem dechu při zátěži, prostě 
kdokoliv, kdo by si chtěl nechat změřit své de-
chové funkce. „Nejvíce ohroženi jsou samo-
zřejmě kuřáci,“ dodal primář Kozel.
Spirometrické vyšetření dokáže odhalit zúže-
ní dýchacích cest, které může být způsobeno 
průduškovým astmatem nebo chronickou 
obstrukční plicní nemocí. Obě nemoci se při-
tom řadí mezi nejčastější choroby naší doby. 
Vyšetření probíhá vsedě, kdy pacient prová-
dí nádechy a výdechy dle pokynů zdravot-
ní sestry a trvá přibližně 15 minut. Městská 
nemocnice má k dispozici celkem tři ambu-
lance s možností spirometrického vyšetření. 
„V našem kraji máme nejvíce pacientů s ne-
mocemi plic a průdušek, proto jsme se roz-
hodli uspořádat v červnu hned dva dny bez-
platných spirometrických vyšetření,“ uzavřel 
primář Kozel. V případě zájmu o toto vyšetření 
se bližší informace dozvíte na telefonním čísle
+420 596 193 529.             (red)

Nemocnice, která nejen léčí
Městská nemocnice Ostrava připravuje projekt „Nemocnice, která nejen léčí“. Již brzy budou moci naši
pacienti navštívit v průběhu své hospitalizace například besedy s cestovateli, známými herci nebo sportovci.
Zeptali jsme se proto pacientů v anketě, zda této možnosti využijí a jaký druh besedy by rádi navštívili.

Štěpánka Vladovová
80 let, Ostrava-Poruba

„Takovou možnost bych rozhodně přivítala. Kdo z pacientů může, určitě by se takových
přednášek zúčastnil. Zajímali by mě především cestopisné zajímavosti, ale ráda si
poslechnu i cokoliv jiného.“

Marta Bystroňová
77 let, Havířov-Ludovice

„Já osobně ano. Pokud je pacient schopný a jak tak pořád leží, je to pro něj zpestření.
Uvítala bych zejména přednášky na téma zážitky z cestování po cizích zemích, ale napří-
klad i zdravotnická témata. Při této příležitosti bych tuto nemocnici chtěla moc pochválit. 
Je to tady fajn a je třeba říct, že dobré slovo léčí.“
Josef Tovaryš
55 let, Ostrava-Zábřeh

„Pokud by se zde přímo v areálu nemocnice pořádala přednáška či beseda pro hospitali-
zované pacienty, rád bych si na ni zašel, obzvlášť pokud by byla na nějaké zajímavé téma. 
Zahnal bych tímto nudu na lůžku. Zajímaly by mě především cestopisy a příroda.“

Jiří Urban
62 let, Ostrava-Kunčice

„Takovou možnost bych uvítal v každém případě. Mám moc rád sport, přírodu a cestování.
Vůbec nejlepší by bylo, kdyby o některém z těchto témat přednášel člověk, který to zažil 
a nemá to jen z knížek, to bych opravdu přivítal.“ 

Bezplatné spirometrické vyšetření podstou-
pila také šedesátiletá Květuše Jendryková 
z Ostravy-Zábřehu. „Když jsem se o této akci 
dozvěděla, velmi jsem to uvítala. Jsem totiž 
astmatik, tak jsem se chtěla přesvědčit, zda 
se můj zdravotní stav nezhoršil,“ sdělila paní 
Jendryková.
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Lůžková část ortopedie je dočasně přemístěna
Zachování komfortu léčby pro hospitali-
zované pacienty je důvodem dočasného 
přemístění lůžkové části ortopedického 
oddělení. V pavilonu „A“, kde se nacházejí 
ortopedická lůžka, totiž probíhají stavební 
práce na budování nového oddělení hemo-
dialýzy a centrální sterilizace. Ortopedická 
lůžka jsou tak dočasně přemístěna na chi-
rurgii „B“ a internu „E“.

Téměř sto účastníků měla již tradiční kon-
ference hyperbarické a potápěčské medicí-
ny, kterou pořádalo Centrum hyperbaric-
ké medicíny Městské nemocnice Ostrava 
ve dnech 20. – 22. června 2012. Na kon-
ferenci, která probíhala na Hukvaldech, 
vystoupilo čtyřiadvacet přednášejících ze 
šesti různých zemí. 
Konference se již vžila do povědomí odbor-
né veřejnosti, takže letošní účast návštěvníků 
vysoce převyšovala předešlé ročníky. „Je to 
do jisté míry i tím, že jsme od sebe poprvé 
oddělili problematiku potápěčské medicíny a 
problematiku hyperbarické medicíny. „Potá-
pěčskou medicínou jsme se zabývali celý prv-
ní den konference, kdy na toto téma proběhl 
mezinárodní workshop,“ vysvětlil primář 
Centra hyperbarické medicíny Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Michal Hájek s tím, 
že tuto sekci navštívilo velké množství lékařů 
a středního zdravotního personálu, kteří se za-
bývají zdravotní problematikou v souvislosti 
s potápěním, což je velmi rychle se rozvíjející 
zájmová činnost. Také se zde přihlásilo velké 
množství profesionálních potápěčů z řad spe-
ciálních oddílů Policie České republiky. Další 
dva dny pak probíhal již třetí ročník Ostrav-
ských dnů hyperbarické medicíny.
Uznávanou odbornou konferenci zorganizo-
val kolektiv Centra hyperbarické medicíny 
Městské nemocnice Ostrava spolu s Českou 
společností hy perbarické a letecké medicíny 
ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské 
univerzity a partner skými odbornými spo-
lečnostmi sousedních zemí. Vzdělávací akce 
byla určena především pro odborné pracov-
níky oboru hyperbarické medicíny - personál 
léčebných hyperbarických center, personál 

Přízemí a první patro pavilonu „A“ je v těch-
to dnech stavební fi rmou přebudováváno pro 
potřeby hemodialýzy a centrální sterilizace. 
V druhém patře budovy se pak nachází lůžko-
vá část ortopedie. Vzhledem k tomu, že práce 
jsou hlučnější, než se původně předpokládalo, 
došlo k jejich přerušení a znovu zahájeny byly 
až po přestěhování lůžkové části ortopedie. 
Stěhování proběhlo bez komplikací v pondělí 

posuzující zdravotní způsobilost k sportovní-
mu i profesnímu potápění, praktické lékaře, 
pracovníky letecké medicíny a lékaře posu-
zující způsobilost k létání. „Stejně tak byla 
konference přínosem i pro kolegy z ostatních 
lékařských oborů, interních i chirurgických, 
odborný personál poskytující péči o obtížně 
se hojící rány a defekty, odborníky forenzní 
medicíny, a oddělení nemocí z povolání,“ 
doplnil primář Hájek s tím, že se účastníci 
seznámili s možnostmi, které hyperbarická 
medicína nabízí. 

Zahájení konference se mimo jiné zúčastnila 
náměstkyně primátora statutárního města Os-
trava Ing. Simona Piperková a ředitel Měst-
ské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, 
který každou podobnou aktivitu jen vítá. „V 
oblasti zdravotnictví, je předávání zkušeností 
a nepřetržité vzdělávání nezbytné. Jsem rád, 
že jsme mohli odborné veřejnosti prezentovat 
možnosti a výsledky práce naší hyperbarické 
medicíny, která je jedním z klenotů městské 
nemocnice, “ řekl Nykel.
          (red)

2. července 2012. Lůžkové oddělení ortopedie 
tak nyní dočasně využívá prostory na oddělení 
chirurgie a interny. Na základě těchto skuteč-
ností byl upraven také orientační plán v areálu 
městské nemocnice a na příslušných odděle-
ních visí informační letáky. S předstihem byli 
informováni také rodinní příslušníci pacientů.
         (red)

Skončila tradiční konference hyperbarické
a potápěčské medicíny

Oddělení zdravotně-sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava pořádá

Oddělení zdravotně-sociálních služeb se obrací na zaměstnance nemocnice i na veřejnost s  prosbou.
V  současné době se opět potýkáme s  nedostatkem pánské obuvi, kterou poskytujeme sociálně slabým

klientům při propuštění nebo při rehabilitaci těchto klientů v LDN.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí nepotřebné, staré obuvi pro tyto účely. Obuv můžete předat jednotlivým
sociálním pracovnicím nebo přímo v Centrální šatně Městské nemocnice Ostrava.

Předem děkujeme za pomoc.

Konference hyperbarické a potápěčské medicíny se zúčastnil (zprava) ředitel Městské nemoc-
nice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, náměstkyně primátora Ing. Simona Piperková a primář 
Centra hyperbarické medicíny ostravské městské nemocnice MUDr. Michal Hájek.

sbírku pánské obuvi
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Davida Bestu – primáře oddělení Psychiatrie 
Městské nemocnice Ostrava
MUDr. David Besta je rodák ze Zbyslavic. 
Studoval gymnázium Mikuláše Koperníka 
v Bílovci, kde v roce 1990 složil maturitní 
zkoušku. Poté absolvoval Lékařskou fakul-
tu Univerzity Palackého v Olomouci, pro-
moval v roce 2000 a v témže roce také na-
stoupil do Psychiatrické léčebny v Opavě. 
Tam pracoval až do letošního roku a prošel 
všemi primariáty. Od března 2012 zastává 
funkci primáře psychiatrického oddělení 
„fi fejdské“ nemocnice.
Pane primáři, proč jste si za svou životní 
dráhu zvolil psychiatrii? Chtěl jste se od-
jakživa věnovat tomuto medicínskému 
oboru?
Při studiu medicíny jsem se výrazněji nepro-
fi loval, nepocházím z lékařské rodiny, neměl 
jsem tudíž žádný jednoznačný vzor. Určitě 
jsem chtěl pracovat s lidmi, teoretické obory 
jsem vyloučil stejně jako obory chirurgic-
ké, protože mi chybí ta správná manuální 
zručnost, a ze zbylých oborů jsem si vybral 
psychiatrii asi proto, že více tíhnu k duši než 
k tělu.
Profese psychiatrického lékaře jistě není 
žádný med. Co na své práci považujete vů-
bec za nejtěžší?
Myslím si, že medicína není žádný med pro 
jakéhokoliv lékaře, ať už pracuje v laborato-
ři, na operačním sále, nebo v ambulanci psy-
chiatra. Jako nejtěžší považuji asi to, že efekt 
léčby a snahy není mnohdy na první pohled 
vidět. Většina nemocí psychiatrického spek-
tra je spíše chronického charakteru, kdy se 
střídají stavy úzdravy a opětovných atak pří-
znaků nemoci a také to, že nemoci postihují 
často mladé lidi, kteří jsou pak z  psychiatric-
kého hlediska invalidizováni.

Můžete stručně sdělit, jak vnímáte „fi fejd-
skou“ nemocnici?
V Městské nemocnici Ostrava pracuji čtyři 
měsíce a vnímání je veskrze pozitivní. Šel 
jsem do nového prostředí, lůžkové oddělení 
jsem vyměnil za převážně ambulantní sféru, 
spektrum pacientů i práce je širší. S pomocí 
vedení nemocnice se podařilo, přes všechny 
známé problémy, zachovat plný provoz psy-
chiatrického oddělní i Protialkoholní záchyt-
né stanice, což je určitě dobrá zpráva pro ve-
řejnost.
Jak se Vám daří ve funkci primáře a jak se 
Vám zde spolupracuje s kolegy? Našel jste 
v nich oporu?
Ve funkci primáře se mi daří přiměřeně. Nej-
důležitější pro mě bylo zajistit personální ob-
sazenost lékaři jak v ambulanci, tak na „zá-

chytce“, kde, musí sloužit psychiatr, protože 
nemocnice zajišťuje v mimopracovní dobu 
psychiatrickou pohotovost pro Ostravsko. 
Myslím si, že tento úkol je splněn a teď se 
budu snažit nadále zlepšovat péči a komfort 
o pacienty.
S kolegy se mi pracuje samozřejmě dobře. 
Co se týče středního zdravotního personálu, 
jedná se o zkušené sestry, kterým rovněž pa-
tří velký dík za to, že psychiatrie v městské 
nemocnici funguje tak, jak funguje. Co se 
týče lékařů, jsou to mí spolupracovníci z Psy-
chiatrické léčebny Opava, známe se dlouho, 
s některými trávím i dovolenou, takže jsme 
si oporou všichni navzájem. Taky bych chtěl 
tímto způsobem poděkovat všem externistům 
sloužícím služby za to, že do této náročné prá-
ce šli se mnou a podařilo se zachovat kontinu-
itu oddělení.
Říká se, že Ostrava je kraj „razovitý“. 
Dá se v tomto tvrzení najít opodstatnění 
i z psychiatrického hlediska?
Každý kraj či oblast má svoje zvyklosti i svůj 
způsob fungování. Nejsem Ostravák, ale po-
kud mám posuzovat rázovitost kraje podle 
klientů naší Protialkoholní záchytné stanice, 
tak určitě rázovitý je.
V čem se ta „razovitost“ projevuje? Pro-
jevuje se tím, že se tady více pije, nebo že 
jsou lidé agresivnější nebo čím vlastně?
Myslím si, rázovitost každého kraje je dána 
jednak životním prostředím, podmínkami pro 
život a jednak migrací obyvatel za prací. Pro 
ocelové srdce republiky bylo vždycky typické 
to, že se zde pracovalo tvrdě a poctivě. Ná-
ročnou práci v dolech a železárnách,  nevy-
konávali intelektuálové, ale  lidi jadrní, tvrdí 
k sobě i k druhým, kteří se o práci a svých 
problémech nebavili v kavárnách, ale spíše 
v hospodách nad pivem, což se možná nyní 
odráží v rázovitosti kraje. Nejsem schopen 
posoudit, jaké obsazení mají záchytky v Pra-

ze nebo Brně ve srovnání s naší, počty i míra 
agresivity může být naprosto stejná, ale geni-
us loci je všude jiné.
Městská nemocnice Ostrava poskytuje 
komplexní psychiatrickou péči – psychiat-
rické ambulance, ordinace pro léčbu závis-
lostí, ale i Protialkoholní záchytnou stanici 
či Linku důvěry. Je to obvyklé i v jiných 
zdravotnických zařízeních?
Psychiatrické oddělení zajišťuje ambulant-
ní péči pro pacienty Ostravska, od července 
znovu fungují všechny tři ambulance. Rovněž 
zajišťuje konziliární činnost pro nemocnici 
jako takovou, zajišťuje nepřetržitý provoz 
„záchytky“, psychiatrickou pohotovost. Tra-
dičně je rovněž provozována Linka důvěry a 
v září nastupuje do týmu ještě nová psycho-
ložka. V ostatních zdravotnických zařízeních 
to zcela běžné asi není a není rovněž běžné, že 
provoz záchytné stanice je v režii psychiatric-
ké ambulance.
Máte přehled, zda se počty pacientů na-
vštěvujících psychiatrii rok od roku snižu-
jí, či spíše zvyšují?
Co se týče přesných čísel, tak tuto statistiku 
nemám. Myslím si však, že incidence někte-
rých psychiatrických chorob se zvyšuje s tím, 
v jakém stresu a v jaké rychlosti momentál-
ně žijeme. Rovněž je alarmující zvyšující se 
počet lidí závislých nebo zneužívajících ná-
vykové látky včetně alkoholu, a to zejména 
mladistvých, o čemž svědčí i evropské údaje.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas? Řek-
něte nám o svých koníčcích. Sportujete, 
cestujete?
Zájmů mám celkem dost, pokud zbude chvil-
ka, rád sportuji. Dříve jsem hrával závodně 
fotbal, teď si snažím v rámci možností udr-
žovat alespoň minimální kondici nohejbalem, 
squashem a tenisem. S partou kamarádů ze 
studií každý rok vyrážíme na vodu - letos 
jsme sjížděli Otavu, příští rok se chystáme na 
Vltavu a v zimě nesmí chybět pánská jízda 
na lyže do Alp. Se svou přítelkyní taky rádi 
poznáváme krásy České republiky i zahrani-
čí. Za nejzajímavější výpravy bych považo-
val cestování po Novém Zélandu, Srí Lance 
a Izraeli.
Povězte na závěr, máte nějakou obecně 
platnou radu, jak si v dnešním uspěcha-
ném světě zachovat klidnou hlavu?
To je jednoduché - všeho s mírou :-).

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Šel jsem do nového pro-
středí, lůžkové oddělení 
jsem vyměnil za převážně 
ambulantní sféru, spektrum 

pacientů i práce je širší.“

„Alarmující je zvyšující se 
počet lidí závislých nebo 
zneužívajících návykové lát-
ky včetně alkoholu, a to ze-
jména mladistvých, o čemž 
svědčí i evropské statistiky.“

Primář oddělení Psychiatrie
MUDr. David Besta
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Demolice budovy bývalého kožního 
proběhla bez komplikací

V  pátek prvního června přesně 
o půl desáté dopoledne se těžká 
technika poprvé „zakousla“ do 
budovy bývalého kožního oddě-
lení a zahájila demolici.  Bourací 
práce probíhaly až do neděle 3. 
června. Pak přišel na řadu odvoz 
sutin a v druhé půlce června de-
molice základů. Veškeré práce si 
vyžádaly náklady ve výši šesti mi-
lionů korun a byly hrazeny z  roz-
počtu statutárního města Ostravy.
Budova bývalého kožního oddělení 
byla více než osmnáct let nevyu-
žívána, její rekonstrukce již nebyla 
technicky ani ekonomicky mož-
ná. Na jejím místě by se pak měl
začít stavět nový šestipatrový pa-
vilon, který sloučí operační obory, 
sterilizaci, ARO, oddělení centrál-
ního příjmu a  navíc bude na stře-
še disponovat také heliportem.
„Nemocnice s více než sedmi sty lůžky
a třiceti odděleními si nejen zaslou-
ží, ale nezbytně potřebuje, aby její 
srdce, tedy operační sály jednotli-
vých oddělení, dospávací pokoje, 
centrální sterilizace i lůžka aneste-
ziologickoresutitačního oddělení 
byla situována do jednoho pavilo-
nu. Jedná se o evropský standard 
ve zdravotnických zařízeních. 
Jde o projekt, který je plánován již 
mnoho let, přesně od roku 2003,“ 
řekl ředitel Městské nemocnice
Ostrava MUDr. Tomáš Nykel s  tím, 
že se však jedná o obrovské ná-
klady, na jejichž fi nancování bude 
nezbytné zajistit prostředky z  ex-
terních zdrojů. „V  současné době 
je celý projekt ve fázi projektové 
přípravy. Proběhl geologický prů-
zkum, pravidelně se schází pracov-
ní skupina, v níž jsou lékaři jednotli-
vých oddělení i projektanti. Městská 
nemocnice tak dělá vše pro to, aby 
když se podaří zajistit prostředky 
na tuto důležitou stavbu, bylo vše 
připraveno a nic projekt zbytečně 
nebrzdilo,“ uzavřel Nykel.        (red)
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Poděkování lékařům
a sestřičkám na gynekologii

Poděkování personálu LDN

Počet narozených dětí za první pololetí 2012

 Děvčátka           Dvojčátka           Chlapečci

Poděkování ortopedii
za profesionální péči

Chtěla bych tímto poděkovat celému týmu 
lékařů a sestřičkám na gynekologii (JIP
a lůžková část) za nejenom profesionální péči, 
ale hlavně za vstřícnost, pochopení a obětavý 
přístup, díky kterému jsem se i přes zdravotní 
potíže cítila v nemocnici lépe.

Vaše nedávná pacientka Karla Šamšová

Dovolte, abych poděkovala personálu lůž-
kové stanice A Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných v Ostravě-Radvanicích za vzornou péči
o Antonína Nováčka ve dnech 20. dubna až 
18. července 2012. Vím, že je Vaše práce ná-
ročná a těžká, a proto přeji všem hodně zdra-
ví, síly a optimismu.

Jarmila Nováčková, Ostrava-Hrabůvka

Byl jsem hospitalizován ve Vaší nemocnici 
na oddělení ortopedie, lůžková stanice „B“, 
za účelem realizace totální endoprotézy ky-
čelního kloubu. Přijměte touto cestou mé 
upřímné poděkování primáři ortopedického 
oddělení MUDr. Michalu Mačákovi, operaté-

rovi MUDr. Aleši Sládkovi za vysoce profe-
sionální a precizní přístup, lékařům, sestrám
a ošetřovatelkám z oddělení ortopedie, lůžko-
vé stanice „B“ za profesionální péči a citlivý 
a povzbuzující přístup.

Karel Balzar

Marie Bernal
Anna Bochňáková
Alena Čermáková

Jana Raidová
Josef Schartel

Anna Woznicová
Marta Zlámalová

Ing. Pavel Tvardek

Jana Kaňová
Júlia Kollárová
Hana Kubáňová

Iva Reková
Magda Pavelková

Bc. Hana Rudzanová
Alena Hermannová

Bc. Irena Gavelcziková
Marie Mučková

Petr Kubáč
Ivana Turecká

MUDr. Václav Klimeš
Ing. Petr Martinec

20 let v MNO:
Kateřina Kropáčová

25 let v MNO:
Marie Ratajská

PhDr. Eva Mrázková
Libuše Lampartová

30 let v MNO:
Iva Opršalová

Ludmila Palová
Lenka Jelínková
35 let v MNO:

Jana Kolaříková
Jarmila Cholevová

Sylva Lonská
Jana Gebauerová

MUDr. Vlastimil Sýkora
40 let v MNO:

Danuše Ličková
Zdeňka Nyčová

20 let v MNO:
MUDr. Katarína Pavlosková

Markéta Bártová
MUDr. Martin Křístek

25 let v MNO:
Sylva Gajdová
Jiří Grossman

MUDr. Naděžda Filáková
30 let v MNO:

MUDr. Zdeněk Tomášek
35 let v MNO:

Marie Jančarová
MUDr. Jiřina Dušková

V měsíci červenci slaví
významné životní jubileum:

V měsíci srpnu slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí
v červenci slaví:

Pracovní výročí v srpnu slaví:

Zvýšili jsme počet nadstandardních 
pokojů pro maminky a novorozence
Oddělení Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava má 62 lůžek pro dospě-
lé a 30 novorozeneckých lůžek. Na oddělení 
šestinedělí jsou k dispozici dva kompletně 
zrekonstruované nadstandardní pokoje, další 
dva jsou pak umístěny na části oddělení, které 
je určeno pro pacientky po gynekologických 
operacích, ale v případě jejich neobsazenosti 
je lze rovněž využít pro maminky a novoro-
zence. Nadstandardní pokoje jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, lednicí, televi-
zorem a Wi-Fi připojením. Vzhledem k velké-

mu zájmu maminek se do budoucna počítá se 
zřízením a dovybavením dalšího nadstandard-
ního pokoje.

Máme více než šest set porodů 
za první půlrok roku 2012
Za první pololetí letošního roku, tedy od 1. 
ledna do 30. června 2012, se v porodnici 
Městské nemocnice Ostrava narodilo celkem 
654 dětí – 319 chlapečků, 315 děvčátek a 10 
dvojčátek.         (red)

315 319

10


