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Před rokem vybral zřizovatel Městské ne-
mocnice Ostrava, tedy statutární město Ost-
rava, nového ředitele této největší nefakultní 
nemocnice u nás. Náměstkyně primátora 
pro oblast zdravotnictví Ing. Simony Piper-
kové jsme se proto zeptali, co se v městské 
nemocnici za uplynulý rok podařilo, jak se 
plní cíle a jaké plány má statutární město 
Ostrava s městskou nemocnicí do budoucna. 

Paní náměstkyně, budeme se bavit o zdra-
votnickém zařízení. V dnešní době mají lidé 
možnost vybrat si, kdo a kde je bude léčit. 
Moje první otázka tedy je, zda by Vaší vol-
bou byla městská nemocnice.
„Ano, byla. A neříkám to jen pro to, že se jedná 
o nemocnici zřizovanou městem. Mám s kva-
litou poskytované péče i s přístupem zdravot-
nického personálu v městské nemoci velmi 
příjemnou osobní zkušenost a pravidelně se ke 
mně dostávají také pochvalné ohlasy ze strany 
veřejnosti.“
Před rokem jste při uvádění nového ředitele 
do funkce řekla, že chcete, aby se městská 
nemocnice dále rozvíjela a především aby 
byl zachován rozsah zdravotní péče. Jak se 
daří plnit tyto cíle?

S platností od pondělí prvního října končí
Městská nemocnice Ostrava svou spolu-
práci s externím dodavatel nemocniční 
stravy pro pacienty i personál. Stravovací 
provoz si bude nemocnice od tohoto data 
zajišťovat sama.
Změnu ve stravování plánujeme již od 
podzimu loňského roku. K tomuto rozhod-
nutí nás vedly jednak pravidelné připomín-
ky pacientů i personálu ke kvalitě poskyto-
vané stravy, ale také důvody ekonomické. 
Bohužel nebylo možné zajistit změnu ve 
stravování již od začátku letošního roku, 
technický stav kuchyně si totiž žádal
nemalé investice a svůj čas zabralo také 
personální obsazení kuchyně. 
Jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout 
ke zdárnému konci a od prvního října
začínáme vařit. Vzhledem k tomu, že od 
stávajícího dodavatele přebíráme kuchyň 
jen pár hodin před zahájením vaření, bylo 
rozhodnuto, že první týden v říjnu budou 
naši kuchaři vařit pouze pro pacienty.
Personál bude moci začít využívat ne-
mocniční kuchyni od pondělí osmého 
října. Externí strávníci k nám pak mohou 
začít chodit na obědy od patnáctého října. 
V první fázi bude na výběr ze tří druhů jídel
a součástí každého oběda bude polévka
i salát. Všichni jsme připraveni intenziv-
ně pracovat na dalším rozvoji nemocniční 
kuchyně a především na stálém zvyšování 
kvality poskytované stravy. Věřím, že se 
nám tento cíl povede brzy splnit ke spoko-
jenosti všech. 
  MUDr. Tomáš Nykel
              ředitel MNO

„Pokud jde o rozvoj odborný a profesní, tam 
jsme vybrali vedení nemocnice, které dostalo 
naši důvěru. A nezklamalo ji, přicházejí noví 
lékaři, jak opravdu zkušení, tak mladí, kteří 
si budují vztah k městské nemocnici a hlavně 
po boku starších lékařů profesně rostou. Co se 
týká dalšího rozvoje nemocnice stran vybavení, 
rekonstrukce areálu a podobně, pak jsem ráda, 
že se podařilo v rozpočtu města najít potřebné 
fi nanční zdroje k tomu, aby mohla být městská 
nemocnice modernizována.“
Jak konkrétně se daří městskou nemocnici 
modernizovat?
„Ve dvou rovinách, jednak pořizováním mo-
derní zdravotnické techniky a potom je věnová-
na velká pozornost areálu nemocnice. Budují se 
dvě nová oddělení, plicní a hemodialýza. V plá-
nu je pak zateplení většiny pavilonů. Doháníme 
tak defi cit z historie, kdy vzhledem k nevyjas-
něným majetkovým poměrům nebylo do areálu 
městské nemocnice dlouhá léta investováno.“
Dalším cílem bylo zachovat rozsah posky-
tované péče, jak uspěla městská nemocnice 
v tomto ohledu?
„Jednání se zdravotními pojišťovnami jsou ve-
dena pouze v tomto duchu, že rozsah poskyto-
vané péče zůstane zachován. Dochází tak pou-
ze k dílčí restrukturalizaci lůžkového fondu. 
V praxi to znamená, že v městské nemocnici 
bude zrušeno několik ambulantních lůžek, ale 
jde řádově o jednotky na jednotlivých odděle-
ních, které pacienti nijak nepocítí. Žádný obor 
ani oddělení se v městské nemocnici rušit nebu-
dou. Naopak vedení nemocnice zareagovalo na 
všeobecný trend stárnutí naší populace a v loň-
ském roce zřídilo nové geriatrické oddělení, 
které se věnuje péči o seniory nad 65 let věku.“
Jaký je tedy plán do budoucna? Kam by 
měla městská nemocnice podle jejího zřizo-
vatele směřovat?
„Jednoznačně pokračovat v nastartovaném 
trendu. Stále zvyšovat kvalitu poskytované 
zdravotní péče, která je již nyní na velmi vysoké 
úrovni. Dotáhnout úspěšně do konce projekty 
modernizace, tak aby nenarušily chod nemoc-
nice. Zapomínat nesmíme ani na ekonomickou 
stránku a v neposlední řadě na plánovaný pavi-
lon Centra operačních oborů, který by byl pro 
všechny velkým přínosem. Na tento projekt je 
však potřeba zajistit fi nanční prostředky z ex-
terních zdrojů. Práce bylo za uplynulý rok udě-
láno hodně a věřím, že to tak vnímají i všichni, 
kteří služeb městské nemocnice využívají, ale 
stále je před námi hodně dalších úkolů, které, 
věřím, že se podaří dotáhnout do konce.“

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

Náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví 
Ing. Simona Piperková navštěvuje jednotlivá
oddělení městské nemocnice pravidelně. Na 
snímku je s primářem dětského oddělení prof. 
MUDr. Jaroslavem Slaným, CSc., a vrchní sest-
rou dětského oddělení Mgr. Janou Šadibolovou.
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Uznávaný odborník z Norska na otravy metylalkoholem 
přednášel v Městské nemocnici Ostrava

Rozvoj městské nemocnice znamená 
jen letos investice za 150 milionů

Sál Městské nemocnice Ostrava se v pátek 
14. září zaplnil zájemci o přednášku Erika 
Hovdy, experta na otravy způsobené poži-
tím alkoholických nápojů obsahujících ne-
bezpečný metylalkohol. Norský toxikolog 
školil jak lékaře ostravské městské nemoc-
nice, tak i zdravotnický personál z ostatních 
nemocnic v kraji. 
Norský lékař Erik Hovda hovořil především o 
možnostech a výhodách využití léku Fomepi-
zol, který s sebou zároveň přivezl jako dar. Lék 
by měl být šetrnější k organizmu, měl by být 
účinnější a především účinkovat rychleji. 
Přednášky lékaře Hovdy se zúčastnila také ná-
městkyně ostravského primátora Ing. Simona 
Piperková, ředitel městské nemocnice MUDr. 
Tomáš Nykel a jeho náměstek MUDr. Tomáš 

Mrázek, Ph.D. „Když se doktor Hovda do-
zvěděl o situaci v České republice a o zdejším 
narůstajícím počtu případů otravy metylalko-
holem, neváhal a sám od sebe nabídl svou po-
moc,“ sdělila prof. MUDr. Daniela Pelclová, 
CSc. z Toxikologického informačního středis-
ka v Praze, která jej doprovázela do Ostravy 
s tím, že jednak dovezl nový, šetrný protijed 
Fomepizol a jednak naučí české lékaře novou 
analýzu, která rychleji odhalí otravu.
Přednáška vzbudila velký zájem. „Jsem velmi 
vděčný, že doktor Hovda přijel až k nám od 
Městské nemocnice Ostrava, aby pomohl čes-
kým lékařům. Nová metoda jim určitě pomůže, 
a to jak u stávajících pacientů, tak i pro případ-
né další případy,“ poděkoval ředitel městské 
nemocnice MUDr. Tomáš Nykel.               (red)

Přednášky uznávaného norského odborníka 
Erika Hovdy se zúčastnily desítky zájemců.

Díky podpoře ze strany zřizovate-
le, tedy statutárního města Ostra-
vy, bude v letošním roce do měst-
ské nemocnice investováno více 
než sto padesát milionů korun. 
V plánu pak je také zateplení vět-
šiny pavilonů.
„V  současné době již probíhá re-
alizace dvou velkých projektů. 
V průběhu podzimu letošního roku 
musíme opustit prostory, v  nichž 
provozujeme plicní oddělení a od-
dělení hemodialýzy,“ upřesnil ře-
ditel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel, podle nějž 
bude hemodialýza nově fungovat 
v  pavilonu A. Od začátku prázd-
nin tam stavební fi rma pro tyto 
účely rekonstruuje prostory, záro-
veň s oddělením hemodialýzy zde 

náměstek ředitele Městské nemoc-
nice Ostrava pro léčebnou péči 
MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D.
Připraven je také projekt na zatep-
lení většiny nemocničních pavilo-
nů. „Byl zpracován energetický au-
dit, na jehož základě jsme požádali 
o takzvané „zelené“ dotace z mini-
sterstva životního prostředí, aby-
chom mohli u vybraných pavilonů 
provést výměny oken a celkové 
zateplení budov. Nyní čekáme na 
výši dotace, kterou nám minister-
stvo životního prostředí poskytne, 
“uzavřel ředitel Nykel s tím, že v in-
vesticích do modernizace areálu 
nemocnice i  modernizace přístro-
jového vybavení chce městská ne-
mocnice pokračovat i v budoucnu. 
                   (red)

bude nově fungovat také centrální 
sterilizace. 
Tento projekt si vyžádá investici 
ve výši bezmála sto milionů korun. 
„Plicní oddělení pak bude nově 
fungovat v pavilonu D. Také zde již 
nastoupili stavební dělníci, aby pro-
story pro plicní oddělení přichysta-
li. Tento projekt bude stát bezmála 
třicet milionů. „Vzhledem k  těmto 
stavební úpravám, které v městské 
nemocnici probíhají, jsme museli 
dočasně přemístit oddělení orto-
pedie a některé interní ambulance.
O těchto krocích jsme již infor-
movali prostřednictvím tiskových 
zpráv, proto bychom z tohoto mís-
ta jen rádi poděkovali všem našim 
pacientům a návštěvníkům nemoc-
nice za jejich trpělivost,“ doplnil 



Desítky lidí navštívily ambulanci očního 
oddělení Městské nemocnice Ostrava, aby 
využily jedinečné příležitosti. Odborný per-
sonál totiž pro širokou veřejnost připravil 
Den otevřených dveří s možností bezplatně 
absolvovat specializované vyšetření svého 
zraku. U třetiny vyšetřených bylo zjištěno 
oční onemocnění.
Den otevřených dveří se konal 13. září od 10.00 
do 17.00 hodin v prostorách očních ambulancí 
Městské nemocnice Ostrava. Všem zájemcům 
zde byli k dispozici čtyři odborní lékaři ve 
čtyřech ambulancích. O vyšetření měly zájem 
desítky pacientů. „Akce byla zaměřena na pro-
blematiku šedého a zeleného zákalu, což jsou 
dvě nejčastější příčiny slepoty ve vyspělých 
zemích. Každému účastníkovi jsme vyšetřili 
naturální vidění a nitrooční tlak,“ vysvětlila pri-
mářka oddělení Oftalmologie Městské nemoc-
nice Ostrava MUDr. Věra Stanovská s tím, že 
nechyběla ani následná podrobná konzultace 
pacienta s lékařem.

Lidé byli se dnem otevřených dveří velmi spo-
kojeni. Měli totiž možnost prohlédnout si i jiné 
pracoviště a mít tak šanci porovnání. Jedním 
z vyšetřených pacientů byl i sedmaosmdesá-
tiletý Ferdinand Orlík z Ostravy. „O možnosti 
bezplatného vyšetření jsem se dozvěděl z den-
ního tisku a  velmi jsem to přivítal. Občas mě 
totiž trápí slzení a pálení očí, tak jsem se chtěl 
přesvědčit, zda to není něco vážného,“ sdělil po 
vyšetření 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)
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Na Fifejdách má vzniknout špičkový 
chirurgický pavilon
Městská nemocnice Ostrava připravuje další výrazné zlepšení péče o pacienty

Den otevřených dveří očního oddělení Městské nemocnice
Ostrava odhalil onemocnění zraku u třetiny vyšetřených

Bezplatného vyšetření v rámci Dne otevřených 
dveří očního oddělení se zúčastnil i Ferdinand 
Orlík z Ostravy.

Ostravská Městská nemocnice dělá vše pro 
to, aby byla moderním areálem a přinášela 
pacientům co nejlepší způsoby léčby. Ještě 
nikdy ve své více než 150leté historii nezažila 
takový rozmach jako v posledních třech le-
tech, kdy ji do svého majetku získalo město 
Ostrava.
Zateplují se budovy, mění se vzhled pavilonů, 
takže nemocniční prostředí je pro pacienty 
daleko příjemnější. Ale především se zlepšuje 
kvalita lékařské péče, což se děje hlavně pro-
to, že do nemocnice přicházejí noví špičkoví 
lékaři.

Další zlepšení umožní „kostka“
Vedení nemocnice má ale další jasnou vizi – 
chce zbudovat zcela nový pavilon, který umož-
ní nejvyšší komfort pro operované pacienty. 
Areál, který je zatím ve fázi projektu, se nazývá 
Centrum operačních oborů, ale lékaři mu ne-
řeknou jinak, než “kostka”. “

Díky tomuto modernímu centru budeme moci 
přinášet pacientům špičkové služby, zvýší se 
bezpečnost, rychlost i odbornost poskytova-
ných služeb,“ uvedl ředitel Městské nemocni-
ce Ostrava MUDr. Tomáš Nykel. Myšlenka na 
nový pavilon přitom není nikterak nová, o po-
třebě umožnit složité operace a následnou péči 
o pacienty v jednom pavilonu se mluví už od 
devadesátých let. Konkrétní projekt se připra-
vuje už deset let.

Co tedy Centrum operačních oborů umožní? 
Především se zlepší o další významný krok 
péče o pacienty. Současný stav v městské ne-
mocnici je takový, že všechny operační sály 

jsou na hraně své životnosti, neboť byly rekon-
struovány především mezi lety 1990 a 1995. 
„Znamená to, že v blízké budoucnosti by mu-
sely opět projít rekonstrukcí,“ vysvětluje ředitel 
Nykel. „Chybí rovněž dospávací pokoje, což 
znamená, že pacienti jsou na operačních sálech 
až do probuzení z narkózy. Tímto se částečně 
omezuje provoz operačních sálů. Laicky řeče-
no, vybudování dospávacích pokojů umožní 
efektivnější využití operačních sálů, jejichž 
fungování je ekonomicky velmi náročné,“ do-
plnil Nykel.

Nový pavilon ještě zvýší péči
o nemocné
Proto má vzniknout šestipatrový pavilon, 
v němž by byla umístěna hala s urgentním pří-
jmem, operační sály včetně dospávacích poko-
jů, multioborová JIP a ARO. Na střeše pavilonu 
bude heliport, který umožní rychlejší transport 
pacientů přímo na operační sály.

Pokud má být městská nemocnice skutečně 
funkční a konkurenceschopná, bez moderního 
Centra operačních oborů se neobejde. Vede-
ní nemocnice si to uvědomuje. „Důvody pro 
stavbu tohoto pavilonu jsou ekonomické, per-
sonální i logistické. Hlavně však jde o zvýšení 
konkurenceschopnosti a nezanedbatelný přínos 
pro pacienty, kterým se tak zvýší bezpečnost, 
rychlost i odbornost poskytovaných služeb,“ 
řekl ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel s tím, že v novém pavilonu by 
v budoucnu měly být soustředěny operační 
sály, dospávací pokoje, multioborová JIP nebo 
ARO.

Pavilon by měl vyrůst v místě, kde byla v le-
tošním roce úspěšně zbouraná osmnáct let ne-
využívaná budova bývalého kožního oddělení. 
„V současné době je připravována projektová 
dokumentace. Vše však závisí na fi nancích. 
Projekt vybudování nového pavilonu je totiž 
vyčíslen na bezmála pět set milionů korun a pro 
jeho fi nancování je potřeba zajistit externí zdro-
je,“ uzavřel Nykel.         (red)
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Tomáše Mrázka, Ph.D. – náměstka ředitele 
pro léčebnou péči a primáře chirurgického oddělení 
MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D. vystudoval 
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, 
absolvoval dvě atestační zkoušky z všeo-
becné chirurgie a poté také nástavbovou 
atestaci z traumatologie, na Ostravské uni-
verzitě pak studoval lékařskou angličtinu, 
aby svá studia zakončil doktorandským 
vzděláním v Olomouci. Od roku 2007 vede 
oddělení Chirurgie a úrazové chirurgie a 
od roku 2011 uplatňuje své manažerské 
schopnosti na postu náměstka ředitele pro 
léčebnou péči.
Pane náměstku, v manažerské funkci ná-
městka ředitele pro léčebnou péči pracuje-
te již přes rok. Jak byste tento rok zhod-
notil?
Ono je to docela nešťastně položená otázka. 
Řeknu-li, že to byl úspěšný rok, budu za náfu-
ku. Když řeknu, že to byl těžký rok s některý-
mi chybami, ale dobrou vůlí, budu za ne dost 
sebevědomého vrcholového manažera.  A už 
vůbec nebudu sám sebe hodnotit. Ti, kteří se 
snaží vidět věci reálně a uvědomují si pravi-
dla a stav světa kolem nás, Ti vědí. Ty druhé 
nepřesvědčím…
V nemocnici došlo během jednoho roku 
k mnoha dílčím i systematickým změnám. 
Za novým vedením organizace stojí velký 
kus práce…
O všem, čím nemocnice žije, se snažím pravi-
delně informovat lékaře i sestry dostupnými 
komunikačními kanály. Snažili jsme se vnést 
systém do mnoha páteřních procesů v nemoc-
nici, personální i procesní změny se dotkly 
prakticky všech činností od informačních 
technologií, styku s pojišťovnami, staveb-
ních investic, stravování, nákupů a dalších. 
K mnoha změnám došlo i na místech vedou-
cích pracovníků jednotlivých oddělení.  Ně-
kdo souhlasí, jiní se nikdy nesmíří… 
Obecně se dá říci, že jsem za ten rok hodně 
věcí pochopil. Velmi příjemným poznatkem 
je však nesporně talent, entusiasmus a praco-
vitost naprosté většiny mladých lékařů, hlav-
ně absolventů. Je radost s nimi pracovat.

Která práce Vás naplňuje více? Je to spíše 
„úředničina“ v roli náměstka, nebo „dok-
tořina“ v roli chirurga?
„Úředničina“ mě nebaví ani v roli náměstka, 
ani v roli chirurga. Medicína mě bude vždy 

zajímat nejvíce. Nevidím však nic divného na 
tom, když cítíte uspokojení z dobrého fungo-
vání systémů, usměrníte, plánujete a kontro-
lujete peněžní toky, nákupy, produkci fi rmy, 
personalistiku…. Práce manažera může být 
také zajímavá. Ale je v prostředí českého 
zdravotnictví i dost nevděčná.
Proč jste se rozhodl věnovat svůj profesní 
život právě chirurgii? Liší se tento medi-
cínský obor od jiných?
Protože jsem to viděl u svého táty. Ani nevím, 
jestli se mi chirurgie tak moc líbila, nebo jsem 
tak moc chtěl být jako on. Teď už na tom ne-
záleží. Mám chirurgii rád a ona má zatím ráda 
mě. Budu se snažit, abychom se navzájem 
nezklamali.
Chirurgie se určitě liší od ostatních oborů, 
stejně tak, jako se ostatní obory liší od chi-
rurgie. Já ale ty ostatní tak dobře neznám. Ne-
mohu tedy soudit, zda jsou více nebo méně 
adrenalinové, uspokojující, lukrativní nebo 
nudné. Všechny obory jsou potřebné a dají se 
dělat dobře nebo mizerně…
Chystají se pro pacienty městské nemocni-
ce nějaké výrazné změny do budoucna?
Od 1. října přebírá nemocnice zpět do své 
režie stravovací provoz. To je velká změna, 

nejen pro pacienty. Věříme, že po obtížných 
začátcích to bude jednoznačně změna k lep-
šímu. 
V dlouhodobém horizontu jsem po mnoha le-
tech nedůvěry začal věřit projektu s názvem 
Centrum chirurgických oborů. Věnoval jsem 
mu hodně práce. Té viditelné i méně zjevné. 
Nevím, jestli budu i u konce tohoto díla, ale 
věřím, že se tato nemocnice a ostravská veřej-
nost dočká. Už dávno si to zasloužili.
Povězte nám, jak vnímáte Městskou ne-
mocnici Ostrava a co pro Vás práce v ní 
znamená. 
Je to fi rma. Firma, kterou mám rád a která mě 
živí. Podle toho se k ní snažím chovat. Chci, 
aby v těžkých dobách uživila všechny dobré 
zaměstnance. Chci, ať dává radost z uzdra-
vení a důstojnost patřící smrti. Pak bude mít 
budoucnost.
Zbývá Vám při Vašem pracovním vytížení 
nějaký volný čas? Jak jej nejraději trávíte? 
Řekněte nám o svých koníčcích.
Nemám rád prázdné věty, proto nebudu psát 
ani o nedostatku volného času, ale ani se roze-
pisovat o tenisu, squashi, lyžování, cestování, 
historii a dalších aktivitách.  Baví mě myslet, 
vnímat a potkávat lidi, kteří jsou vevnitř hezcí…
Cestujete rád? Která země Vás nejvíce 
uchvátila?
Cestuji rád. Úmyslně teď uvedu čtyři země: 
Izrael, Spojené státy, Jihoafrická republika 
a Japonsko. Čtyři světy. V náboženství, kultu-
ře, historii, zvycích…. Proto mě to baví.

Vždy, když Vás v nemocnici potkám, máte 
úsměv na tváři. Povězte na konec, míváte 
vůbec někdy špatnou náladu?
Od té doby, co vnímám, jsem zatím nenašel 
pro život lepší instrument. Někdy se směji od 
srdce, někdy se usmívám, někdy je to „smích 
přes slzy“.
A špatnou náladu mívám, většinou to okolí na 
mně rychle pozná. Často mě štve, když vidím 
tu spoustu špatné nálady všude kolem. Na 
rozdíl od médií, která dnes vlastně vytvářejí 
lidem realitu, a většiny naší veřejnosti si my-
slím, že žiji v dobré zemi s většinou slušných 
lidí. A to není málo…
    
       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Od té doby, co vnímám, 
jsem zatím nenašel pro ži-
vot lepší instrument. Někdy 
se směji od srdce, někdy se 
usmívám, někdy je to “smích 

přes slzy“.“

„Velmi příjemným poznat-
kem je talent, entusiasmus 
a pracovitost naprosté vět-
šiny mladých lékařů, hlavně 
absolventů. Je radost s nimi 

pracovat.“

Náměstek ředitele pro léčebnou péči
a primář chirurgického oddělení

MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D.



Nově mohou pacienti využít nadstandardní pokoje například na oddělení porodním nebo na interně. V současné době tak již mají nadstan-
dardní pokoje všechna oddělení v MNO.
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Těsně před podpisem je smlouva o spolu-
práci mezi společností eCENTRE a Měst-
skou nemocnicí Ostrava, která upřesňuje 
a rozšiřuje vzájemnou spolupráci v rámci 
projektu města Systém sdružených náku-
pů. Nové vedení městské nemocnice však 
již před podpisem této smlouvy začalo 
elektronické aukce využívat mnohonásob-
ně více než v předešlých letech. Využití e-
-aukcí spolu s prací nového obchodního 
odboru nemocnice znamená, že nemocnice 
plní svůj ekonomický plán a pravidelně 
snižuje náklady na svůj provoz.
„Využívání elektronických aukcí je rozhodně 
krokem kupředu. V minulosti zde byly sou-
těženy komodity v řádech stovek tisíc korun, 
my nyní soutěžíme za desítky milionů a stále 
hledáme další možnosti využití tohoto pro-
duktu. Zároveň jsme zřídili nový obchodní 
odbor, který úspěšně jedná o snižování cen u 
již uzavřených smluv nebo soutěží s výraznou 
úsporou produkty, které nelze nakupovat přes 
Nákupní portál města Ostrava, “ uvedl ředitel 

Městská nemocnice Ostrava v posledních 
týdnech vybudovala další nadstandardní 
pokoje. Reaguje tak na zvýšenou poptávku 
ze strany pacientů. Nadstandardní pokoje 
jsou nyní k dispozici na všech odděleních.
Nově přibyly nadstandardní pokoje napří-
klad na porodnickém nebo interním odděle-
ní. „Stále častěji se setkáváme s požadavky 

Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš 
Nykel s tím, že je opravdu potřeba důsledně 
vybrat komodity, které je ve zdravotnickém 
zařízení možno prostřednictvím portálu na-
kupovat. „Velmi nám záleží na tom, abychom 
nesnižovali náklady na úkor kvality materiá-
lů, a tím na úkor pacientů. Naši zaměstnanci 
proto věnovali přípravě výběrových řízení ve 
spolupráci se společností eCENTRE značný 
čas a první výsledky už ukázaly, že se důsled-
ná příprava vyplatila,“ doplnil Nykel.
Městská nemocnice Ostrava nyní nakupuje o 
21 % levněji šicí materiály, ušetřila 34% na 
dodávkách zdravotnického materiálu pro an-
estezii a kyslíkovou terapii a o 25% nižších 
cen se podařilo dosáhnout také u infuzních 
roztoků. Další aukce přes Systém sdružených 
nákupů, které město zavedlo pro všechny své 
organizace, se nyní připravují.
„Ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostra-
va nyní připravujeme elektronická výběrová 
řízení na zdravotnický materiál a léčiva v cel-
kové hodnotě 41 milionů korun. Příprava je 

ze strany pacientů na větší soukromí a jaký-
si komfort, za který jsou ochotni si připlatit. 
Rozhodli jsme se na to zareagovat a dobudo-
vat nadstandardní pokoje tak, aby byl alespoň 
jeden na každém oddělení,“ řekl náměstek 
ředitele Městské nemocnice Ostrava pro lé-
čebnou péči MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., 
s tím, že vedení nemocnice počítá s dalšími 

samozřejmě časově náročná, ale věříme, že 
přinese očekávaný ekonomický efekt. Jsme 
rádi, že nové vedení městské nemocnice dělá 
maximum pro využití elektronických aukcí,“ 
řekl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti 
eCENTRE, která Systém sdružených nákupů 
pro město realizuje.
Městská nemocnice jako jedna z prvních také 
úspěšně propojila svůj informační systém 
s Nákupním portálem města Ostrava. „Díky 
propojení Nákupního portálu s naším systé-
mem bude možné zjednodušit proces eviden-
ce nákupu a realizace objednávek za ceny 
vzešlé z elektronických aukcí. Navíc díky 
propojení bude možné postupně zvyšovat 
portfolio položek nakupovaných přes e-auk-
ce. Celý proces by se tak mohl značně urych-
lit a očekáváme od toho dosažení nemalých 
úspor nákladů,“ doplnil náměstek ředitele 
Městské nemocnice Ostrava pro ekonomiku 
a provoz Ing. Petr Šmíd.       (red)

nadstandardními pokoji. „Vše musíme plá-
novat a připravit tak, abychom nijak neome-
zili počty akutních lůžek, které v nemocnici 
máme. Ale jakmile vytipujeme další vhodné 
prostory, jistě ještě vybudujeme i další nad-
standardní pokoje. Zájem ze strany pacientů 
je totiž opravdu velký,“ uzavřel Mrázek.
        (red)

Další nové nadstandardní pokoje zpříjemní
pobyt v nemocnici

Elektronické aukce úspěšně pomáhají 
také v Městské nemocnici Ostrava
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Škola začala i v Městské nemocnici Ostrava

Poděkování za péči

Poděkování kolektivu 
interního oddělení

kardiologie

Dětští pacienti ve věku od šesti do osmnácti let, 
kteří jsou hospitalizováni v městské nemocni-
ci, zahájili v pondělí 3. září nový školní rok. 
Popřát jim štěstí a úspěch v novém školním 
roce přišla také náměstkyně primátora pro ob-
last zdravotnictví Ing. Simona Piperková a po-

slanec parlamentu České republiky Ing. Adam 
Rykala. Společně jim popřáli, aby v novém 
školním roce strávili v nemocnici co nejméně 
času. Děti měly z návštěvy i dárečků velkou 
radost. „To je lepší než narozeniny,“ prohlásil 
s úsměvem jeden z dětských pacientů.      (red)

Postupně jsem byl hospitalizován na odděle-
ní urologie, ARO, JIP I, JIP II a chirurgie D 
v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy. Byl 
jsem velice mile překvapen lidským přístupem 
lékařů, sester, ošetřovatelek, ošetřovatelů a pra-
covnic úklidové služby k nám „pacošům“. Je až 
s podivem, jak personál při tak náročné práci, 
při každém kontaktu s pacientem přidá ještě na-
víc úsměv. Je to neskutečná psychická podpora 
a věřte mi, že já proklatě dobře vím, o čem mlu-
vím. Chtěl bych alespoň těmito pár řádky všem 
poděkovat za péči, kterou mi věnovali.

             Josef Rára, Řepiště

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému 
kolektivu interního oddělení kardiologie - lé-
kařům, sestřičkám, ošetřovatelům i pomocné-
mu personálu, kteří se starali o moji babičku 
Marii Hřívovou při zdravotních problémech. 
Skláním se před všemi, kdo mají laskavé slo-
vo a úsměv na tváři pro starého člověka, pro-
tože to léčí někdy víc než medikamenty.
Opravdu moc děkuji jménem svým i babičky.
           
            Kateřina Korbášová

Daniela Velartová
Mgr. Jiřina Kyčerková
Miroslava Nevřelová

Marie Vašková
Marcela Cágová

Jana Lajzová
Ing. Ján Moravík

Alena Czadernová
Jana Hráčková

20 let v MNO:
Agáta Opálková

Radmila Geffertová
30 let v MNO:

Otmar Čecháček
Jiří Wawrzyczek

35 let v MNO:
Růžena Popelková

V měsíci září slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí
v měsíci září:

Olympijská vítězka
Mirka Knapková potěšila děti 
v městské nemocnici
Jedinečnou příležitost na vlastní oči si pro-
hlédnout a potěžkat zlatou olympijskou 
medaili měly 12. září děti, které jsou hospi-
talizovány na dětském oddělení Městské ne-
mocnice Ostrava. Potěšit je a popřát brzké 
uzdravení jim totiž přišla čerstvá zlatá olym-
pijská vítězka, skifařka Mirka Knapková.
Městská nemocnice Ostrava spustila projekt 
„Nemocnice, která nejen léčí“, jeho hlavním 
posláním je zpříjemnit pacientům pobyt v ne-
mocnici. V rámci tohoto projektu navštívila 
dnes dětské pacienty olympijská vítězka Mir-
ka Knapková. „Sama si pamatuji na svůj po-
slední pobyt v nemocnici asi před dvěma lety 
a vím, že člověk rád uvítá každé zpestření. 
Snad jsme děti aspoň trochu potěšili a pomoh-
li jim na chvíli zapomenout na jejich bolístky,“ 

řekla při návštěvě dětského oddělení Městské 
nemocnice Ostrava zlatá olympionička Mirka 
Knapková, která s sebou nezapomněla zlatou 
medaili přinést. Všechny děti si ji tak mohly 
důkladně prohlednout, vyfotit se s ní a na pa-
mátku si ještě odnesli podepsanou fotografi i 
olympijské vítězky. „To mi nebude nikdo vě-
řit, až se vrátím z nemocnice do školy, že jsem 
viděla na vlastní oči olympijskou medaili,“ 
radovala se jedna z malých pacientek. 
Projekt „Nemocnice, která nejen léčí“ se tak 
úspěšně rozjel, ještě v průběhu září se pacienti 
ostravské městské nemocnice mohou těšit na 
návštěvu dalšího zlatého olympionika, ten-
tokráte Jaroslava Kulhavého, následovat pak 
budou besedy s cestovateli, sportovci, umělci 
nebo komorní koncerty a výstavy.            (red)


