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Další investice úspěšně 
dokončena, je před námi 
však stále mnoho práce

Tisící porod v porodnici městské nemocnice, 
máme i sedmnáct dvojčátek

Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý rozdával radost
v městské nemocnici
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Porodnice Městské nemocnice Ostrava slaví 
další velký úspěch. V pondělí 8. října 2012 
zde totiž rodila v pořadí již letošní tisící ma-
minka. Vzhledem k tomu, že zde přišlo na 
svět i sedmnáct dvojčátek, narodilo se ve „fi -
fejdské“ porodnici k tomuto datu celkem již 
úctyhodných 1017 miminek. 
Malá Helenka se má čile k světu a společně 
se svou šťastnou maminkou jsou obě zdravé 
a v pořádku. Novopečená maminka Jitka k nám 
přijela až z Nového Jičína, naše porodnické 
zařízení si vybrala především díky výborným 
referencím svých známých. Tisící rodící ma-
minka byla s porodnicí Městské nemocnice Os-
trava i s přístupem personálu velmi spokojená. 
„Městskou nemocnici Ostrava jsem si vybrala 
na základě doporučení mé kamarádky, která 
zde také rodila. Přijela jsem sem až z Nového 

Jedinečnou příležitost na vlastní oči si pro-
hlédnout a potěžkat zlatou olympijskou 
medaili měly 4. října děti, které jsou hospi-
talizovány na dětském oddělení Městské ne-
mocnice Ostrava. Potěšit je a popřát brzké 
uzdravení jim totiž přišel olympijský vítěz 
Jaroslav Kulhavý.
Městská nemocnice Ostrava spustila projekt 
„Nemocnice, která nejen léčí“, jeho hlavním 
posláním je zpříjemnit pacientům pobyt v ne-
mocnici. V rámci tohoto projektu navštívil dnes 
dětské pacienty olympijský vítěz Jaroslav Kul-
havý. „Původně jsem měl dorazit spolu s Mir-
kou Knapkovou, tehdy mi to ale bohužel ter-
mínově nevyšlo. Jsem proto rád, že jsem mohl 
potěšit děti a pacienty v městské nemocnici 
dnes. Myslím si, že má snaha zpříjemňovat pa-
cientům pobyt v nemocnici je skvělá a pokud 
jsem v tom trochu pomohl i já, jsem moc rád,“ 

řekl při návštěvě Městské nemocnice Ostrava 
vítěz olympijského závodu horských kol Ja-
roslav Kulhavý, který s sebou cennou medaili 
také přinesl ukázat. „Mám na památku krásnou 
fotku s vítězem i zlatou olympijskou medailí. 
Byl to super zážitek,“ netajil radost jeden z dět-
ských pacientů, který jedním dechem dodal, že 
olympiádu poctivě sledoval a fandil všem na-
šim sportovcům.         (red)

Po úspěšné demolici budovy bývalého 
kožního oddělení je dokončena další sta-
vební investice, kterou jsme v naší nemoc-
nici realizovali za plného provozu. A sice 
přebudování pavilonu D, jehož převážná 
část nebyla využívána, pro potřeby plicní-
ho oddělení. To se musí do konce listopadu 
vystěhovat ze svých současných prostor.  
Rekonstrukcí plicního oddělení jsme však 
ani zdaleka neskončili, stále probíhá re-
konstrukce pavilonu A pro potřeby hemo-
dialýzy a oddělení centrální sterilizace. 
V plném proudu jsou přípravy na vybudo-
vání ředírny cytostatik na onkologii. Uspě-
li jsme také při žádostech o takzvané „ze-
lené dotace“, znamená to tedy, že stavební 
práce, konkrétně zateplení některých ne-
mocničních pavilonů, budou probíhat také 
v příštím roce. Stále se nevzdáme snahy 
o vybudování moderního pavilonu centra 
operačních oborů, který považujeme pro 
nemocnici za nezbytný.  Jak vidno, je před 
námi mnoho práce, která však jednoznačně 
vede k tomu, že Městská nemocnice Ostra-
va bude poskytovat nejen kvalitní zdravot-
ní péči na nejvyšší úrovni, ale že tato péče 
bude poskytována v příjemném a moder-
ním prostředí. 
Rád bych z tohoto místa všem - personálu, 
pacientům i návštěvníkům poděkoval za 
trpělivost a dodržování všech bezpečnost-
ních i informačních pokynů.  Jen tak může-
me provádět modernizaci naší nemocnice 
za plného provozu. A jak sami vidíte, čeká 
nás toho společně ještě mnoho. Děkuji. 
  
    MUDr. Tomáš Nykel
                 ředitel MNO

Jičína a vůbec toho nelituji, vše proběhlo bez 
problémů, porod byl rychlý a bez komplikací. 
Rovněž následná péče je výborná, a to jak ze 
strany lékařů, tak i sester,“ chválila maminka 
Helenky Jitka Pavelková.
Porodnici ostravské městské nemocnice si jako 
místo pro narození svého potomka vybírá čím 
dál více rodiček. „Jsem velice spokojen, proto-
že počet porodů i přes všeobecný klesající trend 
v naší porodnici nadále roste,“ podotkl primář 
oddělení Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Marek Ožana, který 
také doplnil, že ve srovnání se stejným obdo-
bím loňského roku je letos počet porodů vyšší o 
25 procent. „Pomalu se začínají zúročovat kro-
ky, které činíme proto, abychom naši porodnici 
udělali komfortnější, přátelštější a atraktivnější, 
a to jak pro rodičky z Ostravy, tak i z okolí,“ 
uzavřel Ožana.
Porodní trakt prošel před časem kompletní 
rekonstrukcí. Nová porodnice stála přes 40 
milionů korun a může se směle řadit mezi nej-
modernější porodnická zařízení v České repub-
lice. Špičkově vybavené porodní sály splňují 
parametry světové úrovně a poskytují nadmí-
ru komfortní a intimní prostředí. V porodním 
traktu jsou umístěny tři porodní boxy, které 
jsou vybaveny lednicí, plasmovou televizí či 
relaxačními pomůckami. Všechna porodnická 
lůžka jsou polohovatelná a umožňují tak využít 
alternativních poloh porodu. V jednom z těchto 
porodních sálů je dokonce umístěna i relaxační 
vana, jedinečná v České republice.
          (red)

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz
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Městská nemocnice Ostrava reaguje na stá-
lý nárůst dětských obézních pacientů v naší 
společnosti a od začátku září začala provo-
zovat novou dětskou obezitologickou ambu-
lanci. Vyhledat ji mohou rodiče z obézními 
dětmi Ostravy i širokého okolí.
Odborná ambulance dětské obezitologie zača-
la v září fungovat jako součást skutečně vše-
stranné a komplexní péče Městské nemocnice 
Ostrava o dětské obézní pacienty. „Nebude to 
pouze sledování odborným pediatrem, ale ne-
dílně také dětským psychologem, nutričním te-
rapeutem, ortopedem, kardiologem, endokrino-
logem, rehabilitačními pracovníky a dalšími,“ 

Pacienti trpící obezitou se nově mohou léčit 
moderním miniinvazivním způsobem také 
v Městské nemocnici Ostrava. Odborní lé-
kaři chirurgického oddělení zde totiž zavedli 
novou metodu léčby tohoto rozšířeného civi-
lizačního onemocnění. „Fifejdská“ nemocni-
ce tak reaguje na skutečnost vysokého počtu 
obézních obyvatel v republice i kraji.
Léčit svou obezitu mohou pacienti městské 
nemocnice jednou ze tří metod souhrnně nazý-
vaných bariatrické operace. Ty jsou prováděny 
miniinvazivním operativním způsobem, při 
kterém se neprovádí široké otevření břicha po-
mocí řezu, metoda je tak zároveň velmi šetrná 
k organismu člověka. „Uvádí se, že 20 – 30 % 
obyvatel v české populaci je obézních, těmto 
pacientům můžeme pomoci chirurgickým řeše-
ním jejich metabolického syndromu. Mnohdy 
tím vyléčíme i přidružené nemoci, neboť po 
zhubnutí se často upraví i další zdravotní pro-
blémy, jako jsou zvýšený krevní tlak a diabetes, 
a tím pádem již pacient nemusí užívat žádné 
léky,“ vysvětlil doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., 
lékař chirurgického oddělení, který se v Měst-
ské nemocnici Ostrava zabývá operativou břiš-
ní chirurgie.
První bariatrickou operací je tzv. sleeve resekce 
žaludku, při které se část žaludku operativně od-
straní. „Tím pádem je objem žaludku zmenšen 
a pacienti jsou schopni přijmout pouze omeze-
né množství potravy, jelikož mají rychlý pocit 
nasycení. To samozřejmě vede k postupnému 
úbytku váhy,“ sdělil doc. Dostalík s tím, že po-
dobný efekt má i další z metod – tzv. plikace 
žaludku. „Při této metodě se docílí zmenšení 
objemu tím, že se část žaludeční stěny zanoří 
dovnitř žaludku a dosáhne se stejného výsledku 
jako při první popsané metodě.
Poslední, nejnáročnější z nově zavedených 
metod v městské nemocnici, je malabsorpční 

upřesnil primář dětského oddělení Městské ne-
mocnice Ostrava prof. MUDr. Jaroslav Slaný, 
CSc., podle něj tak městská nemocnice reaguje 
na velmi nepříznivý trend v naší populaci, kdy 
za posledních deset let došlo ke zdvojnásobení 
počtu dětí s nadváhou a obezitou. „Odhaduje 
se, že v současnosti je tak v samotném městě 
Ostrava na cca 4 000 dětí s nadváhou a obezi-
tou a v našem severomoravském kraji je tako-
výchto dětí na cca 25 000. Přitom dnes víme, 
že polovina dětí s obezitou zůstává obézních do 
dospělosti,“ zdůraznil Slaný.
Obezita představuje vysoce rizikový faktor na 
vznik tzv. civilizačních nemocí, jako jsou zá-

operace. „Tento způsob v podstatě představuje 
gastrický by-pass, kdy se jednak odstraní část 
žaludku a jednak se na horní ponechaný žalu-
deční rezervoár našije klička tenkého střeva 
tak, aby došlo k zhoršenému vstřebávání po-
travy,“ popsal metodu doc. Dostalík, který také 
dodal, že měl pacienta o hmotnosti 170 kilogra-
mů, kterému se po tomto operativním výkonu 
snížila váha o 40 kilogramů během půl roku, 

Ve dnech 29.11. – 1.12.2012 bude lékárna Městské nemocnice Ostrava uzavřena z důvodu pravidelné sčítací inventury. 

Lékárenská pohotovostní služba bude v uvedeném termínu zajištěna v lékárně Fakultní nemocnice v Ostravě–Porubě. 

Nemocniční lékárna MNO zahájí pohotovostní výdej dne 1.12.2012 ve 12:00 hod. a pro veřejnost bude otevřena od 3.12.2012.

           Děkujeme za pochopení

          PharmDr. Zdeněk Blahuta

                 vedoucí lékárník

važná kardiovaskulární, metabolická a onko-
logická onemocnění. Včasný záchyt a léčba 
obezity již od dětského věku tak představuje 
nejen benefi t pro konkrétního pacienta, ale i pro  
celou společnost.
Ambulance dětské obezitologie je umístěna 
v pavilonu Dětského lékařství Městské nemoc-
nice Ostrava a ordinuje 3 dny v týdnu pro pa-
cienty nejen z města Ostravy, ale také z celého 
regionu. Ambulanci vede prim. prof. MUDr. 
Jaroslav Slaný, CSc., kontakt na sestru, u kte-
ré je možné objednání, je na telefonním čísle
596 19 2585.         (red)

upravil se mu vysoký krevní tlak a rovněž se 
mu upravil cukr tak, že se zbavil diabetu.
„Po domluvě s primářem chirurgického od-
dělení městské nemocnice MUDr. Tomášem 
Mrázkem, Ph.D., uvažujeme do budoucna také 
o zavedení dalších moderních operativních me-
tod, jako je například operace slinivky břišní 
nebo nádoru nadledvin laparoskopickým způ-
sobem,“ uzavřel doc. Dostalík.      (red)

Nová ambulance dětské obezitologie

Chirurgický způsob léčby obezity už i v městské nemocnici

Oznámení o inventuře nemocniční lékárny

Připravujeme

12.
ČESKO – POLSKO

– SLOVENSKÝ
KONGRES MIS

a současně

9. Ostravské dny
miniinvazivní

chirurgie
Akce proběhnou

1. – 2. listopadu 2012
v ostravském hotelu

Imperial.
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Program podpory kojení slaví v městské 
nemocnici dvacet let

Lékaři městské nemocnice operují páteř 
špičkovou metodou

Již dvacet let se Městská nemocnice Ostrava 
pyšní světovým oceněním „Baby Friendly 
Hospital“, které bývá volně přeloženo jako 
„nemocnice přátelsky nakloněná dětem“. 
Novorozenecké oddělení městské nemocnice 
od roku 1992 plní náročná kritéria, jejichž 
hlavním smyslem je podpora, prosazování a 
ochrana kojení.  Kojení je totiž celosvětově 
vnímáno jako nejpřirozenější, nejvhodnější 
a nenahraditelný způsob výživy pro zdravý 
růst a vývoj dítěte.
Ocenění „Baby Friendly Hospital“ získala 
Městská nemocnice Ostrava mezi prvními 
v České republice. „Před dvaceti lety jsme byli 
oceněni plaketou, neboť jsme již tehdy splňo-
vali program na podporu a propagaci kojení. 
Ten spočívá zejména v dodržování deseti kroků 
k úspěšnému kojení,“ vysvětlila MUDr. Zdeň-
ka Lišková, vedoucí novorozeneckého odděle-
ní Městské nemocnice Ostrava a certifi kovaná 
lektorka UNICEF s tím, že toto ocenění uděluje 

K nejmodernějšímu světovému lékařskému 
trendu mají nyní přístup pacienti Městské 
nemocnice Ostrava, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje operaci páteře. Naši neurochirur-
gové začali využívat nejnovější špičkovou 
metodu, takzvanou miniinvazivní spinální 
chirurgii, která má bezpočet výhod oproti 
doposud využívané operační metodě. Mají 
za sebou již přes tři desítky těchto operací 
výkonů a Městská nemocnice se stane školi-
cím střediskem i pro lékaře z jiných zdravot-
nických zařízení, včetně zahraničních.
Metoda miniinvazivní spinální chirurgie je 
vhodná především při úrazech páteře a pro 
pacienty s degenerativním postižením páteře. 
Oproti klasické metodě je však pro operova-
né mnohem šetrnější. „U „staré metody“ jsme 
prováděli jeden centrální řez, kdy bylo nutno 
odpreparovat svaly od páteře anebo provést 
dva bočné řezy při páteři a k obratlům jsme po-
stupovali mezi svaly a tím pádem jsme na sva-
ly vyvíjeli větší násilí, což vede k větší bolesti 
v ráně po operaci a prodloužení rekonvalescen-
ce. Nyní nám díky miniinvazivní chirurgii sta-
čí provést u úrazu páteře jen čtyři jeden a půl 
centimetrové miniřezy po stranách páteře, u de-
generativního postižení páteře na jedné straně 
krátký řez, zde se zavádí klícka mezi obratlová 
těla mimo páteřní kanál, a na druhé straně dva 
miniřezy, kanylované šrouby se pak zavádí po 
drátech,“ vysvětlil primář oddělení Neurochi-
rurgie Městské nemocnice Ostrava MUDr. Ma-
rian Starý s tím, že tato metoda skýtá spoustu 
předností. 
„Menší řez znamená samozřejmě méně kom-
plikací, které může přinést hojení rány. Téměř 
o polovinu se zkracuje jednak doba samotného 
výkonu a jednak také následná rekonvalescen-

Světová zdravotnická organizace ve spolupráci 
s organizací UNICEF.
Mateřské mléko je nenahraditelné, obsahuje 
bílkoviny, tuky, cukry a minerální látky v ta-
kové podobě, že podporuje zdravý růst a vývoj 
dítěte. Navíc ovlivňuje i zdraví matky. S doplň-
kovou stravou odborníci doporučují kojit až do 
dvou let, což už ve světě začíná být běžné. „No-
vopečeným maminkám umožňujeme zůstat se 
svým dítětem čtyřiadvacet hodin denně, každý 
den se jich při vizitě ptáme, jak jim jde kojení, 
každé z nich poskytujeme potřebné informace a 
pomoc,“ sdělila MUDr. Lišková.
Další podmínkou je nutnost mít zřízenou tak-
zvanou „horkou linku kojení“, kam se mohou 
ženy obrátit o praktickou pomoc. „Horká linka 
kojení je poměrně hojně využita, zaznamená-
váme v průměru tři sta telefonátů ročně,“ uved-
la MUDr. Lišková, která také dodala, že kromě 
specializované telefonní linky od 1. září letoš-
ního roku v Městské nemocnici Ostrava fungu-

ce pacienta je kratší vzhledem k  rychlejší re-
habilitaci. Další důležitou skutečností je, že při 
tomto výkonu nezaznamenáváme prakticky 
žádné krevní ztráty, metoda je totiž velmi šetr-
ná ke tkáním,“ doplnil Starý. Ten také dodal, že 
mezi další neopominutelné výhody patří menší 
pooperační bolest, menší zátěž pro organismus, 
ale rovněž například lepší kosmetický výsledek.
Neurochirugové v Městské nemocnice Ostrava 
provedli v krátké době po předchozím zaškole-
ní již na tři desítky těchto operací a díky skvě-
lým výsledkům se městská nemocnice stala 
výukovým střediskem této metody. „Disponu-
jeme nejmodernějším instrumentáriem a s me-

je také poradna, na kterou se mohou v případě 
potřeby kojící matky obrátit.
Ročně se v porodnici Městské nemocnice Ost-
rava narodí v průměru 1 300 novorozenců. „Je 
pravdou, že maminky, které rodily ve fi fejdské 
porodnici, kojí více a déle než ženy, které při-
vedly své dítě na svět v jiném zdravotnickém 
zařízení. Až 90 % našich maminek kojí v den 
propuštění z porodnice a 60 % maminek ještě 
v prvním půl roku věku dítěte, přitom republi-
kový průměr je pouze kolem 30 %,“ uzavřela 
Lišková.         (red)

todou již máme dostatečné zkušenosti, což při-
náší možnost mezinárodní spolupráce. Budeme 
školit nejen české lékaře, ale také kolegy ze 
Slovenska, Polska či Maďarska,“ uzavřel Starý.
Novou operační metodu páteře ocenil rovněž 
ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel. „Jsem vděčný za nové způsoby, 
které nám přináší moderní medicína, i za to, že 
v městské nemocnici pracují erudovaní odbor-
níci, kteří si novinky v medicíně dokážou ihned 
osvojit, zužitkovat je ve prospěch pacientů a 
navíc pak i předávat své cenné zkušenosti dál,“ 
řekl Nykel.          (red)

V případě potřeby můžete
žádat radu na tzv. „horké lince 
kojení“ instalovanou v pracovně
MUDr. Zdeňky Liškové s číslem 

596 192 719.
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Janu Laskou – primářku oddělení Klinické
hematologie Městské nemocnice Ostrava

MUDr. Jana Laská se narodila v Českém 
Těšíně. Zde studovala gymnázium, poté 
se rozhodla pro studium medicíny na Lé-
kařské fakultě v Brně. Po ukončení studií 
nastoupila do tehdejšího Okresního ústavu 
národního zdraví v Karviné. Později složi-
la atestační zkoušku z vnitřního lékařství I. 
stupně a postupně zvládla i atestace z kli-
nické biochemie a nakonec i hematologie. 
Má bohaté zkušenosti s prací na odděleních 
klinické biochemie a hematologie z jiných 
zdravotnických zařízení. Od 1. července le-
tošního roku vede oddělení Klinické hema-
tologie v Městské nemocnici Ostrava.

Paní primářko, dozvěděla jsem se, že jste 
dlouhou dobu působila v oboru biochemie, 
jak moc má biochemie společného s hema-
tologií?

Klinická biochemie se stala jen laboratorním 
oborem, kde kolegové – až na pár světlých 
výjimek – již prakticky nevidí pacienta, mají 
k dispozici pouze jeho biologický materiál. 
Stává se tak, dle mého názoru, hlavně díky 
některým vrcholným představitelům oboru - 
oborem  spíše teoretickým, technickým a ne 
medicínským. Myslím si, že oboru ubližuje
i současný atestační systém. Možná je škoda, 
že jsou od sebe tyto obory tak striktně oddě-
lovány, protože z osobní zkušenosti mohu 
říci, že díky znalostem z obou oborů mám 
obsáhlejší – a možná i kritičtější – pohled na 
výsledky pacienta i na řadu laboratorních vy-
šetření.
A co Vás osobně baví více? V čem se více 
seberealizujete? 
V hematologii, kde používám řadu poznatků 
z biochemie. Hematologie naštěstí zůstala 
oborem, kde vidím nejen laboratoř, ale i pa-
cienta. Je zajímavé hodnotit mikroskopicky 
krevní či dřeňové nátěry pacienta v době, kdy 
o něm mám již dostatek klinických informací.

Bez hematologického vyšetření se neobejde 
žádný lékař. Můžeme specifi kovat, kolik 
rozborů krve na oddělení Klinické hema-
tologie v městské nemocnici provedeme 
denně, popřípadě ročně?
Musíme rozlišovat hematologické vyšetření – 
tj. hematolog vyšetřuje pacienta, a laboratorní 
hematologická vyšetření, kterých se za rok 
udělá více než 1,4 milionu. Navíc se za rok 
provede kolem 20 tisíc vyšetření souvisejí-
cích s krevními transfúzemi, odběrové sestry 
odeberou na 35 tisíc pacientů. Naše hemato-
logické oddělení má vlastně několik propoje-
ných částí – laboratoř hematologická, krevní 
banka, odběrová část pro ambulantní pacienty 
celé nemocnice a hematologická ambulance.
V naší nemocnici pracujete poměrně krát-
ce. Jak se Vám v městské nemocnici líbí
a jak se Vám spolupracuje s kolegy?
Přes tuto krátkou zkušenost musím říci, že 
spolupráce s klinickými odděleními je dob-
rá. Mám pocit, že jsem tu byla přijata tak 
nějak samozřejmě, jako bych tu patřila. Ve-
lice dobře vycházím s paní doktorkou Marií 
Mičaníkovou, která oddělení předtím vedla

a která mi hodně pomáhá. Mým handicapem 
je to, že se ještě ne zcela stoprocentně orientu-
ji v prostorovém uspořádání městské nemoc-
nice. Takže někdy cestou na nějaké konzilium 
bloudím a hledám.
Povězte nám něco z osobního života. Co 
ráda děláte ve volném čase?
Vzhledem k tomu, že mi zůstal jednoden-
ní úvazek v nemocnici v Českém Těšíně, 
při práci ve dvou nemocnicích a při starosti
o dům a zahradu mi moc volného času nezbý-
vá, ale když můžu, utíkám na hory. Nevadí mi 
ani vyšší kopce.

Jakým životním mottem se řídíte?
Nemám ráda mnoho proslovů a nějaká vzne-
šená hesla, ani jsem nikdy nehledala nějaké 
své životní motto. Toto přenechám spíše fi lo-
zofům.  Snažím se žít tak, abych lidem neu-
bližovala, ale ani si nenechám ublížit od nich.   

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Přes tuto krátkou zkušenost
musím říci, že spolupráce 
s  klinickými odděleními je 
dobrá.  Mám pocit, že jsem 
tu byla přijata tak nějak 
samozřejmě, jako bych tu

patřila.“

„Snažím se žít tak, abych
lidem neubližovala, ale ani si 
nenechám ublížit od nich.“

„Z  osobní zkušenosti mohu 
říci, že díky znalostem z obou
oborů mám obsáhlejší –
a možná i kritičtější – po-
hled na výsledky pacienta
i na řadu laboratorních vy-

šetření.“

Primářka oddělení Klinické hematologie 
MUDr. Jana Laská

Ve volném čase paní primářka
MUDr. Jana Laská ráda chodí po horách.



Na odborné konferenci přednášel také primář oddělení Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Marek Ožana spolu s lékařkou tohoto oddělení MUDr. Barborou 
Haferníkovou.
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Téměř sto dvacet zájemců registrovalo 
svou účast na dvoudenní vzdělávací akci, 
kterou pořádalo gynekologicko-porodnic-
ké oddělení Městské nemocnice Ostrava 
ve spolupráci s Gyncentrem Ostrava s.r.o. 
ve dnech 13. a 14. října 2012. Odborný 
seminář, který byl určen zejména pro lé-
kaře a sestry gynekologických oddělení a 
ambulancí, probíhal v uvedeném termínu 
v Hradci nad Moravicí. Jedním z odbor-
ných garantů akce byl MUDr. Marek Oža-
na, primář oddělení Gynekologie a porod-
nictví Městské nemocnice.
Vzdělávací akce byla rozdělena do dvou od-
borných bloků. První z nich byl tematicky 
zaměřen na problematiku asistované repro-
dukce, kde zazněly přednášky odborného 
personálu Gyncentra Ostrava s.r.o., z kliniky 
pro léčbu neplodnosti. Druhý blok byl věno-
ván gynekologii a porodnictví a o své znalosti
a zkušenosti se zde s ostatními podělili erudo-
vaní odborníci oddělení Gynekologie a porod-
nictví Městské nemocnice Ostrava, včetně pri-
máře tohoto oddělení, MUDr. Marka Ožany.
„Jsem velice rád, že se tato akce podařila zre-
alizovat. Jde o vysoce kvalifi kovaný seminář, 
což potvrdila i vysoká účast ze strany lékařů 

Začátkem roku 2012 došlo k prodloužení 
smlouvy o realizaci dobrovolnických služeb 
mezi Městskou nemocnicí Ostrava, p. o. a 
Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava. 
Vzájemná spolupráce tak bude pokračovat i 
další rok.
V únoru přijala Mgr. Eva Janíková z Dobro-
volnického centra ADRA pozvání na celo-
ústavní konferenci a svým příspěvkem Dob-
rovolnický program v Městské nemocnici 
Ostrava přiblížila zúčastněným, jak program 
funguje.
Na konci měsíce února proběhlo školení 
sedmi nových dobrovolníků, kteří projevili 
zájem docházet na oddělení Neurologie, do 
Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu so-
ciálních služeb.
Začátkem dubna proběhlo v prostorách ne-
mocnice společné setkání koordinátorů 
programu, kontaktních osob jednotlivých 
oddělení a především dobrovolníků se super-
vizorem. Všichni tak měli možnost zapojit se 
do diskuze, podělit se se svými zkušenostmi, 
postřehy a nápady. Tím tak zhodnotili fungo-
vání programu a nasměrovali správným smě-
rem jeho další rozvoj.
Díky sponzorskému daru se nám podařilo za-
koupit pomůcky pro dobrovolníky, kteří tak 
mohou s pacienty trávit čas společenskými 
hrami, četbou či výtvarnými činnostmi. 
Nedílnou součástí programu bylo také vytvo-
ření vnitřní směrnice v rámci řízené doku-
mentace nemocnice. Byla vytvořena webová 

i sester z celého kraje,“ sdělil primář Ožana 
s tím, že účastníci se mohli těšit na přednášky 
zaměřené na subjektivní vnímání průběhu po-
rodu v závislosti na užití epidurální analgesie, 

prezentace a započalo se s přípravou propa-
gačního materiálu. 
Celkem v prvním pololetí roku 2012 navštívi-
lo pacienty na odděleních (Neurologie, Dětské 
lékařství, Léčebna dlouhodobě nemocných 
a Dům sociálních služeb) 12 dobrovolníků 

a strávili s pacienty 120 hodin svého volného 
času. Za to jim patří velké poděkování.

         Koordinátor pro dobrovolnictví v MNO
                      Mgr. Jana Zádrapová

chyby v preskripci léků u těhotných či aktu-
ality v asistované reprodukci a mnohé jiné.
         (red)

Proběhl gynekologicko-porodnický
odborný seminář

Dobrovolnická činnost v Městské nemocnici 
Ostrava v prvním pololetí roku 2012

Máte volný čas a nevíte, jak jej využít?
Chcete se stát dobrovolníkem?

Chcete rozdávat radost pacientům v Městské nemocnici Ostrava?

Každou první středu v měsíci vždy mezi 13. a 17. hodinou
jste vítáni v Dobrovolnickém centru 

ADRA Ostrava, Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava

Více informací najdete na:
jana.zadrapova@mnof.cz
T +420 596 194 374
www.mnof.cz
eva.janikova@adraostrava.cz
T +420 605 784 584
www.adraostrava.cz

Přijďte mezi nás!
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Jsem ráda, že jsem si 
vybrala Vaši porodnici, 

říká novopečená
maminka

Poděkování chirurgii
za stoprocentní péči

Obracím se na Vás touto cestou, abych podě-
kovala Vaší nemocnici a především některým 
Vašim zaměstnancům za poskytnutou péči.
Ve Vaší porodnici jsem přivedla na svět své 
první dítě a jsem ráda, že jsem si vybrala právě 
ji. Velmi si cením lidského přístupu jak pracov-
níků porodnice, tak sestřiček na „šestinedělí“ 
i novorozeneckém oddělení. 
Poděkujte prosím mým jménem panu MUDr. 
Tomáši Rusnokovi a mé obrovské díky patří 
porodní asistence paní Karin Masné, která je 
pro mne andělenem.

             Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem 
                              Lucie Kořenková

Byl jsem u Vás hospitalizován se zánětem 
žlučníku, skončilo to úspěšnou operací a 
dnes odcházím domů velice spokojen. Touto 
cestou chci poděkovat za stoprocentní péči a 
operaci panu primáři MUDr. Tomáši Mráz-
kovi a ošetřujícímu lékaři MUDr. Berskému 
za jejich profesionální přístup po celou dobu 
mého pobytu v nemocnici. Byl jsem moc spo-
kojen a jsem jim zavázán za své zdraví.
S úctou
  Ing. Štefan Král, Vítkovice

MUDr. Naděžda Filáková
Iva Mojžíšková

Jarmila Studená
Karmen Kučerová

Jiří Blábolil
Božena Novotná

Miluše Pyšová
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Karel Šerka
Danuše Ličková

Otakar Malý
MUDr. Petr Gallus

20 let v MNO:
Marcela Hořínková

35 let v MNO:
Eva Špačková
35 let v MNO:

Jarmila Pustelníková

V měsíci říjnu slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí
v měsíci říjnu:

Pacienti mohou od 15. října 2012 využívat nový nadstandardní 
pokoj na oddělení Interna G. Postupně jsou dobudovávány další 

nadstandardní pokoje na všech odděleních.

Nový nadstandardní pokoj na oddělení Interna G


