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Linka důvěry rozšiřuje své služby o noční chat

ROČNÍK XII / ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2012

Linka důvěry rozšiřuje své služby a díky 
tomu mohou lidé vyzkoušet i novinku – ko-
munikaci s odborníky prostřednictvím noč-
ního chatu. Linka je součástí Psychiatrie 
„fi fejdské“ městské nemocnice, každoročně 
zaznamenává v průměru na tři tisíce kon-
taktů. Odborný personál pomáhá ve dne
i v noci lidem, kteří se ocitli v ohrožení psy-
chického zdraví, nebo v jiné obtížné situaci. 
Psychologickou podporu v zátěžových ži-
votních situacích bylo možno dosud vyhle-
dat jen prostřednictvím telefonického nebo 
emailového kontaktu. 
Ostravská linka důvěry funguje nepřetržitě od 
září roku 1990 jako součást sítě zdravotních 
a psychosociálních služeb v městě Ostrava. 
„Linka důvěry nejprve poskytovala svou po-
moc pouze jen na pevné telefonní lince, která 
v současnosti funguje na čísle 596 618 908. 
Jako první v České republice pak poskytovala 
rovněž internetové poradenství prostřednictvím 
emailu. To je stále k dispozici na adrese linka.
duvery@mnof.cz,“ sdělil vedoucí Linky důvě-
ry Ostrava PhDr. Svatopluk Antoš s tím, že lidé 
mohou vyhledat pomoc také na mobilním čís-
le 737 267 939. „Telefonické a mobilní služby 
jsou o víkendu a svátcích nepřetržité, ve všed-
ní dny od 12 hodin v poledne do 6 hodin ráno. 
Běžné je volání v noci, kdy mohou naše lidské 
problémy vystupovat s větší naléhavostí než ve 
dne, kdy jsme zaměstnáni více praktickými čin-
nostmi,“ vysvětlil Antoš.

Anonymně a bezpečně
Od listopadu letošního roku testuje personál 
Linky důvěry Ostrava novou službu, a to ko-
munikaci prostřednictvím chatu. „Tuto službu 
provozujeme zatím každý pátek a neděli od 
21.00 do 24.00 hodin na internetové adrese 
http://elinka.iporadna.cz/,“ podotkl Antoš, kte-
rý také dodal, že veškeré informace a podrob-
nosti o Lince důvěry Ostrava si mohou zájemci 
najít na webových stránkách Městské nemocni-
ce Ostrava, která je jejím zřizovatelem (www.
mnof.cz). 
Na výše uvedené webové stránce mohou zá-
jemci rovněž nalézt aktualizovaný rozpis další 
před časem zavedené služby. „Jde o službu na-
zvanou Linka důvěry plus. Ta umožňuje lidem 
mluvit přímo se specializovanými odborníky 
na problémy z oblasti duševního zdraví. Otáz-
ky mohou být směřovány k různým specialis-
tům, např. psychoterapeutům, psychiatrům či 
odborníkům na závislosti,“ uvedl Antoš, který 
také dodal, že linka důvěry je často prvním 
odborným kontaktem ve svízelných životních 
situacích, které lidé nejsou schopni uspokojivě 
řešit sami či se svou rodinou.       (red)

Městská nemocnice Ostrava poskytuje 
komplexní zdravotní péči. Kromě snahy 
nejen udržet, ale stále zvyšovat kvalitu 
poskytovaných služeb, je jasnou prioritou 
zachování právě rozsahu péče. Jsem rád, že 
můžeme říci, že tento cíl se daří plnit.
Takřka denně se dočteme, doslechneme 
nebo vidíme ve zpravodajství, že zdravotní 
pojišťovny zvažují výrazné omezení péče. 
Že nemocnice nemají jistotu dlouhodo-
bých smluv se zdravotními pojišťovnami. 
Že bude nutné rušit oddělení nebo dokon-
ce celé nemocnice. Tyto obavy se však na 
městkou nemocnici nevztahují.
Naše nemocnice je totiž jednou z 21 zdra-
votnických zařízení v celé České republi-
ce, která má již nyní jistotu podpisu smluv 
se zdravotními pojišťovnami bez omezení 
rozsahu poskytované péče. Znamená to 
potvrzení kvality a významu městské ne-
mocnice a pro obyvatele Ostravy a okolí 
jistotu, že budou mít profesionální lékař-
skou péči stále na blízku. 
  
    MUDr. Tomáš Nykel
                 ředitel MNO

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

14. listopadu 2012 v dopoledních hodinách proběhlo slavnostní otevření plicního oddělení 
Městské nemocnice Ostrava v nově zrekonstruovaném pavilonu D. Přestřižení pásky se ujal 
(zleva) hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, náměstkyně primátora pro oblast 
zdravotnictví Simona Piperková a primář plicního oddělení Radovan Kozel. Více podrobností 
čtěte na straně 2 a 3.
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Za pouhých dvaašedesát dní se 
podařilo zrekonstruovat pavilon D 
a zprovoznit v něm nové plicní od-
dělení Městské nemocnice Ostrava 
včetně interních ambulancí. 14. lis-
topadu ráno tak mohlo být za účasti 
hejtmana Moravskoslezského kraje
Miroslava Nováka, náměstkyně pri-
mátora pro oblast zdravotnictví
Simony Piperkové a primáře plicního
oddělení Radovana Kozla slav-
nostním přestřižením pásky uve-
deno plicní oddělení do provozu.
Plicní oddělní dosud sídlilo v budově,
která nepatří Městské nemocnici
Ostrava. „Budova je v majetku Ná-
rodního památkového ústavu, který 
získal prostředky na její rekonstrukci.
Proto jsme museli pro plicní oddělení
začít hledat nové prostory. Ze 
stejného důvodu nyní budujeme
i nové prostory pro oddělení hemo-
dialýzy,“ upřesnil ředitel Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš 
Nykel s  tím, že byl vybrán pavilon 
D. „Tato budova sloužila zčásti pro 
odběry krve a zčásti pro interní 
ambulance. Její největší část však 
byla nevyužívána. Rozhodli jsme 
se proto celou budovu předělat
tak, abychom stávající provozy
zachovali a mohli zde navíc provo-
zovat plicní oddělení,“ doplnil Nykel. 
Podle něj se všechny práce stihly
za 62 dní. Náklady na konstrukci
dosáhly 22 milionů korun a z 80 % 
procent je hradil zřizovatel nemoc-
nice, tedy statutární město Ostrava.
„Naše nemocnice v současné době 
prochází nejrozsáhlejší modernizací.
Tato by nebyla možná bez zájmu

Plicní oddělení se nyní nachází v nově zrekonstruovaném pavilonu D

Plicní oddělení dosud sídlilo v budově,
která je v majetku Národního

památkového ústavu

Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel v rámci slavnostního
otevření plicního oddělení prezentoval výsledky nemocnice za uplynulý rok

a podpory zřizovatele,“ poděkoval 
ředitel Nykel.

Náměstkyně primátora pro ob-
last zdravotnictví Ing. Simona
Piperková se dnešního slavnostního
otevření zúčastnila a přislíbila, že 
město bude v  rozvoji nemocnice 
pokračovat. „Jsme si vědomi, že 
do roku 2009 se do areálu nemoc-
nice, kvůli nevyjasněným majetko-

vým vztahům, příliš neinvestova-
lo. Tato skutečnost se však obrací 
k  lepšímu, letos je to plicní oddě-
lení nebo oddělení hemodialýzy, 
v  příštím roce bychom chtěli po-
kračovat rekonstrukcí stravovacího 
provozu nebo odděleními ortope-
die a urologie,“ upřesnila náměst-
kyně primátora Piperková a doda-
la, že význam městské nemocnice 
pro Ostravu a okolí je obrovský.
„Jsem ráda, že tuto skutečnost
již potvrdily také zdravotní pojiš-
ťovny. Městská nemocnice je totiž 
jednou z 21 v celé ČR, která má jis-
totu prodloužení smluv s pojišťov-
nami bez omezení poskytované 
péče,“ uzavřela Piperková.

Městská nemocnice slavnostně
otevřela nové plicní oddělení

„Rekonstrukce trvala 62 dní,
celkové náklady dosáhly 22 
milionů Kč, 80 % z dotace 

zřizovatele.“
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Primář plicního oddělení Městské nemocnice Ostrava MUDr. Radovan Kozel provázel hosty po svém novém oddělení

Slavnostního otevření nového plicního oddělení se zúčastnil
také biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Na snímku

s primářem plicního oddělení MUDr. Radovanem Kozlem

Prohlídku nových plicních ambulancí si nenechal ujít ani hejtman
Moravskoslezkého kraje Miroslav Novák. Na snímku po boku 
ředitele Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáše Nykla

Prostory nového plicního odděleníJeden z prvních pacientů přestěhovaného plicního oddělení
při spirometrickém vyšetření
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PŘEDSTAVUJEME:
Vladimíru Lašovou – vedoucí oddělení Dopravy raněných,
nemocných a rodiček Městské nemocnice Ostravy
Vladimíra Lašová pochází z královského 
města Uničov, kde strávila své dětství i 
mladá léta. V roce 1979 nastoupila jako zá-
skok za mateřskou dovolenou na Doprav-
ní zdravotnickou službu v Ostravě, která 
byla tehdy součástí Městského ústavu ná-
rodního zdraví. Při zaměstnání vystudova-
la Střední ekonomickou školu a poté ještě 
nástavbu dvouletého studia sociálně-práv-
ního oboru.
Paní vedoucí, do svého prvního zaměstnání 
jste nastoupila velmi mladá, jaké bylo ten-
krát Vaše pracovní zařazení?
Na Dopravní zdravotnické službě jsem byla 
profesně zařazena jako dopravní referentka, 
kde jsem se seznamovala s prostředím, techni-
kou a všemi ostatními činnostmi související-
mi s provozem sanitních vozidel. Po změnách 
v organizaci se Dopravní zdravotnická služba 
osamostatnila a změnila název na Městskou 
záchrannou službu, zde jsem byla na pozici 
vedoucí dopravního útvaru. 
K 1. červenci 2011 se Městská nemocnice 
Ostrava sloučila s Městskou záchrannou 
službou Ostrava, kde jste do té doby praco-
vala. Povězte nám o práci v této organizaci, 
vzpomínáte na ni v dobrém?
Byla jsem u rozjezdu všech vozidel a sta-
novišť Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 
a Rychlé lékařské pomoci (RLP). Zajišťovala 
jsem a organizovala školení a odborné semi-
náře pro řidiče a starala se tak o jejich vzdě-
lávání. Byla jsem rovněž v kontaktu s jinými 
dopravními zdravotnickými organizacemi, 
získávala zkušenosti a ty poté zaváděla do 
praxe. Další vývoj ve zdravotnictví dovedl 
vedení organizace k rozhodnutí předat službu 
RZP a RLP i s posádkami vozidel Územnímu 
středisku záchranných služeb Moravskoslez-
ského kraje. V tomto období na pracovišti, 
kde zůstala již jen sanitní doprava, vládla exi-
stenční nejistota a vize zaniknutí služby do-
pravy raněných a rodiček, takže jsem sloučení 
přivítala.

Sloučení těchto dvou významných ostrav-
ských městských organizací jistě nebylo 
lehkým úkolem, bylo třeba sjednotit všech-
ny procesy. Přineslo však spoustu výhod,
a to především pacientům. Jak byste zhod-
notila tento krok vy?
Sloučením zmíněných dvou organizací jsem 
měla pocit, že jsem opět na začátku své pra-
covní kariéry. Nastala spousta změn, které se 
týkaly nejen mé osoby, ale všech pracovníků. 
Nejzásadnější změna se týkala provozu sanit-
ních vozidel. Bylo třeba vytvořit podmínky 
ke spokojenosti pacientů, zkrátit čekací doby 
na sanitky a zlepšit komunikaci s personálem 
nemocnice. Tohle všechno se nám podařilo 
a nadále se nám to daří. Je to zásluha mých 
kluků-řidičů, jak já jim říkám, a samozřejmě 
celého našeho týmu dopravního útvaru.
Je pravdou, že Městská nemocnice Ostrava 
je jedním z největších sanitních přepravců 
na Moravě? Kolik pacientů měsíčně převe-
zeme a kolik kilometrů najedou naši sanitky?
Ano, to je pravda, jako jeden z největších 
sanitních přepravců na Moravě spravujeme 
vozový park čítající 25 vozidel pro přepra-
vu pacientů. Převážná část pacientů je trans-
portována z naší nemocnice, ale naší službu 
využívají i jiná zdravotnická zařízená Morav-
skoslezského regionu. Měsíčně naše sanitní 
vozidla ujedou v průměru 58 000 kilometrů a 
převezou 4 200 pacientů.
K rozšíření našich služeb přibylo i lázeňské 
středisko lázně Klimkovice, kde se transpor-
tují pacienti z celé republiky po absolvování 
lázeňského pobytu. 
Jako vedoucí Dopravy raněných, nemoc-
ných a rodiček také úzce spolupracujete 
s dispečerkami, které koordinují sanitní 
vozy. V čem tato spolupráce spočívá?

Od října letošního roku jsem byla pověřena 
vedením dispečinku. S dispečerkami jsem 
vždy spolupracovala a společně koordinovala 
přistavování vozidel dle požadavků zdravot-
nických zařízení a pacientů. Snažíme se co 
nejvíce dodržet časy přistavení vozidla k plá-
nované kontrole či zdravotnímu výkonu paci-
entů. Dispečerky směřují a slučují tyto jízdy 
tak, aby byl provoz co nejekonomičtější. Pro-
středí, ve kterém se toto vše děje, není zrovna 
oáza klidu a někdy není co závidět, děvčata 
za řídícími pulty mají mou velkou podporu.
Městská nemocnice Ostrava se snaží ne-
ustále zvyšovat komfort pro pacienty. Ja-
kým způsobem naplňujeme tento cíl v ob-
lasti dopravy?
Klademe velký důraz na čistotu a hygienu 
vozidel. Do budoucna plánujeme postupnou 
obměnu vozového parku - co rok, to nová 
sanitka, vždyť to jsou takové naše „princez-
ny“, za které se určitě nemusíme nikde stydět. 
Povolání řidiče sanitního vozidla je hlavně, 
jak já říkám, o  srdíčku - chovat se slušně a 
ohleduplně, vyhovět pacientovi v zastávce u 
lékárny, odnést zavazadla, nabídnout dopro-
vod a třeba navíc přidat i to milé slůvko, které 
pacienta vždy potěší.

Znám Vás jako usměvavou ženu s neustále 
dobrou náladou. Dokáže Vás něco naštvat?
Naštvat to ne, jen mi je líto, že se mezi lidmi 
vytrácí slušnost a lidskost. Mám velké štěstí 
a jsem si toho vědoma, že mám zázemí v ro-
dině a ve svých spolupracovnících oporu. 
Vše, co se podařilo zlepšit v sanitní dopravě, 
není jen má zásluha, je to zásluha nás všech a 
vstřícnosti vedení. Mám smysl pro humor a 
dokážu si udělat legraci sama ze sebe, s hu-
morem jde všechno líp, tak proč se neradovat.
Řekněte nám na závěr, co ráda děláte ve 
svém volném čase? Jaké jsou Vaše koníčky?
Volného času sama pro sebe moc nemám, 
chodím cvičit, občas na nějaký babinec, kolo, 
v zimě lyže. Ráda pletu. Veškerý čas, který 
vyšetřím, trávím se svým čtyřletým vnouč-
kem, byla jsem přemluvena na cvičení jógy 
s dětmi, tak se uvidí.
Ráda také cestuji, přednost dávám zahraničí, 
lyžování v Alpách je úžasné. V létě miluji pla-
vání v moři, nebo lenošení u bazénu na cha-
lupě. Jsem narozena ve znamení raka, a tak se 
vždy ráda vracím domů.
      Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Mám smysl pro humor
a dokážu si udělat legraci 
sama ze sebe, s humorem 
jde všechno líp, tak proč 

se neradovat.“

Vedoucí oddělení Dopravy raněných, nemoc-
ných a rodiček Vladimíra Lašová

„Jako jeden z největších 
sanitních přepravců na 
Moravě spravujeme vozo-
vý park čítající 25 vozidel 
pro přepravu pacientů. 
Měsíčně naše sanitní vo-
zidla ujedou v průměru
58 000 kilometrů a pře-
vezou 4 200 pacientů.“
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V prvních dvou listopadových dnech se 
v ostravském hotelu Imperial sešli uzná-
vaní odborníci na miniinvazivní chirur-
gii. 1. a 2. listopadu 2012 totiž probíhala 
vzdělávací akce mezinárodního rozměru 
– 12. česko-polsko-slovenský kongres MIS
a současně 9. ostravské dny miniinvazivní 
chirurgie.
Na semináři nemohli chybět ani přední odbor-
níci z ostravské městské nemocnice. Garan-
tem této již tradiční akce byl doc. MUDr. Jan 
Dostalík, CSc., průkopník a zakladatel lapa-
roskopické chirurgie na Moravě a člen týmu 
chirurgického oddělení Městské nemocnice 
Ostrava. Program svou přednáškou oboha-
til také MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., který 
vzdělávací akci zahajoval přednáškou věno-
vanou problematice laparoskopické resekce 
střeva. Úvodního slova se mimo jiné ujal 
ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel.  „Jsem nesmírně vděčný, že 
se aktivně zapojujeme do takovýchto akcí. Je 
to důkazem toho, že v naší nemocnici pracují 
vysoce erudovaní lékaři, kteří se o své cenné 
zkušenosti mohou podělit s ostatními odbor-
níky v oboru,“ sdělil Nykel.                    (red)

Do dvou mateřských škol během jednoho 
dne zavítali sanitkou zdravotníci Městské 
nemocnice Ostrava, aby předškolním dě-
tem ukázali vybavení sanitního vozu, vy-
světlili zásady první pomoci a zábavným 
způsobem malé diváky poučili o nebezpe-
čí nejčastějších dětských úrazů. Zkrátka 
nepřišly ani paní učitelky, které si mohly 
na modelu vyzkoušet a nacvičit oživovací 
techniky.
Pracovníci Městské nemocnice Ostrava, Mgr. 
Jana Zádrapová a Mgr. Kamila Majkusová 
společně s řidičem panem Petrem Bílým, na-
vštívili v úterý 13. listopadu 2012 v dopoled-
ních hodinách mateřskou školu v Rychvaldu, 
v odpoledních hodinách pak mateřskou školu 
v centru Ostravy. V obou mateřinkách se se-
šly děti venku před budovou, kde se podrobně 
seznámily s vybavením sanitního vozu, a to 
se všemi pomůckami a přístroji. Zdravotní-
ci pak s ochotou dětem ukázali, jak správně 
ošetřit zraněného pacienta a jak se vyvarovat 
úrazům, se kterými se setkávají u malých dětí 
nejčastěji. 
„Děti pozorně naslouchaly a měly rovněž 
možnost zapojit se do nejrůznějších činnos-
tí, vyzkoušely si, jak se měří okysličení krve 
oxymetrem, který se nasadí na prst. Také 
jsme jim demonstrovaly například přilože-
ní krčního límce, který slouží ke stabilizaci 
páteře v případě úrazu. Některé z dětí jsme 
s kolegyní napojily na monitor EKG a ukáza-
ly, jak jim funguje srdíčko,“ sdělila Mgr. Jana 
Zádrapová. „Zdravotní osvětu však podstou-
pily nejen děti, ale také paní učitelky, které si 
zkusily nácvik masáže srdce a dýchání z úst 
do úst na modelu,“ dodala pak Mgr. Kamila 
Majkusová. 

Návštěvu personálu Městské nemocnice Ost-
rava sanitkou a názorné ukázky ocenily nejen 
samotné děti, ale také paní učitelky mateř-
ských školek. „Byly jsme nadšené, když jsme 
se dozvěděly, že za námi přijedete. Zrovna 
totiž s dětmi probíráme zdravovědu, takže to 
přišlo náramně vhod. Názorné ukázky pova-
žuji za velmi přínosné, děti totiž vnímají vše-
mi smysly a zapamatují si tak mnohem více, 
než když jim to jen ukazujeme na obrázku,“ 
sdělila vděčná paní učitelka Radka Urbánko-
vá z mateřské školy v Rychvaldu.
„Celá akce vznikla na základě spolupráce 
mateřské školy s rodiči. Jsem moc ráda, že 
mohla být tato akce realizována především 
díky velmi vstřícnému přístupu pana ředitele 
ostravské městské nemocnice MUDr. Tomáše 
Nykla a jeho podpory takovýchto propagač-
ních akcí, moc děkuji také všem, kteří se na 
realizaci této akce podíleli,“ poděkovala ředi-
telka mateřské školy v Rychvaldu Bc. Alena 
Vansová.        (red)

Sešli se největší odborníci na miniinvazivní chirurgii

Děti byly nadšené, zavítali jsme sanitním 
vozem do mateřských škol

Úvodního slova na 12. česko-polsko-slovenském kongresu MIS a současně 9. ostravských
dnech miniinvazivní chirurgie se mimo jiné ujal ředitel Městské nemocnice Ostrava
MUDr. Tomáš Nykel
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Poděkování
za záchranu života

Poděkování trauma-
tologické ambulanci

Konečně jsme někomu nebyli úplně
lhostejní, říká vděčná maminka

Tímto chci poděkovat za záchranu života
a zdraví ošetřovatelce Kuchnové Boženě
a zdravotní sestře Benešové Lucii z porodního 
sálu, které mi poskytly při omdlení (z důvodu 
srdečního infarktu) první pomoc až do přícho-
du lékaře.
        Děkuji moc
       Jana Ozgová

V letošním roce mne potkaly dvě zdravotní 
komplikace, které mne dovedly až do Vaší ne-
mocnice. V únoru jsem si přivodila Collesovu 
zlomeninu v předloktí, v září pak výron kotní-
ku. V obou případech jsem se obrátila na trau-
matologickou ambulanci, kde jsem byla vždy 
perfektně a bez odkladu ošetřena. Při zlome-
nině jsem bránu Městské nemocnice Ostrava 
opouštěla za hodinu od úrazu, včetně sádry. 
Jsem houslistka, takže jsem práci MUDr. Iva-
ny Dychusové ocenila a jsem ráda, že mohu
i nadále vykonávat své povolání.
Chtěla bych také poděkovat Mgr. Světlaně Ve-
selé, sestře na příjmu, neboť při tak hektickém 
provozu, jaký bezesporu na traumatologii pa-
nuje, je obdivuhodné, jak se neúnavně a obě-
tavě věnuje svým pacientům, vše s úsměvem 
a vlídným chováním. Myslím, že se shodneme 
na tom, že ne všude ve zdravotnictví se může-
me s takovým milým přístupem setkat.
   S pozdravem
            Radomíra Haluzová

Chtěla bych tímto poděkovat kolektivu sester 
z JIP dětského oddělení Vaší nemocnice za 
velmi vstřícný a po všech stránkách profesi-
onální přístup, konkrétně PhDr. Táni Bártové, 
Mgr. Renátě Sikorové, Leně Lhotské a Mgr. 
Erice Nevedelové, které pečovaly o mou 16 
měsíční dceru Elvírku Bilanovou před a po 
zavedení PEGu, a především ocenit naprosto 
výjimečné pracovní nasazení a přístup paní 
asistentky MUDr. Zdeny Spilkové k pacien-
tům a jejich doprovodu.
Vzhledem ke komplikovanému zdravotnímu 
stavu dcery máme s manželem bohužel boha-
té zkušenosti s hospitalizací na různých oddě-
leních několika nemocnic a mohu zcela jistě 
konstatovat, že s tak laskavým a empatickým 
přístupem k pacientům (a jejich doprovodu) 
jsme se zatím nikde jinde nesetkali. Opravdu 
si vážíme, obzvláště proto, že dcera bude lé-

kařskou péči na Vašem oddělení potřebovat 
pravděpodobně i v budoucnu, takže jsme ve-
lice rádi, že už pro nás představa pobytu v ne-
mocnici nebude noční můrou. Elvírka sice 
odešla z nemocnice s PEGem, ale my s po-
citem, že jsme konečně nebyli někomu úplně 
lhostejní, což se velmi pozitivně projevilo na 
psychickém stavu celé rodiny.
Všem výše jmenovaným ještě jednou velice 
děkuji za poskytnutou podporu a vstřícné vy-
stupování, je samozřejmé, že o zdraví paci-
entů jde v prvé řadě, nicméně jakási „přida-
ná hodnota“ v podobě empatického přístupu 
zdravotníků k doprovodu opravdu potěší a 
nesmírně si ji cením.

  Ještě jednou děkuji, mějte se pěkně
      Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Bc. Jiřina Kristinová
Pavla Minclová

Mgr. Zdeňka Nováčková
Marta Drastichová

Julie Hoňková
Eleonora Mikšovičová
MUDr. Iva Svrčinová

MUDr. Jaroslav Slezák

20 let v MNO:
Šárka Fuková

Šárka Dalíková
Panajota Karásková

Eva Kubinová
25 let v MNO:

Vilma Hrbáčková
30 let v MNO:

Božena Žurková
Jan Čulák

35 let v MNO:
Libuše Pavelková

V měsíci listopadu
slaví významné životní 

jubileum:

Pracovní výročí
v měsíci listopadu:

U příležitosti veletrhu hraček, který v Ostravě proběhl poslední 
říjnový víkend, přišel malé pacienty do městské nemocnice potě-
šit a rozveselit klaun, který s sebou přinesl také dárečky a hračky. 
Z návštěvy měly radost nejen děti, ale také jejich rodiče a personál
dětského oddělení městské nemocnice.

Klaun rozdával radost dětem


