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Nasadili jsme vysokou 
laťku. Věřím však, že ji 

v roce 2013 ještě
posuneme.

Městská nemocnice Ostrava se
v celostátním průzkumu oblíbenosti
nemocnic posunula na třetí místo
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Pomalu končí rok 2012, a to je tradičně čas 
podívat se zpět, skládat účty a pomalu si 
stanovit cíle do dalších měsíců. Na začátku 
roku 2012 před námi bylo mnoho úkolů, 
zachování rozsahu péče, zahájení moderni-
zace naší nemocnice, zásadní změna stravo-
vací provozu i potvrzení kvalit v celostátní 
anketě. Jsou to jen některé z bodů, které 
jsme letos díky společnému úsilí dokáza-
li dotáhnout do úspěšného konce.  Máme 
jistotu smluv s pojišťovnami, otevřeli jsme 
nové plicní oddělení a budujeme novou he-
modialýzu a centrální sterilizaci, od října si 
úspěšně vaříme sami a v celostátní anketě 
jsme dokonce loňské páté místo vylepšili na 
letošní třetí. 
Vše bylo možné jen díky práci každého 
jednoho z Vás, je nás v městské nemocnice 
1 850 a každý má svou nezastupitelnou roli, 
kterou si plní.  Rád bych Vám z tohoto místa 
všem za Vaši práci poděkoval. Rok 2012 je 
však v našem společném úsilí pouze začát-
kem. Stále je před námi mnoho nelehkých 
úkolů. Nasadili jsme si laťku velmi vysoko, 
ale jsem přesvědčen, že ji v roce 2013 do-
kážeme nejenom udržet, ale posunout zase 
o něco výš.
Dovolte, abych Vám všem, personálu i na-
šim pacientům a jejich rodinám popřál do 
roku 2013 jen to dobré a abychom za dva-
náct měsíců, až znovu přijde čas na bilanco-
vání, mohli společně říct, že jsme znovu své 
cíle naplnili a městskou nemocnici zase po-
sunuli blíž k jejímu hlavnímu poslání, aby 
na ni obyvatelé Ostravy byli právem hrdí 
a brali ji jako svůj klenot, který hlídá jejich 
zdraví a zdraví jejich blízkých. Přeji Vám 
šťastný, úspěšný a klidný rok 2013.

    MUDr. Tomáš Nykel
                  ředitel MNO

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz
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Městská nemocnice Ostrava slaví další vý-
znamný úspěch. V absolutních výsledcích 
celostátního průzkumu oblíbenosti nemoc-
nic totiž obsadila krásné třetí místo. Oproti 
loňskému roku, kdy se v rámci celorepub-
likového porovnávání úspěšnosti nemocnic 
umístila na pátém místě, se jí podařilo získat 
další uznání a potvrzení svých stále se zvyšu-
jících kvalit.
Průzkum každým rokem organizuje a realizuje 
nezisková organizace HealthCare Institute. Při 
vyhodnocování výsledků vycházela z informa-
cí, které poskytlo více než šedesát tisíc pacientů 
a pět tisíc zdravotníků. Nemocnice jsou přitom 
hodnoceny v několika samostatných kategori-
ích, jako je spokojenost pacientů, motivovanost 
zaměstnanců, fi nanční zdraví nemocnice či 
efektivní procesy. Městská nemocnice Ostrava 
letos obsadila třetí místo v absolutním pořadí, 
které vycházelo ze všech hodnocených katego-
rií, a v porovnání s výsledky minulého roku si 
polepšila o dvě místa.
„Už loni jsme byli výsledky velmi potěšení
a slíbili jsme, že to pro nás je především moti-
vace k dalšímu rozvoji a zlepšování. To, že se 
nám letos podařilo dostat na pomyslné stupně 
vítězů, je pro celý personál naší nemocnice ob-
rovský úspěch. Rád bych touto cestou každému
jednomu z bezmála dvou tisíc lidí, co zde 
pracují, velmi poděkoval,“ zareagoval na vý-
sledky celostátního průzkumu ředitel Městské
nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, který 

přislíbil, že městská nemocnice v nastoupeném 
trendu bude pokračovat. „Naším společným 
cílem je spokojený pacient, zaměřujeme se na 
zavádění nových metod, otevíráme nová od-
dělení, pracujeme na zkracování čekacích dob. 
Zároveň se soustředíme na zpříjemnění pobytu
pacientů v nemocnici. Těší nás, že si toho naši 
klienti všimli a ocenili to. Za celý kolektiv 
městské nemocnice mohu slíbit, že v tom bu-
deme pokračovat i v budoucnu,“ doplnil Nykel 
s tím, že díky zájmu ze strany zřizovatele, tedy 
statutárního města Ostrava, se daří rozvíjet ne-
jen po medicínské stránce, ale je investováno 
také do areálu nemocnice.       (red)
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Denně je probírána otázka možného 
omezování zdravotní péče v nemocni-
cích. Pozvali jsme proto k  rozhovoru 
ředitele Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáše Nykla, abychom se jej 
zeptali, jaké vyhlídky má v tomto směru
největší nefakultní nemocnice u nás 
a jak hodnotí uplynulý rok fungování 
městské nemocnice.

Pane řediteli, mnohokrát jste ve svých 
rozhovorech a vyjádřeních uvedl,
že hlavní prioritou je zachování rozsahu 
poskytované zdravotní péče v městské 
nemocnici. Denně slyšíme, že zdravotní 
pojišťovny mají v úmyslu u našich zdra-
votnických zařízení pravý opak. Víte 
už, zda se tyto změny městské nemoc-
nice dotknou?
„Priority, které jsme si stanovili, tedy 
zachování péče i ekonomická stabilita, 
se nám daří plnit. Mohu to říci proto, 
že městská nemocnice je jednou z  21 
z celé ČR, která má již nyní jistotu pod-
pisu smluv se zdravotními pojišťovnami,
bez omezení poskytované zdravot-
ní péče. Je to pro nás potvrzení kvalit
a významu městské nemocnice pro 
region. Ve spádové oblasti máme 
350 000 obyvatel a výkonnost nemoc-
nice každým rokem stoupá.“

Zmínil jste, že výkonnost městské ne-
mocnice stoupá, co si pod tím máme 
představit?
„Městská nemocnice Ostrava pečuje
každým rokem o stále více pacientů.
Nárůst hospitalizovaných pacientů 
oproti srovnávacímu období je o 6,5 %,
počet operovaných pacientů se zvý-
šil o 6 % a stoupá také počet pacientů 
ošetřených v ambulancích. Pokud bych 
to měl uvést v konkrétních číslech, pak 
ročně hospitalizujeme více než 26 000 
pacientů, provedeme bezmála 15  000 
operací a v ambulancích za rok ošetří-
me až 220 000 pacientů. Také až 60 %
všech akutních případů je ošetřeno na 
našem urgentním příjmu. Stále zavá-
díme nové metody a otevíráme nová
pracoviště, takže předpokládáme,
že počty pacientů se budou i dále na-
vyšovat.“

Můžete být konkrétnější, o jaké metody 
a pracoviště se jedná?
„Jen v letošním roce zavedli naši neuro-
chirurgové a chirurgové nové speciální
miniinvazivní operační metody, které 
jsou k  pacientům šetrnější. Nové po-
stupy máme také na ortopedii, která 
vykazuje výborné výsledky. S ohledem 
na požadavky populace jsme loni zpro-
voznili nové oddělení geriatrie, které se 
věnuje seniorům nad 65 let věku, a letos
jsme podobně reagovali ve vztahu 
k  dětem, když jsme začali provozovat 

dětskou obezitologickou ambulanci.
V  zavádění moderních léčebných me-
tod a postupů chceme pokračovat
i v budoucnu. Jsem hrdý na to, že měst-
ská nemocnice drží krok s moderní me-
dicínou a budu v tom naše lékaře maxi-
málně podporovat.“

Hodně se mluví o investicích v městské 
nemocnici, jak si vedete po této strán-
ce?
„Nejprve bych rád zdůraznil, že moder-
nizace a rozvoj městské nemocnice je 
možný především díky významné pod-
poře ze strany zřizovatele, tedy statu-
tárního města Ostrava. Podařilo se nám 
otevřít nové plicní oddělení, rekonstruu-
jeme prostory pro oddělení hemodialýzy
a centrální sterilizace, ještě v  letošním 
roce začneme budovat ředírnu cyto-
statik pro onkologické pacienty. To vše 
jsou investice za bezmála sto padesát 
milionů. Daří se nám, především díky 
úspěšné realizaci Evropských projektů, 
modernizovat také zdravotnické vy-
bavení. Připravujeme se na zateplení
budov a opravy střech, částečně jsme 

totiž uspěli s  žádostmi o „zelené do-
tace“. V  příštím roce bychom měli
rekonstruovat například urologii a orto-
pedii. Městská nemocnice Ostrava tak 
prochází v současné době svou největší
modernizací. Vše se daří realizovat za 
plného provozu, patří proto velký dík 
jak personálu nemocnice, tak všem pa-
cientům i hostům za jejich trpělivost
a především dodržování všech bezpeč-
nostních pokynů.

Často zmiňovaným tématem u městské 
nemocnice byla strava pro pacienty
i personál. Na začátku roku jste slíbil, 
že dojde ke změně. Podařilo se také 
zde dotáhnout myšlenku až k cíli?
„Skutečně jsme si byli vědomi, že ne-
mocniční strava, kterou nám dodávala 
externí soukromá společnost, byla často
zdrojem připomínek ze strany našich 
pacientů. Vzhledem k tomu, že klademe
maximální důraz na spokojenost paci-
enta, snažíme se mu zpříjemnit pobyt 
v  nemocnici jak to jen jde, byla změ-
na stravovacího provozu nutností. Od 
prvního října si stravu pro personál
i pacienty zajišťujeme vlastními silami. 
Přesto, že přechod nebyl nikterak jed-
noduchý, za sebe musím říct, že všichni
naši zaměstnanci v  kuchyni odvádějí 
výbornou práci a potvrzuje nám to náš 
personál i pacienti, od kterých dokonce 
slýcháme pochvaly na jídlo, což nebylo 
zvykem. Plníme tak další z našich úkolů,
a sice že „spokojený pacient, je náš 
společný cíl.“

Pomalu končí rok 2012, pro městskou 
nemocnici jeden z  nejúspěšnějších. 
Víte již, s jakými cíli povedete nemoc-
nici do roku 2013?
„Stále je  před  námi mnoho práce. Jak 
jsem již řekl, počítáme s dalším zavádě-
ním moderních metod. Stále intenzivně 
pracujeme na přípravě projektu nového
pavilonu centra operačních oborů,
který je pro udržení kroku s  rozvojem 
medicíny, zajištění konkurenceschop-
nosti i ekonomičnosti pro nemocnici 
nezbytný. Budeme chtít dohnat defi cit,
který je v  údržbě pavilonů, tedy in-
tenzivně pracovat na jejich zateplení
a opravách. Nadále se budeme zaměřo-
vat na zpříjemňování pobytu pacientů
v nemocnici a v neposlední řadě na zvý-
šení povědomí o dobré práci městské
nemocnice mezi širokou veřejností. 
Uplynulý rok ukázal, že 1 850 zaměstnan-
ců, kteří v  městské nemocnici pracují,
si plní své úkoly na výbornou i za ztí-
žených podmínek. Jsem proto přesvěd-
čen, že i v  roce 2013, do kterého přeji 
všem jen to dobré, se nám podaří naše 
cíle dotáhnout do úspěšného konce.“

     Za rozhovor děkuje Jiří Maléř.

Hlavní priority, zachování rozsahu poskytované
péče i ekonomickou stabilitu, plníme. 

„Jsem hrdý na to,
že městská nemocnice 
drží krok s moderní me-
dicínou a budu v tom 
naše lékaře maximálně

podporovat.“
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Ojedinělý projekt pod názvem „Počteníčko 
s babičkou“ se rozběhl v prosinci na dět-
ském oddělení Městské nemocnice Ostra-
va. Babičky – bývalé učitelky základních 
a mateřských škol, budou po tři měsíce 
každodenně docházet za dětmi hospitali-
zovanými v ostravské městské nemocnici
a zpříjemňovat jim nemocniční pobyt čte-
ním pohádek, příběhů, básniček nebo tře-
ba kreslením či hraním a povídáním.
Celkem 14 babiček bude na dětské oddělení 
„fi fejdské“ nemocnice po dvojicích docházet 
každý den, a to včetně sobot a nedělí. Dětem 
se budou věnovat mezi druhou a třetí hodinou 
odpolední. Cílem projektu „Počteníčko s ba-
bičkou“ je rozvoj mezigeneračních vztahů, 
zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici a také 
aktivizace babiček, které si tak budou připa-
dat užitečné a potřebné. 
„I když se délka hospitalizace výrazně zkráti-
la, vítáme každou aktivitu, která dětem zkrátí 
dlouhou chvíli na nemocničním lůžku,“ sdělil 
primář oddělení Dětského lékařství Městské 
nemocnice Ostrava prof. MUDr. Jaroslav Sla-
ný, CSc. Ten také dodal, že čtení, tedy mlu-
vené slovo, je v dětském věku nejvhodnějším 
nástrojem pro rozvoj řeči i představivosti. 
„Dalším aspektem tohoto unikátního projektu 
je také to, že senioři jsou skupina obyvatel, 
která se neustále rozrůstá a která může být 

O mikulášskou nadílku nebyly ochuzeny 
děti hospitalizované na dětském oddělení 
Městské nemocnice Ostrava. Postarali se
o to žáci Základní školy Ostrčilova ve spolu-
práci se stravovacím provozem městské ne-
mocnice. Děti v nemocnici také rozveselilo
krátké hudební představení „andělského 
sboru“. Cílem akce bylo potěšit nemocné
děti, které nemohou přivítat Mikuláše 
doma se svými blízkými.
Mikuláš spolu s čertem a andělem, které 
ztvárnili děti 9. třídy Základní školy Ostrčilo-
va, zpříjemnil pobyt nemocným dětem na od-
dělení Dětského lékařství Městské nemocnice 
Ostrava 5. prosince v odpoledních hodinách. 
Mikuláš obdaroval děti balíčkem, které pro 
ně nachystal personál stravovacího provozu 
Městské nemocnice Ostrava. 
Navodit vánoční atmosféru pak dopomohly 
také děti prvního stupně této školy, které pře-
vlečené za anděly zahrály na fl étnu a zazpí-
valy koledy pod taktovkou pana učitele Raj-
nocha a paní učitelky Ferencové. Kostýmy
a představení tradičních postaviček – Mikuláše,
čerta a anděla pak připravili s paní učitelkou 
Hiklovou.
„Žáci Základní školy Ostrčilova jsou velmi 
šikovní, dokonce pro naše hospitalizované 
děti v rámci výtvarné výchovy vyrobili ke-
ramický dárek a ozdobili sáčky. Do těch jim 
pak zaměstnanci stravovacího provozu naší 
nemocnice připravili adventní kalendář, per-
ník a ovoce. Rovněž pěvecké vystoupení bylo 

tímto způsobem v dobrém slova smyslu k dis-
pozici dětem,“ doplnil prof. Slaný.
Projekt zaštítila Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, která babičkám hradí cestovné, 
a dětem nakoupila knížky a věnovala drob-
né dárečky. „Počteníčko s babičkou“ potr-
vá v Městské nemocnici Ostrava tři měsíce, 
jeho další pokračování záleží na tom, jak se 
seniorky u nemocných dětí osvědčí. Prozatím 

velmi krásné. Chtěla bych školákům tímto za 
celý kolektiv dětského oddělení poděkovat
a také všem ostatním, kteří se na přípravě této 
akce podíleli, včetně paní ředitelky Základní 

školy Ostrčilova Hany Kimerové,“ poděko-
vala vrchní sestra oddělení Dětského lékařství 
Městské nemocnice Ostrava Mgr. Jana Šadi-
bolová.         (red)

projekt sklízí pozitivní ohlasy jak u hospita-
lizovaných dětí, tak u samotných seniorek. 
„Strašně ráda čtu. Mám šest vnoučat, ale žád-
né z nich už o to, abych mu předčítala, nesto-
jí. Chybí mi to. Proto jsem z tohoto projektu 
nadšená,“ sdělila své dojmy jedna ze seniorek 
Emilie Altmanová.       (red)

Babičky čtou v městské nemocnici
nemocným dětem

Mikuláš obdaroval děti v Městské nemocnici Ostrava

Jedna z „babiček“ Emilie Altmanová předčítá 7 letému Jardovi hospitalizovanému na dětském 
oddělení Městské nemocnice Ostrava Pohádky a povídky pro malé čtenáře.
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PŘEDSTAVUJEME:
Petra Hikla – vedoucího oddělení Léčebné výživy
a stravování Městské nemocnice Ostrava
Petr Hikl je rodilý Ostravák, pochází z Os-
travy-Poruby. Po ukončení základní školy 
se rozhodl studovat na Střední škole spo-
lečného stravování v oboru kuchař. Poté 
nastoupil do velkokapacitní jídelny tehdy 
ještě Vítkovických železáren Klementa 
Gottwalda. Později zde dokonce zastával 
funkci zástupce vedoucího kuchaře. Od 
roku 2000 pracoval v radvanické Léčebně 
dlouhodobě nemocných, což je jedno z de-
tašovaných pracovišť Městské nemocnice 
Ostrava. Od letošního roku pak zastává 
funkci vedoucího oddělení Léčebné výživy 
a stravování.
Pane vedoucí, v září letošního roku ukon-
čilo vedení Městské nemocnice Ostrava 
spolupráci s externím dodavatelem a od té 
doby si zajišťuje stravovací provoz vlast-
ními silami. Jako vedoucí jste se podílel 
na realizaci tohoto projektu. Byly začátky 
komplikované, nebo všechno šlo, jak se tak 
říká, jako po másle?
Na tomto projektu začalo pracovat vedení 
městské nemocnice dlouho před jeho spuště-
ním, já jsem se začal podílet až poslední mě-
síc, kdy jsme vytvořili skvělý tým pracovní-
ků, kteří své úkoly plnili na sto procent. Díky 
tomu, dá se říci, byl tento projekt spuštěn jako 
po másle.

Na začátku tedy bylo potřeba mimo jiné 
sestavit kvalitní tým lidí, kteří budou stra-
vování zajišťovat. Jak se Vám s novými ko-
legy spolupracuje? 
Vzhledem k tomu, že jsem většinu zaměst-
nanců neznal a netušil, jak mají schopnosti, 
malé obavy z vytvoření kvalitního týmu jsem 
měl. Ale mohu zodpovědně říct, že tým pod 
vedením vedoucího kuchaře Vaška Horáčka 
začal od prvního dne dokonale spolupracovat. 
V kolektivu panuje dobrá atmosféra a i v slo-
žitých situacích si dokážou všichni výborně 
poradit.
Stravovací provoz běží již čtvrt roku a ode-
všad jsou slyšet jen samé chvály. Zaměst-
nanci jsou nadmíru spokojeni a od pacien-
tů přestali chodit stížnosti…

Jsem velmi rád, že pacientům i zaměstnan-
cům v nemocnici chutná. Kvalitu a chuť se 
snažíme udržovat dodržováním norem a tech-
nologických postupů a objednáváním kvalit-
ních surovin. Dále nesmím opomenout naše 
kuchaře, kteří stravu připravují, jsou to oprav-
doví odborníci ve svém řemesle.
Oddělení léčebné výživy a stravování se 
stará o zajištění stravy jak pro pacienty, 
tak i pro zaměstnance městské nemocnice. 
Na oběd si k nám však mohou zajít i exter-
ní strávníci. Kolik obědů denně personál 
kuchyně uvaří?
Denně uvaříme zhruba 600 obědů pro pa-
cienty, z toho 200 dovážíme do Léčebny 
dlouhodobě nemocných a do Domu sociál-
ních služeb v Radvanicích. Pro zaměstnance 
vyrobíme více než 700 obědů denně a mohu 
s radostí konstatovat, že se nám počet perso-
nálních obědů zvýšil o 200 porcí. Na obědy 
k nám chodí také bývalí zaměstnanci nemoc-
nic, kteří jsou nyní v důchodu, těchto strávní-
ků je zhruba 30. Dále k nám na jídlo dochází 
také asi 40 externích strávníků. Naším cílem 
v příštím roce je přilákat více komerčních 
strávníků.
Ve společnosti je rozšířen názor, že strava 
v českých nemocnicích nestojí za nic. Jak 
se na tento úsudek díváte vy?
Bohužel se s tímto názorem setkávám vel-
mi často. Je to velice složitá otázka, která se 
musí posuzovat z několika hledisek. Tak pře-
devším, pacient je mnohdy limitován dietou, 
kterou mu stanoví lékař. Tato dieta není vždy 

podle představ a chuti pacienta. V další rovině 
jde i o subjektivní pocity pacienta, sami víte, 
že když vás něco bolí, tak vám strava nemusí 
vždy chutnat. Nechci tímto říct, že stížnosti 
pacientů nejsou v některých případech opod-
statněné, ale z vlastní dlouholeté zkušenosti 
vím, že nelze chuťově uspokojit sto procent 
strávníků, a to nemusí být ani nemocní.
Chystají se do budoucna ve stravovacím 
provoze nějaké změny, které strávníci uví-
tají, například rozšíření jídelního lístku či 
něco podobného? 
Rozšíření jídelního lístku neplánujeme, chce-
me se zaměřit hlavně na kvalitu připravova-
ných pokrmů. Našim strávníkům ale chceme 
již v tomto měsíci připravit několik zajímavých 
pokrmů, které možná ještě nikdy neochutna-
li. Budeme zařazovat na jídelní lístek pokr-
my nejen české, ale i mezinárodní kuchyně.
Po novém roce plánujeme v jídelně zavést 
doplňkový prodej různých druhů salátů v sa-
moobslužném salátovém baru, nákup neal-
koholických nápojů a dalšího zboží podle 
poptávky.

Působíte na mě jako člověk, který svou 
prací žije. Mám správný dojem, nebo se 
mýlím?
Máte pravdu, už od malička jsem se snažil 
rodičům a známým připravovat různá pohoš-
tění a měl jsem velikou radost, že jim chutná. 
V zaměstnání, pokud to jen trochu jde, se sna-
žím být co nejvíce v kuchyni s kuchaři, po-
máhám s dochucováním pokrmů i s nějakou 
tou radou. Snažím se dále prohlubovat své 
znalosti a uvádět je do praxe.
Co rád děláte ve volném čase a jaké jsou 
Vaše koníčky?
Mám poměrně velkou rodinu, se kterou trá-
vím většinu volného času, ale mám oblibu 
ve veškeré elektronice a hlavně v počítačích. 
Rád si však také zahraji v hale badminton
a občas se známými vyrazíme na výlet nebo 
do divadla.

Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Jsem velmi rád, že pa-
cientům i zaměstnancům 
v nemocnici chutná. Kvalitu
a chuť se snažíme udržo-
vat dodržováním norem
a technologických postupů 
a objednáváním kvalitních 

surovin.“

Vedoucí oddělení Léčebné výživy a stravování
Petr Hikl

„Našim strávníkům chceme 
již v tomto měsíci připravit 
několik zajímavých pokr-
mů, které možná ještě ni-
kdy neochutnali. Budeme
zařazovat na jídelní lís-
tek pokrmy nejen české,
ale i mezinárodní kuchyně.“
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V průběhu roku se podaří při nejrůznějších 
akcích pořídit také snímky vedení Městské 
nemocnice Ostrava, které se za normálních 
okolností na světlo veřejnosti nedostanou. 
Vzhledem k tomu, že vydáváme vánoční číslo 

našeho tradičního zpravodaje, které by mělo 
zpříjemnit chvíle i v době silvestrovských 
oslav, rozhodli jsme se pár takových fotek 
zveřejnit. Rádi bychom tak nastartovali no-
vou tradici a věříme, že veselé fotky vznikají

i na dalších odděleních, ne pouze na ředitelství,
a budeme rádi, když nám je v průběhu roku 
budete posílat, abychom ve vánočním čísle 
roku 2013 mohli stránek s veselými fotogra-
fi emi zveřejnit více.

I při složitých rozhodováních může být veselo

Když už nepomáhá selský rozum, je na čase pomoci si kouzly. Této 
role se úspěšně zhostila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Margita 
Malíšková.

Při oslavách dne dětí v Dětském rehabilitačním stacionáři byl ředitel
nemocnice Tomáš Nykel aktivně zapojen do plnění úkolů. Hned
na úvod si vyzkoušel práci s bublifukem.

Ekonomického náměstka Petra Šmída spolu 
s ředitelem Tomášem Nyklem velmi zaujal
novinový článek.

Členové zdravotní komise fungující při
Magistrátu města Ostravy se dobře bavili
při výkladu ředitele Nykla.

S úsměvem probíhaly i tiskové konference, 
na kterých vedení MNO seznamovalo média 
s dosaženými výsledky.

Sochy nepřibyly pouze v areálu nemocnice, 
ale i v budově ředitelství. Největší ostravský 

dravec totiž hlídá kancelář ředitele.

Ekonomický náměstek Petr Šmíd se po většině 
roku fotoaparátu úspěšně vyhýbá. Neodolal však 
v okamžiku, kdy měl možnost sám zmáčknout 
spoušť. Vznikl tak vskutku originální autoportrét.
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Poděkování za záchranu života mého
milovaného manžela

Poděkování kardiolo-
gickému oddělení H

Poděkování
sestřičkám Interny B

V Dětském rehabilitačním stacionáři
proběhl unikátní NDT Basic Bobath kurz

Chtěla bych touto cestou vyjádřit všem zúčast-
něným záchranářům Vaší nemocnice osobní 
poděkování za záchranu mého milovaného 
manžela Zdeňka Skarky z Frýdku-Místku. 
Mé díky patří především veškerému ošetřu-
jícímu personálu vedeného primářem MUDr. 
Radimem Kryzou, jakož i ošetřujícímu lékaři 
MUDr. Ivo Horákovi a zdravotním sestrám 
za příkladnou obětavou péči při hospitalizaci 

mého manžela na kardiologii, koronární jed-
notce městské nemocnice v Ostravě. Přeji Vám 
všem mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci, 
mnoho vyléčených pacientů a rovněž opravdo-
vé ohodnocení Vaší obětavé práce.

             S úctou
       Anna Skarková

Je mi 64 let a jako pacientka jsem byla v ne-
mocnici před 30 lety. O našem zdravotnictví 
a pobytu v nemocnicích jsem slyšela jen ne-
gativní zprávy od občanů i z médií. Proto chci 
informovat vedení nemocnice a poděkovat 
ošetřujícímu lékaři a většině sester kardiolo-
gického oddělení H za vzornou péči. Byla jsem 
hospitalizována od 16. do 20. listopadu 2012 
a obdivovala jsem odbornost a profesionalitu 
sester a ošetřujícího lékaře MUDr. Kaučáka. 
To by ale nestačilo, to je jejich povolání, jako 
bonus beru jejich milé lidské jednání, které ka-
ždého potěší na srdci.

           Ještě jednou za vše moc děkuji.
     Mgr. Jana Kolašínová
             Slezská Ostrava

Chtěly bychom poděkovat sestřičkám Interny 
B za laskavý přístup a ochotu v době, kdy jsme 
konaly praxi. Moc se nám tady líbilo a chodit 
do práce nás díky Vám bavilo. Nikde jsme se 
nesetkaly s tak vstřícným přístupem každého 
z Vás. Po této zkušenosti doufáme, že absolu-
torium na Vašem oddělení bude pro nás hračka.
Doufáme, že i naše přítomnost byla pro Vás 
přínosem tím, že jsme Vám pomohly, a to 
hlavně v odpoledních hodinách.

       Ze srdce Vám patří velký dík!
 studentky VOŠZ Radunka a Danielka

Marcela Jančárová
Hana Bláhová

Drahomíra Gargošová
Milada Horáková

RNDr. Heda Kupčáková
Eva Seberová

Zdeňka Šustková
Alena Vašková
Antonín Kalus
Dana Lasotová

20 let v MNO:
Jarmila Kučerová

Olga Kulinská

25 let v MNO:
Bc. Naděžda Šebestová

Daniela Oroszová

30 let v MNO:
Pavla Minclová

V měsíci prosinci
slaví významné životní 

jubileum:

Pracovní výročí
v měsíci prosinci:

Pomáhat dětem s dětskou mozkovou obr-
nou, to je základní myšlenkou takzvaného 
Bobath konceptu. V Dětském rehabilitač-
ním stacionáři, který je jedním z pracovišť 
Městské nemocnice Ostrava, proběhla dru-
há závěrečná část unikátního, již čtvrtého 
NDT Basic Bobath kurzu v pediatrické 
praxi. Kurz organizovala Česká asociace 
dětských Bobath terapeutů ve spolupráci 
s Městskou nemocnicí Ostrava a zúčastnilo 
se jej na tři desítky terapeutů. Ukončením 
tohoto kursu se podařilo v tomto konceptu 
proškolit již sto terapeutů.
Kurz byl primárně určen pro lékaře, logope-
dy, ergoterapeuty a fyzioterapeuty pracující 
s handicapovými dětmi. „Velký profi t však 
přinesl především i samotným dětem, které se 
kurzu aktivně účastnily v rámci každodenních 
terapií, a jejich rodičům, kteří své děti mohli 
doprovázet,“ sdělila fyzioterapeutka Dětské-
ho rehabilitačního stacionáře Mgr. Olga Ve-
čeřová.
Celý kurz byl výborně ohodnocen jak účast-
níky kurzu – novými Bobath terapeuty, tak i 
samotnými lektory. „Bobath koncept pomáhá 
dětem s dětskou mozkovou obrnou hledat 
cesty, jak se maximálně zapojit do života a 
mít z něj radost, v tomto spatřuji jeho unikát-
nost a přínos,“ vysvětlila Mgr. Večeřová, která 
také dodala, že naprostou nezbytností v tomto 
konceptu je týmová spolupráce fyzioterapeu-
ta, ergoterapeuta, logopeda, lékařů a rodičů, 
popř. i dalších odborníků. Koncept řeší vždy 
konkrétní problémy dítěte a jeho rodiny.

Bobath koncept založili manželé Bobatho-
vi, odtud taky pochází jeho název. Smyslem 
přitom je dosažení co nejvyšší kvality života 
handicapovaného dítěte a zároveň i jeho ro-
diny. „Vzhledem k vzrůstající popularitě Bo-
bath konceptu máme v plánu kurz ještě opa-
kovat,“ uzavřela Mgr. Večeřová. (red)


