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S novoročním přípit-
kem, v úzkém kruhu 
rodinném nebo mezi 
přáteli, jsme si po-
přáli zdraví, štěstí, 
pohodu, úspěchy. 
Všichni jsme plni na-
děje, že ten nový rok 
bude alespoň stejně 
dobrý, ne-li lepší, než 

předchozí. Vstup do nového roku bývá obvykle 
příležitostí zamyslet se nad tím, co se podařilo
a co bychom chtěli změnit, jakou cestou se vydat. 
Také v naší nemocnici bilancujeme, jaký rok 
2012 byl a co nového nás čeká v roce letoš-
ním. Rok 2012 byl pro nás úspěšným rokem. 
Za podpory zejména zřizovatele Statutárního 
města Ostravy, ale i ministerstev zdravotnictví
a životního prostředí a také díky projektům 
spolufi nancovaným Evropskou unií jsme udě-
lali kus práce. Zrekonstruovali a otevřeli nové 
plicní oddělení, započali rekonstrukci centrální 
sterilizace a hemodialýzy. Zakoupili jsme řadu 
moderních a velmi kvalitních přístrojů k dia-
gnostice a léčbě. Přestavujeme a navyšujeme 
počet nadstandardních pokojů, o které je ze stra-
ny pacientů stále větší zájem. Začali jsme sami 
provozovat stravovací provoz, čímž se výraz-
ně zlepšila kvalita stravy pacientů i personálu.  
V letošním roce nás čeká rekonstrukce ortopedie
a urologie. Investovat budeme do Iktového cen-
tra, čímž výrazně zlepšíme péči o pacienty stiže-
né mrtvicí. Vznikne pracoviště ředění cytostatik 
pro onkologicky nemocné pacienty. Pustíme se 
do zateplování budov a do provozu dáme nové 
sanitky. Samozřejmě i nadále budeme pokra-
čovat v nákupu kvalitní zdravotnické techniky. 
Před ukončením je projektová fáze Centra chi-
rurgických oborů a urgentní medicíny. S výstav-
bou tohoto, v našem kraji ojedinělého a jedineč-
ného komplexu, počítáme v roce 2014. Stát bude 
na místě zbouraného kožního pavilonu. 
Velmi si vážíme přízně, jaké se nám od Ostravanů
dostává. Že nemocnice poskytuje stále více 
kvalitnější služby a stoupá na popularitě, svědčí 
i fakt, že se v celostátním průzkumu oblíbenos-
ti nemocnic umístila na krásném třetím místě
a proti loňsku si tak polepšila o dvě pozice. Umís-
tění na pomyslném stupni vítězů je pro nás zava-
zující a zároveň výzvou. Naším cílem není jen 
poskytovat kvalitní komplexní a profesionální 
péči. Nedílnou součástí je i lidský přístup a vlídné
slovo. Že se nemocnice stala pro Ostravany 
neodmyslitelnou a potřebnou, je zásluha všech 
zaměstnanců a všem za to ještě jednou děkuji. 

Přeji Vám klidný a úspěšný rok 2013. 

        MUDr. Tomáš Nykel
              ředitel MNO

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

První miminko letošního roku se v naší 
porodnici narodilo 1. ledna v 9 hodin a 12 
minut.  Je to holčička a jmenuje se Eliška. 
Při narození vážila 3.500 gramů a měřila 50 
centimetrů.
Maminka, v době novoročního přípitku, doma 
mezi svými, ještě vůbec netušila, že za pár mi-
nut už pojede do porodnice. Porod probíhal pod 
vedením MUDr. Barbory Haferníkové, porodní 
asistentky Gabriely Mlčochové, sestřičky no-
vorozeneckého oddělení Zdeňky Ulmanové, 
za dohledu primáře MUDr. Marka Ožany. Vše 
proběhlo hladce a bez komplikací. Na malou 
Elišku se doma těší patnáctiletý bráška Daniel
a desetiletá sestřička Míša. Tatínek byl u porodu 

Dva zbrusu nové nadstandardní pokoje mo-
hou nyní využívat pacientky hospitalizované 
na oddělení Gynekologie a porodnictví Měst-
ské nemocnice Ostrava. Od nového roku byl 
totiž zprovozněn jeden nadstandardní pokoj 
na gynekologické části oddělení a jeden na 
poporodním oddělení šestinedělí. Na odděle-
ní tak již funguje celkem šest nadstandard-
ních jednolůžkových pokojů.
Pacientky, které se rozhodnou využít pobyt
v  nadstandardním pokoji, jsou v době své 
hospitalizace ubytovány v komfortním jedno-
lůžkovém pokoji. „Nadstandardní pokoje jsou 
vybaveny samostatným sociálním zařízením, 
televizorem, lednicí a internetovým připo-
jením. Navíc jsou zde neomezené návštěvní 
hodiny,“ konstatovala vrchní sestra oddělení 
Gynekologie a porodnictví Městské nemoc-
nice Ostrava Bc. Dana Cechelová s tím, že o 
nadstandardní pokoje bývá velký zájem a jsou 
téměř pořád obsazeny.
V loňském roce 2012 se v porodnici městské 
nemocnice narodilo celkem 1 346 miminek, 

a přestřihl pupeční šňůru. Maminka byla s péčí 
lékařů a sestřiček Městské nemocnice Ostrava 
velmi spokojená. Před deseti léty u nás porodila 
dceru Míšu. Jak říká, od té doby zaznamenala 
velkou změnu.
Po Elišce se první lednový den v naší porodnici 
narodila ještě další čtyři miminka.
Rádi dodáváme, že se na nás v průběhu loňské-
ho roku obrátilo nejvíce nastávajících maminek 
od roku 2008. Ve srovnání s loňským rokem je 
to o 30 % rodiček více.  To svědčí o stoupající 
oblíbenosti porodnice a spokojenosti klientek. 
Právem se naše nemocnice pyšní titulem Baby 
Friendly Hospital Initiative (Nemocnice přátel-
ská dětem).        (red)

z toho 22 dvojčátek. „Téměř ve všech porod-
nicích Moravskoslezského kraje klesl počet 
porodů o 5 až 10 %, zatímco nám vzrostl počet 
narozených miminek o 30 %, což je nejvíc za 
posledních pět let,“ vysvětlil primář gynekolo-
gicko-porodnického oddělení městské nemoc-
nice MUDr. Marek Ožana, který také dodal, že 
zaznamenáváme největší nárůst porodů v rámci 
všech porodnic v našem kraji. Tato statistika je 
bezprostředním důkazem o stále větší oblíbe-
nosti porodnice Městské nemocnice Ostrava, 
která v roce 2011 prošla kompletní rekonstruk-
cí a může se tak směle řadit mezi nejmodernější 
porodnická zařízení v České republice.       (red)

Na Elišku se přišli podívat a mamince pogratulovat ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel a jeho náměstkyně Mgr. Margita Malíšková. Doprovodil je primář gynekologicko-
-porodnického oddělení MUDr. Marek Ožana. Elišku podarovali balíčkem s dětskou kosmetikou.
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Efektivnější systém poskytování Lékařské 
pohotovostní služby

prostřednictvím ústředny 
Městské nemocnice Ostrava 
lze kontaktovat Lékařskou 

pohotovostní službu
(dospělí, děti, zubní)
na telefonním čísle

596 191 111

pro výjezd sanitky
k pacientovi dispečink
pohotovosti Městské
nemocnice Ostrava
 na telefonním čísle

596 612 111

Potřebné kontakty:

Seznam pracovišť LPS a jejich ordinační doba

Od prvního března letošního roku najíždí 
Městská nemocnice Ostrava na efektivnější 
systém poskytování Lékařské pohotovostní 
služby (LPS).
K nové formě organizace LPS jsme dospěli 
na základě dlouhodobé sledovanosti návštěv-
nosti na všech třech našich pracovištích. Na 
ambulanci v Porubě, na ulici Bohuslava Mar-
tinů a Hrabůvce, na ulici Dr. Martínka, se 
návštěvnost v pracovních dnech pohybovala 
v řádech jednotek pacientů. O víkendech se 
počet sice navyšoval, přesto kapacita nebyla 
plně využívána. Ambulanci v centru Ostravy, 
na ulici Varenská, naproti tomu vyhledávali 
nemocní ve vyšším počtu. Proto jsme se roz-
hodli soustředit síly a prostředky z poboček
v Hrabůvce a Porubě do centra Ostravy, na ul. 
Varenskou a posílit zejména pohotovostní vý-
jezdovou službu. To však zdaleka neznamená,
že bychom omezovali služby veřejnosti.
Naopak. Nový systém nám umožní navýšení 
počtu výjezdových lékařů, kteří mohou do-
razit přímo k pacientovi domů. Postupně bu-
deme nově nastavený systém vyhodnocovat
a podle potřeby upravovat. 

Nepřetržitá pohotovost pro dospělé a zubní 
ambulance na ulici Varenská, v centru Ostra-
vy, zůstává zachována. Rovněž dětská poho-
tovost na ul. Janovského. Ta se nachází přímo 
v pavilonu dětského oddělení. 
Pro nemocné, kteří se osobně na pohotovost 
na ul. Varenskou vydají, bude mít nově na-
stavený systém bezesporu také své výho-
dy. Lékaři na pohotovosti zpravidla posílají 
pacienty k dalšímu odborému vyšetření na 
specializovaná oddělení do nemocnice. Z hle-
diska nemocného je tedy mnohem šetrnější 
kompletní ošetření takzvaně pod jednou stře-
chou, v rámci areálu naší nemocnice. Nebude 
tak muset řešit přesuny, což v praxi mnohdy 
znamenalo transfer i mezi několika obvody ve 
městě.  A co rozhodně není nezanedbatelné, 
že se tak vyhne placení dvojího regulačního 
poplatku. 
V areálu naší nemocnice se nachází i poho-
tovostní lékárna. Potřebné léky si tak lidé 
mohou po ošetření neprodleně vyzvednout
a začít tak co nejdříve užívat.      (red)

Areál Městské nemocnice Ostrava,
Varenská 5, Moravská Ostrava

Budova Dětského lékařství MNO,
Janovského 6, Moravská Ostrava

Areál Městské nemocnice Ostrava,
Varenská 5, Moravská Ostrava

Pracoviště všeobecné Lékařské pohotovostní
služby pro dospělé a jejich ordinační doba

Pracoviště všeobecné Lékařské pohotovostní
služby pro děti a jejich ordinační doba

Pracoviště všeobecné Lékařské pohotovostní
služby zubní a jejich ordinační doba

Pracovní
dny

Pracovní
dny

Pracovní
dny

Nepracovní dny
a svátky

Nepracovní dny
a svátky

Nepracovní dny
a svátky

nepřetržitě

15.30 - 6.30

18.00 - 6.00

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

Janovského 6,
Moravská Ostrava

Varenská 5,
Moravská Ostrava
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O Vánocích se na ordinace Lékařské poho-
tovostní služby Ostravané i tentokrát obra-
celi s tradičními zdravotními těžkostmi. Ať 
už se jednalo o zažívací problémy, virózy 
nebo akutní bolesti zubů. Zdravotní pomoc 
vyhledalo celkem  1 810 osob. U malých 
pacientů převažovaly virózy a dusivý kašel. 
Na Silvestra a první lednový den lékaři ošet-
řili celkem 359 osob. Lidé přicházeli přede-
vším s chřipkami a zažívacími obtížemi. Co 
se silvestrovského veselí týče, nejčastějším 
poraněním byly řezné rány od skla či zlome-
niny končetin. Tentokrát se novoroční oslavy 
obešly bez vážnějších poranění či popálenin. 
Zřejmě respekt a zodpovědnější přístup k po-
užití zábavní pyrotechniky byl důvodem, že 
nikdo nemusel vyhledat ošetření zranění způ-

sobeného v souvislosti s touto formou zábavy.
V porodnici se hojně nadělovalo. Osmi ma-
minkám se v průběhu vánočních svátků naro-
dila krásná zdravá miminka. Poměr je napros-
to vyrovnaný. Čtyři kluci a čtyři děvčátka. 
Osm rodin tak pod vánočním stromečkem 
našlo dárek nejkrásnější.
První miminko roku 2013 se v naší porodni-
ci narodilo prvního ledna v 9 hodin a 12 mi-
nut. Holčička Eliška po narození vážila 3.500 
gramů a měřila 50 centimetrů. Prvního ledna 
přišla na svět u nás ještě další čtyři miminka.
Na záchytce byl o Vánocích relativně klid. 
Zato o silvestrovské noci se tady téměř ne-
zastavili. Lékaři a sestřičky ošetřili a hospi-
talizovali průběžně patnáct klientů. Kapacita 
záchytné stanice čítá celkem osm lůžek. Tři 

pro ženy a pět pro muže. Klienti záchytky bý-
vají zpravidla po osmi hodinách „odpočinku“, 
pakliže to jejich stav dovolí, propuštěni. Na 
jejich místa se přijímají další. Nejvíce opilých 
tvořili mladí lidé okolo 20 let. V některých 
případech jsme zaznamenali, že alkohol kom-
binovali s jinými omamnými látkami.
Na Linku důvěry, kterou provozuje Městská 
nemocnice Ostrava a která poskytuje psycho-
logickou telefonickou a internetovou podpo-
ru, se v průběhu svátků obracely osoby v mír-
ně zvýšeném počtu. Bývá tomu tak zpravidla 
ve významných dnech, ke kterým vánoční 
svátky a vstup do nového roku zcela bezpo-
chyby patří.        (red)

Naši nemocnici v prvním lednovém týdnu 
poctili návštěvou tříkráloví koledníci, aby 
tak všem v nemocnici popřáli štěstí a zdraví.
Do sbírky, kterou tradičně každoročně pořádá 
Charita Česká republika a její ostravská po-
bočka ve spolupráci s partnerskou Charitou 
sv. Alexandra, za městskou nemocnici přispěl 

ků budou podpořeny projekty, jako například 
ošetřovatelská služba Charity Ostrava, nízko-
prahové denní centrum sv. Benedikta Labre či 
chráněné dílny Charity sv. Alexandra.     (red)

ředitel MUDr. Tomáš Nykel, náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Margita Malíšková 
a náměstek pro ekonomiku a provoz Ing. Petr 
Šmíd. 
Koledníci do kasičky vybírají pro dobrou věc. 
Peníze pomohou lidem v nepříznivé životní 
situaci či hmotné nouzi. Z fi nančních příspěv-

Naši nemocnici poctili návštěvou tříkráloví koledníci

O Vánocích i na Silvestra měli lékaři tradičně napilno

Oddělení zdravotně-sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava

pořádá

Oddělení zdravotně-sociálních služeb se obrací na zaměstnance nemocnice i na veřejnost s prosbou. V současné 
době se opět potýkáme s nedostatkem zimního oblečení, které poskytujeme sociálně slabým klientům při propuštění 

nebo při rehabilitaci těchto klientů v LDN.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí nepotřebného, starého oblečení pro tyto účely. Oblečení můžete předat přímo
v Centrální šatně Městské nemocnice Ostrava nebo kontaktujte sociální pracovnice (tel. 596 194 515).

Předem děkujeme za pomoc.

SBÍRKU ZIMNÍHO OBLEČENÍ
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PŘEDSTAVUJEME:
Kamila Tomáška – vedoucího Referátu hospodářské
dopravy Městské nemocnice Ostrava
Kamil Tomášek pochází z Ostravy, kde se 
narodil, a jako jediný z jeho velmi početné 
rodiny také zůstal Ostravě věrný. Po vy-
učení na Středním odborném učilišti Vít-
kovických železáren Klementa Gottwalda 
a absolvování základní vojenské služby 
se však do oboru strojírenství již nevrátil. 
Místo toho se začal plně věnovat automobi-
lové technice. Nejdříve v podniku místního 
hospodářství Módní tvorba Ostrava a dále 
po zániku organizace na počátku 90. let 
nastoupil jako řidič hospodářské dopravy 
v Městské záchranné službě Ostrava. Po 
vystudování průmyslovky zde pracoval 
také jako správce. Od roku 2011, kdy došlo 
ke sloučení obou organizací, vede Referát 
hospodářské dopravy v Městské nemocnici 

Ostrava.

Pane vedoucí, k čemu přesně v nemocnici 
slouží Referát hospodářské dopravy, kte-
rému šéfujete? Co všechno v rámci tohoto 
oddělení převážíme?

Převážná část veřejnosti si pod dopravou ve 
zdravotnictví vybaví převoz pacientů. Hos-
podářská doprava neupoutá pozornost hou-
kajícími a blikajícími sanitkami. Našich vozů 
si na silnici ani nevšimnete, ale jediný den 
výpadku naší práce by ohrozil plynulý chod 
městské nemocnice. Lékaři i ostatní zdra-
votnický spoléhají na pravidelný přísun ma-
teriálu, od léků až po dokumentaci. Včasný 
odvoz biologických vzorků na soudní lékař-
ství zrychlí jejich zpracování a tím umožní 
rychlejší diagnostiku a léčbu mnohdy těžce 
nemocných pacientů. 
Při nedávné metylalkoholové aféře jsme 
z Prahy několikrát týdně dováželi do naší 
nemocnice lék Fomepizol, který byl dále dis-
tribuován dle potřeby do dalších nemocnic 
v kraji. I my se tak, i když nepřímo, podílí-
me na záchraně lidských životů. Pomáháme 
i zaměstnancům městské nemocnice, kterým 
umožňujeme rychlé a spolehlivé spojení s od-
loučenými pracovišti.

Kolik pracovníků zajišťuje provoz tohoto 
oddělení? Předpokládám, že jde vesměs 
o muže, jaké u vás panují kolegiální vztahy?

Veškerou automobilovou činnost hospodář-
ské dopravy zajišťuje sedm profesionálních 
řidičů, kteří jsou opravdovými mistry svého 
řemesla. Pro vzájemnou zastupitelnost musí 
každý z nich ovládat jakékoliv vozidlo. Jsme 
ryze mužský kolektiv, v žádném případě se 

ale nejedná o nedůvěru v řidičské schop-
nosti žen. Zaměstnanci hospodářské dopra-
vy v rámci svého pracovního nasazení musí 
zvedat těžká břemena, což něžnému pohlaví 
nedovoluje nejen zákoník práce, ale i naše 
vrozená galantnost.
Kolik vozidel Referát hospodářské dopra-
vy spravuje? Je v plánu do budoucna ne-
mocniční autopark rozšiřovat?

Referát hospodářské dopravy spravuje cel-
kem čtrnáct vozidel, z toho je deset osobních, 
dvě nákladní a dvě mála dodávková vozidla. 
V letošním roce neplánujeme pro hospodář-
skou dopravu nákup nových aut. Stanovené 
úkoly jsme v současné době schopni plnit se 
stávajícím počtem vozidel, navíce je větší pri-
oritou obnova autoparku sanitních vozidel.
Můžete sdělit čtenářům, alespoň přibližně, 
kolik kilometrů najedou hospodářská vozi-
dla za měsíc?

Převážná část naší práce představuje doprava 
v rámci Ostravy a jejího blízkého okolí. Dálko-
vé cesty zajišťujeme spíše ve výjimečných pří-
padech, jako bylo například zajištění léku proti 
metylalkoholu. V běžném provozu najedeme 
měsíčně celkově přes dvacet tisíc kilometrů.
Nemocnice disponuje také svou vlastní au-
todílnou. Může opravárenských služeb vy-
užít také veřejnost? A kam se mohou lidé 
v případě zájmu obrátit?

Služeb autodílny městské nemocnice může 
veřejnost využívat od roku 2012. Nabízíme 
zejména provedení jednoduchých servisních 
prací. Zákazníci si u nás můžou objednat pří-
pravu vozidla na STK, výměnu provozních 
kapalin, žárovek, výměnu a opravu pneumatik 
a podobně. Hlavním úkolem autodílny však i 
nadále zůstává údržba vozidel sanitní a hos-
podářské dopravy, přednostně je vždy opra-
vováno služební vozidlo. Všechny zájemce o 
naše služby bych proto rád požádal o telefo-
nickou domluvu termínu návštěvy na telefon-

ním čísle 556 544 100 nebo 556 544 495.
Stojíme na začátku nového roku. Můžete 
alespoň stručně zrekapitulovat rok 2012?

V roce 2012 jsme dokončili všechny práce, 
které vyplynuly ze spojení Městské nemocni-
ce Ostrava s dnes již bývalou Městskou zá-
chrannou službou Ostrava. Myslím si, že vše 
proběhlo dobře a že se nám všechny problémy 
podařilo úspěšně vyřešit. Za to bych rád podě-
koval jak všem zaměstnancům hospodářské 
dopravy, tak zaměstnanců nemocnice. Velká 
zásluha patří MUDr. Nyklovi, řediteli nemoc-
nice, kterému bych tímto také rád poděkoval.

Povězte nám něco ze soukromého života. 
Co rád děláte ve svém volném čase? Jakým 
koníčkům se rád věnujete?

Letošní rok se těším na dvě větší rodin-
né oslavy. V březnu dostane svůj první dort 
s jednou svíčkou má nádherná vnučka Vikto-
rie a v květnu věnuji své ženě šperk s perlami 
jako poděkování za 30 let společného života.  
Mým největším koníčkem je hudba a hlavně 
cestování. Velkou část volného času mi zabe-
rou procházky s mou „královnou“ Eliškou, 
fenkou zlatého retrívra, se kterou za jaké-
hokoliv počasí trávím nejvíce volného času, 
denně společně ujdeme několik kilometrů. 
Dědečkovské radosti si se svými dvěma vnuč-
kami, malou Viktorkou a 4 letou Editkou uží-
vám nejvíce na chalupě v podhůří Jeseníků. 
Zmínil jste cestování. Kde se Vám nejvíce 
líbilo a kam byste se ještě rád podíval?

Nová místa nejraději poznávám letecky tak-
zvaně na vlastní pěst bez asistence delegáta 
cestovní agentury. Díky novým možnostem, 
které nabízejí nízkonákladové letecké spo-
lečnosti, jsem již několikrát navštívil Paříž, 
Londýn, Řím, Brusel, Barcelonu, Moskvu, 
Basilej. Navštívil jsem ostrov Capri, Kypr a 
Malorku. Mým největším cestovatelským zá-
žitkem byla cesta letecky do Paříže, vlakem 
TGV do Marseille, dále pak autem z půjčov-
ny přes nádhernou Provence až na letiště do 
Nice, zpátky letecky do Vídně a vlakem do 
Ostravy. Uznejte sama, která cestovní kance-
lář vám něco takového nabídne? Francie mě 
uchvátila natolik, že jednou bych ji rád poznal 
celou, usadil se i na delší čas, ale to jsem ještě 
„nestihl“ Sicílii, Sardinii a Portugalsko.
       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

„Veškerou automobilovou činnost 
hospodářské dopravy zajišťuje 
sedm profesionálních řidičů, kte-
ří jsou opravdovými mistry svého 
řemesla. Pro vzájemnou zastupi-
telnost musí každý z nich ovládat 

jakékoliv vozidlo.“

Vedoucí Referátu hospodářské dopravy
Kamil Tomášek

„Velkou část volného času mi zabe-
rou procházky s  mou „královnou“ 
Eliškou, fenkou zlatého retrívra, se 
kterou za jakéhokoliv počasí trávím 
nejvíce volného času, denně spo-
lečně ujdeme několik kilometrů. 
Dědečkovské radosti si se svými 
dvěma vnučkami, malou Viktorkou 
a 4 letou Editkou užívám nejvíce na 

chalupě v podhůří Jeseníků.“
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TÉMA: Měsíční cesta tří kamarádů do 
srdce Himaláje na fotografi ích. Přes něko-
lik vysokých sedel z oblasti Makalu – Ba-
run do Khumbu na šesti tisícové vrcholky 
Lobuche a Kyajo Ri pod Everestem.  
Tomáš Obtulovič – narozen v Havířově. Po-
voláním lékař na Ortopedii Městské nemoc-
nice Ostrava a Ortopedické ambulanci na Po-
liklinice Ostrava. Hory navštěvuje od raného 
dětství, od turistiky a lyžování se dostal ke 
skalnímu lezení, horolezectví a skialpinismu. 
Nejprve objevoval české a slovenské hory, 
následovala evropská pohoří s pravidelnými 
návštěvami Alp, které jej přivedly až do Hi-
málaje. Nejoblíbenějším koutem se stal Ne-
pál. Vyhledává neznámá a málo navštěvovaná 
místa. Jeho životní motto nejenom pro nové 
cesty je „Následuj své sny…“. Dlouhodobě se 
zajímá o horskou medicínu, kterou přednáší 
na kurzech pro laickou veřejnost. Publikuje. 
Jeho články se objevily v médiích Montana, 
Treking, Vertigo, MF Dnes, Hedvabnastezka.
cz, Horyinfo.cz, Lezec.cz, Japanese Alpine 
News. Je členem horolezeckého oddílu Baník 
Havířov. Více na www.horomedicina.cz.

Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel poděkoval svým zaměstnan-
cům za úspěšný rok 2012. Setkání se zú-
častnili vedoucí pracovníci jednotlivých 
primariátů a management nemocnice. 
Slavnostní atmosféru umocnila i přítom-
nost náměstkyně ostravského primátora 
Ing. Simony Piperkové.
Ředitel poděkoval za odvedenou práci
v loňském roce. Zhodnotil ji jako úspěšnou, 
o čemž svědčí i velmi pěkné umístění v ab-
solutních výsledcích celostátního průzkumu 
oblíbenosti nemocnic, který každým rokem 
provádí organizace HealthCare Institute. V 
tomto průzkumu se naše nemocnice umístila 
na 3. místě a zaznamenala tak posun o dvě 
příčky oproti roku 2011. Vyzdvihl fakt, že na 
tomto umístění a tudíž na zvyšující se kvalitě 
poskytované péče pacientům má podíl každý 
jednotlivý zaměstnanec nemocnice. Vyjádřil 
rovněž poděkování za zájem o nemocnici ze 
strany zřizovatele, tedy Statutárního města 
Ostravy. Také díky jejich podpoře se nám daří 
zvyšovat úroveň poskytované péče.

V závěru všem popřál šťastné a veselé proži-
tí vánočních svátků a úspěšné vykročení do 
nového roku 2013. K jeho přání se připoji-

la i náměstkyně ostravského primátora Ing.
Simona Piperková.       (red)

Ředitel poděkoval zaměstnancům za úspěšnou
spolupráci v loňském roce

MUDr. Tomáš Obtulovič Vás zve na promítání a zajímavé povídání

Šest desítek hospitalizovaných, kteří se 
rozhodli uskutečnit své volební právo 
přímo v Městské nemocnici Ostrava, na-
vštívili členové volební komise s přenos-
nou hlasovací schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Pacientům, kterým 
to umožnil jejich zdravotní stav, jsme 
umožnili hlasovat v místě jejich trvalého 
bydliště na základě propustky.   (red)

Pacienti Městské
nemocnice Ostrava

volili prezidenta
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Obrovský dík za péči na oddělení neurochirurgie - JIP
specifi ckém prostředí byly velmi prospěné 
pro Jirkův zdravotní stav. 
Musím však říci, že já jako matka jsem vní-
mala každodenní péči personálu na odděle-
ní neurochirurgie JIP v čele s vrchní sestrou 
Marcelou Murasovou a staniční sestrou Šár-
kou Turečkovou. Měli jsme velké štěstí, že 
se o našeho syna starali tak skvělé sestry i 
ošetřovatelé. Jejich lidský přístup, ochota a 
profesionalita obrovskou měrou přispěly ke 
zlepšení zdravotního stavu našeho syna.  Me-
toda bazální stimulace, se kterou se na tomto 
oddělení pracuje, je jistě pro všechny pacien-
ty velkým přínosem.
Domů jsme odjížděli se slzami v očích a s po-
city, které se jen těžko vyjadřují slovy. 
Ještě jednou chceme vyjádřit vedení nemoc-
nice a celému personálu neurochirurgie – JIP 
obrovské poděkování.  Jsem ráda, že jsou stá-
le kolem nás lidé, kterým záleží na druhých, 
pomáhají jim a podporují je tak, jak jen to je 
možné.

Radka a Marcel Gajdovi, rodiče
         Český Těšín

Dovolte, abych touto cestou vyjádřila obrov-
ský dík za podmínky a péči, kterou náš syn 
Jirka Gajda dostal ve Vaší nemocnici na od-
dělení neurochirurgie – JIP. 
Do nemocnice byl hospitalizován prakticky 
jako ležící pacient s hemiparézou a s poru-
chou vědomí a odcházel za  necelý měsíc za 
dopomoci 1 člověka prakticky „po svých“ se 
schopností komunikovat se svým okolím. 
Samozřejmě toto obrovské zdravotní zlepše-
ní bylo podmíněno zabezpečením takových 
podmínek, o jakých se nám ani nesnilo. Je-
likož syn trpěl velkým psychomotorickým 
neklidem a umístění na posteli bylo pro něho 
velmi stresujícím, dostal možnost ležet na 
zemi na matracích, kde měl prostor a mini-
mální omezení.  Začal se rozvíjet jeho pohyb - 
od otáčení na bok, plazení, postoje na kolenou 
až do stoje na nohou.  Každý den s Jirkou pra-
covala skvělá rehabilitační sestra Hanka Ťá-
palová  a logopedka Dáša Ježowiczová, které 
svým nejen profesionálním, ale hlavně velmi 
lidským přístupem velmi ovlivnily zlepšení 
Jirkova zdravotního stavu.
Jirkovi byl také umožněn pobyt v hyperba-
rické komoře, kdy metody používané v tomto 

Helena Kapersteinová
Blanka Učňová

Miroslava Herčíková
Bc. Jarmila Goldbrichtová

Marta Beňová
Zdeňka Onderková

Drahomíra Klimková
Božena Bednářová
Vladislava Hladná

Alena Skurová
Ladislav Veselý

Helena Strakošová

Magda Kočicová
Šárka Rajdusová

Oldřiška Valošková
Stanislav Mořkovský

Irena Pšenková
Sylva Lonská

Marie Nikliborcová
Libuše Podolowská

MUDr. Věra Stanovská
Karin Přibylková
Marta Šlejmarová

Jana Matulová
MUDr. Růžena Mašková

20 let v MNO:
Zdeňka Nováčková
Marta Korčáková

MUDr. Pavla Karlová
Jarmila Janošcová
Oldřiška Otipková

25 let v MNO:
Ludmila Krmelínová

30 let v MNO:
Alena Bakešová
40 let v MNO:

Rudolfína Chlapková
Marie Krausová

20 let v MNO:
Miluše Kišková
25 let v MNO:

Bohuslava Kočicová
30 let v MNO:
Eva Janečková

Jarmila Řeháková
Jarmila Uhlíková

V měsíci lednu
slaví významné životní 

jubileum:

V měsíci únoru
slaví významné životní 

jubileum:

Pracovní výročí
v měsíci lednu:

Pracovní výročí
v měsíci únoru:

Všem jubilantům gratulujeme!

Všem jubilantům gratulujeme!

Pátého ledna to byly tři roky, kdy jsem se 
vrátil zpět mezi živé. Znova jsem se narodil. 
Pátého ledna každým rokem od té doby sla-
vím další narozeniny.  Toho dne jsem se pro-
budil na ARO Fakultní nemocnice v Porubě 
po tříměsíčním umělém spánku. Zvítězil jsem 
nad prasečí chřipkou. Ta potvora si se mnou 
zahrála. Vyrukovala na mne s tou nejtěžší
formou. 
Začalo to jako běžná chřipka. Bolelo mne celé 
tělo, měl jsem horečky, špatně se mi dýcha-
lo. Doma jsem poctivě ležel, žena se o mne 
vzorně starala. Takových chřipek jsem již za-
žil. Stačí přece pár dnů strávených na lůžku
a bude mi zase hej. Nebylo. Ačkoliv horečky 
po pár dnech ustoupily, problémy s dýcháním 
se naopak zhoršovaly. Nakonec jsem s těž-
kým zápalem plic skončil na infekční klinice. 
Nemoc udeřila v plné síle. Postupně mi začaly 
odcházet plíce i další orgány. Z tohoto období 
si již moc nepamatuji. Dýchal jsem za pomoci 
přístrojů, lékaři mne uvedli do umělého spán-
ku. Prospal jsem Vánoce, Silvestra. Po třímě-
síčním spaní jsem se pátého ledna probudil. 
Porazil jsem ji, ale tím to zdaleka neskončilo. 
Rozum pracoval stoprocentně, ale tělo bylo 
v troskách. Z fakultky mne převezli na meta-
bolickou JIP Městské nemocnice v Ostravě na 
Fifejdy.  Byl jsem totální ležák. Odkázaný na 
cizí pomoc. Nedokážete si ani představit co to 
pro člověka znamená. Já, dříve aktivní spor-
tovec, najednou na váze 50 kg, slabý jak mou-
cha. Sám se nenajíte, neoblečete, nedojdete 
na záchod. Rekonvalescence trvala mnoho 
měsíců. Na metabolické JIPce a následně 
rehabilitací jsem se dával opět dohromady.
Trvalo to osm měsíců. Teď už je mi dobře. 

Jsem zdráv, záhy po uzdravení jsem nastou-
pil zpět do zaměstnání, vedu plnohodnotný
život jako před onemocněním. Ale nikdy ne-
zapomenu. 
Mnohokrát jsem poděkoval lékařům a zdra-
votnickému personálu za péči, které se mi 
dostalo. A rád bych tak učinil opětovně. Chci 
poděkovat všem na metabolické JIP a interně 
za péči, jaké se mi dostalo. Zvláště bych rád 
pozdravil děvčata z rehabilitačního oddělení, 
které vede primář MUDr. Petr Gallus. Péče je 
tady poskytována na té nejvyšší úrovni. Díky 
nim jsem se vrátil zpět do fyzické kondice 
jako před onemocněním. Zejména chválím 
rehabilitaci v bazénu, fyzio a ergoterapeutky. 

        Petr Hložánka
              Hlučín

Chřipku nelze podceňovat


