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Naše nemocnice obdržela čestné uznání hejt-
mana Moravskoslezského kraje za přijetí
a realizaci myšlenek společenské odpověd-
nosti v oblastech sociální, ekonomické a en-
vironmentální. Čestné uznání z rukou hejt-
mana Moravskoslezského kraje Miroslava 
Nováka převzal ředitel Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.
Slavnostní předávání cen hejtmana Morav-
skoslezského kraje za společenskou odpověd-
nost za rok 2012 se uskutečnilo koncem ledna
v reprezentačním sále Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě. Jednalo se již o čtvrtý 
ročník soutěže, kterou vyhlašuje Rada Morav-
skoslezského kraje spolu s Radou kvality České 
republiky. Komise u soutěžících posuzuje řadu 
sociálních, environmentálních i ekonomických 
ukazatelů. Zaměřuje se mimo jiné na vztah 
k okolí a sociálním potřebám, podporu sociál-
ně ohrožených skupin, handicapovaných i osob
se změněnou pracovní schopností.
„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům ne-
mocnice, neboť bez jejich odpovědného přístupu 
by nebylo tohoto ocenění. Je to především jejich 
zásluha,“ posílá vzkaz do nemocnice její ředitel 
MUDr. Tomáš Nykel.

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

Čestné uznání hejtmana 
kraje za společenskou 

odpovědnost

Lékaři ostravské městské nemocnice pro-
školí jak a kdy použít mobilní defi brilátor 
k záchraně lidského života

Tisková beseda k novému projektu umístění a proškolení obsluhy mobilních defi brilátorů
v lokalitách s vysokou koncentrací lidí vyvolala pozitivní ohlasy. Důležité informace k této pro-
blematice podali ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, náměstkyně ostrav-
ského primátora Ing. Simona Piperková a Ing. Martin Kubík společně s Ing. Janem Šrámkem 
ze společnosti Mall Management Ostrava s. r. o.

V  Městské nemocnici Ostrava proběhla ve 
čtvrtek 21. února tisková beseda k novému 
projektu umístění a proškolení obsluhy mo-
bilních defi brilátorů v lokalitách s vysokou 
koncentrací lidí. Instalaci defi brilátorů na 
frekventovaných místech propaguje Magist-
rát města Ostravy a naši zdravotníci proško-
lí obsluhu jak a kdy přístroj použít. Zároveň 
připomenou zásady první pomoci, aby byla 
resuscitace rychlá a účinná. 
Automatické externí defi brilátory jsou vhodné 
na místech, kde se soustřeďuje větší množství 
lidí. V případě, že by u člověka došlo k srdeč-
ní zástavě, může přístroj významně přispět 
k záchraně života. Rozhoduje čas. Aby bylo 
použití mobilního defi brilátoru účinné, musí 
být nasazen do několika málo minut. Zdravot-
níci městské nemocnice budou školit personál 
nákupních středisek, ale i jiných subjektů, kde 
bude automatický externí defi brilátor umístěn 
a to nejen v obsluze, ale i v poskytnutí první 
pomoci.  
Počátkem roku proběhlo jednání se společ-
ností Multi Mall Management Czech Re-
publik, která provozuje největší nákupní
a zábavní centrum v Ostravě Forum Nová Ka-
rolina. Společnost projevila o spolupráci váž-

ný zájem a na vlastní náklady zakoupila dva 
přístroje. Městská nemocnice Ostrava nabídla 
bezplatné proškolení jejich zaměstnanců tak, 
aby uměli defi brilátory správně použít.
Iniciativa vzešla z Magistrátu města Ostravy. 
„Jako první jsme oslovili největší ostravské 
nákupní a zábavní centrum. Dále máme vy-
tipována další místa, kde se pohybuje hodně 
lidí a kde by mohlo k nějakému selhání do-
jít a bylo by potřeba rychle zasáhnout. Jsou 
to například nádraží, stadiony, víceúčelové 
haly, ZOO a další nákupní střediska,“ říká 
Ing. Simona Piperková, náměstkyně primáto-
ra města Ostravy, a dodává: „Budeme jednat 
s jejich provozovateli o zapojení se do tohoto 
projektu“. 
„Bezpečnost a ochrana zdraví zákazníků jsou 
pro nás prioritou, proto jsme uvítali možnost 
zapojit se do tohoto projektu. V západní Ev-
ropě je v nákupních centrech již naprosto  
běžným standardem mít defi brilátor a proško-
lenou ostrahu,“ říká ředitel obchodního cen-
tra Forum Nová Karolina Ing. Martin Kubík 
s tím, že zakoupili do centra dva externí defi b-
rilátory v celkové hodně 100 tisíc korun.

Pokračování na straně 2.
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Lékaři ostravské městské nemocnice proškolí jak a kdy 
použít mobilní defi brilátor k záchraně lidského života
Pokračování ze strany 1
Jeden defi brilátor bude umístěn na recepci 
správy centra ve druhém patře a druhý v ří-
dicím centru ostrahy v prvním patře suterénu, 
kde je také umístěna i zdravotní místnost prv-
ní pomoci, a dodává: „Mobilní  defi brilátory 
jsme pořídili zhruba před měsícem a postup-
ně budou v součinnosti s městskou nemocnicí 
proškoleni k jejich obsluze všichni pracov-
níci správy centra a také pracovníci ostrahy. 
Věřím ale, že nebudeme nuceni defi brilátor 
v dohledné době použít. V případě potřeby na 
takovou situaci ovšem budeme připraveni.“ 
Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel podnět magistrátu vítá. „Správ-
ně a hlavně rychle poskytnutá laická první 
pomoc je pro záchranu života velmi důle-
žitá. Každá minuta při započaté resuscitaci 
může znamenat život pacienta. Pokud je kří-
šení člověka zahájeno až po desítkách minut, 
šance na přežití je téměř mizivá.“ 
Na tematické tiskové besedě novinářům ná-
zorně předvedl a popsal, jak se s mobilním 
defi brilátorem zachází. „Manipulace s pří-
strojem je pro obsluhu velice jednoduchá. 
Postupuje podle hlasových pokynů. Přístroj si 
sám natočí křivku EKG a vyhodnotí, zdali je 
výboj vhodný, či nikoliv. Není důvod k oba-
vám přístroj použít,“ dodává ředitel ostravské 
nemocnice a doplňuje, že od prvního dubna 
musí být defi brilátory povinně umístěny do 
všech sanitních vozů, včetně sanit pro převoz 

pacientů. Naše nemocnice do všech sanitek 
přístroje již zakoupila. Cena jednoho defi b-
rilátoru se pohybuje v řádu několika desítek 
tisíc korun.  
V případě rozmístění veřejně přístupných mo-
bilních defi brilátorů je nezbytně nutné, aby
o jejich přesném umístění věděl dispečink zá-
chranné služby. V případě tísňové výzvy může 
operátor instruovat volajícího k nalezení
a použití dostupného mobilního defi brilátoru.
         (red)

Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel názorně předvádí, jak defi brilátor funguje.

„Správně a hlavně rychle
poskytnutá laická první
pomoc je pro záchra-
nu života velmi důležitá.
Každá minuta při započaté 
resuscitaci může znamenat 

život pacienta,“

Počteníčko s babičkou vstoupilo do druhé stovky
Roli „babiček“ ochotně přijalo celkem čtr-
náct bývalých učitelek základních a ma-
teřských škol.  Od počátku prosince mi-
nulého roku, v rámci ojedinělého projektu 
„Počteníčko s babičkou“, každý den mezi 
druhou a třetí hodinou odpolední hospita-
lizovaným dětem na pokojích nebo v herně 
zpříjemňují pobyt v nemocnici.
Pilotní projekt se v těchto dnech přehoupl 
do své druhé poloviny. „Ani jsem nedoufala 
v tak báječný pocit uspokojení z dobré prá-
ce,“ usmívá se paní Hermína Galašová, jedna 
z babiček. „Když vám řekne sedmiletá díven-
ka, ať ještě nechodíte a ať přijdete zase, je to 
k nezaplacení. Z toho je vám dobře na světě.“ 
„A nebo, když Vám poděkují rodiče, že se je-
jich dítěti věnujete, že mu čtete a kreslíte si 
s ním. S tím jsem se ve škole ještě jako aktivní 
kantorka až tak běžně nesetkávala,“ doplňuje 
další babička Milada Malá.

„Pokud to zdravotní stav umožňuje, babič-
ky se věnují dětem i na jednotce intenzívní 
péče,“ vysvětluje staniční sestra Ludmila 
Bártková. „O víkendech docházejí už na deset 
hodin dopoledne. Tak je zaručeno, že nepři-
jdou ve stejnou dobu jako rodiče,“ doplňuje. 

Babičky dobu léčení zpříjemňují nejen čtením 
pohádek, příběhů, básniček, ale i kreslením či 
hraním a povídáním.
„Vítáme každou aktivitu, která hospitalizova-
ným dětem zkrátí dlouhou chvíli na nemoc-
ničním lůžku,“ sdělil primář oddělení Dětské-
ho lékařství Městské nemocnice Ostrava prof. 
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. Poukázal také na 
ideální mezigenerační propojení. A velmi pří-
jemným překvapením a radostným shledáním 
zároveň pro něj bylo, když mezi „babičkami“ 
objevil i svou paní učitelku ze základní školy, 
paní Ivu Hanákovou. 
V posledním lednovém týdnu proběhlo již 
sté počteníčko s babičkou. Oslavilo tak malé 
jubileum. Patronaci nad projektem má Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna. „Těší nás, 
že na dětském oddělení ostravské městské ne-
mocnice panuje díky babičkám, jejich čtení, 
povídání a hrám dobrá nálada. Z těchto uni-

kátních mezigeneračních kontaktů máme vel-
kou radost a věříme, že nemocné děti kromě 
příjemně strávených chvil těší i naše drobné 
dárky. Může to být tričko, pastelky, jojo, roz-
vrh hodin nebo další drobnosti,“ sdělila Elen-
ka Mazurová, tisková mluvčí pojišťovny.

A které knížky u dětí bezkonkurenčně vedou? 
Špalíček pohádek a Víla Amálka. U starších 
zase bodují Pověsti z hradů, zámků a tvrzí. 
„Poměrně typické je, že děti vyžadují více 
činností. Začneme pohádkou a končíme na-
příklad pexesem. Také příliš nečtou. Pohád-
ky si spojují s televizí. A třeba Hrnečku, vař! 
nebo Otesánka většinou neznaly. O to raději 
si je poslechly, včetně starších dětí,“ říká o 
svých zkušenostech další z babiček Eva Čer-
ná. Ona a její kolegyně Jarmila Přistoupilová 
mají od zdravotních sester přezdívku. Říkají 
jim mandarinky. „To podle našich stejných 
triček oranžové barvy,“ upřesňuje Jarmila 
Přistoupilová. „Domluvily jsme se, že si je 
koupíme a budeme v nich na „Počteníčko“ 
chodit. Abychom to v bílém nemocničním 
prostředí trochu rozzářily!“      (red)

„Zájem projevila i Univerzita To-
máše Bati ve Zlíně, která by ráda 
využila poznatky z  projektu pro 
vědecké účely na téma mezige-
nerační učení,“ sdělil koordinátor 
projektu Počteníčko s  babičkou, 

Ivan Sekanina.

„Byly jsme mile překvapené, že 
něco takového na dětském oddě-
lení probíhá. Děti tak pobyt v ne-
mocnici snášejí mnohem lépe,“ 
shodují se maminky Pavlína Ráro-

vá a Monika Mayerová.
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Od prvního března letošního roku začínáme 
Lékařskou pohotovostní službu poskytovat 
v nově nastaveném, efektivnějším systému. 
Kdy přesně předchůdce dnešní Lékařské po-
hotovostní služby zahájil službu Ostravanům 
dnes již asi nikdo přesně nezjistí. Později se 
tato služba stala součástí poliklinik.  V roce 
1993 v Ostravě vzniká Městská záchranná 
služba, která po privatizaci poliklinik poho-
tovostní službu převzala. V roce 2011 se zá-
chranka, jak se jí lidově říkalo, stala součástí 
Městské nemocnice v Ostravě.  
Původní, již několik desítek let starý systém, 
již nebyl efektivní a potřeboval nutně změnu. 
Podroben byl tedy dokonalé analýze, která po-
ukázala na jeho nedostatky.  Spočítali jsme ná-
klady, dlouhodobě jsme sledovali návštěvnost 
na všech třech našich pracovištích a přihlédli 
k novým možnostem. Dospěli jsme k názo-
ru, že současné nastavení služby již není ob-
čany  vyhledávané v takovém rozsahu,  jako 
v dobách jejího vzniku.  Tedy tři stanice pro 
dospělé i dětské pacienty. Dalším faktem je, 
že si dnes moderní medicína žádá důkladnější 
vyšetření pacienta pro stanovení přesné dia-
gnózy. Dříve přijel k pacientovi lékař, podí-
val se na něj, předepsal léky a odjel. Dnešní 
medicína nabízí modernější možnosti. Péče 
o pacienta se zkvalitnila. Prohlídka lékaře je 
jen prvním krůčkem, přesnější stanovení dia-

gnózy si žádá provedení laboratorních testů 
z krve a moči, vyšetření ultrazvukem nebo ji-
ným speciálním přístrojem. Taková vyšetření 
jsou zpravidla prováděna u lékaře specialisty 
a uskutečnit se tak může pouze v nemocnič-
ním zařízení, kde jsou odborné ambulance 
soustředěny. Z hlediska nemocného je tedy 
bezpochyby šetrnější kompletní ošetření
v areálu nemocnice. Nemusí navštěvovat ví-
cero zdravotnických zařízení a  řešit přesuny, 
což v praxi mnohdy znamenalo transfer i mezi 
několika obvody. A co rozhodně není pro paci-
enta zanedbatelné, že se vyhne placení dvojí-
ho regulačního poplatku. Další nespornou vý-
hodou je nepřetržitý provoz naší lékárny, kde 
si může vyzvednout předepsané léky.
Na ambulanci v Porubě a Hrabůvce byla nízká 
návštěvnost. Kapacita nebyla plně využívána. 
Naproti tomu ambulanci na ulici Varenské 
vyhledávali nemocní častěji. Proto jsme se 
rozhodli pohotovost centralizovat do areálu 
Městské nemocnice Ostrava. To však zdale-
ka neznamená, že bychom omezovali služby 
veřejnosti. Naopak. Nový systém nám umožní 
navýšení počtu výjezdových lékařů, kteří mo-
hou dorazit přímo k pacientovi domů.
Jako jediná LPS v republice nabízíme výjezd 
lékaře se sanitou až k pacientovi. Tuto službu 
chceme posílit o dalšího lékaře. Pacient vyža-
dující službu LPS má  tyto možnosti: dopravit 

se sám na ambulanci nebo, po dohodě s dis-
pečinkem, je k němu vyslán lékař a třetí mož-
nost – sanitka jej přiveze k vyšetření do naše-
ho zdravotnického zařízení. Je třeba důrazně 
upozornit, že je nutné rozlišovat Lékařskou 
pohotovostní službu  a Záchrannou službu. Při 
vážném  ohrožení zdraví či života, tedy tam, 
kde čas hraje důležitou roli, je nutné volat 155 
event. 112. Lékařská pohotovostní služba totiž 
nemá  tzv. dojezdové časy a návštěva lékaře
u pacienta doma nemusí být realizována ihned.   
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.      (red)

Nový systém poskytování Lékařské pohotovostní služby

Prostřednictvím ústředny 
Městské nemocnice Ostrava 

lze kontaktovat
Lékařskou pohotovostní 

službu (dospělí, děti, zubní) 
na telefonním čísle

596 191 111
nebo 731 446 690.

Pro výjezd sanitky
k pacientovi dispečink
pohotovosti Městské
nemocnice Ostrava

na telefonním
čísle 596 612 111.

Potřebné
kontakty:

Sanitní vůz z roku 1914 Sanitní vůz z roku 1925

Sanitní vůz z roku 1932 Sanitní vůz z roku 1943

Sanitní vůz z roku 2012
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Růženu Maškovou – dětskou psychiatrickou lékařku
Uznávaná a vyhledávaná dětská psychi-
atrička MUDr. Růžena Mašková z ostrav-
ské městské nemocnice slaví významné
životní jubileum. Blahopřejeme!
Jestliže bychom se rozhodli vyhlásit Oskara 
mezi lékaři, v kategorii za celoživotní dílo, 
bezpochyby bychom nominovali MUDr.
Růženu Maškovou z Městské nemocnice
v Ostravě.  Není mnoho žen, které s úctou
a pokorou zasvětily život oboru tak náročné-
mu, jakým dětská psychiatrie bezesporu je. 
Pomineme-li nespornou profesionalitu, vidíme 
drobnou, sympatickou, křehkou ženu, kterou 
dobrá nálada a úsměv neopouští. Ačkoliv je 
MUDr. Mašková již několik let v důchodu, zů-
stává s městskou nemocnicí i nadále pracovně
spjata. Na psychiatrické pohotovosti nebo na 
záchytce vezme občas službu, zvána je na od-
borná lékařská konzilia, vyhotovuje odborná 
posouzení. Kromě toho publikuje a učí na 
Ostravské univerzitě. Nadto ještě dochází  za 
pacienty do Hospice sv. Lukáše.  Životní sílu 
a esprit by jí mohl závidět leckterý čtyřicátník. 
Narodila se na Slovensku. Tatínek byl poš-
tovní úředník a maminka učitelka. Rodina 
se záhy přestěhovala na Moravu.  Se sestrou 
vyrůstaly v harmonické rodině.  Oba rodiče, 
zvláště pak maminka, s laskavostí sobě vlast-
ní vštěpovala dcerám pevné morální zásady. 
Na nich staví po celý život. Po maturitě na 
gymnáziu, po vzoru starší sestry, vystudovala 
lékařskou fakultu v Olomouci. 
Co Vás přivedlo k oboru dětská psychiatrie?
Roli sehrála náhoda. Starší sestra zvolila pro-
fesi dětské zubní lékařky, já se rozhodla pro 
psychiatrii.  Po škole jsem na umístěnku na-
stoupila do Psychiatrické léčebny v Opavě. 
Ale táhlo mne to do Ostravy.  Tady v té době 
byla pouze jedna dětská psychiatrická ambu-
lance. Měla jsem štěstí, lékařka, která ji vedla, 
odcházela na mateřskou dovolenou. K dětem 
jsem měla vždycky blízko. Jsou úžasné svou 
bezprostředností. Neměnila bych. 
Dětských psychiatrů je jako šafránu
Pokud se nemýlím, v současné době jsou
v Ostravě čtyři dětští psychiatři.  A troufám si 
říci, že je to málo. Malých pacientů přibývá. 
S dítětem je náročnější práce  než s dospělým 
pacientem a velmi důležitá je spolupráce rodi-
ny. Bez její účasti ani moderní psychiatrie nic 
nezmůže. I rodič musí upravit svoje přístu-
py.  Ze všech stran jsou na děti kladeny čím 
dál větší nároky.  O to více by měli být rodiče 
nablízku. Hovořit s nimi o všem, co je zajímá. 
Nestačí dát dítěti střechu nad hlavou, najíst, 
obléci jej, pořídit počítač a mobil.   Pro dítě je 
velmi  důležité, aby vědělo, že se má na koho 
obrátit, komu plně důvěřuje, s kým by mohlo 
probrat svoje názory. A nemusí se jednat vždy 
jen o rodiče,  může to být děda,  babička, 
teta. Pakliže nikoho takového ve svém oko-
lí nenajde, může se stát, že se chytne špatné 
party. Člověk opravdu žasne, co se skrývá
v takové mladistvé osobnosti  pod maskou, 
kterou se kolikrát stydí odložit.   

Týrané děti 
Týrané děti jsou velmi smutnou kapitolou. 
Také proto, že se na tyto případy ve většině 
případů  přichází zcela náhodou. Převážná 
část případů se děje  za zavřenými dveřmi. 
Týrané děti zpravidla plně akceptují své ro-
diče. Sami si dávají za vinu, že provedli něco 
špatného, za co si trest plně zaslouží. Tatínek 
nebo maminka to s ním přeci myslí vždycky 
dobře. Vzpomínám si na jeden případ. Chla-
pec na nižším stupni základní školy. Paní uči-
telka si stěžovala, že se hoch v lavici neustále 
vrtí, neposedí a vyrušuje. Napomínala jej, 
psala poznámky, nic nepomáhalo. Vyslala jej 
tedy k odbornému vyšetření. Teprve to odha-
lilo, že se jedná o týrané dítě. Klučina, když 
něco provedl nebo přinesl ze školy poznám-
ku, byl obdařen abnormálním výpraskem. Na 
zadnici měl opravdu velké modřiny. 
Dobří holubi se vracejí
Za svou kariéru jsem vyšetřila, léčila a pomohla
stovkám dětí. Na některé pacienty si dodnes 
vzpomínám.Také se mi stalo, že mne jeden
z dávných klientů po mnoha  letech vyhledal, 
aby mi poděkoval.  S některými dříve dět-
skými, nyní dospělými se  tu a tam vídám na 
záchytce, kde občas za kolegy vezmu službu.
Z toho velkou radost nemám. 
Nová generace lékařů
Jak se dívám na nastupující generaci mladých 
lékařů? Budoucnost vidím v dobrém světle. 
Studium medicíny je velmi náročné. I přesto v 
očích mladých mediků a mediček shledávám 
nadšení a zapálení pro věc. Víte, nelze hovořit 
o profesi lékaře. Lékař, to je hlavně poslání. 
Musí to jít od srdíčka. 

Recept na ....
Snažím se zdravě žít a být v pohodě. Práce 
mne naplňuje, ale najít si čas na relax je také 
důležité. Zajímám se o cvrkot v našem měs-
tě. Občas zajdu na koncert nebo do divadla. 
Doma mám pejsky. Takže procházky se psy za 
každého počasí mne udržují v dobré fyzické 
kondici. A také pozitivní myšlení. To je hodně 
důležité. Každý den začínám s úsměvem. 
Závěrem přání 
Je mnoho lidí, kteří přirozeně kolem sebe vy-
zařují pozitivní energii ve dvaceti a také ve 
třiceti letech. To jde ještě docela snadno. Pak 
řady řídnou, nastává „šeď“ středního věku 
(čtyřicátníci a padesátníci). Ale ti houževnatí 
to dokážou i tehdy. Mistři svého oboru to umí
i v šedesáti. Sedmdesátník s pozitivní aure-
olou je všeobecně uctíván. Ale co říci, když 
někdo ten dar charismatu dotáhne do osm-
desátky a ještě to vypadá, že nekončí!  Paní 
doktorku obdivuji. A také si říkám, že takový
člověk byl vybrán matkou přírodou jako 
Krásná Živá Provokace. V době egocentrizmu 
a schraňování je to provokace v tom smyslu,
že když mnoho dáváte tak vám neubývá,
ale dostane to, co si nikdy za peníze nekoupíte
a to je dar plného života. 
A tak přeji paní doktorce, za sebe i za všechny 
ostatní kolegy z nemocnice, ať si té plnosti hez-
ky užije. A věřte, že ona to umí též brilantně! 

PhDr. Svatopluk Antoš, odd. Psychiatrie
a Ambulance klinické psychologie

S přáním pevného zdraví do dalších let se 
připojuje primariát oddělení psychiatrie
a vedení Městské nemocnice Ostrava. 
     
        Za rozhovor děkuje Bc. Darina Majková

Dětská psychiatrická lékařka MUDr. Růžena Mašková
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Na gynekologickém a porodnickém oddělení 
Městské nemocnice Ostrava mají nově lékaři 
k dispozici špičkový mobilní ultrazvuk. Mo-
derní přenosný vyšetřovací přístroj zakoupila 
nemocnice z vlastních prostředků. Uplatnění 
zařízení je široké. Zejména v oboru gyneko-
logie. Mohou jej však využít i lékaři ostatních 
oddělení nemocnice. Jeho hlavní předností je 
dostupnost a rychlost při vyšetřeních náhlých 
zdravotních stavů u ošetřovaných.  
„Mobilní ultrazvuk, který jsme zakoupili, je na-
prosto srovnatelný s moderními stacionárními ul-
trazvuky, s nimiž v nemocnici běžně pracujeme,“ 
říká primář oddělení Gynekologie a porodnictví 
MUDr. Marek Ožana a dodává: „Jeho obrovskou 
výhodou je mobilita. V podstatě vypadá jako 
notebook. Je lehký a skladný. Napájen je klasicky 
ze zdroje, ale i, a to jej činí výjimečným, z vlast-
ního akumulátoru. Mimo zdroj je schopen praco-
vat až několik hodin.  Lékař může ultrazvukové 
vyšetření vykonat přímo u pacientky na pokoji 
nebo na porodním či operačním sále. Naložit jej 
může i do sanitky a vyšetření provést mimo areál 
nemocnice. Dnešní medicína se bez ultrazvuko-
vého vyšetření prakticky neobejde. Gynekologie 
obzvlášť. Před 15 až 20 lety mělo gynekologické 
oddělení městské nemocnice k dispozici pouze 
jeden stacionární ultrazvuk. Dnes máme přístrojů 
celkem pět. Ultrazvukové vyšetření je dnes ne-
sporným pomocníkem. Odhalí všechny gyneko-
logické diagnózy. Obecně je nejvýznamnějším 
přínosem v péči o těhotnou před a po porodu.  
Umožní rychleji odhalit, zdali nenastaly skry-
té poporodní komplikace a nebude-li zapotřebí 
urychleně operativně zasáhnout. Také v přípa-
dech pooperačních stavů jde o zásadní věc. Paci-
entka po operaci nemusí přecházet nebo přejíždět 
s lůžkem do speciální ultrazvukové vyšetřovny. 
Lékař ji vyšetří přímo na pooperačním pokoji.“   
Nový mobilní ultrazvuk na operačním sále sehrál 
svou roli na výbornou i v následujícím případě. 
„Přivezli k nám nastávající maminku v 10. týdnu 
těhotenství. Situace byla o to závažnější, že se jed-
nalo o ženu po umělém oplodnění. Paní krvácela 
z vaječníku. Museli jsme jednat rychle, aby nebyl 

ohrožen plod. Ženu jsme ihned laparoskopicky 
operovali. Mobilní ultrazvuk nám rychle pomohl
s nesnadným rozhodnutím, zda a jak opero-
vat.  Nastávající maminka, po pár dnech na 
lůžku, bez komplikací, nemocnici opustila,“ 
uvádí primář gynekologie a porodnice MUDr.
Marek Ožana.
Závěrem dodáváme informaci, že se na naše 
gynekologicko-porodnické oddělení v průběhu 
loňského roku 2012 obrátilo nejvíce rodiček od 
roku 2008. Zatímco téměř ve všech porodnicích 
v Moravskoslezském kraji klesl počet porodů
o 5 – 10 %, nám vzrostl počet narozených mimi-
nek o 30 %. To svědčí o stoupající oblíbenosti po-
rodnice a spokojenosti maminek. Právem se naše 
nemocnice pyšní titulem Nemocnice přátelská 
dětem (Baby Friendly Hospital Initiative). V roce 
2011 porodnice Městské nemocnice Ostrava pro-
šla kompletní rekonstrukcí a řadí se mezi nejmo-
dernější porodnická zařízení v České republice.
         (red)

Díky mobilnímu ultrazvuku mohou lékaři ošetřit
maminky přímo na pokoji

Zahrádkáři mají nejeden manuál, kde je napsá-
no, jak se připravit na zimu, jak na jaro, co dě-
lat na podzim a na co nezapomenout v létě. A 
co my lidi? Taky občas máme potřebu odkudsi 
vyšťárat nějaké doporučení, jak se připravit na 
Vánoce, či jak zvládat podzimní deprese nebo 
rozvod. Ale takový manuál pro všechny a o 
všech krásných i podivných zákoutích zahra-
dy našeho bytí ještě nikdo nenapsal. Nicméně 
občas je možné vydat nějakou útlou zprávu, 
která není návodem, ale jakousi inspirací. Což, 
zrovna dnes (19. 2.), když hustě padají vločky 
je možná i vhodné, neboť je to zpráva o jaru. 
Ba dokonce několik zpráv. 
Zpráva č. 1.  Přes všechny propady do šera 
zimní deprese a přes všechen ten stereotyp, 
který slévá barvy do lepivé šedi, platí, že jaro 
nevyhnutelně přijde. Prorazí to, co umrtvuje 
naši duši a ani tělu to neprospívá. V symbolic-

ké rovině je to zpráva přírody o tom, že změna 
je možná. Je to zpráva přírody, a my jsme také 
její součásti, že nejsme mrtvi, ale živí. Ale jeli-
kož jsme lidi a občas na signály přírody už ne-
slyšíme, tak to holt musíme někdy popostrčit. 
Zpráva č. 2. To je to doporučení nebo popostr-
čení. Je třeba se části toho šedivého neživého 
zbavit. 
Symbolicky to vyjadřuje jarní úklid. Nemusí 
to být komplexní dezinfekční teror. Ale aspoň 
někde je třeba odstranit usazenou špínu a co je 
možná důležitější, zbavit se nějakého haram-
pádí a pár nepotřebných věcí. Tělesná očistná 
kůra po zimě má stejný význam. Pro to nové je 
třeba udělat trochu místa. 
Zpráva č. 3. Počátkem jara se na konci staré 
větve objeví něco nového. Větev se nevymění 
celá, jen něco přibude. Stejně tak i my můžeme 
podle svého naturelu udělat něco nového. Ne-

musí to být generální změna, stačí kousek. Ale 
musí se provést. I malý důkaz je důkaz. Může 
to být nové oblečení, nová kytka do obýváku, 
nový účes. Můžeme si dopřát nějaký zážitek, 
který je pro nás v něčem nový.  Jet na nějaké 
místo, kde jsme ještě nebyli. Proč třeba jezdit 
každé jaro na Pustevny? Můžete jet poprvé na 
jaře třeba do Vídně nebo do arboreta v nedale-
kých Nových Dvorech a užít si erupci tamních 
barev a vůní. Někdy to dá práci, najít to nové, 
ale vyplatí se to! Dáte sami sobě zprávu, že se 
stále můžete nějakým způsobem rozvíjet. Že 
jste nerezignovali. I milimetr a gram změny má 
svou cenu. Já už mám jarní úkol vyřešen. A tak 
přeji důvěrně hezké jaro. Slibuji, fakt dorazí. 

Autor: PhDr. Svatopluk Antoš, Linka důvěry 
Ostrava
Oddělení Psychiatrie Městské nemocnice Ostrava

Jarní zpráva z Linky Důvěry
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Marie Brožová
Jiřina Pažíková

Drahomíra Kamarádová
Iva Mencová

Marcela Pilarová
Lenka Zmrzlíková

Jan Fuciman
MUDr. Hana Borská

25 let v MNO:
Viktoria Čajková
Ilona Wintrová
30 let v MNO:
Anna Gelová

MUDr. Cyril Kučera
Miroslava Přívozníková

V měsíci březnu
slaví významné životní 

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům gratulujeme!

Centrum léčby závislosti na tabákuCentrum léčby závislosti na tabákuCentrum léčby závislosti na tabákuCentrum léčby závislosti na tabáku    

Vám nabízí řešení, jak přestat kouřit: 

• odbornou intervencí zaměřenou na vlastní léčbu závislosti na 
tabáku 

• diskusí o nejčastějších situacích, které mohou vést k relapsu kouření 
• navrhuje farmakologickou a další léčbu k vyřešení psychosociální 

a fyzické složky závislosti na nikotinu 
    
Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.    

Před vyšetřením vyplníte:Před vyšetřením vyplníte:Před vyšetřením vyplníte:Před vyšetřením vyplníte:    
1. Minnesotský dotazník závislosti 
2. Škálu závislosti na cigaretách 
3. Fagerstömův test závislosti na nikotinu 
4. Jednoduchý test na chronickou obstrukční plicní nemoc 

První vyšetření trvá cca 60 minut, další kontrolní vyšetření cca 30 minut.

Kde:Kde:Kde:Kde: Pneumologie a ftizeologie (Plicní) Městské nemocnice Ostrava 
ObjednáníObjednáníObjednáníObjednání: T: +420 596 193 529    E: plicniobj@mnof.cz 

MUDr. Lucie Cwiková 

Poděkování oddělení
ortopedie za ukázkovou péči

Poděkování lékařům a sestřičkám 
z pohotovosti a kardiologie

Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení 
ortopedie, lůžková stanice B za ukázkovou 
péči. Na oddělení ortopedie jsem byla hos-
pitalizovaná po celkové výměně kolenního 
kloubu. Přístup všech lékařů a hlavně sestřiček 
byl výborný. Zejména sestřičkám bych chtěla 
vyjádřit obrovský dík za jejich obětavý přístup
a za ochotu, se kterou se mnou každý den jed-
naly. Přestože operace i následná léčba byla 
dosti bolestivá, budu na pobyt na tomto oddě-
lení ráda vzpomínat už jen pro tuto péči, kterou 
mi zde všichni věnovali.
  Děkuji a s pozdravem
           Ludmila Dobiášová, Ostrava

Chtěla bych alespoň touhle cestou poděkovat 
lékařům a sestřičkám z pohotovosti a kardio-
logie za skvělou a hlavně rychlou péči o mého 
otce Jiřího Kaplana, který byl dne 30. prosin-
ce přivezen do vaší nemocnice s rozsáhlým 
infarktem. Velmi oceňuji rychlý zásah první 
pomoci a také to, že se lékař (bohužel neznám 
jeho jméno) přišel za mým otcem posléze po-
dívat a zeptat se, jak se mu daří. Rovněž dě-
kuji MUDr. Kaučákovi za jeho profesionální 
přístup, skvěle odvedenou práci a poskytnutí 
prvních informací a také MUDr. Horákovi, se 
kterým jsem osobně hovořila. V poslední řadě 
patří dík sestřičkám, kterým nebylo na obtíž, 
aby mého tatínka na Silvestra vyvezly na vy-
hlídku, aby viděl ohňostroj. Velmi oceňuji ten-
to lidský přístup.
Děkuji všem, kteří se podíleli na péči o mého 
tatínka!
       S velkým díky
      Mgr. Vendula Němečková - dcera

Poděkování oddělení hemodialýzy

Takhle báječně jsem se v nemocnici nikdy
necítila, říká trojnásobná maminka

Rozhodl jsem se poděkovat Vaším prostřednic-
tvím oddělení hemodialýzy. Zvláště pak MUDr. 
Letochovi a vrchní sestře PhDr. Mrázkové, jakož 
i celému kolektivu zdravotníků za péči, kterou 
věnovali téměř 7 let mé těžce nemocné manželce 
paní Lence Blochové.
Obdivuji jejich obětavost a profesionalitu, s jakou 
se po celou dobu mé manželce věnovali a snahu 
vytvořit pacientovi téměř domácí prostředí.

Chci poděkovat i celému kolektivu zdravotníků
Interny A. Díky nim se moje těžce nemocná 
manželka dožila téměř 70 let, a posledních 6 
měsíců bylo hodně těžkých.

         Ještě jednou díky a obdiv všem
  Manžel: Breitkopf Horst

Ve vaší porodnici jsem porodila své třetí dítě 
a musím podotknout, že nemocnice prochá-
zí velkými změnami. Musím pochválit nejen 
vybavení porodního pokoje, ale hlavně lidský 
přístup lékařů, sester i učenek. Porod díky nim 
byl pro mě příjemným a ráda bych všem ještě 
jednou poděkovala za tak úžasný přístup.
Na oddělení šestinedělí musím rovněž po-
chválit nejen paní doktorky, ale hlavně sta-
rostlivé sestry, které byly vždy připraveny
a s úsměvem ochotny mi zodpovědět otázky
a pomoci s miminkem.

Bohužel neznám jména všech, kteří se účast-
nili mého porodu, ale pokud to jde dohledat, 
prosím, poděkujte jim, protože takhle báječně 
jsem se opravdu v nemocnici nikdy necítila.

Přeji vám, ať jde oddělení stále kupředu
a máte spoustu spokojených maminek.

   S pozdravem
            Grygarčíková Ivana


