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Díky nanotechnologii jsme dosáhli 
vyššího standardu hygieny

Jaroslav Hanačík, zástupce společnosti NanoGT, předává řediteli městské nemocnice Tomáši 
Nyklovi certifi kát, který osvědčuje, že v nemocnici byly vybrané prostory ošetřeny speciální 
nanotechnologií. Dalšími aktéry tiskové besedy byla náměstkyně primátora města Ostravy 
Simona Piperková a Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava.

Jako první zdravotnické zařízení v ČR jsme 
dosáhli více než 50%  zlepšení mikrobiální 
čistoty ovzduší na odděleních JIP a ARO 
a tím i zvýšení ochrany zejména směrem 
k pacientům. Potvrzují to výsledky měře-
ní Zdravotního ústavu v Ostravě. Měst-
ská nemocnice Ostrava je v tomto odvětví 
opravdovým průkopníkem nejen v České 
republice!
Na tiskové besedě, která se v naší nemocni-
ci  konala koncem března,  informoval ředitel 
nemocnice MUDr. Tomáš Nykel o přijatých 
opatřeních, která zajišťují vyšší standard hy-
gieny v nemocnici. Podstatně více ochrání  
pacienty, návštěvníky a personál nemocnice 
před kontaktními nákazami. Opatření výrazně 
snižují napadení organismu pacientů s oslabe-
nou imunitou nežádoucími mikroorganismy
a zabraňují následným komplikacím.

Dosáhnout nových nadstandardních podmí-
nek pro ochranu osob se podařilo díky vyu-
žití nejnovějších nanotechnologií a nanoma-
teriálů, jejichž odbornou aplikaci provedla 
v nemocnici specializovaná fi rma NanoGT 
a.s.  Revoluční metodu využití nanomateriálů  
vyvinuli odborníci ve spolupráci s předními 
japonskými fi rmami. Vlastní výzkum fi rma 
prováděla více než 2 roky. Se zájmem jsme se 
jako zatím jediná nemocnice v České republi-
ce do  projektu zapojili a stali se jeho součástí.

Odborný dohled nad  výzkumem a nezávis-
lé hodnocení účinnosti nových technologií 
v oboru zdravotnictví vedl Zdravotní ústav 
v Ostravě. Ten provedl také vyhodnocení 
účinků nástřiku v naší nemocnici.  

„Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto oje-
dinělého projektu zapojit. Do budoucna plá-
nujeme provést  odborné a vysoce efektivní 
nanonástřiky i na dalších odděleních nemoc-
nice a v sanitkách. Úspěšná léčba našich paci-
entů je pro nás prioritou a vše co nám k tomu  
napomáhá,  vítáme“ zhodnotil spolupráci na 
úspěšném projektu  MUDr. Tomáš Nykel, ře-
ditel ostravské městské nemocnice.
                    Pokračování na straně 2

Městská nemocnice Ostrava získala 
akreditaci Spojené akreditační komi-
se a obdržela certifi kát kvality. Minulý 
týden k nám zavítala akreditační komise 
a její členové prověřovali, zda-li naše 
nemocnice splňuje požadavky akreditač-
ních a  hodnotících standardů řízení kva-
lity a bezpečí. Ty musí být v souladu se 
zákonem o zdravotních službách a pod-
mínkách jejich poskytování a vyhláškou 
o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
zdravotní péče.
Co to znamená a co obnáší takový proces? 
Jedná se o podrobné hodnocení kvality 
daného zdravotnického zařízení a pokrý-
vá veškeré oblasti jeho činnosti. Souvi-
sí přímo či nepřímo s pacienty. Komise 
zkrátka prověřila městskou nemocnici 
takřka od sklepa až po půdu. Zaměřila 
se zejména na úroveň poskytované péče, 
prošla zdravotní dokumentace pacientů, 
provedla kontrolu předpisu a podávání 
léků, předávání informací o pacientovi 
v rámci výměny služeb na odděleních
a podobně. Členové komise rovněž mo-
nitorovali dodržování platné legislativy
a stranou nezůstalo ani stravování pacien-
tů nebo třeba běžný úklid. 
Vše dopadlo na výtečnou. Můžeme hrdě 
prohlásit, že jsme úspěšně prošli akredi-
tačním auditem podle Spojené akreditač-
ní komise České republiky. Máme vy-
soce kvalifi kovaný tým lékařů, sestřiček
i ostatních zaměstnanců a pacientům 
dlouhodobě poskytujeme kvalitní dostup-
nou péči. Naší prioritou je  pacient, kte-
rý svému lékaři opravdu věří. A co jsme 
akreditací získali?  Pro Ostravu nemocni-
ci, která opět postoupila o stupínek výš. 
Děkuji všem zaměstnancům nemocnice.

    MUDr. Tomáš Nykel
          ředitel MNO

Opatření výrazně snižují mož-
nost napadení organismu pa-
cientů s  oslabenou imunitou 
nežádoucími mikroorganismy

a následnými komplikacemi.

Na akreditaci nemocnice
„vydělají“ především Ostravané

Foto: Petr Žižka
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Podporu nových přístupů  vyjádřila zástup-
kyně zřizovatele nemocnice, náměstkyně pri-
mátora města Ostravy ing. Simona Piperková. 
Zdůraznila, že význam městské nemocnice 
pro Ostravu a okolí je obrovský a  že se stále 
daří zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní 
péče, která je již nyní na velmi vysoké úrovni. 

Městská nemocnice Ostrava  jménem svým 
i jménem svých pacientů děkuje společnosti 
NanoGT,  která provedla speciální ošetření 
interiérů v jejím zařízení a to zcela zdarma. 
         (red)

Nástřik nanosuspenze na vanu v porodním boxu.

Účastníci kardiologického semináře zaplnili přednáškový sál hotelu Mamaison Imperiál do 
posledního místa

O ukázku provedení speciálního ošetření byl 
ze strany novinářů obrovský zájem. 

Přicházejí nové standardy 
mikrobiální čistoty a hygieny
a Městská nemocnice Ost-
rava je v  tomto segmentu 
opravdovým průkopníkem 

nejen v České republice.

Lékařští odborníci si předávali zkušenosti
„Během posledních dvaceti let zaznamenaly
všechny medicínské oblasti obrovský vze-
stup. Lékaři mají přístup k nejmodernějším
diagnostickým i léčebným metodám. Díky 
zkušenostem, které si mohou předávat na 
vzdělávacích akcích je zaručena ta nejlepší 
dostupná péče pacientům.“

             MUDr. Tomáš Nykel,
   ředitel Městské nemocnice Ostrava

Nejnovější poznatky v  léčbě kar-
diovaskulárních onemocnění byly 
tématem kardiologického semináře 
Kardiologické oddělení uspořádalo v  konfe-
renčních prostorách hotelu Mamaison Impe-
riál odborně vzdělávací seminář. Přednášeli 

nilo konference, kterou pořádalo oddělení 
Gynekologie a porodnictví ostravské městské 
nemocnice. Přednáškový blok otevřel primář 
oddělení Marek Ožana. Dále hovořili lékaři 
Michal Mihula, Pavel Orlík a Hana Podešvo-
vá. Na programu byla antikoncepce, využití 
CO2 laseru nejen v gynekologické praxi, po-
rodnictví v Africe a resuscitace novorozenců.

Pracovní večer na téma „Eutanázie 
– pro a proti“
Česká lékařská společnost - Spolek lékařů Os-
trava uspořádal v prostorách Městské nemoc-
nice Ostrava výjimečný pracovní večer. Dvě 
stovky posluchačů z řad odborné veřejnosti 
vyslechlo příspěvky a postřehy přednášejí-
cích na téma „Eutanázie – pro a proti“. Atmo-
sféru pracovního večera umocnila přítomnost 
Mons. Františka Václava Lobkowicze, bisku-
pa ostravsko-opavské diecéze. Odbornou roz-
pravu na téma, které se týká nejen pacientů ve 
věci rozhodování, jak si přejí nebo nepřejí být 
léčeni, resuscitováni nebo udržováni ve stavu, 
který jim téměř neposkytuje šanci na přežití, 
vedli primáři městské nemocnice Tomáš Mrá-
zek, Cyril Kučera, Rostislav Sojka a Marcel 
Frýbl. 
Zajímavé byly rovněž postřehy hostů, nemoc-
ničního kaplana ThLic. Václava Tomiczka 
a Mgr. Kateřiny Havelkové, zdravotní sestry 
z Hospice sv. Lukáše v Ostravě.       (red)

špičkoví kardiologové z naší nemocnice i od-
borníci z jiných uznávaných kardiologických 
pracovišť. Současné možnosti léčby a jakým 
směrem se bude kardiologie vyvíjet v obec-
ném měřítku, přednesli uznávaní kardiolo-
gové ostravské městské nemocnice Radim 
Kryza, Karel Novobílský, Marcel Heczko
a Ivo Horák. Zkušenosti z jiných kardiologic-
kých pracovišť představili lékaři Zdeněk Stá-
rek z Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
a Radim Brát z Kardiochirurgického centra 
Fakultní nemocnice Ostrava.

Pravidelná konference nemocnice 
tentokrát pod taktovkou gynekolo-
gicko-porodnického oddělení
Bezmála sto zdravotních sestřiček se zúčast-

„Plánujeme provést odborné 
a vysoce efektivní nanoná-
střiky i na dalších odděleních 
nemocnice a v sanitkách.“

MUDr. Tomáš Nykel, ředitel MNO

Díky nanotechnologii jsme dosáhli vyššího standardu hygieny
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Personál oddělení Gynekologie a porod-
nictví Městské nemocnice Ostrava vychází 
svým pacientkám neustále vstříc a snaží se 
jim zpříjemňovat pobyt v nemocnici, jak 
je to jen možné. V poslední době zavedli 
nový způsob tlumení bolesti při porodu či u 
menších operačních zákroků a opomenout 
bychom také neměli investici do nových 
moderních gynekologických vyšetřovacích 
křesel.

„Nový způsob tlumení bolesti spočívá v inha-
laci plynu Entonox, což je směs kyslíku a oxi-
du dusného (laicky řečeno rajský plyn). Vyu-
žívá se jako inhalační analgesie před porodem 
v takzvané první době porodní a je možno jej 
využít také u malých operačních zákroků, jako 
je například šití hráze po porodu a podobně,“ 
uvedla vrchní sestra oddělení Gynekologie
a porodnictví Bc. Dana Cechelová s tím, že jde 
o nadstandardní hrazenou službu. „Maminky, 

které tento způsob analgetizace u nás vyzkou-
šely, byly spokojené,“ zhodnotila Cechelová.
Další zvýšení komfortu na gynekologicko-
-porodnické oddělení ostravské městské ne-
mocnice spočívá v zakoupení dvou nových 
gynekologických vyšetřovacích křesel v cel-
kové hodnotě bezmála sedmdesát tisíc korun. 
„Nová krásná a moderní křesla pro vyšetřo-
vání rodiček byla umístěna na oddělení šesti-
nedělí a také na gynekologické části odděle-
ní,“ vysvětlila Cechelová, která také dodala, 
že do budoucna plánují na svém oddělení další 
změny ve prospěch pacientek. „Budeme rušit 
jídelní místnost na oddělení šestinedělí a ma-
minky se pak budou stravovat přímo na svých 
pokojích, aby mohly být i v této době s mi-
minkem a nemusely od něj odcházet,“ uzavře-
la vrchní sestra Bc. Cechelová.      (red)

Oddělení Gynekologie a porodnictví
neustále zvyšuje komfort

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace pořádá akreditovaný kvalifi kační 
kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných na základě udělení akreditace Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR. Platnost akreditace pro pořádání kurzu je do 31. 8. 2015.

Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin 
praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schváleného 

rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 do 16:15 hod). 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část 
praktická). Absolventi obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH.

Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován v níže uvede-
ných termínech:

Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdělání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na adresu:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání,

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava

Dotazy e-mailem: irena.hlavata@mnof.cz.

16.9. - 20. 9. 2013 - 1. část

30.9. - 4. 10. 2013 - 2 část

14.10. - 18. 10. 2013 - 3. část

zkoušky 4. 11. a 5. 11. 2013

Akreditovaný kvalifi kační kurz Řidič
vozidla dopravy nemocných a raněných
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pokojích, aby mohly být i v této době s mi-
minkem a nemusely od něj odcházet,“ uzavře-
la vrchní sestra Bc. Cechelová.      (red)

Oddělení Gynekologie a porodnictví
neustále zvyšuje komfort

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace pořádá akreditovaný kvalifi kační 
kurz Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných na základě udělení akreditace Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR. Platnost akreditace pro pořádání kurzu je do 31. 8. 2015.

Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin 
praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schváleného 

rozvrhu (pondělí až pátek, vždy od 8:00 do 16:15 hod). 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (část teoretická, část 
praktická). Absolventi obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH.

Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován v níže uvede-
ných termínech:

Žádost o zařazení spolu s doklady (vzdělání, ŘP, zdravotní způsobilost) zašlete na adresu:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, oddělení vzdělávání,

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava

Dotazy e-mailem: irena.hlavata@mnof.cz.

16.9. - 20. 9. 2013 - 1. část

30.9. - 4. 10. 2013 - 2 část

14.10. - 18. 10. 2013 - 3. část

zkoušky 4. 11. a 5. 11. 2013

Akreditovaný kvalifi kační kurz Řidič
vozidla dopravy nemocných a raněných
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Vladimíra Košaře – primáře urologického oddělení 
Městské nemocnice Ostrava
MUDr. Vladimír Košař pochází z Ostravy, 
konkrétně z městského obvodu Plesná. Po 
vystudování gymnázia v Ostravě-Porubě 
nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. V Městské ne-
mocnici Ostrava působí od roku 1970, kdy 
zde vykonával praxi ještě v rámci vysoko-
školského studia. O čtyři roky později na-
stoupil na urologické oddělení, na kterém, 
s výjimkou přerušení z důvodu vojenské 
služby a později kvůli zdravotním problé-
mům, působí dodnes. Jeho mnohaleté zku-
šenosti a vstřícná povaha z něj činí erudo-
vaného odborníka s lidským přístupem ke 
každému pacientovi.
Pane primáři, jestli správně počítám, v ost-
ravské městské nemocnici pracujete téměř 
čtyřicet let…
Ano, už tomu tak bude. Patřím k těm věrným. 
Jak jste se dopracoval ke specializaci v uro-
logii? Byl to Váš předem vytyčený cíl, nebo 
šlo o shodu náhod?
Různé obory jsem si „vybíral“ v průběhu stu-
dia a jako jeden z mnoha dalších jsem se chtěl 
nakonec věnovat gynekologii. Ale vzhledem 
k tomu, že na gynekologicko-porodnickém 
oddělení v té době nebylo místo, byla mi na-
bídnuta možnost uplatnění na oddělení urolo-
gickém, jakožto v příbuzném oboru. Nabídku 
jsem přijal a dnes můžu říct, že toho vůbec 
nelituji. Urologie je komplexní obor – od am-
bulantního vyšetření s rentgenovou a sono  
diagnostikou, přes operační zákroky, až po ná-
slednou péči a sledování chronických pacien-
tů. Někteří chronicky nemocní pacienti k nám 
docházejí třeba dvacet i více let, což je dáno 
strukturou diagnóz, se kterými se zde setkává-
me. I takové pacienty mám ve své péči a pak 
jsou to vztahy víc než pouze profesní.

Zejména pro muže je návštěva urologa pří-
mo strašákem. Každý lékař musí být zá-
roveň i tak trochu psychologem a musí se 
umět vcítit do kůže pacienta, u Vašeho obo-
ru to zřejmě platí dvojnásob, je tomu tak?
Je pravdou, že muži ale i ženy mají opravdu 
velké obavy hlavně z endoskopických vy-
šetření, ale řekl bych, že je to dáno zejména 

tím, že mnohdy mají zkreslené informace. 
Tyto obavy bych označil za přehnané, neboť 
s rozvojem moderních lékařských technologií 
a léčených postupů nejsou urologické výkony 
zdaleka tak „dramatické“. Faktem však zůstá-
vá, že jde o intimní obor, proto považuji za 
velmi důležité navázat s pacientem kontakt 
a získat si jeho důvěru. Podstatný je rovněž 
přístup samotného pacienta, který si musí uvě-
domit, že dané vyšetření je pro jeho prospěch.
Čím vším se naše urologické pracoviště za-
bývá? Je v něčem nadstandardní?
Jsme plně srovnatelní s jinými samostat-
nými urologickými pracovišti. Máme však 
dlouholetou tradici, naše urologické odděle-
ní bylo založeno v roce 1947. Máme dobré 
zkušenosti s řešením močových kamenů en-
doskopickými přístupy, které jsou pro mo-
derní urologii charakteristické. Provádíme 
operace při nádorovém onemocnění prostaty. 
V operativě složitých onkologických výko-
nů spolupracujeme s onkologickými cent-
ry, rovněž tak při drcení kamenů rázovými 
vlnami spolupracujeme s okolními urolo-
gickými pracovišti. Je to racionální, proto-
že tyto přístroje k drcení kamenů jsou drahé
a péče u závažných onkologických pacientů 
je centralizovaná. Do budoucna plánujeme 
rozšířit výkony o laparoskopické metody.
 V čem vidíte největší posun, pokud bychom 
měli srovnat dobu, kdy jste do městské ne-
mocnice nastoupil, a současnost?
Obrovský posun spatřuji v rozvoji moderních 
lékařských technologií, zejména pak v rozvo-
ji zobrazovacích metod jako je rentgen, sono
a magnetická rezonance, které přispívají 
k včasné a precizní diagnostice. Díky rozvoji 
endoskopické techniky a souvisejícím přístro-
jům se významně zlepšila léčba onkologic-
kých onemocnění měchýře, močovodů a led-
vinné pánvičky, provádíme záchovné operace 

při řešení nádorů ledvin, díky laboratorním 
vyšetřením se výrazně zlepšila diagnostika 
nádoru prostaty. U onkologických onemocně-
ní je rovněž díky možnostem onkologů velký 
posun v léčbě těchto onemocnění ve spoluprá-
ci s urology. 
Dvanáct let jste vykonával funkci zástup-
ce primáře a od roku 2002 jste primářem. 
Změnilo se toho pro Vás se změnou funkce 
moc?
Zásadní rozdíl je zejména v odpovědnosti. 
Každý primář má odpovědnost jak za pacien-
ty, tak za personál i za ostatní věci týkající se 
oddělení.  Myslím si, že práce lékařů i zdra-
votních sester je náročná a stresující, proto se 
snažím působit pozitivně a vytvářet pohodové 
pracovní prostředí. Důkazem toho může být
i fakt, že naši nejbližší spolupracovníci, lékaři 
a sestry z ARO, na naše sály rádi chodí.

Jde vidět, že máte svou práci opravdu rád. 
Co považujete za svůj úspěch?
Momentálně mám dobrý pocit z toho, že se 
podařilo stabilizovat lékařský kolektiv, že se 
nám daří společně s kolegy zavádět nové me-
tody a že pacienti jsou s naší péčí spokojeni Za 
to poslední patří dík také všem sestrám a nižší-
mu zdravotnickému personálu. To mě opravdu 
těší, a jelikož se blíží neodvratně čas odchodu 
z funkce, nebude to pro mě až tak zlomové, 
když vím, že v horizontu mnoha dalších let 
bude chod oddělení bez problémů pokračovat 
a že bude o pacienty dobře postaráno. Nikdy 
jsem si nemyslel, že medicína, i na chirurgic-
kém oboru, má „stát a padat“ s jedním člově-
kem, je to vždy týmová práce.
Prozraďte nám také něco z osobního živo-
ta. Co rád děláte ve volném čase? Jaké jsou 
Vaše záliby?
Mám rád sport, částečně se mu věnuji aktiv-
ně a musím přiznat, že teď asi více pasivně, 
„sportuji“ teď formou práce kolem rodinného 
domku. Pokud jde o cestování, rád navštěvuji 
místa v Evropě, ať už coby poznávací, nebo 
relaxační pobyty, vzdálenější destinace mě ani 
moc nelákají. Hlavně si však nyní užívám ra-
dost z mých tří vnoučat.
       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

Primář urologického oddělení
MUDr. Vladimír Košař

„Obrovský posun spatřuji 
v  rozvoji moderních lékař-
ských technologií, zejména 
pak v  rozvoji zobrazova-
cích metod, jako je rentgen, 
sono a magnetická rezonan-
ce, které přispívají k včasné 

a precizní diagnostice.“

„Myslím si, že práce lékařů 
i zdravotních sester je ná-
ročná a stresující, proto se 
snažím působit pozitivně
a vytvářet pohodové pra-

covní prostředí.“

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák potěšil růžičkou pacientky na Geriatrii
a Kardiologii.

Rovněž pro klientky v Domě sociálních služeb 
v Ostravě Radvanicích připravil personál mi-
lou oslavu k MDŽ. Ženám přijel popřát ředitel 
městské nemocnice Tomáš Nykel. Každou z nich 
obdaroval kytičkou a krátce s nimi pohovořil. 
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S náručí plnou růží přišel hejtman Moravsko-
slezského kraje Miroslav Novák do naší nemoc-
nice, aby popřál ženám u příležitosti svátku žen.
V doprovodu ředitele nemocnice Tomáše Nykla 
a jeho náměstka Petra Šmída zavítali na oddělení 
kardiologie a geriatrie. Hospitalizovaným paci-
entkám pogratulovali, obdarovali je růží a popřáli 

brzké uzdravení. Nezapomněli ani na lékařky
a zdravotní sestřičky.  Poděkovali jim za mnohdy 
nelehkou práci a popřáli mnoho sil. 
„Mezinárodní den žen má více než stoletou tradi-
ci a své opodstatnění.  A je důležité připomenout 
ženám, jak moc pro nás znamenají,“ řekl hejtman 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který 

s růžičkou a úsměvem potěšil pacientky. 
„Na oddělení geriatrie pobývají často osamělí 
senioři a seniorky. Jsme rádi, že si pan hejtman 
ve svém nabitém programu vyšetřil čas, přišel
a rozveselil naše pacientky. A je hezké, když žena 
dostane kytičku,“ dodal ředitel nemocnice Tomáš 
Nykel.          (red)

Hejtman Miroslav Novák popřál pacientkám k svátku žen

Žáci ze základní školy Ostrčilova ve středu 27. 
března zavítali za klienty Domu sociálních slu-
žeb při Městské nemocnici Ostrava. V rámci 
projektu „Tvořivá dílna“ tak děti zpestřily se-
niorům každodenní program společným tvoře-
ním krásných velikonočních dekorací. Senioři 
při tom dětem se zájmem povyprávěli, jak oni 
sami slavili velikonoční svátky za svého dět-
ství, co doma vařili a pekli a na co všechno si 
pamatují. 
Klienti Domu sociálních služeb za pomoci 
malých studentů soustředěně zdobili veliko-
noční vajíčka a vyráběli věnečky, košíčky či 
pomlázky. Děti jim při tom ochotně asistovaly 
a celé dopolední tvoření se neslo ve velmi pří-
jemné, bezprostřední atmosféře. „Velmi tento 
projekt vítáme, je to pro naše klienty přínos, 
neboť mohou při tomto mezigeneračním setká-
ní načerpat energii a vitalitu od dětí a zároveň 
si procvičí motoriku prstů,“ sdělila vedoucí 
Domu sociálních služeb Mgr. Gabriela Ada-
musová. 
Z návštěvy školáků byli nadšení i samotní 
senioři. „Moc si to tvoření užívám, i když na 
výstavu by ty mé výtvory asi nešly dát, mé 
ruce už nejsou tak zručné jako dříve,“ řekla 
s úsměvem Božena Kolářová, jedna z klientek 
Domu sociálních služeb. „Dohlíží na mě tady 
Zuzanka a s výrobou dekorací mi pomáhá. Je 
zajímavé, jak se teď role obrátily a pro změ-
nu se z dětí stali naši učitelé a rádci,“ podotkla 
Kolářová. 
„Děti základní školy Ostrčilova jsou tahounem 
celé této akce. Velmi oceňuji, že jde o interak-

tivní činnost, ze které si odnesou zážitky jak 
naši klienti, tak samotní žáci,“ podotkla zdra-
votně-sociální pracovnice pro aktivizační čin-
nosti Domu sociálních služeb Bc. Lenka Poli-
chronovová, která se stará o zaplnění volného 
času klientů a snaží se je vést k soběstačnosti. 
        (red)

Žáci základní školy pomáhali klientům Domu sociálních služeb 
vyrábět velikonoční ozdoby

Děkujeme Mgr. Hiklové ze Základní školy Ostrčilova za to, že 
zavítala za klienty Domu sociálních služeb a podělila se s námi 
o skvělé žáky, kteří umí pomáhat a vnést radost do života na-
šim seniorům. Doufáme, že do budoucna bude příležitost si 
podobnou akci zopakovat. Už teď se na vás moc těšíme!

Za klienty Domu sociálních služeb Mgr. Gabriela Adamusová
a Bc. Lenka Polichronovová 
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Vladimíra Košaře – primáře urologického oddělení 
Městské nemocnice Ostrava
MUDr. Vladimír Košař pochází z Ostravy, 
konkrétně z městského obvodu Plesná. Po 
vystudování gymnázia v Ostravě-Porubě 
nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. V Městské ne-
mocnici Ostrava působí od roku 1970, kdy 
zde vykonával praxi ještě v rámci vysoko-
školského studia. O čtyři roky později na-
stoupil na urologické oddělení, na kterém, 
s výjimkou přerušení z důvodu vojenské 
služby a později kvůli zdravotním problé-
mům, působí dodnes. Jeho mnohaleté zku-
šenosti a vstřícná povaha z něj činí erudo-
vaného odborníka s lidským přístupem ke 
každému pacientovi.
Pane primáři, jestli správně počítám, v ost-
ravské městské nemocnici pracujete téměř 
čtyřicet let…
Ano, už tomu tak bude. Patřím k těm věrným. 
Jak jste se dopracoval ke specializaci v uro-
logii? Byl to Váš předem vytyčený cíl, nebo 
šlo o shodu náhod?
Různé obory jsem si „vybíral“ v průběhu stu-
dia a jako jeden z mnoha dalších jsem se chtěl 
nakonec věnovat gynekologii. Ale vzhledem 
k tomu, že na gynekologicko-porodnickém 
oddělení v té době nebylo místo, byla mi na-
bídnuta možnost uplatnění na oddělení urolo-
gickém, jakožto v příbuzném oboru. Nabídku 
jsem přijal a dnes můžu říct, že toho vůbec 
nelituji. Urologie je komplexní obor – od am-
bulantního vyšetření s rentgenovou a sono  
diagnostikou, přes operační zákroky, až po ná-
slednou péči a sledování chronických pacien-
tů. Někteří chronicky nemocní pacienti k nám 
docházejí třeba dvacet i více let, což je dáno 
strukturou diagnóz, se kterými se zde setkává-
me. I takové pacienty mám ve své péči a pak 
jsou to vztahy víc než pouze profesní.

Zejména pro muže je návštěva urologa pří-
mo strašákem. Každý lékař musí být zá-
roveň i tak trochu psychologem a musí se 
umět vcítit do kůže pacienta, u Vašeho obo-
ru to zřejmě platí dvojnásob, je tomu tak?
Je pravdou, že muži ale i ženy mají opravdu 
velké obavy hlavně z endoskopických vy-
šetření, ale řekl bych, že je to dáno zejména 

tím, že mnohdy mají zkreslené informace. 
Tyto obavy bych označil za přehnané, neboť 
s rozvojem moderních lékařských technologií 
a léčených postupů nejsou urologické výkony 
zdaleka tak „dramatické“. Faktem však zůstá-
vá, že jde o intimní obor, proto považuji za 
velmi důležité navázat s pacientem kontakt 
a získat si jeho důvěru. Podstatný je rovněž 
přístup samotného pacienta, který si musí uvě-
domit, že dané vyšetření je pro jeho prospěch.
Čím vším se naše urologické pracoviště za-
bývá? Je v něčem nadstandardní?
Jsme plně srovnatelní s jinými samostat-
nými urologickými pracovišti. Máme však 
dlouholetou tradici, naše urologické odděle-
ní bylo založeno v roce 1947. Máme dobré 
zkušenosti s řešením močových kamenů en-
doskopickými přístupy, které jsou pro mo-
derní urologii charakteristické. Provádíme 
operace při nádorovém onemocnění prostaty. 
V operativě složitých onkologických výko-
nů spolupracujeme s onkologickými cent-
ry, rovněž tak při drcení kamenů rázovými 
vlnami spolupracujeme s okolními urolo-
gickými pracovišti. Je to racionální, proto-
že tyto přístroje k drcení kamenů jsou drahé
a péče u závažných onkologických pacientů 
je centralizovaná. Do budoucna plánujeme 
rozšířit výkony o laparoskopické metody.
 V čem vidíte největší posun, pokud bychom 
měli srovnat dobu, kdy jste do městské ne-
mocnice nastoupil, a současnost?
Obrovský posun spatřuji v rozvoji moderních 
lékařských technologií, zejména pak v rozvo-
ji zobrazovacích metod jako je rentgen, sono
a magnetická rezonance, které přispívají 
k včasné a precizní diagnostice. Díky rozvoji 
endoskopické techniky a souvisejícím přístro-
jům se významně zlepšila léčba onkologic-
kých onemocnění měchýře, močovodů a led-
vinné pánvičky, provádíme záchovné operace 

při řešení nádorů ledvin, díky laboratorním 
vyšetřením se výrazně zlepšila diagnostika 
nádoru prostaty. U onkologických onemocně-
ní je rovněž díky možnostem onkologů velký 
posun v léčbě těchto onemocnění ve spoluprá-
ci s urology. 
Dvanáct let jste vykonával funkci zástup-
ce primáře a od roku 2002 jste primářem. 
Změnilo se toho pro Vás se změnou funkce 
moc?
Zásadní rozdíl je zejména v odpovědnosti. 
Každý primář má odpovědnost jak za pacien-
ty, tak za personál i za ostatní věci týkající se 
oddělení.  Myslím si, že práce lékařů i zdra-
votních sester je náročná a stresující, proto se 
snažím působit pozitivně a vytvářet pohodové 
pracovní prostředí. Důkazem toho může být
i fakt, že naši nejbližší spolupracovníci, lékaři 
a sestry z ARO, na naše sály rádi chodí.

Jde vidět, že máte svou práci opravdu rád. 
Co považujete za svůj úspěch?
Momentálně mám dobrý pocit z toho, že se 
podařilo stabilizovat lékařský kolektiv, že se 
nám daří společně s kolegy zavádět nové me-
tody a že pacienti jsou s naší péčí spokojeni Za 
to poslední patří dík také všem sestrám a nižší-
mu zdravotnickému personálu. To mě opravdu 
těší, a jelikož se blíží neodvratně čas odchodu 
z funkce, nebude to pro mě až tak zlomové, 
když vím, že v horizontu mnoha dalších let 
bude chod oddělení bez problémů pokračovat 
a že bude o pacienty dobře postaráno. Nikdy 
jsem si nemyslel, že medicína, i na chirurgic-
kém oboru, má „stát a padat“ s jedním člově-
kem, je to vždy týmová práce.
Prozraďte nám také něco z osobního živo-
ta. Co rád děláte ve volném čase? Jaké jsou 
Vaše záliby?
Mám rád sport, částečně se mu věnuji aktiv-
ně a musím přiznat, že teď asi více pasivně, 
„sportuji“ teď formou práce kolem rodinného 
domku. Pokud jde o cestování, rád navštěvuji 
místa v Evropě, ať už coby poznávací, nebo 
relaxační pobyty, vzdálenější destinace mě ani 
moc nelákají. Hlavně si však nyní užívám ra-
dost z mých tří vnoučat.
       Za rozhovor děkuje Ing. Lucie Rapantová.

Primář urologického oddělení
MUDr. Vladimír Košař

„Obrovský posun spatřuji 
v  rozvoji moderních lékař-
ských technologií, zejména 
pak v  rozvoji zobrazova-
cích metod, jako je rentgen, 
sono a magnetická rezonan-
ce, které přispívají k včasné 

a precizní diagnostice.“

„Myslím si, že práce lékařů 
i zdravotních sester je ná-
ročná a stresující, proto se 
snažím působit pozitivně
a vytvářet pohodové pra-

covní prostředí.“

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák potěšil růžičkou pacientky na Geriatrii
a Kardiologii.

Rovněž pro klientky v Domě sociálních služeb 
v Ostravě Radvanicích připravil personál mi-
lou oslavu k MDŽ. Ženám přijel popřát ředitel 
městské nemocnice Tomáš Nykel. Každou z nich 
obdaroval kytičkou a krátce s nimi pohovořil. 
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S náručí plnou růží přišel hejtman Moravsko-
slezského kraje Miroslav Novák do naší nemoc-
nice, aby popřál ženám u příležitosti svátku žen.
V doprovodu ředitele nemocnice Tomáše Nykla 
a jeho náměstka Petra Šmída zavítali na oddělení 
kardiologie a geriatrie. Hospitalizovaným paci-
entkám pogratulovali, obdarovali je růží a popřáli 

brzké uzdravení. Nezapomněli ani na lékařky
a zdravotní sestřičky.  Poděkovali jim za mnohdy 
nelehkou práci a popřáli mnoho sil. 
„Mezinárodní den žen má více než stoletou tradi-
ci a své opodstatnění.  A je důležité připomenout 
ženám, jak moc pro nás znamenají,“ řekl hejtman 
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, který 

s růžičkou a úsměvem potěšil pacientky. 
„Na oddělení geriatrie pobývají často osamělí 
senioři a seniorky. Jsme rádi, že si pan hejtman 
ve svém nabitém programu vyšetřil čas, přišel
a rozveselil naše pacientky. A je hezké, když žena 
dostane kytičku,“ dodal ředitel nemocnice Tomáš 
Nykel.          (red)

Hejtman Miroslav Novák popřál pacientkám k svátku žen

Žáci ze základní školy Ostrčilova ve středu 27. 
března zavítali za klienty Domu sociálních slu-
žeb při Městské nemocnici Ostrava. V rámci 
projektu „Tvořivá dílna“ tak děti zpestřily se-
niorům každodenní program společným tvoře-
ním krásných velikonočních dekorací. Senioři 
při tom dětem se zájmem povyprávěli, jak oni 
sami slavili velikonoční svátky za svého dět-
ství, co doma vařili a pekli a na co všechno si 
pamatují. 
Klienti Domu sociálních služeb za pomoci 
malých studentů soustředěně zdobili veliko-
noční vajíčka a vyráběli věnečky, košíčky či 
pomlázky. Děti jim při tom ochotně asistovaly 
a celé dopolední tvoření se neslo ve velmi pří-
jemné, bezprostřední atmosféře. „Velmi tento 
projekt vítáme, je to pro naše klienty přínos, 
neboť mohou při tomto mezigeneračním setká-
ní načerpat energii a vitalitu od dětí a zároveň 
si procvičí motoriku prstů,“ sdělila vedoucí 
Domu sociálních služeb Mgr. Gabriela Ada-
musová. 
Z návštěvy školáků byli nadšení i samotní 
senioři. „Moc si to tvoření užívám, i když na 
výstavu by ty mé výtvory asi nešly dát, mé 
ruce už nejsou tak zručné jako dříve,“ řekla 
s úsměvem Božena Kolářová, jedna z klientek 
Domu sociálních služeb. „Dohlíží na mě tady 
Zuzanka a s výrobou dekorací mi pomáhá. Je 
zajímavé, jak se teď role obrátily a pro změ-
nu se z dětí stali naši učitelé a rádci,“ podotkla 
Kolářová. 
„Děti základní školy Ostrčilova jsou tahounem 
celé této akce. Velmi oceňuji, že jde o interak-

tivní činnost, ze které si odnesou zážitky jak 
naši klienti, tak samotní žáci,“ podotkla zdra-
votně-sociální pracovnice pro aktivizační čin-
nosti Domu sociálních služeb Bc. Lenka Poli-
chronovová, která se stará o zaplnění volného 
času klientů a snaží se je vést k soběstačnosti. 
        (red)

Žáci základní školy pomáhali klientům Domu sociálních služeb 
vyrábět velikonoční ozdoby

Děkujeme Mgr. Hiklové ze Základní školy Ostrčilova za to, že 
zavítala za klienty Domu sociálních služeb a podělila se s námi 
o skvělé žáky, kteří umí pomáhat a vnést radost do života na-
šim seniorům. Doufáme, že do budoucna bude příležitost si 
podobnou akci zopakovat. Už teď se na vás moc těšíme!

Za klienty Domu sociálních služeb Mgr. Gabriela Adamusová
a Bc. Lenka Polichronovová 
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Jana Krupíková
Lenka Jelínková
Darina Grymová

Marie Némethová
Alena Klajbanová
Anna Valečková

Kateřina Šrámková
Jarmila Holušová

Eva Dobešová
Anna Matýsková
Alena Grajzová
Jana Chromá

Vladimír Štefánik
MUDr. Jarmila Zabloudilová

Jaroslav Kopřiva

20 let v MNO:
MUDr. Šárka Harabišová

Michaela Smějová

V měsíci dubnu
slaví významné životní 

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Velký dík
ortopedickému oddělení

Poděkování týmu neurochirurgie

Dne 20. února jsem byla operována na ortope-
dickém oddělení na Fifejdách. Výměna kolen-
ního kloubu. Napřed jsem ležela na oddělení 
B, po operaci na oddělení A ortopedického 
oddělení. Na obou odděleních o nás pečoval 
zdravotnický personál k naší spokojenosti. 
Svou náročnou práci vykonávaly sestry odbor-
ně, s láskou a úsměvem. Všem patří velký dík.
        
       S pozdravem
                   Hana Hořínková

Tímto emailem chci vyjádřit velké poděkování 
celému kolektivu oddělení neurochirurgie ve-
dené panem primářem MUDr. Marianem Sta-
rým. Velké poděkování patří zástupci primáře 
MUDr. Petrovi Veselskému a všem lékařům 
oddělení, kteří se podíleli na mé operaci a na 
následné péči, lékařům a sestrám na JIP i na 
běžném lůžkovém oddělení. Po celou dobu 
hospitalizace mi byla věnována příkladná péče 
ze strany lékařů i velmi příjemných a citlivých 
sester.

Byla jsem na operaci nádoru mozku. Ačkoliv 
jsem neměla velkou naději, díky naprosto špič-
kové práci MUDr. Petra Veselského a ostatních 
lékařů jsem nejen přežila, ale vracím se do nor-
málního života a ke své práci.

Díky perfektní práci celého oddělení se mohu 
opět těšit ze života.
                   Miroslava Černohlávková

Dobrý den, pane primáři,

dne 10.3.2013 jsem porodila ve Vaší porod-
nici svého prvorozeného syna. Chtěla bych 
touto cestou moc poděkovat a poslat velkou 
pochvalu celému personálu porodního sálu, 
šestinedělí i novorozeneckého oddělení. Dok-
torky i sestřičky mi byly nejen během porodu, 
ale také po dobu na šestinedělí velkou oporou. 
S úsměvem na tváři mi se vším vždy pomohly, 
všechno trpělivě vysvětlily a ukázaly. Musím 
také zdůraznit, že během porodu maximálně 
respektovaly mé porodní přání! S radostí mu-
sím říct, že Váš tým je nejen velice profesi-
onální, ale také maximálně lidský a obětavý
a jsem opravdu ráda, že jsem si k porodu vy-
brala právě městskou nemocnici. I díky tomu 
mi dnes doma leží v postýlce krásný zdravý 
chlapeček. 

Ještě jednou díky celému Vašemu týmu!

     S pozdravem
                Pavla Adamusová

Poděkování všem
na porodnici


