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Prestižní ocenění v anketě Sestra 
Moravskoslezského kraje putuje 
do nemocnice „na Fifejdách“
V pátek 12. dubna 2013 proběhlo v AULE 
Vysoké školy báňské – Technické univerzi-
ty Ostrava slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety Sestra Moravskoslezského kraje, 
které se zúčastnil také náměstek ministra 
zdravotnictví Martin Plíšek a náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje pro 
zdravotnictví Jiří Martínek.
Sestra Moravskoslezského kraje je projekt 
zaměřený na ocenění úsilí, nikdy nekončící 
práce a trpělivosti všech zdravotních sester.
Cílem je zvýšení společenské prestiže tohoto 
povolání a podpora ochoty zdravotních sester 
setrvat v našem regionu.

Ocenění se udělují v těchto kategoriích:

• Sestra v ambulantní sféře zdravotnického
• zařízení – zařízení sociální péče
• Sestra u lůžka ve zdravotnickém zařízení
• – zařízení sociální péče
• Porodní asistentka
• Sestra Cena veřejnosti – cena pacientů
• Čestná cena Moravskoslezského kraje

Je nám ctí oznámit, že nejvyšší ocenění „Čest-
ná cena Moravskoslezského kraje“ putuje do 
naší nemocnice. 
Za celoživotní přínos do zdravotnictví byla 
oceněna paní Margita Malíšková, náměstkyně 
ředitele pro ošetřovatelskou péči, vrchní sestra 
Kardiologického oddělení Městské nemocnice
Ostrava. Paní Mališková si „odvezla“ nádher-
nou cenu, a to osobní automobil Hyundai. 

Být sestrou je poslání, celoživotní ochota
pomáhat, rozdávat radost a lásku za všech 
okolností. Poskytovat náročnou a profesionál-
ní asistenci nejen lékařům, ale především všem 
pacientům. Sestry s pacienty tráví nejvíce
času, prakticky celou svoji pracovní dobu.
Jejich podíl na uzdravení pacienta je stejně tak 
významný, jako podíl lékaře, který s nemoc-
ným stráví několik minut denně.  Jejich práce 
je náročná, mnohdy velice tvrdá a především 
zodpovědná.

Paní Margitě Malíškové k ocenění blaho-
přejeme!         (red)

Rozhovor s paní Margitou Malíškovou
najdete na str. 4.

Kolegyně a kolegové,

v minulých dnech jsme dokončili několi-
kaleté přípravy k akreditaci naší nemoc-
nice. S blížícím se termínem návštěvy 
auditorů SAK bylo možno na nás pozo-
rovat zvyšující se tenzi a nervozitu, což je 
pochopitelné. Současně se projevil, dnes 
již vzácný jev soudržnosti a semknutosti 
všech zaměstnanců v medicínských i ne-
medicínských oborech i hrdost na to, že 
jméno každého z nás je spojeno s Měst-
skou nemocnicí Ostrava, která dnes patří 
k nejlepším poskytovatelům zdravotní 
péče. Denně se prezentujeme našim ne-
mocným jako profesionálové a v minu-
lém týdnu jsme to dokázali i auditorům 
SAK. Akreditací naší nemocnice jsme 
opět zvýšili její prestiž, její hodnotu na 
zdravotnickém trhu a její význam pro ob-
čany celého kraje a taky pro našeho zřizo-
vatele - Statutární město Ostravu.

    Všem vám mnohokrát děkuji!
   Tomáš Nykel

Poděkování ředitele
zaměstnancům

nemocnice

Foto: Petr Žižka

Čestnou cenu Moravskoslezského kraje si převzala paní Margita Malíšková (první zleva)        Foto: MSK 



STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XIII / ČÍSLO 5 / KVĚTEN 2013

Nastávající maminky volí porodnici „na Fifejdách“
Moderní porodnice ostravské městské nemocnice se stala v roce 2012 nejvyhledávanější 
V Moravskoslezském kraji se podle statistik 
v roce 2012 narodilo méně dětí než v roce 
2011. Ve všech porodnicích hlásí úbytek 
porodů. Výjimkou je porodnice Městské 
nemocnice Ostrava.
„V loňském roce se na nás obrátilo nejvíce 
rodiček od roku 2008. Vybralo si ji 1324 ma-
minek.  Na svět u nás přišlo nejvíce dětí za po-
sledních pět let. Přicházejí k nám také nastá-
vající maminky z jiných okresů. V uplynulém 
roce to bylo 536 mimoostravských žen. Rodila 
u nás dokonce i paní z Brna. Porovnáme-li rok 
2011 a 2012, činí nárůst o 250 porodů, zhruba 
tedy o  30 %.  To svědčí o tom, že se naše 
porodnice těší stále větší oblíbenosti,“ sděluje 
k porodnici  Marek Ožana, primář Gynekolo-
gie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava 
a dodává: „Zajišťujeme nejmodernější porod-
nickou péči, komplexní prenatální diagnosti-
ku, ultrazvukový screening vrozených vad a 
péči o rizikové a patologické těhotenství. Za-
bezpečujeme intermediální péči pro předčasné 
porody od 31. týdne těhotenství. Samozřej-
mostí je špičkový operační sál k neodkladným 
císařským řezům a taky skvělý tým zdravotní-
ho personálu.“

Porodnice na Fifejdách, jak se jí lidově říká, 
prošla v roce 2011 rozsáhlou rekonstrukcí, 
která si vyžádala investice ve výši bezmála 
padesát milionů korun. Může se tak řadit mezi 
nejmodernější porodnická zařízení v České 
republice. Je bezbariérová, klimatizovaná a je 
bezesporu chloubou nemocnice. 
 „Máme jedny z nejmodernějších porodních 
boxů, tj. samostatné porodní pokoje. Kvalitně 
vybavené porodní sály splňují parametry svě-
tové úrovně a poskytují nadmíru komfortní a 
intimní prostředí. Tady maminka tráví dobu 
do porodu a zároveň porodí, a to za přítom-
nosti svého doprovodu. Mají zajištěno napros-
té soukromí. Všechna porodnická lůžka jsou 
polohovatelná, a umožňují tak využít alterna-
tivních poloh porodu. V jednom z porodních 
boxů je umístěna i relaxační vana, jedinečná 
v České republice. Maminky můžou využít jak 
alternativní metody tišení bolesti u porodu na-
příklad využitím analgetického a relaxačního 
účinku teplé vody v porodní vaně, tak pomocí 
moderních metod, jako epidurální analgezie 
nebo inhalace směsi kyslíku a oxidu dusného, 
laicky řečeno rajského plynu. Nechybí vlastní 
sociální zázemí, lednice, plazmová televize, 
připojení na internet či relaxační pomůcky“ 
představuje porodní trakt vrchní sestra Dana 
Cechelová.
Porod je několikahodinová záležitost a tak si 
nastávající rodiče, resp. spíše tatínkové,  krátí 
chvíli  sledováním televize. A když k tomu dá-
vají sportovní přenosy, to se pak rodí budoucí 

těhotné. V jejich průběhu budoucí rodiče se-
znamujeme s porodnicí a personálem, který je 
provází až do porodu. A tatínkové za účast u 
porodu u nás neplatí.“
Objednat se k prohlídce porodnice lze na tel. 
čísle 596194451, 596192712.
Po porodu je o matky a novorozence také dob-
ře postaráno. Oddělení šestinedělí má tři zcela 
nové  nadstandardní pokoje. Celkem je jich 
na gynekologií šest. Zájem o ně stále narůstá, 
proto se počítá s dalšími. Jsou vybaveny vlast-
ním sociálním zařízením, telefonní linkou, 
lednicí, LCD televizorem a Wi-Fi připojením. 
Návštěvy jsou zde neomezené. Není problém 
ubytovat i tatínka nebo kohokoliv z příbuz-
ných.          (red)

olympionici nebo slavní fotbalisté. Alespoň  to 
tak vidí jejich čerství otcové. Pravděpodobně 
však budou mít konkurenci. Sotva před pár 
dny totiž v porodnici ostravské nemocnice 
porodila chlapečka manželka záložníka  FC 
Baník Vladana Milosavljeva.  

„Všichni, kteří se rozhodují, kde přivedou 
svého potomka na svět, si mohou porodnici 
každý čtvrtek odpoledne prohlédnout a podí-
vat se jaké prostředí nabízíme, promluvit si 
s personálem a zeptat se na vše, co je zajímá. 
O prohlídky je obrovský zájem. Umožňujeme 
tak maminkám, aby se mohly rozhodnout, ve 
které ostravské nemocnici „TO BUDE“ říká 
staniční Renata Dobranská a dodává „pro 
nastávající maminky pořádáme i kurzy pro 

Porodní box s relaxační vanou

„V  loňském roce se na nás 
obrátilo nejvíce rodiček od 
roku 2008. Vybralo si ji 1324 
maminek.  Na svět u nás při-
šlo nejvíce dětí za posled-

ních pět let.

Máme jedny z nejmoderněj-
ších porodních boxů, tj. sa-
mostatné porodní pokoje.

Nastávající rodiče si mohou 
porodnici prohlédnout kaž-
dý čtvrtek od 13:00 hodin.
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Poradna pro kojení a Horká linka

Již řadu let v  ostravské městské 
nemocnici funguje „Horká lin-
ka kojení“. Ženy se tak mohou 
obracet na odborníky s  prosbou
o praktickou pomoc a radu. Linka 
je hojně využívána. „Zaznamená-
váme v průměru tři sta telefonátů 
ročně“ sdělila vedoucí lékařka no-
vorozeneckého oddělení městské 
nemocnice Zdeňka Lišková a do-
dává „v praxi jde o to, aby co nejví-
ce maminek kojilo své děti a pokud 
možno co nejdelší dobu. Mateřské 
mléko obsahuje bílkoviny, tuky, 
cukry a minerální látky. Je nejvhod-
nější, nejpřirozenější a nenahra-
ditelnou výživou pro zdravý růst
a vývoj dítěte. Navíc ovlivňuje
i zdraví matky.“ Lékařka dále po-
ukazuje na to, že je důležité, aby 
dítě bylo přikládáno k matce už po
porodu na porodním sále.  
Od září loňského roku v nemocnici
funguje poradna, na kterou se mo-
hou v případě potřeby kojící matky 
obrátit. A že jsou maminky opravdu 
v dobrých rukách svědčí i fakt, že 

zdravotnické organizace (WHO)
a českého výboru pro UNICEF.   
              (red)

vedoucí lékařka novorozeneckého 
oddělení Zdeňka Lišková je člen-
kou národního výboru pro kojení, 
lektorkou a konzultantkou Světové 

Novorozenecké oddělení Městské
nemocnice Ostrava
Nemocniční 20
Ostrava 

Ordinační hodiny:
v běžný pracovní den 9.00 - 15.00 hod  
nebo po dohodě na tel. č.:
596 194 719

Podporujeme kojení a provozujeme „horkou linku“

Horká linka kojení – NONSTOP – 596 192 721
nebo v běžný pracovní den od 7.00 do 15.30h na tel. č.:  596 194 719

Poradna pro podporu kojení 

Městská nemocnice Ostrava se 
právem pyšní titulem Baby Frien-
dly Hospital Initiative. Ve volném 
překladu z angličtiny do češtiny to 
znamená, že dané zdravotní zaří-
zení je přátelsky nakloněno dětem. 
Tento celosvětový program vyhlá-
sila světová zdravotnická organi-
zace WHO UNICEF v  roce 1991. 
Jde o program na podporu, ochra-
nu a provádění kojení.  Městská ne-
mocnice již řadu let pracuje podle 
doporučení světové zdravotnické 
organizace WHO a ocenění „Baby 
Friendly Hospital“ v České repub-
lice obdržela mezi prvními. 

Baby Friendly Hospital Initiative – Nemocnice přátelská dětem
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Titul sestra roku Moravskoslezského kraje 
za celoživotní přínos pro zdravotnictví zís-
kala náměstkyně ředitele Městské nemocnice 
Ostrava, paní magistra Margita Malíšková. 
Na „Fifejdách“ má paní Malíšková na starost 
ošetřovatelskou péči a je také vrchní sestrou 
na kardiologii. Jak sama říká, ocenění bylo 
pro ni velkým překvapením.

Opravdu jste nevěděla, že budete vyhlášena
sestrou roku?
„Skutečně jsem to nečekala. Ostatně proto 
jsem neměla ani připravenu nějakou řeč.“
Takže jste se výsledek ankety dozvěděla 
opravdu až při vyhlašování?
„Ano. Bylo nás nominováno šest a do poslední
chvíle jsme nevěděly, která z nás ocenění
získá.“

Říkáte, že jste neměla připravenu žádnou 
řeč. Nakonec jste si ale šla pro ocenění
a většinou se od vítězů takových anket
očekává, že něco řeknou. Co jste uvedla
při předávání ceny Vy?
„Především, že jsem to nečekala a že pro mne 
je to krásné zakončení náročného pracovního 
týdne, protože o půl páté téhož dne od nás od-
jeli auditoři z akreditační komise. A také, že si 
toho ocenění pochopitelně velmi vážím, pro-
tože je to ohodnocení dlouholetého snažení. 
Má práce mne velmi baví, jsem člověk akční 
a není jednoduché získat takové ocenění.“
Co podle vás rozhodlo o tom, že jste nakonec
uspěla právě Vy?
„To nám porotci sice neřekli. Ale myslím si, že 
rozhodl hlavně můj profesní životopis, protože
porotci vyhodnocovali přínos v oboru.
Takže rozhodovalo to, co a jak člověk v našem
oboru udělal.“
Rozumím -Váš životopis je pestrý a i na svém 
dnešním působišti, v Městské nemocnici
Ostrava, působíte vlastně ve dvojí roli: 
jednak jste náměstkyní ředitele a zároveň
stále pracujete jako vrchní sestra na
kardiologii.
„Ano, to byla vlastně má podmínka, když 
jsem kývla na nabídku stát se součástí vedení 
nemocnice. Tenkrát jsem řekla, že ano, ale jen 
pokud budu moci dále pracovat na kardiologii.
Díky tomu jsem totiž pořád v kontaktu s pra-
xí-tedy hlavně s našimi nemocnými. A to 
je obrovská výhoda. Čerpám například ze 
spousty připomínek pacientů i personálu a ty 
pak řešíme.“
Takže dá se říci, že onu, s prominutím „úřed-
nickou teorii“, můžete hodně porovnat
s praxí, chápu to správně?
„Ano, přesně tak.“

A stává se to? Vzpomenete si na nějakou 
konkrétní událost, kdy se praxe a teorie 
„potkala“?
„Rozhodně, například jsme zrovna teď pře-
dělávali směrnici, jejíž součástí byla i hro-
mada léků a spousta pomůcek, které přinášejí 
jenom problémy, protože se musí neustále 
kontrolovat. Díky praktickým zkušenostem 
jsme to vše zminimalizovali. Takže sestrám 
ubyla zbytečná práce a vlastně i nemocnice 
šetří hromadu léků, které často procházely 
expirací.“
Na druhou stranu, dají se zvládat dvě práce,
z nichž obě jsou náročné – jak pozice ná-
městkyně ředitele, tak práce vrchní sestry?
O Vás se dá doslova říci, že jste pořád
na dvou židlích.
„Ano, opravdu jsem na dvou židlích. Ale už 
jsem říkala, že jsem člověk akční. Proto mne 
to spíše nabíjí. Dá se to zvládnout. Pokud si 
ovšem člověk umí zorganizovat čas a delego-
vat pravomoci.“

Jak Vás berou kolegyně sestry? Nechápou 
Vás jako tu, která je tam někde nahoře?
„Ne, to rozhodně ne. Neměla jsem problém 
s žádnou vrchní sestrou. Ony mne znají
a v podstatě jsem pořád jednou z nich  - stále
jsem jednou z vrchních sester. Takže vědí, 
co ode mne čekat. Myslím, že vědí, že jsem
člověk přímý a vždy se snažím jednat fér.“

Pojďme k té „druhé židli“, tedy té, kterou 
máte ve vedení nemocnice. Co byste uvedla 
jako příklady toho, co se za poslední dva 
roky povedlo?
„Rozhodně převzetí nemocniční kuchyně. 
Tomu, abychom si vařili sami, jsem se velmi 
věnovala. Z ankety spokojenosti mezi pacienty
i pracovníky nemocnice vyplývá, že lidé hod-
notí tuto změnu velmi pozitivně. Ale těch 
úspěšných věcí je mnoho. Povedlo se otevřít 
nové plicní oddělení. Teď se připravuje he-
modialýza, nová je už centrální sterilizace…“
Jako laik mám pocit, že běžný pacient v ne-
mocnici komunikuje nejvíce se sestrami. 
Jste vlastně takový první nárazník, „schy-
táte“ asi i případné stížnosti. Je to tak nebo 
se pletu?
„Ano, to máte naprostou pravdu. Jsme tak ří-
kajíc v první linii. A právě v tom se povedl
obrovský kus práce. Je to i díky přípravě 
k akreditaci - pořádáme různé semináře,
vysíláme sestry na vzdělávací akce, což je pak 
přínosem pro sestry a hlavně pacienty. Navíc 
si dnes vybíráme sestry, které chápou, že
důležitá je nejen odbornost, ale i schopnost 
dobré komunikace s nemocnými.“
Několikrát jste v našem povídání vzpo-
mněla akreditaci. Zkuste vysvětlit, proč je 
to pro nemocnici tak důležité ocenění.
„Upřímně, kdybychom akreditaci nezískali, 
asi bych to brala jako svou životní prohru. 
Proto jsme do toho procesu dali všechno.
Takovou spolupráci, ale taky nadšení, jaké 
jsem zažívala teď, v době příprav na akreditaci,
jsem nezažila. Věděla jsem, že jsme tým, ale 
teď se to ukázalo na plno. A čím je akreditace
tak důležitá? Může se stát, že ji nemocnice ne-
získá nebo ji dostane jen na půl roku a pak se 
vše opakuje. Je to ocenění kvality naší práce
a péče o pacienty.“
Co myslíte, že v budoucnu posune nemoc-
nici zase o kus dál? Co je Vašim cílem jako 
členky vedení „Fifejd“?
„Určitě dále budeme zlepšovat kvalitu péče 
o naše nemocné. A jasná priorita nás všech
(a já budu ráda, když tomu budu moci při-
spět), je výstavba centra chirurgických
oborů, tedy toho, čemu všichni říkáme „Kost-
ka“. Nemocnice a Ostrava takovou investici 
potřebuje, posune to jak zázemí personálu tak 
především péči o pacienty.“
Nejen prací živ je člověk. Jak odpočíváte
a nabíráte síly?
„Spolu se synem se staráme o Bonu, fenku 
Brazilské fi ly. To je naše princezna. Jinak 
chodím na skupinová cvičení, kde se odrea-
guji. A se známými rádi poznáváme Beskydy. 
To je pro načerpání energie ideální.“

děkuji za rozhovor
Petr Žižka

Náměstkyně ředitele Městské nemocnice 
Ostrava, paní Mgr. Margita Malíšková

„Myslím, že sestry vědí, že 
jsem člověk přímý a vždy se 

snažím jednat fér“

„Ocenění znamenalo krásné 
ukončení náročného pracov-
ního týdne – tentýž den jsme 

získali akreditaci“
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„Primář, doktoři, sestry, vrchní sestra, sani-
táři, veškerý personál je výborný, na jednič-
ku!  Jsou všichni milí, usměvaví a je s nimi 
sranda. Je radost v této nemocnici pobývat
a zotavovat se z různých nemocí.
Jsem tady už potřetí a je to tu super. Všem 
doporučuji tuto nemocnici, aby se v ní léčili.
A jídlo je tady také super!“ 

pacientka z Interny
Dihelová Marťa

„Před dvěma lety byla v městské nemocnici hospitalizovaná moje maminka.
Zaznamenala jsem obrovskou změnu k lepšímu. Porce jsou dostatečně 
velké a strava pestrá“ podělila se o své dojmy  pacientka paní Danuše 
Bardoňová.

„Jestli ode mne chcete slyšet nějakou kritiku, nepochodíte. Vaří nám tady 
skvěle“ sděluje primář  centra hyperbarické medicíny Michal Hájek.

„Ležím tady už týden a nemám co bych kuchařům vytkl. Jídlo je moc dobré!“
uzavírá naši sondu do stravování pacient pan Antonín Golla.

„Polévka, výběr ze tří hlavních chodů, salát, pití, občas nějaká sladká
tečka na závěr. Jsem moc spokojená“ zhodnotila fyzioterapeutka z rehabi-
litačního oddělení Martina Štvrtňová. 

chutná. Soustředíme se především na kva-
litu pokrmů, nakupujeme čerstvé suroviny, 
dodržujeme normy a technologické postupy. 
Zařazujeme na jídelníček nejen českou, ale i 
mezinárodní kuchyni“ řekl vedoucí oddělení 
léčebné výživy a stravování Petr Hikl (na fo-
tografi i při výdeje jídla strávníkům). „ Občas 
se stane, že nás někdo poprosí o recept a tak 
mám pro čtenáře jeden, který se těší obzvlášť 
velké oblibě“ dodal stále usměvavý vedoucí 
kuchyně.          (red)

Dostáváme od Vás velké množství děkovných 
dopisů. Chválíte poskytovanou zdravotní péči 
a to nás velmi těší. K pobytu na nemocničním 
lůžku neodmyslitelně patří i dobrá a vyvážená 
strava. Na podzim loňského roku jsme začali 
provozovat vlastní stravovací provoz, čímž 
se výrazně zlepšila kvalita stravy pacientů i 
zaměstnanců.  Jak chutná našim pacientům, 
ale i personálu nemocnice jsme se zeptali v 
době oběda.
Těší nás, a hovořím za všechny z kuchyně, 
že pacientům i zaměstnancům v nemocnici 

Nakoukli jsme pod pokličku

Plněný lilek rajčaty a pohankou
Recept na 4 porce

Suroviny:
Lilek     2 ks
Pohanka    40 g
Rajčata    400 g
Rajský protlak    400 g
Sýr Eidam    120 g
Vejce     1 ks
Libeček
Česnek
Olej

Postup přípravy:
Lilek omyjeme a překrojíme 
na půl. Jádřince odstraníme
a dáme je stranou. Lilek posolíme
a po chvíli osušíme utěrkou. Na 
oleji orestujeme cibulku dozla-
tova, poté přidáme rajčatový 
protlak a pokračujeme v resto-
vání. Po chvíli přidáme polovinu 
oloupaných rozdrcených rajčat, 
orestujeme a podlejeme 2dcl 
vody.Přidáme propláchnutou 
pohanku a podusíme doměkka.
V průběhu dušení přidáme 
česnek, libeček, oregano a do-
chutíme solí. Nakonec přidáme 

Vhodná příloha:
Šťouchané brambory
bramborová kaše
celozrnné pečivo.

Kolektiv kuchyně městské nemocnice přeje dobrou chuť!

jeden žloutek a směs necháme 
vychladnout. Touto směsí napl-
níme vydlabané poloviny lilku.
Odstraněné jádřince a druhou 
polovinu loupaných rajčat roz-
mixujeme na jemnou směs, 
kterou dochutíme solí, pepřem 
a česnekem.Touto směsí přeli-
jeme naplněný lilek. Posypeme 
strouhaným sýrem a pečeme ve 
vyhřáté troubě cca 20 minut při 
teplotě 150°C.

Malá exkurze do nemocničního stravování
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MUDr. Tomáš Gruszka
Landina Tobolová

Jiří Adamec
Drahomíra Balnerová

Jan Čulák
Jana Gebauerová
Zdeňka Paukeová

Mgr. Margita Malíšková
Vlasta Dudková
Hana Havlíková

Ing. Marta Kroliczková

35 let v MNO:
Beatrica Vavrošová

30 let v MNO:
Marie Navrátilová

20 let v MNO:
Martina Fabiánová

Alena Lasáková
Alice Michalíková

Miroslava Nevřelová
Jitka Jochová

V měsíci kvěnu
slaví významné životní 

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování Centru hyperbarické medicíny
Vážení a milí zaměstnanci a další spolupracov-
níci Centra hyperbarické medicíny Městské ne-
mocnice Ostrava,
v únoru, po převozu z Brna kvůli otravě oxidem 
uhelnatým, jsem se dostal do vaší péče. Přestože 
se již delší dobu snažím o prožívání co nejvíce 
svých životních okamžiků naplno a s vědomím, 
že kterýkoli z nich může být mým posledním, 
byl jsem po probuzení 13. února u vás v hyper-
barické komoře i tak dosti překvapen, jak rychle 
a nečekaně pro všechny zúčastněné může ta-
kovýto osudový okamžik nastat. Co mne však 
na celé situaci překvapilo možná ještě více a 
přimělo k napsání tohoto dopisu, je pocit, který 
mne pobytem na vašem oddělení provázel a kte-
rý považuji za jednu z klíčových příčin, že jsem 
se již několik dní po propuštění, cítil prakticky 
jako před onou nešťastnou událostí. Byl to pocit 
opravdového zájmu o pacienta.
Přestože jsem u vás vědomě strávil pouze ně-
kolik málo hodin, nemohl jsem si nevšimnout 

a vzápětí tiše obdivovat, s jakým nasazením a 
zájmem přistupujete ke každému z pacientů, ba 
co více, děláte pro ně i řadu věcí tzv. navíc, což 
je dvojnásob obdivuhodné převážně proto, jak 
neoddiskutovatelně fyzicky i psychicky náročná 
vaše práce, či spíše povolání, je. Někteří z vás 
mohou můj názor jistě považovat za subjektivní 
a ovlivněný radostí z toho, že vše dopadlo tak, 
jak to dopadlo. Mohu vás však ubezpečit, že i 
u dalších pacientů, se kterými jsem se v Centru 
hyperbarické medicíny setkal, byla spokojenost 
s pobytem u vás zřejmá. Již nemálo lidí mi po-
tvrdilo, že podobný přístup k pacientovi není 
v českých zdravotnických zařízeních ani zda-
leka standardem. Co hůře, z vlastní zkušenosti 
jistě víte, že není standardem ani v celé řadě 
jiných povolání. Mám tedy vždy ohromnou ra-
dost, když zjistím, že se dnes někde stále pracuje 
poctivě a s láskou. Jsem hluboce přesvědčen, že 
takovýto přístup má vždy mnohem dalekosáh-
lejší smysl, než si většina lidí uvědomuje.

Rád bych vám tedy tímto vyjádřil upřímné po-
děkování a popřál vám, aby tíha břímě, které jste 
se rozhodli nést, nezanechala na vaší psychické 
i fyzické kondici větší než nezbytně nutné ná-
sledky  a aby vaší odměnou byl kromě radosti 
z rostoucího počtu uzdravujících se pacientů a 
dobrého pocitu z poctivě vykonané práce také 
odpovídající plat.
Závěrem bych rád zmínil, že přestože nejsem 
sympatizantem pobytu v jakýchkoli zdravotnic-
kých zařízeních a již mnoho let se kontinuálně 
snažím, abych se takovýmto zážitkům alespoň 
pravděpodobně vzdaloval, uvědomil jsem si, 
že byl-li by můj pobyt v takovéto komoře ještě 
někdy v budoucnu nevyhnutelný, podobně jako 
letos v únoru, byl bych moc rád, kdybych jej 
mohl absolvovat u vás.

    S pozdravem a přáním hezkého dne
      Radek Janáček


