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Ostravská městská nemocnice slavnostně 
otevřela dvě nová oddělení

„Město bude v rozvoji nemoc-
nice i nadále pokračovat. Vý-
znam městské nemocnice pro 
Ostravu a okolí je obrovský,“ 
řekla náměstkyně primátora 
Simona Piperková.

Poděkování
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Celková délka vzdělávacího programu bude zahrnovat 70 hodin teorie a 50 hodin
praxe a bude probíhat blokově, celkem 120 hodin kontaktní výuky dle schvále-
ného 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.

Termín konání kurzu je za předpokladu naplnění kapacity naplánován od září 
během celkem třinácti dnů až do 18. října, zkoušky budou v listopadu.

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.

„Ostravská městská nemoc-
nice se tak stala platným čle-
nem v zavádění akreditačních 
standardů nejen v  České re-
publice, nýbrž v celé Evropské 
unii “ sdělil Marx.

Akreditační certifi kát předal nemocnici osobně ředitel
Spojené akreditační komise o.p.s. MUDr. David Marx

Nový sanitní vůz pro přepravu pacientů je ošetřen
nano nástřikem.

Blahopřejeme k jubileu!

Slavnostního předání se zúčastnila také Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora města Ostravy. 

Nová sanitka nabízí pacientům
větší komfort. 

Městská nemocnice Ostrava pořádá akreditovaný kvalifi kační kurz

Cena kurzu je 5.450,- Kč vč. DPH.

Řidič vozidla dopravy nemocných
a raněných
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Ostravský debatní klub MY 50+, 
v rámci projektu Ostrava – město přá-
telské pro každý věk, ve spolupráci 
s  Knihovnou města Ostravy a Koor-
dinačním centrem seniorů Ostrava, 
uspořádali  v Klubu Atlantik v Ostravě 
setkání na téma 

„Ostravské zdravotnictví
pohledem občanů“.

Co občané na ostravském zdravotnic-
tví oceňují, co se jim naopak na něm 
nelíbí a zda se setkávají v ordinacích 
s respektem, ohledy a úctou k pacien-
tovi a zdaleka nejen o tom pohovořili 
a na otázky odpovídali náměstkyně 
primátora města Ostravy Simona Pi-
perková a ředitel Městské nemocnice 
Ostrava Tomáš Nykel.                 (red)

Jarní odborné setkání gynekologů 

Ostravský diabetologický den 

Hrad žije první pomocí 2013
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Ostravská městská nemocnice slavnostně otevřela dvě
nová oddělení - Nefrologické a hemodialyzační centrum
Tak šel čas…..

Rok 2013
1988 2010 2012
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Tak šel čas…..

1984 1994 2010
Rok 2013

Ostravská městská nemocnice slavnostně otevřela dvě
nová oddělení - Oddělení centrální sterilizace
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Nemocnice se obrovsky posunula dopředu, říká primářka 
onkologického oddělení MUDr. Dagmar Molendová

„Možnosti vidím v biologic-
ké léčbě, kde přibývají nové 
preparáty. A do popředí se 
dostává genetika, takže se 
dá očekávat, že půjdeme 

cestou léčby na míru.“

„Mluví se o screeningových 
programech, ať je to o ná-
dorech prsu, děložního číp-
ku, u mužů prostaty. Teď 
se hodně hovoří o prevenci 
v  rámci vyšetřování nádoru 
tlustého střeva a konečníku. 
V jeho výskytu hrajeme prim 

v rámci Evropy.“
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Dětský den v rehabilitačním stacionáři

Milan Baroš přišel potěšit malé pacienty
„Jsem především táta dvou 
capartů a tak si dovedu 
představit, jaké to musí být 
těžké být tady bez rodičů
a sourozenců a trávit čas na 
nemocničním lůžku. Chtěl 

jsem děti potěšit.“
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MUDr. Emilie Krobová
Vladimír Kameníček
Daniela Skarlatosová
Danuše Krchňáková

Eduard Konečný
Hana Kloziková

Jarmila Cholavová
Vratislava Hejmalová
MUDr. Jiřina Dušková

Jiří Adamčík
Petr Vašek

Daniela Lindovská
Eva Vojtelová

Hana Kokešová
Šárka Ježová

30 let v MNO:
Marcela Dedková

25 let v MNO:
Marta Žigová

Bc. Bohdana Matějková

20 let v MNO:
MUDr. Michal Hájek

Radana Krejčí
Pavlína Rončková
Adéla Matějková
Jarmila Badurová
Kamila Výtisková

Silvie Wolfová
Hana Olbrechtová

Karin Masná
Martina Lenčíková
Bc. Pavla Slavíková
Bc. Iveta Galbavá

Miroslava Sembolová

V měsíci červnu slaví
významné životní

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování všem, kteří o mne 
pečovali na metabolické JIP

Poděkování pracovníkům
převozové služby

Vděčné poděkování


