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„165 let Vám poskytujeme zdravotní péči“

Děkujeme za důvěru!!!

Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí, která Ostravanům poskytu-
je zdravotní péči. Zařízení s původně 24 lůžky se postupem času dle možností rozšiřovalo a rozvíjelo 
až do jeho současné podoby. Nyní má nemocnice 682 akutních lůžek, dalších 150 lůžek v Léčebně 
dlouhodobě nemocných v  Radvanicích a 66 v Dětském rehabilitačním stacionáři v  Porubě.

Ještě nikdy ve své letité historii však nemocnice nezaznamenala takový rozmach jako za poslední tři 
roky, kdy prošla nejrozsáhlejší modernizací, kterou pamatuje. Za plného provozu stavíme, bouráme,
zateplujeme, stěhujeme a samozřejmě investujeme do modernější a kvalitnější zdravotní techniky
a technologií. V loňském roce jsme přestěhovali a otevřeli nové plicní oddělení, srovnali se zemí starou
nevyhovující budovu bývalého kožního oddělení, zmodernizovali kuchyň a změnili jejího provozo-
vatele. Letos jsme po celkové rekonstrukci otevřeli nové Nefrologické a hemodialyzační centrum a 
Oddělení centrální sterilizace. Obě pracoviště se nyní řadí mezi nejmodernější v republice. Na řadě 
je vybudování ředírny cytostatik pro onkologické pacienty, ve fázi projektu je Centrum operačních 
oborů.

Zlepšuje se kvalita námi poskytované péče, do nemocnice přicházejí noví špičkoví lékaři. I nadále budeme
nemocnici vybavovat modernější a kvalitnější zdravotní technikou. Je před námi stále mnoho práce.
A máme příslib ze strany zřizovatele, že město v rozvoji nemocnice hodlá i nadále pokračovat. 

Našim cílem je vybudovat moderní nemocnici, na kterou budeme moci být všichni hrdi.

                                             MUDr. Tomáš Nykel

Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!
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Oddělení Radiologie a zobrazovací
metody MNO připravilo pro pacienty, 
ale nejen pro ně, příručku: Průvodce 
zobrazovacími metodami v  Městské
nemocnici Ostrava!!!  Nemocnice tímto 
způsobem informuje pacienty o škále 
poskytovaných služeb radiologického 
oddělení. Docílí se tak zefektivnění ko-
munikace pacient lékař. Příručka vzniká 
jako součást výchovně vzdělávacího 
projektu oddělení Radiologie a zobra-
zovací metody MNO, který je zaměře-
ný směrem k pacientům. Podává přes-
né informace o průběhu a postupech 
při vyšetření, výhodách a nevýhodách 
jednotlivých zobrazovacích metod
a slouží k lepší orientaci. Pacienti se tak 
blíže seznámí s  přípravou i se samot-
ným vyšetřením na konkrétních praco-
vištích radiologického oddělení - rent-
gen, monografi e, výpočetní tomografi e, 
magnetická rezonance, mamografi e, 
angiografi e.  Průvodce je doplněn řa-
dou průvodních fotografi í, které čtenáři 
názorně přiblíží jednotlivé sekce. 
Na realizaci projektu, jakož i na zho-
tovení informačních materiálů, napří-
klad letáků, posterů a brožur, obdrže-
la ostravská městská nemocnice od 
statutárního města Ostravy účelovou 
dotaci, evidenční číslo neinvestiční úče-
lové dotace statutárního města Ostra-
vy: 0745/2013/KZ, grant ve výši 48.000 
Kč. Díky větší informovanosti se občané 
budou moci přehledněji seznámit s jed-
notlivými vyšetřeními, přípravou na ně, 
radiační ochranou, ale i historií zobra-
zovacích metod. Zajímavé jistě bude i 
představení profese radiologických asi-
stentů. Garantem projektu je primářka 
oddělení Radiologie a zobrazovací me-
tody MNO doc. MUDr. Jana Chmelová, 
Ph.D.               (red)

Ozonoterapie – léčba bolestí zad 21. století

Sympozium radiologických asistentů

Průvodce zobrazovacími 
metodami v Městské
nemocnici Ostrava!!!

Ozonoterapie je vysoce efektivní, 
bezpečná a v podstatě nekompliko-
vaná metoda. Lze ji uplatnit u široké
škály onemocnění. Je minimálně
riziková a časově nenáročná.
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Dobrovolníkem v nemocnici můžeš být i ty

Historie dobrovolnictví

Dobrovolnictví a legislativa

Dobrovolník v nemocnici

Máte volný čas a nevíte, jak jej využít? Chcete se stát dobrovolníkem?
Chcete rozdávat radost pacientům v Městské nemocnici Ostrava?

Každou první středu v měsíci vždy mezi 13. a 17. hodinou jste vítáni 
v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava,
Ahepjukova 2788/2, Moravská Ostrava

jana.zadrapova@mnof.cz
T +420 596 194 374
www.mnof.cz

eva.janikova@adraostrava.cz
T +420 605 784 584
www.adraostrava.cz

Přijďte mezi nás!

Více informací najdete na:

Dobrovolníci v nemocnicích
Pomáhají překlenout těžké chvíle.

Podporují kontakt se zdravým 
světem.

Zlepšují atmosféru nemocničního 
prostředí.



Dobrovolník v Městské ne-
mocnici Ostrava

Spolupráce s Dobrovolnickým 
centrem ADRA Ostrava
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Dobrovolník je mezi odborníky 
„specialistou na lidský kontakt“.

„Dobrovolníci – obyčejní lidé, kteří 
dělají neobyčejné věci“.

Dobrovolník nenahrazuje práci
odborného personálu, ale doplňuje
ji tam, kde je to vhodné a možné.
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Dobrovolnická činnost v Městské nemocnici Ostrava v číslech
Období
2011
2012
1. pololetí 2013

4
4
3

8
16
13

130
209

99

Počet dobrovolníkůZapojená oddělení Počet hodin

Tři principy bezpečné
dobrovolnické činnosti

1. orientace na ZDRAVÍ,
ne na nemoc

2. orientace na PŘÍTOMNOST,
ne na minulost nebo prognózu 

pacienta

3. orientace na ČINNOSTI,
ne na výsledek

Městská nemocnice -  partner Dnů první pomoci Ostrava 
13. a 14. červen 2013
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„Chtěl jsem být užitečný, proto jsem se stal dobrovolníkem,“ 
říká student Tomáš Polášek, který pomáhá seniorům v Léčebně
dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava. 

„Zaujala mě možnost, že 
bych svůj, nedobrovolně 
„profl ákaný“ čas mohl smy-

sluplně využít.“

„Mnohokrát jsem se dostal 
do situací, kdy jsem byl sám 
velmi dojatý.  Například, když 
si pacientka pamatovala
mé narozeniny a obdarovala 

mě bonboniérou.“

„Lidský kontakt je velmi
důležitý a pro tyto většinou 
dlouhodobé a osamocené 
pacienty, je to také to nejdů-

ležitější, co potřebují“
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Folklórní soubor MORAVA zavítal mezi
pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných 
a Domu sociálních služeb

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.

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.

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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Neprošlo odbornou jazykovou úpravou.

Jan Mikuláštík
MUDr. Zdeňka Spilková

Milena Straňáková
Pavla Šilerová
Anna Štrbová

MUDr. Martin Krygel
Blanka Pastrňáková

Anna Palmová
Ing. Hana Hodulová

Ludmila Cubrová
Jindřich Vojáček

MUDr. Svatopluk Velkoborský
PharmDr. Anna Vachková

Radomíra Šigutová
Jiří Šafarčík

Ivana Staňková
Dagmar Holubová
Věra Grygerková

Jarmila Bystroňová

45 let v MNO:
MUDr. František Jurek

40 let v MNO:
Radomíra Černíková

Věra Palkovská
Viera Trnková

35 let v MNO:
Eva Gebauerová

Mgr. Zdeňka Nováčková
Květuše Ivanová
Hana Kuchařová

Bc. Jana Kozubová
Pavla Vránová

30 let v MNO:
Alena Učníková

Miluše Kittlerová
Eva Janalíková
Eva Tučníková

Jarmila Kopečková
Bc. Lenka Stejskalíková

Simona Gebauerová
Soňa Tylová

Ivana Grossmannová
Ivana Fanfrlová

25 let v MNO:
Bc. Nikol Dokoupilová

Bc. Kamila Plešová
Martina Havlíčková

Libuše Halíková
Janečková Jana

20 let v MNO:
Bc. Martina Šmuková

V měsíci červenci a srpnu 
slaví významné životní

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování za péčiDíky všem z Interny G
Dík... vám utěšitelé ve chvílích těžkých 
až tragických, že připraveni jste vždy na 

místech svých.
Dík... že svým obětavým přístupem

dokážete těžkosti pacientů přemáhat.
Dík... že svou vysokou obratností můžete 

k uzdravení pomáhat.
Dík... že všichni zdravotníci z Interny G
i méně příjemné situace umí řešit

s nadhledem.
Dík... že dokážete potěšit a dodat sílu 

svým vlídným úsměvem.
Dík... že rád se pacient do lékařské péče 
svěří, když ví, že i staniční lékařka v moc 

vyšší věří.
Dík... že každý z vás se svému poslání 

obětavě věnuje.
Proto za veškerou péči a krásný přístup
Vám všem z Interny G pacient J.Z.

děkuje.


