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Prázdniny skončily, škola začala 
i v Městské nemocnici Ostrava
Dětští pacienti ve věku od šesti do sedmnác-
ti let, kteří jsou hospitalizováni v Městské 
nemocnici Ostrava, zahájili 2. září nový 
školní rok. Hodně štěstí, zdraví a úspěchy 
v novém školním roce jim přišel popřát 
také ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel a také prof. MUDr. 
Jaroslav Slaný, CSc., primář Dětského lé-
kařství MNO.

Děti měly obrovskou radost z dárků, které do-
staly. „Hurá, nafukovací balónky,“ volal jeden 
chlapeček, „jéééé, omalovánky a vystřihován-
ky,“ dodala hospitalizovaná holčička. „A pane 
řediteli, nemáš nůžky?“ zeptala se Kačenka, 
která zrovna odcházela v doprovodu maminky 
z nemocnice domů. Děti dostaly spoustu slad-
kostí a dalších dárečků, byly nadšené, že škola 
začíná hezky i v nemocnici.        (red)

Kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že 
vás můžu pozdravit také po prázdninách. 
Věřím, že velká většina z nás si maxi-
málně užila těch několik zasloužených 
dnů volna. Věřím také, že jste načerpali 
spoustu pozitivní energie. Čeká nás opět 
hodně práce. 
O tom, že jsme dobrá firma a na každém 
oddělení odvádíme špičkovou práci, na 
kterou můžeme být právem hrdi a která 
obrovsky přispívá ke zlepšení mediálního 
obrazu nemocnice, ale slouží  především 
ku prospěchu našim nemocným, přesvěd-
čujeme naše okolí každodenně. Důkazem 
toho je například naprosto vynikající 
výkon, který odvedl tým kardiologů při 
nedávné hospitalizaci prvoligového fot-
balisty FC Zbrojovka Brno Mohameda 
Traoré, který k nám byl dovezen po fot-
balovém zápase s FC Baník Ostrava s ná-
hlou srdeční příhodou.
Vaše práce, kterou se každodenně prezen-
tujete, pomáhá výraznou měrou ke zvý-
šení konkurenceschopnosti nemocnice a 
k její stabilizaci v dnešní neklidné době. 
Všichni víme, že Městská nemocnice 
Ostrava letos slaví 165 let od svého za-
ložení. Jako poděkování za odvedenou 
práci pro vás připravujeme  společenský 
večer v prostorách Gongu, v Dolní oblasti 
Vítkovic. Ten se uskuteční 22. listopadu. 
Pozvánky budou distribuovány během 
následujících týdnů, ale už teď vás všech-
ny zvu a těším se na setkání s vámi. 

MUDr. Tomáš Nykel

Ředitel MNO MUDr. Tomáš Nykel a dětská 
pacientka s maminkou.

Ředitel MNO MUDr. Tomáš Nykel a dětská 
pacientka s maminkou.

Ředitel MNO MUDr. Tomáš Nykel a prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář Dětského lékařství MNO, 
kteří dětským pacientům předávali dárečky a sladkosti. 

Ředitel MNO MUDr. Tomáš Nykel a prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář Dětského lékařství MNO.
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Mohameda Traoré, záložníka FC Zbrojov-
ka Brno, postihlo po utkání s FC Baník Os-
trava vážné akutní onemocnění. Se srdeč-
ním infarktem skončil v Městské nemocnici 
Ostrava, kde úspěšně podstoupil nejmoder-
nější katetrizační léčbu a byla mu ošetřena 
postižená srdeční tepna. Po pěti dnech byl 
propuštěn do domácího ošetřování. 
Mohameda Traoré čeká nejméně rok bez fot-
balu. Po utkání s FC Baník Ostrava byl posti-
žen bolestmi na hrudi. „Nemyslel jsem si, že 
se mi stalo něco vážného. Odehrál jsem celý 
zápas, osprchoval jsem se, a když jsem chtěl 
nastoupit do autobusu, udělalo se mi špatně,“ 
svěřil se dvacetiletý záložník. V nemocnici 
lékaři zkonstatovali, že má infarkt. „Snaži-
li jsme se co nejrychleji zjistit, kterou cévu 
má pan Traoré ucpanou. Ukázalo se, že je to 
ta nejdůležitější,“ uvedl primář Kardiologie 
MUDr. Radim Kryza. Samotný zákrok velmi 
úspěšně provedl tým pod vedením kardiologa 
MUDr. Petra Černého. Sanitka mladého fotba-
listu přivezla za minutu dvanáct, jeho infarkt 
byl opravdu velký.

Lékaři kroutí nad případem hlavou. „Ročně lé-
číme průměrně pět až osm pacientů pod 40 let 
s akutním infarktem. Tito mladí byli ale kuřá-
ci, povětšinou se zvýšenou hladinou krevního 

cholesterolu. Kdežto pan Traoré je nekuřák a 
má dvacet let. Až do pondělního večera (pozn. 
redakce 26.08.2013) byl nejmladším pacien-
tem, jehož jsme v Městské nemocnici Ostrava 
s takovým typem infarktu léčili, sedmadva-
cetiletý kuřák. Nic podobného jsme opravdu 
nezažili. Nenašel jsem zatím žádný podobný 
případ ani v zahraniční literatuře,“ řekl vedou-
cí lékař koronární jednotky MUDr. Ivo Horák. 
Mohamed Traoré byl za účasti vedení FC 
Zbrojovka Brno po pěti dnech hospitalizace 
propuštěn do domácího ošetřování. „Byl to 
pro nás obrovský šok. Vůbec jsme nečekali, 
že by se něco takového mohlo stát. Mohamed 
nekouří, nepije, denně sportuje, je to mladý 
muž a vidíte,“ svěřil se místopředseda před-
stavenstva a sportovní ředitel FC Zbrojovka 
Brno PaedDr. Zdeněk Kudela. 

Ten, jménem Mohameda Traoré, zároveň 
předal poděkování řediteli Městské nemoc-
nice Ostrava, MUDr. Tomáši Nyklovi. „Jsem 
nesmírně rád, že máme v nemocnici tak špič-
kový tým kardiologů. Panu Traoré přeji brz-
ké uzdravení,“ svěřil se ředitel MNO MUDr. 
Tomáš Nykel a jako výraz vděku za záchranu 
života převzal společně s dalšími lékaři dres 
Mohameda Traoré.  (red)

Mohameda Traoré, záložníka FC Zbrojovka Brno, 
zachránil špičkový tým kardiologů naší nemocnice

„Pan Traoré je rarita. Dosud jsme 
s  takovým typem infarktu léčili se-
dmadvacetiletého muže, navíc ku-
řáka,“ uvedl vedoucí lékař koronární 
jednotky MUDr. Ivo Horák.

„Snažili jsme se co nejrychleji zjistit, 
kterou cévu má ucpanou. Bohužel to 
byla ta nejdůležitější,“ uvedl primář 
Kardiologie MUDr. Radim Kryza.

Mohamed Traoré, záložník FC Zbrojovka Brno, dě-
kuje a předává dres MUDr. Petru Černému, který 
kardiologický zákrok prováděl.

Zprava: ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, Mohamed Trao-
ré, záložník FC Zbrojovka Brno, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Mgr. 
Margita Malíšková, náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz Ing. Petr Šmíd.

Mohamed Traoré a sportovní ředitel FC Zbrojovka Brno PaedDr. Zdeněk Ku-
dela předávají poděkování celého mužstva FC Zbrojovka Brno řediteli Měst-
ské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáši Nyklovi. 
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Začal nový školní rok. Do lavic zamířilo 
přes 1 milion a dvě stě tisíc žáků a studentů. 
Zatímco prvňáčků je o sedm tisíc více než 
loni, na středních školách bude žáků méně. 
Novinkou je letos druhý cizí jazyk nejpoz-
ději do osmé třídy, v osnovách přibude i 
dopravní výchova. Na co si dát se startem 
nového školního roku pozor? Jak vybírat 
kroužky? Povídali jsme si s profesorem 
MUDr. Jaroslavem Slaným, CSc., primá-
řem Dětského lékařství.
Pro všechny děti, zapojené do každodenního 
života v rodině mimo nemocnici, je začátek 
školního roku náraz. „Rodiče by měli začátek 
školního roku svého dítěte podchytit včas. Je 
třeba se dětem věnovat ihned, nejen v období 
pololetí či na konci roku. Je třeba s nimi komu-
nikovat, znát rozsah školních potřeb, věnovat 
pozornost postojům dítěte, případným změ-
nám v chování. Důležité je komunikovat také 
se školou,“ řekl Jaroslav Slaný, primář Dět-
ského lékařství Městské nemocnice Ostrava. 

A zatímco máme ještě hlavu plnou srpnové 
dovolené, dětem se po dvou měsících zce-
la mění režim. Nastavit jej správně, je velmi 

důležité. A neméně podstatný je také výběr a 
přiměřenost zájmových kroužků. „ Je to sféra, 
která rozvíjí znalostní i  sociální oblast dítěte,“ 
chválí kroužky Jaroslav Slaný.
A kdy s kroužky začít? Určitě až po opadnutí 
první vlny toho nového ve škole. Je třeba si ale 
dát pozor na dvě rizika. Přiměřenost jejich  po-
čtu a zapálenost pro kroužek. „Jsme opakova-
ně svědky toho, že dítě má každý pracovní den 
nějaký kroužek. V pondělí angličtinu, v úterý 
klavír, ve středu tenis, dítě je přetíženo. Toto 
může být vysvětlováno nenaplněnými ambi-
cemi rodičů, kdy tatínek chtěl být druhý Petr 
Malásek a maminka Martina Navrátilová. A 
za druhé, dítě ten kroužek musí dělat rádo. Je 
třeba se vyvarovat násilnému nucení dítěte do 
nějaké aktivity, kdy je opakovaně zřejmé, že 
ho nebaví,“ dodává primář Dětského lékařství 
Jaroslav Slaný.

Důležité je také myslet na dopolední svačin-
ky. Ale pozor, svačina by měla být připrave-
na doma, určitě ne ze školního automatu. „Je 
důležité myslet na racionální stravu dítěte. 
Jestliže dítě nemá rádo tmavé pečivo, ve kte-
rém je dostatek vlákniny, nechť dostane bílé. 
Jen je dobré k bílému pečivu přidat nějakou 
vlákninu, ať už jablko, papriku či jinou zele-

ninu. Je nutné se vyvarovat sladkým nápojům, 
nejlepší je neslazený ovocný čaj  či neslazená 
minerálka. Nápoje je důležité střídat,“ doplnil 
Jaroslav Slaný. (red)

Prázdniny skončily, aneb jak správně naskočit
do školního režimu

Rodiče by měli začátek školního 
roku podchytit včas. Je třeba se dě-
tem věnovat ihned, nejen v pololetí 
či na konci roku.

S výběrem mimoškolních aktivit dí-
těte je třeba vzít v potaz dvě rizika. 

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
kvalifikační kurz

Cena kurzu je 5.450 Kč vč. DPH.

Řidič vozidla dopravy
nemocných a raněných

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář Dětské-
ho lékařství Městské nemocnice Ostrava



V dnešní uspěchané a změnami zmítané 
době se příliš nehraje na to, kdo stráví kolik 
let v té které firmě. Skoro naopak je jako-
by žádoucí (z důvodů, které je těžké pocho-
pit), aby zaměstnanec neustále měnil práci. 
Jsou však naštěstí i výjimky. Jednu z nich 
představujeme v dnešním rozhovoru. 
Tou zpovídanou osobou je sestra Pavla Šmí-
dová, která na „Fifejdách“ pracuje neuvěřitel-
ných 46 let, a to na zdejší Kardiologii v ergo-
metrické vyšetřovně.

Jak se dá tak dlouhá doba na jednom místě 
vůbec zvládnout?
„Záleží na tom, co děláte. Nedovedu si před-
stavit, že by tak dlouho dokázala vydržet se-
stra třeba na operačním sále, kde sestry celou 
dobu stojí. Taky záleží na tom, jaké máte šéfy. 
To hraje velkou roli. Já mám nad sebou dobré 
lidi. Navíc dělám s mladými lidmi, a to mne 
nabíjí.“

Přišla jste do fifejdské nemocnice přece jen 
v době, kterou si většina z nás představí 
jako dobu, kdy vše muselo vypadat úplně 
jinak než dnes. Je tomu tak?
„Srovnávat, jaké to bylo tenkrát a jaké je to 
dnes, to je opravdu šílené. To se dá skutečně 
jen těžko porovnat. V té době nebyly přístro-
je jako dnes. Například koronarografie (tedy 
metoda umožňující zdokumentovat stav srdce 
a tepen – pozn. redakce) byla v té době jen 
v Brně. Proto byly tak dlouhé objednací doby, 
že se někteří pacienti tohoto vyšetření ani 
nedočkali. Dnes, když máme akutní případ, 
jsme schopni vyšetřit pacienta do týdne nebo 
taky hned.“

Jak vypadala nemocnice tehdy a dnes? Dá 
se to srovnat?
„Na pokoji leželo třeba patnáct lidí. Dneska 
si to jen těžce dokážeme představit, ale jeden 
chtěl otevřít okno, druhý zavřít. Když jsme 
měli akutní příjem někdy v noci, znamenalo 
to, že musíme rozsvítit a všichni pacienti, aniž 
bychom chtěli, byli vzhůru. Dnes? Jsou tady 
pokoje po dvou, po třech a komfort je úplně 
jinde.“

Na druhou stranu, práce sestry dnes, 
v době, kdy mnohdy není jednoduché vyjít 
s lidmi, musí být náročnější. Nebo se pletu?
„Ano, toto povolání je rozhodně náročné. Ale 
nedovedu si představit, že bych dělala něco ji-
ného. Víte, když se pro tuto práci rozhodnete, 
je to pěkné… Náročné, ale pěkné.“

I práce zdravotní sestry je dnes náročná na 
kvalifikaci. Je to tak?
„Rozhodně, dnešní systém vzdělání je taky 
úplně jiný než v době, kdy jsem do zdravot-
nictví nastupovala. Na druhou stranu, pacient, 
když potřebuje třeba vyměnit bažanta, tak je 
mu úplně jedno, jestli jde kolem sestra s titu-
lem bakalář nebo magistr…“

Než tu otázku vyslovím, hned se za ni 
omlouvám, protože je z kategorie těch 
hloupých, které pokládají bulvární žurna-
listé, nicméně, co je v práci zdravotní sest-
ry nejtěžší? (Paní Šmídová dlouho přemýš-
lí. Zjevně má jasno, ale neví, jestli se jí chce 
tuto otázku zodpovídat.)

„Víte, několik let jsem jezdila s rychlou lé-
kařskou službou. A nikdy jsem se nedokázala 
vyrovnat s tím, když jsme jeli k případům, při 
nichž umíraly děti. Ať už to bylo při bourač-
kách nebo taky při nějakých hrách, které třeba 
skončily tím, že na děti se sesunul strop něja-
kého rozbořeného domu. I to jsem zažila…“

Profesi, možná spíše poslání, zdravotní se-
stry vykonáváte skoro půl století. Co bys-
te vzkázala děvčatům, která jsou dnes ve 
věku, kdy o této práci uvažují?
„Když už se někdo dá na tuto práci, měl by 
být schopen lidského přístupu. Měl by mít 
vztah ke starým a nemocným. Měl by umět 
dát najevo vstřícnost k pacientům. Sestry by 
měly cítit s nemohoucími lidmi a uvědomit 
si, že do takové situace se může dostat každý, 
včetně jich samotných. Měly by chápat, že 
jednou budou i ony staré…“

Tyto rozhovory končím zpravidla tím, že si 
povídáme o věcech, které se zaměstnáním 
a nemocnicí nesouvisí, protože nejen pra-
cí živ je člověk. Prozradíte nám, jaké jsou 
vaše koníčky? Jak trávíte volný čas?

„Má dovolená, to je jednoznačně aktivní od-
počinek. Chodíme po horách, miluji Beskydy 
a mou oblíbenou horou je Lysá. Letní dovo-
lenou trávíme na kolech, v zimě na lyžích. 
Kdybych se měla válet dva týdny u moře, tak 
se po pár dnech začnu nudit.“

Za rozhovor děkuje Petr Žižka

Zdravotní sestra Pavla Šmídová, která na „Fifejdách“ pracuje neuvěřitelných 46 let, a to na 
zdejší Kardiologii v ergometrické vyšetřovně.

„Práce zdravotní sestry je 
náročná, ale krásná,“ říká 

sestra Pavla Šmídová.

„Víte, několik let jsem jezdi-
la s  rychlou lékařskou služ-
bou. A nikdy jsem se nedo-
kázala vyrovnat s  tím, když 
jsme jeli k  případům, při 

nichž umíraly děti.“
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PŘEDSTAVUJEME:
Zdravotní sestru Pavlu Šmídovou. Pracuje v Městské 
nemocnici Ostrava neuvěřitelných 46 let. 



Lea a Nelinka Gregušovy

Členové delegace z Volgogradské lékařské fakulty, vrchní sestra Nefrologického a hemodialy-
začního centra PhDr. Eva Mrázková, ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel, 
poslanec Evropského Parlamentu MUDr. Jiří Maštálka, náměstkyně ředitele pro ošetřovatel-
skou péči Mgr. Margita Malíšková, doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity.

Členové volgogradské delegace si za přítomnosti primáře MUDr. Michala Hájka prohlédli 
hyperbarickou komoru.
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Poděkování kolektivu na porodním oddělení

Poděkování sestřičkám na
centrálním odběru krve

Poděkování kolektivu ORL
Chtěla bych moc poděkovat Městské nemoc-
nici Ostrava, všem zdravotním sestřičkám a 
celému personálu za kvalitní a profesionální 
přístup na porodním oddělení. 6. června 2013 
se nám narodila krásná a zdravá holčička Ne-
linka. Má se čile k světu, roste jako z vody. 
Jsem ráda, že sestřičky ke mně byly vstřícné, 
milé, staraly se o nás výborně. Na oddělení 
šestinedělí sestřičky byly velmi ochotné, a 
pokud jsem si s něčím nevěděla rady, vždy 
ochotně pomohly. Jídlo bylo také dobré. U 
dalšího potomka se opět ráda svěřím do rukou 
vaší nemocnice. 

Mnohokrát děkuji za oporu, kterou jsem 
našla ve Vaší nemocnici.

Lea Gregušová

Tímto krátkým dopisem bych chtěl poděko-
vat sestřičkám na centrálním odběru krve, 
které svým odborným a laskavým přístupem 
k pacientovi změní odběr krve skoro na něco 
„jakoby se nic nedělo“. Na odběru jsem byl 
v pátek 23. 8. 2013.

Ještě jednou mnohokrát děkuji.
Leo Šebesta

Ostrava-Hrabová

Jako Vaše dlouholetá pacientka bych chtěla 
mnohokrát poděkovat celému kolektivu ORL 
za příkladnou péči a obětavost. Celý kolektiv 
je opravdu skvělý. Přeji všem mnoho úspěchů 
v další práci. 

S pozdravem Vaše pacientka.
Marie Hurtíková

Ostrava-Petřkovice

Zástupci Volgogradské lékařské univerzity si
prohlédli Městskou nemocnici Ostrava
Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Tomáš Nykel  uvítal delegaci z Volgograd-
ské lékařské univerzity. Společně s ní do 
Městské nemocnice zavítal také MUDr. Jiří 
Maštálka, poslanec Evropského parlamen-
tu. Zástupci delegace si prohlédli Nefrolo-
gické a hemodialyzační centrum, hyperba-
rickou komoru a navštívili také oddělení 
Kardiologie. Z naší nemocnice byli nadšeni. 
Členové delegace si prohlédli areál Městské 
nemocnice. Navštívili například Nefrologic-
ké a hemodialyzační centrum, kde se jim plně 
věnovala vrchní sestra PhDr. Eva Mrázková. 
Zavítali také do Centra hyperbarické medicí-
ny, kde se za účasti primáře MUDr. Michala 
Hájka podívali do toho času přístupné hyper-
barické komory. Prošli rovněž oddělení Kar-
diologie, které jim krátce představil MUDr. 
Marcel Heczko. 
„Vaše nemocnice je velice pokroková, jste 
na obrovské úrovni,“ složil poklonu Městské 
nemocnici Ostrava prorektor Volgogradské 
lékařské univerzity Aleksander A. Spasov. 
Zajímal se o platy lékařů a sester, o jednotli-
vá oddělení a zároveň pochválil nemocniční 
závodní jídelnu. K obědu se podával smažený 
vepřový řízek s bramborem. 
„Naše univerzita je největší lékařská univer-
zita v celém Rusku. Navštěvuje ji 17 tisíc 
studentů a připravují se na všechny lékařské 
specializace. Rádi bychom navázali budoucí 
možnou spolupráci s vašimi lékaři,“ netajil se 
Dr. Andrei A. Tchesnokov, DDS, vedoucí Me-
zinárodního oddělení Volgogradské lékařské 
univerzity. 
Děkan pro zahraniční otázky Stomatologické 
fakulty Volgogradské lékařské univerzity Dr.  
Sergey Poroyskiy, PhD., se svěřil, že jakékoli 
získávání nových zkušeností je vítáno a v ob-
lasti zdravotnictví jsou absolutně nezbytné. 
         (red)
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Neprošlo odbornou jazykovou úpravou.

Milan Masák
Marta Korčáková

Mgr. Olga Hasáková
Helena Takáčová
Hana Ťápalová

Ladislav Juchelka
Rozália Kubištová

MUDr. Zdeněk Sekanina
MUDr. Jan Rajner

Pavla Šmídová
Miroslav Niemiec

MUDr. Ivana Dychusová
Anna Tóthová
Anna Gelová
Jana Sačková
Eva Průšová

Naděžda Konečná
Jana Hošová

MUDr. Halina Saranová
Renáta Bogolová

Jiří Pačka

40 let v MNO:
Anna Palmová

Livia Mihalčíková

35 let v MNO:
Blanka Raková

MUDr. Jan Rajner

30 let v MNO:
Marta Zlámalová

25 let v MNO:
MUDr. Laureta Michnáčová

Bc. Jana Maršálková
Bc. Hana Kokešová
Romana Ščupáková

 
20 let v MNO:
Jana Šmídová

Zuzana Kusínová
Bc. Jaroslava Vrbická

Kateřina Halířová
Dagmar Martínková

40 let v MNO:
Eva Mrázková

35 let v MNO:
Jarmila Holaňová

30 let v MNO: 
Hana Szypková

25 let v MNO: 
Jana Miškevová
Šárka Kovářová

Daniela Velartová
Pavlína Sajdoková

20 let v MNO:
Anna Belinová

Renáta Nedomová

V měsíci srpnu slavili
významné životní

jubileum:

V měsíci září slaví
významné životní

jubileum:

Pracovní výročí

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!Miminko hospitalizované na Oddělení jednotky 

intenzivní péče pro novorozence v MNO.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pra-
covnicím provozu LDN a DSS. Pod vedením 
paní Marcely Podhorní našily polohovací 
pomůcky, přikrývky a upletly čepičky, ruka-
vice i svetříky pro miminka hospitalizovaná 
na jednotce intenzivní péče pro novorozen-
ce Dětského lékařství v Městské nemocnici 
Ostrava. Všechny věci zhotovily na vlastní 
náklady, v době svého osobního volna bez ná-
roku na odměnu.

Děkuje Oddělení jednotky
intenzivní péče pro novorozence

v MNO. 


