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Modelka Vlaďka Řepková zakoupila  
CRP analyzátor oddělení Dětského  
lékařství Městské nemocnice Ostrava

Modelka a zakladatelka občanského sdru-
žení „Vlaďka dětem“ Vlaďka Řepková 
osobně předala přístroj, tzv. CRP analy-
zátor, který zakoupila dětem na oddělení 
Dětského lékařství Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvkové organizaci. 
Slavnostní předání přístroje v hodnotě několika 
desítek tisíc korun se uskutečnilo v pondělí 17. 
2. 2014 v 11.00 hodin na oddělení Dětského 
lékařství v Městské nemocnici Ostrava. „Ob-
čanské sdružení „Vlaďka dětem“ jsme založili 
v říjnu 2013 a pro nás je zrovna dnešek oprav-
du výjimečný den. Je to náš první přístroj, který 
není o statisících, ale je to takové naše první 
dítě. Jsem ráda, že jsme zrovna tady u Vás 
v Městské nemocnici Ostrava, protože Ostrava 
je pro mě velmi srdeční záležitost,“ zněla úvo-
dem slova Vlaďky Řepkové. 
Slavnostního předávání se zúčastnila také pri-
mářka oddělení Dětského lékařství MUDr. 
Zdeňka Spilková, náměstkyně ředitele pro 
ošetřovatelskou péči Mgr. Margita Malíšková, 
vrchní sestra oddělení Dětského lékařství 
Mgr. Jana Šadibolová a pochopitelně ředitel 
Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš 
Nykel. „Žijeme v době, která není jednoduchá 
a která je založena na penězích, na komerci, na 
konzumu. Žijeme v době, kdy jeden si nevší-
má, co dělá druhý, a je mu to celkem jedno, 
a kdy slůvko dát, děkuji a prosím je čím dál 
méně častější. Proto bych chtěl moc poděkovat 
občanskému sdružení „Vlaďka dětem“ a jme-

novitě Vlaďce a jejímu týmu za to, že zcela 
nezištně přijeli z Prahy sem k nám na Dálný 
východ. Děkuji především za naše děti, za ve-
dení nemocnice, za personál a také jménem 
svým,“ netajil se slovy díků a obdivu MUDr. 
Tomáš Nykel. 
Zakoupený CRP analyzátor osobně přivezla 
MUDr. Marie Doleželová, specialista pro lé-
kařskou mikrobiologii a český zástupce finské 
firmy Orion Diagnostica Oy, která přístroj do-
dala. „CRP analyzátor je velmi šetrný přístroj. 
Jedná se jen o jedno naprosto bezbolestné pích-
nutí do dětského prstíku. Z jedné kapky krve 
lékař zjistí, zda dítě trpí bakteriální či virovou 
infekcí, jestli použít antibiotika, či nikoliv. 
Z mého pohledu Vladčino občanské sdružení 
zakoupilo nejmodernější a zároveň nejpřesněj-
ší přístroj pro dané vyšetření. 
A ono rychlé vyšetření na místě podstoupila 
také Vlaďka Řepková. CRP analyzátor během 
jedné minuty vyhodnotil, že je naprosto zdra-
vá a žádný zánět v těle nemá. Sama Vlaďka si 
Městskou nemocnici nevybrala náhodou. „Je-
likož jsem dostala informaci, že by byl tento 
přístroj na oddělení Dětského lékařství uži-
tečný, neváhala jsem ani minutu. Navíc jsem 
loni v listopadu při první návštěvě u Vás v ne-
mocnici slíbila, že se sem vrátím a že pokud 
nějakým způsobem pomoci můžu, určitě bych 
pomohla velmi ráda, a tak jsem tady,“ dodala 
s úsměvem.
         (red)

Kolegyně a kolegové,
jistě jste si všimli, že naše nemocnice se 
stala partnerem statutárního města Ostra-
vy v rámci projektu Ostrava – Evropské 
město sportu 2014. Co to pro nás zna-
mená? Městská nemocnice Ostrava již je 
a bude součástí veškerých významných 
aktivit, které jsou realizovány v rámci 
tohoto velkého projektu. Představí se ne-
jen z hlediska zajištění zdravotnického 
dozoru na všech významných akcích, 
ale bude prezentovat také naši zdravot-
nickou činnost. Lékaři průřezově takřka 
všemi obory již měli možnost vystoupit 
na konferenci a během tohoto roku bu-
dou mít díky svým hlubokým znalostem 
a zkušenostem prostor přiblížit veřejnosti 
další výhody sportu a jeho příznivého vli-
vu na zdraví člověka. Jsem také rád, že si 
naši nemocnici oblíbily známé osobnosti 
nejen z Moravy a Slezska. Vzpomenu 
například Vlaďku Řepkovou, která od-
dělení Dětského lékařství věnovala pří-
stroj ke stanovení hladiny CRP v hodnotě 
několika desítek tisíc korun, anebo pana 
Dmitrije Ščuku, který díky zajímavé ho-
kejové sázce věnoval oddělení Dětského 
lékařství lampu k léčbě novorozenecké 
žloutenky. Zároveň děkuji i za Vaši ka-
ždodenní obětavou a kvalitní práci. 
Městskou nemocnici Ostrava tvoříme to-
tiž úplně všichni.
     MUDr. Tomáš Nykel

Městská nemocnice Ostrava – hrdý po-
skytovatel komplexní zdravotní péče 
hráčům a hráčkám florbalových A týmů 
1. SC WOOW Vítkovice
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V Multifunkční aule Gong, Dolní oblast 
Vítkovice proběhla konference odborníků 
s podtitulem „Sport pro všechny a zdraví.“ 
Z Městské nemocnice Ostrava se zúčastnili 
lékaři a odborníci, kteří v bloku přednášek 
hovořili na téma „Význam sportu pro zdra-
ví v průběhu života člověka“.
Akce se konala v Ostravě v pátek 28. února 
2014 v rámci projektu Ostrava – Evropské 
město sportu 2014. O vlivu sportovních ak-
tivit v období dětství se rozpovídaly MUDr. 
Kateřina Krejčí a MUDr. Sára Vasiliu – dětské 
lékařky. Po dámách nastoupil MUDr. Ivo Ho-
rák, kardiolog, který svou přednášku zaměřil 
na intenzitu fyzické aktivity v rámci střední 
a vysoké zátěže, hovořil o stanovování rizik 
pro zdravé jedince, sedavém způsobu života 
a taky o tom, že zdraví dospělí jedinci by měli 
trávit fyzickou aktivitou zhruba 2,5–5 hodin 
týdně. Následoval blok MUDr. Rostislava 
Sojky, geriatra. Jeho přednáška byla zaměřena 
na smysl sportu, jakožto prostředku ke zdravé-
mu stáří, hovořil o tom, že sportu se nemusíme 
bát v žádném věku, také o tom, že pro seniory 
je prospěšné aerobní cvičení a individuální 
sporty, kde si sami určí svou zátěž a fyzickou 
aktivitu. 
Zábavnou formou podal svůj blok psycholog 
PhDr. Svatopluk Antoš. V rámci prezenta-
ce pustil na velkoplošné obrazovce obrázek 
nejvyššího vrcholu Evropy a cestu směrem 
k vrcholu. Hovořil o svém pacientovi, který 
se vyrovnával se svou životní krizí takovým 
způsobem, že se rozhodl pokořit Mont Blanc. 
„S krizí se člověk vyrovnává po svém, ale 
sport je určitě dobrou výbavou pro zdolání 
krizí,“ řekl PhDr. Svatopluk Antoš. „Navíc 
se při pohybové aktivitě vyrábí „droga“, kte-
rá nic nestojí, pomáhá, člověk se díky ní cítí 
naplněněji, mám namysli endorfin,“ dodal 
s úsměvem a rozloučil se slovy: „... děkuji za 
pozornost, svět je krásný.“ 
Jako poslední odborník z Městské nemocnice 
Ostrava se představil zkušený MUDr. Petr 

Gallus z oddělení Rehabilitační a fyzikální 
medicíny. Ten ve svém bloku kladl důraz na 
vzpřímené držení těla, jeho důležitosti pro 
kvalitní život člověka, hovořil také o tom, 
co provádí civilizace s naším tělem, o tom, že 
díky technice minimalizujeme denní pohyb, 
že ubývá běžných denních činností, při kterých 
je zapojována většina svalů a tělo ochabuje. 
I on svou přednášku zakončil stylově. „Říkám 
člověk a rekreační sport? Určitě ANO.“ 
Součástí byl také doprovodný program. Před 
Multifunkční aulou Gong byly dvě sanitky 
Lékařské pohotovostní služby MNO. Jedna 
černá, určená pro převoz zdravotníků, a jed-
na klasická, určená pro převoz zdravotníků 
s pacienty. Posádka sanitky byla špičková. 
Sám ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel, vrchní sestra Lékařské 
pohotovostní služby MNO Helena Paster-
ňáková a záchranář řidič Ondřej Kříž. Cílem 
prezentace Městské nemocnice Ostrava v rám-
ci projektu Ostrava – Evropské město sportu 

2014 bylo přiblížit, jak funguje zásah lékařské 
pohotovostní služby, zájemci se seznámili 
s vybavením sanitek, například s defibriláto-
rem, s fixačními pomůckami, s pomůckami 
pro zastavení krácení, pro umělou plicní 
ventilaci, s pomůckami pro intubaci apod. 
„Jsem mile překvapen, jaký zájem má ve-
řejnost o seznámení se s vybavením sanitky. 
Taky se ptají na zásady první pomoci, zajímají 
se o první pomoc při havárce, při zástavě de-
chu apod. Vidím, že osud raněných není lidem 
lhostejný. A k záchraně života kolikrát stačí 
velmi málo. Jen vědět, co udělat,“ řekl ředitel 
MNO MUDr. Tomáš Nykel. 
Jsme moc rádi, že se Městská nemocnice 
Ostrava stala nemocnicí, která se bude 
na všech akcích v rámci projektu Ostrava 
– Evropské město sportu 2014 prezentovat 
nejen s vybavením sanitek a praktickými 
ukázkami první pomoci, ale také s vědo-
mím, jakou komplexní péči poskytuje svým 
pacientům.        (red)

Městská nemocnice Ostrava se zúčastnila 
konference „Sport pro všechny a zdraví“

Výtvarná dopoledne 
v Domě sociálních služeb
Po tři dopoledne v lednu a v únoru mohli klienti 
Domu sociálních služeb v Ostravě-Radvanicích 
strávit příjemný čas při výtvarné činnosti.
Díky paní Vaverové, která ve spolupráci 
s  Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava 
tato setkání připravila, tak mohli klienti 
vyzkoušet tzv. enkaustiku či práci s keramickou 
hlínou.
Enkaustika je malířská technika využívající 
speciální voskovky, které se nanášejí na 
žehličku, tím se roztopí a takto připravené 
se roztírají po papíru.
Z  keramické hlíny si zase klienti vytvořili 
misky, které si pak po vypálení v peci každý dle 
svého vkusu a uměleckého talentu vybarvil. 
Soustředěné, spokojené a usměvavé výrazy ve 
tvářích všech „výtvarníků“ jen potvrdily, že do-
poledne strávená touto činností jim zpříjemnila 
pobyt v našem zařízení.

Mgr. Jana Zádrapová
koordinátorka pro

dobrovolnickou činnost v MNO
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Dmitrij Ščuka, předseda představenstva 
EVRAZ Vítkovice Steel, a.s., oficiálně pře-
dal lampu pro fototerapii novorozenec-
ké žloutenky oddělení Dětského lékařství 
v Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové 
organizaci. Jedná se o dar v hodnotě 60.000 
Kč, který pochází z hokejové sázky mezi 
vítkovickými a třineckými hokejisty.
Zajímavá sázka oživila moravskoslezské der-
by mezi vítkovickými a třineckými hokejisty. 
Pánové Dmitrij Ščuka, předseda představen-
stva EVRAZ Vítkovice Steel, a.s., a investiční 
ředitel a místopředseda představenstva 
Třineckých železáren, a.s., Jan Czudek uza-
vřeli sázku o to, kdo z jimi sponzorovaných 
klubů dá soupeři první gól. Každý ze sázejí-
cích vsadil třicet tisíc korun. A protože první 
gól dali vítkovičtí, putovala výhra do Ostravy. 
Sami rozhodli o tom, že dar poslouží dětem 
na oddělení Dětského lékařství v Městské 
nemocnici Ostrava. 
Předání přístroje se uskutečnilo ve čtvrtek 27. 
2. 2014 ve 14:30 hodin na oddělení Dětské-

Dne 6. 2. 2014 od 15.30 hod. proběhl v pro-
storách hotelu Imperial v Ostravě Oftal-
mologický seminář, který pro své kolegy 
z Ostravy a blízkého okolí připravili lékaři 
oddělení Oftalmologie Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvkové organizace.
Odborný program slavnostně zahájila primářka 
oddělení Oftalmologie MUDr. Věra Stanovská, 
která celý seminář také moderovala. „Dobrý 
den, dámy a pánové, jsem ráda, že jsme se 
na našem Oftalmologickém semináři sešli 
v takovém počtu a že si navzájem můžeme pře-
dat zkušenosti z okruhu témat dnešního pro-
gramu.“ Semináře se zúčastnilo na 30 lékařů. 
Přednášky se týkaly především praktického 
využití OCT (optické koherentní tomografie), 
důsledků otrav methylalkoholem, léčby 
antiglaukomatiky ze skupiny prostaglandinů 
bez konservačních látek či léčby syndromu 
suchého oka v době nanotechnologií. Na závěr 
se pozice přednášející chopila také primářka 
očního oddělení MUDr. Věra Stanovská. Její 
přednáška se týkala patologických nálezů pig-
mentací na sítnici a jejich spojitosti s některými 
život ohrožujícími syndromy. 
Nedílnou součástí očního semináře byla živá 
diskuze k přednášené problematice a také 
propagace využití zakoupeného speciálního 
SLT laseru pro léčbu pacientů s glaukomem, 
hovorově řečeno zeleným zákalem. Ten je vy-
užit při léčbě pacientů v Městské nemocnici 
Ostrava.

ho lékařství v Městské nemocnici Ostrava. 
„I když byla forma získání daru pro Městskou 
nemocnici Ostrava, příspěvkovou organizaci, 
netradiční, jsme rádi, že bude pomáhat na 
správném místě. V sázce s třineckými hokejisty 
nešlo o vítěze, ale o to pomoci dobré věci,“ 
řekl při předání Dmitrij Ščuka, předseda před-
stavenstva EVRAZ Vítkovice Steel.
„Jsem rád, že se ve vrcholovém sportu uzaví-
rají sázky tohoto typu a velice mne potěšilo, 
že první gól dali vítkovičtí hokejisté,“ s úsmě-
vem podotknul ředitel Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Tomáš Nykel a dodal. „Velmi 
děkuji panu Ščukovi, že si jako velice zane-
prázdněný člověk v této nelehké době udělal na 
nás čas a osobně přijel dar oddělení Dětského 
lékařství předat.“ 
Slavnostního předávání se zúčastnila také 
vrchní sestra oddělení Dětského lékařství 
Mgr. Jana Šadibolová a staniční sestra Jarmila 
Cholevová. Obě dámy za oddělení Dětského 
lékařství panu Ščukovi poděkovaly jménem 
dětí i jménem oddělení.       (red)

Co je vlastně selektivní laserová 
trabekuloplastika (SLT)?

Selektivní laserová trabekuloplastika je jed-
noduché, avšak velmi účinné laserové ošet-
ření, které snižuje nitrooční tlak. Jde o bez-
bolestnou metodu, která využívá krátkých 
nízkoenergetických světelných pulzů selek-
tivně zasahujících melanin uložený v buňkách 
ošetřené tkáně. V následném procesu hojení 
se obnovuje a zlepšuje filtrace a odtok nitro-
oční tekutiny a dochází ke snížení nitroočního 
tlaku. SLT se provádí ambulantně a samotné 
ošetření nezabere více než několik minut. 
Zjevné snížení nitroočního tlaku nastává již 

3 dny po zákroku. SLT je velmi šetrná, ne-
invazivní metoda a na rozdíl od dřívějších 
laserových metod může být opakována dle po-
třeby. Je vhodná pro pacienty s různými typy 
glaukomu i u oční hypertenze. Tuto metodu 
je možné využít u pacientů s nesnášenlivostí 
lokální terapie glaukomu, ale většinou se po-
užívá k zesilování terapie při zachování léč-
by antiglaukomatiky k dosažení nejnižších 
cílových hodnot nitroočního tlaku.

 SLT snižuje nitrooční tlak asi o 25 % u 75–
85 % pacientů a je plně hrazena ze zdravot-
ního pojištění.
         (red)

Dmitrij Ščuka, předseda představenstva EVRAZ Vítkovice 
Steel, a.s., předal dar z  hokejové sázky oddělení Dětského 
lékařství Městské nemocnice Ostrava

Lékaři oddělení Oftalmologie Městské nemocnice Ostrava 
připravili pro své kolegy z Ostravy a blízkého okolí oční seminář

Fototoerapie je odborný název pro léčbu světlem. Je prováděna modrým, bílým nebo zeleným světlem. Světelné záření o určité vlnové 
délce a intenzitě  působí na nekonjugovaný bilirubin tak, že ho mění na ve vodě rozpustnou formu, která se může již volně vyloučit močí a 
stolicí z organizmu. Délka fototerapie je volena dle indikačních grafů, vycházejících ze stáří dítěte v hodinách a hladiny celkového bilirubinu. 
V prvních hodinách fototerapie se objevuje u dítěte tmavší moč, někdy i řidší stoličky. Je veden protokol o fototerapii, kam se zaznamenává 
začátek a hodnota bilirubinemie, čas, teplota a poloha dítěte, eventuelně přerušení terapie. Po skončení fototerapie se odzářené hodiny 
sečtou a zapíše se konečná hodnota bilirubinu.



Naděžda Kubíková se narodila v Ostravě. Po zá-
kladní škole navštěvovala Střední zdravotnickou 
školu v Ostravě-Vítkovicích, čtyřletý obor Všeo-
becná sestra. V roce 1983 nastoupila jako sestra 
na oddělení Chirurge v MNO. V roce 2012 vystu-
dovala na Jesseniově lekárské fakulte Univerzity 
Komenského v Martině studijní obor Ošetřova-
telství s titulem Mgr. Mimo jiných pracovních 
aktivit v současné době pracuje na Stomické am-
bulanci v Městské nemocnici Ostrava, která se 
nachází v suterénu oddělení Geriatrie a Interny. 
Máte již ocenění sestra Moravskoslezského kra-
je a nyní jste se dostala do finále soutěže Sestra 
roku. Čím jste si tuto nominaci podle Vás zaslou-
žila? A nebuďte skromná.
(Usmívá se...) Předpokládám, že je to především 
díky zkušenostem a obětavosti. Mnohdy mi volají 
lidé i o víkendu. To je doba, kdy se zastaví, přemýš-
lejí a velmi často mají strach. Strach z obavy výkonu, 
co bude dál. V tu chvíli nepřemýšlí, že je víkend. V tu 
chvíli potřebují, aby je někdo vyslechl. Jsem ochotná 
poradit a naslouchat i ve svém osobním volnu. 
Můžete prosím popsat náplň práce Vás jako sto-
masestry?
Náplní mé práce je zajistit kvalitní péči o pacienty 
se stomií, ale také povzbudit ty, které operace a život 
se stomií čili se střevním vývodem teprve čeká. S ta-
kovými lidmi se setkávám již od prvního dne, kdy 
se dozvědí, že budou střevní vývod pravděpodobně 
mít. Poté jim sestra se mnou nabídne konzultaci a od 
té chvíle jsem s těmito lidmi v kontaktu a připravuji 
je na život se stomií. 

Vraťme se k soutěži „Sestra roku 2013“. Povězte 
nám o soutěži něco více.
Momentálně jsem se dostala do finále v jedné ze tří 
kategorií, a sice v kategorii Sestra v lůžkové a am-
bulantní péči. Jsem jediná z Ostravy. Vyvrcholení 
soutěže proběhne 20. března 2014 v Praze na Žofíně. 
Tento večer budou na základě hodnocení poroty zvo-
leny vítězky těchto tří kategorií a také „Sestra mého 
srdce“, která je zvolena na základě on-line hlasování 
odborné i laické veřejnosti. 
Kdo Vás nominoval?
Nominovali mě zástupci Slezského klubu stomiků 
Ostrava a sdružení České ILCO. To je sdružení, kte-
ré zaštituje všechny kluby stomiků v ČR a má sídlo 
v Praze. 
Víte, co Vás vlastně 20. března na Žofíně čeká?
Vím, jak to zhruba bude probíhat. V roce 2005 jsem už 
jednou ve finále byla, ale vítězství získala jiná sestřič-
ka. Ta, které jsem vítězství moc přála. Budeme odpo-
vídat na otázky, nevím ale jaké. Tenkrát jsem dostala 
otázku, co bych dělala, kdyby přišel pacient s obál-
kou a chtěl protekčně odoperovat v naší nemocnici. 

Co jste odpověděla?
Že jsem přesvědčená, že v naší nemocnici jsme 
schopni obstarat tu nejlepší péči a špičkově odope-
rovat pacienta i bez obálky.
Se stomií je velmi těžké žít, možná hlavně po psy-
chické stránce. Je to pravda?
Stomie člověka poznamená jak po stránce psychic-
ké, tak i fyzické. Tito lidé nedokážou vůlí ovládat 
odchod stolice nebo moči. Dostávají se tak vlastně 
do věku dítěte, je potřeba si na tento handicap zvyk-
nout. Někteří to zvládnou rychle, jiní to nezvládnout 
třeba celý život. Víte, jsou lidé, kteří si myslí, že jim 
operací chceme ublížit. Opak je pravdou. Smíření se 
se stomií je velice individuální.
Měla jste Vy sama někdy pocit, že byste pacienta 
raději „nakopla“, než se s ním mile bavila?
Samozřejmě, všude se vyskytují lidé arogantní, 
mnohdy se chovají až agresivně. Právě proto se neu-
stále vzdělávám, abych dokázala komunikovat i s tě-
mito konfliktními pacienty. Ale jsme profesionálové, 
pro které by neměl být problém pacienta usměrnit, 
povídat si s ním a pomoci. Je důležité celou situaci 
vyřešit elegantně, ku prospěchu pacientů. 
Jakým způsobem mohou příbuzní a blízcí člově-
ka se střevním vývodem podpořit?
Stačí velmi málo. Zeptat se, chceš si o tom povídat? 
Určitě nasloucháním. Jsme ochotni nabízet spoustu 
řešení, poskytovat milosrdnou lež. To děláme spon-
tánně, ale neumíme naslouchat, co vlastně chce ten 
člověk samotný, z čeho má největší obavy, jak on 
vnímá omezení, která stomie přináší. Prostě poskyt-
nout v pravou chvíli oporu člověku. Určitě nelitovat, 
ale vyslechnout si jeho plány do dalšího života. Ne-
nabízet řešení jako první. Takový pacient kolikrát 
vidí chování rodiny pesimisticky. Myslí si, že ho ro-
dina zavrhne a obává se partnerského života. Pokud 
však partnerství stojí na pevných základech, není 
stomie překážkou ani pro intimní život. Pro stomiky 
je důležitá úcta a porozumění.  Proto se tito lidé cítí 
dobře v klubu stomiků, kde mohou o svých problé-
mech otevřeně hovořit. 
Práce sestry je leckdy velmi náročná. Jakou mo-
tivaci by sestra měla mít, aby měla svou práci 
ráda na 101 %? 

Finanční odměna naprosto otevřeně motivuje každé-
ho. Já sama si ale myslím, že to nutně nemusí být 
peníze. Třeba veřejná pochvala. V dnešní době chybí 
slovní ocenění. Myslím si, že se v ČR málo chválí, 
ve zdravotnictví obzvlášť. Člověk na sebe upoutá 
pozornost, když něco provede. A tehdy je potrestán. 
Ale drobné maličkosti, které člověk udělá navíc, to 
bohužel oceňováno není. Ale tak je to i v osobním 
životě, nejen ve zdravotnictví.

Vy jste oslavila před dvěma týdny významné ži-
votní jubileum. I mně dovolte pogratulovat k pa-
desátinám a hned mám otázku. Jste veselá, milá, 
flirtují s Vámi pacienti?
Děkuji za přání. A jestli pacienti flirtují? Ano, občas 
ano. Při setkání Klubu stomiků docela často. Pacienti 
mají pocit, že nám chtějí poděkovat, pozvou nás na 
panáka, vyzvou k tanci. Je to příjemné a je to zrca-
dlo mé práce. Vidím, že lidé se stomií dokážou žít 
naplno, získali zpět ztracené sebevědomí a dokážou 
ocenit mou práci i mimo brány nemocnice. 
Povězte nám něco ze svého osobního života. Jak 
odpočíváte či relaxujete?
Přiznám se, že odpočinku moc není, mám spoustu 
pracovních aktivit. Ale když už mám čas, ráda si 
přečtu zajímavou knihu z oblasti zdravotnictví a sna-
žím se, abych relaxovala i fyzicky. Miluji hory, lyže, 
možnost načerpat energii zvenčí, protože optimismu 
musím mít spoustu, abych ho mohla rozdávat pacien-
tům. Miluji moře, posezení s přáteli, ráda jdu na bow-
ling, na squash, kdysi jsem hodně sportovala, snažím 
se všechno dohnat ve chvilkách volna, které mám.  
Je nějaké motto, kterým se řídíte? Které Vás pro-
vází?
Já si vždycky říkám, že nemám lidem dělat to, co 
nechci sama, aby dělali lidé mně. Toho se snažím 
držet. Děsí mě, že lidé nemají úctu vůči životu. Už 
jen to, že člověk je zdravý, je výhra v životě. Ale lidé 
si toho neváží. Jsem prostě ráda, že mohu být nápo-
mocná lidem, kteří v danou chvíli odbornou pomoc 
potřebují, že jim můžu pomoci slovy, vysvětlit danou 
situaci, nasměrovat.

                 Za rozhovor děkuje Ing. Magda Otáhalová

Ústavní stomasestra oddělení Chirurgie 
a finalistka soutěže „Sestra roku 2013“ 
– Mgr. Naděžda Kubíková

Je třeba si vážit života, běžných 
věcí, které nás můžou potěšit. I bě-
hem dne je jich velmi mnoho, jen 
je najít.

Stomie člověka poznamená jak po 
stránce psychické, tak i fyzické. Tito 
lidé nedokážou vůlí ovládat od-
chod stolice nebo moči. Dostávají 
se tak vlastně do věku dítěte, je tře-
ba si na tento handicap zvyknout. 
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PŘEDSTAVUJEME:
Mgr. Naděžda Kubíková – ústavní stomasestra oddělení 
Chirurgie v Městské nemocnici Ostrava a zároveň sestra, 
která je nominována do soutěže „Sestra roku 2013“



Výjimečné pracoviště – Dětský rehabilitační 
stacionář při Městské nemocnici Ostrava, p. o.
Ne každé dítě má jednoduchý start do života. 
Pro ty, které to štěstí neměly, jako jsou děti 
s dětskou mozkovou obrnou, mentálním 
postižením a kombinovanými vadami, jsme 
tady my. Naše specializované zdravotnické 
pracoviště – co se týče komplexnosti, je jediné 
svého druhu v České republice, které v duchu 
Bobath konceptu pracuje s dětmi na všech 
úrovních vývoje. Na třech odděleních denně 
pracuje odborně vyškolený tým všeobecných 
sester, dětských sester, ošetřovatelek, speciál-
ních pedagogů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, 
klinických logopedů, lékařů a psychologa. 
Bobath koncept vyžaduje úzkou spolupráci 
všech dříve jmenovaných specialistů a rodiny 
v průběhu celého dne. Toto propojení je dů-
ležité pro optimální vývoj dětí s handicapem. 
Naše práce je velmi specifická, poskytujeme 
terapie šité na míru každému dítěti. Nejdelší 
část dne tráví děti na odděleních v péči sestři-
ček a ošetřovatelek. Práce s handicapovanými 
dětmi není snadná. Vyžaduje nejen odborné 
znalosti ošetřovatelského personálu, trpělivost 
a empatii, hlavně však bezpodmínečnou lásku 
k dětem. Odměnou za to je šťastný dětský 
úsměv a spokojenost rodičů. Sestřičky a ošet-
řovatelky si předávají informace se specialisty 
a dále tak upevňují potřebné dovednosti. Pro 
polohování dětí používáme speciální kom-
penzační pomůcky: vertikalizační stojany, 
dlahy, speciální ortézy, abdukční klíny, válce 
a kuličkové polštáře. Odborně vyškolený tým 
sestřiček a ošetřovatelek provádí také bazální 
a multisenzorickou stimulaci. Aplikujeme 
techniku terapeutického krmení v rámci Bo-
bath konceptu, s využitím speciálních kom-
penzačních pomůcek u dětí, které mají ve vět-
šině případů potíže se zpracováním potravy 
a příjmem tekutin. Vyváženou a dietní stravu 
připravujeme díky obětavým kuchařkám 
v naší domácí kuchyni.
Do denního stacionáře docházejí děti od dvou 
do sedmi let věku. Provoz v tomto zařízení je 
ve všední dny vždy od 6.00 do 15.30 hodin. 
Dále zde poskytujeme fyzioterapii, ergoterapii, 
logopedii a psychologii i pro externí klienty 
od novorozeneckého věku do 18 let. Máme 
také oddělení fyzikální terapie pro děti 

a dospělé, kteří docházejí na doporučení léka-
řů specialistů.
Dětský rehabilitační stacionář (DRS) je detašo-
vané pracoviště Městské nemocnice Ostrava, 
podporované Magistrátem města Ostravy, pod 
vedením primářky MUDr. Jany Robenkové, 
zástupkyně primáře MUDr. Jany Švandové 
a vrchní sestry Mgr. Darji Waczyńské. Díky 
těmto institucím a darům mnoha sponzorů 
máme krásně vybavené oddělení, dětské herny, 
tělocvičny a vyšetřovny. Vybudovali jsme 
místnost pro zrakovou stimulaci, hernu 
Senzorické integrace (SI) a Snoezelen, kde 
se zaměřujeme na multisenzorickou stimulaci 
těžce handicapovaných dětí. V rámci trendů 
moderní výuky využíváme interaktivní tabuli, 
tablety a komunikátory. 
Pro děti připravujeme zábavné a vzdělávací 
akce jak v prostorách stacionáře, tak i mimo 
něj. Některé aktivity probíhají s podporou 
sdružení rodičů handicapovaných dětí pod 
názvem Želvička.
Často to jsou akce i pro celé rodiny, kde mají 
možnost vidět a spolupodílet se na společné 

práci pro naše milé děti. Jako příklad uvedu 
každoroční Dětský den, oslavy významných 
svátků, narozenin, výlety a divadla.
DRS je výjimečným zařízením nejen v Mo-
ravskoslezském kraji, ale také v celé České 
republice, nejen pro odborně vyškolený tým, 
který zde pracuje, ale zejména pro kvalitní 
a komplexní služby, které svým klientům 
poskytujeme. Působíme rovněž jako výukové 
pracoviště pro odborný tým DRS, ale i pro 
studenty z celé ČR a zahraničí. Současně je 
také DRS sídlem ČADBT (Česká asociace 
dětských Bobath terapeutů), jejichž členy jsou 
téměř všichni lékaři, fyzioterapeuti a logopedi 
zařízení. Tato asociace se rovněž věnuje 
vzdělávání a podpoře Bobath konceptu nejen 
v ČR, ale i v zahraničí. 

Přijďte se přesvědčit, dveře jsou vždy všem 
zájemcům otevřeny...

Jana Zikmundová
všeobecná zdravotní sestra DRS
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Vedoucí lékárník MNO se stal ředitelem Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv v Praze
Dne 10. 2. 2014 jmenoval Ministr zdravot-
nictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 
ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
PharmDr. Zdeňka Blahutu, vedoucího lékár-
níka Nemocniční lékárny Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvkové organizace.
Tuto vzniklou situaci vedení nemocnice již 
řeší a zároveň chápe velice svízelnou situaci 
v oblasti vrcholového managementu českého 
zdravotnictví a oprávněné požadavky nového 
vedení Ministerstva zdravotnictví v  oblasti 
lékové problematiky. „Pro nemocnici je to 
pochopitelně velká ztráta, doktor Blahuta je 
špičkový a spolehlivý manager, a to nejen 
v oblasti lékové politiky. Jménem nemocnice 

mu děkuji za stoprocentní práci, kterou vyko-
nal ve prospěch nemocnice a jejich pacientů. 
Přejeme mu hodně úspěchů na nové pracovní 
pozici,“ dodal ředitel Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Tomáš Nykel. 
K  celé situaci se vyjádřil také nový ředitel 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv v  Praze 
PharmDr. Zdeněk Blahuta. „Chtěl bych 
poděkovat řediteli, managementu a všem 
spolupracovníkům Městské nemocnice 
Ostrava za vytvořené kvalitní pracovní 
podmínky a skvělou spolupráci v  Městské 
nemocnici Ostrava. Bylo to životní období, 
na které nelze zapomenout.“
     (red)
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Poděkování dobrovolníkům

V léčebně dlouhodobě nemocných, v Domě 
sociálních služeb nebo na oddělení Dětského 
lékařství. Tam všude můžete narazit na sym-
patické, usměvavé a radost rozdávající dobro-
volníky, kteří za našimi pacienty dochází již 
tři roky. 
Ve středu 19. února odpoledne se všichni 
dobrovolníci společně s kontaktními osobami 
z těchto oddělení setkali s náměstkyní pro ošet-
řovatelskou péči Mgr. Margitou Malíškovou 

a vedoucí Dobrovolnického centra ADRA 
Ostrava Ing. Dagmar Hoferkovou. 
Setkání bylo uskutečněno z důvodu poděko-
vání za jejich dobrovolnickou činnost v naší 
nemocnici. „Jde o činnost záslužnou a nedo-
cenitelnou, kterou pacienti velmi oceňují“, 
sdělila Mgr. Malíšková, která jménem celého 
managementu nemocnice osobně dobrovolní-
kům poděkovala a předala drobnou pozornost 
a pamětní listy. 

Neopomněla poděkovat ani kontaktním 
osobám na jednotlivých odděleních, kam 
dobrovolníci docházejí, protože i oni přispívají 
ke zdárnému průběhu celého dobrovolnického 
programu v nemocnici.

                  Mgr. Jana Zádrapová
       koordinátorka pro
         dobrovolnickou činnost v MNO

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,
Jiráskovo nám. 1439/4, Moravská Ostrava

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

www.mnof.cz

lucie.kurnatova@adraostrava.cz
T +420 605 784 584
www.adraostrava.cz

Přijďte mezi nás!

Více informací najdete na:Vaše NEMOCNICE v srdci OSTRAVY

Poděkování oddělení 
Klinické onkologie
Vážený pane řediteli,

jsem onkologická pacientka, má nemoc se 
mi po několika letech vrátila a mou velkou 
oporou jak po stránce medicínské, tak po 
stránce lidské je paní primářka MUDr. 
Molendová. Chtěla bych, abyste pane řediteli 
věděl o její neobvyklé ochotě a až osobnímu 
zájmu o pacienty. Je moc dobře, že ve Vaší 
nemocnici pracují takoví lékaři, jako je právě 
paní primářka MUDr. Molendová. Myslím, 
že to není jen můj názor, ale i jiných těžce 
nemocných pacientů onkologie.

                              Děkuji
         Marcela M.

Dobrý den,
dne 23. 1. 2014 jsem byl hospitalizován na 
chirurgickém oddělení C ve Vaší nemocnici. 
Rád bych touto cestou poděkoval veškerému 
personálu tohoto oddělení za skvělou péči 
a přístup k pacientům, a to i nad rámec obec-
ných povinností. Za tu dobu, co jsem byl 
hospitalizován, jsem měl možnost zažít, co 
vše personál musí zvládnout. Tímto skládám 
poklonu a obdiv, jež si právem zaslouží.

   S pozdravem
    Josef P.

Poděkování oddělení 
C Chirurgie
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Poděkování oddělení Gynekologie a porodnictví

Poděkování oddělení A Interny

Poděkování
Dětskému lékařství

Vážený pane řediteli, pane primáři, pani vrch-
ní a paní staniční, 
tímto bych Vám chtěla z celého srdce podě-
kovat za sebe a za svou nedonošenou dceru 
Sofinku, která se narodila 7. 2. 2014 ve 33. 
týdnu těhotenství na oddělení Gynekologie 
a porodnictví v Městské nemocnici Ostrava. 
Děkuji především paní staniční Mgr. Renátě 
Dobranské a paní MUDr. Janě Kubinové, 
které vedly porod. Také děkuji všem porod-
ním asistentkám a ošetřovatelkám z Oddělení 
intermediární péče a porodního sálu, které se 
o nás staraly s profesionálním a lidským pří-
stupem zároveň.
Jmenovitě bych ještě chtěla vyzdvihnout paní 
staniční Mgr. Jiřinu Kyčerkovou z Oddělení 
šestinedělí a celý její pracovní tým za jejich 
pracovní nasazení a morální podporu.
Díky těmto zkušenostem budu s radostí dopo-
ručovat oddělení Gynekologie a porodnictví 
všem nastávajícím maminkám.

Ještě jednou Vám moc děkuji.

S pozdravem Petra K.

Jelikož jsem byla v rizikovém těhotenství, 
ležela jsem víc než týden před termínem po-
rodu na gynekologickém oddělení, kde se o 
mě intenzivně staraly sestřičky a měřily každý 
den ozvy miminka, tlak atd. Při každodenních 
lékařských vizitách se páni doktoři ptali, jak 
se cítím, jestli mě nic nebolí a jestli je vše v 
pořádku. Velice mě těšilo, že se lékaři pacien-
tovi opravdu věnují, protože mám zkušenost 
z jiné nejmenované nemocnice, a ta péče se 
nedá absolutně srovnat.
20. 1. 2014 jsem porodila za pomoci paní 
porodní asistentky a podpory svého manžela 
zdravého syna. 
Tímto chci poděkovat celému personálu od-
dělení Gynekologie a porodnictví a Oddělení 
šestinedělí za příjemný pobyt v nemocnici, 
obzvlášť panu MUDr. Zubíkovi, který se o mě 
celou dobu těhotenství staral.
Můžu říct, že lepší porodnici jsem si vybrat 
nemohla, mohu jen doporučit!

Děkuji za vše.
S pozdravem

Veronika T.

Chtěla bych poděkovat touto cestou personá-
lu gynekologického a porodnického odděle-
ní pod vedením MUDr. Ožany. Vzhledem k 
tomu, že v měsíci lednu 2014 jsem podstoupi-
la operaci, děkuji zejména MUDr. Ullmanové, 
MUDr. Slezákovi a celému operačnímu týmu 
za bezchybný a bezproblémový průběh ope-
race.
Rovněž děkuji pracovnicím na pooperačním 
pokoji za starostlivou a následnou péči a všem 
sestřičkám po celý pobyt v nemocnici.
Vaše oddělení budu doporučovat všem, kdo jej 
budou potřebovat, protože jsem se zde setkala 
s profesionálním i lidským přístupem.

S pozdravem
Jana B.

Vážený pane řediteli,
chtěla bych Vám touto cestou zaslat poděko-
vání za péči, které se mi dostalo během mého 
pobytu ve Vaší nemocnici.
Dne 2. 2. 2014 jsem byla na základě vyšetření 
na pohotovosti hospitalizována na lůžkovém 
oddělení Interny A. 
Od počátku mé hospitalizace jsem byla pří-
jemně překvapena přístupem veškerého per-
sonálu Interny, velmi profesionálním, vstříc-
ným, ochotným a lidským přístupem sester 
a ošetřovatelek tohoto oddělení, zvláště pak 
sestry Dagmar Košťálové, která se mi věnova-
la s maximální možnou péčí, informovala mě 
o každém zdravotním úkonu, který jsem pak 
absolvovala. Velmi příjemně jsem byla pře-
kvapena také přístupem pana primáře MUDr. 

Chtěl bych touto cestou vyzdvihnout a podě-
kovat internímu oddělení A  Vaší nemocnice. 
Přijměte mé upřímné dík za skvělou péči zdra-
votnického personálu tohoto oddělení. Lidský 
a profesionální přístup zdravotních sestřiček, 
ošetřovatelek a pomocného personálu. Moje 
poděkování rovněž patří MUDr. Vránovi za 
vzornou zdravotní péči, ale i celému lékařské-
mu týmu tohoto oddělení. 

S pozdravem
Petr H.

Kremera, všech lékařů a nejvíce pak přístu-
pem ošetřujícího lékaře MUDr. Fialy, který mi 
věnoval svůj drahocenný čas nad rámec svých 
obvyklých povinností. 
Jestliže je takový z mého pohledu nadstan-
dardní přístup personálu k pacientům i na 
dalších odděleních Vaší nemocnice, pak by 
Městská nemocnice Ostrava Fifejdy měla být 
vzorem pro jiné nemocnice, včetně těch tzv. 
privátních.
Prosím, tlumočte mé vřelé poděkování panu 
primáři MUDr. Kremerovi a celému kolektivu 
Interny za jejich obětavou a maximální péči o 
nás, o pacienty Vaší nemocnice.

S pozdravem 
Jiřina B.

Vážený pane řediteli,

dovolte mi touto cestou poděkovat celému 
kolektivu Dětského lékařství – lůžková část 
A velké děti, za profesionální lékařskou péči 
a obětavý přístup při hospitalizaci mého syna.

         Děkujeme mnohokrát.
            Gavlasová, Ostrava

Jako na nesmírné lodi to tady vypadá, samá světýlka a hadičky,
panuje tady zvláštní nálada, kolem jen miminka a sestřičky.

Miminka, která často hned od narození, neměla ustláno na růžích,
miminka prostě na „dopečení“ do správné barvy na kůži.

A sestřičky, které starají se, aby miminka měla vše potřebné, 
než jejich maminka za nimi vrátí se, než si je do náruče vyzvedne.

To jsou pak ty šťastné konce, snad jejich mnohem víc,
sestřičkám a lékařům z JIP moc děkujeme, co k tomu ještě říct...

I naše dcerka Zuzanka se na JIP chvíli dopékala,
také z bříška spěchala dříve, princezna jedna malá.

A tak teď blondýnečce říkáme, že má ještě dost času na prince,
hlavně aby už se dostala v pořádku na pokoj k mamince.

Za Zuzanku děkuje její
maminka Markéta J.

Básnička pro oddělení pro nezralé
a rizikové novorozence – Dětskou JIP

Vážený pane řediteli,
byla jsem u Vás hospitalizovaná na odděle-
ní ORL a operována 16. 1. 2014. Děkuji za 
vzornou péči a velice milý a ochotný personál. 
Byla jsem velice spokojena i se stravou, prostě 
se vším na oddělení primáře MUDr. Slezáčka. 

Ještě jednou děkuji a  s úctou pacientka
Pavla G. (důchodkyně)

Poděkování oddělení 
ORL
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Ing. Milan Chalupa
Radislav Tučník
Danuše Bjalková
Irena Mačugová

Dagmar Martínková
Miroslav Toman
Pavla Vránová

Marcela Dedková
Ivana Frkousová

Ing. Richard Hudec
Zuzana Tomanová

Eva Tučníková

25 let v MNO: 
Marie Kubiczková 

20 let v MNO: 
Marcela Matiašková 

Silvie Homolová 
Roman Popiolek

V měsíci březnu
slaví významné životní

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Vážený pane řediteli, 
chtěly bychom pochválit celý kolektiv Orto-
pedie A za vzornou péči. Byly jsme moc spo-
kojeny po celou dobu pobytu, taky jsme chtěly 
pochválit kuchaře.

      Spokojené pacientky z pokoje č. 1
Yvona M., Stanislava M. a Renáta V.

Poděkování Ortopedii 
a kuchyni MNO

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte kvalifikaci pro výkon práce  na sanitním vozidle 
DNR s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnic-
kých službách v České republice. 

Organizace výuky:
 minimální počet účastníků 15
 výuka probíhá blokově, pondělí až pátek v době 8:00–16:15 hod., celkem 15 dnů 
 kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (2. 6. 2014)
 frekventanti kurzu obdrží na základě absolvovaného kurzu a úspěšně vykonané závěrečné 
 zkoušky Osvědčení MZ ČR o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
 v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Podmínky pro zařazení uchazečů do kurzu DNR:
 ukončení základního vzdělání (doložit kopii vysvědčení)
 praxe v řízení motorových vozidel nejméně 1 rok (doložit kopii ŘP)
 dobrý zdravotní stav (formulář potvrzení na www.mnof.cz)
 žádost o zařazení do kurzu (formulář žádosti na  www.mnof.cz)

Žádost o zařazení do kurzu spolu s doklady zašlete na adresu: Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, Oddělení vzdělávání, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, dotazy e-mailem: 
irena.hlavata@mnof.cz. Bližší informace na www.mnof.cz. 

Městská nemocnice Ostrava, p. o., pořádá akreditovaný kvalifikační kurz

Cena kurzu je 5.450 Kč vč. DPH
Předpokládané datum zahájení kurzu: 7. 4. 2014 

„Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“


