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O bezplatné vyšetření ledvin byl ohromný zájem

Ústavní stomasestra oddělení Chirurgie v Městské nemocnici 
Ostrava Mgr. Naděžda Kubíková se stala Sestrou roku
Mgr. Naděžda Kubíková se stala Sestrou 
roku za lůžkovou a ambulantní péči a zá-
roveň v hlasování veřejnosti získala titul 
Sestra mého srdce. Stalo se tak 20. března 
2014 na slavnostním vyhlašování Sestry 
roku 2013 na pražském Žofíně. 
Mgr. Naděžda Kubíková patří k prvním vy-
školeným stomasestrám v Česku. Absolvovala 
bakalářské i magisterské studium, od roku 2007 
externě vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě. 
Mimo dalších pracovních aktivit v současné 
době pracuje na Stomické ambulanci v Měst-
ské nemocnici Ostrava, která se nachází 
v suterénu oddělení Geriatrie a Interny. 
Náplní její práce je zajistit kvalitní péči o pa-
cienty se stomií, tedy se střevním vývodem, 
ale také povzbudit ty, které operace a život se 
stomií teprve čeká. A čím si nominaci na titul 
Sestra roku 2013 zasloužila? „Předpokládám, 
že je to především díky zkušenostem a oběta-

Desítky lidí využily jedinečné příležitos-
ti nechat si zcela zdarma vyšetřit ledviny. 
Nefrologické a hemodialyzační centrum 
Městské nemocnice Ostrava se připojilo ke 
Světovému dni ledvin. Akce ukázala, jak 
moc si lidé uvědomují potřebu prevence. 
Den otevřených dveří v rámci Světového dne 
ledvin se konal 13. března 2014 v prostorách 
Nefrologického a hemodialyzačního centra 
v Městské nemocnici Ostrava, do 12:00 hodin 
si zájemci mohli prohlédnout hemodialyzační 
část centra. 
Personál Nefrologického a hemodialyzačního 
centra se zájemcům věnoval již od samého 
rána. „Přípravě dnešního dne jsme věnovali 
maximální pozornost, snažili jsme se být při-
praveni co nejlépe, byť jsme se ke Světovému 

vosti. Mnohdy mi pacienti volají i o víkendu. 
To je doba, kdy se zastaví, přemýšlejí 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,“ skromně dodává Mgr. Naděž-
da Kubíková. 
V českém zdravotnictví pracuje zhruba 100.000 
sester. „Je to velmi zkušená sestra, navíc pracu-
je na Stomické ambulanci naší nemocnice, kde 
je potřeba s pacienty opravdu hodně mluvit, 
povídat si a především naslouchat. Toto oceně-
ní znamená, že přístup paní Naděždy Kubíkové 
je pacienty respektovaný, motivující a dodá-
vající chuť do života. Já jsem právem pyšný, 
že pracuje v Městské nemocnici Ostrava,“ 
netajil se slovy chvály a uznání ředitel MNO 
MUDr. Tomáš Nykel.        (red)

dni ledvin připojili poprvé. Je třeba říci, že veš-
keré přípravy probíhaly za plného chodu oddě-
lení, což vyžadovalo úsilí i nad rámec pracov-
ních povinností. Musím ocenit přístup svých 
kolegů a kolegyň, byli maximálně vstřícní, 
ochotní, moc všem děkuji za pomoc a ochotu,“ 
netajila se svými pocity vrchní sestra Nefrolo-
gického a hemodialyzačního centra PhDr. Eva 
Mrázková. 
Každému zájemci personál změřil hladinu 
krevního cukru, vyšetřil moč, zkontroloval 
krevní tlak a stanovil tzv. body mass index 
(BMI). „Z počátku byl velký nával, chodili 
lidé staršího věku, kolem poledne a po poled-
ni začala chodit střední věková skupina. Velký 
zájem o vyšetření ledvin byl také ze strany 
zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, 

především z technických provozů a kanceláří,“ 
dodala PhDr. Eva Mrázková. 
„Velice mě překvapila vysoká účast lidí 
z Ostravy a okolí i vzhledem k tomu, že jsme 
se ke Světovému dni ledvin připojili poprvé 
v historii nemocnice. Je velmi správné, že tolik 
lidí věnuje svůj čas a zájem prevenci a ochraně 
svého zdraví,“ dodal ředitel Městské nemocni-
ce Ostrava MUDr. Tomáš Nykel.

Závěrečná statistika:
- celkem bylo vyšetřeno 174 lidí
- 58 mužů a 116 žen
- průměrný věk 51,8 let
- 13 lidí ze 174  bylo posláno k obvodním 

lékařům k celkovým krevním odběrům (red)
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Od února 2014 lékaři z oddělení RFM 
a ORL v Městské nemocnici Ostrava prak-
tikují novou metodu nepřímé elektrostimu-
lace svalů hrtanu při jednostranné parese 
(porucha funkce) hlasivek. Jedná se o me-
todu bezpečnou a pacienty dobře snášenou.
Indikace k léčbě je jednostranná paresa hla-
sivky, jejíž příčina je idiopatická, poléková, 
postinfekční či iatrogenní. Nejčastěji tento 
zdravotní problém vzniká po operaci štítné 
žlázy. Podmínkou indikace této léčby je 
předpoklad zachování kontinuity – celistvosti 
nervu (n. laryngeus recurrens).
Léčba spočívá v nepřímé stimulaci hlasivek. 
Na stejnou stranu, kde je postižena hlasivka, 
přikládáme katodu, a to na tělo štítné chrupav-
ky. Na šíji se přiloží anoda. Tuto elektrostimu-
laci indikuje foniatr na základě vyšetření při 
trvání paresy minimálně dva týdny. Rehabi-
litační lékař určí parametry stimulace, vlastní 
stimulaci pak provede fyzioterapeut. Tato 
terapie je doplněním celkové léčby paresy, 
která zahrnuje hlasová cvičení a medikaci pod 
vedením foniatra. „Zatím jsme tímto způso-
bem ošetřili několik pacientů a musím říci, 
že léčbu snáší velmi dobře,“ uvádí MUDr. 
Martina Boháčová z oddělení ORL. 
Tato stimulace je doplňována hlasovým cvi-
čením, základem je vyrážení slabik HU, HA, 
HE, HO, HY při každém impulsu. Je apli-
kována v sérii 10x, nejlépe třikrát až pětkrát 
týdně, pak následuje kontrola foniatrem s po-
souzením funkce hlasivky. Nedojde-li k ob-
jektivnímu zlepšení, pokračujeme v další sérii 
elektrostimulací v počtu deseti. „Zatím jsme 

Na Mezinárodní den žen, který každoročně 
připadá na 8. březen, se v Městské nemocni-
ci Ostrava v žádném případě nezapomnělo. 
Hospitalizované pacientky, lékařky i zdra-
votnický personál totiž v dopoledních hodi-
nách navštívil poslanec Parlamentu ČR za 
Moravskoslezský kraj Ing. Adam Rykala se 
svou ženou. Doprovázel je náměstek ředite-
le MNO pro ekonomiku a provoz Ing. Petr 
Šmíd.
S náručí plnou růží zavítal do Městské ne-
mocnice Ostrava Ing. Adam Rykala se svou 
chotí. V doprovodu náměstka ředitele MNO 
pro ekonomiku a provoz Ing. Petra Šmída 

takto stimulovali několik pacientů a můžu říct, 
že se tato metoda podílí i na psychické složce 
léčby,“ doplňuje zástupce primáře odděle-
ní Rehabilitace a fyzikální medicíny MUDr. 
Věra Peterková.
Poskytování této terapie není zatím zcela 
běžné. V České republice je velké množství 
ambulancí RFM a ORL a tuto metodu aplikuje 

zamířili do jídelny, na oddělení Geriatrie – 
stanice F, D, na oddělení Interny – stanice A, 
B a také na oddělení Kardiologie – stanice I 
a E. Hospitalizovaným pacientkám popřáli 
brzké uzdravení, obdarovali je růží a nezapo-
mněli ani na lékařky a zdravotnický personál. 
„Z mého pohledu je Mezinárodní den žen 
podstatnou součástí našeho života. Má svou 
tradici a je velmi důležité v tento pro ženy 
významný den připomenout, jak moc pro 
nás znamenají,“ s úsměvem ve tváři a s pohle-
dem na svou ženu řekl Ing. Adam Rykala. 
Mezinárodní den žen má své pevné místo 
v kalendáři a určitě v naší nemocnici není brán 
jako komunistický svátek. „Jsem velice rád, 
že si pan poslanec našel ve svém nabitém 
programu čas a věnoval jej i našim pacient-
kám. Víte, například na oddělení Geriatrie 
a Interny bývají často staří, osamělí lidé 
a obzvláště ženy růže v tento den nesmírně 
potěší,“ dodal Ing. Petr Šmíd. To ostatně 
potvrdila i paní Julie z Vratimova. „Na oddělení 
Kardiologie jsem už pár dnů. Bylo nesmírně 
potěšující, když se ve dveřích objevila tato 
vzácná návštěva s náručí plnou růží. Nám, 
ženským, vždycky kytička udělá radost,“ 
netajila se svými pocity paní Julie.           (red)

jen málo z nich. „Jsem ráda, že jsme schopni 
poskytovat tuto metodiku i na našem praco-
višti. Spolupráce s pacienty je velmi dobrá,“ 
pochvaluje si nově zavedenou metodu elektro-
stimulace svalů hrtanu při jednostranné parese 
hlasivek fyzioterapeutka oddělení Rehabilita-
ce a fyzikální medicíny v Městské nemocnici 
Ostrava Monika Košařová.                        (red)

Nová metoda k  léčbě hlasivek na oddělení Rehabilitace 
a fyzikální medicíny (RFM) a na Otorinolaryngologii 
(ORL) v Městské nemocnici Ostrava 

Na Mezinárodní den žen se v Městské nemocnici Ostrava 
rozdávaly růže i úsměvy

V rámci projektu Ostrava – Evropské město 
sportu 2014 zajišťuje Městská nemocnice 
Ostrava komplexní zdravotní péči na všech 
významných událostech. Tu zajišťovala 
mimo jiné na hokejovém utkání mezi VŠB-TU 
Ostrava a Ostravskou univerzitou.
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Zájem o jeho trénování má snad každý 
z nás, a to nemluvě o tréninku důležitých 
kognitivních funkcí jako je paměť, pozor-
nost nebo třeba rychlost zpracování infor-
mací. Odborné studie prokazují, že pokud 
je mozek dobře trénován, funguje na plný 
výkon navzdory věku. Pojďme si ten náš 
nepatrně vyzkoušet.

MĚTSKSÁ NEMOCICNE OSATRVA PEŘJE 
VEŠM VŠAIM MKOZŮM VŠE NELJE-
ŠPÍ! MIMCHOODEM, VLŠYO NJAEVO, 
ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE 
SOLVĚ. JEDNIÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY 
BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA 
SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT 
TOTÁNLÍ SĚMS A VY TO PŘOÁD BEZ 
PORLBMÉU PEŘČETTE. JE TO PORTO, 
ŽE LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PEN-
SÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. ZDAR-
VÍME! :-)) 

- Při hororech se bojíme díky tzv. zrcadlo-
vým neuronům. Sedíte-li v kině a sledujete-li 
horor, vnímáte také vystrašené obličeje 
ostatních. Mozek si všimne, že se okolí bojí, 
a začne se bát taky.
MUDr. Marián Starý: Je fakt, že v kině člověk 
strach prožívá mnohem hůře, než když 
se dívá například na televizi. U televize do-
káže strach tzv. odfiltrovat. V kině skutečně 
člověk podlehne davu. 

- Za to, že se Vám ranní písnička usadí v hlavě 
a nemůžete se jí zbavit, může to, že si 
mozek propojí melodii a nějakou činnost nebo 
vjem a pokaždé, když se s ním znovu potká, 
tak si to vybaví i s hudbou. 

MUDr. Marián Starý: Ano, třeba mně se toto 
stává poměrně často a písně se nedokážu zba-
vit i několik hodin. I kdybych slyšel z rádia 
dalších x písní, zpívám si pořád dokola tu jed-
nu jedinou.  

- Pokud se potřebujete soustředit, pusťte 
si hudbu. 
MUDr. Marián Starý: Ano, to je pravda, ale 
pouze do určité hlasitosti. Skutečně vnímané 
zvuky z okolí zvyšují průtok krve v mozku, 
prokrvují ho a zvyšují koncentraci. 

- Mozky taxikářů jsou větší proto, že mají 
větší pravý hippokampus, tedy oblast spoje-
nou s prostorovou orientací a pamětí. 

MUDr. Marián Starý: (usmívá se...) Na tohle 
raději nedokážu odpovědět.

„Aby mozek nezakrněl, musíme jej pravidel-
ně trénovat jednak fyzickou aktivitou, jednak 
aktivitou duševní. Lidé si skvěle udržují 
mozek v kondici křížovkami. Pro seniory 
jsou speciální křížovky, seniorům doporučuji 
chodit na počítač, mailovat, existuje škola třetí 
generace. Nejzhoubnější pro mozek je ote-
vřít si večer lahváče a hledět tupě na televizi. 
To prosím nikdo nedělejte,“ s úsměvem 
dodává primář oddělení Neurochirurgie 
MUDr. Marián Starý.                                (red)

11. 3. byl světový Den mozku. Jak jej trénovat? 
Co o něm víme, a nevíme?

Názory primáře oddělení Neurochirurgie MUDr. Mariána Starého na zajímavosti 
o mozku, kterak si je můžeme vyčíst díky internetu. Mýtus versus pravda?

MOZKOVÁ ROZCVIČKA

Pepík si koupil dvacet jedna krys, 
pak si koupil jednadvacet krys. 

Kolik má krys?

(jednu – JED NA DVACET KRYS)

O jakém pořekadle mluvíme?

Fyzikální veličina, která způsobuje, 
že události se stávají v nevratném 
pořadí, je totožná s všeobecně 
přijímaným prostředkem směny.

(Čas jsou peníze.)

O jakém pořekadle mluvíme?

Shromažďování oběživa před jeho 
výdejem dosahuje ve své činnosti 
300procentního výsledku oproti 
běžnému vzorku populace.

(Kdo šetří, má za tři.)

Arnold Schwarzenegger to má 
dlouhé.

Helmut Kohl to má krátké.

Madonna to nemá vůbec.

Papež to má, ale nepoužívá to.

Co je to? (příjmení)



Milan Polleč se narodil v Broumově ve východ-
ních Čechách. Po absolvování Vysoké vojenské 
technické školy v Liptovském Mikuláši pracoval 
jako voják z povolání. Od roku 1991 nastoupil 
k Policii ČR na Odbor technické ochrany Kraj-
ského ředitelství Severomoravského kraje. 
Později pracoval v soukromé firmě, kde se za-
býval bezpečnostními technologiemi, věnoval se 
bezpečnostnímu poradenství a od března 2014 
pracuje jako šéf Odboru bezpečnosti, kvality 
a krizového řízení v Městské nemocnici Ostrava. 

Šéf Odboru bezpečnosti, kvality a krizového 
řízení v největší městské nemocnici ve střední 
Evropě. Představíte nám svou práci podrobněji?
Hlavním smyslem mé práce je vytvoření moderního 
centrálně řízeného systému bezpečnosti nemocnice. 
Bezpečnost nemocnice nelze pojímat pouze jako 
ochranu pacientů a lékařů, ale je třeba se zaměřit i na 
ochranu informací, ochranu majetku, součástí toho 
je i řízení bezpečnosti v krizových situacích a samo-
zřejmě s tím spojené i neustálé zvyšování kvality 
v této oblasti. 

Musíte disponovat něčím speciálním, abyste mohl 
vykonávat funkci šéfa na této pracovní pozici? 
Především zkušenostmi. Komplexní bezpečnost se 
skládá nejen z technického zabezpečení, ale také 
z režimových a organizačních zařízení, která techni-
ku hodně doplňují. Proto je potřeba se dívat na bez-
pečnost jako na souhrn těchto opatření. Abych mohl 
tento systém odpovědně řídit, musím mít ve všech 
těchto oblastech dostatečné zkušenosti. Vzhledem 
k tomu, že se problematice bezpečnosti věnuji od 
roku 1991 si myslím, že mohu nemocnici při řešení 
této důležité oblasti pomoci. 

Jak náročná je práce v nemocnici na této pozici 
ve srovnání třeba s jinými firmami?
Ano, náročná je v tom, že nemocnice je veliká, 
je to živý organismus a její činnost je velmi specific-
ká. Při prosazování bezpečnostních opatření se musí 
postupovat citlivě, především s ohledem na pacienty 
a zdravotnický personál. Systém nelze direktivně 
nastavit tak, jako například v uzavřených průmys-
lových areálech, ale musí odrážet nutnost veřejného 
přístupu k poskytovaným službám.

Co nového od Vás můžeme čekat?
(usmívá se…) … A dodává „všechno“. Ne, teď 
vážně. Smysl mé práce není svázat nemocnici 
direktivními nařízeními, která začnou omezovat jak 
naše klienty, tak naše zaměstnance, ale především 
v minimalizaci rizik, které by mohly nás všech-

ny ohrožovat. Jednou z mých priorit je zkvalitnění 
úrovně fyzické ostrahy nemocnice, jejíž úlohu chci 
přetransformovat do polohy bezpečnostního ochrán-
ce. Ten nejenže musí omezovat nevhodné chování 
některých klientů nemocnice, ale je ochoten pomá-
hat všude tam, kde je to možné a potřebné. 

Máte rád striktně dodržovaná pravidla nebo 
razíte někdy i heslo, že pravidla jsou od toho, aby 
se porušovala?
Vzhledem k tomu, že mám na starosti bezpečnost, 
mám rád striktní pravidla, ovšem výjimka potvrzuje 
pravidlo. Vše nelze nastavit předpisem či směrnicí, 
ale někdy je nutné i striktní pravidla přizpůsobit dané 
situaci. 

Kolik máte volného času a jak jej využíváte?
Vzhledem k tomu, že mám malého čtyřletého syna, 
v podstatě každý volný čas trávím s ním. Teď jsme 
se naučili jezdit bez koleček na kole, pomáhá mi 
budovat okolí našeho domečku, vozí kamínky 
a bouchá kladívkem. A když už bych měl čas využít 
opravdu jen sám pro sebe, miluji jízdu na motorce. 
Momentálně renovuji cca 30 let starou motorku Ka-
wasaki.

Máte nějaké motto, kterým se řídíte?
Motto ani tak ne, ale nemám rád slovo nejde. Takže 
když mi někdo řekne, že něco nejde, vždy se sna-
žím najít cestu, aby to šlo, alespoň zčásti. Říct nejde 
je velmi jednoduché. Ale najít správné řešení, aby to 
šlo, to je to, co mě baví.
                Za rozhovor děkuje Ing. Magda Otáhalová

Vedoucí Odboru bezpečnosti, kvality a kri-
zového řízení v Městské nemocnici Ostrava 
– Ing. Milan Polleč

Miluji jízdu na motorce a ne-
mám rád slovo nejde.

Smysl mé práce není svázat 
nemocnici direktivními naří-
zeními, která začnou omezo-
vat jak naše klienty, tak naše 
zaměstnance, ale především 
v minimalizaci rizik, která by 
mohla nás všechny ohrožovat.
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PŘEDSTAVUJEME:
Ing. Milan Polleč – vedoucí Odboru bezpečnosti, 
kvality a krizového řízení v Městské nemocnici 
Ostrava

Informujeme o 
novém odboru
Odbor bezpečnosti, kvality a kri-
zového řízení, který byl v Městské 
nemocnici Ostrava, p. o., vytvořen 
k 1. 3. 2014, je odborným pracovi-
štěm, které zajišťuje bezpečnost 
a ochranu osob, majetku a infor-
mací Městské nemocnice Ostrava 
a plní úkoly v oblasti řízení kvality, 
BOZP a PO, krizového řízení a CO. 

Hlavní náplň činnosti odboru: 
ochrana zdraví a života
zaměstnanců, pacientů a osob 
nacházejících se areálech
Městské nemocnice Ostrava 

ochrana majetku a informací
Městské nemocnice
Ostrava, p. o.

správa systémů technické
ochrany

plnění úkolů dle zákona
o požární ochraně, zákona
o integrovaném záchranném
systému a souvisejících
právních předpisů

plnění úkolů souvisejících
se zajišťováním bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

realizace činnosti týkající
se řízení kvality a bezpečí
v Městské nemocnici
Ostrava, p. o.

plnění úkolů dle krizového
zákona

Řídí:
Oddělení BOZP a PO
Oddělení kvality
Referát krizového řízení
Referát ochrany informací

Bližší informace na
www.mnof.cz



V Dolních Vítkovicích se závodilo na běžkách, zdravotní 
péči zajišťoval tým z Městské nemocnice Ostrava
V deseti stupních Celsia, v ocelovém pro-
středí Dolní oblasti Vítkovic, na 1200 
kubících sněhu vyrobeném na Vaňkově 
kopci, na trase dlouhé 500 metrů  se v so-
botu 8. března 2014 konalo běžkařské klání 
City Cross Sprint. Zdravotní péči zajišťo-
val tým z Městské nemocnice Ostrava.
Byla to výborná akce. První místo obhájil 
Dušan Kožíšek, který si trať velmi pochva-
loval. „Na to, jaké jsou sněhové podmínky 
v republice, byla trať opravdu kvalitně 
připravená, diváků mnoho, atmosféra úžas-
ná,“ sdělil po závodě své dojmy dvojnásobný 
vítěz Kožíšek. 
I doprovodný program byl velice bohatý. 
Návštěvníci si užívali jízdu v dobových kostý-
mech, které se zúčastnili například horolezec 
Leopold Sulovský, náměstkyně hejtmana MS 
kraje Věra Palková nebo bývalý baníkovec 
Martin Lukeš. Pánové závodící na běžkách 
starých několik desítek let současně při jízdě 
rozdávali ženám květiny, bylo přece MDŽ.  
Zdravotní péči na místě zajišťoval tým zdra-
votníků z Městské nemocnice Ostrava. „Vů-

Mrňousci narozeni 15. března 2014 v Měst-
ské nemocnici Ostrava dostali krásné dár-
ky. Měli svůj šťastný den, který má každý 
měsíc také ostravský Avion Shopping Park. 
Radost z patnáctky měly také maminky. Ty 
dostaly poukázku v hodnotě jednoho tisíce 
korun na nákup v Avionu.
Byť ho ještě sama neunesou, pojedou z po-
rodnice Městské nemocnice Ostrava s batůž-
kem plným hraček. Hned osm miminek bylo 
obdarováno díky šťastnému dnu ostravského 
Avion Shopping Parku. Každý z nás má své 
šťastné číslo. Pro Avion a jeho zákazníky se 
od března letošního roku stala tím šťastným 
právě patnáctka. „A protože jsme první šťast-
ný den chtěli mít opravdu co nejšťastnější, 
rozhodli jsme se obdarovat všechny děti, 
které se narodí právě 15. března v ostravské 
Městské nemocnici. Dárek dostaly samo-
zřejmě i jejich maminky,“ uvedla ředitelka 
největšího nákupního centra na severní Mo-
ravě Ing. Kateřina Ježková, která v pondělí 
17. března osobně předala maminkám osmi 
novorozenců batůžky s hračkami a dárkové 
poukazy v hodnotě tisíc korun.
„Škoda, že tím šťastným dnem nebyl pro 
Avion 27. leden 2014. V tento den se u nás 

narodilo hned 16 dětí. Devět chlapečků 
a sedm děvčátek. Mohlo být obdarováno více 
miminek i jejich maminek“ dodal s úsměvem 
primář oddělení Gynekologie a porodnictví 
MUDr. Marek Ožana.
„Jsem velmi potěšen, že si vedení Avion 
Shopping Parku vybralo právě Oddělení 
šestinedělí v naší nemocnici. V rámci svého 

šťastného dne udělali šťastnými několik ma-
minek a jejich miminek a zpříjemnili jim tak 
pobyt v nemocnici. Tatínci mohou také díky 
tisícikorunové poukázce jaksepatří oslavit 
příchod svého potomka na svět,“ dodal ve-
sele ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel.                               (red)

bec jsme neměli moc práce, a to je dobře. Měli 
jsme spíš drobné zásahy typu odřené ruce 
apod. Ale udělali jsme radost mnoha dětem, 
chtěly vidět sanitku, vybavení, jak houká, ro-
diče se zase ptali na vybavení, např. defibri-
látor, pomůcky pro zastavení krvácení apod. 
Bylo to moc fajn a už teď se těším na příští 
rok, tahle akce je úžasná,“ netajil se svými po-
city řidič – zdravotník Ondřej Kříž.   
V teple auly Gong pak návštěvníky čekal 
stánek Městské nemocnice Ostrava. Jaký je 
správný pitný režim nebo jaké jsou zásady 
zdravého stravování, nejen na tyto otázky od-

povídaly zdravotní sestry z Městské nemocni-
ce Ostrava. „Návštěvníci našeho stánku využi-
li také možnost změřit si tlak a cukr. Těm, co 
měli hodnotu vyšší, jsme doporučily, jak cukr 
snížit,“ řekla zdravotní sestra z Diabetologic-
ké ambulance Renáta Michalisková. „Jsem 
mile překvapena, že se lidé o své zdraví zají-
mají i hlouběji. Ptali se nás, jak aerobní i neae-
robní činnost ovlivňuje zdraví, jak číst obaly 
na potravinách, co se týká tzv. éček, je vidět, 
že se starají,“ doplnila nutriční terapeutka Od-
dělení léčebné výživy a stravování Kateřina 
Bartoncová.                                               (red)
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Miminka narozená 15. března 2014 dostala dárečky z Avion 
Shopping Parku Ostrava, velkou radost měly i maminky
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Gynekologický seminář přilákal desítky zájemců

Projekt Mámy pro mámy podpořil oddělení 
Dětského lékařství

Jarní odborné setkání gynekologů za-
znamenalo velký úspěch. Přes 80 lékařů 
a odborníků se sešlo 20. března 2014 v ho-
telu Park Inn. Speciálně pro ně připravený 
seminář uspořádalo oddělení Gynekologie 
a porodnictví Městské nemocnice Ostrava. 
Nutno dodat, že seminář byl podnětem ke 
spoustě otázek, čehož přítomní rádi využili.
Náhled na problematiku indikačních postupů, 
nových metod a nejnovějších trendů v léčbě 
děložních myomů a zajímavé kasuistiky před-
stavil ve své úvodní přednášce primář odděle-
ní Gynekologie a porodnictví MUDr. Marek 
Ožana, který také setkání zahajoval a zároveň 
přivítal vzácného hosta, a sice předsedu Sdru-
žení soukromých gynekologů a místopředse-
du České gynekologické a porodnické společ-
nosti MUDr. Vladimíra Dvořáka.
MUDr. Dvořák ve svém sdělení rozebral pro-
blematiku přednádorových onemocnění čípku 
děložního v těch nejkomplikovanějších přípa-
dech a zároveň odpovídal na otázky spojené 
s očkováním proti těmto onemocněním ve 
speciálních situacích. Pohled a názory špičko-
vého lékaře rozproudily širokou debatu.
Ve své druhé přednášce se MUDr. Ožana vě-
noval otázkám nejaktuálnějších kontroverzí 
a možných rizik spojených s užíváním hor-
monální antikoncepce. Sdělení se dotýkalo 
těch nejčastějších současných problémů denní 
praxe gynekologa. 
Celý seminář ukončila MUDr. Iva Ullmanová, 

Měsíc se s měsícem sešel a koncem února 
dvě sympatické maminky zapojené do projek-
tu občanského sdružení Nedoklubko Mámy 
pro mámy, jehož cílem je pomoc předčas-
ně narozeným dětem a jejich rodinám (více 

která přítomné seznámila s nejzajímavějšími 
případy oddělení Gynekologie a porodnictví 
v Městské nemocnici Ostrava. 
Všechny přednášky byly velmi poutavé 
a vnesly možnost nalezení nového úhlu 
pohledu na vznesená témata. Zaujetí po-
sluchačů bylo možno vyčíst z každé tváře 
zaplněného konferenčního sálu v hotelu Park 

na www.nedoklubko.cz), opět přinesly na 
oddělení Dětského lékařství, konkrétně na 
Novorozeneckou JIP 2, kde jsou hospitali-
zováni jak předčasně narození novorozenci, 
a to od 32. týdne těhotenství, tak novorozenci 

Inn. Bohatá diskuse svědčila o nesmírném 
zájmu o přednášenou problematiku. Lze 
konstatovat, že Jarní odborné setkání gyne-
kologů pořádané oddělením Gynekologie 
a porodnictví MN Ostrava se počtem zúčast-
něných a diskutujících lékařů zařadilo mezi 
nejvýznamnější akce v oboru pro Ostravu 
2014.         (red)

s nižší porodní hmotností, novorozenci 
s projevy novorozenecké infekce, s hyperbili-
rubinémií, s vrozenými vývojovými vadami, 
novorozenci s poruchou poporodní adaptace 
či jinými potížemi, a také na Lůžkovou stanici 
B novorozenci, mnoho užitečných pomůcek, 
které nejen pomůžou, ale také potěší.
„Moc děkujeme, jsme vděční za každou 
pomoc,“ s úsměvem na rtu a plnou náručí 
dětských pelíšků děkovala vrchní sestra 
Dětského lékařství Mgr. Jana Šadibolová. 
Nadšená byla i staniční sestra Jarmila 
Cholevová, která s miminky tráví již té-
měř čtyři desetiletí svého profesního života. 
Společně s dalším personálem obdivovaly 
pestrost a šikovnost vyrábějících.
Občanské sdružení Nedoklubko tentokrát 
poskytlo: 7 kusů malých a 8 velkých bavlně-
ných pelíšků, 10 podkov, 4 polohovací ruce, 
7krát pelíšek velký – fleecový, ponožky na 
malinké nožky, drobné dárky se vzkazem 
pro podporu maminek. Za výrobu děkujeme 
Charitnímu domu sv. Alžběty v Ostravě, se-
střičkám z Psychiatrické léčebny v Opavě 
za teplé ponožky, rukavičky a čepičky, 
ostatním dobrovolníkům a Nadačnímu fondu 
České pojišťovny, který na pomůcky poskytl 
potřebný materiál.

Brzy se s Nedoklubkem v naší nemocnici opět 
setkáme.

Děkujeme!!! (red)
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Nová a moderní vyšetřovací jednotka na oddělení 
ORL ukončila po 30 letech éru vyšetřovacích stolků
Na oddělení ORL (Otorinolaryngo-
logie) v Městské nemocnici Ostrava 
začal pacientům sloužit nový přístroj, 
nová a moderní vyšetřovací jed-
notka, v  hodnotě několika sta tisíc 
korun. Ta umožňuje podrobné pří-
jmové vyšetření pacienta a jeho 
kontroly během hospitalizace.
Konečně skončila doba klasického 
zrcátka na hlavě lékaře, které odráželo 
světlo žárovky. Konečně se hrtanová 
zrcátka nemusí nahřívat nad lihovým 
kahanem nebo elektrickým nahří-

Výplach ucha pomocí ohřáté vody, 
automatická regulace teploty 
na 37,5 °C
Krátkodobé odsávání sekretu
Aplikace léků inhalačně
Provádění Politzerovy sprchy za 
pomoci tlaku vzduchu, který lze 
regulovat

Nová vyšetřovací jednotka disponuje následnými funkcemi:

vačem. Zavedení nové a moderní 
vyšetřovací jednotky do vyšetřovny 
ušního, nosního, krčního oddělení 
ukončilo třicetiletou éru ORL vyšet-
řovacích stolků.
„Pro nově přijímaného pacienta je 
vyšetřovna oddělení místem prvního 
kontaktu s  lékařem. A dojem z  to-
hoto kontaktu a prostředí s vyšetřo-
vacími přístroji a pomůckami velmi 
ovlivňuje psychiku po celou dobu 
vyšetření a také možného následného 
pobytu na oddělení. Jsem velice rád, 

Předehřátí vyšetřovacích zrcátek 
a nástrojů na teplotu 37 °C
Zdroj studeného světla pro endo-
skopy (uložení, předehřátí, dezin-
fekce, neutralizace)
Endoskopické optiky pro vyšetření 
dutiny nosní, nosohltanu, hltanu 
a hrtanového vchodu

že můžeme pacientům díky nové 
vyšetřovací jednotce dopřát úpl-
ně jiný komfort než doposud,“ říká 
primář oddělení ORL MUDr. Ivo 
Slezáček. „U každé finanční investice 
se musí přemýšlet, zda-li je opravdu 
potřebná. V  tomto případě jsme 
neváhali. Nová vyšetřovací jednotka 
zásadně zvyšuje odbornou a estetic-
kou úroveň oddělení ORL,“ dodává 
ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Tomáš Nykel. (red)

Napájecí zásuvka pro čelní vyšet-
řovací světlo
Čelní světlo se světlovodným 
kabelem firmy Heine
Rozšířené odkládací plochy pro 
vyšetřovací nástroje
Zásuvky pro uložení zdravotnické-
ho materiálu

Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás oslovit v případě mého ošet-
řování ve Vašem zdravotnickém zařízení, 
kde jsem byla hospitalizována od 7. března 
do 15. března 2014. Po celou dobu mého pů-
sobení na lůžku byla péče všech ošetřujících 
maximální. Na oddělení, které řídí pan pri-
mář MUDr. Radim Kryza, mě přijímal a po 
celou dobu se pečlivě staral ošetřující lékař  
MUDr. Jan Dostál, který mě současně s pa-
nem asistentem MUDr. Kamilem Novobíl-
ským po ukončení hospitalizace propouštěl. 
Zdravotní sestry Mecová, Vidmochová, Da-
vidová, Jendrišáková, ale i ostatní, kdy jsem 
si jméno nezapamatovala, byly přívětivé, 
ochotné, milé – vždy s úsměvem – což je pro 
pacienta každopádně povzbuzující. Nelze 
opomenout ani úklidový personál. 
Všem patří moje upřímné poděkování a po-

Vážení,
v současné době řešíme zdravotní problémy 
spojené s mobilitou naší babičky, prochází 
řadou vyšetření převážně v Městské nemoc-
nici Ostrava. Dnes jsme již potřetí navštívili 
oddělení Ortopedie a ještě nás čekají další 
vyšetření a návštěvy. Musím konstatovat, 
že nejvíce jsme se báli, jak budeme babič-
ku dopravovat. A jsem mile překvapena, 
jak funguje přeprava. Posádky sanitek jsou 
na místě včas, vždy vstřícné, s úsměvem 
a vlídným slovem nás převážejí do nemocni-
ce i zpět. Moje obavy o obtížnosti absolvová-
ní vyšetření nebyly na místě. Proto bych jim 
i dispečinku touto cestou chtěla poděkovat. 
Děkuji a přeji mnoho spokojených pacientů.

Milada M.
Ostrava-Proskovice

tvrzení motta: Tato práce není zaměstnáním, 
ani povoláním, je to velké poslání. A to oni 
jistě dobře vědí.
Vám, vážený pane řediteli, sděluji toto mé 
poznání se žádostí o vyjádření poděkování, 
které si velmi, velmi zaslouží.
S úctou a poděkováním Vám a jmenovaným 

Růžena M.
Ostrava – Nová Bělá 

Poděkování oddělení KardiologiePoděkování dispečinku
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Poděkování oddělení Gynekologie a porodnictví

Poděkování oddělení Oftalmologie

Poděkování zdravotnickému personálu Městské 
nemocnice Ostrava

Poděkování oddělení
Klinické hematologie

Poděkování
Endokrinologické
ambulanci

Poděkování oddělení
Ortopedie

Poděkování oddělení 
Urologie

V pondělí, dne 3. 3. 2014 v 9:05 ráno, se 
nám ve Vaší porodnici MNO narodila dcerka 
Martina M.
Na svět přišla přirozenou cestou za přispění 
a nemalé podpory všech zúčastněných lidí, 
které měla manželka okolo sebe už od přijetí 
na oddělení v sobotu 1. 3. v ranních hodinách.
Tímto bychom nejen za dceru, ale i za nás 
rodiče chtěli všem lidem z personálu moc 
poděkovat za profesionalitu, vstřícnost 
a neobyčejně přívětivý přístup, který jsme 
z Vaší strany vnímali a pomáhal nám. Určitě 
i díky tomu na svět přišlo zdravé a krásné dítě, 
na které jsme se moc těšili. 

Rádi bychom konkrétně ze srdce poděkovali 
Všem lidem, kteří se osobně podíleli na 
narození naší dcery. Nádherné chvíle a zážit-
ky spojené s narozením Martinky budou vždy 
spojené s lidmi v porodnici, kteří nám v těchto 
pěkných chvílích byli nablízku
Děkujeme a přejeme všem hodně štěstí v další 
práci.

David a Petra M.
Ostrava – Moravská Ostrava 

P.S.: Poděkování patří taktéž lidem u Oddělení 
šestinedělí a novorozenců

Vážený pane řediteli,
chtěla bych touto cestou pochválit Vaši 
nemocnici a hlavně oční oddělení (pohoto-
vost Oftalmologie). Byla jsem dne 25. 2. 2014 
v odpoledních hodinách odeslána k Vám 
na oční pohotovost a byla jsem moc moc 
spokojená s paní doktorkou MUDr. Terezou 
Valchovou a sestřičkou, která s ní měla služ-
bu. Paní doktorka i sestřička mají moc krásný 
přístup k pacientům. Jsem už osmým rokem 
upoutaná na invalidní vozík, diabetička 
a skoro nevidím, prošla jsem hodně nemocni-
cemi, také i očním oddělením v Praze, všude 

se ke mně chovali pěkně, ale paní doktorka 
na Vašem oddělení, to bylo něco úžasného. 
Takový zájem o pacienta se jen tak nevidí. 
Před paní doktorkou opravdu klobouk dolů. 
Svou lékařskou profesi dělá s obrovským 
nasazením. Paní primářko, máte na svém 
oddělení opravdu moc vynikající lékařku, 
které ještě jednou tímto moc děkuji za krásný 
přístup ke mně.  

Pacientka
Hana K. s dcerou

Vážený pane řediteli,
dne 15. března letošního roku uplynul rok 
ode dne, kdy jsem vyhledala pomoc ve Vaší 
nemocnici v Ostravě-Fifejdách a kde mi po-
moc byla v plné míře poskytnuta.
Vzpomínám opravdu s vděčností na okamžitý 
operační zákrok za minutu dvanáct, možná 
i po dvanácté, který mi zachránil život a potom 
také na následnou péči na všech odděleních, 
kterými jsem prošla. Chci poděkovat nejen 
za záchranu života, ale také za pooperační 
péči.

Prosím, vážený pane řediteli, abyste moje 
poděkování tlumočil celému zdravotnickému 
personálu i všem ostatním, kteří se mi věno-
vali. A ta péče byla opravdu vzorná. A hlavně 
lidská.
Teď už jsem fit, takže ještě jednou děkuji, 
a budu-li mít cestu do Ostravy, určitě se 
stavím.

S úctou a přátelsky
Hana O.

Hradec Králové

Dobrý den,
chtěla bych Vám jménem mého manžela 
poděkovat za vynikající péči a vstřícné 
a přátelské chování na ambulanci Klinické 
hematologie. Můj manžel tuto ambulanci 
ve Vaší nemocni navštěvuje již 14 let a vždy 
mu je vše vysvětleno a personál je vždy veli-
ce ochotný. Zvlášť bychom chtěli poděkovat 
MUDr. Marii Mičaníkové a také primářce 
MUDr. Janě Laské, také sestřičkám Pavlíně 
Mynářové a Markétě Vašnovské za profe-
sionální přístup a také ochotu při posledním 
zákroku, a to TREPANOBIOPSII, kdy paní 
primářka provedla zákrok velice šetrně 
a minimalizovala bolest. 

Rodina Klimecká 

Vážený pane řediteli,
dne 21. 1. 2014 jsem byl přijat na oddělení 
Ortopedie pana primáře MUDr. Michala 
Mačáka k výměně kyčelního kloubu. Chtěl 
bych poděkovat celému kolektivu oddělení 
za velmi lidský a profesionální přístup 
a popřát jim hodně úspěchů při jejich zodpo-
vědné práci.

Velmi spokojený pacient
Ilja B.

Vážený pane řediteli, vážená paní náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Městské nemocnice 
v Ostravě!
V únoru tohoto roku jsem byl hospitalizován 
na urologickém oddělení Vaší nemocnice. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat za vel-
mi profesionální a lidský přístup k mé osobě 
panu primáři MUDr. Košařovi a vrchní sestře 
Jitřence Hájkové a celému kolektivu oddělení 
Urologie.
Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Jan K.

Vážený pane řediteli,
rád bych touto cestou vyjádřil veřejné podě-
kování paní asistentce MUDr. Dittrichové 
a zdravotní sestře paní Žurkové za jejich 
nevšední ochotu, vstřícnost a maximální 
profesionální a lidský přístup při řešení mého 
nástupu do nemocnice a následného pobytu. 

S pozdravem
Ivan K. 
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MUDr. Libuše Holušová 
MUDr. Miroslav Květenský
MUDr. Jana Albrechtová 

Jiřina Buczacká 
Eva Gebauerová 

Petr Milota 
Jan Mořkovský 

Helena Paskudová 
Dana Provázková
Alena Učníková 
Dáša Vicherová 

Alice Michalíková
MUDr. Laureta Michnáčová

Ivana Šimková

40 let v MNO: 
Jan Mikuláštík 

35 let v MNO: 
Irena Kotová 

20 let v MNO: 
Žaneta Fischerová

Eva Kaspříková 
Bc. Jiřina Kristinová 

Alena Vilkusová 

V měsíci dubnu
slaví významné životní

jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!


