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Nemocniční bigos získal cenu harmonie

Protože se Gynekologie a porodnictví
neustále snaží o to, aby se jejich
pacientky na půdě oddělení cítily jako 
doma, je další příjemnou skutečností
i revitalizace čekárny a ambulance. Tato 
revitalizace mohla proběhnout díky 
sponzorskému daru České pojišťov-
ny, která přispěla většinovou částí fi -

nančních prostředků. Pacientky ambu-
lance se tak v  čekárně mohou posadit
na nové nerezové židle moderního 
designu, nově vymalovaná čekárna
i ambulance působí velmi vřelým do-
jmem, novým nábytkem je opatřena
i celá ambulance. Tematické fotografi e 
zútulňují celou ambulanci.                 (red)

Revitalizací prošla i ambulance a čekárna
oddělení Gynekologie a porodnictví

Fifejdský bigos
Suroviny: vepřová líčka, sádlo, 
klobásky, uzené koleno, uzená 
slanina, cibule, česnek, červená 
řepa, hlávkové zelí, kysané zelí, 
pravé hříbky, sušené švestky, 
bílé víno

Postup: Na sádle orestujeme 
na kostky nakrájenou slaninu, 
uzené a klobásky, vyjmeme 
z kotlíku, vložíme cibuli, 
kterou zpěníme, přidáme 
červenou řepu a orestujeme, 
poté přidáme vepřová líčka 
(naložená 1 den dopředu ve 
vývaru z jalovce, nového koření, 
bobkového listu a bílého vína)
a dále restujeme, přidáme 
hříbky, sušené švestky a ještě 
chvíli restujeme, poté zalijeme 
bílým vínem a dusíme maso, 
až začne měknout, přidáme 
nakrájené hlávkové zelí, kysané 
zelí a vaříme do měkka, 
přidáme opečené klobásky 
s uzeným masem a dochutíme. 
Podáváme s čerstvým chlebem.

Tým kuchařů
Městské nemocnice Ostrava 
Vám přeje DOBROU CHUŤ
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Komik Lukáš Pavlásek navštívil naši nemocnici

Do Léčebny dlouhodobě nemocných přijela Šárka

Školení pro zdravotnické pracovníky Městské nemocnice Ostrava
Dne 31. 5. 2014 se uskutečnilo v Městské ne-
mocnici Ostrava školení pro zdravotnické 
pracovníky, zejména pak zdravotní sestry a 
fyzioterapeuty a pro pracovníky v sociálních 
službách, kteří jsou lektory dalšího vzdělávání 
na svých pracovištích nebo se na lektorskou 
činnost připravují. O školení pod názvem 
„Komplexní terapeutické postupy pro no-
vorozence a kojence se specifi ckými potře-
bami“ byl od počátku velký zájem a již nyní 
jsou další vypsané termíny obsazeny. Zájem 
byl nejen z řad pracovníků MNO, ale i z jiných 
pracovišť v Moravskoslezském kraji. Přednáš-
ky vedla Mgr. Olga Večeřová s asistencí Mgr. 
Petry Tomanové. Obě fyzioterapeutky pracují 
v Dětském rehabilitačním stacionáři a absol-
vovaly kurzy jak Basic Bobath konceptu, tak i 
Baby Bobath konceptu. Tato školení jsou sou-
částí projektu Vzdělávání terapeutů v Bobath 
konceptu, č. projektu CZ.1.07/3.2.07/04.0028. 
Tento projekt je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Součástí těchto přednášek jsou i vý-

na semináři vládla velmi příjemná atmosféra. 
Další seminář se uskuteční 7. 6. 2014 v prosto-
rách Dětského rehabilitačního stacionáře při 
MNO.                                       (red)

uková skripta, jejichž autorkami jsou taktéž fy-
zioterapeutky Mgr. Večeřová s Mgr. Tomano-
vou za spolupráce Radky Kratochvílové, DiS. 
Náplní přednášek bylo seznámit účastníky 
s  Bobath konceptem a umožnit jim předat 
tyto rámcové informace v rámci svých praco-
višť na území Moravskoslezského kraje. Tento 
koncept u nás stále ještě není v povědomí od-
borníků a laiků rozšířen tak, jako například me-
toda pana prof. Vojty. A to i přesto, že ve světě 
je to nejvíce používaný terapeutický koncept 
pro pacienty s poškozením CNS vůbec. Úko-
lem tohoto školení bylo přiblížit užití tohoto 
konceptu u dětí se specifi ckými potřebami. 
Jedná se nejčastěji o děti předčasně narozené 
nebo např. po komplikovaném porodu. Zdra-
votní sestry a fyzioterapeuti se dozvěděli také 
více o terapeutickém polohování, manipulaci 
s kojenci nebo také o jejich krmení. V praktic-
kých částech semináře si mohli všichni zúčast-
nění získané informace vyzkoušet na připra-
vených panenkách.
Všichni účastníci byli velmi pozorní a aktivní a 
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Městská nemocnice Ostrava získala statut
Perinatologického centra intermediární péče

O bezplatné vyšetření
znamének byl zájem

18. - 20. června 2014
Rožnov pod Radhoštěm

za podpory Statutárního města Ostravy

 IV. OSTRAVSKÉ DNY
HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM
2014

UNIVERSITAS
OSTRAVIENSIS

Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o.,
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP,

Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta,

Univerzita Palackého v Olomouci, 
České centrum EBHC: afiliované centrum JBI Adelaide

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pořádají

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 
ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH

IV. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY
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PŘEDSTAVUJEME:
Magda Pavelková – staniční sestra oddělení 
Neurologie, lůžková stanice A

„Vážím si, že můžu pracovat 
v tak kvalitním kolektivu lidí, 
jakým oddělení Neurologie 
MNO je.“

„V  životě se řídím heslem: 
Žádná kaše se nejí tak horká, 
jak se uvaří.“



Odborná konference „10 let Bobath konceptu 
v pediatrické praxi pod záštitou ČADBT“
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Kupujte vstupenky u tety Dáši, kdo je 
koupí, neprohloupí. Cirkus je tu pro Vás. 
Neslo se zdmi Dětského rehabilitačního 
stacionáře při Městské nemocnice Os-
trava. Důvodem byl Den dětí, který se 
slavil samozřejmě i tady.  
Pestrý cirkusový program si k  oslavě 
svátku dětí připravily pracovnice zaříze-
ní. Barevné kostýmy vyloudily na tvářích 
úsměv úplně všem. Děti plnily úkoly na 
šesti stanovištích, skákaly na trampo-
líně, zahrály si s koníkem na kouzelnou 
zvonkohru, lezly tunelem, zhouply se 
na houpačce, lovily ryby, házely míčky 
do „mamlasa“, prostě se moooc dobře 
bavily celé dopoledne jak ony, tak také 
jejich rodiče, sourozenci a všichni ostat-

ní přítomní. Za nasbíraná razítka je pak 
čekala sladká odměna. „Radost v  dět-
ských očích a úsměv je to nejkrásnější, 
co nám děti mohou dát, moc všechny za 
tu neutuchající práci obdivuji a děkuji za 
tak hezky strávené dopoledne,“ prones-
la náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Malíšková, která na Den dětí chodí 
pravidelně a ráda. „Práci ve stacionáři 
všichni dělají sr dcem, děkuji za skvělý 
program a pozvání,“ dodala. Zlatým hře-
bem dopoledne bylo představení zdra-
votních klaunů, pana doktora Inocence 
a jeho pomocnice Apoleny Vykulené. 
Společně si nafoukli balonky a vytvářeli 
z nich různá zvířátka a předměty, zazpí-
vali si, zatančili. „Máme velkou radost, že 

se letošní Den dětí v našem stacionáři 
i při nepřízni počasí tak vyvedl,“ řekla 
vrchní sestra Dětského rehabilitačního 
stacionáře Mgr. Darja Waczyńska. 

Už nyní se těšíme na další akci Dětského 
rehabilitačního stacionáře.      (red)

Poslouchejte, poslouchejte, přijel k nám cirkus
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Hospicové služby v praxi

Tým zdravotníků Městské nemocnice Ostrava poskytoval 
preventivní i zdravotní péči na AVON pochodu, který se
vůbec poprvé konal v Ostravě
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Poděkování Městské nemocnici Ostrava

Poděkování dětskému oddělení JIP

Poděkování pohotovosti
zubní ambulance

Poděkování oddělení 
onkologické ambulance

Poděkování oddělení Ortopedie

Poděkování personálu 
Urologie

Poděkování Oftalmologie

Poděkování personálu oddělení Chirurgie

Poděkování oddělení ORL
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Alena Mihalíková 
Miluše Bočková 
Zdeněk Lazecký 

Jana Bárová 
Jana Dubová 

Bc. Jana Kozubová 
Kristina Václahovská 

Ing. Ivan Běhunčík 
Aleš Fabián 

Ivana Fanfrlová 
Renata Muroňová 

MUDr. Martin Pindur 
Jaroslav Pustějovský 

Soňa Tylová 
Květoslava Žůrková 

40 let v MNO:
Jitřenka Hájková 

35 let v MNO:
Radislav Tučník 
Alena Vašková

30 let v MNO:
Růžena Ptáčková 

25 let v MNO:
Mgr. Renata Sikorová 

20 let v MNO:
Hana Biedroňová 
Ing. Petr Částka 

Mgr. Eva Fellerová 
Bc. Haltofová Irena 
Kateřina Hulvová 

Jana Hurinová 
Jana Knapíková 
Jaroslav Linek 

Bc. Marcela Murasová 

V měsíci červnu slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Městská nemocnice Ostrava zajišťuje první pomoc v rámci  
projektu Ostrava!!! Evropské  město sportu 2014

Žáci ze ZŠ Ostrčilova  v Ostravě
přišli potěšit děti v MNO


