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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
a ve svém důsledku 
v počáteční fázi stre-
sující nejméně pro 
130 sester, které se 
o příruční sklady na 
jednotlivých oddě le-
 ních budou sta rat. 
Na poslední chvíli 
se tak snažíme od 
za čátku roku na-
plánovaný a dosud 
manažersky špatně 
zvládnutý pro ces do-
stat pod kontrolu. Od 

všech, kteří se na plánování tohoto kroku 
podíleli, mám příslib, že konečný stav bude 
výrazným benefi tem pro všechny zúčastně-
né strany. 
K 1. 9. 2014 vstupuje v platnost nový orga-
nizační řád MNO. Mnozí z Vás jste se s ním 
již jistě seznámili. Vracíme se k systému 
čtyř náměstků a dochází také ke změnám 
v organizační struktuře, které se týkají Od-
boru infomačních a komunikačních tech-
nologií, Referátu ochrany veřejného zdraví 
a Oddělení kvality. Věřím, že tyto změny, 
které nás přibližují ke strukturám většiny 
nemocnic v České republice, budou dobré 
i pro nás. 

V součinnosti s legislativním odborem a 
odborem vnitřního auditu jsme v srpnu za-
čali pracovat na úpravě a praktické provedi-
telnosti základních ekonomických směrnic. 
V brzké době tak dojde k novelizaci směr-
nice týkající se oběhu a schvalování účet-
ních dokladů, směrnice o zadávání veřej-
ných zakázek a souvisejících dokumentů. 
Se zaměstnanci Referátu veřejných zakázek 
byla opakovaně a dlouze projednána změna 
strategie při zadávání veřejných zakázek. 
Byly podniknuty první kroky směřující 
k vytvoření fi nančního plánu nemocnice na 
rok 2015 ke 31. 12. 2014 tak, jak je to běž-
né u dobře fungujících fi rem. Organizace 
s ročním obratem 1,5 mld. Kč si jiný než 
tento postup dovolit nemůže. 
Do konce roku zbývají ještě čtyři měsíce. 
Dovoluji si Vás požádat, abychom pokra-
čovali v nastoleném tempu. My „Fifejďáci“ 
jsme na to ostatně zvyklí. Nikdo nás nikdy 
nešetřil a jedinou naší výsadou bylo, že mů-
žeme pracovat. Pokud nedojde k neočeká-
vaným výkyvům na stránce nákladové, či 
výnosové, měl by rok 2014 dopadnout dob-
ře. O to bych Vás chtěl požádat. 

MUDr. T. Mrázek , Ph.D., MBA
ředitel nemocnice

Oddělení Gynekologie a porodnictví disponuje 

jedním z nejmodernějších ultrazvukových přístrojů 

Nový ultrazvukový přístroj patří 
k  těm nejmodernějším, které lze 
v současné době v této kategorii 
pořídit. Díky vynikajícím zobra-
zovacím schopnostem a intuitiv-
nímu způsobu ovládání je obrov-
ským přínosem v práci lékařů na 
příjmové gynekologické ambulan-
ci a významně zlepšuje a urychlu-
je diagnostiku jak těhotných, tak 
i netěhotných pacientek. Je k dis-
pozici 24 hodin denně včetně prů-
běhu ústavní pohotovostní služby.

(red)

doba prázdnin a dovolených končí a my se 
na svých odděleních vracíme do běžných 
provozních kolejí. 
Chtěl bych Vás jen krátce seznámit s tím, 
co se za uplynulý měsíc v nemocnici sta-
lo, co plánujeme a jaký vliv to může mít na 
Vaši práci.
V srpnu začal pracovat poradní sbor ředi-
tele. Jednotliví členové dostali dílčí úkoly 
v oblasti zavedení nového systému příruč-
ních skladů, odesílání laboratorních vzorků 
k externím zpracovatelům a přípravy zadá-
vacích podmínek významných veřejných 
zakázek. 
Proběhlo dvoukolové vyjednávání se zá-
stupci odborových organizací, na jehož 
konci byl podpis kolektivní smlouvy. No-
vým bonusem pro zaměstnance je týdenní 
studijní volno před atestacemi, a to v sekto-
ru lékařském i sesterském. 
V průběhu měsíce srpna proběhla jednání 
se všemi významnými zdravotními pojiš-
ťovnami za účelem fi nančního uzavření 
ro ku 2013. Přestože zatím nemáme k dis-
pozici písemné výstupy o vyjednaných 
pod mínkách, jsme v tomto ohledu spíše 
optimističtí. 
Významnou změnou prochází v tomto ob-
dobí úsek skladů a zásobování oddělení 
ma teriálem. K 1. 10. 2014 se chystá za-
vedení příručních skladů na jednotlivých 
odděleních. Tomuto tématu jsme v srpnu 
věnovali hodně času i práce. Jsme si vědo-
mi toho, že se jedná o krok velmi závažný 
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Eva Mazurová s dcerou Gábinkou

Jmenuje se Gabriela Mazurová, narodila se 12. srpna 2014 v 10:50 hod. Váží 3550 g 
a měří 48 cm. Mrňousek Gábinka je tisící miminko narozené na oddělení Gynekolo-
gie a porodnictví v Městské nemocnici Ostrava.

„Jsem velmi rád, že mohu pogratulovat ke 
krásné holčičce, přeji pevné zdraví, ať Vám 
malá Gábinka dělá jen radost. A zároveň 
jménem oddělení Gynekologie a porodnic-
tví děkuji, že jste si k porodu vybrala právě 
naši nemocnici,“ jako první paní Evě Ma-
zurové poblahopřál primář oddělení Gyne-
kologie a porodnictví MUDr. Marek Ožana.
Maminka Eva Mazurová si naši porodnici 
nevybrala náhodou. „Už jsem v této po-
rodnici rodila jednou a byla jsem nesmírně 
spokojená s přístupem lékařů a sestřiček. 
A teď jsem slyšela, že tady máte zrekon-
struované pokoje, nové porodní boxy, takže 
má volba byla jasná. Jste tady pořád moc 
milý, usměvavý a profesionální personál,“ 
svěřila se maminka Eva. 
Malé Gábince přišel poblahopřát také ře-
ditel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 

Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA. „Paní Mazu-
rová, blahopřeji k narození Vaší holčičky, 
přeji oběma hodně zdraví, ať je Vám dob-
ře a přeji, aby se Vám u nás líbilo,“ dodal 
MUDr. Tomáš Mrázek a předal usměvavé 
mamince nádhernou kytici.  
A to nebylo zdaleka vše. Také z ostravského 
Avion Shopping Parku paní Eva Mazurová 
obdržela spoustu dárků. „Jsem velmi ráda, 
že i my se můžeme připojit k této velké 
slávě a přispět dárečky. Gábinka je tisící 
miminko, proto od nás dostává dárkové po-
ukázky Avion v hodnotě 10 000 Kč, Avion 
batůžek, abychom maminku s mi minkem 
hned poznali na ulici, sadu hraček, plyšá-
ků a další drobné upomínkové předměty,“ 
dodává ředitelka největšího nákup ního cen-
tra na severní Moravě Ing. Kateřina Jež-
ková. 

Oddělení porodního sálu disponuje celkem 
šesti předporodními lůžky. K dispozici jsou 
rovněž pomůcky k porodu (porodnické 
balóny, vaky, stoličky, masážní pomůcky, 
žíněnky atd.). Samotný porod se odehrává 
v jednom ze tří oddělených porodních boxů 
(s televizí, CD přehrávačem – s možností 
poslechu vlastní donesené hudby, samostat-
ným sociálním zařízením včetně sprchy).
K dispozici je moderní hydraulický porodní 
stůl, který po předchozí domluvě s personá-
lem umožňuje mamince rodit i v alternativ-
ních polohách. 
Mamince Evě a malé Gábince přejeme 
pevné zdraví a šťastný život. 

(red)

MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, p. o. 
pořádá akreditovaný kvalifi kační kurz

„Řidič vozidla dopravy 
nemocných a raněných“
Úspěšný absolvent kurzu získá kvalifi kaci pro 
výkon práce  na sanitním vozidle DNR s uplat-
něním ve státních i nestátních zdravotnických 
zařízeních a dopravních zdravotnických služ-
bách v České republice. 

Cena kurzu je 5 450 Kč 
Předpokládané datum zahájení kurzu: 

6. 10. 2014

Organizace výuky:
 výuka probíhá blokově, pondělí až pátek 

v době 8:00–16:15 hod, celkem 15 dnů (120 
hodin) 

 kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před 
zkušební komisí (24. 11. 2014)

 frekventanti kurzu obdrží na základě absol-
vovaného kurzu a úspěšně vykonané závě-
rečné zkoušky Osvědčení MZ ČR o získání 
odborné způsobilosti k výkonu zdravotnic-
kého povolání v oboru řidič vozidla dopra-
vy nemocných a raněných

Podmínky pro zařazení uchazečů do kurzu 
DNR:
 ukončení základního vzdělání (doložit kopii 

nejvyššího dosaženého vzdělání)
 praxe v řízení motorových vozidel nejméně 

1 rok (doložit kopii ŘP)
 dobrý zdravotní stav (potvrzení od registru-

jícího lékaře o zdravotní způsobilosti)

Formulář žádosti o zařazení do kurzu a bližší 
informace najdete na www.mnof.cz – Odborná 
veřejnost / Vzdělávání a rezidenční místa / Od-
borné kurzy; dotazy e-mailem Irena Hlavatá: 
irena.hlavata@mnof.cz

Maminky si velmi oblíbily porodnici 

v Městské nemocnici Ostrava
Máme tisící miminko!!! O 8 týdnů dříve než v roce 2012, o 5 týdnů dříve než v roce 2013!!! Statistika porodů na oddělení Gyne-
kologie a porodnictví v Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, je v tomto roce více než příznivá. Podle stále obsazených 
pokojů je znát, že si maminky z Ostravy a okolí „Fifejdskou“ porodnici velmi oblíbily.  

Zleva: primář oddělení 
Gynekologie a porodnictví 
MUDr. Marek Ožana, 
maminka Eva Mazurová, 
vrchní sestra oddělení 
Gynekologie a porodnictví 
Mgr. Dana Cechelová, 
zástupkyně náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Kamila Majkusová, 
ředitel MNO MUDr. 
Tomáš Mrázek, Ph.D., 
MBA



Oddělení Radiologie a zobrazovací metody 
(dříve Rentgen) má v Městské nemocnici Os-
trava dlouhou historii. Druhý den po nástupu 
(2. července 1897) primář chirurgie, MUDr. 
Friedrich Neugebauer, požadoval zajištění 
základního vybavení svého oddělení. Vedle 
řady chirurgických přístrojů a sterilizátoru 
bylo požadováno i zakoupení rentgenového 
přístroje. Ten byl zakoupen hned v násle-
dujícím roce, tedy jen tři roky poté, co pan 
Wilhelm Conrad Röntgen objevil „tajemné 
paprsky X“, jak se tenkrát rentgenovému zá-
ření říkalo. 
Není překvapivé, že o rozvoj rentgenologie se 
v jejích počátcích zasazovali právě chirurgo-
vé. V publikaci „Počátky rentgenologie v čes-
kém lékařství“ se např. píše, že v roce 1900 
„dosažená úroveň rentgenologie odpovídala 
rozhodně více potřebám chirurgie než interny. 
V traumatologické diagnostice byl na zlomu 
století její přínos už každému zřejmý.“ Jedním 
z průkopníků rentgenologie v Čechách byl 
asistent Rudolf Jedlička (pozdější profesor 
chirurgie a rentgenologie, zakladatel „Čes-
koslovenské společnosti pro rentgenologii 
a radiologii v Praze“), který publikoval své 
rentgenologické poznatky v Časopise lékařů 
českých již v roce 1899. Je tedy historicky 
dáno, že chirurgové byli a jsou ve své podstatě 
i rentgenology. 
Vraťme se do naší nemocnice, kde byl v roce 
1924 zakoupen druhý rentgenový přístroj. 
První přístroj byl ponechán na chirurgickém 
oddělení pro pomocné diagnostické práce. Zlí 
jazykové tvrdí, že ho určitě máme v některé 
vyšetřovně ještě dnes.
Výstavba rentgenového oddělení byla součás-
tí rozsáhlé rekonstrukce nemocnice zahájené 
v roce 1935. Oddělení nazývané ústřední rent-
gen bylo umístěno do nového dvorního křídla 
mezi oběma křídly hlavní budovy (nyní vjezd 
do E2). Středem probíhající chodba rozdělo-
vala oddělení na diagnostické a terapeutické. 

V prvním poschodí se nacházela vyšetřovna 
s malým diagnostickým rentgenem a zrcad-
lovou síní s temnou komorou na cystoskopii.
Ústřední rentgen patřil k nejmoderněji vy-
baveným rentgenologickým stanicím v tzv. 
protektorátu. Nemocnice měla už od roku 
1939 svého rentgenologa, německého lékaře 
MUDr. Karla Stamp fela. 
V roce 1940 oddělení za-
městnávalo již dva lékaře, 
čtyři řádové sestry jako 
rentgenové laborantky, dva 
administrativní pracovníky 
a dvě pomocnice.
Ústřední rentgen pracoval 
převážně pro jednotlivá od-
dělení v nemocnici, nikoli 
pro ambulantní pacienty. Od 
poloviny roku 1944 k němu 
přibyla i lůžková část, která 
disponovala šestnácti lůžky 
na chirurgickém oddělení, od té doby bylo 
rentgenologické oddělení vedeno jako samo-
statné oddělení s vlastními lůžky.
Před koncem války opustil nemocnici němec-
ký primář Stampfel, který s sebou při útěku 
odvezl radiofory, čímž znemožnil provoz ra-
dioléčby. Na místo primáře nastoupil MUDr. 
Jan Šmíd. Na podzim roku 1946 se stal pri-
mářem MUDr. Rudolf Kantorek, který se 
rentgenologií soustavně dlouhodobě zabýval 
a podílel se na vzdělávání pracovníků se zdro-
ji ionizujícího záření.
Ústřední rentgenové oddělení zajišťovalo 
rentgenologickou službu převážně jen pro 
nemocniční pacienty, protinádorovou a pro-
tizánětlivou rentgenovou léčbu pro okresy 
Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Polovinu 
oddělení tvořila pracoviště pro hloubkovou 
rentgenovou terapii a pro aplikaci radia. Pro 
pacienty s nádory, kteří museli být denně oza-
řováni, bylo v suterénu hlavní budovy zřízeno 
lůžkové oddělení. V roce 1950 byly radiové 

zářiče předány nově založenému radiotera-
peutickému a onkologickému úseku na zámek 
do Paskova. Rentgenová terapie nenádoro-
vých onemocnění pokračovala v různé šíři 
v naší nemocnici až do roku 1991.
V roce 1955 malá prostorová kapacita odděle-
ní nedovolovala umístit další rentgenové pří-
stroje, bylo přikročeno k decentralizaci a na 
jednotlivých odděleních (interním, neurolo-
gickém, ortopedickém, urologickém, plicním 

a chirurgické ambulanci) byla zřízena detašo-
vaná rentgenová pracoviště se speciálním za-
měřením na potřeby dotyčných oddělení.
Primář Kantorek se spolupodílel na organiza-
ci a průběhu celostátního sjezdu společnosti 
pro rentgenologii v Ostravě ve dnech 21. a 
22. 10. 1955. Z písemných zdrojů víme, že 
„hlavním tématem bylo zpřesnění rentgenové 
diagnostiky úrazových stavů skeletu, což bylo 
téma pro průmyslové Ostravsko neobyčejně 
vhodné“. Sjezd se konal za účasti zástupců 
z oboru chirurgie a ortopedie a už tehdy byla 
konstatována nutnost „úzké spolupráce toho, 
kdo rentgenové vyšetření, resp. vyhodnocení, 
provádí s tím, kdo vyšetření žádá“.
Od roku 1961 byla na chirurgii otevřena am-
bulance, která se zabývala onemocněním 
prsu, v úzké spolupráci s rentgenology byla 
do praxe zavedena nová vyšetřovací metoda 
diagnostiky onemocnění prsu – mamografi e. 
V roce 1968 vznikla poradna pro choroby 
prsu, kde spolupracovali rentgenolog, chirurg 
a onkolog. První mamograf typu TUR D240 
byl zakoupen až v roce 1984. 
Po roce 1967 výrazně přibylo angiografi c-
kých vyšetření, technika prováděných arte-
riografi í byla z dnešního pohledu primitivní, 
posun fi lmů se vykonával ručně, přístroj byl 
obsluhován lékařem. Diagnostické výsledky 
však byly poměrně dobré. Pro rychlou angio-
logickou seriografi i byl v roce 1970 zakou-
pen nový švédský měnič fi lmů. Angiologická 
vyšetření probíhala za spolupráce odborníků 
z klinických oddělení. Ultrazvukové pracovi-
ště je v provozu od roku 1986. První CT pří-
stroj byl v naší nemocnici instalován v roce 
1992, první angiolinka v roce 1995. Kolau-
dace pavilonu, kde se naše oddělení nachází 
dnes, proběhla 25. 2. 2002. V roce 2003 byla 
přístrojová technika rozšířena o MR přístroj. 
To už je ale novodobá historie.

doc. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
Primářka oddělení Radiologie 
a zobrazovacích metod
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Historické okénko
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Petr Kovala – vedoucí lékař Gastroenterologického 

centra oddělení Interny Městské nemocnice Ostrava

Čtyřiačtyřicetiletý MUDr. Petr Kovala 
pochází z Hlučína. V roce 1994 Vystudoval 
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci, poté nastoupil do Městské 
nemocnice Ostrava na oddělení Interna, 
kde pracuje dosud. V roce 1997 složil ates-
taci z vnitřního lékařství a v roce 2000 
specializační atestaci z gastroenterologie a 
postupně získal funkční licence k výkonu 
všech endoskopických metod zabývajících 
se zažívacím traktem. 

Pane doktore, přivítal jste mne slovy, pojď-
te se posadit a já se jdu převléct, jsem od 
krve. Který zákrok jste právě prováděl?
Odstraňoval jsem starý vstup do žaludku pro 
výživu pacienta.

Když slyším pojem gastroenterolog, můžu 
si představit lékaře, který mi vyšetří žalu-
dek? 
Samozřejmě, ale zabývám se problematikou 
celého zažívacího traktu a endoskopickými 
vyšetřeními jak horní, tak dolní části trávicí 
trubice, slinivky břišní a jater. Nejčastějším 
vyšetřením je vyšetření tlustého střeva, tzv. 
kolonoskopie, což je dáno tím, že naše oddě-
lení je ve spolupráci s oddělením Chirurgie 
a úrazové chirurgie Městské nemocnice Os-
trava zapojeno do celonárodního programu 
screeningu kolorektálního karcinomu. 

Chodí na tato vyšetření spíš starší lidé?
Do screeningových skupin jsou zahrnuti lidé 
od padesáti a výše, ale samozřejmě se k nám 
na oddělení dostávají i mladší, u kterých se 
potíže objeví v časnějším období. 

Stát se lékařem bylo Vašim dětským snem, 
anebo jste neměl na výběr?
V době, kdy jsem studoval, bylo celkem jed-
no, kterou vysokou školu si člověk vybere. 
Rodiče mi jednoho dne řekli, abych šel na 
medicínu. Tak jsem prostě šel a medicínu vy-
studoval.

Proč jste se dal na tento druh medicíny?
Nejprve jsem uvažoval o některém z chirur-
gických oborů, ale v době, kdy jsem do ne-
mocnice nastupoval, byl o tato pracovní místa 
velký zájem, a tak nějak na mě zbyla Interna. 
Navíc jsem nepocházel z lékařské rodiny, ne-
orientoval jsem se v lékařské problematice. 
Tehdejší vedení Interny mi velice brzy po ná-
stupu dalo možnost provádět endoskopie. Za 
to jsem byl rád, začalo mě to velmi bavit, a to 
byl ten zlom, proč jsem tady zůstal. 

Co Vás na tom nejvíce baví?
Od té doby co jsem nastoupil, endoskopie 

prošla poměrně dynamickým vývojem a na 
rozdíl od dob dřívějších, kdy hlavní doménou 
bylo pouze vyšetřování trávicího traktu, nyní 
geometrickou řadou dochází k nárůstu i tera-
peutických výkonů, de facto mikrochirurgic-
kých. A tato manuální činnost mě uspokojuje. 

Pane doktore, jak vypadá Váš běžný den?
Vstávám před šestou, v 6:15 jsem v práci. 
Denní program na endoskopických sálech za-
číná často před sedmou. Spolu se svými kole-
gy celodenně vyšetřujeme a provádíme různé 
výkony jak u ambulantních, tak i hospitalizo-
vaných pacientů. Skladba jednotlivých vyšet-
ření se den ode dne mění. Denně provádíme 
vyšetření žaludku a tlustého střeva v různých 
počtech. Často provádíme také endosonogra-
fi cká a rentgenová vyšetření žlučových cest 
a slinivky břišní, taktéž s terapeutickými po-
stupy, pokud to situace vyžaduje. Po dobře 
vykonané práci se jdeme odměnit chutným 
obědem do naší nemocniční jídelny. Končím 
kolem půl čtvrté, a pokud nemám službu, od-
jíždím domů. 

Nedávno mou kamarádku bolela záda, 
a když šla na vyšetření na neurologii, zjisti-
li jí akutní zánět slinivky břišní. Jak tomu 
předejít?
Pravděpodobně nejčastější příčinou v našem 
kraji je nadměrná konzumace alkoholu, což 
nepředpokládám, že Vaše kamarádka je z této 
skupiny lidí. (Není, pozn. redakce.) Další čas-
tou příčinou je uvolnění žlučového kamene 
a ucpání vývodu ze slinivky břišní s násled-
ným vyvoláním akutního zánětu. Samotnou 
příčinou žlučových kamenů jsou pravděpo-
dobně stravovací návyky a jistý díl genetické 
dispozice. U člověka s dobrou životosprávou 
je riziko takového onemocnění malé. 

Fungujete na oddělení Interny 20 let. Za-
znamenal jste nějaké změny od svého ná-
stupu?
O vývoji endoskopie jsem se zmiňoval na 
úvod a interna jako veliký obor se postupně 
atomizuje na jednotlivé specializované obory, 
kdy každý z těchto oborů prodělával rychlý 
vývoj. Nejvýrazněji patrná je tato skutečnost 
zejména v rozvoji invazivní kardiologie. In-
ternisté, kteří jsou schopni obsáhnout všechny 
tyto obory na celkem vysoké úrovni, pomalu 

vymírají, což je dáno i charakterem edukace 
mladých lékařů. 

Dovolte mi otázku, pro mě jako pacienta je 
přece lepší mít u vyšetření specialistu, kte-
rý se zabývá hlouběji užší problematikou.
Ano, takový je stávající trend a zřejmě bude 
pokračovat i v budoucnu.

Měnil byste oddělení?
Momentálně jsem spokojený, neměnil bych. 
Jak už jsem říkal, práce gastroenterologa-en-
doskopisty mě naplňuje, baví. Jsem v denním 
kontaktu s pacienty, hovořím s nimi o jejich 
problémech, rozebíráme je, mluvíme o mož-
nostech léčby. A navíc na našem oddělení je 
výborný kolektiv sester i lékařů a lékařek, což 
je taky jeden z faktorů, který přispívá k tomu, 
že člověk chodí do práce s radostí.

Pokud byste si dnes mohl znovu vybrat po-
volání, čím byste byl?
(usmívá se…, přemýšlí...) Tak vzhledem k 
tomu, že jsem spokojen, tak podle hesla, že 
všude je chleba o dvou kůrkách, bych neměnil 
a lékařem bych se chtěl stát znovu.

Jakým způsobem nejraději trávíte volný 
čas?
Ve volném čase se rád procházím v přírodě 
s manželkou, jezdím rád na kole, navštěvuje-
me různé kulturní akce. V zimě lyžuju, hrál 
jsem závodně basket, teď si rád rekreačně za-
hraju tenis. Mám dvě šikovné děti, které taky 
sportují, syn hraje fotbal, dcera házenou a 
o víkendové programy vzhledem k transportu 
dětí na různá utkání mám postaráno. 

Kdybyste si měl vybrat, česká příroda, ne-
bo cestování po zahraničí?
Příroda v Česku je krásná, hlavně hory. V zi-
mě pak pro lyžování volíme spíše Alpy. Na 
týden vyrážíme za lyžováním do Itálie, taky 
kvůli slunci.

Co pro Vás znamená relax?
Relaxuji především sportem. Dvakrát týdně 
jezdím do práce na kole a zhruba čtyřikrát 
týdně jsem na kurtech. Samozřejmě k velké 
radosti mé drahé polovičky. (usmívá se)

Máte nějaké motto, kterým se řídíte?
Motto žádné nemám, ale vždy se snažím cho-
vat slušně a totéž očekávám od svého okolí. 

Za rozhovor děkuje Ing. Magda Otáhalová

„Rodiče mi jednoho dne řek-
li, abych šel na medicínu. Tak 
jsem prostě šel a medicínu vy-
studoval. “

„Na našem oddělení je vý-
borný kolektiv sester i lékařů 
a lékařek, což je taky jeden 
z faktorů, který přispívá k to-
mu, že člověk chodí do práce 
s radostí.“



Neohlášené požární cvičení proběhlo v Městské 

nemocnici Ostrava na výbornou
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PLICNÍ ODDĚLENÍ ZAVÁDÍ NOVOU VYŠETŘOVACÍ METODU 
PŘI PORUCHÁCH SPÁNKU

Otestovat schopnost zaměstnanců nemoc-
nice správně reagovat na vznik požáru, vy -
zkoušet možnosti evakuace pacientů z vyš-
ších pater budovy a prověřit zavedená 
protipožární opatření Městské nemocni-
ce Ostrava, příspěvkové organizace, bylo 
smyslem neohlášeného požárního cvičení, 
které proběhlo dne 28. 8. 2014 v prostorách 
nemocnice. 
To nemocnice zorganizovala v úzké spo-
lupráci s Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje. O půl desáté za -
městnanci oddělení Chirurgie a úrazové chi -
rurgie Městské nemocnice Ostrava ohlásili 
požár na tísňovou linku 112. Požár vznikl ve 
třetím podlaží a z okna se valil hustý dým.
K požáru během několika minut přijely dvě 
jednotky Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje z ostravských 
stanic Fifejdy a Přívoz a začaly s okamžitou 
likvidací požáru a záchranou osob. 
Během zásahu, který trval několik minut, 
byly 4 osoby evakuovány, tedy odešly po 
svých, a 2 osoby zachráněny z automobilo-
vé plošiny BRONTO. 
„Jsem rád, že se cvičení do poslední chvíle 
podařilo utajit. Kromě několika mála osob 
nikdo nevěděl, že je cvičení plánované. Vše 
proběhlo velmi hladce. Věřím, že získané 
poznatky budou podrobně analyzovány jak 
specialisty Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, tak odpovědnými 
pracovníky nemocnice, a budou sloužit ke 
zlepšení a zefektivnění systému protipožár-
ní ochrany Městské nemocnice Os trava,“ 
dodal vedoucí Odboru bezpečnosti, kvality 

a krizového řízení Ing. Bc. 
Milan Polleč. 
„Po úspěšně zvládnuté ak-
tivizaci Traumatologické-
ho plánu v minulém roce 
je dnešní požární cvičení 
dalším krokem v systémo-
vém řešení rizik v našem 
zdravotnickém zařízení,“ 
po skončení akce doplnil 
ředitel Městské nemocni-
ce Ostrava MUDr. Tomáš 
Mrázek, Ph.D., MBA. 

(red)

V  Ambulanci funkční diagnostiky Plicního 
oddělení Městské nemocnice Ostrava zavá-
dí novou vyšetřovací metodu, tzv. screening 
spánkové apnoe. Toto ambulantní vyšetření 
se provádí na přístroji Somno micro check, 
který byl pro oddělení nově zakoupen. 
Syndrom spánkové apnoe je onemocnění 
související se spánkem, ale následky přetr-
vávají i v bdělém stavu. Hlavním příznakem 
je zvýšená denní spavost především při 
monotónní činnosti a vznik mikrospánků. 
Z  nočních příznaků dominuje chrápání se 
zástavami dechu ve spánku, které vedou ke 
snížení okysličení krve s možnými závažný-
mi důsledky pro zdraví pacienta.
Obrazem choroby je chrápání spojené se 
zástavou dechu při spánku, nepravidelné 
dýchání během spánku, opakované noční 
probouzení, probuzení se s pocitem nedo-
statku dechu a lapání po dechu, neklidný 
spánek nebo noční pocení. Z denních pří-
znaků jsou to nejčastěji nadměrná denní 
ospalost, usínání při monotónních činnos-
tech, bolesti hlavy, potíže s  koncentrací a 
pozorností, pocit suchosti v ústech a krku, 

zhoršení paměti, deprese, poruchy potence 
a jiné. 
Výskyt v  populaci je až 10%, s  převahou 
mužů. Postihuje všechny věkové katego-
rie. Nejčastější období výskytu je ve věku 
40–50 let u pacientů s  vysokým krevním 
tlakem, se srdečním selháním, ischemickou 
chorobou srdeční a cévní mozkovou přího-
dou. Výrazně častěji bývají postiženy osoby 
s nadváhou a obezitou. 
„Pokud pacient trpí některými příznaky 
syndromu spánkové apnoe, může se objed-
nat na vyšetření naším novým přístrojem 
na telefonním čísle 596 193 326,“ vysvětluje 

primář oddělení Pneumologie a ftizeologie 
MUDr. Radovan Kozel.
„Na základě vyhodnocení dotazníku, kte-
rý pacient vypíše při vyšetření, pacientovi 
zapůjčíme moderní přístroj, který provede 
monitoraci dechové aktivity a okysliče-
ní krve během spánku pacienta přes noc 
v  jeho domácím prostředí. Tím odpada-
jí dosud prováděná záchytová vyšetření 
v  nemocnici za hospitalizace. Zapůjčený 
přístroj si pacient před usnutím nasadí na 
předloktí horní končetiny a upne jej pás-
kem, přičemž dechovou aktivitu, zástavy 
dechu a výskyt chrápání monitoruje hadič-
ka, která je upevněna pod nosem pacienta. 
Zároveň zařízení neinvazivně snímá okys-
ličení krve,“ dodává MUDr. Radovan Kozel.
Přístroj je zapůjčen pacientovi na 1 noc. 
Následné ráno při vrácení přístroje je nález 
pacientovi vyhodnocen.
Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťov-
nou, cena vyšetření je 400 Kč a zahrnuje 
kompletní výsledek vyšetření včetně vy-
hodnocení počtu zástav dechu, zhodnoce-
ní okysličení krve a výskytu chrápání.  (red)
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Stavební úpravy budovy traumatologie zahájeny

Hledá se Miss 

sestra 2014!!!
Byla spuštěna rozsáhlá pátrací akce s ná-
zvem Hledá se Miss sestra 2014. Na we-
bových stránkách www.misssestra.cz byla 
za hájena registrace do dalšího ročníku sou-
těže s možností přihlásit sebe nebo svou ob-
líbenou sestřičku do 15. 10. 2014.
O postupu bude rozhodovat široká veřejnost 
zasíláním sms zpráv. Volba titulu Miss ses-
tra 2014 se uskuteční dne 15. února 2015 
na Žofíně v Praze, a to u příležitosti konání 
6. reprezentačního plesu sester – Sestry na 
sál!!!
Víte o sestřičce, která by si tento titul zaslou-
žila? Víte o sestřičce, která je sympatická, 
srdečná, stylová, empatická? Přihlaste ji!!! 
A že není výjimečně krásná? Nevadí, krá-
sa má přece mnoho podob. Možná právě 
Vy znáte některou. Přihlaste ji. A nebo tyto 
předpoklady splňujete Vy? Pak se na Žofíně 
můžou těšit právě na Vás. Přihlaste se!!! 
Projekt Miss sestra vznikl s cílem ocenit 
obětavou a vyčerpávající práci zdravotních 
sester a porodních asistentek, rozptýlit je 
v době jejich volna, alespoň částečně je od-
vést od jejich povinností a předejít tak tzv. 
syndromu vyhoření, ke kterému může při ná-
ročném povolání sester dojít. 
Připomeňme, že Titul Miss sestra 2010 si 
z rukou tehdejšího ministra zdravotnictví 
ČR Leoše Hegera převzala Aneta Rusino-
vá, perioperační sestra oddělení Chirur-
gie a úrazové chirurgie Městské nemoc-
nice Ostrava. Její foto je na titulní straně 
www.mnof.cz. 

Dne 18. 8. 2014 byla zahájena investiční 
akce „Stavební úpravy 3NP a části 2NP 
budovy traumatologie a zateplení traumato-
logického pavilonu – lůžková část Městská 
nemocnice Ostrava, p. o.“
Hlavním cílem této části projektu je vyře-
šení problémů s nevyhovujícím technickým 
stavem, statikou objektu a následné zvýšení 
komfortu pro pacienty příslušných odděle-
ní. Zateplením traumatologického pavilo-
nu bude dosaženo významných tepelných 
úspor při provozu a také zkvalitnění pro-
středí sloužícího pro pacienty a personál 
nemocnice. Vedle zlepšení tepelně technic-
kých vlastností objektů dojde rovněž k vý-
raznému zlepšení estetického a celkového 
stavu objektů. 
Předpoklad trvání akce je 150 kalendářních 
dní. Práce budou probíhat za plného pro-
vozu již dříve rekonstruovaných oddělení 
Centrální sterilizace a oddělení Nefrologic-
kého a hemodialyzačního centra.         (red)

Krása je v každé z vás.
Sta te se Miss sestrou 2014!
Registrace probíhá od 1. 6. 2014 do 15. 10. 2014

na stránkách www.misssestra.cz

Kouzlo osobnosti bude hodnotit ve ejnost i odborná porota.

Miss sestra 2014 bude vyhlášena 13. února 2015 na Žofín
p i p íležitosti 6. reprezenta ního plesu Sestry na sál!

organizátor: 
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 775 449 389
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

pod záštitou:
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Dobrý den, 
narodila jsem se 6. 6. 2014 a jmenuji se 
Veronika Fűrstová, chtěla bych poděkovat 
všem sestřičkám na Oddělení šestinedělí 
a sestřičkám stanice novorozenců Dětské-
ho lékařství, které se věnovaly mně i mé 
mamince v prvních dnech mého života, za 
jejich vstřícnost, ochotu a pozitivní pří-
stup, zejména sestřičce Bohumile Pavlás-
kové za její trpělivost a veškerou pomoc, 
kterou věnovala mé mamince.
Maminka říkala: „Jsem moc ráda, že ses-
třičky, které se nám věnovaly při své ná-
ročné práci, jsou pořád usměvavé, milé 
a moc ochotné kdykoliv v čemkoliv pomo-
ci a poradit.“

Vážený pane řediteli,  
chtěl bych Vašim prostřednictvím vyjád-
řit veliký obdiv a dík personálu oddělení 
Rehabilitační a fyzikální medicíny pod ve-
dením primáře MUDr. Petra Galluse. Na 
toto oddělení jsem byla hospitalizována 
již pošesté, nebudu vyjmenovávat všechny 
operační zákroky, se kterými jsem velmi 
spokojena.
Jeho oddělení funguje na nejlepší profesio-
nální úrovni. Odbornost lékařů, primáře 
MUDr. Petra Galluse, paní asistentky 
MUDr. Věry Peterkové, MUDr. Slaninové 
a MUDr. Horákové je na takové úrovni, že 
je lepší ležet na tomto oddělení, než zby-
tečně trávit čas v lázních. 
Tímto bych Vás, pane řediteli, chtěla po-
prosit, abyste svými ústy udělil těmto od-
borníkům ve svém oboru pochvalu. Záro-
veň Vás prosím tuto pochvalu prezentovat 

i sestřičkám tohoto oddělení pod vedením 
staniční sestry Ivany Dittrichové, všem te-
rapeutickým pracovníkům, zkrátka celému 
oddělení, které pozdvihuje a dělá dobré 
jméno celé Ostravě. Ještě jednou děkuji 
a Vám osobně přeji hodně takových za-
městnanců, a ať se Vám daří tuto nemocni-
ci ještě více pozvednout.

Vaše pacientka Zdeňka V.

Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat za vzor-
nou péči oddělení Rehabilitační a fyzikální 
medicíny, lůžkové části, kterou jsem měla 
možnost využít od 28. července 2014. Mé 
velké poděkování patří jak lékařům, se-
strám, ošetřovatelkám, tak i fyzioterapeu-
tům, obzvláště paní Janě Kolaříkové. Je to 
člověk na svém místě.

Moc děkuji, s pozdravem Marie S.

Ještě jednou bych touto cestou chtěla po-
děkovat MUDr. Jánu Svetlíkovi a celému 
týmu na oddělení Ortopedie v době mé 
hospitalizace, hlavně sestřičkám na oddě-
lení, byly úžasné, i paní fyzioterapeutce, 
která se starala o mou pooperační reha-
bilitaci. Ještě jednou všem děkuji za péči 
a laskavé jednání a přeji mnoho úspěchů 
v další práci, hodně spokojených pacientů.

Děkuji :-)) Ivana H.

Vážený pane řediteli,
chtěl bych Vaším prostřednictvím poděkovat panu MUDr. Rostislavu Kuldanovi. 
Od února 2014, kdy se mi objevily vážné problémy s prostatou, mě měl ve své péči. Dne 
24. 6. 2014 mi operoval prostatu. Za tři dny po operaci jsem mohl nemocnici opustit 
a po třech týdnech jsem se cítil zcela v pořádku.
Chtěl bych proto panu doktoru Kuldanovi vyjádřit své poděkování za jeho profesionální 
i lidský přístup. Rovněž chci poděkovat celému kolektivu oddělení Urologie.

S pozdravem Ladislav K.

Dobrý den,
léčila jsem se ve Vaší nemocnici se slepým 
střevem, na Chirurgii D, a to ve dnech 16. 
až 19. 8.
Chtěla bych poděkovat za péči, a to přede-
vším sestřičce Miroslavě Němcové, sanitáři 
panu Myškovi, kteří se o mne starali o víken-
du. Byli velice ohleduplní, starali se o mne 
pečlivě a řádně a navíc s elánem a humorem, 
což se dnes moc často nevidí. Velice si jejich 
péče cením a nemocnici přeji více takových 
zaměstnanců.

S pozdravem Hana S.

Vážený pane řediteli,
je tomu rok, kdy jsem byl na Vašem oddělení 
Chirurgie a úrazové chirurgie úspěšně ope-
rován po vleklém zánětu žlučníku. Operaci 
provedl pan MUDr. Aleš Matušek, kterému 
chci tímto poděkovat, že mne ,,vrátil zpět“ 
do normálního života. Děkuji rovněž celému 
personálu oddělení a přeji všem pevné zdraví 
a pohodu v jejich náročné práci!

S úctou Pavel P.

Dobrý den, 
5. září 2014 se mi stala menší nehoda a pře-
mýšlela jsem, do které nemocnice se mám 
vydat. Vybrala jsem si Městskou nemocnici 
Ostrava (úrazovou ambulanci). Byla jsem ab-
solutně spokojená a mile překvapena. Ošetřil 
mě mladý, příjemný, usměvavý a vtipem ne-
šetřící personál. Průběh vyšetření byl rychlý, 
stejně jako doba čekání, i když to byla oprav-
du jen banální naraženina. Ještě jednou děkuji 
všem ošetřujícím i asistujícím.

Přeji hezký den
Kateřina B.

Poděkování oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny

Poděkování oddělení Chirurgie a úrazové chirurgie

Pochvala pro zaměstnance 

CPE

Vážená paní Otáhalová,
dne 14 a 15. 8. 2014 jsem doprovázel 
svou manželku Hanu W. do Vaší ne-
mocnice na Fifejdách pro její akutní bo-
lest břicha. Byli jsme po oba dny vzorně 
a s největší péčí ošetřeni Vašimi lékaři. Při 
asi celkem pěti hodinách čekání na výsled-
ky jsem si nemohl nevšimnout vysilující 
práce zaměstnanců na příjmu pacientů chi-
rurgické a úrazové ambulance.
Dne 14. 8. tam „úřadoval“ zaměstnanec 
přezdívaný svými kolegy Big boy a 15. 8. 
paní Mgr. Světlana Veselá. Oba tito zdra-
votníci byli v několika případech vystaveni 
nevybíravým útokům pacientů, kteří doslo-
va obtěžovali a provokovali tyto zdravotní-
ky, ti zachovali jasnou hlavu a profesiona-
litu.
Vaši zaměstnanci si zaslouží pochvalu za 
profesionalitu, s jakou prezentují Vaši ne-
mocnici a zdravotnictví vůbec.
Děkuji  za vzorné přijetí a vyšetření mé 
ženy a přeji Vám mnoho úspěchů a příjem-
né dny.

Poděkování oddělení 

Ortopedie

Poděkování personálu Urologie

Poděkování Oddělení šestinedělí 

a oddělení Dětského lékařství
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Statutární město Ostrava vyhlašuje VIII. ročník ankety

SENIOR ROKU 2014
Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 15. září  
2014 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní 
oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který 
dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. 
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický 
nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt 
na předkladatele.
Současně vyhlašujeme novou kategorii Klub seniorů roku 2014, do které mo-
hou občané nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivi-
zaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný.
V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, 
jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na před-
kladatele. 

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz.

Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2014 
nebo Klub seniorů 2014.

Vážený pane řediteli,
ráda bych poděkovala panu primáři MUDr. Marianu Starému a jeho týmu 
z oddělení Neurochirurgie za péči věnovanou mému manželovi, který 
zde byl hospitalizován po těžkém poranění hlavy. Speciální dík patří per-
sonálu neurochirurgické JIP a klinické logopedce Mgr. Dagmar Ježowic-
zové. Každodenní setkávání s těmito lidmi při jejich nesmírně náročné 
práci pro mě bylo velkou inspirací. Patří jim můj hluboký obdiv. Dále 
bych chtěla poděkovat panu Ing. Petru Šmídovi, jeho milým kolegyním 
na sekretariátu a také mluvčí nemocnice Ing. Magdě Otáhalové za pod-

poru a zázemí, které mi během mého pobytu v nemocnici poskytovali. 
Linda Hrůzová, manželka Michala Hrůzy

Poděkování personálu oddělení Neurochirurgie

Hrad žil první pomocí také díky Městské nemocnici Ostrava

Poděkování oddělení 

Dětského lékařství
Dobrý den,
touto cestou bychom chtěli poděkovat od-
dělení Dětského lékařství Vaší nemocnice, 
zvláště pak paní primářce MUDr. Alici No-
golové a sestřičkám z JIP za profesionální 
a lidský přístup k dětským pacientům. 
Mnoho úspěchů v další práci 

přejí rodiče 
Michal a Renáta B.

Nádherné slunečné počasí přilákalo v ne-
děli 7. září 2014 tisíce Ostravanů na Slez-
skoostravský hrad v Ostravě. Uskutečnil se 
tam již 7. ročník akce Hrad žije první po-
mocí, pořádaný Záchranným týmem Čes-
kého červeného kříže Ostrava. Zúčastnila 
se jej také Městská nemocnice Ostrava.
Posádku Lékařské pohotovostní služby MNO 
reprezentoval primář MUDr. Tomáš Nykel, 
řidiči František Slečka, Jiří Adamec, sestra 
Daniela Čajčíková a jako samaritán dorazil 
Daniel Düerer. Nechyběla také nutriční tera-
peutka Kateřina Bartoncová a diabetologická 
sestra Renáta Michalisková, které na hradě 
zájemcům zdarma měřily krevní cukr, krevní 
tlak a rozdávaly edukační materiály. „O obojí 
měření byl mezi návštěvníky velký zájem, až 
do večera jsme se nezastavily,“ shodovaly se s 
úsměvem obě dámy. 
Posádka Lékařské pohotovostní služby Měst-
ské nemocnice Ostrava předváděla statické 
i dynamické ukázky také pomocí zraněných 
fi gurantů. Převážela je například po těžké 

do pravní nehodě, na-
čež na konci ukázky 
se cvičení proměnilo 
ve skutečnost. „Mezi 
diváky upadl do bez-
vědomí mladý muž, 
poskytli jsme mu první 
pomoc, zaléčili a pře-
vezli k nám do Městské 
nemocnice Ostrava na 
oddělení Centrálního 
příjmu s Emergency,“ 
popsal zásah primář 
Lékařské pohotovostní 
služby MUDr. Tomáš 
Nykel. 
Největší radost na zastávce u Městské ne-
mocnice Ostrava měly děti, které si mohly 
detailně prohlédnout sanitní vozidlo. Záchra-
nářské vybavení se jim moc líbilo a na jednom 
z kontrolních stanovišť měly za úkol nakreslit 
sanitku. Za obrázek dostávaly bonbony. Akce 
se náramně vydařila, už teď se těšíme na Dny 

NATO, konané ve dnech 20.–21. 9. 2014, kde 
se tým z Městské nemocnice Ostrava opět 
představí.                                                  (red)

V měsíci září slaví

významné životní jubileum:

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Jan Lukeš

Jarmila Holaňová
Rostislav Kudla

Pavel Váňa
Helena Myšková

Vladimíra Zatloukalová
Lenka Korolová
Šárka Gojová
Ilona Murková

Pracovní výročí

20 let v MNO:

Dana Botošová
MUDr. Romana Kubíčková

Hana Koneczná
Andrea Michnáčová

Kamil Tomášek
MUDr. Kamil Novobilský

Všem jubilantům

gratulujeme!
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