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Novinky v režimu oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava

Oddělení Gynekologie a porodnictví MNO 
dělá maximum pro zlepšování komfortu ma-
minek. K nově zrekonstruovaným koupelnám 
či nově vybavené vyšetřovně lékařů přibylo na 
oddělení Šestinedělí také zázemí pro maminky 
a jejich návštěvy. Díky sponzorským firmám 
Česká pojišťovna, a.s., a EXIT GROUP s.r.o. 
byly zakoupeny nové stoly a židle. 

Oblíbenost porodnice, oddělení Šestinedělí 
a vstřícného usměvavého personálu je na velmi 
vysoké úrovni, o čemž svědčí i fakt, že oddě-
lení vyhledávají maminky ze širokého okolí 
Frýdeckomístecka, Karvinska, Bruntálska, 
Jesenicka, ale také Novojičínska, Opavska 
apod.          (red)

Zároveň byla nově vybavena gynekologická 
JIP na oddělení Gynekologie a porodnictví 
MNO. Díky firmě Nábytek – Rajnoch byly na 
zakázku dodány tři anesteziologické stolky. 
Stolek je umístěn hned vedle lůžka pacientky 
a je na něm umístěna veškerá zdravotní tech-
nika potřebná k léčbě. I toto zvyšuje komfort 
pacientek. 

Změnil se čas a je tady měsíc padajícího 
listí a v přírodě začíná pomalu převládat 
klid. V naší nemocnici jsme nicméně 
v uplynulém období i nadále pracovali tak, 
jak nejlépe umíme. Podle aktuálních uka-
zatelů, které mám v tuto chvíli k dispozici, 
bylo množství poskytnuté zdravotní péče 
vyšší než v minulých měsících. Dosažené 
výsledky jsou předpokladem pro velmi 
dobré vyhlídky z hlediska výnosů nejen pro 
tento rok, ale i pro období následující. 
Všechna témata a procesy, o kterých jsem 
Vás již informoval, dále probíhají nebo 
jsou diskutována, některé úkoly již byly 
splněny. Jedná se například o nový systém 
skladového hospodaření. Dovolte mi, 
abych poděkoval všem zúčastněným, 
a doufám, že se výhody nově nastaveného 
procesu projeví v brzké době v praxi. 
Zdravotnická linie pracovala v říjnu na plné 
obrátky, lékaři i sestry prezentovali navíc 
výsledky své práce na seminářích a kongre-
sech. Spolupráce vrcholového managemen-
tu a technických provozů se zdravotnickou 
linií začíná mít pozitivní výsledky, což je, 
jak už bylo několikrát řečeno, hlavním 
motivem nového vedení.

Na úrovni vrcholového a středního man-
agementu pokračovala mravenčí, nevděčná 
a mnohdy neviditelná práce na úpravě 
páteřních procesů organizace. Hlavním 
tématem zůstávají nákupy a veřejné zakázky. 
Velké problémy nepřetržitě provázejí  
rekonstrukci budovy traumatologie (praco-
viště Ortopedie, Urologie). Věřím, že míra 
frustrace doprovázející přes dva roky tuto 
akci již kulminovala a hororové scény z mi-
nulého měsíce se již nebudou opakovat. 
V říjnu byl zastupitelstvem města schválen 
záměr druhé fáze zateplování budov naší 
nemocnice. Při bližším seznámení s pláno-
vanou akcí dojdeme k závěru, že do listopa-
du 2015 by měly být zatepleny všechny bu-
dovy. Tento chvályhodný záměr však nesmí 
narušit poskytování zdravotní péče. Proto 
musíme být všichni ještě do konce roku ale-
spoň v hrubých rysech seznámeni s tím, jak 
lze tuto logisticky velmi ambiciózní akci 
v intervalu deseti měsíců zvládnout. 
Dovolte mi, abych poděkoval všem členům 
poradního sboru ředitele za kvalitní spolu-
práci a Vám všem za stále větší množství 
podnětů a připomínek, se kterými se na 
mne obracíte. Vaše důvěra je pro mne po-

tvrzením toho, že otevřená komunikace je 
správnou cestou k dosažení vyšší úrovně 
firemní kultury. Právě komunikace, motiva-
ce zaměstnanců, firemní kultura a zajištění 
personální stability jsou podle mého názoru 
nejkritičtějšími místy naší nemocnice. 
V předcházejících dnech jste dostali do-
tazník spokojenosti zaměstnanců. Již se ke 
mně donesly některé z Vašich poznámek 
a glos. Ať už dotazník vyplníte tužkou vlíd-
nou, nebo ostrou, nebo nevyplníte vůbec, 
vždy tak projevíte svůj postoj, což je pro 
vedení nemocnice velmi důležitá zpětná 
vazba. Mohu Vám slíbit, že s analýzou vý-
sledků budete seznámeni. Já osobně se na 
Vaše odpovědi těším. 
Jsme v době povolební, výsledky nebudu 
komentovat. Každý z nás si obrázek o naší 
komunální scéně jistě udělal. V době, která 
nám zbývá, se soustřeďme na to, abychom 
se ctí ukončili rok 2014 a dobře připraveni 
vstoupili do roku 2015, který může být pro 
naši nemocnici úspěšný. V to věřím. 

               MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA
                         ředitel nemocnice
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Tematicky velmi bohatá konference pro-
běhla ve čtvrtek 9. 10. 2014 v malé jídelně 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvko-
vé organizaci. Debatovalo se nad životem 
s celiakií jak ji známe, či neznáme, nad 
bezlepkovou dietou, nad kožními projevy 
u celiakie a dalšími zajímavými okruhy 
spojenými právě se životem s celiakií.
Na konferenci, kterou pořádal Klub celiakie 
Ostrava (KCO) ve spolupráci s Městskou ne-
mocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací, 
a s finanční podporou Statutárního města Os-
trava, se registrovalo přibližně 75 osob. Akce 
se konala pod záštitou náměstkyně primátora 
pro kulturu a zdravotnictví Ing. Simony Pi-
perkové.  
Společné odpoledne zahájila náměstkyně ře-
ditele MNO pro ošetřovatelskou péči Mgr. 
Margita Malíšková, přivítala hosty a před-
nášející a předala slovo předsedkyni Klubu 
celiakie Ostrava Mgr. Elišce Birkové. „Na 
myšlenku uspořádat tuto konferenci nás při-
vedly naše osobní zkušenosti a problémy, se 
kterými se v běžném životě setkáváme. S bez-
lepkovou dietou souvisí nejen vrozená nemoc 
celiakie, ale také alergie na lepek či jiné pro-
jevy nesnášenlivosti lepku. Věříme, že tato 
konference bude přínosem nejen pro osoby 
s celiakií, ale také pro přístup zdravotních se-
ster vůči pacientovi. Především těm je dnešní 
setkání prioritně určeno,“ upřesnila na úvod 
Mgr. Eliška Birková .
V zajímavém odpoledni proběhlo celkem 7 
přednášek. Za Městskou nemocnici Ostrava 
svůj příspěvek na téma „Celiakie u dospělých 
– jak ji (ne)známe“ přednesla MUDr. Iva Ki-
šová, MUDr. Dana Petrášová na téma „Kož-
ní projevy u celiakie“ a Kateřina Grelová 
na téma „Bezlepková dieta“. Zbývající čtyři 
přednášky prezentovali zástupci Klubu celi-
akie Ostrava, a to Ing. Stanislava Zemláková 

a maminek malých celiaků z nemocnic v Čes-
ké republice, ale i na Slovensku. Chtěla tak 
sestrám prezentovat něco, co jim pacient lec-
kdy nesdělí sám. Jedná se o jeho pocity, zku-
šenosti z pobytu, a to ať už kladné, či méně 
příjemné.
Všichni zúčastnění měli možnost ochutnat 
bezlepkový sortiment provozovny Labužník 
celiak ve Frýdku Místku. Nabídka čítala čtyři 
druhy bezlepkového chleba, dalamánky, více-
zrnné housky, frgály, šátečky či bílé pečivo.          
         (red)

na téma „Můj život s celiakií“, Mgr. Eliška 
Birková na téma „Celiakie a současná legisla-
tiva“, Ing. Robert Vaněk na téma „Zdravotní 
pojišťovny a příspěvky pro celiaky“ a v ne-
poslední řadě také Pavlína Grichová na téma 
„Lepek v nemocnici – Strašák ano, či ne?!“ 
Pavlína Grichová je dětská sestra, která dlou-
hodobě drží bezlepkovou dietu. Svou pre-
zentaci pojala zábavným způsobem, což řada 
zúčastněných ocenila svými reakcemi. Za-
měřila se na sdílení informací na sociálních 
sítích, kde využila sdílení názorů celiaků 

Dne 16. 10. 2014 se po měsíci opět uskutečnil 
pracovní večer Spolku lékařů v Ostravě. Té-
matem byly „Nové trendy ve zdravotnickém 
právu“ související s novým občanským záko-
níkem (zákon č. 89/2012), platným od 1. 1. 
2014. Změny, které přinesl, se významně do-
týkají nás všech, zasahují také do zdravotnic-
tví při poskytování zdravotnických a sociál-
ních služeb. Zdravotnické právo a kazuistiky 
přednesla JUDr. Lucie Široká z Centra zdra-
votnického práva Právnické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Necelé stovce posluchačů 
tato poutavá přednáška s následnou diskusí 
osvětlila nové právní úpravy týkající se např. 
odškodnění, darovací smlouvy aj.         (red)

V  Městské nemocnici Ostrava proběhla 
konference na téma „Život s celiakií“ 

Nové trendy ve zdravotnickém právu
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Oddělení Interna 
Historické okénko

Zásluhou primáře II. interního oddělení MUDr. J. Černého byla v roce 1968 jako první na Moravě 
a třetí v ČSSR zřízena jednotka intenzivní péče

Počátek historie interního oddělení se 
kupodivu nekryje s datem vzniku „Vše-
obecné veřejné nemocnice v Moravské 
Ostravě“. Tak totiž zněl původní název 
nemocnice, ve které pracujeme a byla 
otevřena 14. dubna 1889. Od tohoto 
roku obor zajišťoval ředitel a současně 
šéf svého chirurgického oddělení MUDr. 
Neugebauer. Zároveň byl rentgenolo-
gem, zajišťoval léčbu kožních a dalších 
chorob a interní oddělení svěřil sekun-
dárnímu lékaři. Přes všeobecnou zná-
most jeho chirurgického umění se stává 
terčem kritiky ze strany politiků a měst-

ská rada schvaluje v  roce 1902 statut 
primáře interního oddělení. Toto místo 
pak získává MUDr. Johann Sederl (Víde-
ňák) a je historicky prvním interním pri-
mářem naší nemocnice a současně též 
i ředitelem. Správu nemocnice měli v ru-
kou za CK mocnářství povětšině Něm-
ci a tak se v ostravském tisku té doby 
dočítáme, že v Ostravě, kde „nemocnice 
je využívána namnoze českými lidmi“ 
oba primáři vládli češtinou velmi špatně 
a konkrétně MUDr. Sederl „ani primitivně“. 
Přesto snad lze konstatovat, že národ-
nostní toleranci demokratické „první 
republiky“ potvrzuje to, že oba primáři 
setrvali dlouhá léta ve svých funkcích 
(Neugebauer do roku 1933, Sederl do 
roku 1937, kdy byl přes jeho odpor od-
volán z  funkce ředitele pro vysoký věk 
– 69 let). 
Po vzniku Československé republiky 
a v meziválečném období dochází k vý-
znamné přestavbě a výstavbě nemocni-
ce. Vznikají nové pavilony (kožní, infekč-

ní, pro TBC choroby, oční a jiné). Interna 
stejně jako chirurgie zůstávají v  hlavní 
budově. Ta doznala významných změn, 
a to především co do rozměrů výstav-
bou křídel a nástavbou hlavní budovy. 
Její původní novogotická fasáda byla 
odstraněna a nahrazena novou. Přestav-
ba byla dokončena v  roce 1938 a ne-
mocnice se tím zařadila mezi nejmoder-
nější v zemi. Byla vyhledávána pacienty 
z  okolních regionů. Interna měla v  té 
době 230 lůžek (vč. nervových) a hospi-
talizovala 3613 pacientů ročně. Po válce 
došlo k významnému nárůstu počtu hos-

pitalizovaných a např. v roce 1946 bylo 
hospitalizováno na interně kromě jiných 
diagnóz 788 pacientů s  onemocněním 
srdce a oběhu, 1022 s dýchacími choro-
bami a 3332 se zažívacími chorobami. 
V  poválečném období dochází v  roce 
1949 k  zestátnění městské veřejné ne-
mocnice a veškeré zdravotní péče. Ne-
mocnice získala název Městská nemoc-
nice s poliklinikou. Primářem interny se 
stal opět MUDr. Roháček, který musel 
pozici za války opustit. Oddělení se vý-
razně rozrůstalo, mělo 165 lůžek a jejich 
potřeba stále rostla. V roce 1956 bylo 
oddělení rozděleno na I. interní oddě-
lení, které vedl primář Roháček se 105 
lůžky a II. interní oddělení s  primářem 
Veleminským se 108 lůžky. Přestože se 
primář Roháček těšil po celou dobu 
svého působení v nemocnici (před i po 
válce) velké vážnosti, v roce 1957 s ním 
byl rozvázán pracovní poměr, a to pro 
jeho nekonformní politické postoje. Na 
jeho místo nastoupil MUDr. Jan Urbášek 

a po něm pak v roce 1969 MUDr. Břeti-
slav Vavroš. Personální změny nastaly i 
na II. interním oddělení, kde v roce 1963 
nastoupil do vedení po primáři Velemin-
ském primář MUDr. Jiří Černý. Tito dva 
výrazně vyprofilovali směřování obou 
interních oddělení. Zjednodušeně řeče-
no, jeden se dal cestou gastroentero-
logickou a druhý kardiologickou. V té 
době byla v  naší nemocnici zavedena 
na jedné straně flexibilní endoskopie a 
na druhé byla zřízena zásluhou primáře 
Černého a jeho spolupracovníků první 
jednotka intenzivní péče (JIP) na Mo-

ravě a třetí v  tehdejším Českosloven-
sku. V  roce 1972 otevřel MUDr. Černý 
18lůžkovou jednotku intermediární péče 
(IMP). II. interní oddělení, JIP a IMP byly 
začátkem 70. let poměrně dobře vy-
baveny i po stránce technické. Velkou 
zásluhu na tom měl pozdější dlouhole-
tý ředitel MUDr. František Jurek, který 
v současnosti stále působí na kardiolo-
gické ambulanci. Dalším primářem se 
v  roce 1976 stal internista a kardiolog 
MUDr. Vladimír Sochor, v  roce 1898 jej 
ve funkci vystřídal MUDr. Karel Dvořák, 
který se zasloužil zejména o rozvoj léč-
by srdečního infarktu trombolýzou.
Po odchodu doc. MUDr. Šimíčka, CSc., 
ze III. interny v  roce 1993 bylo k  II. in-
terně ze III. interny převedeno kardioim-
plantační centrum. V  letech 1995–1996 
prošla obě interní oddělení rozsáhlou 
rekonstrukcí a modernizací. Vznikla spe-
cializovaná interní pracoviště (I. interna 
– gastroenterologie, nefrologie, II. inter-
na – kardiologie, angiologie). III. interní 
oddělení (všeobecné) bylo v počátcích 
nového milénia největším oddělením 
nemocnice, což v současnosti naplňuje 
oddělení Chirurgie a úrazové chirurgie 
se svými 97 lůžky. Prvním primářem III. 
interního oddělení se stal v  roce 1958 
MUDr. Burýšek (zdravotnické středisko 
ZÚNZ OKD v  Heřmanicích). Význam-
ným historickým mezníkem je konec 
roku 1982, kdy se oddělení přestěhovalo 
areálu MNO (primář. MUDr. Procházka) 
V  roce 1992 se primářem stává MUDr. 
Chmura a v roce 1996 MUDr. Marcel Frý-
bl, současný primář LDN.
V roce 2011 došlo k rozdělení interen na 
3 samostatná oddělení: Interna, Kardio-
logie a Geriatrie (v současnosti Geriat-
rie a Interna). Samostatně se vyčlenilo i 
Nefrologické a hemodialyzační centrum. 
                   (red)

MUDr. Ladislav Roháček MUDr. Jiří Velemínský, CSc. doc. MUDr. Břetislav Vavroš, CSc. MUDr. Jiří Černý



Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., se narodil 
v Ostravě. Vystudoval Lékařskou fakultu 
UP v Olomouci, kterou ukončil v roce 1968. 
V tomtéž roce nastoupil na chirurgické od-
dělení Vítkovické nemocnice. V roce 1989 
se stal primářem Chirurgického oddělení 
MNO. Od roku 2000 nastoupil jako před-
nosta Chirurgické kliniky Fakultní nemoc-
nice v Ostravě. Po ukončení funkčního ob-
dobí v pozici přednosty kliniky se vrátil na 
zkrácený úvazek zpět do MNO na oddělení 
Chirurgie a úrazové chirurgie.

Ze všeho nejdřív mi pane docente dovolte 
pogratulovat Vám k Vašemu životnímu ju-
bileu. Není tajemstvím, že jste oslavil 70 let. 
Jak se cítíte?
Děkuji. (Usmívá se.) Cítím se zdravotně dobře 
a taky se cítím dobře na mém nynějším praco-
višti, kde jsem již v minulosti dlouho pracoval 
a kde většinu personálu sesterského i lékařské-
ho znám. Prostě jsem se vrátil do přátelského 
prostředí, kde se mi opravdu dobře pracuje.

Pane docente, promiňte, ale co na srdci, to 
na jazyku. Na sedmdesát rozhodně nevypa-
dáte. Jak se udržujete v kondici?
V kondici se udržuji sportem. Přes léto rád hra-
ji tenis, provozuji cyklistiku a v zimě lyžuji.  
Poblíž Olomouce, v předhůří Jeseníků máme 
chatu a je zde spousta cyklotras. Víkendy vy-
užívám nejen ke sportu, ale také k relaxaci. 
Navíc kolem chaty je pořád co dělat. Fyzická 
práce mě uspokojuje a rozhodně mi není cizí. 

Do Městské nemocnice Ostrava jste nastu-
poval počátkem 90 let, a to na primariát 
Chirurgického oddělení. Zde jste působil 
více než 10 let. Pak jste pracoval  ve Fakult-
ní nemocnici v Ostravě-Porubě, avšak ne-
dávno jste se k nám vrátil a působíte na od-
dělení Chirurgie a úrazové chirurgie. Mohl 
byste porovnat dobu tenkrát a dnes, co se 
týká Vaší chirurgické specializace?
Jsem všeobecný chirurg s další specializací 
cévní chirurgie, dále onkochirurgie a kolo-
proktologie. V mých chirurgických začátcích 
bylo daleko méně přístrojové a vyšetřovací 
techniky než nyní. Stejně tak pro samotnou 
chirurgii byly dříve k dispozici klasické chi-
rurgické nástroje, kdežto v současné době je 
do chirurgické práce zaváděno mnoho nových 
přístrojů a nástrojů, které práci chirurga zjed-
nodušují a dovolují mu provádět daleko nároč-
nější výkony.

V roce 1991 bylo oddělení Chirurgie MNO 
prvním na Moravě, které začalo provádět 
laparoskopické operace, a Vy jste byl tím 
úplně prvním. Je to tak?
Ano, to je pravda. První lapadoskopickou ope-
raci, konkrétně žlučníku, jsme provedli 2. lis-
topadu 1991. Jako dnes si vzpomínám na tým 
kolegů, kteří se na těchto operacích podíleli. 
Pochopitelně jsem neoperoval jen já. V týmu 

byl nynější ředitel MNO MUDr. Tomáš Mrá-
zek, Ph.D., MBA, MUDr. Miroslav Květenský 
a MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. Pochopi-
telně jsme nezůstali jen u lapadoskopické ope-
race žlučníku, operovali jsme apendixy, kýly 
a také jsme v roce 1993 provedli první lapa-
roskopickou operaci střeva nebo v roce 1997 
laparoskopicky asistovaný aortobifemorální 
by-pass. A to jsme byli s těmito výkony první 
v tehdejší nové České republice. 

Už jsem zmínila, že před nástupem do Měst-
ské nemocnice Ostrava i po odchdu jste pra-
coval v mnoha zdravotnických zařízeních. 
Na které období nejraději vzpomínáte?
Rád vzpomínám na své začátky ve Vítkovické 
nemocnici, kde jsme se jako mladí lékaři dobře 
znali a žili jsme nejen nemocničním životem, 
jezdili jsme v létě na pěší túry a v zimě lyžovat 
na Slovensko na Chopok.

Byla pro Vás medicína dětským snem?
Můj tatínek byl obvodní lékař a sám si myslel, 
že bych se pro chirurgii hodil. Já sám jsem měl 
původně jinou představu a chtěl se pohybovat 
kolem aut, ale přece jsem nakonec Lékařskou 
fakultu v Olomouci studovat začal. Rodiče 
měli velkou radost. 

Proč jste se stal právě chirurgem. A co Vás 
na chirurgii baví?
Když jsem nastoupil do nemocnice jako lékař, 
prošel jsem několika odděleními. Chirurgický 
obor se mi zalíbil a tehdejší primář MUDr. An-
tonín Staněk mně nabídnul místo na Chirurgic-
kém oddělení. Víte, chirurgie má určitá specifi-
ka. Samozřejmě chirurg, jako každý jiný lékař, 
musí mít teoretické znalosti a musí zároveň 
prokazovat také patřičnou manuální zručnost. 
Co je nesmírně důležité, v určitých chvílích se 
musí nad pacientem v okamžiku rozhodnout, 
jak má postupovat dále. Je to skutečně tak, že 
v té chvíli život pacienta je v rukou chirurga. 

Co byste doporučil mladým a začínajícím 
chirurgům. Jak se chovat, jak se vypraco-
vat, co udělat, aby ve svém oboru byli napří-
klad podobně uznávaní jako Vy?

Každý lékař by měl mít své sebevědomí, ale 
zároveň určitou pokoru a  skromnost. Důležité 
je neustále získávat teoretické znalosti, vzdělá-
vat se nejen na vlastním pracovišti, ale poznat i 
jiná pracoviště, odkud si vždy můžeme odnést 
něco, co nám další práci obohatí nebo usnadní. 
Mladí lékaři v současné době mají daleko větší 
možnosti vyjet do ciziny, kde se mohou zdo-
konalovat nejen v samotné chirurgii, ale také 
v jazyku.  Tyto možnosti jsme my starší dříve 
vůbec neměli.

Vy jste navštívil nejrůznější světová zdra-
votnická zařízení, byl jste například v USA, 
Japonsku, Německu, Rakousku, Švédsku. 
Zjistil jste nějaký rozdíl mezi chirurgem ve 
světě a v ČR?
Na těchto pracovištích jsem se naučil mnoho 
zajímavého, ale také jsem si odnesl poznání, že 
česká chirurgie je na vysoké úrovni, srovnatel-
ná s kterýmkoliv pracovištěm ve světě. 

Byl jste někdy v životě v situaci, kdy jste si 
řekl, proč já se stal vlastně lékařem?
Ne, opravdu nebyl. 

A teď z druhé strany, měl jste v životě něja-
ký cíl, který se Vám povedl splnit a jste na 
něj hrdý?
Jsem hrdý na to, čeho jsem v chirurgii dosáhl. 
Že jsem rozvinul lapadoskopickou chirurgii, 
že jsem měl spoustu žáků, kteří v chirurgii rov-
něž vynikají, a že se mohu chirurgii i nadále 
věnovat. 

Pane docente, jak vypadá Váš běžný den?
Tak například úterý, dobře, popíšu Vám jej 
(usmívá se). Vstávám v pět hodin. V půl šesté 
začínáme se skupinou mých přátel hrát tenis. 
Následuje rychlý přesun na Chirurgické oddě-
lení, kde se účastním ranního hlášení. Pak jdu 
většinou na operační sál. V poslední době se 
věnuji hodně chirurgické léčbě obezity. Když 
skončí operační den, odpoledne a večer pracu-
ji ve své ambulanci. Je potřeba říct, že za ce-
lou mou kariéru chirurga mám oporu ve své 
manželce, která je rovněž lékařka, ale z jiného 
oboru. 

Slovo kdyby neexistuje, ale přece jen si jej do-
volím použít. Kdybyste byl na prahu své ka-
riéry, stal byste se opět lékařem – chirurgem? 
Tím, že jsem se věnoval chirurgii prakticky 
celý život, mohu říct, že mě chirurgie naplňuje 
natolik, že bych si ji vybral znovu. 

Kde berete životný elán  a energii?
Je důležité se dívat na svět optimisticky, dělat 
to, co vás baví. Chirurgie mezi tyto činnosti 
patří. 

Máte nějaké životní heslo, kterým se řídíte?
Chirurgie je No.1. 

      Za rozhovor děkuje Ing. Magda Otáhalová

Lékař oddělení Chirurgie a úrazové 
chirurgie v Městské nemocnici Ostrava 
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
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PŘEDSTAVUJEME:
Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – lékař na oddělení Chirurgie 
a úrazové chirurgie v Městské nemocnici Ostrava

„Chirurgie mě naplňuje natolik, 
že bych si ji vybral znovu.“

„V kondici se udržuji sportem. 
Přes léto rád hraji tenis, provo-
zuji cyklistiku a v zimě lyžuji.“



XVIII. Gerontologické dny Ostrava proběhly

Na ostravském Veletrhu hraček se představilo také 
Občanské sdružení Želvička 

„Podzimní setkání gynekologů“ 17.–18. 10. 2014
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Ve dnech 15.–17. října 2014 se v Domě 
kultury města Ostravy konaly XVIII. ge-
rontologické dny Ostrava, s mottem 60+ 
a kvalita života. První dva dny byly ur-
čeny odbornému programu, pozvaným 
hostům a přednášejícím, pátek byl určen 
laické veřejnosti. Také Městská nemoc-
nice měla Ostrava na Gerontologických 
dnech své zastoupení. 
Gerontologie je nauka zabývající se stárnu-
tím organismu. Cílem samotných gerontolo-
gů je zvyšování kvality života lidí především 
ve stáří. Na XVIII. gerontologických dnech 
Ostrava se diskutovalo o nejrůznějších téma-
tech, například o cukrovce jako civilizační 
nemoci, o onemocnění štítné žlázy ve stáří, 
moderních trendech léčby obezity, ale i o vý-
živových zvyklostech seniorů v jesenickém 
regionu, o prevenci pádů seniorů, o osteopo-
róze ve stáří a dalších zajímavých oblastech 
gerontologie.
Páteční program byl od 9:00 do 13:00 hodin 
určen laické veřejnosti nejen seniorského 
věku. Zástupci Městské nemocnice Ostra-
va zájemcům rádi poskytovali informace o 
možnostech využití registrované pobytové 
sociální služby ve zdravotnickém zařízení, 
informace o různých druzích služeb, napří-

Na ostravském Veletrhu hraček, kte-
rý probíhal ve dnech 25.–28. října 2014 
v prostorách výstaviště Černá louka, 
se představilo také Občanské sdružení 
Želvička. Návštěvníci si měli možnost 
zakoupit drobné dárky, hračky a nejrůz-
nější ozdoby, které vyrábějí maminky 
a především členky Občanského sdružení 
Želvička. To působí při Dětském rehabili-
tačním stacionáři s cílem pomoci handica-
povaným dětem. 
„Každý z návštěvníků Veletrhu hraček, který 
si jakýkoliv náš dáreček zakoupil, přispěl ku 
prospěchu dětem v Dětském rehabilitačním 
stacionáři,“ upřesňuje předsedkyně Občan-
ského sdružení Želvička Bc. Hana Semeny-
šinová.
Občanské sdružení Želvička sdružuje rodiče 
dětí, které docházejí na denní pobyt do Dět-
ského rehabilitačního stacionáře v Ostravě 
-Porubě při Městské nemocnici Ostrava. (red) 

Oddělení Gynekologie a porodnictví 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 
organizace, uspořádalo 3. ročník odborné 
konference s názvem „Podzimní setkání 
gynekologů“.  Setkání se uskutečnilo ve 
dnech 17.–18. října 2014 na Horském ho-
telu Soláň v Beskydech. 
V malebném prostředí Beskyd byly pre-
zentovány novinky v léčbě gynekologic-
kých onemocnění, jako například operační 
a konzervativní řešení myomů či novinky 
v umělém oplození. Zároveň bylo předsta-
veno široké spektrum péče oddělení Gy-

nekologie a porodnictví Městské nemoc-
nice Ostrava, které je jedno z největších v 
kraji. Akce se zúčastnilo více než 80 od-
borníků z Moravskoslezského kraje. (red) 

klad pobytových, ambulantních či terén-
ních. Dále se zájemci přesně dozvěděli, pro 
jakou věkovou skupinu jsou služby určeny, 
jak pomoci starším osobám s problemati-
kou duševní, tělesnou, jak pomoci osobám 

bez přístřeší a osobám ohroženým sociálním 
vyloučením. Debatovalo se také nad péčí 
o chrup, kůži či nad rehabilitací po pádech 
a nemocích.         (red)

Jak nám můžete pomoci Vy?
• finančními dary na účet číslo  

1000210002/5500

• věcnými dary – nové i použité
rehabilitační a kompenzační pomůcky

• plyšovými hračkami

• materiálními dary – zbytky různých  
přízí (vlna, bavlna, akryl), zbytky látek,  
stuh, krajek, nepotřebné knoflíky, 
výtvarný materiál apod.

Děkujeme za jakoukoliv pomoc!!!

Občanské sdružení Želvička
Ukrajinská 1534
708 00 OSTRAVA-PORUBA 

http://oszelvicka.webnode.cz/
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Ošetřovatelská péče v neonatologii
Neonatologie, samostatný medicínský 
obor vycházející z pediatrie. Specializuje 
se na péči o fyziologické i patologické no-
vorozence. Tomuto oboru byla věnována 
i první odborná konference, kterou pořá-
dalo 16. října 2014 oddělení Dětského lé-
kařství MNO. 
Velká zasedací místnost byla zaplněna do 
posledního místa a necelá sedmdesátka lé-
kařských i nelékařských zdravotnických 
pracovníků si vyslechla velmi zajímavé a 
přínosné přednášky z úst jak našich sestřiček 
z JIP 2, Radky Fuzikové a Lenky Zmrzlíko-
vé na téma „Intenzivní péče o novorozence“, 
Mileny Klimšové na téma „Spolupráce ses-
tra–matka na oddělení intermediární péče“, 
tak sérii podnětných příspěvků zdravotní se-
stry Ludmily Tisovské z Dětského oddělení 
Nemocnice Nový Jičín („Ošetřovatelské po-
stupy v invazivní péči o novorozence; Kany-
lace pupeční žíly, péče o pupečník; Intubace 
nezralého novorozence; Specifické ošetřova-
telské postupy u novorozenců: hypotermie, 
péče o močový katetr, ECMO, Hodnocení 
bolesti u novorozence“). Problematikou 
novorozeneckých GBS infekcí se zabývala 
neonatoložka MUDr. Hana Podešvová.

Čas a prostor byl věnován i prezentacím 
sponzorských firem a jejich výrobkům: Nu-
tricia (Baby Nutrition, Medical Nutrition) 
v zastoupení Bc. Dariny Pavlorkové a Mgr. 
Venduly Klimešové, ty účastníky konference 
seznámily s novinkami ve výživě, RNDr. 
Boris Jahn představil společnost Ewopharma 
(BioGaia Pro Tectis – probiotické kapky), 
Andrea Plačková prezentovala centrálních 
žilní katetry a příslušenství (UNOMED – 
Vygon katetr), s možností praktické zkoušky 

na figuríně – kanylace žíly včetně pupeční-
ku, oxymetry firmy LHL Petr Lichtblau.
„Témata byla doprovázena bohatou disku-
sí a předáním si řady cenných rad, podnětů 
a zkušeností. „Byla to taková naše „první 
vlaštovka“, máme zprávy, že účastníci byli 
spokojeni, tak doufáme, že budeme pokračo-
vat i v budoucnu,“ dodala na závěr primářka 
oddělení Dětského lékařství MUDr. Alice 
Nogolová.         (red)

V LDN Radvanice vystoupil Ostravský smíšený sbor
Velmi nás potěšila nabídka Ostravského 
smíšeného sboru zazpívat pacientům v LDN 
Radvanice. 
Ostravský smíšený sbor působí v Ostravě již 
od roku 1989 (od založení až do 30. 4. 2013 
pod názvem Pěvecké sdružení Slezská Ost-
rava). Během své dosavadní existence sbor 
koncertoval v mnoha zemích Evropy, Ame-
riky i Asie a natočil pět CD. Ve svém reper-
toáru má světové a také duchovní skladby 
starých mistrů i experimentální úpravy sou-
časných autorů, gospely a různé úpravy lido-
vých i uměleckých písní.
Členkou sboru je Mgr. Tereza Vaňková, za-
městnanec MNO, která oslovila vedení LDN 
Radvanice. Vystoupení se konalo dne 15. 10. 
2014 v odpoledních hodinách v prostorách 
společenské místnosti LDN. Na vystoupení 
se přišli podívat pacienti LDN a klienti DSS, 
někteří i v doprovodu rodinných příslušní-

ků. Během vystoupení zazněly písně: „Pred 
muzikú, Zaleť sokol, Ej, lásko, Nebola som, 
Bodaj, Tancuj, Prší a celá řada dalších krás-
ných písniček, u kterých pacienti vzpomínali 
a mnozí si i zazpívali. Všichni byli velice 
nadšeni a poděkování z řad pacientů LDN 
a klientů DSS pokračovalo i osobně po 
ukončení vystoupení. 

Členové sboru odcházeli s dobrým pocitem, 
že udělali radost druhým, a to jak říkají, „je 
pro ně největší odměnou“. 

Za LDN Radvanice
Mgr. Marcela Gabzdylová

             „Tolik nás a náhle přec jsme sami,
              že jediný odešel už spát.“
 
                  O. Mikulášek

Loučíme se

Emeritní primář rentgenového pracoviště 
MUDr. Luděk Šmíd.
Narodil se 30. 4. 1937 v Ostravě. Pro-
moval v roce 1961 na Lékařské fakultě 
v Brně, vojenskou službu odsloužil ve 
Volarech. Poté ho osud zavál do Vizovic, 
kde pracoval na plicním oddělení, pak ve 
Zlíně na ORL a následně na rentgenovém 
pracovišti. Do Ostravy se pracovně vrátil 
v roce 1976 a do roku 1985 pracoval 
v nynější FN, v letech 1985 až 1994 byl 
primářem Rentgenového oddělení MN 
Ostrava. Černobílé rentgenové obrázky 
mu učarovaly zřejmě také proto, že duší 
byl malířem.
„Malování je mým velkým koníčkem již 

od mládí. Je to taková rodinná tradice.  
Maloval dědeček, tatínek, strejda, a tak 
jsem to zkusil i já a chytlo mě to,“ vzpomí-
nal na své malířské začátky primář Šmíd. 
„Námětem většiny mých impresionistic-
kých obrazů je krajina a příroda. Ústředním 
motivem jsou Beskydy, které miluji odjak-
živa a zahlédnete je na většině mých děl.“  
Samostatnou výstavu svých maleb měl již 
v roce 1989 v Divadle Hudby, v Galerii 
Ametyst v prostorách porubské Fakultní 
nemocnice Ostrava vystavoval své obrazy 
v červnu 2011. Naposled pak v Librexu 
v roce 2012. Zemřel 9. října 2014.

          Nezapomeneme...
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Poděkování personálu oddělení ARO II

Poděkování personálu Dětského lékařství

Poděkování řidičům Lékařské pohotovostní služby

Vážený pane řediteli,
i když prožívám své nejtěžší životní období, 
a to jako matka umírající dcery, nalezla jsem 
sílu napsat toto poděkování. Chtěla bych po-
děkovat Vaším prostřednictvím za ochotu a 
vstřícný přístup zaměstnancům Městské ne-
mocnice Ostrava z ARO II, především panu 
primáři MUDR. Kučerovi, MUDr. Bilovi, 
MUDr. Harabišové, kteří svou práci vykoná-
vají velice laskavě a empaticky. Jsem si plně 
vědoma, že tato práce je hodně psychicky i 

fyzicky náročná, a proto bych chtěla velice 
ocenit jejich citlivý přístup jak k dceři, tak 
ke mně jako matce pacientky. Jejich pozitiv-
ní energie mi dodává sílu se s touto situací 
snadněji vyrovnávat. Bohužel takový přístup 
není vždy samozřejmostí, ale pro lidi, kteří 
prožívají takové starosti, je k nezaplacení.
Ještě jednou všem moc děkuji jak za péči, tak 
za slova útěchy.

S pozdravem matka Karly K.

Dobrý den, 
chceme moc poděkovat celému personálu na 
lůžkovém oddělení Dětského lékařství – byli 
jste super. Hlavně lidský přístup a klidné a 
trpělivé zacházení s vystresovaným dítětem. 
Během posledních 2,5 měsíců byl u Vás syn  

hospitalizován třikrát, a proto si můžeme do-
volit tak vysoké hodnocení udělit – péče byla 
vždy profesionální. 

Děkujeme
Andrea a Míša R.

Dobrý den.
Ze soboty 4. října na neděli 5. října došlo na 
oddělení Klinická biochemie k havárii ve 
výrobě deionizované vody, která je nezbyt-
ně nutná pro provoz hlavních biochemických 
analyzátorů. Vrchní laborantka paní Ho-
láňová domluvila dodávky destilované vody 
z Oddělení centrální sterilizace. Chtěla bych 
touto cestou ještě jednou velice poděkovat 
všem řidičům LPS, kteří s velkou ochotou 
a velmi obětavě nejenom destilovanou vodu 
do laboratoře přiváželi, ale také ji vynášeli do 

prvního patra a přelévali do zásobních nádob, 
což je činnost pro ženy velice namáhavá, pro-
tože  nádoby s vodou jsou těžké a musí se 
zvednout do výšky.
Byla bych ráda, kdyby bylo možné touto ces-
tou  všem tlumočit naše velké poděkování.
 
S pozdravem a přáním pěkného dne

RNDr. Heda Kupčáková
primářka Klinické biochemie

Poděkování personálu
Chirurgie D, lůžková část
Chtěl bych touto cestou poděkovat zdravot-
nímu personálu z lůžkové části Chirurgie D 
za vzorné plnění svých povinností. Zejména 
bych chtěl poděkovat věčně usmívající se 
zdravotní sestřičce a hlavně ochotné a vstříc-
né, na kterou jsem se mohl spolehnout v kte-
roukoliv noční dobu. Bohužel jméno neznám 
(pozn. redakce paní Miroslava Němcová, 
DiS.).
Prosím o vyjádření poděkování touto cestou. 
Byl jsem u Vás moc spokojen.

S pozdravem
Lumír Š.

Bistro – novinky
listopad 2014

• možnost objednávky bezlepkových  
výrobků (zákusky, dorty, tyčinky),  
DIA výrobky

• zajištění občerstvení jakéhokoliv  
vánočního večírku či firemní akce  
s donáškou přímo na oddělení – do- 
poručujeme sýrové, šunkové, uze- 
ninové, masové mísy různé velikosti, 
vlastnoručně dělané v cenovém  
rozmezí od 520–990 Kč dle váhy

• široká nabídka teplých hotových 
jídel a polévek – možnost vzít 
s sebou

• ROZŠIŘUJEME vlastnoručně vy- 
ráběné obložené bagety (tuňáková  
s vejcem, hermelínová, sýrový mix,  
s kuřecími nugetkami a jiné), nově  
v  nabídce vlastnoručně vyráběné  
kuřecí a hovězí hamburgery

NOVINKA: pečené maso ve vlastní 
šťávě na váhu s jakoukoliv přílohou 

AKCE: Během měsíce 
listopadu každý čtvrtek 
ke všem druhům kávy 
sladká tečka ZDARMA!!!

Poděkování paní Mgr. Janě 
Zádrapové
Vážený pane řediteli,
zvláštní poděkování bych chtěl vyřídit paní 
Mgr. Janě Zádrapové, která mi u Vás na Or-
topedii zajistila předoperační vyšetření. Špat-
ně chodím, proto jsem rád, že se to podařilo 
vše rychle a v jednom místě.

Vděčný pacient

Poděkování personálu Dětského stacionáře
Velmi ráda bych chtěla touto formou podě-
kovat zdravotnickému personálu v Dětském 
stacionáři v Ostravě-Porubě.
Jsem pacient, který služeb tohoto Vašeho za-
řízení využívá již několik let a nejen, že chci, 
ale také cítím, že je potřeba, aby se o přístupu 
zdejšího zdravotnického personálu vědělo, že 
je pro pacienty velmi přínosný. Bohužel jsem 
měla možnost při svých zdravotních problé-
mech již vyzkoušet i jiná rehabilitační zaříze-
ní, ale nebyla jsem s poskytnutou péčí a ani 
výsledkem spokojená, ani můj odborný lékař 
při následné kontrole. 
Zdejší personál, se kterým jsem měla, nebo 
mám osobní zkušenost, je velmi pozitivní, a 

to nejen po léčebné stránce, ale také po strán-
ce psychické, a to je druhá část potřebná pro 
zdárný průběh léčby. Nikdy jsem nepocítila 
ani v nejmenším, že bych neměla poskytnu-
tou kvalitní péči. Tímto bych chtěla za vše-
chen čas, který je mi zde věnován, MOC-
KRÁT PODĚKOVAT A VŠEM popřát 
nejen do pracovního, ale i osobního života 
vše jen pozitivní a pohodové.
Protože jsem zde spokojená, tak nechci 
jmenovat jednotlivé pracovnice, poněvadž 
bych nerada na někoho zapomněla. Moje 
poděkování patří všem na Stacionáři.

Vaše věrná pacientka, Pavlína K.
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Miroslav Košec
MUDr. Dalibor Svrčina

Pavla Vávrová
Milada Wylegalová
Jarmila Janošcová

Dana Jurečková
MUDr. Radim Kryza

Helena Pasterňáková
Bc. Radim Dembiňák

Mgr. Lenka Stejskalíková

30 let v MNO:
Vlasta Trnkalová 

25 let v MNO:
Jiří Bajza

Dagmar Šrámková, DiS.

20 let v MNO:
Mgr. Dagmar Ježowiczová

Blanka Stoklasová
Anna Valečková 

V měsíci listopadu slaví
významné životní jubileum:

Pracovní výročí

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování oddělení
oční ambulance
Vážený pane řediteli,
velmi bych Vám chtěl touto cestou poděko-
vat za zvlášť vlídný přístup Vašeho personálu 
na všech úrovních (administrativní pracovni-
ce, sestry, lékařky) na oddělení oční ambu-
lance MNO. Nedávno jsem totiž toto praco-
viště musel navštívit ze zdravotních důvodů 
(provedení vyšetření OCT atd.) a z dřívějších 
zkušeností z jiných zdravotnických zaříze-
ní z minulosti jsem se této návštěvy trochu 
obával. Již při registraci na ambulanci jsem 
však musel uznat, že mé obavy byly naprosto 
zbytečné (paní při příjmu nešetřila úsměvem 
ani vlídným tónem). Zvlášť bych chtěl podě-
kovat také lékařkám, které mému problému 
věnovaly velkou pozornost. Mohu konstato-
vat, že při odchodu z Vaší nemocnice jsem 
měl velice dobrý pocit a cítil jsem se jako 
ČLOVĚK.

Marek H.

Poděkování ošetřovatelům
Chirurgie, st. D a Rehabilitace
Dobrý den pane řediteli,
chtěla bych poděkovat za péči, která byla po-
skytována po celou dobu hospitalizace mému 
tchánovi Herbertu K. po úraze. Oceňuji pro-
fesionalitu, vstřícnost a ochotu veškerého 
personálu, který se podílel na jeho uzdravení. 
Jedná se ošetřovatelský tým Chirurgického 
oddělení, st. D, ale taky o ošetřovatelský tým 
Rehabilitačního oddělení naší nemocnice.

Ještě jednou všem děkuji.

Ing. Helena Komárková 
Klinická hematologie

vedoucí zdravotní laborantka 

Poděkování personálu
porodnice
Důvod, proč je Vaše porodnice tolik oblíbená 
je ten, že personál oddělení je naprosto úžas-
ný, rodila jsem tam a vše bylo perfektní, sna-
žili se nám vyjít maximálně vstříc, opravdu 
úžasný přístup, doporučuji všem, zejména je 
úžasná paní Mgr. Renáta Dobranská, té by-
chom chtěli moc poděkovat. 

Veronika F.

Provozovna pedikúry v Městské nemocnici Ostrava
Pacienti i zaměstnanci Městské nemocni-
ce Ostrava mohou využít otevřenou pro-
vozovnu pedikúry. Nachází se v pavilonu 
H3 – ORL v suterénu. Cena za pedikúru 
činí 150 Kč, možnost také úpravy řas a 
obočí. V případě zájmu je možnost na-
vštívit také pacienty na oddělení.

Pracovní doba:

Po: 08–15 hod. 
Út–Čt: 12–19 hod.  
Pá: 08–15 hod.

Telefonický kontakt: 774 833 446

Poděkování oddělení
Geriatrie a Interna, stanice D 

Poděkování oddělení Rehabilitace a fyzikální medicíny

Vážený pane řediteli,
chtěl bych projevit vděčnost a sdělit Vám, že 
si vážím práce Vašich sester, ošetřovatelek a 
sanitářek na oddělení Geriatrie a Interna, sta-
nice D. 
Po plastické operaci ve FN Brno vyžadoval 
můj stav nějakou dobu doléčení a byl jsem ve 
Vámi řízené nemocnici velmi spokojen. Chci 
ošetřovatelům, sestrám a vedení oddělení 
poděkovat, a pokud to bude prostřednictvím 
Vaší osoby, pane řediteli, budu velmi rád a 
určitě i pracovníci tohoto oddělení.

Děkuji, s pozdravem 
Petr H.

Vážený pane řediteli,
ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří se o mě starali po dobu mé hospitalizace 
od 7. 10 do 22. 10. 2014 na Rehabilitačním 
oddělení pod vedením pana primáře MUDr. 
Galluse, kde jsem se zotavovala po trojité 
zlomenině kotníku.
Můj velký dík patří zejména MUDr. Peter-
kové, rehabilitačním sestřičkám, ale zejmé-
na fyzioterapeutkám Veronice a Katce, které 
svou každodenní péčí a zodpovědným přístu-
pem přispěly k významnému zlepšení mého 
zdravotního stavu.
Ráda bych také vyzvedla příkladnou týmovou 

práci všech sestřiček a pomocného personálu 
na Rehabilitačním oddělení. Každý den do-
kázaly pacienty povzbudit svým úsměvem, 
dobrou náladou, obětavostí a profesionalitou.
Na Rehabilitační oddělení jsem přišla s 
oteklou nohou a k chůzi jsem potřebovala 
dvě francouzské hole a po 14 dnech intenziv-
ní rehabilitace jsem odcházela s jednou hůl-
kou a s nohou bez otoku. Myslím si, že tento 
výsledek mluví za mnohé.
Prosím, předejte jim můj velký dík a můj ob-
div k jejich profesionální práci.

Helena K.

Občanské sdružení Želvička zve na vánoční charitativní prodejní 
akci, která se bude konat ve středu 26. 11. 2014 od 10:30 v prostoru 

před jídelnou v Městské nemocnici Ostrava.

K prodeji budou výrobky rodičů handicapovaných dětí z Dětského 
rehabilitačního stacionáře v Ostravě-Porubě.

Výtěžek bude použit na vybavení zahrady pro fyzioterapii a ergote-
rapii dětí z denního pobytu.

Přijďte se podívat a nakoupit, podpoříte tak dobrou věc.
Těšíme se na Vás.

za OS Želvička Bc. Hana Semenyšinová


