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První miminko roku 2015 v Městské  nemocnici Ostrava

Milí kolegové a kolegyně,
ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost 
a naději pro rok 2015. Moje dnešní pozice 
v  době, kdy píšu tento článek, je poněkud 
rozporuplná. 
Mělo by to být mé poslední ohlédnutí za půl 
rokem, který uběhl velmi rychle. Zároveň je to 
doba, kdy v nemocnici probíhá audit zřizo-
vatele a chystá se výběrové řízení na nového 
ředitele. To vše mne staví do postavení spíše 
opatrného komentátora, než do role tvrdě
bilancujícího manažera.
Do roku 2015 vstupuje nemocnice dle mého 
názoru v dobré kondici. Jsme fi nančně zdra-
vou fi rmou, která poskytuje odbornou péči 
v  mnoha oborech na té nejvyšší úrovni.
Pacienti o nás mají zájem, pyšníme se vy-
sokým objemem „centrové“ péče. Zvyšuje 
se i množství uchazečů o práci v  Městské
nemocnici Ostrava. 
Děkuji vám všem za práci, kterou jste odvedli 
ve prospěch nemocných, vaší fi rmy i vás sa-
motných v  roce 2014. Tento objem péče je 
pro nás velmi dobrým základem fi nancování 
v tomto roce. 
Z  hlediska provozního nás však pravděpo-
dobně čeká rok velmi komplikovaný. Plánova-
né zateplení převážné části lůžkového fondu
nemocnice se může ukázat jako ohrožení. 

Zvládnout tak logistiku poskytované péče, 
zachovat vysokou odbornost a kvalitu a při-
tom nepoklesnout v objemu a neohrozit tak 
ekonomické příjmy nemocnice, to bude úkol 
pro nás všechny v roce, který začal. 
Nespornou výhodou, která však na naší stra-
ně dlouhodobě fi guruje, je to, že na práci 
jsme zvyklí a v minulosti jsme již několikrát 
dokázali, že závažné a krizové situace zvlá-
dat umíme. Nebojím se tedy, že bychom
si s  rokem 2015 neporadili. Chci vás touto 
cestou na všech pracovních pozicích požá-
dat o zvýšenou míru tolerance, akceptaci 
přechodně zhoršených podmínek k vaší práci
a ochotu domlouvat se a spolupracovat
napříč jednotlivými sektory naší nemocnice. 
Sám sebe hodnotit nemohu. Chtěl jsem být 
ředitelem spíše výkonným nežli ceremoniál-
ním. Při svém krátkém působení jsem spo-
léhal na poradní sbor, o jehož práci jsem se 
mohl opřít. Těm, kteří mi v mé krátké, ale za-
jímavé roli pomáhali, děkuji. Něco jsme udě-
lat stihli, někde jsme zůstali na půli cesty. Tak 
už to bývá. 6 měsíců je doba velmi krátká.
Pokud si aspoň někteří z vás po šesti měsí-
cích mého snažení kladete otázky a hledáte 
na ně odpovědi, nebyla to doba marná. 
Tato nemocnice měla od roku 2009 již pět 
ředitelů. Nyní čeká na šestého. I to je důvo-

dem k zamyšlení. 
Jsou věci, které nás přesahují a věci, které 
můžeme ovlivnit. Víme o tom své. Denně se 
setkáváme se zdravím a nemocí, narozením 
a koncem. Ať je nám to, co nás přesahu-
je, v roce 2015 nakloněno, a to, co můžeme 
ovlivnit, ať nakloníme na správnou stranu my. 

Děkuji vám za spolupráci.

MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA
ředitel nemocnice
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Finančně zdravá nemocnice je zejména ta, 
která má dostatek prostředků na úhradu 
svých závazků, hradí své závazky v přimě-
řeném čase, není předlužena, investuje do 
svého majetku, který umožňuje poskyto-
vat kvalitní zdravotní péči, a dokáže ade-
kvátně odměnit svůj personál. Městská 
nemocnice Ostrava, p. o., patří mezi tři 
nejlepší v Moravskoslezském kraji.
Hodnocení fi nančního zdraví nemocnic 
České republiky je součástí celonárod-
ního srovnávacího projektu „Nemocnice 
ČR“. Realizátorem tohoto projektu je or-
ganizace HealthCare Institute o.p.s., která 

entů i zaměstnanců nemocnice. Je to naše 
společná práce a za tu všem patří velký 
dík,“ dodává ředitel Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA.  
    (red)

Detailnější informace a tiskové zprávy
projektu „Nemocnice ČR“ naleznete na:
http://www.hc-institute.org/cz/projekty/
nemocnice-ceske-republiky/celostatni-
projekt-nemocnice-cr-2014.html

se dlouhodobě zabývá zvyšování kvality, 
bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví 
České republiky. 
Finanční zdraví bylo hodnoceno z  veřej-
ně dostupných údajů, tj. účetní závěrky. 
Celkem bylo v této oblasti hodnoceno 93 
nemocnic. 
„Pevně věřím, že třetím místem umístě-
ní Městské nemocnice Ostrava v  žebříč-
ku nemocnic Moravskoslezského kraje 
z  hlediska fi nančního zdraví ukazujeme, 
že naše fi nanční kondice dlouhodobě vý-
znamně ovlivňuje kvalitu poskytovaných 
služeb, tedy především spokojenost paci-

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,
byla vyhodnocena jako třetí nejlepší nemocnice
Moravskoslezského kraje z hlediska fi nančního zdraví

Plyšové postavičky na oddělení Centrálního
příjmu s Emergency umožní navázat snazší kontakt 
s vystresovaným dítětem

Předvánoční snídaně s vedením MNO
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Sanitní vůz s koňským potahem na začátku 20. století

Snahu dostat raněného k doktorovi měl člo-
věk od nepaměti. Nejznámější případ je se-
psán již v Bibli a jistě jste zaslechli alespoň 
jméno člověka, který v příběhu poskytl první 
pomoc. Ano, je to dobrý Samaritán.
Během středověku maltézští rytíři začína-
jí cíleně pomáhat svým raněným druhům. 
Ale první záznam o  použití ambulance je 
z  roku 1487, kdy zakládali provizorní tábo-
ry určené k ošetření zraněných v bitvě, tzv.
ambulancias.

Zkrácení vzdálenosti od raněného k  léka-
ři bylo opravdovou revolucí, protože v  té 
době zdravotníci nepožívali žádné speciální 
ochrany. Podle Larreyových myšlenek byly 
zřízeny ambulance ve všech moderních 
armádách a stála na nich i známá M.A.S.H. 
(Mobile Army Surgical Hospital).
Velkou hybnou silou pro rozvoj ambulance
je Červený kříž, který byl založen roku 1863.  
Po jeho založení vznikly i  mezinárodní 
úmluvy o neútočení na zdravotníky a vozi-
dla označená znakem Červeného kříže.
Od 18. století se v Evropě také rozvíjí snaha 
dostat lékaře včas i  k  civilním pacientům. 
K tomu slouží hlavně koňské povozy. Auta 
se používají od poloviny 20.  století. První 
záchranná služba funguje v  Čechách od 
60. let 20. století.

Nejfrekventovanější byla Záchranná stanice 
Československého červeného kříže hlavně 
pro levné dopravní sazby. Například v roce 
1927 převezla 1156 mužů, 1136 žen a 75 dětí, 
z  toho připadalo například 855 na úrazy, 
455 na ženské choroby, 264 na zápal slepé-
ho střeva, 55 na choromyslné, 26 na sebe-
vraždy a jiné.  
Městská záchranná služba Ostrava, příspěv-
ková organizace, vznikla k 1. 1. 1991 a jejím 
zřizovatelem bylo statutární město Ostrava.
K 31.  prosinci 2003 zanikly okresní úřady
a vzniklo Územní středisko záchranné služ-
by Ostrava jako nástupnická organizace 
všech samostatných záchranných služeb.
Dominantními činnostmi MZS, p. o., jsou 
lékařské pohotovosti – LPS pro dospělé, 
LPS dětská a LPS zubní. Síť pracovišť LPS 
a jejich ordinační doba jsou v měřítku Čes-
ké republiky na špičkové úrovni a poskytují 
vysoký komfort pacientům. Slouží taktéž 

praktickým lékařům, protože není v jejich 
silách při náročné práci zabezpečit nepřetr-
žitou terénní pohotovost svým pacientům.
V LPS jsou ošetřeni i pacienti, kteří nemají 
bydliště v našem spádovém území a nejsou 
schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále 
LPS ošetřuje samoplátce za úhradu, za kte-
ré nehradí poskytnutou zdravotní péči zdra-
votní pojišťovny.
LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambu-
lantní péči občanům, v návaznosti na služby 
a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné 
služby, v případech náhlé změny zdravot-
ního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, 
vzniklého v době mimo pravidelný pro-
voz ambulantních zdravotnických zařízení.
V případě výskytu infekčních onemocnění 
zajišťuje i základní protiepidemická opatře-
ní v nezbytném rozsahu. 
LPS je veřejnou službou. LPS není určena 
pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výko-

ny, které lze vyžádat v době běžného den-
ního provozu zdravotnických zařízení.
K  1. červenci 2011 došlo ke sloučení dvou 
významných městských organizací – Měst-
ské záchranné služby Ostrava a Městské ne-
mocnice Ostrava. Nemocnice se tak slouče-
ním rozrostla o 154 zaměstnanců a získala 
dvě důležitá oddělení, konkrétně Lékařskou 
službu první pomoci (LSPP), současný ná-
zev Lékařská pohotovostní služba (LPS),
a Dopravu raněných, nemocných a rodiček 
(DRNR), nyní Doprava raněných a nemoc-
ných (DRN). Městská záchranná služba je 
tak metropolitní nemocnici v mnoha smě-
rech velkým přínosem. Lékařská služba prv-
ní pomoci je zajišťována jednak ambulant-
ně, jednak výjezdovou a dopravní službou. 
Všechna vozidla DZS (Dopravní zdravotnic-
ká služba) jsou začleněna v IZS (Integrova-
ný záchranný systém).

Revoluci udělal až Jean Dominique Larrey (1766–1842), který zavedl hned několik
zásadních věcí:

zavedl nosítka!!!
zjistil, že nejdůležitější je zastavit krvácení a začal používat sterilní obvazy, když
vypozoroval, že jinak téměř vždy hrozí infekce
nedělal rozdíl mezi „vlastními“ a nepřátelskými raněnými, v  tomto byl v „moderní“ 
době první
navrhl sanitní vůz tažený koněm či mulou, který projížděl bojištěm ještě v průběhu boje, 
personál vozu poskytoval okamžité ošetření a transportoval do lazaretů
bezprostředně za bitevním polem k  primárnímu ošetření a až poté byli pacienti
odvezeni do stálých lazaretů

V  době meziválečné zajišťovalo odvoz nemocných, raněných nebo umírajících do
ostravských nemocnic nebo ústavů pět záchranných stanic:

 MZS v Moravské Ostravě
 Ústřední dopravna při epidemické nemocnici v Zábřehu nad Odrou
 Záchranná stanice Československého červeného kříže v Moravské Ostravě
 Záchranná stanice Vítkovické závodní nemocnice 
 MZS v Přívoze

Historie záchranné služby Ostrava + současnost

Historické okénko
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PŘEDSTAVUJEME:
PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D. – vedoucí lékárník Lékárny
Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace

„S batohem zmizet na několik dní, to 
je moje.“

„Určitě by nám všem, pacientů i lé-
kárníkům, prospěl systém běžný 
v západní Evropě, kdy jsou na všech-
ny léky ze zdravotního pojištění ve 
všech lékárnách stejné doplatky.“
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Rok co rok zvyšuje porodnice v Městské nemocnici Ostrava svůj komfort
pro maminky a jejich miminka, aneb co v porodnici psal rok 2014

Vánoční fotbalový turnaj „O putovní pohár ředitele MNO“ vyhráli borci z LPS

Adventní hudební vystoupení v Domě sociálních služeb
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Městská nemocnice Ostrava, p. o., díky pro-
jektu „Krizová intervence pro děti, mládež 
a rodiče v problematice zneužívání drog, 
mimo alkoholu“ od dubna 2014 do polovi-
ny prosince 2014 vyšetřila celkem 129 osob, 
jednalo se o  orientační vyšetření moče na 
drogy. 

Projekt byl fi nancován z  neinvestiční úče-
lové dotace z rozpočtu Statutárního města 
Ostravy. Byly pořízeny drogové testy a další 
provozní materiál. 
Nejvíce požadavků přicházelo ze strany vý-
chovných ústavů a v poslední době také ze 
sociálních odborů.

Rodiče některých dětí konzultovali problém 
svých mladistvých, byly jim podány infor-
mace o drogové problematice a závažnosti 
jejích užívání.

Zájem o testování mladistvých byl také 
z  jiných okresů, např. NJ, Opava. Rodiče 
telefonovali a dotazovali se, pokud budou 
potřebovat tuto službu, zda mohou přijet.

Radmila Vysloužilová
vrchní sestra oddělení Psychiatrie

Projekt „Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče
v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu“

Celkem provedených odběrů
... z toho:

negativní 52

OPI pozitivní 5

BZD pozitivní 10

Marihuana pozitivní 44

negativní 83

negativní 15

negativní 3

AMP pozitivní 6

218

Nová vířivá vana v Dětském rehabilitačním stacionáři

Předvánoční vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných
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Poděkování porodnici Poděkování oddělení Chirurgie
a úrazové chirurgie, st. C

Poděkování oddělení
Geriatrie a Interna

Poděkování oddělení
Chirurgie D

Poděkování oddělení
Gynekologie a porodnictví

Poděkování oddělení
Neurochirurgie

Poděkování za den Mikuláše v MNO

Poděkování odd. Dětského 
lékařství - lůžková část
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Bistro – aktuality
leden 2015

• od nového roku jsme si pro Vás
připravili novinku: aspikové misky 
vlastní výroby – různé druhy. Na
objednávku i větší aspikové dorty 
– různé motivy: kapřík, podkova, ... 
Cena 130 Kč za dort. 

• dále jsme pro Vás připravili
možnost ranního nákupu u nás
v Bistru již od 5.40 ve všední dny. 
Provoz na tzv. ranní zvonek u
vchodu do Bistra, který bude
v nejbližších dnech instalován. 

• Bistro si pro Vás připravilo i ranní 
„snídaňové“ teplé a studené menu 
vícero druhů. Můžete se například 
těšit na:

• chléb se smaženkou
• smaženka sladká tvarohová
• teplý croissant
• chléb s máslem a vajíčkem
• chléb s rybí pomazánkou
• široký výběr koláčku
• nápoje: čaj, káva, kakao a další

Menu nápoj a snídaně bude za zvý-
hodněnou cenu v rozmezí dle výbě-
ru od 25 do 49 Kč. Snídaňové menu 
je možno si objednat i den dopředu 
telefonicky (+420 596 193 417) nebo 
osobně v Bistru.

Jakékoliv Vaše nové nápady či po-
střehy pište, prosím, na e-mail:
info@jlallforyou.cz.

Tým bistra JL all for you s.r.o.
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Prosincové pracovní večery Spolku
lékařů v Ostravě

Poděkování oddělení Gynekologie

Poděkování porodnici

Poděkování oddělení Neurologie — lůžková část

Poděkování Ortopedii B
Poděkování oddělení
Chirurgie a úrazové ch. E


