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Pane řediteli, 1. února jste nastoupil do 
funkce ředitele Městské nemocnice Ostra-
va. Co bylo podnětem ucházet se o funkci 
ředitele naší nemocnice?
Cítil jsem to jako výzvu a příležitost uplatnit 
své znalosti a životní zkušenosti při vedení 
nemocnice, která má historicky nezastupi-
telného místo mezi poskytovateli zdravotní 
péče ve městě a regionu.
Vy jste původně chirurg, můžete krátce
poodhalit svou předchozí profesní dráhu?
Při přípravě ke  druhé atestaci z  chirurgie 
změnila mou profesní dráhu získaná choroba
z  povolání – hepatitida B. Z  původně plá-
nované atestace jsem nakonec složil v roce 
1992 atestaci z  Organizace a řízení zdra-
votnictví. V  roce 1990 jsem převzal KÚNZ 
(pozn. red. Krajský ústav národního zdraví), 
jeho největší zařízení, Krajskou nemocnici 
s poliklinikou, se mi podařilo transformovat 
ve Fakultní nemocnici Ostrava. Bez tohoto
důležitého kroku by nemohla vzniknout
Lékařská fakulta v Ostravě. V  roce 2000 
jsem nastoupil do funkce ředitele a předse-
dy představenstva Vítkovické nemocnice. 
Její původní majitel – Vítkovické železárny 
se v  té době potýkaly s dlouhodobou krizí
a vybydlené nemocnici, ve které tehdy 
pracovalo 900 zaměstnanců, hrozil zánik.
Následně jsem přijal pozici vedoucího Od-
boru zdravotnictví ve Zlínském kraji, kde 
jsem působil pět let. V  letech 2008–2015 
jsem zastával post náměstka pro léčebnou 
péči v Nemocnici Havířov. Od 1. února 2015 
jsem ředitelem Městské nemocnice Ostrava.
Určité informace o Městské nemocnici jste 
si již zjišťoval, když jste se do výběrového 
řízení přihlásil. Jak byste charakterizoval 
organizaci, kterou jste 1. února převzal?
Je to nemocnice s dlouholetou tradicí, která 
poskytuje velmi kvalitní léčebnou, diagnos-
tickou i ošetřovatelskou péči, v  některých 
oborech specializovanou, v  některých do-
konce superspecializovanou, jako například 
hyperbarická oxygenoterapie. Na druhou 
stranu vnímám, že nemocnice má problém 
v části hospodářsko-ekonomické, ale defi ni-
tivní závěr si udělám až po ukončení auditu 
ze strany zřizovatele. Některými fi nančními 
záležitostmi se v současnosti zabývají orgá-
ny činné v  trestním řízení. Závěry z  těchto 
řízení budou vyžadovat další konkrétní opat-
ření i v  personální a organizační struktuře 
nemocnice.

Můžete tedy říci, jaká je Vaše vize a co
považujete za stěžejní ve funkci ředitele 
naší nemocnice?
Zaprvé je to poskytování zdravotní péče,
a to jak léčebné, tak ošetřovatelské v  nej-
vyšší možné kvalitě. Zadruhé chci klást
silný důraz na proklientský přístup, nejen vůči
pacientům, ale i v širším slova smyslu mezi 
sebou navzájem na všech pracovních pozi-
cích, které zastáváme. Pro lepší představi-
vost, jak to myslím: vrchní sestra je klientem 
pro údržbu, lékař je klientem pro primáře, 
primář je klientem pro ředitele, když něco 
potřebují. Pacient však musí být našim
prvořadým klientem, musí být středobo-
dem našeho zájmu. Obrazně řečeno, s  jeho 
příchodem do nemocnice přicházejí peníze,
a to i pro naše výplaty. Budeme-li poskyto-
vat vysoce odbornou péči, chovat se přívě-
tivě a citlivě k pacientům i k sobě navzájem, 
vyplatí se to nám všem.
V  této náročné době je nutné neustále
sledovat a rozvíjet nové trendy v medicíně, 
se schopností nepřetržitě se učit novým
věcem, metodám, reagovat na změny poža-
dované legislativou, změny ekonomických 
podmínek. Kdo není schopen reagovat na 
změny okolního světa, zanikne, jak se to 

stalo mnoha živočišným druhům v průběhu
staletí. Nemocnice nemůže být množinou 
izolovaných oborů vedle sebe pracujících, 
jak tomu bylo v  minulosti. Musí být jedním 
týmem, jedním centrem, jedním organis-
mem, který pracuje společně na navrácení 
zdraví těch, kteří se na nás s  důvěrou ob-
racejí. To vše vyžaduje obrovskou energii
a věřím, že my ji společně máme. Znal jsem 
již dříve, ale i za velmi krátkou dobu své-
ho působení v nemocnici jsem poznal řadu
pozitivně naladěných, svému povolání odda-
ných profesionálů, kterým jde rozvoj nemoc-
nice. A to je pro mě velkou nadějí, že se nám 
splnění těchto cílů podaří. K  tomu všemu 
je bezesporu nutná ekonomická prosperita 
nemocnice. Budu se vším důrazem dbát na 
to, aby peníze, které přijdou za naši práci od 
zdravotních pojišťoven, byly efektivně vy-
nakládány. Podle toho, co jsem měl v krátké 
době možnost poznat, to bude znamenat 
v  této nemocnici hodně práce a velké úsilí 
za podpory Vás všech. Nevylučuji však, že 
v  tomto procesu to bude znamenat přijetí
i některých nepopulárních opatření.

Pokračování na straně 2.

Nový ředitel Městské nemocnice Ostrava 
MUDr. Jaroslav Lux

Organizační změny ve
vedení naší nemocnice

k 1. 3. 2015 byla ředitelem MNO z po-
zice náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči odvolána Mgr. Margita Malíšková. 
Při této příležitosti ji pan ředitel
poděkoval za práci, kterou v této pra-
covní pozici pro Městskou nemocnici 
vykonala. Zároveň ji jmenoval vrchní 
sestrou oddělení Kardiologie.

k 1. 3. 2015 byla na místo náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči jmenována 
Mgr. Miloslava Sachová

k 1. 3. 2015 byl na místo ekonomického 
náměstka jmenován Bc. Josef Grochol, 
MBA

 
Oba výše jmenovaní se dne 2. 3. 2015 
již zúčastnili pravidelné porady vedení 
nemocnice.
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Městská nemocnice Ostrava slavnostně otevřela 
zrekonstruovaná oddělení Ortopedie a Urologie

Chtěl bych jim říci v krátkosti toto:

Vážím si Vaší práce, která navrací lidem zdraví a zároveň činí nemocnici bohatou.

Chci posilovat mezioborovou spolupráci, neboť ta je předpokladem kvalitní medicíny 
na úrovni 21. století. Budu se snažit posilovat pocit, že jsme jeden tým pod vlajkou 
MNO. Budu usilovat o dobré jméno nemocnice. Chci vytvořit prostředí spravedlivého 
odměňování v duchu „za více – více“ a „za méně – méně“.

Chci dát jistotu, že poctivá, profesionálně odvedená práce má smysl, že peníze, které 
dostaneme za svou práci, budou dobře spravovány, že bude oceněna každá aktivita 
navíc, která pomůže zkvalitnit práci a zvýšit prestiž nemocnice.

Chtěl bych Vás všechny pozvat k tomuto společnému dílu.

Co chcete říct našim zaměstnancům závěrem.

Pokračování ze strany 1.
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Principem léčby hyperbarickou oxygenací
je přerušovaná inhalace kyslíku (jeden
léčebný cyklus trvá obvykle 120   minut 
nebo déle u některých specializovaných 
stavů, jako dekompresní onemocnění nebo 
plynové embolie do mozkových tepen, kde 
může trvat 5 i více hodin) za zvýšeného 
atmosférického tlaku. Léčí se v ní zejména 
obtížně se hojící kožní rány a defekty, dále 
otravy kysličníkem uhelnatým, těžké infek-
ce měkkých tkání,  těžká zhmoždění a nedo-
krvení tkání, zejména v souvislosti s úrazy.
9. září 1965 byla v Městské nemocnice v Os-
travě slavnostně uvedena do provozu první 
hyperbarická komora v tehdejším Česko-
slovensku. Jednalo se o třetí podobné zaří-
zení v rámci celé Evropy, první dvě zařízení 
byla zprovozněna ve skotském Glasgow
a nizozemském Amsterodamu. O výstavbu 
komory se významně zasloužil tehdejší pri-
mář chirurgického oddělení docent Vojmír 
Ševčík a jeho sekundární lékař MUDr. Fizély, 
který v rámci studijního pobytu v  Akade-
mickém centru v Amsterodamu v roce 1962 
byl seznámen s možnostmi hyperbarické 
medicíny. V té době zde působil kardiochi-
rurg prof. Ite Boerema, který jako první pro-
váděl náročné kardiochirurgické operace v 
hyperbarické komoře (transpozice velkých 
cév, korekce Fallotovy tetralogie apod.).
Díky dobrým vzájemným vztahům doc. 
Ševčíka s technickým ředitelem OKD Ing. 
Matuškem byla připravována do provozu 
jednomístná přetlaková komora z plexiskla, 
bohužel prototyp při tlakových zkouškách 
selhal, když došlo k explozi zařízení a jeho 
poškození.  Rozhodujícím podnětem pro 
vybudování vícemístného léčebného zaří-
zení tak bylo důlní neštěstí na bývalé jámě 
Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích (dnes 
Hornické muzeum) dne 7. ledna 1963. Teh-
dy šest horníků zahynulo na otravu oxidem 
uhelnatým. Na zasedání havarijní komise 
přizvaný lékař MNO MUDr. Fizély prohlásil, 
že použitím hyperbarického kyslíku mohli 
být někteří z postižených zachráněni. Gene-
rální ředitel OKD Ing. Miska tehdy okamžitě 
reagoval a dal příkaz do roka vybudovat 

velkou hyperbarickou komoru. Kvůli mnoha 
technickým problémům bylo zařízení zpro-
vozněno až 9. 9. 1965. Výrobcem zařízení 
byly Vítkovické železárny, montáží zařízení 
byla pověřena fi rma Hutní montáže Ost-
rava. V současné době je v ČR v provozu 
13 léčebných hyperbarických zařízení, mi-
nimálně 10 potápěčských dekompresních 
nebo výcvikových komor v  režii záchran-
ných složek armády, policie, hasičského 
sboru nebo báňské záchranné služby a dále 
minimálně 3 experimentální a výukové ko-
mory na lékařských fakultách.
Organizačně bylo léčebné zařízení od své-
ho otevření až do roku 1976 součástí chi-
rurgického oddělení, od 1. 1. 1977 součástí 
oddělení anesteziologicko-resuscitačního, 
pod vedením primáře MUDr. Dostála a ve-
doucí lékařky MUDr. Krásové.
Od 1. 1. 2012 je v Městské nemocnici samo-
statným pracovištěm pod názvem Centrum
hyperbarické medicíny. Od roku 2007 je 
sídlem České společnosti hyperbarické
a letecké medicíny ČLS JEP.
Celá technologie prošla v průběhu let dvě-
ma významnými modernizacemi, první 
z  nich v letech 1992–1995. Komplexní mo-
dernizace s cílem splnit evropskou technic-
kou normu EN 14931 proběhla od podzimu 
2007 do jara 2008, za účasti 6 odborných 
fi rem a s náklady 13 milionů Kč. Současné 
zařízení sestává z prostorné vícemístné tla-
kové komory o šířce 3,3 metru, umožňující 
léčit současně až 3 pacienty na lůžku, vyro-
bené z kvalitní kotlové oceli, a zařízení pro 

přípravu a skladování medicinálního vzdu-
chu dle příslušné evropské normy. Objem 
hlavní komory je 45 m3, objem předkomo-
ry je dalších 20 m3 a umožňuje v optimální 
konstalaci léčbu současně až 10 pacientů. 
S  hmotností 50 tun je současně jedním
z nejtěžších zdravotnických zařízení v  ČR. 
Je vybaveno třemi velkými okny ze spe-
ciálního  akrylátu, certifi kovanými podle
German Lloyds pro použití v  hyperba-
rickém prostředí, pohodlnými křesly
s možností jejich rychlé výměny za lůžka či 
lehátka, tekoucí vodou, klimatizační a ven-
tilační jednotkou, kamerovým a komunikač-
ním systémem, přenosem obrazu a zvuku 
na stanoviště obsluhy, řídicím počítačovým 
systémem, certifi kovaným automatickým 
hasicím systémem na principu sprejové 
mlhy, dýchacími jednotkami a certifi kova-
nou zdravotnickou technikou, umělým plic-
ním ventilátorem, pacientským modulárním 
monitorovacím systémem včetně možnosti 
měření transkutánní oximetrie, kapnometrie,
pulsní oximetrie či invazivního arteriál-
ního tlaku, dvěma odsávacími systémy,
třemi lineárními dávkovači atd.  
Co se týče počtu ošetřených pacientů,
došlo v  průběhu let k  navýšení zejména 
v souvislosti s modernizací a rozšířením ka-
pacity zařízení z 8 na 10 sedících pacientů.  
Např. v roce 1988 bylo ošetřeno 231 pacien-
tů, v roce 1998 bylo ošetřeno 332 pacientů 
a provedeno 3984 léčebných expozic. Ve 
srovnání, v roce 2014 bylo ošetřeno 436 pa-
cientů a aplikováno 5133 léčebných expozic, 
v rekordním roce 2013 to bylo 444 pacien-
tů a 5358 expozic. Každý pacient absolvo-
val v dlouhodobém průměru 12 léčebných 
expozic. Od zahájení provozu v roce 1965 
do 1. 1. 2015 bylo ošetřeno 17 514 pacientů, 
kterým bylo aplikováno celkově 213 212 lé-
čebných expozic. V posledních 5–10 letech 
došlo k výraznému zvýšení počtu pacientů 
s  intoxikacemi oxidem uhelnatým v  řádu 
stovek procent. A to paradoxně i ve srov-
nání s obdobím, kdy základním energetic-
kým zdrojem byl svítiplyn, obsahující toxic-
kou koncentraci oxidu uhelnatého, zatímco 
dnes se k vytápění a ohřevu používá zemní 
plyn obsahující primárně netoxický metan. 
V současné době centrum zajišťuje nepřetr-
žitou péči o pacienty ze všech moravských 
regionů, indikovaných k HBO u akutních
i chronických indikací, včetně ošetření pa-
cientů kriticky nemocných, vyžadujících 
intenzívní dohled a péči během expozice 
hyperbarickým kyslíkem. Pracoviště spolu-
pracuje s mnoha léčebnými centry pro děti 
i dospělé jak v regionu, tak v zahraničí, nově 
se rozvíjí spolupráce s vznikajícím centrem 
experimentální hyperbaroxie na LF Ostrav-
ské univerzity.                  (red)

Historie Centra hyperbarické medicíny resp. hyperbarické komory
Historické okénko

PRINCIP HYPERBARICKÉ KOMORY
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PŘEDSTAVUJEME:
MUDr. Cyril Kučera – primář oddělení Anesteziologie
a resuscitace (ARO)

„Životní energii čerpám na chalupě. 
Mám ji na samotě, kde nikdo není.“

„Za léta praxe v našem oboru jsem 
se naučil, že anesteziolog či intenzi-
vista musí umět předvídat. Může být 
sice překvapen, ale nikoliv nepřipra-
ven.“
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Neslyšícím pacientům  Městské nemocnice Ostrava pomůže online
tlumočník znakového jazyka

„Řidič vozidla dopravy
nemocných a raněných“

Cena kurzu je 5.450 Kč 

Předpokládané datum
zahájení kurzu:

7. 4. 2015

Úspěšný absolvent kurzu získá kvalifi kaci pro 
výkon práce na sanitním vozidle dopravy ne-
mocných a raněných (DNR) s uplatněním ve 
státních i nestátních zdravotnických zaříze-
ních a dopravních zdravotnických službách

v České republice. 

Formulář žádosti o zařazení do kurzu
a bližší informace najdete na:

www.mnof.cz – Odborná veřejnost/Vzdě-
lávání a rezidenční místa/Odborné kurzy
dotazy e-mailem: irena.hlavata@mnof.cz

Organizace výuky:
výuka probíhá blokově, pondělí až pátek 
v  době od 8:00 hod., celkem 13 dnů
(120 hodin) 
kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před 
zkušební komisí (25. 5. 2015)
frekventanti kurzu obdrží na základě absol-
vovaného kurzu a úspěšně vykonané
závěrečné zkoušky Osvědčení MZ ČR o zís-
kání odborné způsobilosti k výkonu zdravot-
nického povolání v oboru řidič vozidla
dopravy 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 registrují-
cího lékaře o zdravotní způsobilosti)
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Masáž lávovými kameny – ,,Magic hot stones“ 

Na závěr nejzákladnější
kontraindikace:

Otevřené rány a modřiny 

Těhotenství 

Hypersenzitivita na teplo 

Vysoký krevní tlak 

Křečové žíly 

Záněty 

Kožní infekce 

Onkologické onemocnění 

Sluneční spáleniny 

Bolesti hlavy
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Oddělení Gynekologie a porodnictví neustále zlepšuje 
péči o své pacientky

Návštěva dětí z DRS v solné jeskyni ve Svinově aneb
Máme svou Atlantidu

Základní umělecká škola 
Ostrava věnovala Městské 
nemocnici svá díla Dne 5. 2. 2015 byla provedena kontrola 

BOZP z  Odborového svazu zdravotnic-
tví  sociální péče České republiky. Kontrolu 
provedla paní Moldrzyková, která se proble-
matikou BOZP zabývá. Kontrola proběhla ve 

stravovacím provozu. Zaměřila se především 
na dodržování směrnic bezpečnosti práce. 
Nebyly shledány závažné nedostatky.

Vypracovala Libuše Vrublová
jednatelka ZOOS MNO 

Informace o provedené kontrole BOZP
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Máte volný čas a nevíte,
jak jej využít?

Chcete se stát dobrovolníkem?
Chcete rozdávat radost pacientům

v Městské nemocnici Ostrava?

Každou první středu v měsíci 
vždy mezi 13. a 17. hodinou

jste vítáni
v Dobrovolnickém centru

ADRA Ostrava,
Jiráskovo nám. 1439/4,

Moravská Ostrava

jana.zadrapova@mnof.cz
T +420 596 194 374

www.mnof.cz

lucie.kurnatova@adraostrava.cz
T +420 605 784 584
www.adraostrava.cz

Přijďte mezi nás!

Více informací najdete na:

Vaše NEMOCNICE v srdci OSTRAVY

Oddělení Kardiologie Městské nemocnice Ostrava
připravilo pro své kolegy pravidelný odborný seminář

Nejen pacientům MNO patřila mše svatá 
sloužená Mons. Lobkowiczem, biskupem
ostravsko-opavským
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Bistro – aktuality
březen 2015

RANNÍ ZVONEK: S radostí Vám ozna-
mujeme již zpuštěný provoz tzv. ranního
zvonku u nás v Bistru, který je nainsta-
lován u hlavního vchodu – každý všední 
den od 05.40 do 07.30 hod. si zde
můžete nakoupit cokoliv z  aktuální
nabídky Bistra.

Ranní zvonek je určen pro rychlý
nákup sebou mimo Bistro.

od 07.30, kdy otvíráme, jsme pro Vás 
připravili SNÍDANOVÉ MENU, které si 
můžete vychutnat přímo v Bistru, nebo 
odnést s  sebou, menu podáváme do 
10.00 hod. Aktuální březnový výběr ze 
tří menu:

MENU 1: croissant vícezrnný + Bebe 
dobré ráno + nápoj

MENU 2: chléb s vejcem + Bebe dobré 
ráno + nápoj

MENU 3: chléb s vaječnou omeletou + 
Bebe dobré ráno + nápoj

Nabídka MENU NÁPOJŮ: espreso,
cappuccino, čaj, kakao, horká čokoláda, 
100% pomerančový džus 2 dl 

Cena menu 45 Kč. 

V blízké době pro Vás připravujeme 
další varianty menu: např. párky v rohlíku
a další pochutiny.

POJÍZDNÝ VOZÍK: Aktuálně se zamě-
řujeme i na rozšíření sortimentu pojízd-
ného bufetu. Pojízdný bufet jezdí každý 
všední den od cca 07.30 do 12.00 hod. 
po všech odděleních nemocnice. Roz-
vážíme tiskoviny, drogérii, pochutiny, 
zákusky, různé druhy obložených ba-

 get, housek a široký sortiment nabíze-
ného zboží v Bistru. 

Nabízíme službu předbalení zboží den 
předem zdarma. Stačí jen zavolat do 
Bistra den předem, požádat obsluhu o 
přibalení potřebných věcí na vozík, na-
diktovat oddělení, jméno a příjmení 
a během dopoledne následujícího dne 
Vám budou věci doručeny. Nemusíte se 
tak o nic starat. 

BISTRO NÁKUPNÍ TAŠKA: Vzhledem k 
tomu, že denně sledujeme ceny potra-
vin, jsme schopni Vám nakoupit všední 
nákup dle Vaší potřeby za rozumné 
ceny za Vás a ušetřit Vám tak spoustu 
času stráveného po práci v obchodě. 
Váš nákupní lístek stačí nahlásit aktu-
ální den do 9.00 hod. na tel. čísle Bis-
tra (+420 596 193 417) a do 17.00 hod. 
v daný den máte nákup připraven
(individuálně dle potřeb lze domluvit 
jinak). Minimální nákupní lístek 300 Kč, 
služby Bistra 50 Kč / jeden nákupní
lístek.

Nově nás najdete i na facebooku:
Bistro JL all for you, zde k  nám máte 
zase o krok blíž.

Tým bistra JL all for you s.r.o.

Poděkování personálu oddělení Rehabilitace

Poděkování personálu 
dětské pohotovosti

Poděkování Dětskému
rehabilitačnímu stacionáři

Poděkování personálu
oddělení Interny

Poděkování oddělení
Chirurgie D a JIP

Poděkování oddělení
Gynekologie a porodnictví

Poděkování personálu 
neurologické JIP
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MUDr. Jiří Haferník 
MUDr. Jiří Novohradský

František Bohuš 
Jitřenka Hájková 

Miroslava Müllerová 
Jiří Škurek 

Otto Beregi 
Věra Harasimová 
Růžena Ptáčková 

Mária Šůnová 
Zdeňka Vlčková 

MUDr. Tomáš Vyležík 
Marta Žigová 

Jaroslava Bilská 
Dana Botošová 

Naděžda Franková
MUDr. Fuksová Pavlína 

Jana Gilgová 
Milena Holková 
Perla Kadlecová 
Šárka Kovářová 

Gabriela Lyčková
Miroslava Moravcová 
Ivana Schnaubeltová 

Silvie Sněgoňová
Michaela Strachanová 

MUDr. Petr Tancer 
Šárka Vilkusová, DiS.

Miroslava Zelengorová 

Pracovní výročí

30 let v MNO:
Zdeňka Pulkrábková 

Dana Uřinovská 

25 let v MNO:
Danuše Bjalková 
Ing. Jiří Smoček

20 let v MNO:
MUDr. Pavlína Fuksová

Jana Grohmannová 
Kristina Jaroszová 
Emilie Matuštíková 

Markéta Michnáčová
Ing. Ján Moravík

Ing. Radomil Sabaš
Marie Seibertová
Lucie Sládková

Vlasta Šimíčková

V měsíci leden a únor
slaví významné životní

jubileum:

MUDr. Vladimír Košař
Marie Řepová
Naďa Kačani

Bohumil Adámek 
Helena Balcarová 

Ján Čajka 
Alena Kocurková 

Věra Krestová 
Libuše Mikesková 
Ing. Jiří Smoček 

Mgr. Darja Waczyňská 
Milan Borůvka 
Anna Drtilová

Jarmila Jarošíková 
Kučera Oldřich
Pavla Nováková 

Bc. Renáta Pejšová 
Radmila Geffertová 
Jolana Soldánová 

Valter Strzelec 
Jarmila Vidhalmová 

Pracovní výročí

40 let v MNO:
Alena Czadernová 

35 let v MNO:
Helena Matějková 

25 let v MNO:
Mgr. Eva Sovadinová 

Karin Lampová
Anna Ticová 

20 let v MNO:
MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., 

MBA

V měsíci březnu
slaví významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování lékaři Městské nemocnice Ostrava – Fifejdy 
Neurochirurgie JIP

Poděkování Centrálnímu 
příjmu

Oddělení Dětského
lékařství děkuje

Poděkování personálu 
ARO, JIP a odd. Chirurgie 
a úrazové chirurgie D


