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A nyní konkrétně – za prvních šest 
měsíců letošního roku vykazujeme 
zisk ve výši 29,1 mil. Kč. Pro srovnání: 
v minulém roce hospodařila nemoc-
nice touto dobou se ziskem 689 tis. 
Kč.

Do zdravotnické techniky jsme za 
první půlrok investovali 24,5 mil. Kč 
(ve srovnatelném období 1.–6. měsíc 
2014 to bylo jen 5 mil. Kč), což už je 
skoro tolik, jako za celý loňský rok 
(za celý rok 2014 to bylo 27 mil. Kč 
a z toho z vlastních zdrojů jen 11 mil. 
Kč). Přitom v plánu máme do konce 
roku 2015 z vlastních zdrojů investo-
vat až 67 mil. Kč. 

Významné investice nás čekají v rám-
ci stavebních úprav. Úspěšní jsme 
také v rámci získávání peněz z evrop-
ských fondů. Podařilo se nám oživit 
a podat nedokončený projekt z roku 
2013 – nemocnice by mohla získat 
šest špičkových rentgenových pří-
strojů za bezmála 55 milionů korun 
a pevně věříme, že budeme úspěšní. 

Do konce roku 2015 plánujeme ještě 
podat žádosti o dotaci na Centrum 
duševního zdraví (jedná se až o 80 
milionů korun) a na projekt Pavilonu 
péče pro matku a dítě (až 50 milionů 
korun).

Po vyhodnocení období prvního půl-
roku 2015 jsou tyto informace příz-
nivé. Uvědomuji si, že to je výsledek 
práce a úsilí nás všech, a chtěl bych 
Vám všem za tyto výsledky podě-
kovat. Jsem si velmi dobře vědom, 
jak náročné je pracovat ve ztížených 
podmínkách stavebních úprav. 

Vzhledem k nálezu auditu jsme mu-
seli v rámci nápravných opatření za-
vést systém nákupu materiálu a slu-
žeb, který bude fungovat důsledně 
v  souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. 

Věřím, že právě tyto kroky povedou 
ke stabilizaci a dalšímu rozvoji ne-
mocnice, která bude občanům Ost-
ravy poskytovat špičkovou a kvalitní 
zdravotní péči. 

Výsledky hospodaření za první půl-
rok tohoto roku jasně ukazují, že jde-
me správnou cestou k  prosperující 
nemocnici, ve které se pacientům 
bude líbit a kde budou pracovat spo-
kojení zaměstnanci. 

Bylo by přezíravé tvrdit, že všechny 
naše kroky probíhají bezproblémově 
a bez chyb. I přes velké množství prá-
ce jsme měli pravděpodobně některé 
změny lépe komunikovat. V minulých 
dnech jsme přijali řadu kroků a opat-
ření, jak komunikaci nejen s Vámi, za-
městnanci, ale i s médii zlepšit.

Věřím, že tímto bude vytvořen pro-
stor pro lepší vzájemnou komunikaci, 
ve kterém se nám povede Vás pře-
svědčit, že se nemocnice ubírá správ-
ným směrem. 

Já jsem na to připraven.

MUDr. Jaroslav Lux
ředitel Městské nemocnice Ostrava

Ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. 
Jaroslav Lux

Stalo se:
Jednání o LPS
Dne 18. června 2015 se uskutečni-
lo jednání ředitele MNO, náměst-
ka primátora Ing. Zdeňka Pražáka, 
Ph.D., a náměstka hejtmana Ing. 
Jiřího Martínka. Tématem jednání 
bylo komplexní řešení fi nanční-
ho, prostorového i personálního 
zajištění Lékařské pohotovostní 
služby, kterou MNO zajišťuje. V 
průběhu let 2012–2015 MNO spo-
lu se zřizovatelem, Statutárním 
městem Ostrava, vynaložila na 
tuto službu bezmála 40 mil. Kč, 
přestože ze zákona 372/2011 Sb. 
jsou za zajištění této služby od-
povědny kraje.
Ze strany pana náměstka Martín-
ka bylo přislíbeno, že se problé-
mu bude věnovat s  tím, že na 
dalším jednání koncem červen-
ce bude navržen další postup
řešení.          (red)

Nemocnice šlape…
Vážení kolegové, dovolte mi, abych se s  Vámi podělil o aktuální 
příznivé zprávy z  pohledu ekonomického fungování nemocnice. 
Nemocnice hospodaří v kladných číslech, investuje do přístrojové 
zdravotnické techniky a chystá opravy za poslední roky zanedba-
ného stavebního fondu, u kterého hrozí riziko havárií.
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Městská nemocnice navázala spolupráci 
s Knihovnou města Ostravy aneb za vším 
hledej knihu

Mikuláš Končický byl jmenován 
generálporučíkem

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace

ul. 28. října 289/2
702 00 Ostrava

IČO: 00097586
DIČ: CZ 00097586 / nejsme plátci

č. ú.: KB 66033-761/0100

tel.: 599 522 611
e-mail: kmo@kmo.cz

dne 1. 4. 2015 byla do pozice vrchní sestry 
Urologie jmenována Mgr. Šárka Ličková. 
Ve funkci nahradila paní Jitřenku Hájko-
vou, která odešla do  zasloužené penze.

k 1. 6. 2015 odešla do rodinného pod-
niku, v němž jí přejeme hodně pracov-
ních úspěchů, vrchní sestra oddělení 
Rehabilitační a fyzikální medicíny Bc. 
Gabriela Goryczková. Do funkce vrchní 
sestry byla jmenována Mgr. Drahomíra 
Fleischerová.

dne 2. 6. 2015 byl do funkce primáře od-
dělení Urologie jmenován MUDr. Rosti-
slav Kuldan, který vyhrál výběrové řízení 
konané dne 29. 5. 2015

od 1. 6. 2015 byl pověřen zastupováním 
vedoucího Referátu ostrahy a informač-
ní služby pan Břetislav Zásměta. Funkci 
převzal po panu Robertu Oppitzovi, kte-
rý odešel na vlastní žádost k 31. 5. 2015.

Jmenování MUDr. Kuldana do funkce 
primáře Urologie

od 15. 6. 2015 byla   zastupováním ve-
doucího Odboru personalistiky a platů 
pověřena paní Ing. Agáta Dostálová. Ve 
funkci nahradila vedoucího Ing. Libora 
Woznicu, který odešel na vlastní žádost 
k 12. 6. 2015.

Personální změny v MNO

za vším hledej knihu...
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Prodej handmade výrobků vynesl 3 700 korun

můžete přispět fi nanční částkou na účet 2200535631/2010 (účet je transparentní)
můžete nás přizvat na Vaši akci, kde bychom mohli představit a prodávat naše
handmade výrobky
můžete o Dobrotetách říct své rodině, přátelům, známým, kolegům…
můžete najít a navrhnou i jiné prostředky, které by v našem snažení pomohly
kontakty: www.dobrotety.cz, e-mail: zaneta.matejova@dobrotety.cz

S námi může pomáhat každý a je to jednoduché
Můžete vyrábět

čepičky, botičky, ponožtičky
pro miminka
zavinovačky, polohovací pomůcky
pro miminka
dárečky pro maminky, děti
výrobky určené k prodeji na akcích
či obchůdku

oblečení, lůžkoviny, … (nové i použité, 
ale zachovalé)
příze, látky (i zbytky a větší odstřižky)
materiál na tvoření (barevný papír, 
FIMO, korálky, …)
maličkosti (např. reklamní předměty, …)
sponzorský dar

Můžete darovat

Děti v naší nemocnici slavily svůj svátek
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LOUČÍME SE:
S vrchní sestrou oddělení Urologie Jitřenkou Hájkovou, která 
v Městské nemocnici Ostrava pracovala neuvěřitelných 40 let. 
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Na vrchní sestru Jitřenku Hájko-
vou budeme stále rádi vzpomínat. 
Dlouhá léta jsme pracovali pod
jejím zkušeným vedením, kdy nám 
byla nejen schopnou vrchní ses-
trou, ale také výbornou kolegyní
a kamarádkou.
Měla vynikající organizační schop-
nosti, jež zúročila při rekonstrukci 
našeho oddělení, které je moder-
ní, krásně barevné a všem se nám 
zde dobře pracuje.
Své dlouholeté zkušenosti vždy 
s ochotou předávala ostatním pra-

covníkům, byla přísná, ale spra-
vedlivá, měla smysl pro humor
a nikdy nezkazila žádnou legraci.
Plně se věnovala svému povolání, 
neustále se vzdělávala a na koníč-
ky i vnoučátka již mnohdy nezbyl 
čas, což si teď, po ukončení aktiv-
ní pracovní činnosti, jistě dosta-
tečně vynahradí.
Za svou obětavou práci si zaslouží 
velké poděkování a do dalších let 
přejeme především pevné zdraví 
a co nejvíce spokojenosti v osob-
ním životě.

Kolektiv Urologie

Naše Jitřenka

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a ředitel 
Městské nemocnice v Ostravě podepsali smlouvu o spolupráci

Vedoucí lékař Hemodialyzačního a nefrologického centra v pořadu Dobré ráno

Státní zdravotní ústav Praha děkuje oddělení Gynekologie a porodnictví MNO
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Jarní odborné setkání gynekologů Moravskoslezského kraje

Téma: Projekt „Energetické úspory MNO I“
Informace o poděkování zaměstnancům

Projekt: „Proč zrovna já?“

Jak už jsme všichni pocítili na vlast-
ní kůži, jsou v areálu naší nemocnice
již od poloviny března v  rám-
ci projektu „Energetické úspory
MNO I“ prováděny stavební práce. 
Jedná se o  zateplování obvodo-
vého pláště jednotlivých pavilonů, 
o výměnu oken, zateplení střechy 
atd., což s sebou přináší zvýše-
nou hlučnost, prašnost, možnost 
omezení vjezdu a parkování v are-
álu MNO a  krátkodobé omezení 
či přestěhování lůžkových částí
a ambulancí v  rámci areálu, vždy 

s  ohledem na co nejmenší dopad 
na pacienty a provoz.
Rád bych Vám v  souvislosti s
financováním tohoto projektu 
oznámil, že Radou města byla dne 
2. 6. 2015 jednohlasně schválena 
změna podmínek financování a na-
výšení spolufinancování ze strany 
statutárního města Ostravy u  pro-
jektu „Energetické úspory MNO I“ 
ze 72 876 tis. Kč na 104 528 tis. Kč.
Jménem celého vedení naší ne-
mocnice i jménem svým bych chtěl 
poděkovat všem zaměstnancům 

zejména klinických a technických 
pracovišť, kteří v této náročné době 
bravurně zvládají běžný provoz ve 
ztížených podmínkách, stěhování, 
úklid i všechny případné komplika-
ce. Odměnou nám všem bude pro-
středí, ve kterém se budeme cítit 
my i pacienti příjemně. 
Zároveň bych Vám chtěl popřát
příjemně strávený čas dovolené 
v kruhu nejbližších.

MUDr. Jaroslav Lux
ředitel Městské nemocnice Ostrava
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Díky lyžařské a exhibiční show má Dětský rehabilitační 
stacionář žíněnky pro handicapované děti

Neurologický večer Spolku lékařů v Ostravě

Vzdělávání terapeutů v Bobath konceptu
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Školicí akce „Zákon o obětech trestných činů a jeho
aplikace v praxi“

Dne 30. března 2015 se uskutečni-
lo první společné setkání našeho 
vedení s  odborovými organiza-
cemi působícími v MNO. Pozvání 
přijali jednatelka Základní orga-
nizace odborového svazu zdra-
votnictví a sociální péče České 
republiky (ZO OSZSP ČR) paní Li-
buše Vrublová, místopředsedkyně 
ZO OSZSP ČR paní Milena Straňá-
ková, za ZO Profesní a odborovou 
unii zdravotnických pracovníků 
předsedkyně paní Soňa Tylová

a předseda ZO Lékařského odbo-
rového klubu – Svazu českých lé-
kařů MUDr. Tomáš Rusnok.
Nejprve došlo k  představení jed-
notlivých odborových organizací 
a jejich činností. Pan ředitel infor-
moval o změnách uskutečněných 
i připravovaných. Všechny přizval 
ke společnému dílu.
Byla prodiskutována témata 
týkající se zajištění stravenek
v době 14denního uzavření závodní 
jídelny z  důvodů rekonstrukčních 

prací, hospodaření MNO, finanč-
ního plánu na rok 2015, parkování
a další témata.
Setkání se neslo v přátelském du-
chu a atmosféře. Živá konverzace 
otevřela mnoho témat, která bude 
potřebné v budoucnu řešit. MUDr. 
Lux vyslovil přesvědčení, že v úsi-
lí o další rozvoj nemocnice bude 
mít i v odborových organizacích 
podporu. Pro lepší vzájemnou in-
formovanost navrhl pravidelnost 
takovýchto setkání.               (red)

Setkání vedení nemocnice s odborovými organizacemi MNO

Sledování compliance
hygieny rukou
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Staré, rozbité a špinavé skříně 
z  roku 1986, které se nacháze-
ly na Oddělení šestinedělí, jsme 
v současné době ze sponzorských 
peněz nahradili zcela novým ná-
bytkem. Zvýší se tak užitná hod-
nota nábytku na pokojích a es-
tetický dojem  pokojů, které jsou 
vzdušnější a prostornější a pro 

pacientky příjemnější. Věříme, že 
soustavné zkvalitňování prostředí, 
v němž o naše klientky pečujeme, 
přispěje ke zpříjemnění pobytu na 
našem oddělení všem našim paci-
entkám.

primář MUDr. Marek Ožana
Gynekologie a porodnictví 

- vyšetřeno bylo 200 osob
- 94 mužů a 106 žen
- průměrný věk 57,5 let

- 38 lidí z  200 bylo posláno do 
nefrologické poradny, další k inter-
nistům či jiným odborníkům

Závěrečná statistika: 

Bezplatné vyšetření ledvin využil rekordní
počet zájemců

Televizní vystoupení
prim. MUDr. Hájka na
téma Výbuchy a požáry
v domácnostech

Nový nábytek na oddělení Gynekologie
a porodnictví
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Poděkování za přispění k  zajištění volnočasových
aktivit pro klienty Domu sociálních služeb při
Městské nemocnici Ostrava 

Oddělení Oftalmologie vyšetřovalo nitrooční tlak
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Pracoviště přípravy cytostatických léčiv úspěšně 
zahájilo provoz
Cytostatika jsou léky, které se pou-
žívají v léčbě nádorových onemoc-
nění. S používáním těchto prospěš-
ných léků jsou spojena jistá rizika 
jak pro pacienty, tak pro zdravot-
nické pracovníky, kteří s  nimi za-
chází. Proto na jejich přípravu do 
podoby, v níž jsou podávána paci-
entům, klade platná legislativa přís-
né požadavky a tato příprava musí 
probíhat na specializovaných pra-
covištích nemocničních lékáren.
A právě takové pracoviště přípra-
vy cytostatik úspěšně zahájilo od 
ledna tohoto roku v naší nemocnici 
provoz. Moderní pracoviště získa-
lo na konci roku 2014 veškerá po-
třebná povolení a na jeho provoz 
byly i uzavřeny smluvní dodatky se 
zdravotními pojišťovnami. Nachází 
se na oddělení Klinické onkologie, 
organizačně a technicky spadá pod 
Lékárnu MNO, jejíž pracovníci kaž-
dodenně provoz zajišťují.
Toto nové oddělení přispívá k  dal-
šímu zkvalitnění péče o naše on-
kologické pacienty. Až doposud 
cytostatika pro naše pacienty při-
pravovalo obdobné pracoviště lé-
kárny Fakultní nemocnice Ostrava. 
Tato spolupráce měla své nevý-
hody. Léky bylo nutné objednávat 
den předem, bylo nutné je převážet 
z  Fakultní nemocnice. Pro některé 
léky s  velmi krátkou použitelností 

i speciálně zajíždět. Někdy se stá-
valo, že už objednaný a připrave-
ný lék nebylo možné pacientovi 
podat, protože výsledky vyšetření 
v den podání to neumožnily, a lék 
se musel zlikvidovat. 
Nyní vše probíhá bez časových a 
jiných prodlev a při splnění všech 
přísných požadavků kladených na 
přípravu těchto léčiv. Jak toto pra-
coviště vypadá a co práce v  něm 
obnáší, to se nám pokusí přiblížit 
vedoucí farmaceut tohoto pracovi-
ště PharmDr. Lukáš Lipka.
„Požadavky kladené na přípravu 
cytostatik jsou velmi přísné“, říká 
PharmDr. Lipka, „a jejich cílem je 
jednak zaručit kvalitu připrave-
ných léčiv pro pacienty, kteří tato 
léčiva dostávají téměř vždy nitro-
žilně, tak ochránit nás, připravující 
zaměstnance, před tzv. expozičním 
rizikem. Je totiž prokázáno, že v 
minulosti, kdy se tato léčiva připra-
vovala za běžných podmínek, trpěli 
pracovníci, kteří je připravovali, ce-
lou řadou často i závažných zdra-
votních obtíží.“
„Jádrem každého pracoviště pří-
pravy cytostatik je zařízení na-
zývané izolátor“, vysvětluje dále 
PharmDr. Lipka. „V tomto izolátoru 
je téměř sterilní prostředí a všech-
no, co se do izolátoru dává, musí 
být buď sterilní, nebo důkladně 
dezinfikované. Až v izolátoru pro-
bíhá veškerá manipulace s  cyto-
statikem. Zde se otvírají lahvičky 

s  léky, léky se pomocí stříkaček 
přeplňují, ředí a připravují do in-
fuzí s chemoterapií. V  izolátoru je 
podtlak, aby se žádná eventuální 
kontaminace nedostala do vnějšího 
prostředí, a vzduch z  izolátoru se 
filtruje přes speciální vysokoúčinné 
filtry. Místnost, ve které je izolátor 
umístěný, taky není jen tak ledaja-
ká. Její čistota je srovnatelná s čis-
totou operačních sálů. Pracovníci 
se před vstupem do této místnosti 
převlékají a přezouvají do speciál-
ního sterilního oblečení, na rukou 
mají speciální zdvojené sterilní ru-
kavice. Ale nadstandardně čistá je 
i místnost, kde probíhá kompletace 
vybavení pro přípravu chemotera-
pií a závěrečná kontrola připrave-
ných léků předtím, než jsou pře-
dány k  aplikaci pacientům. I zde 
se pracovníci převlékají z běžného 
oblečení do speciálního.“
PharmDr. Lipka na závěr dodává, 
že příprava cytostatik je zajímavá, 
ale i náročná práce. Podílí se na ní 
nejen farmaceuti. Veškerou praktic-
kou přípravu v  izolátoru zastávají 
vyškolené farmaceutické asistent-
ky a udržení potřebného čistého 
prostředí samozřejmě závisí i na 
kvalitní práci sanitářek. Za kvalitně 
a bezpečně připraveným cytostati-
kem je tedy bezesporu kvalitní tý-
mová práce.

PharmDr. Kamil Hrubý
vedoucí lékárník
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Bigos připravený týmem kuchařů Městské nemocnice
Ostrava získal cenu harmonické skladby pokrmu

Recept na FIFEJDSKÝ BIGOS:
Suroviny:
vepřová líčka, sádlo, klobásky, uzené koleno, uzená slanina, cibule, čes-
nek, červená řepa, hlávkové zelí, kysané zelí, pravé hříbky, sušené švest-
ky, bílé víno

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

Tým kuchařů Městské nemocnice Ostrava Vám přeje

DOBROU CHUŤ

Poděkování Slezským stavbám Opava s.r.o.
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Knihy ze sbírky našly své místo

Dětský rehabilitační stacionář oslavil
25 let své existence
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Dne 28. 5. 2015 se na Krajském 
úřadě v  Ostravě konal Perinato-
logický audit Moravskoslezské-
ho kraje za rok 2014, tedy rozbor 
kvality a úrovně péče v  jednotli-
vých porodnicích kraje. Porodnice 
Městské nemocnice se svým In-
trermediárním perinatologickým 
centrem vyšla ze srovnání výbor-
ně. V  roce 2014 měla nejstrmější 
nárůst porodů ze všech porodnic 
v kraji a přitom jako jediná v kraji 
dokázala snížit poměr císařských 
řezů. Toto je považováno za jeden 
z důležitých ukazatelů kvality od-
borné péče porodnice. 
V měsících květen a červen probí-
halo v rámci projektu „Energetické 
úspory MNO I“ zateplení a výmě-

Česká televize pro rok 2015 při-
chystala sérii akcí pro veřejnost a 
Večerníček na cestách při své ná-
vštěvě Ostravy neopomenul potě-
šit ani pacienty dětského odděle-
ní. Akce se s potěšením zúčastnili 
i rodiče a personál oddělení, kteří 
na Večerníčku sami vyrostli. 
Všechny přítomné tak potěšily 
kromě Večerníčka také postavič-
ky Boba a Bobka, které se staly 

V  rámci akce Večerníček slaví 50. narozeniny navštívil
v  neděli 24. května 2015 pacienty oddělení Dětského
lékařství Městské nemocnice Ostrava Večerníček. 

na oken v pavilonu Gynekologie 
a porodnictví. Tato rekonstruk-
ce povede k  dalšímu zkvalitnění 
hospitalizačních služeb a pohodlí 
maminek a dětí. Díky organizač-
ním schopnostem a maximálnímu 
nasazení personálu byl zachován 
plný provoz oddělení tak, aby-
chom přání porodit v naší porod-
nici mohli splnit všem maminkám, 
které o to projevily zájem. Cílem 
bylo, aby probíhající úpravy nikte-
rak neovlivnily úroveň zdravotní 
péče. Že tomu tak je, dokládá 124 
maminek, které porodily v  měsí-
ci květnu a stejný počet porodů i 
v měsíci červnu. Od počátku roku 
v  porodnici porodilo již 754 ma-
minek.  

maskoty nedávného Mistrovství 
světa v  ledním hokeji, a Maxipes 
Fík. Každé dítě bylo obdarováno 
nejen nezapomenutelným zážit-
kem, ale také si odneslo tričko s 
motivem Večerníčka a hrníček s 
malými dárky.                        (red)

I přes probíhající prázdninové ob-
dobí, které bývá na mnoha praco-
vištích spojeno s  omezením pro-
vozu, porodní sál MNO zachová 
svůj pracovní režim v  plném roz-
sahu, včetně doplňkových aktivit, 
jako jsou předporodní kurzy se 
cvičením, exkurze na porodním 
sále atd. Maminky, které se chys-
tají porodit v  Městské nemocnici 
Ostrava v  letním období tak ne-
musí mít obavu, že v období do-
volených bude úroveň péče o ro-
dičku i plod jakkoliv snížena.

MUDr. Marek Ožana
primář oddělení Gynekologie

a porodnictví

Novinky a důležité informace z oddělení Gynekologie a porodnictví

Oddělení Dětského lékařství
navštívil Večerníček

Poděkování personálu Urologie
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Poděkování LDN, st. C

Děkujeme za kočárek

Spolknutá mince

Poděkování oddělení RZM

Poděkování porodnici

Děkujeme CPE a Kardiologii

Poděkování Gynekologii

Poděkování oddělení Kardiologie
Poděkování oddělení Rehabilitační
a fyzikální medicíny Poděkování oddělení

Dětského lékařství
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Oddělení Dětského lékařství MNO děkuje Klubu Ostravických Seniorů

Poděkování oddělení
Gynekologie a porodnictví

Poděkování personálu
oddělení ORL

Poděkování oddělení
Neurologie JIP

Poděkování oddělení 
Oftalmologie

Poděkování oddělení
Chirurgie a úrazové
chirurgie

Poděkování
Gastroenterologická
ambulance –
Dětské lékařství

Poděkování LDN v RadvanicíchPoděkování oddělení ARO,  JIP, Chirurgie E
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Zpráva o konání semináře „Význam léčby kyslíkem 
v přetlaku v klinické a potápěčské praxi“ v Senátu 
dne 17. 3. 2015
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MUDr. Marie Mičaníková
MUDr. Marcel Frýbl 

Květuše Ivanová
Jarmila Janáčková 
Oldřiška Kuchařová

Helena Lančová
MUDr. Rostislav Orlovský

František Slečka
Drahomíra Blahutová 

Karel Kahánek
Jiřina Klegová 
Marie Krausová 

MUDr. Jana Laská
MUDr. Jaroslav Lux
MUDr. Aleš Matušek 

Vladimír Mika 
Renáta Drozdová

Eva Gallusová
Hana Gazdová
Hana Hulová
Jana Kýrová

Emilie Lasáková
Milan Tyleček

MUDr. Jaromír Fiala
Miloslava Janoušková

MUDr. Tomáš Nykel
Alena Vilkusová
Iveta Balážová

Alena Blažejová
Marcela Falhauerová
Mgr. Jiří Grossmann 

Jarmila Plačková
Ludmila Sedlářová
Mgr. Martina Stará

Radka Cinková
Libuše Koudelová 
Taťána Papaková 
Jana Slončíková 

Pracovní výročí

30 let v MNO:
Mgr. Renata Dobranská 

MUDr. Petr Gallus
Lenka Prossová

Ing. Vasil Waliszewski
Šárka Wolfová 

25 let v MNO:
Lenka Berkusová 

Helena Kafiová, DiS.

20 let v MNO:
Helena Balcarová 
Radomír Buršík

MUDr. Miroslav Hájek 
Silvia Lučanová

Kateřina Palánková
Petra Prusková
Iveta Reissová 

Helena Řeháková 
Helena Veličková 
Martina Zlúkyová

V měsíci dubnu, květnu
a červnu slavili významné 

životní jubileum:

Jaroslava Seidlerová 
MUDr. Elen Bogoczová  
Jaroslava Swiderová

Jana Výtisková
Marcela Bieliková 
Bohumila Hourová 

Hana Petrakovičová 
Mgr. Renata Dobránská

Lenka Jarníková 

Pracovní výročí

45 let v MNO:
Jaroslava Seidlerová 

40 let v MNO:
Jarmila Čižmarová 

MUDr. Olga Hanzlíková 
Věra Vacková 

Dagmar Valečková 

35 let v MNO:
MUDr. Jan Kraus

MUDr. Aleš Matušek 
MUDr. Rostislav Orlovský

30 let v MNO:
Mgr. Jiří Grossmann
Bc. Zuzana Jelenová

Pavlína Mynářová
Mgr. Hana Szabová 

20 let v MNO:
Bc. Martina Korduliaková 

Iveta Pokorná 
Milena Straňková 

V měsíci červenci
slaví významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

Vážení zaměstnanci,

dovolujeme si Vám od příštího vydání ZPRAVODAJE NEMOCNICE!!!
vždy na této straně nabídnout možnost inzerce pro Vaši potřebu.

Své inzeráty zasílejte na e-mail:
inzeraty@mnof.cz.

Nová služba pro zaměstnance
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