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Jak už všichni víme, probíhají od půlky 
března letošního roku, v rámci projek-
tu Energetické úspory MNO I., v  areálu 
nemocnice stavební práce. Jedná se roz-
sáhlou investiční akci MNO, jejímž cílem 
je dosáhnout takových parametrů ob-
vodových plášťů budov a střech, které 
zaručí výrazné úspory energií. Celková 
cena veřejné zakázky byla stanovena 
soutěží ve výši 133 869 094 Kč bez DPH, 
cena s DPH je 161 981 604 Kč.
Postupně byly zahájeny práce na deseti 
budovách MNO. Rekonstrukcí jsou zasa-
ženy jmenovitě pavilony D, E, G, H1–H3, 
Patologie a Dětský rehabilitační stacionář 
v Ostravě-Porubě. Z technických objektů 
jsou to Nemocniční jídelna a Hospodářská 
budova. 
K 31. 7. 2015 jsou ukončeny vnitřní práce 
na všech odděleních dotčených budov, 
tzn., že je provedena kompletní výměna 
oken, včetně návazných zednických prací. 
Díky nezměrnému úsilí byla do zdárného 

konce dotažena jednání o výmalbách re-
konstruovaných oddělení a dnes jsou tato 
oddělení kompletně vymalována. 
Výjimkou je pouze budova D, kde na žá-
dost uživatelů dochází současně se zatep-
lovací akcí, také k rozsáhlejší rekonstrukci 
vnitřních prostor tak, aby tato budova byla 
uživatelsky komfortnější než v předchozím 
období. 
Co se týče vnějších prací, tedy samotného 
zateplování, je největší postup vidět na 
budově Patologie, pavilonu G, jídelně a 
částečně na Hospodářské budově, kde do-
chází k postupné demontáži lešení a tyto 
objekty již můžeme vidět v celé své nové 
kráse. Následují ještě zemní práce kolem 
jednotlivých budov, protože je nutné pro-
vést rekonstrukci uzemnění všech objektů. 
Ukončení celé akce je smluvně garantová-
no do konce měsíce září tohoto roku. Zho-
tovitel stavby, společnosti Metrostav a.s. 
a Hochtief CZ a.s. (Sdružení – Energetické 
úspory MNO) přes komplikace, vznikající v 

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kole-
gové,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za do-
savadní spolupráci, které si velmi vážím. 
V uplynulých dnech se událo mnoho zá-
sadních změn a rozhodnutí. Za sebe bych 
si přál, aby se další týdny a měsíce nesly 
v mnohem příjemnějším a klidnějším du-
chu, jehož cílem bude jak spokojený pa-
cient, tak spokojený zaměstnanec MNO. 
Je před námi období, které je důležité 
pro další vývoj a směřování naší nemoc-
nice. Chci Vás tímto požádat o součinnost 
a spolupráci. To nejcennější, co v  naší 
nemocnici je, jste vy – její zaměstnanci. 
Jsem přesvědčen, že s Vámi a Vaší pod-
porou všechny úkoly a cíle, které jsou a 
budou před námi, společně zvládneme. 

S úctou 
Josef Grochol

ředitel 

Projekt „Energetické úspory MNO I“ 
– jak to u nás vypadá v současné době

Personální změny
Od 1. 8. 2015 byl do funkce náměstka pro techniku a provoz  jmenován Ing. Jiří Revenda.

průběhu výstavby, v současnosti potvrdil 
tento konečný termín a dělá vše pro jeho 
dosažení.  

Referát rozvoje a výstavby

pavilon G
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Unikátní počin se povedl primáři MUDr. Marku 
Ožanovi z oddělení Gynekologie a porodnic-
tví. Ve spolupráci se svou pacientkou, která 
je nadšenou amatérskou malířkou Atelieru 
Mlejn, a personálem Oddělení šestinedělí se 
prostory jídelny Oddělení šestinedělí promě-
nily v  minigalerii G6N (Galerie šestinedělí), 
která byla oficiálně otevřena dne 14. 7. 2015. 
O všechna vystavená díla se postarali členové 
Atelieru Mlejn. Návštěvníci minigalerie G6N si 
tak mohou prohlédnout obrazy hned několika 
umělců, členů tohoto Atelieru. Zde v G6N jsou 
k vidění pozitivně laděné obrazy, které zajisté 
přispějí k příjemnější atmosféře a lepší náladě 
jak maminek, tak jejich rodinných příslušníků a 
ostatních návštěv tohoto oddělení. Vítáni jsou 
samozřejmě i pacienti a návštěvníci jiných od-
dělení. 

(red)
Vystavují: 
Eda Riedl, Zlatka Palečková, Mir-
ka Pastušková, Eva Komárová

Úhrady od zdravotních pojišťoven získá-
váme především za hospitalizační a am-
bulantní péči o pojištěnce jednotlivých 
zdravotních pojišťoven. V praxi je poměr 
úhrad přibližně 20% za ambulantní sek-
tor a 80% za hospitalizace. Tyto úhrady 
jsou ale ze stran zdravotních pojišťoven 
limitovány. Znamená to, že máme-li pro-
dukci vyšší, než jaký může být náš maxi-
mální výnos, zůstane část produkce ne-
proplacena. A opačně, nedosáhneme-li 

Dopoledne ve společnosti sympatické psí 
slečny Besi strávili uživatelé Domu sociálních 
služeb v  Ostravě-Radvanicích. Ve spolupráci 
s  Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava si 
připravila studentka, která aktivně pomáhá 
zvířatům již třetím rokem, Monika Neumann-
ová, besedu s  názvem „Pomáháme opuště-
ným a týraným zvířatům“. 
První část setkání byla věnována seznámení 
s Domovem pro opuštěné a týrané psy, canis-
terapii a prevenci nadbytku nechtěných zví-
řat. Ve druhé části si mohlo celkem 15 uživate-
lů zachráněnou fenku Besi pohladit, pomazlit 
se s  ní nebo jí dát připravenou zeleninovou 
dobrotu. 
Senioři byli z  návštěvy drobné černé fenky 
nadšeni, o čemž svědčily rozzářené úsměvy 
v jejich tvářích.

Mgr. Jana Zádrapová
koordinátorka pro dobrovolnickou činnost v MNO

Vyhodnocení objemu poskytované 
zdravotní péče MNO za 1–6/2015

Psí návštěva v Domě sociálních služeb

požadovaných produkčních ukazatelů, 
jsme za to kráceni. Produkční ukazatele 
jsou stanoveny na základě referenčního 
období, kterým je rok 2013, letos jsme 
tedy srovnáváni s  tímto rokem. Za první 
pololetí je v  globálu hospitalizační péče 
na úrovni 99,7 % roku 2013. Parametry 
plníme i u jednotlivých zdravotních pojiš-
ťoven, což je vzhledem k prováděným za-
teplovacím pracím pozitivní zjištění. Am-
bulantní péče je zatím plněna na 113 %, 

což je obrovský nárůst oproti roku 2013. 
Tato situace může být částečně zapří-
činěna zrušením regulačních poplatků. 
Závěrem lze konstatovat, že co se týká 
objemu zdravotní péče v první polovině 
letošního roku, naše nemocnice pracuje 
velmi dobře ve všech segmentech, za 
což patří velký dík všem zaměstnancům, 
kteří se na tom podílejí.

Oddělení zdravotních pojišťoven

Nemocnice má vlastní obrazovou galerii

Kontakt: galeriemlejn@gmail.com, 
mobil 608713890

jsme také na Facebooku – zvolte Atelier Mlejn
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2. AVON POCHOD OSTRAVA 
PROTI RAKOVINĚ PRSU
OSTRAVA-PORUBAOSTRAVA-PORUBAOSTRAVA-PORUBA

(Hlavní třída) 

START POCHODUSTART POCHODUSTART POCHODUSTART POCHODUSTART POCHODU ve  ve 12.00 hod.

Program: Program: PETR BENDEPETR BENDEPETR BENDEPETR BENDEPETR BENDEPETR BENDEPETR BENDE,,
BOHUŠ MATUŠBOHUŠ MATUŠBOHUŠ MATUŠBOHUŠ MATUŠBOHUŠ MATUŠ
Program: 
BOHUŠ MATUŠ
Program: Program: 
BOHUŠ MATUŠ
Program: 

, Bubenický , Bubenický , Bubenický , Bubenický , Bubenický , Bubenický , Bubenický , Bubenický 
orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola orchestr BORIS, Taneční škola 
VÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a dalšíVÍTR, Klauni z Balónkova a další

Doprovodný program Doprovodný program 
a zábavné soutěže pro děti, 
Doprovodný program 

zábavné soutěže pro děti, 
Doprovodný program 

ukázky samovyšetření prsu, ukázky samovyšetření prsu, 
vypouštění balonků a stánky vypouštění balonků a stánky 
s občestvením…

Vstupenkou je tričko proti rakovině prsu, Vstupenkou je tričko proti rakovině prsu, 
které zakoupíte u své AVON lady/Gentlemana které zakoupíte u své AVON lady/Gentlemana 
nebo na www.zdravaprsa.cznebo na www.zdravaprsa.cz

www.zdravaprsa.cz AVON POCHOD OSTRAVA 2015

POCHOD 2015
O S T R A V A

Hlavní partneři:

Partneři:

 za podpory

5. 9. 2015
od 10.00 hodin

Mediální partneři:

Oficiální přepravce:Pořádající agentura:

Taneční škola

VÍTR

Od  června tohoto roku jsme na   očním oddělení 
zavedli novou chirurgickou léčbu chronicky de-
kompenzovaného glaukomu použitím speciálního 
implantátu Ex-PRESS. Implantát je prospěšný u pa-
cientů se selhávající konzervativní léčbou i po dří-
vějších  chirurgických zákrocích, vhodných u očí s 
hlubokou přední komorou, nejlépe u očí bez čočky 
(afakie) nebo očí s umělou čočkou (pseudofakie).

Nová chirurgická léčba na oddělení Oftalmologie
Implantát    stojí cca  12.800 Kč a je hrazem 
zdravotní pojišťovnou.

Co je to Ex-PRESS:
- EX-PRESS® je < 3mm dlouhý implantát ze speci-

ální  chirurgické ocele 
- redukuje nitrooční tlak směrováním nitrooční  te-

kutiny z přední komory do subsklerálního prostoru

První sobota v září bude v Ostravě patřit boji 
proti zákeřné rakovině. Koná se zde totiž dru-
hý ročník Avon Pochodu proti rakovině prsu, 
který společně s ostravskou pobočkou AVON 
ČR pořádá agentura DANY a jehož partnerem 
je i Městská nemocnice Ostrava.
Start AVON POCHODU, který si klade za cíl zvý-
šit u veřejnosti povědomí o možnostech pre-
vence a léčby onemocnění rakoviny prsu žen i 
mužů, bude ve 12 hodin a trasa je naplánována 
od pódia u kruhového objezdu na Hlavní třídě 
směrem k ulici Francouzská a zpět. Vstupenkou 
na AVON POCHOD je Tričko proti rakovině prsu 
(dámská i pánská varianta), které si můžete ob-
jednat na www.zdravaprsa.cz, případně u své 
AVON Lady / AVON Gentlemana. 
Po AVON POCHODU bude pokračovat kulturní 

Přijďte podpořit dobrou věc:
OSTRAVA PŘIVÍTÁ AVON POCHOD PROTI 
RAKOVINĚ PRSU

Chtěli bychom všechny zaměstnance naší 
nemocnice i prostřednictví nemocničního 
Zpravodaje informovat o setkání Bc. Josefa 
Grochola, MBA, pověřeného od 1. 8. 2015 
řízením MNO, o setkáních s odbory (Oldřich 
Kučera, Libuše Vrublová, Jiří Pačka, Soňa Ty-
lová, MUDr. Tomáš Rusnok).
První setkání proběhlo dne 29. 7. 2015, kdy  zá-
stupci odborů informovali o ukončení petiční 
akce Fifejdy!!! k  31. 7. 2015 z  důvodu splnění 
jejího cíle. Petici podepsalo 781 zaměstnanců. 
Byly dohodnuty klíčové kroky vedoucí k obno-
vení klidu pro práci všech zaměstnanců. 
Hlavními body setkání bylo zlepšení komuni-
kace na všech úrovních, účast zástupců odbo-
rových organizací na primářském sboru, infor-
movanost odborů a zaměstnanců nemocnice o 
všech podstatných rozhodnutích prováděných 
managementem nemocnice. Projednány byly 

Informujeme zaměstnance:
Setkání ředitele MNO s odbory

- EX-PRESS® je implantován přímou miniinva-
zivní metodou pod sklerální lalok bez odejmutí 
tkáně
- pooperační průtok je kontrolován unikátním 

průtokově-modulačním designem a sklerálním 
lalokem.

prim. MUDr . Věra Stanovská

program dalšími vystoupeními až do 16 hodin. 
Bohatý program doplní také vstupy odborníků 
z  řad lékařů a ze sdružení ONKO AMAZONKY. 
Na maketě dámských prsou si všichni mohou 
zdarma vyzkoušet samovyšetření. Na závěr 
programu nebude chybět  tradiční vypouštění 
růžových balónků jako vzpomínka na ty, kteří 
této zákeřné nemoci bohužel podlehli. Stán-
ky s  bohatým občerstvením budou rovněž na 
místě. 
Těšíme se na Vás na všechny v sobotu 5. 9. 2015 
od 10 hodin na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Více informací naleznete na www.zdravaprsa.
cz a na Facebooku AVON POCHOD OSTRAVA 
2015.

(red)

návrhy pro zlepšení pracovních podmínek a 
vzájemné komunikace. Zároveň se nám v zápětí 
podařilo realizovat první z projednávaných návr-
hů, týkající se snadnější dostupnosti odborových 
dokumentů na intranetu. Nyní tedy všichni za-
městnanci mohou nalézt odkaz na sekci Odbory 
na horní liště úvodní strany intranetu.
K druhému společnému setkání došlo o tři týd-
ny později, a to dne 19. 8. 2015. Odbory vnímaly 
kladně, že druhé setkání se uskutečnilo tak brzy 
po setkání prvním. 
Hlavním bodem tohoto setkání byl společný cíl, 
postupně „Fifejdám“ navrátit jejich dobré jméno, 
aby se zde zaměstnanci i pacienti cítili jako doma 
a všem se dobře pracovalo. Ve společné diskusi 
představili zástupci obou stran své návrhy, které 
byly kladně přijaty. Jednalo se o stabilizaci per-
sonálu MNO a možných cestách, jak k ní dospět, 
variantách řešení a možných alternativách. Těmi-

to variantami jsou: zlepšení parkování pro za-
městnance v MNO a okolí, navýšení příspěvku 
do sociální oblasti. Věříme, že projednané změ-
ny ke stabilizaci přispějí. Odbory se s ředitelem 
Grocholem shodly na nejbližších personálních 
a organizačních změnách. Dále ředitel infor-
moval o změně otevírací doby nemocničního 
Bistra. Od  1. 9. 2015 bude v pracovní dny ne-
mocniční Bistro pro veřejnost otevřeno již od 
06:00 hod. Tato informace byla odbory pozitiv-
ně přijata. 
Celé setkání bylo oběma stranami vnímáno 
velmi pozitivně, jak přednesl i za LOK MUDr. 
Tomáš Rusnok, který se těší na další spoluprá-
ci a pozitivně vnímá možnost účasti odborů 
na primářských poradách. Předseda odborů 
pan Oldřich Kučera na závěr uvedl společnou 
myšlenku všech zúčastněných, že všichni nyní 
hledíme do budoucna. 

Referát tiskové mluvčí

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanove-
ných oborech specializačního vzdělávání lékařů 
i nelékařů, která jsou spolufi nancována ze státní-
ho rozpočtu.
Koncem června Ministerstvo zdravotnictví zve-
řejnilo na svých webových stránkách seznam 
úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa 
na rok 2015. Úspěšným žadatelem se stala také 
Městská nemocnice Ostrava. Na základě vypsa-
ného výběrového řízení byli vybráni rezidenti, 

Rezidenční místa 2015
kteří svou specializační přípravu zahájí ještě v  le-
tošním roce. Do 15. 9. 2015 se ještě mohou hlásit 
zájemci z řad lékařů pro obor chirurgie.
MNO se do programu rezidenčních míst zapojuje 
od samého začátku, tedy od roku 2009. Za tu dobu 
jsme získali celkem 144 rezidenčních míst, z  toho 
50 míst pro lékaře a 94 míst pro nelékaře. Počty ak-
tivních rezidentů se stále mění, přicházejí noví, jiní 
své studium úspěšně ukončují. Jen za první polo-
letí tohoto roku můžeme gratulovat 16 úspěšným 

absolventům studia. Ostatním, které atestace 
teprve čeká, nebo jsou na samém začátku stu-
dia, přejeme hodně štěstí a hlavně, aby získané 
teoretické i praktické znalosti aplikovali do své 
práce ke spokojenosti jejich pacientů.

Irena Hlavatá
vedoucí Oddělení vzdělávání
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Oddělení Urologie MNO má dlouholetou tra-
dici, jelikož bylo vybudováno prof. Uhlířem 
v roce 1947 jako druhé samostatné urologic-
ké oddělení v tehdejším Československu.
Současné oddělení Urologie je moderním 
pracovištěm poskytujícím komplexní péči o 
pacienty s onemocněními ledvin, močového 
měchýře, prostaty a mužského zevního geni-
tálu. Oddělení se zaměřuje především na léčbu 
urolitiázy (močových kamenů) a dále onko-
logických onemocnění uropoetického traktu 
(ledviny, močovod, močový měchýř, prostata).
Oddělení Urologie sídlí v kompletně renovo-
vaném pavilonu A MNO. Rekonstrukce objektu 
byla dokončena v únoru 2015 a současným pa-
cientům nabízíme také vysoký standard ubyto-
vacích služeb – pokoje o jednom až třech lůž-
kách, každý z pokojů disponuje samostatným 
sociálním zařízením, sprchou a televizí.
Již od roku 2006 máme k dispozici pro pacien-
ty trpící močovými kameny přístroj umožňující 

Městská nemocnice Ostrava provozuje vlastní 
ostrahu od 8. dubna 2001. Za tuto velmi dlouhou 
dobu se služba z  počátečních dětských nemocí 
vyprofilovala v  ostrahu splňující ty nejpřísněj-
ší kritéria a poskytující kvalitní a profesionální 
služby. V současné době ostrahu tvoří celkem 22 
mužů, kteří v nepřetržitých směnách zajišťují bez-
pečnost zaměstnanců a klientů nemocnice a také 
LDN a DSS. 
Muži z  ostrahy během své směny samozřejmě 
nesedí na místě, ale provádějí obchůzkovou čin-
nost po celém areálu nemocnice dle schválených 
rozpisů. Věnují se především různým zákoutím a 
skrytým místům, ze kterých velmi často „vytahují“ 
schované bezdomovce, opilce a v poslední době 
také narkomany. Při této činnosti se setkávají 
s  velkou agresivitou, nadávkami, plivanci a pří-
mým fyzickým napadením. 
Nejvýznamnější částí práce ostrahy je poskytová-
ní pomoci a zajišťování bezpečnosti zdravotnic-
kých pracovníků, kteří jejich služby každodenně 
využívají. Pro jednodušší a rychlejší přivolání 
pomoci byla v  loňském roce díky významné po-
moci ze strany paní Mrukviové zřízena unikátní 
telefonní tísňová linka (jediná v rámci nemocnic 
v ČR), která je 24 hodin 365 dní v roce monitoro-
vána ostrahou a na jejíž aktivaci ostraha reaguje 
okamžitým přímým fyzickým zákrokem na místě 
incidentu. Provoz linky, ke které má jednoduchý 
přístup každý zaměstnanec MNO prostřednic-
tvím pevného nebo přenosného telefonu, mů-
žeme vyhodnotit jako velmi přínosný a efektivní.
Další ze služeb, jenž ostraha poskytuje, je pomoc 
se zvládnutím neklidných pacientů, zajištění je-
jich transportu a doprovodu v  rámci odborných 
vyšetření, pomoc s  polohováním silnějších paci-
entů, doprovody sestřiček v  nočních hodinách 
po areálu nemocnice, výpomoc na Protialkoholní 
záchytné stanici, řešení každodenních problémů 
s parkováním vozidel a další služby na vyžádání. 
Muži ostrahy se nebojí i práce, která s  výkonem 
jejich činnosti přímo nesouvisí, ale je v  daném 
okamžiku potřebná.

Práce ostrahy Městské nemocnice Ostrava není jednoduchá
Následující grafy demonstrují činnost ostrahy za 
poslední čtyři roky dle jednotlivých kritérií.
Z uvedené analýzy velmi jasně vyplývá stoupající 
tendence počtu zákroků a především znepokojivý 
růstový trend v  počtu napadení zdravotnických 
pracovníků.
Ostraha samozřejmě na tyto údaje aktivně reagu-
je a snaží se o zkvalitňování své práce. Podařilo se 
stabilizovat personální obsazení, kdy průměrná 
fluktuace je méně než 4 % ročně, což představuje 
cca 1 muže (běžná fluktuace strážných v soukro-
mých službách je 35–45 %). Velmi přísná kritéria 
pro příjem nového člena ostrahy „filtrují“ nevhod-
né zájemce a zajišťují tak přijetí pouze toho ne-
vhodnějšího pracovníka. Všichni členové ostrahy 
letos prošli náročným certifikovaným výcvikovým 
kurzem, který se skládal z  praktického výcviku 
speciálních dovedností a z teoretické výuky před-
pisů a potřebné legislativy. Celý kurz byl zakončen 
ústní a písemnou zkouškou, při které všichni čle-
nové ostrahy uspěli. V loňském roce, díky výrazné 
podpoře vedení MNO, byla ostraha dovybavena 

drcení těchto kamenů laserem. Spolu se speci-
álním endoskopem – tzv. flexibilním uretero-
renoskopem jsme schopni rozdrtit a odstranit 
kamínky ve všech částech ledvin a močovodů, 
aniž bychom museli provést kožní řez. Za deset 
let provádění tohoto typu šetrných a účinných 
operací jsme byli schopni ošetřit čtyři sta pacien-
tů s močovými kameny v ledvinách a dalších více 
než tisíc pacientů s kamínky zaklíněnými v mo-
čovodu, což řadí Urologii MNO mezi přední pra-
coviště v ČR. Naše zkušenosti s endoskopickou 
léčbou ledvinných kamenů prezentujeme jak na 
domácích, tak i na zahraničních odborných kon-
ferencích. Právě v dnešní době, po deseti letech 
úspěšného provozu laseru, obstarává MNO zcela 
nový laserový přístroj nové generace, kterým je 
náš kvalifikovaný a zkušený personál schopen 
provádět drcení močových kamenů ještě účinně-
ji a bezpečněji.
Ani v oblasti léčby zhoubných nádorů Urologie 
nezaostává za moderními trendy v operační léč-

bě a poskytujeme našim pacientům možnost 
podstoupit vybrané operace laparoskopickou 
metodou, tedy z malých vpichů do dutiny 
břišní, bez nutnosti velkého kožního řezu, a 
tudíž s rychlejším hojením a plnou rekonva-
lescencí. 

MUDr. Peter Dančík, zástupce primáře

Představujeme: oddělení Urologie 

V horkém pátečním odpoledni (7. 8. 2015) přijal 
pozvání do pořadu České televize Studio ČT24 
primář Centrálního příjmu s Emergency MUDr. 
Dalibor Svrčina. Tématem rozhovoru bylo „Čes-
ko zažívá rekordní vedro a sucho“. 
MUDr. Svrčina v pětiminutovém vstupu odpo-
vídal na otázky nárůstu akutních příjmů v době 
veder, zhoršení zdravotního stavu vlivem ex-
trémně vysokých teplot, hojení pooperačních 
stavů a ran, o vlivu vysokých teplot na malé děti 
a starší lidi, kolapsech z horka a jak jim předchá-
zet, jak je řešit první pomoc, když nastanou, ho-
vořil na téma sportování v teplém počasí.
Panu primáři děkujeme za profesionálním vy-
stoupením a přispění k posílení dobrého jména 
nemocnice.
Pro zhlédnutí: 
h t t p : / / w w w . c e s k a t e l e v i z e . c z / i v y -
s i l a n i / 1 0 1 0 1 4 9 1 7 6 7 - s t u d i o -
-ct24/415231100240042

(red) 

S primářem CPE o zdravotních 
komplikacích v době veder

potřebnou výstrojí a výzbrojí tak, aby byla schop-
na zakročovat i proti velmi agresivním a ozbroje-
ným útočníkům. 
Městská nemocnice Ostrava je v  provozování 
vlastní ostrahy jednou z  mála nemocnic v  ČR, 
která se dala touto cestou. V současné době se i 
další nemocnice vážně zabývají myšlenkou zavést 
vlastní ostrahu, a to i na základě našich zkušeností 
a výsledků. I tento trend jasně ukazuje, že tato ces-
ta je správná a pro nemocnici, její zaměstnance a 
klienty přínosná a efektivní.
A že výkon ostrahy není pouze o zvládání ne-
příjemných situací, ale že se někdy její muži 
dostanou i do zvláštních situací, svědčí případ 
z  nedávné doby, kdy si podnapilá žena pokusila 
nečekaným skokem do náruče člena ostrahy vy-
nutit jisté speciální intimní služby.

Referát ostrahy a informační služby
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Městská nemocnice Ostrava získala další oficiální 
potvrzení špičkové péče, jíž se zde dostává pacien-
tům. Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti 
ze dne 7. 4. 2015 potvrdilo, že nemocnice znovu 
potvrdila oficiální statut centra vysoce specializo-
vané péče o pacienty s iktem. Tento statut získává 
nemocnice až do konce roku 2020.

MNO již několik let zodpovědně odevzdává 
elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní mů-
žeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, 
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů 
nebo nebezpečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Nemocnice získala certifikát vy-
povídající nejen o přínosech třídění televizí a po-
čítačových monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů. 
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopra-
vu a zpracování až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba energie, suro-

Městská nemocnice Ostrava již od roku 2012 
pořádá akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič 
dopravy nemocných a raněných“. Akreditace 
tohoto vzdělávacího programu vyšla původ-
ně z potřeb nemocnice proškolit si vlastní za-
městnance, bez nutnosti jejich vyslání na kurz 
mimo Městskou nemocnici Ostrava. V  tomto 
prvním kurzu, který byl určen jen pro naše za-
městnance, bylo proškoleno 19 osob. Za dobu 
platnosti akreditace tohoto vzdělávacího pro-
gramu bylo realizováno celkem 5 kurzů, které 
již byly pořádány především pro zájemce z řad 
veřejnosti, celkem bylo proškoleno 82 kurzistů. 
Z  důvodu trvale vysokého zájmu jsme podali 
žádost o prodloužení akreditace, která je plat-
ná do 31. 8. 2015. Další kurz pak plánujeme od 
ledna 2016.
A jak to vypadalo v posledním 5. kurzu, který 
skončil v  pondělí 25. května úspěšným slože-
ním závěrečné zkoušky všech 15 frekventan-
tů, po celkem třech týdnech intenzivní výuky, 
která zahrnovala teoretické znalosti především 
z oblasti somatologie a první pomoci, ale také 
praktické dovednosti v  komunikaci s  nemoc-
nými a v poskytování první pomoci.
Teoretická výuka byla zajištěna zaměstnanci 
nemocnice a externími lektory. V rámci praktic-
ké části absolvovali účastníci zajímavé exkur-
ze na vybraných pracovištích nemocnice. Na 
Nefrologickém a hemodialyzačním centru se 
seznámili s  režimem dialyzovaných pacientů, 
v  Centru hyperbarické medicíny s  postupem 

Městská nemocnice obhájila statut centra vysoce 
specializované péče o pacienty s iktem  

Nemocnice svou žádost musela doložit například 
údaji o rozsahu a objemu vysoce specializované 
zdravotní péče, údaji o technickém a věcném vy-
bavení, personálním zabezpečení nemocnice, kva-
lifikaci odborného zástupce centra či údaji o počtu 
pacientů, jimž byla vysoce specializovaná péče 
poskytnuta.

Ministerstvo zdravotnictví na základě dodaných 
podkladů rozhodlo o tom, že statut Městské ne-
mocnici Ostrava znovu přidělí. 
Děkujeme všem zainteresovaným odborným 
pracovníkům pod vedením pana asistenta MUDr. 
Lukáše Klečky, který je vedoucím Iktového centra. 
Dík patří i dalším spolupracujícím oddělením.

(red) 

Akreditovaný kvalifikační kurz „Řidič dopravy 
nemocných a raněných“

léčby a technickou stránkou provozu tohoto 
specializovaného pracoviště. Na Lékařské poho-
tovostní službě navštívili pracoviště dispečinku a 
prohlédli si vybavení sanitních vozů. 
Stejně jako u předchozích kurzů proběhla také 
exkurze v Integrovaném bezpečnostním centru. 
Velmi kladný ohlas kurzistů byl zaznamenán při 
jejich účasti na taktickém cvičení jednotky hasič-
ské stanice Ostrava Fifejdy se zaměřením na „Vy-
prošťování osob z  havarovaných vozidel“, které 
probíhalo v rámci pravidelné odborné přípravy a 
výcviku jednotky v areálu Autoburzy. Výcvik byl 
zaměřen na ukázky praktických postupů a koor-
dinaci zasahujících složek Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje a posádky 
vozu Rychlé zdravotnické pomoci Městské ne-

mocnice Ostrava při zásahu na místě doprav-
ní nehody. Účast na tomto cvičení názorně 
ilustrovala a doplnila teoretické informace 
z  oblasti technické první pomoci, spolupráce 
jednotek integrovaného záchranného systé-
mu a základních postupů zdravotnické první 
pomoci.
Velké poděkování patří vedení a zaměstnan-
cům Integrovaného bezpečnostního centra a 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje za výbornou spolupráci.
Přejeme všem absolventům kurzu hodně 
úspěchů nejen v profesním životě. 

Mgr. Jana Zádrapová
lektorka kurzu

Městská nemocnice Ostrava recyklací starých spotřebičů výrazně 
přispěla k ochraně životního prostředí

vin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elek-
trozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.
 „Z certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že naše nemocnice 
odevzdala v loňském roce k recyklaci 29 televizí, 61 
monitorů a 1 515,00 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 48,93 MWh elektřiny, 2  876,36 litrů 
ropy, 208,75m3  vody a 1,60 tun primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 
9,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpa-
dů o 43,07 tun.“
Když si uvědomíme, že například osobní auto-
mobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skle-
níkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické 
energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všich-
ni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochra-
ně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

(red) 
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Vzhledem k  dlouholetému využití koncep-
tu Bazální stimulace v  ošetřovatelské praxi 
jsme se rozhodli využít projektu „Vzdělávej-
me se pro růst v MSK II“ k proškolení ošetřu-
jícího personálu v kurzech BS. Od listopadu 
2014 do července 2015 proběhly dva základ-
ní kurzy, jeden nástavbový a jeden prohlu-
bující kurz v  Bazální stimulaci. Celkem bylo 
v rámci projektu v kurzech Bazální stimulace 
proškoleno 92 zdravotnických pracovníků 
MNO. Poslední prohlubující kurz, který je 
nejvyšším možným stupně vzdělání v  této 
oblasti, lektorovala jednatelka a zakladatel-
ka Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolína 
Friedlová, která se vyjádřila k naší dlouhole-
té spolupráci těmito slovy:
„Městská nemocnice Ostrava byla jedním   z prv-
ních poskytovatelů zdravotní péče v České repub-
lice, kteří začali zavádět koncept Bazální stimu-
lace do ošetřovatelské péče. Historicky prvního 
kurzu Bazální stimulace v České republice, který se 
konal v lednu 2003 na lékařské fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, se zúčastnily vrchní sestry 
oddělení ARO, LDN a interního oddělení. Od roku 
2003 byl postupně nejprve pod   Ostravskou uni-
verzitou a od roku 2005 pod INSTITUTEM Bazální 
stimulace   proškolován zdravotnický personál v 
kurzech s mezinárodní certifikací. Každý absolvent 

V  měsíci červenci se v  naší nemocnici narodil 
rekordní počet miminek. Můžeme se pochlubit 
opravdu krásným číslem – 172 novorozenců. 
Touto cestou chceme poděkovat veškerému per-
sonálu za profesionální přístup. Novinkou, která 
přináší zkvalitnění péče, je pořízení pulsních oxy-
metrů, které jsou využívány k monitoringu fyzio-
logických funkcí u novorozenců ihned po porodu. 
Momentálně jsme schopni takto sledovat všech-
ny čerstvě narozené děti. Poslední radostí, kterou 
pozitivně vnímají maminky, příbuzní i personál, je 
nová dekorace vchodových dveří na oddělení in-
termediární péče (viz foto). Zdravotní péči bude-
me nadále rozšiřovat a budeme se snažit zajistit 
co největší spokojenost jak ze strany rodičů, tak 
ze strany personálu. Děkujeme všem za podporu.

Vedení Dětského lékařství

Projekt realizovaný Úřadem práce ČR financovaný 
z prostředků Evropského sociálního fondu v  ČR 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Na základě schválených příspěvků v tomto pro-
jektu bylo od listopadu 2014 do července 2015 
proškoleno celkem 134 zaměstnanců v  těchto 
vzdělávacích aktivitách:
- Základní kurz Bazální stimulace®
- Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace®
- Prohlubující kurz Bazální stimulace® I.
- Lektorský kurz
- Odborné kurzy z oblasti veřejných zakázek
- První psychická pomoc ve zdravotnictví, inter-
venční péče poskytovaná sekundárně zasaže-
ným

Ve spolupráci se sociálním odborem obvo-
du Ostrava-Jih se dne 22. 7. 2015   aktivně 
účastnily semináře Sdružení   zdravotně 
postižených občanů a jejich přátel v  rám-
ci rehabilitačně rekondičního pobytu dvě 
fyzioterapeutky z  oddělení Rehabilitační a 
fyzikální medicíny MNO (Bc. Monika Hurní-
ková a Mgr. Veronika Buldová). Akce probí-
hala v krásném horském prostředí Jeseníků.
Přednáška byla rozdělena na dvě části: Teo-
retickou, ve které fyzioterapeutky seznámily 
posluchače s  obecnými i specifickými fyzio-
terapeutickými metodikami, a aktivní, kde 
si účastníci vyzkoušeli prakticky teoreticky 
přednesené metodiky a snažili se je zvládnout 
aktivně. Dále byli seznámeni se specifickou 
metodikou tejpování kineziotejpem, u níž je 
předpoklad aktivního využití u této zdravotní 
skupiny, s možností odlehčit alogické sympto-
matologii.
Vzhledem k pozitivní odezvě vystoupení obou 
fyzioterapeutek je pořadatelé požádali o další 
spolupráci v příštích letech. S touto prezenta-
cí byly obě strany velmi spokojeny. Byl to pří-
jemně strávený den pro účastníky, pořadatele 
i lektory.

Mgr. Veronika Buldová
RFM

Kurz Bazální stimulace v MNO
certifikovaného kurzu obdržel certifikát vystavený 
Mezinárodní asociací Bazální stimulace, který je 
platný ve všech zemích Evropské unie. V konceptu 
Bazální stimulace se nejprve začal vzdělávat nejen 
ošetřovatelský, ale také terapeutický personál (fy-
zioterapeuti, ergoterapeuti, logopedové) a lékaři z 
oddělení intenzivní a následné péče. Později pak i 
z ostatních oddělení. 
Již v roce 2005 byl koncept Bazální stimulace v 
ošetřovatelské péči v Městské nemocnici plně 
integrován nejen do péče, ale také do ošetřova-
telské dokumentace (ošetřovatelská anamnéza, 
ošetřovatelský plán, překladová zpráva). V témže 
roce natáčela Česká televize první dokumentár-
ní pořad o konceptu Bazální stimulace, kdy část 
natáčení proběhlo také v  Městské nemocnici Os-
trava. Premiéru měl tento pořad v den historicky 
1. česko-slovenského kongresu Bazální stimulace 
v listopadu 2005 ve Frýdku-Místku. Kongresu se 
zúčastnila spoluautorka konceptu prof. Christel 
Bienstein, vedoucí Institutu výzkumu v ošetřova-
telské péči na Lékařské fakultě Univerzity Witten/
Herdecke v Německu.  Na konferenci úspěšně pre-
zentovala také Městská nemocnice Ostrava   im-
plementaci konceptu Bazální stimulace do péče. 
Od roku 2006 probíhají v České a Slovenské repub-
lice certifikace proškolených pracovišť konceptu 
Bazální stimulace, kdy na základě úspěšného 

Co se děje na oddělení Dětského lékařství  

Seminář 
Sdružení  
zdravotně 
postižených 
občanů a 
jejich přátel

čtyřfázového odborného auditu – odborné su-
pervize je zařízení udělen certifikát pod hlavičkou 
Mezinárodní asociace Bazální stimulace a INSTI-
TUTU Bazální stimulace. Městská nemocnice pat-
ří k prvním certifikovaným pracovištím konceptu 
Bazální stimulace v České a Slovenské republice.“
Je nutné také zmínit, že implementace kon-
ceptu Bazální stimulace byla v MNO realizová-
na díky vizionářskému a velmi průkopnickému 
vedení a za podpory tehdejší náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči paní Ludmily Kláskové, 
díky ní a díky nadšenému ošetřujícímu perso-
nálu MNO poskytujeme tuto kvalitní a holistic-
kou péči našim pacientům již více než deset let 
v tak širokém rozsahu.

Mgr. Kamila Majkusová
Oddělení ošetřovatelské péče

Vzdělávání zaměstnanců Městské nemoc-
nice Ostrava z projektu „Vzdělávejme se pro 
růst v MSK II“

- Kurz Strážný
Návrhy na realizaci těchto aktivit, včetně ná-
vrhů účastníků, vzešly z požadavků vedoucích 
pracovníků nemocnice. Dle kladných ohlasů 
zaměstnanců realizované kurzy byly přínosné 
pro jejich další práci, což bylo cílem celého pro-
jektu. 
V  těchto dnes probíhá vyúčtování posledních 
školení, které proběhly v červenci. Díky zapoje-
ní do tohoto projektu jsme získali finance nejen 
na vzdělávací aktivity, ale také na mzdy zaměst-
nanců za dobu účasti na školení.

Irena Hlavatá
vedoucí Oddělení vzdělávání
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Přihlášku a podmínky ankety naleznete na webových stránkách 

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester

sestra.kr-moravskoslezsky.cz 
Anketa je určena pouze pro odbornou veřejnost.

Uzávěrka podání  
přihlášky je 18. 9. 2015.

Svou sestru můžete nominovat do těchto kategorií:
1. ambulantní sestra
2. sestra u lůžka 
     (zahrnuje následnou, ošetřovatelskou, paliativní a hospicovou péči)

3. sestra domácí péče
4. porodní asistentka
5. ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

Přihlas svého kandidáta!

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
na galavečeru 5. 11. 2015

Oficiální partneřiGenerální partner Hlavní partner

- rozšířen nový sortiment nanuků Algida, Prima
- rozšířená nabídka čepovaných nápojů (kromě 
stávající kofoly nabízíme malinovku)
-od 1. září nově provoz v ranních hodinách od 
06.00 hod. (doporučujeme objednávky většího 
množství chlebíčků atd. řešit dopředu nebo v 
pozdějších hodinách). Můžete se těšit na nové 
snídaňové menu.
- pronájem grilu. Nabízíme pronájem plynové-
ho grilu americké značky 
Char-Broil na Vaši grilovačku.

Pro bližší informace volejte 605 958 059 
nebo pište na info@jlallforyou.cz.

 Tým Bistra JL all for you s.r.o. 

I v  nabitém programu Letních shakespearov-
ských slavností a velkých vedrech si našla čas 
a přišla v odpoledních hodinách navštívit od-
dělení Dětského lékařství a JIP herečka Dana 
Batulková. Vzácný host přišel díky občanskému 
sdružení KIWANIS, které s dětským oddělením 
nemocnice dlouhodobě spolupracuje. 
Na pondělí 27. 7. 2015 se děti našeho dětského 
oddělení moc těšily. Kája, Páťa, Danielka, Lucka a 
ostatní pacienti, kteří museli tropické prázdninové 
dny trávit na nemocničním lůžku, s nadšením paní 
Batulkovou spolu s  prezidentkou Občanského 
sdružení KIWANIS Ostrava Evou Pastuškovou uví-
tali. Společně si vybarvili Kiwanis panenku, která 
není pouze kamarádem a hračkou, ale i pomocní-
kem při komunikaci lékaře s dítětem. Lékař může 
malému pacientovi například ukázat, jaká vyšetře-
ní ho čekají. Dítě pak lépe snáší průběh léčby. 
Děti neváhaly a paní Batulkové se ptaly na vše mož-
né. Na její kariéru, na děti, jak tráví léto. Ona sama 
pak zavzpomínala na pobyt svých dětí v nemocni-
ci, ptala se na školu, na rodinu, koníčky. Příjemné-
ho hovoru se účastnila také paní náměstkyně pro 

Na výlet do Dolní oblasti Vítkovic, konkrétně do 
Světa techniky, se v  pátek dopoledne vydalo 
celkem pět uživatelek Domu sociálních služeb 
v  Ostravě-Radvanicích. Z  nabízených expozic si 
postupně prohlédly Svět vědy a objevů, Svět ci-
vilizace a Svět přírody a samy si zde také některé 
„vědecké objevy“ vyzkoušely.
Všechny účastnice se shodly na tom, že se jedná o 
velmi poutavou výstavu, a i když je určena zejmé-
na pro mladší generace či pro mužské badatele, 
každou z nich něco zaujalo a dozvěděly se hodně 
zajímavých informací.
Po prohlídce vnitřních prostor si odpočinuly v při-
lehlé venkovní zahradě, kde společně zhodnotily 
čas strávený mimo areál radvanického Domu so-
ciálních služeb. 

Mgr. Jana Zádrapová

Herečka Dana Batulková navštívila děti v naší nemocnici

Uživatelky  Domu 
sociálních 
služeb 
navštívily Svět 
techniky

ošetřovatelskou péči Mgr. Miloslava Sachová, která 
si také s chutí jednu panenku vybarvila.  Příjemné 
odpoledne bylo završeno předáním nádherných 
pestrobarevných lvíčků, které děti dostaly za odva-
hu, a také dalších drobných dárků.
Moc děkujeme za návštěvu a těšíme se na další!!!

(red)

Bistro 
aktuality srpen 2015
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Jménem svým a jménem všech zaměstnanců 
LDN bych rád poděkoval dobrovolnickému cent-
ru ADRA a dobrovolníkům z občanského sdružení 
MARANATHA, konkrétně panu Juraji Turócimu a 
velmi komunikativní a energické Karolíně Lukšové 
za zorganizování a realizaci pomoci s  revitalizací 
brány, branky a části plotu, která proběhla tento 
měsíc. Tento vstup na detašované pracoviště LDN 
a DSS byl značně zkorodovaný. Práce zahrnovaly 
broušení a nátěry. Dále pak byli dobrovolníci vyu-
žiti i na údržbu zeleně.
Dobrovolníkům patří ještě jednou mé velké podě-
kování.

Jan Vavroš
Oddělení provozně technických služeb

LDN

Chirurgie E
Vážený pane řediteli, 
nejprve bych Váš chtěl pozdravit a popřát hodně 
pracovních úspěchů a taky úspěchů v soukromí.
Stal se mi těžký úraz, po kterém mi musela být 
amputována dolní končetina, poněvadž mi hrozi-
la otrava krve. Byl jsem pak ošetřován na oddělení 
Chirurgie E, kde všechny sestřičky ošetřovatelky, 
nejen mě, ale ostatní pacienty, obsluhovaly velmi 
dobře. Totéž můžu říct o lékařích a panu primáři 
Mrázkovi. Práci, kterou provedli, byla profesionální 
a mám k  nim velkou úctu. Taky bych chtěl podě-
kovat lékařům a sestřičkám v příjmové ambulanci, 
kam chodím na kontroly a převazy. Nemohu zapo-
menout na dispečery sanitárních vozů, řidiče a po-
mocníky, kteří jsou ochotní, pomáhají pří nástupu 
a výstupu z vozidla. Těm bych chtěl také poděkovat 
za práci, kterou vykonávají. Také hlavně Vám, pane 
řediteli, děkuji za profesionální zaměstnance, kteří 
odvádějí svou práci na jedničku.

S pozdravem 
Karel  M.

Poděkování oddělení 
Dětského lékařství
Dobrý den,
moc bych chtěla poděkovat personálu dětského 
oddělení. Všem sestřičkám a obzvláště panu dok-
torovi Františku Šimčíkovi za perfektní péči, moc 
moc děkujeme, že pro nás byl pobyt díky Vám a 
Vaší péči mnohem méně stresující.

Kateřina J. a malý pacient Davídek

Poděkování 
endokrinologické 
ambulanci a ORL
Velmi ráda bych moc poděkovala jménem svým a 
jménem celé mé rodiny za svou maminku Hanku 
V., která se u Vás léčila s hyperaktivní štítnou žlázou 
a nyní je šťastná a spokojená po operaci :). Poděko-
vání patří zejména paní doktorce Marii Dolečkové, 
paní doktorce Dagmar Dittrichové, sestřičce Bo-
žence Žurkové a vůbec celému zdravotnímu perso-
nálu endokrinologie a paním doktorkám Haně Še-
děnkové a Barboře Tomešové z oddělení ORL (opět 
včetně celého zdravotního personálu)   za nejen 
skvělý profesionální, ale také lidský přístup. Za to, 
že paní doktorky vždy VELMI OCHOTNĚ s mamin-
kou vše prodiskutovaly, vysvětlily, pomohly. Sest-
řičkám za to, že kdykoliv přišly na pokoj, tak byly 
usměvavé, ochotné,  dodržovaly soukromí pacien-
ta, ráno chodily jak myšky, aby nikoho nevzbudily. 
Ještě nikdy jsem neslyšela od své maminky, aby mi 
řekla, že to je v nemocnici fajn :). 
Velká pochvala také sanitárnímu personálu!
Ještě jednou velké díky Vám všem!!!

Veronika V.

Poděkování Gynekologii
Dobrý den,
dne 17. 5. 2015 jsem byla přijata na oddělení 
Gynekologie a porodnictví pod vedením pana 
primáře MUDr. Ožany. I když zrovna v té době na 
oddělení měnili okna a spousta toho bylo provi-
zorního, péče a kvalita se tím v žádném ohledu 
nezhoršila. Chtěla bych touto cestou velice podě-
kovat panu primáři, všem lékařům i sestřičkám za 
velmi vzornou péči i psychickou podporu nám, 
pacientkám. 

S pozdravem                    
Vděčná pacientka Alena B.

Děkuji 
koronární jednotce
Dobrý den, 
moje maminka ležela u vás v nemocnici na oddě-
lení JIP – Kardiologie, koronární jednotka. Touto 
cestou bych moc chtěla za sebe i za ni poděkovat, 
za vynikající přístup, pomoc a veškerou péči, kte-
rou vaši pracovníci vykonali od samotného první-
ho vyšetření, včetně celého pobytu v nemocnici. 
Díky vašim zaměstnancům, kteří byli neustále v 
dobré náladě a tuto náladu předávali mamince 
i ostatním pacientům, tento pobyt v nemocnici 
všem zpříjemnili. 

Proto ještě jedno velké díky.

Poděkování ORL
Dobrý den,
chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolek-
tivu oddělení ORL za vysoce profesionální a přede-
vším lidský přístup. Z důvodu operace štítné žlázy 
jsem byla hospitalizována od 20. května po dobu 
jednoho týdne.
Po celou dobu hospitalizace jsem se setkávala s 
příjemnými a ochotnými lékaři i sestřičkami, za což 
jim moc děkuji.
S pozdravem

Pavla B.
Dětmarovice 

Poděkování 
dobrovolnickému 
centru ADRA Ostrava
a občanskému 
sdružení 
MARANATHA

MUDr. Iva Matušková 
soukromá zubní ambulance
areál Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy, 
budova V 
Oznamuje zahájení provozu zubní ambulance od 
1. 7. 2015.
Ordinační hodiny:  
pondělí 08.30–12.00
úterý 08.30–14.00
čtvrtek 08.30–14.00
Kontakt: 596 193 302, 777 428 394
Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovna-
mi. Poskytujeme služby hrazené ze zdravotního 
pojištění i nadstandardní placené výkony.

V měsíci srpnu 
slaví významné 

životní jubileum:

Věra Vacková
Alena Bakešová 
Dáša Högerová

MUDr. Pavla Karlová 
Dagmar Kolibáčová 

Mária Pragerová  
Vladimír Taraba 
Vlasta Trnková

Hana Kišová 
Vilemína Malá 

MUDr. Aleš Sládek
Ivana Kašpárková 

Marcela Zavadilová 

Pracovní výročí
40 let v MNO:
Anna Bordovská

MUDr. Milan Kremer 
MUDr. Petr Nencka 

35 let v MNO:
Jana Raidová

30 let v MNO:
MUDr. Radim Kryza

25 let v MNO:
PhDr. Svatopluk Antoš 

PhDr. Táňa Bártová 
MUDr. Marek Ožana

Iva Semenďáková 

20 let v MNO:
Hana Frydryšová 

MUDr. Eva Horáková
MUDr. Vladislav Marek

Marcela Marková 
Eva Oravová 

Denisa Orságová
Bc. Jitka Pachulová 

Olga Popovová 
Jarmila Tichavská 

Mgr. Olga Večeřová  
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