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Hyperbarická komora slouží už 50 let

Personální změny
platné od 1. 9. 2015
• do pozice náměstka pro ošet-

řovatelskou péči byla jmeno-
vána Bc. Gabriela Goryczková

• pan Stanislav Saksa byl přijat 
na pozici vedoucího Kanceláře 
ředitele a zároveň byl pověřen 
zastupováním funkce ekono-
mického náměstka ředitele 
MNO

• Ing. Agáta Dostálová byla 
jmenována vedoucí Odboru 
personalistiky a platů

Jak dál v  investiční výstavbě Městské 
nemocnice Ostrava
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Jak dál v investiční výstavbě Městské nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava hostila II. konferenci Dětského 
lékařství na téma „Neonatologie aktuálně“
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Městská nemocnice Ostrava má miminko číslo 1111

Investiční výhled nemocnice

MNO má nový RTG přístroj pro zlepšení léčby onemocnění zažívacího traktu
Od počátku září 2015 je na endoskopickém 
pracovišti Městské nemocnice Ostrava uve-
den do provozu nový moderní RTG přístroj, 
který svou špičkovou technologií napomáhá 
dalšímu zlepšení  diagnostiky a léčby celé 
řady onemocnění zažívacího traktu.
Je využíván jednak samostatně a jednak 
v  kombinaci s  celou škálou endoskopických 
vyšetřovacích metod. Ročně na něm bude 
provedeno kolem pěti set výkonů jak pro
hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty.
Nejčastěji bude využíván v  diagnostice a léč-
bě onemocnění slinivky břišní a žlučových cest 
(výkony pod rentgenovou kontrolou – ERCP, 
PTCD), budou se zde provádět i výkony kombi-
nované s endoskopickou ultrasonografi í, kolo-
noskopií (vyšetření tlustého střeva), dvoubalo-
novou enteroskopií (vyšetření tenkého střeva)
a v   rámci spolupráce s  ostatními oddělení-
mi nemocnice zde budou prováděny i další
intervenční výkony.
Uvedení tohoto přístroje do praxe znamená 
výrazné zlepšení diagnostiky i terapie na na-
šem gastroenterologickém pracovišti. Díky 
moderním technologiím je zajištěno vyšší bez-
pečí pro pacienty i personál a mimo jiné, i díky 
plné digitalizaci, zlepšení komunikace mezi 

jednotlivými pracovišti nejen v rámci nemocnice, 
ale i mezi  zdravotnickými zařízeními.
Za zmínku stojí i to, že v  rámci rekonstrukce
a instalace nového přístroje bylo na naše praco-
viště zakoupeno a zřízeno i 5 dalších monitoro-
vaných lůžek. Na nich budou sledováni pacienti 
po uvedených výkonech, které ve většině přípa-
dů provádíme v celkové anestezii či po nitrožilní 

(popřípadě inhalační) aplikaci zklidňujících
a protibolestivých léků.

 prim. MUDr. Milan Kremer
 MUDr. Petr Kovala
 Interna – Gastroenterologické centrum

RTG přístroj Siemens Artis Zee
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Začátek školního roku vítaly také děti v Městské nemocnici 
Ostrava a Dětském rehabilitačním stacionáři

Městská nemocnice se stala hrdým partnerem 2. ročníku Avon pochodu 

O 10 dní později oslavily svůj první 
školní den také děti z Dětského reha-
bilitačního stacionáře.

Otevření stanice K oddělení
Geriatrie a Interna

Dne 1. 9. 2015 jsme po 3 letech opět 
otevřeli na našem oddělení stanici K. 
Jedná se o 26 lůžek následné péče 
v režimu ošetřovatelských lůžek LDN. 
Tato lůžka budou sloužit pro dolé-
čení pacientů vhodných již jen pro 
ošetřovatelskou péči. Podmínkou pro 
přijetí pacientů je podepsaná žádost 
do LDN ještě před přijetím pacien-
ta na oddělení.  Pacienti již musí mít 
stabilizovanou akutní fázi svého one-
mocnění a dále potřebují zlepšit nebo 
udržet svou soběstačnost, mobilitu
a celkově zlepšit kvalitu svého života. 
Pobyt pacientů zde je časově omezen 
na 5 týdnů, poté musí být propuště-
ni do domácí péče nebo přeloženi na 
sociální lůžka. Pacienti k intenzivnější 
rehabilitaci budou nadále překládáni 
na rehabilitační lůžka LDN v  Radva-
nicích.
 MUDr. Rostislav Sojka
 primář oddělení
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31. 8. 2015 – Záchranář Kryštůfek v Městské nemocnici

Proč si do nemocnice přibalit knihu?
Hospitalizace, zvláště dlouhodobá, před-
stavuje pro člověka zátěžovou situaci. Při-
náší sebou odloučení od rodiny a přátel, 
změnu obvyklého denního režimu, zaběh-
nutého řádu a návyků, vyřazení z pracov-
ního procesu a absenci oblíbených aktivit. 
Přesto je možné si pobyt v nemocnici zpří-
jemnit, a sice čtením. 
Četba je činnost, která nevyžaduje fyzickou 
námahu a při vhodné volbě literatury není 
ani psychicky náročná. Čtení naopak psy-
chickou zátěž mírní, ovlivňuje pozitivně lid-
skou mysl a podporuje proces uzdravování. 
Síla příběhů spočívá ve schopnosti vtáh-
nout čtenáře do imaginárního světa, 
v  němž může alespoň dočasně zapome-
nout na svá trápení. Či právě opačně může 
čtenář zvolit příběh připomínající jeho reál-

nou situaci a zhodnotit své postoje. Záleží 
na pacientově motivaci ke čtení. Každo-
pádně s dobrou knihou plyne čas rychleji, 
což všichni pacienti jistě ocení.
S  výběrem těch správných knih ochotně 
a odborně pomohou pracovníci Knihovny 
města Ostravy v ústřední knihovně a 27 po-
bočkách v městských obvodech.
Příjemné čtení během uzdravování přeje

 Vaše Knihovna!!!

Městské nemocnici Ostrava, p. o.,
bylo k  1. 9. 2015 uděleno rozhod-
nutí o prodloužení akreditace
k uskutečňování praktického vy-
učování v akreditovaných zdravot-
nických bakalářských oborech pro 
přípravu porodních asistentek

Klíčový režim v Městské
nemocnici Ostrava
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Městská nemocnice Ostrava pořídila nový přístroj pro léčbu srdečních arytmií
Městská nemocnice Ostrava, p. o., pořídila 
nový přístroj pro léčbu  srdečních arytmií. 
S  přístrojem pracují na oddělení Kardio-
logie, konkrétně na arytmologickém sále. 
Díky tomuto přístroji lze pomoci i pacien-
tům s komplexní poruchou srdečního ryt-
mu, jako například fi brilace síní nebo někte-
ré formy komorových arytmií. 
Fibrilace síní je nejčastější arytmie, jejíž 
výskyt souvisí s věkem. Je často součástí 
kardiovaskulárních  onemocnění v širším 
slova smyslu. Pro tyto arytmie je typická 
velmi rychlá, chaotická elektrická aktivita 
v síních, která se nepravidelně převádí na 
komory. Ztráta synchronizace mezi síně-
mi a komorami vede  ke snížení  čerpací 

schopnosti  srdce. Subjektivně bývá vní-
mána různě, při neléčení  nebo zanedbání 
může vést  až k srdečnímu selhání. Nejzá-
važnějším problémem  však zůstává rizi-
ko kardioembolizační mozkové příhody. 
Po podstoupení zákroku v podobě katétro-
vé radiofrekvenční ablace se ve vysokém 
procentu daří arytmii odstranit a pacienti 
se často zbaví i léků s tím souvisejících. 
Toto vyšetření se provádí pomocí systému 
pro 3D mapování srdce Ensite Velocity EE 
3000. 
Systém slouží k invazivnímu kardiologic-
kému vyšetření elektrické srdeční aktivity 
a k   posouzení závažnosti arytmie a me-
chanismu jejího vzniku. Umožňuje také 

vytvoření  3D elektroanatomickou virtuální 
mapu, pomáhá v lepší vizualizaci umístnění 
katétru v levé srdeční síni za minimalizace 
rentgenového záření (obrázek 1).  Cílené 
poškození (zjizvení) srdeční tkáně je ohra-
ničené, o průměru a hloubce několika mi-
limetrů, takže neovlivňuje čerpací funkci 
srdce. Množství aplikované energie lze řídit. 
Celý výkon trvá přibližně 4–5 hodin. Pohyb 
katétru cévami a v srdci nebolí a zpravidla 
není ani vnímán. Pacienti po výkonu leží v 
nemocnici  2–3 dny a domů se vrací s nor-
málním srdečním rytmem.

 MUDr. Marcel Heczko, Kardiologie
 Ing. Veronika Jarošová, BMI

Obrázek 1: Levá síň. Vpravo vyselektovaná síň z CT vyšetření, vlevo matematický model vytvo-
řený systémem Ensite Velocity EE 3000 s ohraničenými lézemi plicních žil.

Obrázek 2: Zesilovač a vozík Ensite (vlevo), 
DWS (vpravo)

Vážení zaměstnanci,
v případě dostatečného zájmu z Vaší strany 
chystá vedení nemocnice opět od roku 2016 
organizaci jazykových kurzů, v současné době 
probíhá výběr vhodného dodavatele. 
Kurzy budou probíhat v zasedacích místnos-
tech nemocnice.  Na kurz přispěje zaměstnan-
cům max. 50% z ceny kurzu zaměstnavatel, 
50 % si bude hradit zaměstnanec. Docházka 
do kurzu bude vyhodnocována a bude nutno 

dodržet pravidlo 70% účasti za čtvrtletí. Při 
nedodržení této podmínky nárok na příspěvek 
zaměstnavatele zanikne.
Již nyní můžete na intranetu ve složce Doku-
menty > Vzdělávání > Jazykové kurzy najít
přihlášku, kterou v  případě zájmu o některý 
kurz zašlete do 31. 10. 2015 na Oddělení vzdě-
lávání.
  Irena Hlavatá
 vedoucí Oddělení vzdělávání

Zástupci společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. předali dětem
hodnotné dárky a šek na pět tisíc korun

Jazykové kurzy 2016
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Bistro – aktuality
září 2015

připomínáme novou otevírací
dobu platnou od 1. září
PO–PÁ 06.00–17.00 h
SO, NE, SVÁTKY  12.00–17.00 h

Snídaňové menu 06.00–09.30 h
MENU 1:
4 ks fornetti + oplatek + nápoj dle 
výběru
MENU 2:
1x croissant (máslový nebo více-
zrný) + oplatek + nápoj dle výběru
MENU 3:
2 ks párek, pečivo 2 ks (chléb 
nebo rohlík) + oplatek + nápoj
dle výběru

Výběr možných nápojů k menu: 
káva, espreso, kakao, džus, čaj,
kapučíno

Jednotná cena 38 Kč.

rozšíření sortimentu ZDRAVÉ
VÝŽIVY – různé druhy hroznových 
cukříků BIJODAR, kokosová ta-
pioka, mrkváčky povidlové, sojové 
jogurty, dezerty, zelňáčky, bezlep-
kové kukuřičné křupky a jiné...

Pro bližší informace, objednávky:
T: 605 95 80 59 
E: info@jlallforyou.cz.

Tým Bistra JL all for you s.r.o. Vám 
přeje dobrou chuť!!!

Tým zdravotníků z Městské nemocnice Ostrava se opět 
úspěšně prezentoval na akci Hrad žije první pomocí

Poděkování Metabolické JIP

Děkuji Neurochirurgii

Děkujeme za syna Ondřeje

Poděkování Neurologii
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Pokud se Vám zdá, že dnešní doba je 
příliš uspěchaná a pro samou práci se 
trochu zapomíná na zábavu, máme pro 
Vás horký kulturní tip. Hudební skupi-
na Manic Street Medics revival chys-
tá svůj další koncert, tentokrát v  lehce 
pozměněné sestavě. Jestli máte rádi 
hudbu kapel Olympic, Lucie, Horkýže
Slíže, Kabát, Katapult a mnoha dalších, 
rádi se s Vámi uvidíme v sobotu 7. listopa-
du 2015 od 18,30 hod. v Ostravě-Porubě 
v rockovém klubu Chlív. 

Bude fajn, když se potkáme i v jiném než 
jen pracovním prostředí a prožijeme spolu 
hluboký kulturní zážitek.

P. S.: Doporučený outfi t je rockový…

Za kapelu Manic Street Medics revival

  Michal Mihula 
  kytara, zpěv
  Gynekologie
  a porodnictví, Ostrava
  
  Lukáš Adamko
  basová kytara, zpěv
  Chirurgie, Praha 
  
  Róbert Kroupa
  bicí nástroje
  Neurochirurgie, Ostrava 

 www.chliv.cz

MUDr. Petr Černý 
Božena Šrotková 
Ludmila Kozelská 

Dagmar Valečková 
MUDr. Jan Albrecht 

Mária Mihalová 
Miluše Chamrádová 
Dagmar Křenková 

Věra Mazáková
Jana Slováková 
Dana Uřinovská 

Pracovní výročí
 

35 let v MNO:
Naděžda Bártová
Lucie Janošová

Bc. Jiřina Kristinová 

30 let v MNO:
MUDr. Marcel Frýbl

Dana Jurečková
Jana Lukášová 

25 let v MNO:
Pavla Bernhauerová 

Rudolf Poledník

20 let v MNO:
František Bohuš 

Ing. Helena Komárková 
Dagmar Majerová 
Renata Muroňová 
Alena Puchnerová

V měsíci září
slaví významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování ChirurgiiPoděkování ORLPoděkování
odd. Geriatrie a Interny

Gynekologie a porodnictví

Poděkování CPE Poděkování Kardiologii

Kam za kulturou
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