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Městská nemocnice je největší nemocnicí 
nefakultního typu v České republice i přes 
pokles lůžkového fondu. Lůžková kapaci-
ta však pro nemocnici není to nejdůleži-
tější. Nejdůležitější jsou lidé, kteří pro ni
pracují. 
Hlavní činnost nemocnice, kterou je po-
skytování zdravotní péče podle pravidel 
lékařské vědy a podle znalostí moderního 
ošetřovatelství, manažerská činnost na 
všech stupních řízení i všechny činnosti 
podpůrné, vyžaduje určité počty kvalifi ko-
vaných zaměstnanců. 
Ve všech třech zmíněných oblastech došlo 
a stále dochází k velkým změnám. Již před 
lety byly počty zdravotnického personálu 
proti srovnatelným západoevropským ne-
mocnicím poloviční, zdravotnická produk-
ce však byla srovnatelná. V  ostravském 
regionu se tehdy o příslušnou populaci 
staraly čtyři nemocnice, a to i po základní 
pracovní době. Dnes se již dříve zatížená 
pracoviště přetížila, v určitých oborech až 
mírou neúnosnou. 
Je toho mnoho k  řešení, dokonce velmi 
mnoho. Mnohokrát zdůrazněný fakt, že 
největší tvůrčí potenciál je skryt v  pri-
mářském sboru a sboru vrchních sester,
se nedaří za horšící se atmosféry docenit 
a hlavně využít. Jednou z cest, jak zlepšit 
tento stav v naší nemocnici, bylo ustavení 
Poradního sboru náměstka pro léčebnou 
péči (NLP) a Poradního sboru náměstka 
pro ošetřovatelskou péči (NOP). Poradní 
sbory vznikly pro potřeby řešení odborné 
problematiky související zejména s posky-

továním léčebné a ošetřovatelské péče. 
Jsou to pracovní skupiny znalých, inici-
ativních a pracovitých vám blízkých lidí,
kteří vytvoří přechodový most mezi vámi 
všemi a celým managementem nemocnice.
Ve spolupráci s NLP a NOP plní především 
tyto úkoly:

předkládají podněty k řešení vyplývající 
z provozu klinických pracovišť
prezentují podklady a stanoviska k
odborným otázkám poskytování léčebné
a ošetřovatelské péče, jejichž účelem 
je zkvalitnění a zefektivnění poskytované 
péče 
řeší úkoly, které vycházejí z  potřeb
klinických pracovišť v souvislosti s činností 
a poskytováním zdravotní péče 
vyjadřují se k:

otázkám personálním a mzdovým
problematice odborného vzdělávání 
lékařských i nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků
pracovním podmínkám lékařských i 
nelékařských zdravotnických povolání
investiční výstavbě

Cílem je zlepšení komunikace mezi jednot-
livými obory a efektivnější řešení aktuálně 
probírané problematiky. Úloha poradních 
sborů není snadná a rozhodně nejde o zís-
kávání výhod, ale naopak jejich znalostí, 
v  obou poradních sborech strukturova-
ných podle péče poskytované na chirur-
gických, interních, intenzivních i násled-
ných pracovištích. 
Poradní sbory NLP a NOP pracují v úzké 

spolupráci s  ostatními primáři, vrchními 
sestrami a vedoucími nelékařskými pra-
covníky v tomto složení:

Poradní sbor NLP:
MUDr. Marian Starý, Ph.D. – pro chirurgické 
obory
MUDr. Cyril Kučera – pro pracoviště s an-
esteziologicko-resuscitační a  intenzivní 
péčí a operační obory
MUDr. Radim Kryza – pro interní obory
MUDr. Jiří Haferník – pro ambulantní pro-
vozy a komplement MNO

Poradní sbor NOP:
Mgr. Marcela Murasová – pro chirurgické 
obory
Bc. Jana Kozubová – pro pracoviště s an-
esteziologicko-resuscitační a  intenzivní 
péčí a operační obory
Mgr. Margita Malíšková – pro interní obory
v. s. Beatrica Vavrošová – pro ambulantní 
provozy a komplement MNO
Mgr. Marcela Gabzdylová – pro dlouhodo-
bou a sociální péči (LDN, DSS, DRS, OZSS)

Poradní sbory se schází 1x týdně, v přípa-
dě potřeby i častěji. Dle aktuálně projed-
návané problematiky se schůzek budou 
účastnit hosté a další vrchní sestry a pri-
máři. 
     
 Bc. Gabriela Goryczková, NOP
 MUDr. František Jurek, NLP

Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP

Městská nemocnice Ostrava dokončila stavební a zateplovací práce 
v rámci projektu „Energetické úspory MNO I“
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V Městské nemocnici Ostrava proběhla konference na 
téma „Život s celiakií“

V Městské nemocnici Ostrava začal forenzní audit
Vážení zaměstnanci,
na zasedání Rady města Ostravy dne 8. září 
2015 rozhodl zřizovatel naší příspěvkové 
organizace o provedení forenzního auditu 
hospodaření Městské nemocnice Ostrava 
v období 2011–2014. Zřizovatel provedením 
forenzního auditu pověřil společnost Ernst 
& Young Audit, která má rozsáhlé zkušenos-
ti s prověřováním hospodaření a odhalová-
ním nehospodárností a korupce. 

Nejlepší přehled o případných nehospodárnos-
tech či korupci mají již tradičně lidé blízcí pro-
věřované organizaci – tzn. zaměstnanci a ob-
chodní partneři. Forenzní auditoři proto zřídili 
speciální e-mail a telefonickou linku, na které 
mohou zaměstnanci svá podezření týkající se 
období 2011–2014 anonymně nahlásit a přispět 
tak k prověření nehospodárností či porušování 
zákona. 

Kontaktovat forenzní auditory je možné na
e-mailové adrese forenzni.audit@cz.ey.com
nebo telefonické lince 731 62 72 92.

Předem Vám děkuji za spolupráci s forenz-
ními auditory.
 Josef Grochol
 pověřený řízením MNO

Den otevřených dveří v Dětském rehabilitačním stacionáři
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Nový web Městské nemocnice Ostrava, krok vpřed
Přehledný, aktuální, moderní, nápadi-
tý. Přesně takový je nový web, který 
spustila Městská nemocnice Ostrava na 
stávající adrese www.mnof.cz. Pacienti 
a návštěvníci nemocnice tak mají od 1. 
října k dispozici modernější informační 
portál, který jim hledané informace po-
může nalézt ještě snadněji.
Cílem přechodu ze stávajícího na nový 
redakční systém je především zlepšit 
přehlednost, informovanost a zajistit 
vždy aktuálnost hledaných informací. 
Modernější design lépe odráží současné 
trendy a potřeby webové prezentace. 
Díky potřebným parametrům se doká-
že přizpůsobit různým rozměrům obra-
zovek (např. na tabletech či mobilních 
telefonech). Mobilní verze umožňuje 
mnohem pohodlnější práci s webem na 
mobilních zařízeních.
„S designem nových stránek jsme moc 
spokojeni, už od pohledu působí moder-
ně, změna oproti původním stránkám je 
evidentní. Návštěvnost v  těchto dnech 

Trocha historie:
doména mnof.cz byla registrována 16. října 2000
první jednoduchá prezentace se na ní objevila v prosinci 2000
obrázek č. 1 je z druhé poloviny roku 2003
obrázek č. 2 ukazuje úvodní stánku webu, spuštěného 23. července 2010
obrázek č. 3 odpovídá webu, který byl spuštěn v červenci 2013

A návštěvnost…:
návštěvnost webu měříme pomocí služby Google Analytics od poloviny srpna 2008
průměrný denní počet návštěv v jednotlivých letech:

2008 – 326
2009 – 410
2010 – 445
2011 – 498
2012 – 595
2013 – 702
2014 – 783
2015 – 938, webové stránky v tomto roce zaznamenaly zatím celkem 269 280
návštěv a uživatelé si zobrazili 1 350 129 stránek, to jest 5,01 stránek na návštěvu, 
průměrná doba trvání návštěvy byla 2 minuty a 35 sekund
95,97 % návštěvníků bylo z Česka, 1,22 % ze Slovenska, zaznamenaly jsme i 
stovky zobrazení z Německa, Velké Británie, Polska, USA
dle statistik tvoří nejpočetnější skupinu lidé mezi 25 a 34 lety (26,34 %), násle-
dovaní věkovou skupinou 35 až 44 let (21,71 %) a 45 až 54 let (18,56 %)

 Karel Kilián
 správce informačních technologií

běžně překročí hranici tisícovky uživate-
lů za den. Velkou výhodou je i přehled-
nější navigace s grafi ckými snadno roz-
lišitelnými odkazy. Věříme, že se budou 
lidé lépe orientovat a najdou na strán-
kách vše, co hledají. Nejpodstatnější je 

to, že je web funkční a účelný,“ uvedl na 
závěr ředitel nemocnice Josef Grochol.  

 Bc. Lucie Branná
 RTM

Nové internetové stránky Městské nemocnice v roce 2015

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Pár technických zajímavostí k novému webu:
převedeno bylo bezmála 400 tiskových zpráv a více než 620 stránek, bezmála 
5000 obrázků a 1000 dokumentů. Celkový objem dat je necelé 2 GB.
převod dat trval zhruba 100 hodin, provedeno našim zaměstnancem IT a jedním 
externím pracovníkem (částka 10 000 Kč)
v současnosti zaznamenávají stránky mnof.cz 18 % přístupů z mobilních telefonů
a 6 % z tabletů
jednoduché přidávání a plánování obsahu nám například umožňuje nahrávat až 
několik desítek obrázků najednou, vytvoření galerie je otázkou dvou klepnutí myší
proti původnímu systému jsou zde výrazně širší možnosti přizpůsobení a konfi -
gurace – můžeme zasahovat prakticky do všech částí webu a máme ho pod svou 
kontrolou. Případné požadavky na úpravy jsme schopni řešit vlastními silami.
aktualizace redakčního systému WordPress i doplňků zdarma – vždy tak budeme 
mít nejnovější verzi. Relativně snadná změna designu do budoucna, díky které 
budeme schopni reagovat na aktuální trendy v oblasti webového designu.
kvalitní každodenní zálohování do více úložišť umožňuje snadnou obnovu
v případě havárie či poruchy hardware na straně poskytovatele
v neposlední řadě snížení nákladů na provoz webu
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Je důležité překonávat bariéry v komunikaci s neslyšícími

Tým zdravotníků z  Městské nemocnice Ostrava se úspěšně
prezentoval na Dni otevřených dveří Dopravního podniku Ostrava

Městská nemocnice Ostrava pořádá už počtvrté Podzimní setkání gynekologů
Vážené kolegyně a kolegové,

co nejsrdečněji si Vás dovoluji pozvat na již 
IV. ročník Podzimního setkání gynekologů. 
Již tradičně odborný program zajistí od-
dělení Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava ve spolupráci se zajíma-
vými hosty. Vzácným partnerem pořádané 
akce je Sdružení soukromých gynekologů. 
V  letošním roce bychom se rádi dotknuli 
vzájemného prolínání nemocniční a am-
bulantní péče, úhlů pohledu  obou stran a 
toho, co často druhé straně zůstává utajeno. 
Zároveň bych si přál, aby program byl při-
tažlivý a zajímavý, ne-li dokonce odborně 
zábavný. Pevně věřím, že letošní podzimní
beskydská atmosféra přispěje k  tomu, že
Vaše spokojenost s akcí bude ještě větší než 
v předchozích letech. Přeji Vám krásný od-
borný a společenský zážitek a těším se na 
shledanou na Sepetné.
 MUDr. Marek Ožana
 prim. odd. Gynekologie a porodnictví
Více informací na:
http://www.sanopharm.cz/akce/konferen-
ce-gynekologie/
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Oceněná Knihovna města Ostravy

XIX. Gerontologické dny Ostrava

Vánoční halový turnaj ředitele MNO
Ředitel Městské nemocnice Ostrava pořádá
II. ročník vánočního halového fotbalového 
turnaje „O putovní pohár ředitele MNO“.  

Propozice turnaje:
místo turnaje – velká hala Sareza Ostrava-Přívoz, ul. Hrušovská 15/2953 více na:
http://www.sareza.cz/sportovni-hala-ostrava-privoz/sportovni-hala-velka/
sraz týmů v 08:00, začátek prvního utkání v 09:00
konec turnaje ve 14:30, hala se uzavírá v 15:00 hodin
družstva složená ze zaměstnanců nemocnice, v každém maximálně 10 hráčů/hráček
hrací čas na jedno utkání: 2 x 8 minut + 4minutová přestávka mezi poločasy
hrací systém – každý s každým 
hrací míč – futsalový 
každý hráč musí být vybaven sálovou sportovní obuví (světlá podrážka), sportovním
oblečením, kartičkou pojištěnce a musí podepsat prohlášení o svém zdravotním stavu. 
Účast na turnaji je na vlastní nebezpečí každého hráče a koná se mimo pracovní dobu.
během turnaje není povoleno konzumovat alkoholické nápoje a v prostorách sportovního
zařízení je zakázáno kouřit
startovné 30 Kč na hráče – bude využito na občerstvení

Přihlášky přijímá a další informace poskytne Mgr. Jana Zádrapová: jana.zadrapova@mnof.
cz, kl. 4374. 
 Termín přihlášení do 6. 11. 2015.

Turnaj se uskuteční dne 28. 11. 2015.  K účasti
na sportovním klání jsou zváni všichni
zaměstnanci nemocnice.

Bistro – aktuality říjen 2015
objednávka širokého výběru
vánočního cukroví

aspikové dorty s vánočním
motivem „kapříka“

smažený sýr v sezamové bulce

snídaňové menu PO–PÁ:
06.00–09.30 h

Pro bližší informace, objednávky: T: +420 596 193 417, +420 776 606 461 | E: info@jlallforyou.cz.

široka nabídka kvalitních chlazených hotových jídel –
možnost vzít s sebou na oddělení

zajištění občerstvení jakékoliv soukromé či firemní akce
v areálu nemocnice i mimo nemocnici

sýrové, masové, ovocné obložené mísy, ukázky našeho
sortimentu naleznete ve fotogalerii na našem webu
www.jlallforyou.cz

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

za vším hledej knihu...

e
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Miroslav Chlopek
Bohuslava Kočicová

Hana Kuchařová
Jana Molčanová

Marcela Nohelová
Helena Volková
Eva Výtisková 

MUDr. Marcela Jiříková
Katuše Titorová
Miluše Jochová

MUDr. Marek Ožana
Jiřina Pechová 

Pracovní výročí
 

30 let v MNO:
Milena Říhová 

25 let v MNO:
Šárka Ježová

20 let v MNO:
Leona Murgašová

V měsíci říjnu
slaví významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování
Chirurgii C

Děkuji ORL za
provedenou
operaci a péči

Poděkování
oddělení CPE

Poděkování
Geriatrii a Interně Poděkování

Ortopedii A

Velké poděkování
Urologii
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„Řidič vozidla dopravy nemocných
a raněných“

Cena kurzu je 5.450 Kč 
Předpokládané datum zahájení kurzu:

25. 1. 2016

Městská nemocnice Ostrava, p. o., pořádá
akreditovaný kvalifi kační kurz

Úspěšný absolvent kurzu získá kvalifi kaci pro výkon zdravotnického povolání 
„Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“ s uplatněním ve státních i 
nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách 

v České republice. 

Organizace výuky:
výuka probíhá blokově, pondělí až pátek v době od 8:00 hod., celkem 15 dnů (120 hodin) 
kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí (14. 3. 2016)
frekventanti kurzu obdrží na základě absolvovaného kurzu a úspěšně vykonané závěrečné zkoušky 
Osvědčení MZ ČR o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič 
vozidla dopravy nemocných a raněných

Formulář žádosti o zařazení do kurzu a bližší informace najdete na:
http://www.mnof.cz/odborna-verejnost/vzdelavani-a-rezidencni-mista/odborne-kurzy-2/

Dotazy e-mailem: irena.hlavata@mnof.cz

Podmínky pro zařazení uchazečů do kurzu DNR:
ukončení základního vzdělání 
věk minimálně 18 let
praxe v řízení motorových vozidel nejméně 1 rok 
dobrý zdravotní stav


