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Městská nemocnice Ostrava vykazuje
za devět měsíců roku 2015 kladný
hospodářský výsledek. Ten je docílen hlav-
ně úsporou nákladů a plněním celkových 
výkonů. Na tomto výsledku se podílí všech-
na oddělení MNO, jejíž většina plní, a do-
konce překračuje plánovaný hospodářský 
výsledek a u zbývajících je předpoklad spl-
nění hospodářského výsledku za rok 2015.
Na základě velmi dobrých výsledků hos-
podaření jednotlivých nákladových stře-
disek, za něž patří všem zaměstnancům 

velké poděkování, a předpokladu splnění 
hospodářského výsledku za rok 2015 roz-
hodlo vedení MNO vyplatit všem zaměst-
nancům odměny. Ty budou vyplaceny ve 
výplatě za měsíc listopad (14. prosinec). 
Výše celkových odměn se bude odvíjet 
od hospodářského výsledku za období le-
den–říjen 2015. Způsob výpočtu a výplaty 
odměn konzultuje vedení MNO s  oběma 
poradními sbory (NLP a NOP). 
V  současné době rovněž započínají pří-
pravné práce na tvorbě fi nančního plánu 

na rok 2016. Jeho součástí jsou změny 
systému odměňování v  oblasti pobídko-
vé složky mzdy (odměny), placení služeb
a kariérní řád v oblasti osobního ohodno-
cení. Změny se chystají rovněž v  oblasti 
zaměstnaneckých benefi tů a penzijního 
připojištění pro zaměstnance MNO.
Chceme udělat maximum možného pro 
personální stabilizaci zaměstnanců MNO.

Městská nemocnice Ostrava hospodaří se ziskem

Nemocniční kaple znovu otevřena

Staniční sestra Oddělení šestinedělí ve fi nále ankety
„Moravskoslezská sestra 2015“

Personální změny
Od 1. 11. 2015 byla do funkce
primářky oddělení Psychiatrie
jmenována MUDr. Šárka Černohorská.

Od 1. 11. 2015 byl předsedou Rady
primářského sboru jmenován MUDr.
Marian Starý, Ph.D., a pozici NLP tak
doplňuje ve věcech personálních
a mzdových. Ostatní pracovní zále-
žitosti, včetně zastávání pozice
statutárního zástupce, jsou nadále 
v kompetenci NLP MUDr. Františka Jurka.

Stanislav Saksa
ekonomický náměstek

Josef Grochol
ředitel nemocnice
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Maminky na oddělení Gynekologie
a porodnictví Městské nemocnice
Ostrava si pochvalují pomoc studentek 
– nutričních terapeutek

Členové týmu Psychosociální intervenční 
služby pomáhají v krizových situacích

Dne 11. 10. 2015 nás zarmoutila 
zpráva, že zemřel MUDr. Zdeněk 
Halva, chirurg Městské nemocnice
v Ostravě.
MUDr. Halva se narodil 15. března 
1941 v  Ostravě v  rodině středo-
školského profesora. Po promoci 
na lékařské fakultě v  Olomouci 
v roce 1964 nastoupil na chirurgic-
ké oddělení Městské nemocnice
Ostrava-Fifejdy a je až neuvěřitel-
né, že na fi fejdské chirurgii pra-
coval 51 let až do posledních dnů 
svého života, i když v posledních 
letech ho sužovala těžká choroba.
Již brzy po nástupu bylo zřejmé, 
že se jedná o osobnost. Po od-
borné stránce velmi brzy zvládl 
běžné operační postupy a jeho 
konzilia a diagnostické závěry 
byly na vysoké úrovni. Obzvláště 
se věnoval traumatologii – oboru,
který v  hornickém městě měl 
mimořádnou důležitost. Brzy se
vypracoval mezi špičkové pracov-
níky oboru, a to nejen v  ostrav-
ském regionu, ale i v celostátním 
měřítku. Přednesl řadu odborných 
sdělení a publikoval své boha-
té zkušenosti v  odborném tisku. 
Byl vynikajícím operatérem, měl 
velmi dobré výsledky a celá řada 
pacientů mu vděčí za zachování 
funkční ruky nebo nohy, ale také 
za záchranu života. Své odbor-
né zkušenosti předával mladým 
lékařům a rád s  nimi diskutoval
o odborných problémech. Vypra-
coval se až do funkce zástupce 
primáře chirurgického oddělení. 
Měl rád společnost, rád se bavil, 
byl vtipný, pověstné byly jeho 
„kanadské“ žertíky a poněkud
i neformální způsob vyjadřování. 
V  jednání byl přímý a i v  neleh-
kých dobách komunistické nor-
malizace se nebál vyslovit a hájit 
svůj názor. Nebažil po funkcích
a poctách, ve volných chvílích, 
kterých bylo spíše méně, se vě-
noval své manželce a celé rodině. 
Sbíral zbraně, měl rád obrázky, 
rád jezdil na svou chatu u Žerma-
nické přehrady, kde uplatňoval 
své řemeslné dovednosti.

Vzpomínka
Za doktorem Halvou

Milý Zdenku, budeš nám 
chybět, budeme na Tebe 

s láskou vzpomínat.
Za přátele a spolupracovníky 

Karel Dvořák
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Technická analýza chirurgického instrumentária

Seminář o neslyšících pro zdravotníky

Přesně 7. listopadu 2015 uplynulo 7 let, 
kdy byl slavnostně otevřen babybox i 
v naší Městské nemocnici jako patnáctý 
ze současných 67. Je umístěn v pavilonu 
B Dětského lékařství a pomohl zachrá-
nit 7 novorozenců, z  toho pět holčiček 
a dva chlapečky. Tím prvním byla 26. 
ledna 2009 holčička Zorka (Barunka)
a zatím posledním chlapec Alexander –
19. prosince 2012. 
K babyboxu se přichází z ulice Janovské-
ho. Po zmáčknutí červeného knofl íku a 
otevření dvířek se v něm okamžitě zvýší 
teplota na 37 stupňů Celsia. V místnosti 
stálé zdravotnické služby se poté rozez-
ní zvukový a světelný signál a současně 
systém pošle zprávu o aktivaci babybo-
xu na mobilní telefony zdravotníků. V 
příštím roce přislíbila Nadace JISTOTA 
přispět na výměnu babyboxu za baby-
box nové generace, který je nejen vytá-
pěný, ale i klimatizovaný a automaticky 
otevíratelný.
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Magická sedmička
našeho babyboxu
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ných nápravných opatření.
Jelikož jsou činnosti a procesy v institu-
cích velmi rozličné, bylo třeba zavést i 
různé druhy auditu. Nejznámějším a nej-
rozšířenějším typem auditu je v našich 
„končinách“ audit fi nanční neboli audit 
účetních výkazů, který se zaměřuje na 
účetnictví jednotky a je prováděn buď-
to externí nezávislou osobou „z venku“, 
nebo vlastním interním auditorem. Stá-
le více se využívají i další audity, jako je 
třeba audit kvality. Ten naopak prověřu-
je systém řízení kvality v dané instituci 
a jeho účelem je mimo jiné taktéž zjistit, 
zda tento plní požadavky daných no-
rem, resp. ve zdravotnickém prostředí 
i podmínky jí uděleného akreditačního 
rozhodnutí. Kromě jiných auditů se v 
poslední době zavádí i audit dopadů na 
životní prostředí, technický audit nebo 
audit BOZP a podobně. Forenzní audit 
se provádí v případě podezření na proti-
právní jednání, a to především v oblasti 
fi nancí a účetnictví. Všechny tyto audity 
mohou mít řadu důvodů a je jich zpra-
vidla využíváno pro ověření správnosti 
postupů a pro případné učinění kroků 
vedoucích k nápravě.

Je třeba se tedy bát auditu a auditorů? 
Domnívám se, že každý profesionální 
auditor jako nezávislá osoba by neměl 
být nepřítelem, ale pro všechny zain-
teresované osoby a útvary by měl být 
především pracovním partnerem, který 
může svými zjištěnými poznatky a zá-
věry taktéž pomoct a přispět k  řešení 
různých problémů a dalších zjištěných 
negativních jevů. Jedná se o oblast eko-
nomickou, zdravotní, ale i bezpečnost-
ní či technickou. Občas se setkávám s 
názorem u svých přátel (od zubařů po 
právníky) v tom smyslu, že práce au-
ditora je vlastně rutinní, fádní a nudná, 
kdy někteří dokonce dávají rovnítko 
mezi listováním fakturami či jinými lis-
tinami a auditem. Naopak, podle mého 
názoru jde o práci nesmírně zajímavou, 
obecně užitečnou a prospěšnou, která 
je schopna generovat velmi účinné vý-
sledky, např. v  podobě realizovaných 
návazných řešení, což je právě tím, co 
dané organizaci pomáhá nejvíce.

 Ing. Václav Polok
 interní auditor

V každém pracovním prostředí se to 
poslední roky jenom hemží cizími slovy, 
u kterých však ne všichni dobře znají je-
jich přesný význam. Mezi ně jistě patří 
také audit. Slovo audit je v dnešní době 
hojně používán. Přispěla k tomu jednak 
vzrůstající obliba odborných pojmů po-
cházejících ze zahraničí, rovněž ale nut-
nost zavádět nové činnosti a procesy i 
do veřejné sféry. Audit ve svém nejšir-
ším smyslu vždy znamenal a znamená 
obecně přezkoumání určitých činností a 
dokumentů a vypracování zprávy o ná-
lezech, a to nezávislou osobou pro po-
třeby vedení a řízení dané organizace. 
Účelem je zjistit, zda doklady podávají 
platné a spolehlivé informace o reálné 
skutečnosti a obvykle také zhodnotit 
kvalitu systému vnitřní kontroly fi rmy 
nebo dané instituce s upozorněním na 
možná rizika. Vzhledem k rozsahu se 
audit obvykle zabývá dílčími vybranými 
vzorky a jeho výsledek představuje ne-
jen konkrétní zjištění, ale v podmínkách 
interního auditu organizace i návrh na 
způsob jejich řešení v rámci doporuče-

Co je audit

Reminiscence v DSS

Nezapomenutelná dovolená – 4. ročník výstavy plné vzpomínek z dob našich prarodičů

To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezapomenutelné vteřiny.    Karel Čapek

4. ROČNÍK VÝSTAVY PLNÉ VZPOMÍNEK

NEZAPOMENUTELNÁ DOVOLENÁ

5. - 29. 11. 2015
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Dr. Klaun –
léčíme úsměvem i u nás

Představujeme Nemocniční lékárnu Městské nemocnice Ostrava

za vším hledej knihu...

snáz zapomenout na své trápení a od-
loučení od rodiny.
Nabídka je bohatá. Vydávány jsou best-
sellery i klasická literární díla různých 
žánrů pro všechny věkové kategorie,
a to jak ve zkrácených, tak v nezkráce-
ných formách. Knížky bývají načteny
oblíbenými herci, jejichž hlas lahodí
sluchu.
Přijďte si vybrat do Knihovny města 
Ostravy. Děti pobaví „Pan Buřtík a pan 
Špejlička“ Zdeňka Svěráka, dospělí se 
odreagují při poslechu slavného příbě-
hu Jonase Jonassona „Stoletý stařík, 
který vylezl z okna a zmizel“. Další stov-
ky knih do ucha ve formátu CD či MP3 
Vám rádi půjčíme v  ústřední knihovně 
a v pobočkách Daliborova, Dr. Martínka, 
Fifejdy, Hladnovská, L.  Podéště, Opav-
ská, Podroužkova, Přívoz, Svinov, Viet-
namská, Vítkovice a Výškovice. 
 
 Více informací na www.kmo.cz.

Příjemný poslech přeje Vaše Knihovna!!!

Audioknihy označované též jako zvu-
kové knihy, mluvené knihy či knihy do 
ucha zvukově zaznamenávají mluvené 
slovo, obvykle text knihy. Prvními hmot-
nými nosiči nahrávek byly gramofono-
vé desky, pak následovaly audiokazety, 
které vystřídaly kompaktní disky a disky 
ve formátu MP3. V  současné době je 
možné stáhnout si knihy přímo z inter-
netových serverů do vlastních telefonů, 
tabletů a dalších chytrých zařízení. 
Zpočátku byl vývoj audioknih zaměřen 
na osoby se zrakovým postižením. Dnes 
jsou využívanou formou kompenzační 
pomůcky pro slabozraké a nevidomé, 
ale stále častěji je vyhledávají i osoby 
bez zrakového omezení. Audioknihy še-
tří čas, při poslechu lze vykonávat další 
činnosti, např. řídit auto či uklízet, což 
ocení zaneprázdnění lidé, kteří nestíhají 
číst tradičním způsobem. Čtení ušima 
pomáhá také dětem s poruchami čtení. 
Poslouchání příběhů obohacuje slovní 
zásobu a rozvíjí fantazii.
Výhody audioknih ocení i lidé unavení, 
dočasně oslabení. Pro hospitalizova-
né pacienty v nemocnicích představují 
mluvené knihy ukrácení času, relaxaci, 
odpočinek. Zvlášť dětští pacienti mo-
hou při  poslechu pohádek a příběhů 

Audioknihy v knihovně města Ostravy
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Zpráva o proběhlém kurzu NDT Basic
Bobath v pediatrické praxi v DRS

Předání omalovánek dětem 
na oddělení Dětského
lékařství

3. sjezd České asociace zdravotních laborantů

Přijďte fandit – II. ročník Vánočního turnaje ředitele MNO se blíží

Všechny týmy se již těší na Vaši hojnou účast a podporu. Sportu zdar!!!

Kolegové a kolegyně, přátelé a kamarádi, přítelkyně, manželky, děti a jiní rodinní 
příslušníci!
Přijďte podpořit sportovní úsilí celkem sedmi fotbalových týmů, které se zú-
častní již druhého ročníku Vánočního turnaje ředitele Městské nemocnice
Ostrava. 

Poděkování za pletené dárečky
Jménem nemocnice a oddělení Dětského 
lékařství bychom chtěli poděkovat paní 
Ludmile Malíkové, která nám až ze Zlína 
dovezla vlastnoručně upletené soupravičky 
pro miminka. Paní Malíkovou s naší nemoc-
nicí pojí vzpomínka na nejkrásnější okamži-
ky v jejím životě, kdy v naší nemocnici před 
47 lety přivedla na svět své první dítě.
„Jsem už v důchodu, ale moc ráda pletu a 
pletla jsem i na své vnoučky a říkala jsem 
si, že bych pro vás ráda něco udělala. Tak 
jsem přivezla pár svých výtvorů pro ty malé

tvorečky“ říká s úsměvem na tváři paní Lud-
mila a dodává, „já jsem ještě rodila v porod-
nici, která byla v místě dnešního ředitelství, 
od té doby se toho moc změnilo, je to tady 
útulné a moc se mi u Vás líbí,“ dodává paní 
Ludmila.
Ještě jednou moc děkujeme a v této chví-
li už pestrobarevné ponožtičky a čepičky 
hřejí novorozeňátka našeho oddělení.

 Za oddělení 
 VS Mgr. Jana Šadibolová

Kdy: 28. 11. 2015
od 9:00 do 15:00 hodin

Kde: Sportovní hala Sareza
Ostrava-Přívoz,
ul. Hrušovská 15/2953

Kdo hraje: Anesteziologie a resuscitace
Dopravní zdravotnická služba
Chirurgie a úrazová chirurgie
Interna, Kardiologie
Referát ostrahy a informační
služby
Úsek ředitele

S sebou:   Dobrou náladu

č
O
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Bistro aktuality
listopad 2015

Prodej vánočního cukroví 
   různé druhy lineckého cukroví
   balení 250 g, cena od 55 Kč
   balení 500 g, cena od 120 Kč
   rakvičky korpus 90–180 g, cena od 28 Kč
   kokosky 200 g, cena 55 Kč
   vanilkové rohlíčky 150–250 g, od 40 Kč

Objednávky doporučujeme minimálně 
týden dopředu!

Aspikové dorty s vánočním motivem
„kapříka“ – cena 130 Kč
NOVINKA – zapékané rohlíky na grilu
různé druhy – slanina, hermelín
snídaňové menu PO–PÁ: 06.00–09.30 h 
zajištění občerstvení jakékoliv soukromé či 
firemní akce v areálu nemocnice
i mimo nemocnici

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

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

Děkuji Neurochirurgii

Poděkování Chirurgii C

Usměvaví andílci
na Chirurgii

Ta nej porodnice

ORL – děkuji
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Vladimír Debnár
MUDr. Olga Hanzlíková

Ludmila Bártková
Hedvika Fischerová 

Marie Jančarová
Jiří Slíva

Eva Špačková
Naděžda Bártová
Otmar Čecháček

Bc. Anna Gruszková
Zbyněk Mikošek

Miroslava Nováková 
Jana Pátková

Kristýna Kadlecová
Marta Murcková, DiS.

Pavlína Mynářová 
Alena Prosická 

Irena Zádrapová 

Pracovní výročí
 

35 let v MNO:
Dana Chovancová

Dagmar Kolibačová 
Dagmar Vitoušová 

20 let v MNO:
Vladimír Petroš

V měsíci listopadu
slaví významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

Poděkování LPS a Kardiologii

Poděkování sestřičce Kubíkové
ze stomické ambulance

Poděkování Neurologie 
– lůžková stanice A

Poděkování porodnici

Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města    Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava • Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava,

Nemocniční 898/20A Ostrava-Moravská Ostrava pro vlastní potřebu • Sazba: Petr Janáček, e-mail: janacek@xmedia.cz • Náklad 2 200 výtisků • Neprodejné

Foto: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková • Odpovědní redaktoři: Bc. Lucie Branná, Ing. Magda Otáhalová – Referát tiskové mluvčí.

Registrace MK ČR E 15437 • Jazyková úprava: Bc. Lucie Branná

„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


