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Ve středu 25. listopadu 2015 probíhal  v 
prostorách před jídelnou Městské nemoc-
nice Ostrava prodej ručně vyráběných 
vánočních ozdob, adventních věnců, ple-
tených dárečků, andělů, čertů, Mikulášů 
a spousty dalších milých drobností, kte-
ré vyrábějí šikovné sestřičky z Dětského 
rehabilitačního stacionáře a maminky, 
členky Občanského sdružení Želvička. 
Sdružení působí při DRS s cílem pomoci 
handicapovaným dětem. Díky zaměst-
nancům Městské nemocnice Ostrava a 
široké veřejnosti se zakoupením těchto 
výrobků podařilo vybrat 10.548 Kč.
„Každý, kdo se k  této charitativní akci 
připojil a jakoukoliv částkou ji podpořil, 
přispěl dětem v  Dětském rehabilitačním 
stacionáři. Výtěžek bude použit na komu-
nikátory Big Mack a Step by Step od fy Pe-
tit pro děti z denního pobytu. Mnohokrát 
děkujeme zaměstnancům Vaší nemocnice 
a také veřejnosti,” sdělila předsedkyně Ob-
čanského sdružení Želvička Bc. Hana Se-
menyšinová.

Těšíme se, že i v příštím roce budeme mít 
možnost opět přispět svou malou částí. 
Přejeme sestřičkám a dětičkám v  DRSu, 
aby se komunikátor stal přínosným po-
mocníkem a byl využit k plné spokojenosti 
všech.
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Zaměstnanci i veřejnost opět podpořili děti z našeho Dětského 
rehabilitačního stacionáře

Děkujeme za jakoukoliv pomoc!!!

Občanské sdružení Želvička
Ukrajinská 1534, 708 00 Ostrava-Poruba 

http://oszelvicka.webnode.cz/

A jak nám můžete pomoci sdružení Želvička Vy?

V tomto předvánočním čísle Zpravodaje 
jsme se netradičně našeho pana ředitele 
zeptali na otázky spojené s nejkouzelněj-
ším časem v roce.
1. Co pro Vás znamená slovo Vánoce?
Vánoce pro mě znamenají nejkouzelnější 
čas v roce. Jsou pro mě příjemným zpo-
malením se ve shonu dnešní doby. Vánoce 
jsou nenahraditelné chvíle, kdy trávím čas 
s rodinou, se svými blízkými a přáteli.
2. Pokud byste si mohl vybrat, kde a 
s kým je budete trávit, kde a s kým by to 
tedy bylo?
Není pro mě tak podstatné, kde trávím 
Vánoce, ale to, že Vánoce trávím se svými 
nejbližšími v rodinném kruhu.
3. Ctíte tradice? Pokud ano, které jsou 
Vám blízké?
Ke Štědrému večeru se v naší rodině pojí 
řada tradic. Mezi naše zvyklosti patří zdo-
bení vánočního stromečku, zapálení svíček 
na adventním věnci, jmelí, schování kapří 
šupiny pod talíř, u štědrovečerní večeře na 
stole nechybí talíř s bochníkem chleba, vá-
noční koledy, krájení jablíček apod.
4. Jak podle Vás vypadá Ježíšek?
Kouzelně. Kouzlo Ježíška je nejen pro děti 
jedinečné…
5. Už jste někdy viděl zlaté prasátko?
Pokoušel jste se o to? 

Ač byl v  mém dětství každoroční příslib 
možnosti zhlédnutí zlatého prasátka velký, 
tak jsem zlaté prasátko bohužel nikdy ani 
nezahlédl , možná letos .
6. Je něco, co Vám na Vánocích vadí?
Snad pouze předvánoční nákupní shon, 
marketingový předvánoční tlak ze všech 
stran a rok od roku dřívější zahájení vánoč-
ních prodejů.
7. Jaká pohádka je Vaše nejoblíbenější
a proč?
Pohádky neodmyslitelně patří k Vánocům. 
A Vánoce bez „Popelky“? To snad ani ne-
jde… Pohádková klasika s  pohádkovou 
princeznou.

8. Na který dárek vzpomínáte jako na
nejkrásnější?
Když člověk ohlédne zpět, nevzpomíná 
většinou v souvislosti s Vánocemi na kon-
krétní dárek, ale to hlavní, co zůstává, je at-
mosféra prožitých chvil s rodinou a přáteli. 
A to je ten nejkrásnější dárek, společné 
chvíle s lidmi, které máte rádi.
9. Umíte zabít a vykuchat kapra?
Již dlouhodobě tuto činnost svěřuji svému 
dlouholetému kamarádovi, který je mým 
dvorním dodavatelem kapra na štědrove-
černí stůl.

 Pokračování na straně 2.

Vánoce přicházejí i do nemocnice

• Finanční dary na účet číslo:
1000210002/5500

• Věcné dary
nové i použité rehabilitační
a kompenzační pomůcky

• Plyšové hračky

• Materiální dary
zbytky různých přízí (vlna, bavlna, 
akryl), zbytky látek, stuh, krajek, 
nepotřebné knofl íky, výtvarný 
materiál apod.
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Pokračování ze strany 1.

10. Kdy jste si naposledy zalyžoval
a zažil pravou koulovačku?
Na lyžích jsem už dlouho nestál, ale 
pravou koulovačku jsem zažil o letoš-
ních Velikonocích na horách. Věřím,
že i letos se dočkáme sněhové nadílky 
a mimo koulovačku postavíme i sněhu-
láky.
11. Pane řediteli, skoro na závěr taková
typicky netypická osobní otázka.
Co jste dělal 3. adventní neděli?
(Široký úsměv…) Protože nejen prací živ 
je člověk, vlastnoručně jsem podepiso-
val 1970 PF pro naše zaměstnance.
12. Co byste chtěl popřát zaměstnan-
cům?
Chtěl bych zaměstnancům, kterých 
si velice vážím, poděkovat za celý 
rok 2015, za jejich profesionální práci,
která v  mnohých případech převyšuje 
výrazným způsobem standardní pří-
stup. Chtěl bych jim popřát, aby pro 
ně byly letošní Vánoce časem zasta-
vení, osobních setkání, klidu a pohody. 
Do nového roku bych chtěl všem po-
přát pevné zdraví, které je nezbytnou 
podmínkou spokojeného života, štěstí, 
úspěch a pohodový celý nový rok 2016. 
 (red)

Vánoce přicházejí
i do nemocnice

Elektrochirugie v praxi – pokročilé
elektrochirurgické technologie

Vánoční fotbalový turnaj „ O putovní pohár ředitele MNO“
Reportáž z druhého ročníku halového turnaje v kopané
Sobota, osm hodin ráno. V hale Sareza v Os-
travě Přívoze se rozsvěcují světla, nastavuje 
časomíra a na hřiště vbíhají první borci. Tento 
den, 28. 11. 2015, se konal 2. roční vánočního 
fotbalového turnaje ředitele MNO.
Ručička rozhodčího Michala Broskeviče 
ukazuje přesně 8:30 SEČ a k  prvnímu utká-
ní v  hracím čase 2 x 6 minut jsou připrave-
na mužstva Kardiologie a Ostrahy. Začíná se 
svižně, akce střídá akci. Síly jsou vyrovnané, 
žádná branka nepadla, tudíž první zápas kon-
čí remízou. Druhé utkání mezi týmy Sanitek 
a Chirurgie naznačuje, že obě mužstva mají 
slušně natrénováno a nechybí jim odhodlání, 
hlavně v týmu Sanitek pozorujeme sehranost 
a taktiku boje. Výsledek 2:0 pro Sanitky na-
značuje, kdo v příštích hodinách ovládne hru. 
Časomíra ukazuje čas kousek po deváté a na 
hřiště nastupuje tým Ředitelství proti Interně. 
Mač končí opět remízou, ovšem s brankovým 
skóre 2:2. Po kratičké pauze se nám předsta-
vuje poslední z celkem sedmi týmů, a to ARO, 
které po lítém boji vyhrává nad Kardiologií 2:0 
a odnáší si cenné body do konečného pořa-
dí. Za mohutného fandění přítomných diváků 
z  řad zaměstnanců a rodinných příslušníků 
hra pokračuje i během celého dopoledne. Po 
přestávce, kdy se našich 58 borců občerstvilo 
čerstvými bagetami z  našeho nemocničního 
Bistra, zápasy pokračují. Na hráčích je vidět 
silné odhodlání, ani ubývající síly nenaznačují, 
že by někdo svůj boj o pohár vzdával.

Celý turnaj byl nabit bohatými sportovními
zážitky a střeleckými příležitostmi. Ještě 
před posledním zápasem mezi týmem ARO
a Ostraha nebylo jisté konečné pořadí, po 
dramatickém souboji, kdy si hráči sáhli na dno 
svých sil, zvítězilo mužstvo Ostrahy nejvyšším 
skóre turnaje 4:0. Tato prohra odsunula tým 
ARO na 5. místo.
Vítězem turnaje se s  počtem 10 bodů stalo 
opět mužstvo Sanitek ve složení: Milan Tyle-
ček, Vítězslav Stabla, Pavel Tűrke, Petr Jalan-
džiev, Tomáš Prosecký, Ondřej Jenčo, Jakub 
Tišler, Ondřej Pasterňák, Michal Šataník, Ra-
dek Kociánek. Z  rukou pana ekonomického 
náměstka si cennou trofej odvezli zase na 
svou základnu.  Druzí, s počtem 8 bodů, byli 

naši kardiologové, třetí Chirurgie (6 bodů). 
V závěsu za nimi zůstal tým Ředitelství, ARO, 
Interny a Ostrahy.
Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili. 
Všem hráčům, kteří odehráli během 5 hodin 
21 zápasů, fanouškům za obrovskou podporu 
svých favoritů, panu sudímu za bystré oko a 
spravedlivé rozhodování. Zvláštní poděkování 
patří Mgr. Janě Zádrapové, která se pro tento 
rok stala hlavní organizátorkou turnaje.
Sláva vítězům, čest poraženým. Je ovšem jas-
né, že cílem turnaje bylo především dobře se 
pobavit, odreagovat od pracovních povinnos-
tí a společně si zasportovat. 
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Vítězný tým Sanitek
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Mikuláš, kam se podíváš
V pátek 4. prosince navštívil svatý Miku-
láš a jeho věrní druhové anděl a čert po-
stupně hned tři oddělení naší nemocnice.
Hlasitý dětský smích, někdy i slzička uká-
pla, ale všichni svorně se radovali z  pří-
chodu Mikuláše. Ten nezapomněl vůbec 
na nikoho. Nejprve trojice z Pivovaru Ost-
ravar přišla potěšit naše děti na oddělení 
Jahůdek a Sluníček v Dětském rehabilitač-
ním stacionáři. Děti se Mikuláše nemohly 
dočkat, tak moc se na něj i letos těšily. Za-
zpívaly, zahrály na hudební nástroje a byly 
obdarovány kupou dobrůtek. Mikuláš, an-
děl, ale i čert zase nefalšovaným dětským 
smíchem. Čert dokonce i pohlazením a 
podrbáním na rozích, což se mu tuze líbilo 
a vesele cinkal řetězem a spokojeně vrtěl 
ocasem.
Dětský smích, radost a veselí se nesly i 
oddělením Dětského lékařství. Tady na 
děti čekala hned dvojitá nadílka. Tu první 
spolu s bohatým programem s českými i 
zahraničními koledami zajistily děti ze ZŠ 
Ostrčilova spolu s paní učitelkou Hiklovou 
a panem učitelem Mezírkou. Následova-

la bohatá nadílka adventního kalendáře, 
sladkostí a ovoce, kterou zajistil náš stra-
vovací provoz, a za níž mu moc děkujeme.
Po té do hrací místnosti zavítala i svatá 
trojice doprovázená paní Hanou Pastrňá-
kovou z fi rmy ArcelorMittal Ostrava a paní 
Pastuškovou ze sdružení Kiwanis. Anděl 
s Mikulášem dětem rozdělili speciální ad-
ventní kalendáře, balíčky se sladkostmi, 
omalovánky, pastelky a další dárečky, čert 
jen z povzdálí přihlížel, zda někdo nezlobí. 
Nechyběla ani látková panenka Kiwanis, 
která letos slaví již 15 let, co pomáhá dět-
ským pacientům v nemocnicích překonat 
pocit osamění a strachu z neznámého. 
Každé dítě si svou panenku vymalovalo 
podle své fantazie. Kiwanis panenka není 
pouze hračka. Je to kamarádka a pomoc-
nice – dětí, rodičů, lékařů i zdravotníků.
Odpoledne se svatý Mikuláš zastavil také 
v Domě sociálních služeb, kde v zimní za-
hradě potěšil seniory, kteří se tak na chvíli 
vrátili do dětských let a s radostí na ně za-
vzpomínali.
Nejprve si děti ze ZŠ Ostrčilova pro naše 
uživatele připravily pásmo koled a písní a 
navodily tak příjemnou vánoční atmosféru.
Vyvrcholením celé akce byl příchod Miku-
láše, čerta a anděla, kteří všem uživatelům 

předali mikulášský balíček.
Uživatele, kteří se nemohli vystoupení 
účastnit, pak děti osobně navštívily na po-
kojích, kde jim za doprovodu kytary zazpí-
valy a popřály krásné Vánoce.
Mikuláš ovšem ani po víkendu nezahálel 
a pondělní odpoledne 7. prosince bylo 
neméně zajímavé a poutavé. 
Úderem půl třetí se otevřely dveře a na 
oddělení Dětského lékařství vstoupili tři 
hráči FC Baník Ostrava. Mezi děti přišli ka-
pitán Jiří Pavlenka a jeho spoluhráči Da-

niel Holzer a Davor Kukec ve společnosti 
svaté trojice z Hitrádia Orion. Protože čert 
nenašel žádné zlobivé dítko, ač se snažil 
převelice, přišlo na řadu předávání nadíl-
ky z rukou mladých sportovců: sladkosti, 
drobné upomínkové předměty a nechy-
bělo ani zdravé ovoce. Fotilo se, předná-
šely se básničky, atmosféra byla velmi pří-
jemná a předvánoční. Děti i paní učitelka 
neváhaly a hráčů se vyptávaly na mnoho 
zajímavých otázek. Co jedí, jestli drží něja-
kou speciální fotbalovou dietu, kolik měří 
a váží, jakou školu vystudovali, kolik gólů 
soupeřům nasázeli, jak se k fotbalu dostali 
apod.

Děkujeme za milou návštěvu VŠEM
a těšíme se zase za rok na viděnou.

Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí
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Vánoční svátky a jídlo Kost v krku

Zásady první pomoci

Štědrý den – dodržujeme tradice
Pacienti

Snídaně
pacienti bez dietního opatření – sladká snídaně
diabetici – sýr, graham, chléb
pacienti s  dietou – pečivo, ovocná přesnídávka

Oběd (bezmasý)
pacienti bez dietního opatření – polévka hrachová s opečeným chlebem
porodnice – polévka zeleninová, krupicová kaše s máslem a kakaem, míchaný kompot
pacienti s šetřící dietou – polévka hrášková třená s kapáním, krupicová kaše s máslem,
míchaný kompot / kašovité diety – pyré / diabetici – kaše krupicová dia 
přísné diety, např. s přísným omezením tuků – polévka mrkvová s bramborem,
bramborová kaše, omáčka zeleninová 

Štědrovečerní večeře 
polévka rybí s houskou
pacienti bez dietního opatření – rybí fi lé smažené, citron, bramborový salát, banán, perník
pacienti s dietou – rybí fi lé dušené, citron, bramborová kaše, kompot, banán, piškot
s ovocem / diabetici – piškot s ovocem dia 
redukční diety – rybí fi lé dušené, citron, bramborová kaše, kompot
s přísným omezením tuku – bílková sedlina, bramborová kaše, banán

Večeře z OLVaS bude distribuována na oddělení v 16.00.

Rybářský pean, čelní refl ektor,
držadlo lžíce a zrcadlo! Jak jedno-
duché, jsem přeci profík! Ale v zrca-
dle máte málo světla a nadavujete, 
takže nejprve šel salát a pak jsem 
nalezl na xtý pokus kost zabodnu-
tou v mandli! Ale zvládl jsem to.

A... jak to dělají 
profesionálové?

Máte volný čas a nevíte, jak jej využít?
Chcete se stát dobrovolníkem?
Chcete rozdávat radost pacientům
v Městské nemocnici Ostrava?

Každou první středu v měsíci vždy
mezi 13. a 17. hodinou jste vítáni
v Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava, 
Jiráskovo nám. 1439/4, Moravská Ostrava

jana.zadrapova@mnof.cz
T +420 596 194 374
www.mnof.cz

zuzana.kuperova@adraostrava.cz
T +420 605 784 584
www.adraostrava.cz

Přijďte mezi nás!

Více informací najdete na:

Vaše NEMOCNICE v srdci OSTRAVY
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Duchovní péče v LDN Radvanice

Duchovní péče s pohledu sestry

Úhel pohledu nemocničního kaplana

„Bůh  chce uzdravit celého člověka a v 
evangeliu je uzdravení těla znamením 
hlubšího uzdravení, kterým je odpuštění 
hříchů (srov. Mk 2,1-12).“

V sobotu 28. listopadu 2015 se po
rekonstrukci poprvé v nemocniční kapli 
konala mše svatá. Bohoslužbu zde na
1. adventní neděli  ve 14:30 odsloužil
páter doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodič-
ka, PhD., farní vikář farnosti Moravská 
Ostrava, který zde každou sobotu bude 
mít pravidelně mši svatou ve 14:30.
Přípravy na mši se účastnil i nemocniční 
kaplan páter Václav Tomiczek. 
Nemocniční kaple je denně od 5:00–
19.00 přístupná pacientům i veřejnosti.
Nachází se ve 2. patře pavilonu H1,
oddělení Gynekologie a porodnictví. 
Děkujeme vedení nemocnice za velko-
rysost a vstřícnost.

 Andrej Slodička

V nově zrekonstruovaných 
prostorách nemocniční 

kaple proběhla první
bohoslužba 



STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 8 / PROSINEC 2015

Vánoční večůrek Nefrologické ambulance 27. 11. 2015

Navštívily nás Dobrotety

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

Ve dnech 13.–14. 11. 2015 uspořádalo oddělení 
Gynekologie a porodnictví MNO již 4. ročník 
konference „Podzimní setkání gynekologů“, 
která se konala v horském hotelu Sepetná 
na Ostravici. O velkém zájmu o akci svědčí 
100 registrovaných účastníků. Z  toho bylo 
72 lékařů – gynekologů (nejen z Moravsko-
slezského kraje) a 28 porodních asistentek. 
Odborný program zajistili ze 2/3 lékaři na-
šeho oddělení, kteří prezentovali výsledky a 
práci oddělení a také hosté z jiných zdravot-
nických zařízení (FN Ostrava, Sexuologický 
ústav AV ČR, Gyncentrum, odd. Patologie 

MNO aj.). Akce měla u odborné veřejnosti 
veliký ohlas za svou vysokou odbornou a 
společenskou úroveň. 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval 
všem přednášejícím za výbornou repre-
zentaci nemocnice, agentuře Sanopharm 
za perfektní organizaci a 27 sponzorům 
za podporu, bez které bychom akci nebyli 
schopni uspořádat.
 MUDr. Marek Ožana
 primář oddělení Gynekologie a porodnictví

Konference „Podzimní setkání gynekologů“
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Konference k 25. výročí činnosti DRS MNO

Tradiční předvánoční diagnostický bioptický seminář patologů
v Městské nemocnici Ostrava

Dne 4. 11. 2015 proběhl na Oddělení centrál-
ní sterilizace dozorový audit. Jeho cílem bylo 
ověření nastavených procesů a spolupráce s 
dalšími pracovišti v rámci Městské nemocnice 
Ostrava.
Dozorový audit podle norem ČSN EN ISO 
9001 a ČSN EN ISO 13485 provedli exter-
ní auditoři Ing. Václav Pokorný a Ing. Lenka 
Žďárská. 
Dopoledne navštívili auditoři pracoviště, která 
tvoří zázemí pro Oddělení centrální steriliza-
ce. Zkontrolovali stanovenou dokumentaci a 
hovořili s  Mgr. Kamilou Majkusovou, interním 
auditorem úseku náměstkyně pro ošetřova-

telskou péči, Ing. Petrem Gabrielem, vedou-
cím Oddělení biomedicínského inženýrství a 
Ing. Ivanem Běhunčíkem, vedoucím Odboru 
informačních a komunikačních technologií.
„Mohu konstatovat, že současná úroveň vzá-
jemné spolupráce prokazuje, že procesní sys-
tém je efektivní a vykazuje stále se zlepšují-
cí trend. Nebyly zjištěny závažné neshody,“ 
uvedl vedoucí auditor Ing. Václav Pokorný. Na 
jeho slova navazuje Ing. Lenka Žďárská: „Na 
základě zjištěných skutečností mohu Vaše 
Oddělení centrální sterilizace doporučit jako 
vzor pro ostatní pracoviště sterilizací.“ V od-
poledních hodinách za plného provozu pro-

vedli auditoři kontrolu jednotlivých zón Oddě-
lení centrální sterilizace. 
V  rámci závěrečného pohovoru zhodnotila 
Ing. Žďárská velmi kladně úroveň vedení pí-
semné dokumentace u stanovených procesů. 
„Jediné, co by Vám pomohlo zvýšit kvalitu 
Vaší práce a ušetřit čas při současném vedení 
stanovené dokumentace, je zavedení infor-
mačního systému propojeného s operačními 
sály.“ 
Děkuji všem pracovníkům nemocnice, kteří se 
dozorového auditu účastnili.
 Mgr. Olga Hasáková
 manažer kvality

Dozorový audit na Oddělení centrální sterilizace

Zvuková knihovna, knihovna pro slabozraké
a nevidomé, je specializovaným oddělením
Knihovny města Ostravy (KMO). Vznikla v
roce 1976 na základě dohody mezi KMO
a Knihovnou a tiskárnou pro  nevidomé 
K. E. Macana v Praze. 
Svým uživatelům poskytuje mimo jiné
následující služby:

Zvuková knihovna je součástí ústřední knihov-
ny sídlící v  Ostravě u Sýkorova mostu na ul. 
28. října 2. Provozní doba je v pondělí od 13.00 
do 18.00 a v  úterý od 9.00 do 13.00 hod.,
individuální návštěvy a konzultace lze domlu-
vit i mimo ofi ciální půjčovní dobu. 

Více informací lze získat na:
www.kmo.cz, www.kmoprohandicap.cz,
facebook.com/kmoprohandicap
Vaše Knihovna!!!

• absenční a prezenční půjčování zvukových knih
• možnost ukládání zvukových knih na USB pro-

středky 
• donáškovou službu pro ostravské imobilní

uživatele
• zásilkovou službu pro mimoostravské uživatele  

• prezenční půjčování knih týkající se problema-
tiky osob se zrakovým znevýhodněním 

• absenční i prezenční půjčování časopisů ZORA 
a EMA  

• hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově
písmu 

• prezenční využití databází Anopress, Naxos 
• asistenční službu u PC 
• čtení dokumentů pomocí elektronické lupy 
• internet na stanicích se speciálním vybavením  
• bibliografi cké a informační služby, poradenské 

a konzultační služby 
• společenské, kulturní, vzdělávací aktivity

a exkurze 
• meziknihovní služby

ZVUKOVÁ KNIHOVNA

za vším hledej knihu...
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Hyperbarická komora – Den otevřených dveří pro zaměstnance

Poděkování Ortopedii

Dr. Klaun (spolek Chance 4 Children) – děkujeme
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14. listopadu – Světový den diabetu 

Děkuji – Geriatrie a Interna a JIP Interna

Děkuji Klinické
onkologii

Děkuji Chirurgii

Děkuji

Poděkování –
Chirurgie

Bistro aktuality
prosinec 2015

Otevírací doba během svátků:
24.–27. 12. zavřeno
28.–31. 12.  12–17 hod.
1. 1. 2015  zavřeno
2.– 3. 1. 2015 12–17 hod.

Aspikové dorty s vánočním motivem
„kapříka“ – cena 130 Kč

snídaňové menu PO–PÁ: 06.00–09.30 h

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

VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY NA CHLEBÍČKY
A JINÉ OBČERSTVENÍ Z  BISTRA,
PROSÍM, ŘEŠTE TELEFONICKY ČI OSOB-
NĚ NEJPOZDĚJI DO 23. 12. 2015

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. přeje všem 
svým zákazníkům pěkné prožití vánoč-
ních svátků v  kruhu svých nejbližších
a v roce 2016 pevné zdraví, štěstí, lásku, 
pohodu a mnoho osobních a pracovních 
úspěchů. Zachovejte nám přízeň i v příš-

tím roce.
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Vlasta Capcarová
Jiří Guzík 

Daniel Höger 
MUDr. Jakub Janda 
Marta Capandová

Alena Kaletová 
Jana Lazecká 

Světlana Pavlů
Zdeňka Schwarcová

Roman Popiolek 
Iveta Reissová  

Pracovní výročí
 

40 let v MNO:
MUDr. Vladimír Košař

V měsíci prosinci
slaví významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

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 2 000 výtisků • Neprodejné

Foto: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková • Odpovědný redaktor: Bc. Lucie Branná – 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

Hledám psího
kamaráda
Sháním pejska malého plemene –
boloňáčka, westíka, maltézáčka, shitzu,
nejraději jorkšíra. PP není nutný.
Havlíčková, kl. 4847,
e-mail: martina.havlickova@mnof.cz.

Děkuji Interně

Pochvala zaměstnancům LDN, stanice A

Poděkování Dětského 
lékařství

Poděkování oddělení 
ORL


