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Závěr roku 2015 i počátek roku 2016 patřil v Městské 
nemocnici Ostrava holčičkám
Oddělení Gynekologie a porodnictví Měst-
ské nemocnice Ostrava, příspěvkové orga-
nizace, má první miminko roku 2016. Jme-
nuje se Valentýna, přišla na svět 1. ledna 
v 6:28. Po narození vážila 3210 gramů a 
měřila devětačtyřicet centimetrů.
Maminka Andrea je z Ostravy – Nové Bělé, ve 
svých třiatřiceti letech je prvorodičkou. Než 
nastoupila na mateřskou dovolenou, pracovala 
v administrativě. Porod byl velmi rychlý, léka-
řem byla přijata v 5:30 a v 6:28 byla holčička 
na světě. Pyšný tatínek Michal u porodu ne-
chyběl. Pro maminku byla fifejdská porodnice 
jasnou volbou už od počátku těhotenství.
Oficiální gratulace proběhly v pondělí 4. ledna 
2016, kdy na Oddělení šestinedělí zavítali za 
nemocnici ředitel Josef Grochol, náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči Gabriela Goryczková 
spolu s primátorem Ostravy Tomášem Macu-
rou a tiskovou mluvčí Andreou Vojkovskou. 
Přítomni byli i primář oddělení Marek Ožana 
a vrchní sestra Dana Cechelová. 
Spolu s gratulacemi a přáním do nového roku 
předal primátor Macura věcné dary. Pro ma-

minku byl určen dárkový koš a poukázky 
v hodnotě 4000 korun na nákup v obchodní 
galerii Forum Nová Karolina, pro Valentýnku 
velký plyšový krtek. Nemocnice Valentýnce 
věnovala kosmetický balíček z naší lékárny.
„Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařil 
splnit stanovený cíl počtu porodů na rok 2015. 
Přáli jsme si číslo 1600. A bylo to dokonce o 

šest porodů více, tedy 1606,“ s úsměvem do-
dává primář Marek Ožana. Tento nepadající 
vysoký trend a vysoké číslo přikládá vstříc-
nosti k rodičkám, nabídnutí alternativních 
přístupů k porodům a také předporodním kur-
zům, kterých v Městské nemocnici Ostrava 
využívá stále více nastávajících maminek.
Posledním miminkem roku 2015 je také hol-
čička. Jmenuje se Anna Marie. Po narození 
vážila 2700 gramů a měřila 47 centimetrů. 
Narodila se ve 21:28 hod. Na Nový rok se v 
porodnici Městské nemocnice narodilo cel-
kem 5 dětí.
V roce 2014 počet porodů dosáhl nejvyššího 
čísla za posledních 17 let, a sice 1610. V roce 
2015 jen o 4 méně. Mezi narozenými mimin-
ky vykoukla na svět dne 30. 10. 2015 jako 148 
dítě měsíce říjen i Anička, dcerka naší tiskové 
mluvčí Magdy Otáhalové, s dokonalými míra-
mi 51 centimetrů a 4100 gramů.
Zbývá si jen přát, abychom v tomto trendu po-
kračovali a maminky i nadále rády vyhledávaly 
komfort a služby oddělení Gynekologie a po-
rodnictví v Městské nemocnici Ostrava. (red) 

Novoroční setkání se snídaní

Návštěva, která zahřála u srdce

První pracovní pondělí roku 2016 bylo v Měst-
ské nemocnici ve znamení novoroční snídaně, 
na kterou ředitel Grochol pozval své náměst-
ky, vedoucí pracovníky klinických pracovišť, 
všech odborů, oddělení a referátů.
Tímto setkáním chtěl ředitel MNO poděkovat 
svým zaměstnancům za profesionální a obě-
tavou práci, kterou v minulém roce pro paci-
enty a nemocnici vykonali. Pan ředitel popřál 
všem v roce 2016 pevné zdraví, štěstí a pohodu. 
Poté pohovořil o hlavních pracovních úkolech 
a cílech, které nás v letošním roce čekají. Jed-
nou z hlavních oblastí, na kterou je potřeba se 

Je potěšující skutečností, že nám do nemocnice 
chodí řada děkovných dopisů, nestává se tak 
často, že by nám někdo přišel poděkovat osob-
ně, ale v pondělí 18. ledna k této události došlo 
a byla to návštěva, která moc potěšila.
Ve své kanceláři přijal ředitel MNO a náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči rodinu Sedláčko-
vých, která byla po otravě oxidem uhelnatým 
v sobotu 9. ledna hospitalizována v MNO, 
a jejichž čtyři členové podstoupili léčbu v hy-
perbarické komoře, která je jedinou na Moravě 
a čítá 10 míst, čímž se zařazuje mezi největší 
hyperbarické komory v ČR. Zleva Vojta, Ludmila Sedláčková, Pavel 

Sedláček,  ředitel Grochol

Novoroční nealkoholický přípitek

Pokračování na straně 2.

s  účinností od 1. 1. 2016 je do pozice 
vrchní sestry oddělení Otorinola-
ryngologie jmenována Bc. Markéta 
Blačinská

s  účinností od 1. 1. 2016 je do pozice 
vedoucího Oddělení elektroprovozu 
jmenován Oldřich Kučera

s  účinností od 4. 1. 2016 je do po-
zice náměstka ředitele pro perso-
nální řízení jmenována Mgr. Denisa 
Sedláčková

Personální změny

Pokračování na straně 2.
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Jak to vypadalo
na LPS o Silvestru
a na Nový rok
31. 12. 2015 bylo na LPS ošetřeno celkem 34 
dospělých, 23 dětských a 46 pacientů na zubní 
pohotovosti. Na Nový rok byl počet na LPS 
pro dospělé téměř dvojnásobný (89), u dětí se 
blížil čtyřnásobku (80). Zubních ošetření bylo 
69.
Nejčastějšími diagnózami byly virózy, boles-
ti páteře, vysoké teploty, angíny, vysoký tlak. 
 (red)

Z  důvodu zastaralé a nevyhovující technolo-
gie gastronomického vybavení proběhla díky 
financování z rozpočtu města Ostrava – úvěr 
EIB v období listopad–prosinec renovace Od-
dělení léčebné výživy a stravování a nákup 
nových technologií (např. multifunkční varný 
aparát sklopný 150l, konvektomat elektrický 
bojlerový 20GN1/1, kutr 15l, elektrický paletový 
vozík s nabíjecí stanicí a další). Cena projektu 
byla 8 298 414, 53 Kč včetně DPH. 79 % hradilo 
město Ostrava, 21 %, tzn. DPH, hradila nemoc-
nice, viz souhrnná tabulka. Díky této dotaci 
bylo možno nakoupit i jídelní nádobí, stoly a 
židle, provést renovaci dřevěných obkladů 
stěn (jídelna malá, jídelna velká, vestibul) a 

výmalbu celého objektu OLVaS. Na počátku 
letošního roku bude renovace pokračovat, a 
to výměnou klimatizace.
S novou varnou technologií MNO významně 
ušetří energii a současně budeme moci připra-
vovat jiné technologické postupy při přípravě 
masa (např. grilování). Také při stravování a 

pro pořádání konferencí má MNO nyní repre-
zentativní prostory.
 Petr Hikl
 vedoucí OLVaS

 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Městem financovaná a Městskou nemocnicí 
Ostrava provozovaná Lékařská pohotovostní 
služba byla k 31. 12. 2015 ukončena. Od začát-
ku letošního roku převzal LPS Moravskoslez-
ský kraj. 
Naplní se tak litera zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich provozování, 
konkrétně zákon č. 372/2011 Sb., § 110, podle 
něhož za organizaci a zajištění lékařské po-
hotovostní služby a lékárenské pohotovostní 
služby odpovídají kraje. Město Ostrava svou 
dosavadní nadstandardní službu ukončilo. Os-
travu stál provoz LPS od dubna 2012 do konce 

roku 2015 téměř 50 mil. korun.
Město s krajem zahájilo jednání o převzetí lé-
kařské pohotovosti už v červnu letošního roku. 
Dohoda o převzetí služby byla uzavřena ve 
čtvrtek 10. 12. 2015. K převzetí ostravské po-
hotovostní služby Moravskoslezským krajem 
došlo od 1. ledna 2016.
LPS v Ostravě bude první čtyři měsíce letošní-
ho roku i nadále zajišťovat Městská nemocnice 
Ostrava. Místo města ji bude nově financo-
vat Moravskoslezský kraj, který na tento účel 
vyčlenil ze svého rozpočtu na rok 2016 šest 
milionů korun. Od Nového roku došlo také 

k  ukončení nepřetržitého provozu LPS pro 
dospělé. Ve všední dny bude zajištěna od 17 
hodin do 8 hodin ráno, víkendy a svátky ne-
přetržitě. Rozsah zubní a dětské pohotovosti 
zůstane nezměněn. Výjezdová pohotovostní 
služba LPS pro dospělé je od 1. 1. 2016 zrušena.
Další období, pro které kraj bude provozova-
tele lékařské pohotovostní služby vybírat, by 
mělo být delší. Náměstek moravskoslezského 
hejtmana Jiří Martinek uvedl, že kraj připraví 
počátkem tohoto roku veřejnou zakázku 
velkého rozsahu pravděpodobně na dobu 
dvou let.  (red)

LPS přebral od Ostravy Moravskoslezský kraj

Nákup a renovace na Oddělení léčebné výživy a stravování
Položka
technologie 
malování 
stoly+židle 
jídelní nádobí 
Celkem 

Cena bez DPH
4 991 793,00 Kč 
540 000,00 Kč 
950 000,00 Kč 
376 400,00 Kč 

6 858 193,00 Kč 

Cena vč. DPH
6 040 069,53 Kč 

653 400,00 Kč 
1 149 500,00 Kč 
455 444,00 Kč 

8 298 413,53 Kč 

Pokračování ze strany 1.
„Chtěla bych poděkovat všem sestřičkám, 
doktorům, hlavně pracovníkům hyperbarické 
komory a na oddělení Dětského lékařství za 
obrovskou péči, kterou nám poskytli, moc 
všem děkuji, moc,“ zaznělo z úst paní Ludmily, 
„není to poprvé, co jsem se s takovouto kvalitní 
péčí na Fifejdách setkala. Zrovna tady, kde je 
teď ředitelství, jsem kdysi rodila, mám prostě 
s touto nemocnicí dlouhodobé kladné zkuše-
nosti,“ dodala s úsměvem na rtech. „Děkuji 
Vám, že jste si našli v těchto náročných dnech 
prostor a přišli osobně poděkovat, přeji Vám 
už jen zdraví a štěstí,“ reagoval s dojetím 

v hlase pan ředitel. 
Rozhovor se dále nesl ve velmi přátelském 
duchu. Hovořilo se o velké pěstounské rodi-
ně, která čítá sedm dětí, o oblíbeném jídle, 
o bydlení v Hlučíně. Došlo i na témata týka-
jící se ochrany příbytku proti úniku oxidu 
uhelnatého.
Zbývá nám jen popřát, aby se tato situace již ni-
kdy neopakovala a byla varováním i pro ostat-
ní domácnosti a vedla k lepší informovanosti 
o ochraně proti úniku tohoto nebezpečného 
plynu.
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Návštěva, která zahřála u srdce

Pokračování ze strany 1.
významně zaměřit, je oblast personálního říze-
ní, především stabilizace lidských zdrojů a na-
stavení mimomzdové motivace zaměstnanců. 
V této souvislosti představil náměstkyni pro 
personální řízení Mgr. Denisu Sedláčkovou, 
která se od ledna 2016 nově připojila k týmu 
vedení MNO.
Dalšími prioritními úkoly jsou: úspěšná reakre-
ditace MNO, předložení Generelu dostavby 

a přestavby nemocnice pro období 2016–2026 
Radě města Ostrava a jeho schválení, proinves-
tování předběžné částky pro rok 2016 ve výši 
130 mil. Kč, schválení finančního plánu pro rok 
2016 v prvním kvartále roku s kladným hospo-
dářským výsledkem. V oblasti nákupu zajistit, 
aby veškeré dodávky materiálu a léků do MNO 
byly do poloviny letošního roku pod platnými 
smluvními vztahy.
Na závěr ředitel Grochol vyjádřil přesvědčení 

o důležitosti vzájemné spolupráce napříč všemi 
obory nemocnice a víru ve  společné splnění 
všech úkolů a cílů v roce 2016. 
Snídaně proběhla v laskavé novoroční atmosfé-
ře. Každý ze zúčastněných zaměstnanců měl na 
malou chvíli čas se zastavit, setkat se se svými 
kolegy, popovídat si a popřát si navzájem.

 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Novoroční setkání se snídaní

Před renovací Po renovaci
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Dovolte mi krátce vzpomenout na-
šeho dlouholetého spolupracovníka 
a hlavně kamaráda, asistenta MUDr. 
Ladislava Malého.
Zemřel po těžké nemoci 20. října 
v požehnaném věku 92 let. Byla to 
velká osobnost nově vznikajícího 
medicínského oboru urologie 20. 
století. 
Právě v  naší ostravské nemocnici 
Fifejdy vzniklo pod vedením teh-
dejšího doc. MUDr. Karla Uhlíře 
školicí středisko s  akreditací ates-
tačních zkoušek z urologie jako ná-
stavby základní chirurgie. Postup-
ně zde stážovalo a bylo vyškoleno 
přes 30 prvoatestovaných chirur-
gů ze všech krajů Československa. 
Na závěr pracovního pobytu složili 
před komisí atestaci z urologie.
Jedním z  nich byl i MUDr. Malý, 
v pořadí 19. urolog Československa. 
Byl to Bohem nadaný operatér a tak 
přímou denní prací na operačním 
sále získával zkušenosti od mnohdy 
již starších chirurgů a ty pak předá-
val v bohaté míře mladším.
Operační programy v té době byly 
rozsáhlé, na celé Moravě byly uro-
logická oddělení jen dvě – v Brně a 
v Ostravě. To naše mělo často až 75 
lůžek. Noví mladí atestovaní lékaři 

pak stáli u zrodu urologických pra-
covišť po celé republice. 
MUDr. Malý svou obrovskou pra-
xí na sálech celého kraje pomáhal, 
doškoloval, kde bylo nutné, jeho 
pověst brilantního operatéra pře-
sáhla místní pracoviště. Prakticky 
se podílel i na samých začátcích 
kadaverosního programu a tak se 
zasloužil o zrození transplantační 
medicíny v českých zemích. 
I v těžké době nesvobody nepodle-
hl ani na okamžik tlakům totalitního 
režimu a poplatnému vedení ne-
mocnice, stál po celou dobu pevně 
na straně osobní svobody. Tak byl 
vychován v  rodině svých rodičů i 
bratrů – vesměs lékařů. Otec za zá-
sluhy na poli plicní medicíny mezi 
ostravskými horníky byl kromě ji-
ného jmenován čestným občanem 
Města Ostravy.
Přes 60 let trvající pracovní úsilí 
v oboru i stálé hledání nových pro-
gresivních operačních postupů bylo 
vedeno za jediným cílem – přinést 
prospěch tisícům jeho pacientů.
Je nutno stanout s obdivem, s úctou 
před tímto renesančním člověkem  
a vzdát díky, že jsme mohli s našim 
Ladisem být.
 MUDr. Milan Naar

Vzpomínka na nedávno zesnulého 
MUDr. Malého od dlouholetého přítele 
a kolegy MUDr. Naara

Tři proslulí králové navštívili naši nemocnici

Městkou nemocnici Ostrava 
navštívilo v předvánoční
čas vedení města

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví 
vinšujem Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my jsme k vám přišli z daleka… Už tradič-
ně s hudbou a kadidlem navštívili 6. ledna 
odpoledne Městskou nemocnici zástupci 
charitativních organizací, které pod hlavič-
kou Charity ČR pořádají na území Ostravy 
a okolí Tříkrálovou sbírku. 
Kašpar, Melichar a Baltazar. Tito tři mudrco-
vé z Východu přišli popřát štěstí a zdraví i na 
Ředitelství nemocnice. Pár hřejivých slov pro-
nesl i prezident Diecézní charity ostravsko-
-opavské páter Jan Larisch, Th.D, který tříkrá-
lové koledníky s tradiční Betlémskou hvězdou 
v rukou doprovázel. Posvěcenou křídou poté 
na dveře Baltazar napsal tři písmena K + M 
+ B – „Christus Mansionem Benedicat“, tedy 
„Kristus požehnej tomuto domu”. „Ať tedy 
poselství pokoje, lásky a míru zůstává v kaž-
dém z nás,” vzkázali koledníci všem.
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá na 
celém území České republiky letos již po šest-
nácté Charita Česká republika a její pobočka 
Charita Ostrava ve spolupráci s partnerskou 
Charitou sv. Alexandra. Z finančních příspěv-
ků dárců bude v Ostravě podpořena celá řádka 
projektů, např. chráněné dílny, podpora senio-

Ve čtvrtek 17. prosince se v Městské nemoc-
nici Ostrava uskutečnilo setkání primátora 
Tomáš Macury a náměstka pro sociální 
věci, zdravotnictví, prevenci kriminality 
Michala Mariánka s vedením Městské ne-
mocnice, primáři a vrchními sestrami.
Důvodem návštěvy byla předvánoční pracov-
ní snídaně, na kterou vedení města a vedoucí 
zaměstnance klinických pracovišť pozvali zá-
stupci nemocnice. Primátor Macura primář-
skému a sboru vrchních sester oficiálně před-
stavil nového resortního náměstka Mariánka.
Po úvodních slovech ředitele MNO Josefa 
Grochola se slova ujal primátor Macura, kte-
rý informoval o změnách ve vedení města, 
pohovořil o rozpočtu na příští rok, přednesl 
všem přítomným příznivou zprávu o vytvo-
ření finančního fondu pro nemocnici, a tím 
ujistil o potřebě a podpoře toku finančních 
prostředků do nemocnice. Vyjádřil potěšení, 
po událostech letních měsíců, nad zklidněnou 
situací v nemocnici. Poté předal slovo panu 
náměstkovi, který na slova pana primátora na-
vázal a vyslovil přesvědčení o společném cíli 
směřování nemocnice a o podpoře ze strany 
magistrátu. Na závěr oba zástupci města po-
přáli všem přítomným krásné prožití vánoč-
ních svátků.
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

rů v pečovatelské službě Matky Terezy, přímá 
hmotná humanitární pomoc lidem se speci-
fickými potřebami, v obtížné životní situaci, 
lidem bez přístřeší, pro matky s dětmi a mnohé 
další.  Z darů, vhozených do kasičky, pomůže 
65 % přímo v dané obci nebo regionu, 15 % 
využije na své projekty Diecézní charita os-
travsko-opavská, 10 % pomůže potřebným v 

zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % 
je režie sbírky.
Při Tříkrálové sbírce v roce 2015 věnovali 
Ostravané na podporu potřebných téměř 1,5 
milionu korun.
 B. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Zleva vedoucí Charitního domu sv. Alžběty Jindřich Čáp, ředitel Charity Ostrava Martin Pra-
žák, NLP František Jurek, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Jan Larisch, ředitel 
Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Česká republika Lukáš Curylo

Zleva náměstek Mariánek, primátor Macura, 
ředitel MNO Grochol



STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XVI / ČÍSLO 1 / LEDEN 2016

Kam jsme došli… aneb 120 let od Konráda

Děti a personál oddělení Dětského lékařství slavili Vánoce a také 
den před Štědrým dnem přivítali milou návštěvu z magistrátu

V čase předvánočním, 10. prosince 2015, 
uspořádalo oddělení Radiologie a zobrazova-
cích metod odbornou celoústavní konferenci 
u příležitosti významného výročí objevu pa-
prsků X německým fyzikem, pozdějším nosi-
telem Nobelovy ceny, Wilhelmem Conradem 
Röntgenem. Historickým okénkem (prezenta-
cí primářky oddělení) jsme nahlédli nejen do 
počátků radiologie k objevu záření X, ale i do 
dalšího bouřlivého rozvoje našeho oboru. Dal-
ší příspěvky se již nesly v duchu tematického 
zaměření konference, mezioborové spoluprá-
ce v radiodi agnostice. Následovalo edukační 
sdělení o přípravě pacientů k veškerým vy-
šetřením prováděných na oddělení RZM. Je 
to věčně aktuální téma, které je třeba neustále 
opakovat při každé podobné akci. Od správné 
přípravy se totiž odvíjí kvalita našich násled-
ných vyšetření, kvalita jejich výsledku i jejich 
diagnostický přínos. Úlohu radiologického 
asistenta ve své pečlivě připravené prezentaci 
o moderních operačních postupech při léčbě 
zlomenin patních kostí vyzdvihl náš jihoame-
rický kolega, který ji rovněž milým neopa-
kovatelným způsobem přednesl. Vzhledem 
k tomu, že naše oddělení prošlo a neustále pro-
chází přístrojovou modernizací, byla následu-
jící přednáška neméně poutavá. Byla věnována 
ročním zkušenostem z provozu nového CT 
přístroje Somatom Definition AS, zakoupe-
ného v rámci iktového programu. Prezentace 
jeho předností a výhod nenechala nikoho ze 
zúčastěných na pochybách, že v naší nemoc-
nici je diagnostika nejen neurovaskulárních 
onemocnění na nejvyšší úrovni. 
Po diskuzi a krátké přestávce se mohli občer-
stvení účastníci věnovat druhé části odborné 

Vánoční svátky na dětském oddělení v MNO 
v podstatě začínají už Mikulášem. V letošním 
roce byla nadílka opravdu veliká, kdy za ma-
lými pacienty přišel Mikuláš  ze ZŠ Ostrčilo-
va (děti měly připravený hudební program pro 
rozveselení našich malých drobečků). Posléze 
paní Pastušková z organizace Kiwanis se čle-
ny Arcelor Mittal přinesla dětem panenky 
k malování a jiné drobné dárečky. To vše bylo 
v pátek 4. 
Následující pondělí jsme měli taky moc pěk-
ně připravený den. Navštívili nás klauni z or-
ganizace Change 4 Children (navštěvují nás 
pravidelně co 14 dnů) a dětem přinesli spousty 
stavebnic LEGO, které si odnášeli  domů. Pro 
dětské pacienty měli ještě připravenou balón-
kovou show. Ještě klauni neodešli a začala be-
seda s dalšími hosty. Už po několikáté jsme 
přivítali fotbalové hráče z Baníku.
Atmosféra byla příjemná, otázky dětí všeteč-
né, nálada výborná. Nesmíme zapomenout ani 
na Hitrádio Orion, které přivedlo čerta, Miku-
láše a anděla.
9. a 16. prosince nás zase svojí společností ob-
šťastnili Klauni z Balónkova, kteří s balónky 
umí doslova zázraky.
Vánoční svátky na oddělení se slavily 21., kdy 
si paní učitelky, které zde působí, připravily 
program, ve kterém dětem připomněly tradice 
a zvyky Vánoc. Každé oddělení mělo ozdobe-

konference. Vzhledem k převratnému rozvo-
ji přírodních věd se náš obor rozvíjel nejen 
po linii metod založených na principu rent-
genového záření, ale začal využívat i metody 
využívající jiné fyzikální jevy. Další dvě sdě-
lení proto souvisela s vyšetřením magnetickou 
rezonancí. První zhodnotilo význam tohoto 
vyšetření pro diagnostiku akutního poranění 
thorako-lumbálního úseku páteře pro pacienty 
naší neurologie a neurochirurgie. Další vysoce 
odbornou prezentací bylo využití magnetické 
rezonance pro vyšetřování srdečních oddílů, 
tolik potřebné pro diferenciální diagnosti-
ku nejen našich, ale i externích kardiologů, 
v komplexním sdělení byly uvedeny i poža-
davky na přípravu na tato vyšetření, byly uve-
deny i kontraindikace a novinky. 
Další sdělení se týkala diagnostiky opět „kla-
sickými“ metodami. Ať už se jedná o diagnos-
tiku a léčbu cévních onemocnění na pracovišti 
digitální subtrakční angiografie (DSA), pre-

zentace s kazuistikami, přípravou pacientů 
a riziky při nezbytném podání kontrastních 
látek, nebo velmi emotivní sdělení o mezio-
borové spolupráci v mamologii s edukačními 
prvky. Pomyslnou „třešničkou“ pak bylo se-
známení účastníků konference s naší již něko-
likaletou péčí o pacienty s bolestí zad, poutavě 
odpřednášenou vedoucím radiologickým asis-
tentem našeho oddělení. Zkušenosti s obstři-
kem míšních kořenů (PRT, tj. periradikulární 
terapie) ať už kortikosteroidy (Diprophosem), 
nebo ozonem (O3) byly uvedeny včetně kazu-
istik. Sdělení druhé části programu probíhala 
již v setmělém sále malé jídelny Městské ne-
mocnice, symbolicky v mihotavém světle da-
taprojektoru, imitujícím jiskření katodových 
trubic v laboratoři Wilhelma Conrada Röntge-
na v osudný a pro náš obor rozhodující pátek 
8. listopadu1895.     
 Mgr. Jiří Grossmann
 koordinátor akce

ný stromeček, pod kterým byly dárky, letos od 
společnosti Makro (dárky dovezli pro odděle-
ní už na podzim) a Lego organizace Change 4 
Children.
I když se na oddělení v období od 23. 12. 
snažíme minimalizovat počty hospitalizova-
ných dětí (letos zhruba 15), není to pokaždé 
možné. Za těmi, kteří nemohli kouzelný čas 
Vánoc trávit doma v kruhu svých nejbližších, 
se den před Vánocemi vydal primátor Macura, 
náměstek Mariánek a ředitel MNO Grochol. 
Všem dětem i jejich rodičům popřáli hlavně 
zdraví, bohatého Ježíška a nechybělo ani roz-
dávání dárků. Obzvláště emotivní bylo setká-
ní na jednotce intenzivní péče s maminkou 
dlouhodobě hospitalizovaného chlapce, která 
vyjádřila velké poděkování za profesionální 
přístup, vstřícnost a ochotu veškerého per-
sonálu. Setkání s dětmi, rodiči a personálem 
dětského oddělení bylo hezké a příjemné, ale 
také dojemné.
Vedení Městské nemocnice Ostrava děkuje 
panu primátorovi a panu náměstkovi, že si 
našli ve svém náročném programu prostor pro 
tuto předvánoční návštěvu.
 Mgr. Jana Šadibolová
 vrchní sestra oddělení Dětského lékařství 
 
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Zleva primářka Nogolová, ředitel Grochol, 
primátor Macura, náměstek Mariánek, VS 
Šadibolová
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Prosincové konference oddělení Gynekologie a porodnictví
Oddělení Gynekologie a porodnictví pořáda-
lo v prosinci hned dvě tradiční konference. 4. 
prosince se v knihovně oddělení sešlo na 60 
porodních asistentek z širokého okolí, aby si 
vyměnily své zkušenosti, poslechly poutavé 
přednášky jak gynekologů z Městské nemoc-
nice – primář MUDr. Ožana (Prezentace odd. 
Gynekologie a porodnictví MNO), MUDr. Mi-
chal Mihula (Alternativní porod v 21. století 
– co nás ještě čeká?), tak hosta MUDr. Richar-
da Lachčiny z Gyncentra Ostrava. Výrazný 
prostor byl dán přednášejícím sestrám. Mgr. 
Renáta Dobranská hovořila o porodních plá-
nech v MNO, Mgr. Lucie Ohřálová vystoupila 

s tématem pupečníková krev, Mgr. Soňa Srá-
ková představila využití entonoxu v praxi, 
sestra Hana Olbrechtová přednesla své odbor-
né sdělení o medikamentózním ukončení tě-
hotenství. Bonusem odborné konference bylo 
téma Krásná žena = šťastná žena aneb jak 
zapracovat na svém sebevědomí, kterou si po-
sluchačky vyslechly z úst vizážistky Zuzany 
Káňové Zvěřinské. O přestávce byla pro zá-
jemkyně připravena exkurze porodního sálu. 
Součástí programu byla i možnost zakoupení 
vánočních dárků (kosmetika, bižuterie), kon-
zultace s vizážistkou zdarma a nalíčení.
V úterý 8. proběhla v malé jídelně, s účastí 

téměř stovky zájemců z řad zdravotnických 
i nezdravotnických pracovníků MNO, druhá 
prosincová, tentokráte celoústavní konference 
„Plánované rodičovství“ se stejným odbor-
ným programem, obohaceným o přednášky 
MUDr. Karla Fouska o antikoncepci a Ing. 
Lenky Ježové, vedoucí embryoložky z Gyn-
centra Ostrava, na téma Vývoj a přínos labo-
ratorních metod při léčbě neplodnosti. 
Obě konference sklidily velmi kladný ohlas 
mezi všemi zúčastněnými za vysoký odborný 
přínos.
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Onemocnění způsobené tvorbou močových 
kamenů (tzv. urolitiáza) je spojeno s neustále 
se zvyšujícím výskytem nejenom v  ČR, ale i 
v celém západním světě. Riziko vzniku uroliti-
ázy v průběhu života se u nás pohybuje kolem 
10 %. V minulosti spočívala operační léčba této 
nemoci v tzv. otevřené operativě – to zname-
ná operaci pomocí kožního řezu. Za posled-
ní dvě desetiletí došlo k výraznému pokroku 
v miniaturizaci přístrojů a v současné době je 
přes 99 % zákroků prováděno endoskopickou 
metodou, tedy buď pomocí malého vpichu 
přes kůži, anebo zavedením přístroje přes mo-
čovou trubici do močovodu, případně až do 
ledviny – tzv. ureterorenoskopie (URS). Sa-
motné rozdrcení kamene se provádí mecha-
nicky, ultrazvukem, anebo za pomocí laseru.
Urologické oddělení MNO disponuje od roku 
2006 speciálním ohebným endoskopickým 
přístrojem – tzv. flexibilním ureterorenosko-
pem, pomocí kterého je možno rozdrtit a 
vytáhnout močové kameny ze všech částí 
ledviny či močovodu. Drcení kamenů (tvz. li-
totripsi) provádíme za pomocí laserového pří-
stroje. Za téměř 10 let provozu jsme provedli 
bezmála 1500 endoskopických operací (ure-
terorenoskopií), přičemž kaménky byly drce-
ny laserem ve více než polovině případů. Fle-

xibilní ureterorenoskopii a drcení laserem jsme 
zavedli jako jedno z prvních pracovišť v České 
republice a díky naším dlouholetým zkušenos-
tem jsme schopni pro naše pacienty zajistit 
výsledky srovnatelné s  předními světovými 
pracovišti. Výsledky naší práce jsme opako-
vaně prezentovali na odborných konferencích 
jak v ČR, tak v zahraničí.
V prosinci 2015 přišel čas nahradit náš původ-
ní laserový přístroj přístrojem zcela novým. 
Máme tedy nyní k  dispozici holmiový laser 
AURIGA QI s maximálním středním výkonem 
30 W. Laser je výkonnější v  drcení kamínků 
a zároveň rozšiřuje spektrum výkonů o nové 
možnosti. Jedná se hlavně o bezpečné od-
straňování poškozené tkáně v oblasti horních 
močových cest, jako například tkáň postižená 
nádorovým bujením či jizvou. Toto umožňuje 
výrazně zpřesnit diagnostiku a v případě vel-
mi malých nádorů je možno touto endosko-
pickou cestou i úplně odstranit ložisko z mo-
čovodu i dutého systému ledviny, což může u 
vybraných pacientů vést k vyhnutí se nutnosti 
otevřené operace. Taktéž je nový laser možno 
použít i k šetrnému odstraňování genitálních 
bradavic.
 MUDr. Peter Dančík
 zástupce primáře

Nový laserový přístroj na Urologii

Jak je zvykem, dává si řada lidí na pře-
lomu roku různá předsevzetí. Mnohá 
z  nich bývají spojena se  změnou ži-
votního stylu. K nejčastějším rozhod-
nutím patří přestat kouřit, zbavit se 
nadbytečných kilogramů, zdravě se 
stravovat a více sportovat. K naplnění 
těchto úmyslů může pomoci Knihov-
na města Ostravy, příspěvková orga-
nizace, prostřednictvím svého pest-
rého knižního fondu. 
V ústřední knihovně na ul. 28. října 2 a 
v dalších 27 pobočkách v jednotlivých 
městských obvodech se  v  oddělení 
naučné literatury, v  sekcích „Lékař-
ství“, „Kuchařky“ a „Sport“ nacházejí 
užitečné tituly. V  boji s  nejrozšíře-
nějším zlozvykem se může osvědčit 
populárně-naučná publikace „Ženy, 
které příliš kouří“ či příručka „První 
kroky z  kouření“. Zdravě dosáhnout 
štíhlé linie lze vyzkoušet pomocí ši-
roké škály knih, které se zabývají vše-
možnými metodami hubnutí, jako je 
např. detoxikace organismu, metoda 
krátkodobých půstů, hubnutí tancem, 
hubnutí bez diet, hubnutí podle bi-
orytmů, hubnutí pomocí psychote-
rapie, představují různé diety, např. 
redukční, krabičkovou, schůdkovou, 
bezlepkovou, glykemickou či paleo 
nebo zumba dietu a jsou doplněny 
o kuchařské recepty, tréninkové pro-
gramy, kondiční plány apod. Kdo se 
chce zdokonalit v pohybu, případně 
začít s  tělesným cvičením, vybere si 
z  bohaté nabídky titulů zaměřených 
na různé druhy sportu, od běhání 
přes posilování, jógu, tai-či, balanční 
cvičení až po „Kanclrobik: 100 cviků 
do kanceláře pro dobrou kondici“.
Více informací o službách Knihovny 
města Ostravy a jejím fondu lze získat 
na www.kmo.cz.
Zdravý životní styl je správnou a žá-
danou prevencí onemocnění, proto 
Vám přejeme mnoho sil, trpělivosti a 
zdaru v  naplňování Vašich novoroč-
ních předsevzetí.
 Vaše Knihovna!!!

ZDRAVĚ S KNIHOVNOU!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...
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Základní výtah informací z celostátní porady ke kritickému 
nedostatku personálu v nemocnicích
Na 120 odborářů se ve středu 18. listopadu 
sjelo do Prahy na celostátní poradu odbo-
rového svazu svolanou kvůli nedostatku 
zdravotníků v nemocnicích. Cílem bylo, 
aby přímo oni jako lidé z praxe nejvyšším 
politickým představitelům země řekli, jak 
situace v nemocnicích vypadá a jaké to má 
důsledky. 
Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žit-
níková připomněla, že na závažnost tohoto 
problému upozorňuje OS dlouhodobě, ale 
nepodařilo se prosadit takové kroky, které by 
nepříznivý stav zvrátily. Odmítla názor, že za 
nedostatkem sester je jejich vysokoškolské 
vzdělávání. Příčinou jsou především velmi 
špatné pracovní podmínky, přetěžování za-
městnanců, které vede až k porušování záko-
nů, například v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Proto zaměstnanci své zdra-
votnické profese opouštějí, proto absolven-
ti do nemocnic vůbec nenastupují. A mnozí 
odcházejí pracovat za nesrovnatelně lepších 
podmínek do zahraničí. To je třeba zastavit 
a zlepšit situaci tak, aby lidé přestali z neú-
nosných pracovních podmínek utíkat a ti, co 
odešli, měli důvod se vrátit. Bez finančních 
prostředků, které by umožnily výrazně zvýšit 
platy a zlepšit pracovní podmínky zvýšením 
počtu zaměstnanců, to ovšem nepůjde.
Prezidentka České asociace sester Martina 
Šochmanová potvrdila, že systém vzdělávání 
je jen zástupný problém. Podle ní jde o to, že 
těžká práce sester je nedostatečně ohodnoce-
na. Navíc zatímco dříve byly střední zdravotní 
školy školami výběrovými, dnes do nich na-
stupují průměrní a podprůměrní žáci.
Ministr financí a 1. místopředseda vlády An-
drej Babiš se ve svém vystoupení držel oblí-
bených tvrzení o tom, že ve zdravotnictví by 
bylo peněz dost, jen kdyby se přestalo krást 
a nevýhodně nakupovat přístroje, že úspo-
ry musí hledat Ministerstvo zdravotnictví ve 
svém resortu. A že kdyby například byly v ne-
mocnicích zavedeny centrální nákupy, hned 
by nemocnice měly dost peněz na platy i další 
zaměstnance. Zdůrazňoval, že on problémy 
zdravotnictví řešit nemůže, protože to není 
jeho resort. Odkazoval na ministra zdravot-

nictví Svatopluka Němečka, že s požadavky 
týkajícími se zdravotnictví je třeba se obracet 
na něho. Zamlčel při tom, že právě on jako 
ministr financí nesouhlasil s navýšením peněz 
pro zdravotnictví, které jsou podle odborové-
ho svazu nezbytné a které ministr Němeček 
marně požadoval. Mlčky přešel i údaj o níz-
kém procentu HDP, které v ČR do zdravotnic-
tví jde. Zato uvedl, že je zřejmě třeba podívat 
se na to, jestli jsou všechny nemocnice vůbec 
udržitelné.
Zuzana Roithová z KDU-ČSL zastupova-
la vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Podle ní 
je potřeba říct, na jaký podíl HDP jdoucí na 
zdravotnictví bychom se chtěli dostat. Také 
by mělo být jasně dáno, že se každý rok podle 
určitého koeficientu stanoví platby za státní 
pojištěnce. Konstatovala, že v tomto nachází 
společnou notu KDU-ČSL a ČSSD, ale ANO 
s tím nesouhlasí.
Dagmar Žitníková připomněla, že odbory žá-
dají srovnat odměňování v nemocnicích finan-
covaných z veřejného zdravotního pojištění 
bez ohledu na to, zda jsou příspěvkovou or-
ganizací nebo obchodní společností a kdo je 
jejich zřizovatel. Platit by v nich měly stejné 
tarify, nyní se plat sester liší až o 6000 korun.
Ministr Babiš těsně před svým odchodem při-
slíbil, že ANO případnou změnu legislativy o 
srovnání výdělků podpoří.
Ministr Svatopluk Němeček dorazil až po od-

chodu ministra Babiše a proti jeho tvrzením 
o dostatku peněz a plýtvání se tvrdě ohradil. 
Zdůraznil, že za 7,5 procenta HDP nikde neu-
mějí poskytovat tak kvalitní péči. Je to hlavně 
díky zdravotníkům, kteří pracují za dosavad-
ní platy, takže systém náklady unese. Kde je 
v tom ta neefektivita? Slíbil, že bude znovu 
prosazovat zvýšení platby za státní pojištěnce, 
tedy důchodce nebo děti. A připomněl, že loni 
se vedla bitva o kompenzaci zrušených poplat-
ků v nemocnicích, letos další bitva o navýšení 
odvodů státu o 4,2 miliardy korun. Nakonec 
vláda schválila jen 1,8 miliardy, víc se v koa-
lici prosadit nepodařilo, protože pohled Mini-
sterstva financí byl zásadně jiný.
Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že by mzdy 
ve zdravotnictví měly růst rychleji než v ji-
ných oblastech, aby firmy nepřetahovaly 
zdravotníky do jiných oborů. Vyzval proto 
zřizovatele soukromých nemocnic, aby platy 
sestrám a lékařům v příštím roce zvýšili. Pod-
pořil také zvýšení plateb za státní pojištěnce. 
I on sám zaznamenal, že Němci vedou v češ-
tině kampaně a lákají zdravotnický personál. 
„Pokud nebudeme schopni konkurovat, máme 
velký problém,“ přiznal.
Předseda Českomoravské konfederace odbo-
rových svazů Josef Středula kritizoval, že se 
ministři vymlouvají jeden na druhého. Lidé 
ale posuzují kroky celé vlády. Sestry se dají se 
svými čtrnácti tisíci hrubého nazvat pracující 
chudinou. Není divu, že odcházejí do jiných 
oborů a nechávají se zaměstnat třeba jako 
vedoucí obchodních center. „Zdravotnická 
zařízení peníze nemají. Teď jsem se podíval 
do nabídky pracovních míst na pozici zdravot-
ní sestra v Pardubicích. Nabídka tam je nyní, 
když je nedostatek sester, 14 až 18 tisíc hru-
bého,“ dodal.
Prezident České lékařské komory Milan Ku-
bek uvedl, že výdělek českého lékaře odpoví-
dá pětině výdělku německého lékaře.

Celý text naleznete v Bulletinu 11-12 2015 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální 
péče ČR. Možnost stažení na www stránkách 
http://osz.cmkos.cz/.

z  Ostravy-Zábřehu nebo prázdninová akce 
s dobrovolníky z občanského sdružení Mara-
natha.
V závěru roku byla započata také spolupráce 
s obecně prospěšnou společností Celé Česko 

Již šestým rokem docházejí dobrovolníci 
do Městské nemocnice Ostrava za dětskými 
i dospělými pacienty, aby jim svou přítom-
ností zpříjemnili pobyt v nemocničním pro-
středí. 
Ve spolupráci s  Dobrovolnickým centrem 
ADRA Ostrava bylo i v  minulém roce opět 
proškoleno a na dobrovolnickou činnost při-
praveno několik dobrovolníků.
Celkem jich v loňském roce za našimi pacienty 
docházelo 19 a v průběhu 117 návštěv s paci-
enty Dětského lékařství, Dermatovenerologie, 
Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu so-
ciálních služeb strávili téměř 150 hodin. 
Kromě individuálních návštěv u vybraných 
pacientů se uskutečnily také hromadné akce, 
a to například hudební vystoupení pana Vác-
lava Švidrnocha, návštěva psí slečny Besi, zá-
bavné dopoledne se studentkami gymnázia 

čte dětem. První dobrovolníci začali docházet 
na oddělení velkých dětí na Dětském lékařství 
v prosinci a děti se tak mohou v budoucnu tě-
šit na příjemně strávený čas při čtení. V rámci 
mezinárodní konference „Čtení dětem jako 
základ moudré výchovy v rodině aneb děti ve 
21. století“ obdrželo Dětské lékařství od firmy 
Nivea více než 30 dětských knih pro malé pa-
cienty.
Všem dobrovolníkům patří velký dík za jejich 
čas, dobrou náladu a úsměvy, které věnují na-
šim pacientům.
 Mgr. Jana Zádrapová
 koordinátorka pro dobrovolnickou
 činnost v MNO

Dobrovolnická činnost v roce 2015
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Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice 
zneužívání drog, mimo alkoholu

Adventní čas v Domě sociálních služeb

V roce 2015 se od února do prosince dosta-
vilo k orientačnímu vyšetření moče na drogy 
celkem 216 osob. Z toho bylo 132 chlapců 
a 84 dívek. 
Stále jsou požadavky orientačního vyšet-
ření moče ze strany výchovných ústavů 
a ze sociálních odborů. Bohužel jsou i takoví, 
kteří podvádí – donesou si moč od kamaráda, 
vodu, nebo přijde k odběru kamarád a myslí 
si, že se to nepozná. Těch podvodů je stále 

více. Staly se i takové případy, kdy rodina 
tlačila na sestry, aby zaznačily negativní 
výsledek, ale měli smůlu (toto se stává hlav-
ně u klientů odesílaných ze sociálních od-
borů).
Rodiče z jiných okresů se telefonicky 
dotazují, zda mohou přijet, budou-li tuto 
službu potřebovat, na což odpovídáme sa-
mozřejmě ano.
Projekt byl financován z neinvestiční účelo-
vé dotace z rozpočtu Statutárního města Ost-
rava. Byly pořízeny drogové testy a provozní 
(dezinfekční a hygienický) materiál.

 Radmila Vysloužilová
 vrchní sestra Psychiatrie

Adventní čas v Domě sociálních služeb byl 
zpříjemněn a obohacen setkáním seniorů 
s dětmi ze Základní školy Ostrčilova. Pod 
vedením paní učitelky Hiklové děti ve spolu-
práci s našimi klienty vytvořili vánoční deko-
raci a strávili příjemné a vzájemně obohacují-
cí dopoledne. Dopolední atmosféru vystihují 
slova jedné z žákyň:,,Máme z takové práce 
radost, těší nás to,“ a slova jednoho z klientů, 

,,omládl jsem o celou generaci.“
Setkání s dětmi je pro naše seniory vždy víta-
ným momentem, mnohdy ojedinělým kontak-
tem s mladou generací.
Děkuji za opakované setkávání v roce 2015 
a velmi si vážím této spolupráce.

 Mgr. Jarmila Siverová
 vedoucí Domu sociálních služeb

Děti a návykové látky
letku nebo skleničku alkoholu. Dítě ztichne a 
dá pokoj, někdy navždy.
Nejlepší prevencí je zdravá životospráva, 
osvěžující sportovní aktivity, možnost pro-
hovořit problémy, umět se radovat z pomoci 
druhým, mít spolehlivou bytost chápající sta-
rosti a umějící dobře poradit.
Je-li pak v rozpadající se rodině hrozivá bou-
ře, nemůžeme se divit, že dítě hledá náhradu 
v partě a drogách. Je nutné, abychom věděli, 
s kým se dítě stýká a co dělá.
Když se objeví náhlá  chování dítěte, má po-
ruchy hybnosti, řeči, je neklidné až agresivní a 
po vyloučení organické příčiny nemocí, musí-
me uvažovat o možném požití nějaké drogy. 
Všimneme si jeho zorniček – po heroinu jsou 
zúžené, je zpomalený tep, po amfetaminu 

Naše děti jsou bystré, neposedné a velmi zví-
davé. Rády napodobují, zkoušejí a přesvědčují 
se. Aby se neohrozily, nenechaly se svést na 
špatnou cestu, musíme nad nimi bdít.
Nejdůležitější pro jejich tělesný i duševní zdár-
ný vývoj je výchova v láskyplné  harmonické 
rodině, dobrý příklad dospělých v jejich okolí.
Bohužel, narůstá počet žen ošetřených na os-
travské Protialkoholní záchytné stanici, byť i 
matek malých dětí.
Nejsou ani vzácné případy, kdy i novoroze-
nec má abstinenční příznaky, když postrádá 
drogu, kterou mu matka narkomanka pečlivě 
po celé těhotenství zajišťovala. Rovněž se  se-
tkáváme s  dětmi intoxikovanými návykovou 
látkou, vždyť je pro alkoholičku nejjednodušší 
dát hladovému, plačícímu dítěti nějakou tab-

jsou rozšířené s  rychlým tepem a neklidem. 
Pátráme po stopách aplikací injekcí, kontro-
lujeme, zda se nám neztrácejí peníze, neboť 
drogy jsou drahé.
Musíme akutně zajistit bezpečnost dítěte, 
jeho vyšetření, zavčas si s ním důvěrně poho-
voříme. Poskytneme mu možnost radovat se 
z  užitečných aktivit, aby je nemuselo hledat 
v zákeřných náhražkách.
Máme-li podezření, že dítě něco bere, může-
me nechat vyšetřit jeho vzorek moči rychle a 
bezplatně na oddělení Psychiatrie – PZS Ost-
rava. Při pozitivním výsledku se obrátit na od-
borná pracoviště.

 MUDr. Růžena Mašková
 pedopsychiatr

Konečně jsme se dočkali nové koupelny a 
samostatného wc pro personál.
Koupelna je bezbariérová a splňuje všechny 
náročné požadavky dnešní moderní doby. Ba-
revné provedení je nadčasové a všem se moc 
líbí. Pan primář je nadšen! A sestřičky jsou 
velmi spokojené se svým samostatným wc.
Tímto děkujeme vedení nemocnice za usku-
tečnění našeho dávného „snu“.

 Martina Mrázová
 staniční sestra Gyn-por JIP

Koupelna PG – JIP

Statistický přehled:

z toho:

Celkem provedených odběrů 442

THC (marihuana) pozitivní 110 negativní 98

AMP pozitivní 17 negativní 182

BZD pozitivní 2 negativní 18

OPI pozitivní 0 negativní 15

EXT pozitivní 0 negativní 0
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Vážená paní magistro,
 je to měsíc, co se nám narodila krásná holčič-
ka. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat 
za všechny rady, které jsme od Vás dostaly na 
předporodní přípravě, protože ta bezesporu 
měla velký podíl na celkem pohodovém prů-
běhu porodu. Člověk věděl, co jej čeká a jak 
to nejlépe zvládnout. I přes to, že můj porod 
byl vyvolávaný, určitě jsem využila spoustu 
rad, které jste nám dala. A určitě za sebe mohu 
říct, že jsem nejvíce využila nácviku dýchání, 
který probíhal v bazénu.
Pokud se poštěstí a budu rodit podruhé, určitě 
zase dorazím na Fifejdy. A pokud to čas dovolí 
i na předporodní cvičení. Myslím, že fyzička 
je nejlepší základ pro hladké zvládnutí porodu.
Přeji hezký den a v novém roce spoustu spo-
kojených maminek i miminek :).

 S pozdravem
 Terka B.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za 
vstřícný a profesionální přístup zaměstnanců 
kožní ambulance a lůžkového kožního oddě-
lení. 
Dne 17. 12. 2015 dopoledne byla naše uživa-
telka na vyšetření a pracovníci výše zmíněných 
pracovišť pomohli s péčí naší zaměstnankyni 
Domova Magnolie Martině Müllerové. Velice 
si chválila jejich skvělý přístup :-).
Byli bychom rádi, kdybyste tuto pochvalu 
předali zaměstnancům výše zmíněných pra-
covišť.
 S pozdravem a přáním pěkného dne
 
 Mgr. Martina Dluhošová
 vedoucí sociálního úseku č. 3
 Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 
 příspěvková organizace

Vážený pane primáři,
ráda bych Vám poděkovala za skvělou spo-
lupráci a za péči, kterou jste věnoval mé ma-
mince Aleně. U., a to jak v ambulanci, tak i 
na oddělení ARO. Váš úsměv ji vždycky moc 
povzbudil.

Přijměte, prosím, alespoň touto cestou mé vel-
ké poděkování.
 Pavla U.

S koncem roku si na dětskou JIP1 vzpomněli i 
rodiče bývalých pacientů. Rodina Ptášnikova 
nás obdarovala DVD, CD s dětskou temati-
kou, sadami společenských her a CD přehrá-
vačem. Touto cestou jim ze srdce děkujeme. 

 Kolektiv JIP1 Dětského lékařství

Děkujeme také anonymní dárkyni, která nám 
v předvánoční čas darovala na dětské oddělení 
ručně vyrobenou králičí slečnu s domečkem, 
dětem pro potěšení, zkrácení dlouhé chvíle, 
nebo jen tak proti smutku a stýskání. Paní N 
také poděkovala lékařům a sestřičkám nemoc-
nice za jejich práci, což celý personál zahřálo 
u srdce. Celý text naleznete na www stránkách 
nemocnice v sekci Poděkování.

 Kolektiv Dětského lékařství

Poděkování Porodnici

Poděkování
Dermatovenerologii

Poděkování primáři plicního oddělení

Dětská jipka a také celé
Dětské lékařství děkují

Adventní čas v Domě sociálních služeb

Ženský pěvecký sbor Šárka z Horní Suché 
pořádal v letošním roce několik adventních 
koncertů. Ve středu 16. prosince zavítal také 
mezi pacienty a klienty LDN a DSS v Ostra-
vě-Radvanicích a jako dárek jim přivezl sou-
bor známých vánočních písní. 
Pod taktovkou sbormistryně Dagmar He-
routové a za doprovodu kytaristy a zpěváka 
Jaroslava Holeše se úderem třetí hodiny od-
polední společenskou místností rozezněly 
melodie, které navodily vánoční atmosféru 
(např. Chtíc, aby spal, Tichá noc, Bílé vánoce, 
Purpura) a některé z nich přenesly posluchače 
do mladých let. 

Součástí koncertu bylo i vystoupení jedenác-
tiletého Lukáše Malyšky, který hrál na zobco-
vou flétnu. Ten byl primátorem města Havířov 
vyhlášen jako talent roku 2015. V minulém 
roce také vyhrál první místo v celorepubliko-
vé soutěži ve hře na zobcovou flétnu. 
Na konec vystoupení si všichni společně za-
zpívali známé vánoční koledy Nesem vám 
noviny, Narodil se Kristus Pán, Já bych rád 
k Betlému, Půjdem spolu do Betléma.
Děkujeme pěveckému sboru za moc hezké vy-
stoupení a těšíme se na další.
 Bc. Lucie Branná
 Referát tiskové mluvčí

Od prosince 2015 se na oddělení Gynekolo-
gie a porodnictví, stanice šestinedělí otevře-
la nová edukační místnost. Slouží k edukaci 
těhotných žen okolo 29.–30. týdne v  před-
porodních kurzech. Cílem kurzů je poskyt-
nout úplné informace o těhotenství, porodu, 
šestinedělí a péči o miminko. Každý kurz je 
veden zkušenou porodní asistentkou a tvoří 

jej skupina 20–35 nastávajících maminek. 
Místnost také slouží pro výuku studentek 
oboru porodní asistence a nutriční terapeu-
tka, které u nás vykonávají praxi. Jsme rádi, 
že nastávající maminky mohou nerušeně 
vnímat informace a kurzy jsou stále plně 
obsazené. Mgr. Dana Cechelová
 vrchní sestra

Nová edukační místnost na stanici šestinedělí
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Vážený pane řediteli,
od 27. 10. do 25. 11. 2015 jsem byla hospi-
talizována ve Vašem zařízení a to na Interně 
– lůžkovém oddělení A. Chtěla bych Vaším 
prostřednictvím tlumočit srdečné poděkování 
za příkladnou profesionální lékařskou péči, 
kterou  mně osobně věnoval primář tohoto 
oddělení pan MUDr. Milan Kremer a která 
zásadním způsobem přispěla ke zlepšení 
mého zdravotního stavu.  Současně bych byla 
velice ráda, kdybych mohla vyslovit upřímný 
dík i všem dalším lékařům oddělení, zejména 
MUDr. Šmídovi, MUDr. Braun Oramusové, 
a MUDr. Fialovi, kteří se úspěšně podíleli na 
zjištění mé diagnozy a stanovení léčebného 

Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych aspoň touto cestou vyjádřila 
velké poděkování celé Lince důvěry, která je 
součástí nemocnice. 
Všichni pracovníci mi byli velkou oporou ve 
dnech, kdy jsem nějak bojovala s tím, co mi 
připravil život. Obzvlášť jeden pracovník byl 
tím, kdo mi na dálku dával více, než se mi do-
stávalo osobní terapií v místě bydliště. Po jeho 
slovech jsem si často uvědomovala věci, které 

se mi nedařilo pochopit. Snad mohu říci, že je 
to muž, kterému to DÍKY patří dvojnásobně. 
Velmi si ho vážím. 
Na závěr chci všem popřát všechno nejlepší 
v roce 2016 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí 
a splnění všech přání. 
 S pozdravem
 Věra O.
 Mladá Boleslav

Docházím do revmatologické ambulance ve 
Vaší nemocnici. Rád bych touto cestou podě-
koval paní doktorce Martině Malcové za její 
příkladnou péči, kterou mi věnuje. Je to milá, 
bystrá žena, připravená za každé situace po-
moci, profesionál. Také bych chtěl vyzdvih-
nout i její sestřičku Lucii Kaučákovou. Ses-
třička je milá, usměvavá, velmi obětavá, a to 
ne jen k mé osobě. Měl jsem možnost v čekár-
ně sledovat její chování i k ostatním pacien-
tům a naprosto spontánně pomůže, doprovodí 
na WC, nabídne vodu k pití. Chodím do více 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří 
se o mě starali po dobu mé hospitalizace od 
24. 11. do 1. 12 2015 na urologickém oddě-
lení – lůžková část a pohotovostní ambulanci, 
kdy jsem měl zdravotní problém s ledvinou. 
Velmi bych chtěl poděkovat jak Vašemu per-
sonálu sestřiček, tak ošetřujícím lékařům pod 
vedením primáře MUDr. Rostislava Kuldana. 
Zvláštní poděkování věnuji za vstřícný přístup 
zástupci primáře MUDr. Peteru Dančíkovi. 
Tak jak jsem měl obavy před nástupem na od-
dělení, tak se mé obavy velmi brzy rozplynu-

Vážený pane řediteli, 
ráda bych touto cestou poděkovala a udělila 
jedničku s hvězdičkou za skvělý lidský pří-
stup, vstřícné jednání, chování, psychickou 
podporu atd. vrchní sestře, sestřičkám, ošet-
řovatelkám, rehabilitačním sestrám, no prostě 
celému personálu na ortopedickém oddělení – 
lůžková stanice B. Po celou dobu mé hospita-
lizace po TEP 17.–29. 12. 2015 
 O. M.

Chtěl bych poděkovat za perfektní péči o pa-
cienta na oftalmologickém oddělení vaší ne-
mocnice vedené primářkou MUDr. Věrou Sta-
novskou s kolektivem. Zvlášť bych poděkoval 
za perfektní provedenou operaci mého koutku 
horního víčka MUDr. Janě Strnadové. Takový 
přístup k pacientovi od lékařů a personálu je 
příkladný. Moc všem děkuji a přeji jim pev-
né zdraví a hodně spokojených pacientů jako 
jsem já.
 Petr K.
 Štramberk

Dovolte mi, abych poděkoval za výborně od-
vedenou práci lékařů, zejména MUDr. Vole-
kové, sestřiček i pomocného personálu. Kdy-
bych to měl kvalifikovat, tak lékaři pracovali 
na 135 %, sestřičky na 145 % a pomocný per-
sonál na 150 %. Za to jim patří pochvala.

 S pozdravem 
 Eduard G.

postupu v průběhu další hospitalizace.
V neposlední řadě mně dovolte, abych neo-
pomněla obětavou péči všech členů personálu 
lůžkového oddělení, jejich vstřícné jednání a 
empatický přístup. Děkuji tímto staniční sestře 
Evě Tučníkové, která mi úspěšně pomáhala 
překonávat nepříjemnosti mé choroby, ale mu-
sím se zmínit jmenovitě o dalších – sestřičce 
Mališové, Wollné, Kratochvílové, Horšíkové, 
Trajkové, Novákové, Vavrečkové a nechci 
opomenout ani ošetřovatelky a sanitářky: paní 
Polákovou, Otáhalovou, Bigošovou, Vác-
lahovskou, Kašpárkovou, Galdiovou a také 
pana Guzíka. Všichni se o mě starali s odborně 
profesionálním, ale hlavně lidským přístupem.

ambulancí, a protože mám velmi negativní 
zkušenosti, jsem rád, že jsem tyto dva anděly 
v podobě paní doktorky a sestřičky našel. Na 
kontroly nechodím s obavami, ale s klidným 
vědomím.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za příklad-
nou péči, kterou mi věnují. Popřál bych jim 
mnoho spokojených pacientů.

 S pozdravem

 Vladislaw K.

ly a osobně můžu jen doporučovat a chválit. 
Byl jsem opravdu velmi mile překvapen jak 
přístupem lékařů, kteří si opravdu dají ten čas 
a snaží se vše předem vysvětlit, popřípadě 
odpovědět na dotazy či sami upozornit na 
možná rizika, tak vstřícným přístupem sestři-
ček a zdravotního personálu. Opravdu velmi 
za vše děkuji a doufám, že tento trend se 
budete snažit udržet.

 S pozdravem Váš vděčný pacient 
 Pavel S.

Přeji Vám, pane řediteli, hodně dalších úspě-
chů ve Vaší záslužné práci, dobré zaměstnan-
ce a spokojené pacienty. Současně mi dovolte 
popřát skvělý nový rok.
 S pozdravem
 Eva K.

Děkuji Interně

Poděkování Lince důvěry

Děkuji Revmatologické ambulanci

Poděkování oddělení Urologie

Poděkování
personálu Ortopedie

Děkuji Oftalmologii

Poděkování
a pochvala práce 
personálu oddělení 
Kardiologie

Bistro aktuality
leden 2016

V novém roce fungujeme 
v plném nasazení.

pochutnejte si na snídaňovém 
menu PO–PÁ: 06.00–09.30 h

v  novém roce připomínáme 
rozšíření sortimentu ZDRAVÉ 
VÝŽIVY – různé druhy hroznových 
cukříků BIJODAR, kokosová tapioka, 
mrkváčky povidlové, sojové jogurty, 
dezerty, zelňáčky, bezlepkové 
kukuřičné křupky a jiné...

POJÍZDNÝ VOZÍK: Aktuálně se 
zaměřujeme i na rozšíření sortimentu 
pojízdného bufetu. Pojízdný bufet 
jezdí každý všední den od cca 07.30 
do 12.00 hod. po všech odděleních 
nemocnice. Rozvážíme tiskoviny, 
drogérii, pochutiny, zákusky, různé 
druhy obložených baget, housek 
a široký sortiment nabízeného zboží 
v Bistru. 

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!!!
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MUDr. Milan Kremer 
MUDr. Hana Podešvová 

Zdeňka Babiařová 
Břetislav Drgáč 
Eva Přibylová

MUDr. Jan Sikora 
Kristina Staňková 

Anna Ticová 
Monika Jandová 

MUDr. Miroslav Hájek 
Ivana Kocianová 
Pavla Kociánová 
Iva Semenďáková  

Pracovní výročí

40 let v MNO:
Milan Sladký 

Radmila Vysloužilová

30 let v MNO:
Taťána Papaková 
Zdeňka Šustková 

25 let v MNO:
Robert Duháček 
Jarmila Holušová 

Mgr. Jiřina Kyčerková 
Martina Václavíková 

20 let v MNO:
Ivana Krajinová

Rostislav Václav Kudla

V měsíci lednu slaví
významné životní

jubileum:

Všem jubilantům
gratulujeme!

HOTEL Adamantino, a. s., v Luhačovicích  
nabízí zaměstnancům Městské nemocnice Ostrava, p. o.,  

relaxační pobyty 
 
 
 

        
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pobyt za 500 Kč/os./noc na 2 noci dle výběru 
zahrnuje: 
 Ubytování na 2 noci ve 2L nebo 3L pokoji 
 Snídaně formou švédského stolu 
 Polopenze (výběr ze dvou menu) 
 Bazén zdarma po celý pobyt 
 Sauna zdarma po celý pobyt 
 30 min. vířivky/os./pobyt 
 Parkovné zdarma 
 30% sleva na veškeré sportovní aktivity 

Pobyt za 450 Kč/os./noc na 7 nocí dle výběru 
zahrnuje: 
 Ubytování na 7 nocí ve 2L nebo 3L pokoji 
 Snídaně formou švédského stolu 
 Polopenze (výběr ze dvou menu) 
 Bazén zdarma po celý pobyt 
 Sauna zdarma po celý pobyt 
 30 min. vířivky/os./pobyt 
 Parkovné zdarma 
 30% sleva na veškeré sportovní aktivity 

 
Cena 500 Kč/os. /pobyt – 2 os. x 2 noci x 500 Kč = 2000 Kč za pobyt pro 2 osoby na 2 noci 
Cena 450 Kč/os./pobyt – 2 os. x 7 nocí x 450 Kč = 6300 Kč za pobyt pro 2 osoby na 7 nocí 
 
Podmínky využití: 
 Nabídka je určena pro každého zaměstnance Městské nemocnice Ostrava plus jednu další osobu 

na dvoulůžkovém pokoji (případně plus dítě) 
 Platba pobytu min. 14 dní před termínem – je možné pobyt čerpat také přes FKSP. 

Rádi vystavíme fakturu na zaměstnavatele.  
 Možnost využití během roku 2016 dle domluvené rezervace předem:  736 631 000, 577 131 082, 

recepce@adamantino.cz, www.adamantino.cz 
 Je možné si zvolit libovolný počet nocí (např. 3 a více nocí – bude se vždy počítat 500 Kč/os./noc). 

Pouze u 7 nocí je nabídka výhodnější – 450 Kč/os./noc 
 
V ceně není zahrnuto:  
 doplatek 1L pokoje (za neobsazené lůžko) 400 Kč/den 
 lázeňský poplatek 15 Kč/os./noc  
 postýlka 150 Kč/noc 
 doplatek za dítě 3–12leté na samostatném pokoji 250 Kč/os./den (ubytování vč. polopenze a bazénu) 

 
Příklad kalkulace pro rodiny: 

2 dospělí a 2 děti na 7 nocí – ve dvou pokojích 
(450 + 450 + 250 + 250 +) x 7 nocí = 9800 Kč 
 
2 dospělí a 1 dítě na 7 nocí – ve 3L pokoji  
(450 + 450 + dítě zdarma) x 7 nocí = 6300 Kč 

NEMOCNICE
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Vážení zaměstnanci,
vedení nemocnice chce v letošním roce 
pokračovat v nastoupených trendech ne-
peněžních bonusů pro zaměstnance a pro 
rok 2016 nově nabízí za zvýhodněnou 
cenu možnost relaxace a oddychu v ma-
lebném prostředí Luhačovic. Pokud této  

nabídky využijete, přeji Vám krásné a ne-
zapomenutelné chvíle prožité v tomto lá-
zeňském městečku.

 Josef Grochol
 ředitel

Lákavá novoroční nabídka pro 
zaměstnance naší nemocnice 
aneb nejen prací živ je člověk

HOTEL Adamantino, a. s., v Luhačovicích  
nabízí zaměstnancům Městské nemocnice Ostrava, p. o.,  
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V ceně není zahrnuto:  
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 postýlka 150 Kč/noc 
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Příklad kalkulace pro rodiny: 
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Můj otec byl ve Vaší nemocnici hospitali-
zován opakovaně od října do prosince roku 
2015. Konkrétně na interním oddělení, 
stanice G a Geriatrii, stanice K. Po celou 
dobu jeho pobytu ve Vaší nemocnici jsme se 
setkávali s vysoce profesionálním a vstřícným 
přístupem veškerého personálu zmiňovaných 
pracovišť, stejně jako s lidským přístupem, 
který nám jako rodině, tak i mému otci 
v těžkých chvílích jeho nemoci velmi 
pomohl. Vím, že tak často činili nad rámec 
„běžných“ pracovních povinností.
Dovoluji si Vás tímto požádat o poděkování 
vedení jednotlivých oddělení i personálu uve-
dených pracovišť a vyjádření úcty za to, že 
beze zbytku naplňují, byť to mnohdy jistě není 
snadné, poslání zdravotníků.  
 Hezký den.

 Jiří P.
 Ostrava-Poruba

Děkuji oddělení
Interny a Geriatrii


