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Vážené kolegyně  
a kolegové,

máme zde už druhý měsíc roku 2016 a já 
bych Vás rád seznámil s aktuálním děním 
v naší nemocnici. 
V těchto dnech bylo dokončeno vy-
hodnocení Plánu činnosti za rok 2015  
a sestaven plán na rok letošní, který byl 
předložen našemu zřizovateli, stejně tak 
Generel dostavby a přestavby nemocni-
ce na období let 2016–2026. Očekáváme 
odbornou diskuzi s představiteli města 
o směřování nemocnice do dalších let  
a následně zahájení projekčních prací. Fi-
nalizujeme Finanční plán 2016, z něhož 
je hotova mzdová část, kdy nové mzdové 
dekrety byly v uplynulých dnech distri-
buovány lékařům, nelékařským zdravot-
nickým pracovníkům a zaměstnancům 
technicko-hospodářské části nemocnice. 
Se zástupci odborů došlo k uzavření Ko-
lektivní smlouvy. Jedním z nejdůležitěj-
ších cílů celého managementu MNO pro 
tento rok je stabilizace lidských zdrojů. 
Proto jsme zahájili náborovou kampaň  
s možností získání náborového příspěv-
ku pro nově nastupující všeobecné sestry 
vybraných oborů, kampaň pro lékaře byla 
v těchto dnech spuštěna také. Vyhlásili 
jsme také stipendijní program pro stu-
denty oboru všeobecná sestra a studenty 
lékařských fakult.
Věřím, že společně se nám podaří reali-
zovat všechny vytýčené úkoly.

Josef Grochol
ředitel

27. prosince 2015 odstartovala v Colliery 
CrossFit Ostrava dobročinná akce s názvem 
„500 reps pro děti“.
Co to znamenalo? „Každého, kdo se chtěl 
do akce zapojit, čekal tzv. „workout“ čítají-
cí celkem 500 opakování. Startovným byla 
minimálně jedna koruna, horní hranice sa-
mozřejmě nijak stanovena nebyla a každý 
mohl přispět dle svých možností, případně  
i nějakými věcnými dárky. Cvičilo se nejen  
v „gymu“ v Ostravě, ale díky sociálním sítím 
a přátelským vazbám se zapojili lidé z celé 
ČR i Slovenska – prostě si zadaný workout 
„odjeli“ ve svých fitkách, poslali foto či vi-
deo a penízky na účet, účast i atmosféra byly 
perfektní, všichni se podporovali a fandili, 
přímo na místě se pak vybralo 22.900 Kč 
plus spousta věcných darů – pastelky, puzzle, 
omalovánky, barevné papíry, vystřihovánky, 
hračky. Akci jsme prodloužili takto až do 
10. ledna. Na zřízený účet pro sponzorské 
dary přispíval například i spřátelený „gym“ 
z Řecka,“ shrnuje Michaela Smrčková z Co-
lliery CrossFit Ostrava. Za peníze vybrané 

z této dobročinné akce byly nakoupeny po-
lohovací pomůcky, dvě televize a dvě křesíl-
ka do ambulance. Zbylé peníze (12 000 Kč) 
byly převedeny na účet dětského oddělení.
V pátek 12. února došlo na oddělení Dětského 
lékařství k oficiálnímu předání zakoupených 
dárků i dárků věnovaných účastníky „wor-
koutu“ přímo v Colliery CrossFit. Předání se 
zúčastnili zástupci Dětského lékařství v čele 
s paní vrchní, paní náměstkyně Gabriela Go-
ryczková a za Colliery CrossFit Ostrava paní 
Michaela Smrčková (zcela vpravo, viz foto) 
a pan Jan Peršín (stojící vedle, viz foto). Ob-
rovský méďa byl také jedním z dárků věnova-
ných sportovci našim nemocným dětem. Mezi 
dárky byly i ručně dělané věci od maminky 
paní Smrčkové. Na projektu se podílel také 
pan Lukáš Káňa. Všem organizátorům a dár-
cům patří obrovské poděkování za zorgani-
zování a realizaci této dobročinné akce, která 
se těšila velkým úspěchem a potěší i všechny 
zaměstnance a pacienty na dětském.

Bc. Lucie Branná
Referát tiskové mluvčí

Personální změny  
k 1. 2. 2016 

•  novým vedoucím Oddělení logistiky 
(původně Oddělení zásobování)  
se stal Ing. Martin Ščupák

•  do pozice primářky oddělení  
Klinické hematologie  
byla jmenována  
MUDr. Cecília Bodzásová

Personální změny  
k 1. 3. 2016 

•  do pozice primáře oddělení  
Centrálního příjmu s Emergency byl 
jmenován MUDr. Martin Šustek

•  v nově vytvořeném Oddělení  
nákupu byl do funkce vedoucího 
jmenován Ing. Tomáš Káňa

•  novým tiskovým mluvčím  
nemocnice se stal Ing. David Račák

Výtěžek z akce s názvem „500 reps 
pro děti“
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Hematologická ambulance 
v novém
Hematologická ambulance oddělení Kli-
nické hematologie byla v průběhu druhé 
poloviny ledna letošního roku přestěho-
vána do nových prostor pavilonu D1, kte-
ré byly zrekonstruovány a přizpůsobeny 
potřebám tohoto ambulantního provozu.
Ve srovnání s původním umístěním (H3) 
jsme získali větší prostory. Vznikly dvě 
ambulance s přímým vstupem z pracovny 
sester. Aplikační sálek je rovněž součástí 
celého pracoviště. Je lépe využíván pro 
aplikaci infuzí i podávání transfuzních 
přípravků pacientům naší ambulance. 
Další výhodou, která vyplývá ze spojení 
Centrálního odběru krve a hematologic-
ké ambulance do jedné budovy, je lepší 
využití stávajícího prostoru odběru pro 
potřeby ambulance, např. provádění vene-
punkcí. Rovněž nedochází ke zbytečnému 
přecházení mezi jednotlivými pracovišti  
a pacient má větší komfort služeb než dosud.
Chtěla bych využít této příležitosti a po-
děkovat vrchní sestře Bc. Janě Kozubo-
vé a jejím sestřičkám za vstřícný přístup  
a jejich ochotu uvolnit tyto prostory pro 
naši ambulanci.

Ing. Helena Komárková
vedoucí laborantka

Klinická hematologie

Vyhodnocení compliance hygieny rukou
V roce 2015 se MNO jako jedna z 22 nemoc-
nic ČR zapojila do mezinárodního pilotního 
projektu nazvaného OBSERVE, který má slou-
žit zdravotnickým pracovníkům ke zvyšování 
compliance (dodržování postupů) hygieny 
rukou. Smyslem bylo pozorování lékařských 
i nelékařských zdravotnických pracovníků při 
běžných pracovních činnostech prováděných 
při zajišťování léčebné péče a následné zazna-
menávání indikací k hygieně rukou do I-Padu. 
Zaevidovaná data byla přenášena na webovou 
stránku OBSERVE a vyhodnocována formou 
grafů a tabulek. Každá zainteresovaná nemoc-
nice měla své přihlašovací jméno a heslo a až 
do konce roku byla mezi nemocnicemi ano-
nymita. V lednu 2016 proběhlo setkání všech 
účastníků projektu s vyhodnocením a předáním 
si zkušeností z pozorování. Z vyhodnocení vy-
plynulo, že v MNO bylo zaznamenáno 853 in-
dikací k hygieně rukou s celkovou compliance 
70,12 % na vybraných odděleních (např. NHC, 
Oftalmologie, Neurochirurgie, ORL, Dermato-
venerologie, Interna, ARO, Urologie). 

Compliance hygieny rukou znamená pro-
vádění hygieny rukou ve správný okamžik, 
správným způsobem a správnou metodou  
a její míra významně ovlivňuje výskyt nozo-
komiálních nákaz ve zdravotnickém zaříze-
ní. Ta naše je na podobné úrovni jako u ostat-

ních zapojených nemocnic, kdy měřítkem 
bylo 72 %. Projekt bude pokračovat i v roce 
2016 ostrou verzí, do které se samozřejmě 
MNO zapojí.

Bc. Dagmar Ragulská 
Referát ochrany veřejného zdraví

Systém psychosociální 
intervenční služby bude 
v naší nemocnici fungo-
vat od 1. března 2016. 
Vznikl v souvislosti s in-
tervenční službou, kterou 
naše nemocnice poskytu-

je navenek a vzhledem k nárůstu psychické 
zátěže kladené na pracovníky ve zdravotnic-
tví je žádoucí, aby podporu měli i oni. SPIS 
je postaven především na tzv. PEER podpo-
ře, což je nejdůležitější rovina podpory (ko-
lega kolegovi).

Kdo je PEER (z angl. slova „osoba stejného 
stavu“)?
Je to profesní kolega z práce, který má po-
dobné zkušenosti jako vy. Je proškolený pro 
poskytování podpory po prožití náročné situ-
ace, nehodnotí, nekritizuje, neradí, ale přede-
vším poslouchá a podporuje. Peer není psy-
cholog ani psychiatr, je to vyškolený kolega, 
který dokáže pomáhat kolegovi. 

Jakou službu PEER poskytuje?
Poskytuje psychosociální intervenční službu 
profesním kolegům, kteří:
•  byli během služby vystaveni nějaké kritic-

ké události, často se jedná o stres spojený  
s profesí (hromadné neštěstí, nečekaná úmr-
tí, napadení zdravotníka, zranění kolegy)

•  jsou vystaveni dlouhodobé profesní zátěži
•  setkali se ve svém životě s krizovou situací, 

kterou nejsou schopni vyřešit sami nebo za 
pomoci svých blízkých 

Dovednosti a znalosti PEERa
•  umí naslouchat
•  provází a vede
•  dodržuje bezpečná pravidla

•  vede k pochopení reakce na krizovou událost
•  pomáhá identifikovat problém
•  pomáhá při mobilizaci vlastních zdrojů 

pomoci

Jaká je úloha PEERa?
Poskytuje první psychologickou pomoc, kte-
rou realizuje s kolegy v rámci individuálních 
či skupinových setkání po události.

Zásady psychosociální intervence
Vždy je dodržována mlčenlivost a diskrét-
nost o informacích, které se peer dozvěděl 
během konzultace.

Jak si říct o podporu PEERa?
•  může být osloven kýmkoli ze zdravotníků
•  může být požádán managementem organizace
•  může vykonávat činnost v jiném zdravot-

nickém zařízení 
•  PEER může sám oslovit kolegu zdravotní-

ka – respektuje právo kolegy tuto pomoc 
přijmout, nebo nepřijmout 

Péče o zaměstnance
Implementace PEER programu do struktury 
organizace je jedním z nových bonusů v péči 
o zaměstnance. 

Najdeš mne v MNO
•  Bc. Lucie Přibylová, tel. 596 194 515 

e-mail: lucie.pribylova@mnof.cz
•  Tamara Sárová, tel. 596 192 909 

e-mail: tamara.sarova@mnof.cz

LDN
•  Mgr. Marcela Gabzdylová, tel. 595 222 602 

e-mail: marcela.gabzdylova@mnof.cz

Váš PEER tým

Systém psychosociální intervenční 
služby (SPIS) v MNO
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Ten čas tak letí… Jarmila Günterová
Paní Jarmila Günterová v naší nemocni-
ci strávila ve funkci vrchní sestry odděle-
ní ORL devět let a jeden měsíc. Původně 
ukončila Střední zdravotnickou školu ve 
Vítkovicích jako dětská sestra a jejím snem 
byla práce s dětmi. Život jí však zavál nejpr-
ve do Zábřehu na oddělení dětské a ženské 
chirurgie, před první mateřskou pracovala na 
rehabilitačním oddělení v dnešní Vítkovické 
nemocnici a po mateřské dostala nabídku 
pracovat na krční, nosní, ušní ambulanci téže 
nemocnice. V roce 1992 se stala na tomto 
oddělení vrchní sestrou. Přesně 1. prosince 
2006 nastoupila do MNO.

Čtvrtek 17. prosince, bylo přesně týden do 
Vánoc. Tento den probíhala předvánoční po-
rada vrchních sester, která byla spojena s roz-
lučkovou akcí s paní vrchní Jaruškou, kterou 
čekala od Nového roku zasloužená penze. 
Celá akce se nesla v příjemném duchu, ne-
chyběl smích, vzpomínání, občas se na tváři 
zaleskla i slzička. Zástupci nemocnice v čele 
s panem ředitelem popřáli paní vrchní mnoho 
krásných chvil, prožitků, odpočinku v další 
etapě jejího života. Vrchní sestry Jarku odmě-
nily mohutným potleskem. Následoval výteč-
ný oběd a nechyběla ani společná fotografie, 
která o atmosféře mnohé vypoví.

(red)

„Velice ráda na těch téměř deset let na 
Fifejdách vzpomínám. Samozřejmě jsem 
nejdříve měla strach, to víte, po 30 letech 
ve Vítkovicích, ale obavy se rychle roz-
plynuly, a to díky výbornému kolektivu a 
vedení. Nemůžu si stěžovat, zkrátka jsem 
měla štěstí na lidi, s každým jsem se do-
mluvila. Velice ráda na vše vzpomínám.“

Jarmila Günterová
Dvacet dva let je v životě velmi dlouhá 
doba. Tak dlouho jsem spolupracoval s paní 
Jarmilou Günterovou. Já primář a ona vrch-
ní sestra ORL oddělení.
Drobná energická žena s příjemným vy-
stupováním. Vždy dovedla vytvořit nekon-
fliktní kolektiv zdravotnického personálu, 
který výborně spolupracoval s lékaři. To 
vše ku prospěchu pacientů. Měla přiroze-
ný respekt, který vycházel z její osobnosti  
a přístupu k lidem. Uměla rozlišit podstat-
né od toho méně důležitého. Najít u pod-
řízených právě ty schopnosti, ve kterých 
by mohli uspět a motivovat je k pracovním 
výkonům nejen penězi, ale i pochvalou. 
Pracovala cely svůj profesní život ve zdra-
votnictví a nikdy neztrácela zájem o nové 
odborné trendy v oboru. O totéž žádala  
i své spolupracovníky. Vždy se snažila  
o vylepšení pracovních podmínek na praco-
višti. Své nadřízené respektovala, ale dovedla 
s taktem prosadit svoje názory a požadavky.

Volný čas trávila aktivně, vždy byl na ví-
kend připraven celodenní program. Mi-
lovala cestování a četbu knih. Myslím, že 
nejčastěji a nejraději byla se svou rodinnou. 
Sílu své osobnosti prokázala při svých vel-
kých rodinných a zdravotních problémech, 
které zažila. Nikdo nepozoroval změnu pra-
covního tempa nebo změnu nálad. Osobní 
problémy do práce nikdy nenosila. Přišla 
ke mně v soukromé záležitosti, stručně vy-
světlila osobní problém, zaklela jako starý 
havíř, zamáčkla slzu a to bylo vše. Dál se 
k problému nevracela. Večírek na rozlouče-
nou byl plný slziček, dárečků a hřejivých 
slov od spolupracovníků.
Ti, kteří s paní Günterovou pracovali více 
roků, měli prostě kliku, že potkali tak skvě-
lého člověka.
Všichni přejeme Jarušce spokojený důcho-
dový odpočinek plný malých radostí. Na 
ORL oddělení bude vždy srdečně vítána.
Za kolektiv ORL oddělení

MUDr. Ivo Slezáček

„Bohatý program mě čeká i teď. Ráda 
cestuji, miluji přírodu, turistiku, výlety 
s pejskem. Nudit se určitě nebudu.“
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Kdo a co je ombudsman?
Původ slova ombudsman (ochránce) i samotný institut zřejmě pochá-
zí ze Švédska. Původně sloužil jako označení pro osobu vystupující 
jako něčí zástupce nebo mluvčí. Do povědomí se dostal především 
v roce 1809, kdy byl ombudsman pověřen králem dbát na správné 
chování úředníků a jako oficiální institut se poprvé objevil dokonce 
i ve švédské ústavě. Hromadného rozšíření se poté dočkal ve dru-
hé polovině 20. století, zejména po druhé světové válce. V současné 
době je tento institut v různých formách rozšířen téměř ve sto státech 
světa na nejrůznějších úrovních, především pak ve veřejné správě 
(kam ostatně původně patří), aby řešil stížnosti jednotlivců na jednání 
veřejné správy. Jeho role spočívá především v tom, že by měl fungo-
vat jako prostředník mezi občany a veřejnými institucemi, v případě 
naší nemocnice tedy mezi pacienty (rodinnými příslušníky) a lékaři 
spolu s ostatním zdravotnickým personálem. Tato pracovní role sa-
mozřejmě zahrnuje příjem a vyřízení podaných stížností, ale na straně 
druhé i došlých pochval. Ochránce může provádět samostatná šetření 
včetně jejich nápravy. Navrhuje doporučení a vyvíjí tlak na instituce 
nebo oddělení (osoby), které pochybily. Může podat návrh na zaháje-
ní soudního jednání. Nefunguje však jako odvolací instance, která by 
byla schopna ovlivňovat výkon lékaře, soudce či jiné veřejné a stát-
ní moci. Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat  
o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými 
a zaměstnanci dané nemocnice v případě, kdy se pacienti dovoláva-
jí svých práv, s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné 
strany. Zároveň usiluje o zajištění komunikace i mezi zaměstnanci  
a o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb pro maxi-
mální spokojenost pacientů. Co se týká konkrétních důvodů, kvůli 
kterým nemocničního ombudsmana lidé kontaktují, tak u zaměstnan-
ců jsou to spíš interní vztahy na pracovišti, pacienti pak nejčastěji řeší 
nesoulad mezi svou představou a možnostmi nemocnice. To zname-
ná, že mají třeba i pocit, že nějakým způsobem nebyli ošetřeni tak, 
jak by si představovali. Výjimkou není ani naše nemocnice, a proto je  
i této oblasti ze strany vedení věnována mimořádná pozornost. V dal-
ším čísle si trochu více rozebereme stížnosti i pochvaly v naší nemoc-
nici za loňský rok. Ing. Václav Polok

interní audit a ombudsman MNO

Poděkování Petře Kubicové
Jménem celého oddělení Gynekologie a porodnictví bych 
chtěla poděkovat paní Petře Kubicové, která nám na konci 
roku 2015 věnovala další tematickou velkoformátovou foto-
grafii na plátně. Ta zdobí chodbu před naší stanicí Šestine-
dělí, kde se nachází edukační místnost.
Děkujeme. za personál

VS Mgr. Dana Cechelová 

V sobotu 6. 2. 2016 proběhl v Dolní oblas-
ti Vítkovice již 4. ročník ojedinělé show 
City Cross Sprint. Zdravotníci z Městské 
nemocnice po celou dobu závodu, ale i na 
večerním koncertě zajišťovali zdravotnic-
kou pomoc.

A co to vlastně City Cross Sprint Ostrava 
je? Jedná se o závod na běžkách otevřený 
pro veřejnost a zároveň exhibici za účas-
ti českých i světových lyžařských hvězd.  
Do akce byli zapojeni i naši přední sportovci  
a známé osobnosti kraje. Závodilo se na  

450 metrů dlouhém osvětleném okruhu po-
staveném okolo auly Gong. 
Do Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě se 
v sobotu 6. února sjelo na 150 závodní-
ků v dětské i dospělé kategorii včetně za-
hraničních účastníků ze šesti zemí světa. 
Výbornou kulisu závodu dodalo 3 500 ná-
vštěvníků, kteří si užili i bohatý doprovod-
ný program. Nad tím vším bděla naše čty-
řčlenná zdravotnická posádka ve složení:  
Mgr. Marcela Mastalerzová, Helena Pasterňá-
ková, Michal Matra a Ondřej Kříž. „Sobotní 
akce proběhla bez problémů, žádná zranění, 
jen chvilková slabost 10leté lyžařky, která 
upadla při běhu, ošetřena byla na místě,“ sdě-
lila nám vrchní sestra LPS paní Pasterňáková. 
Přítomni byli i u večerního koncertu kapely 
United Flavour přímo v aule Gong. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného na tento koncert ve 
výši 3 763 Kč byl věnován dětem z Dětské-
ho rehabilitačního stacionáře MNO. Sdružení 
Želvička, která při DRS působí, za něj nakou-
pí kompenzační pomůcky.

Za dar všichni moc děkujeme!!!

Bc. Lucie Branná
Referát tiskové mluvčí

Zdravotní péči na akci CITY CROSS SPRINT  
zajišťovala Městská nemocnice

Zleva Mgr. Marcela Mastalerzová, Ondřej Kříž, Michal Matra, Helena Pasterňáková
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Rekonstrukce IT infrastruktury

Kamera, klapka, jedem
Lidská dramata zhuštěná do podoby soud-
ních kauz přitahují diváky na celém svě-
tě, svět soudních síní je ale pro většinu lidí 
světem neznámým a vzdáleným. Skutečné 
příběhy a práci české justice představuje cy-
klus docudramat Rozsudek. Příběhy, které se 
opravdu staly, zavedou diváky do prostředí, 
kam by se normálně nedostali, do soudních 
síní, kde se rozhoduje o vině, či nevině ob-
žalovaných. Autoři čerpají v případech trest-
ních i civilních ze skutečných rozsudků, 
které padly u soudů napříč celou Českou re-
publikou. Mnohdy vyhrocené lidské příběhy 
ukazují, jak tenká je hranice mezi bezúhon-
ným životem a životem s cejchem obžaloby. 
A právě pro 3 díly druhé série, jejichž ret-
rospektivní část se odehrává v nemocničním 
prostředí, požádali filmaři z České televize 
Ostrava o spolupráci naši nemocnici. Točilo 
se 19. ledna v prostorách před CPE, kde ná-
hodně kolemjdoucí pacienti s nadšením při-
hlíželi ojedinělé situaci, a hlavně na oddělení 
Urologie, jež se stalo dějištěm jedné velké 
lidské tragédie, a to zranění dítěte. 
Po úspěšné spolupráci, kdy nám filmaři vy-
slovili velké poděkování za ochotu veškerých 
zainteresovaných osob a obzvláště oddělení 
Urologie, jsme u nás v nemocnici paní Julii 
Hořínkovou se svými kolegy přivítali opě-
tovně, a to 17. února v Nemocniční lékárně  
a 18. v Nefrologickém a hemodialyzačním cent- 
ru, kdy byli i zaměstnanci oddělení vtaženi pří-
mo do děje. Velkou oporou, rádcem a pomoc-
níkem pro filmový štáb byla i vrchní sestra se 
svým personálem. A protože pachatel se často 
vrací na místo činu☺, přivítali jsme tým filmařů  

i poslední únorový den na oddělení Urologie zas.
Touto cestou bych chtěla za sebe i filmaře 
poděkovat všem za jejich nesmírnou ocho-
tu a pomoc. Jmenovitě: vrchní sestře Šárce 
Ličkové a všem sestřičkám a dalšímu perso-
nálu oddělení Urologie, za lékárnu Markétě 
Přívarové a panu doktoru Kamilu Hrubému, 
vrchní sestře Evě Mrázkové a jejímu kolekti-
vu hemodialýzy přítomnému na natáčení. Za 
zapůjčení rekvizit, pomoc při jejich zajiště-
ní oddělení Kardiologie, Oddělení dopravy  
a paní Mileně Straňákové.
Těšíme se na další natáčení a nezapomeňte 
se dívat na vysílání ČT1 v pondělí ve 21:05:
Led 7. 3. 2016
Lékařka 28. 3. 2016
Utajený milenec 18. 4. 2016

Bc. Lucie Branná
Referát tiskové mluvčí

„Smyslem je ukázat lidem příběhy, které 
se mohou stát komukoliv z nás. A neopo-
minutelnou součástí je i osvěta, divák díky 
příběhům může nahlédnout pod pokličku 
dnešní justice, může si udělat představu, 
co účastníka soudního jednání čeká, na 
co je třeba si dát pozor a podobně,“ říká 
dramaturgyně Linda Bendová.

Prvotní práce na projektu „Rekonstrukce IT 
infrastruktury“ byly zahájeny již koncem 
roku 2013 vypracováním analýzy ICT MNO 
současného stavu infrastruktury IT a vytvo-
řením podkladů pro budoucí rozvoj. Poměr-
ně náročná realizace projektu byla rozdělena 
do tří etap. Dodavatele pro I. etapu se poda-
řilo vybrat až při druhém vyhlášení veřejné 
zakázky a realizace projektu byla zahájena 
v září roku 2015. V této etapě byla vybudo-
vána síťová a serverová infrastruktura tak, 
že v rámci dvou datových center neexistu-
je jedno místo, jehož selhání by způsobilo 
nefunkčnost celé infrastruktury (tzv. SPOF 
– single point of failure), zároveň je takto 
vybudovaná infrastruktura odolná na výpa-
dek celé jedné lokality. Obrovský podíl na 
tom, že v rekordně krátkém čase za plného 
provozu oddělení a bez výpadků stávající IT 
infrastruktury byla firmou AutoCont CZ a.s. 
vybudována nová páteřní optická síť a pří-
stupová infrastruktura v budovách H1, H2  
a H3, mají mimo dodavatele a pracovníků IT 
oddělení také zaměstnanci pracovišť a lůž-
kových oddělení Gynekologie a porodnic-
tví, Geriatrie a Interny, Klinické onkologie, 
ORL a Dermatovenerologie. Jejich spolu-
práce byla příkladná a vstřícnost maximální 
i přes ztížené pracovní podmínky způsobe-

né zvýšeným hlukem a prašností. Dík patří 
i zaměstnancům všech dalších oddělení, do 
jejichž prostor byly instalovány datové roz-
vaděče s přístupem do nové budované páteř-
ní optické sítě.
Během I. etapy byly dodány nové ESX 
servery a proveden upgrade stávajících ESX 
serverů, dodán nový fyzický server pro do-
ménový řadič a instalovány nové virtuální do-
ménové řadiče. Disková pole byla rozšířena  
o nové NODy a současně byl proveden upgra-
de stávajících diskových polí i zálohovacího 
serveru, nezbytný pro jejich připojení k nové 
páteřní síti s přenosovou rychlostí 10 Gbit. 
Serverovna v budově Ředitelství byla dovy-
bavena novou klimatizací. Do serverovny 
v Hospodářské budově byl instalován nový 
centrální záložní zdroj pro zajištění bezvý-
padkového provozu IT technologií v případě 
přerušení dodávek elektrické energie. 
Objekt Psychiatriee a PZS byl do lokální sítě 
MNO připojen pomocí bezdrátového pojít-
ka, vybudovaného mezi budovou Ředitelství  
a budovou na ulici Kounicova. 
V rámci projektu byly objekty H1, H2  
a H3 pokryty WiFi signálem. Konfigurace 
WiFi sítě umožňuje oddělenou datovou ko-
munikaci zařízení pacientů do sítě Internet, 

(pokračování na další straně)

OHLÉDNUTÍ  
ZA ROKEM 2015 
V KNIHOVNĚ!!!
V  loňském roce vypůjčila Knihovna 
města Ostravy dospělým i dětským 
čtenářům 1 742 214 dokumentů, a to 
časopisů, kartografických dokumen-
tů, tištěných hudebnin, audioknih, 
zvukových knih, elektronických doku-
mentů a stolních her. Největší procen-
to výpůjček (84 %) však samozřejmě 
představovaly tradiční knihy, přede-
vším beletrie. 

K  nejžádanějším žánrům patřily de-
tektivky a zejména severské krimi, 
kterým vévodila Lagercrantzova 
„Dívka v pavoučí síti“, čtvrtý díl celo-
světově úspěšné série Milénium. Ná-
sledovaly tituly z pera norského spi-
sovatele Joa Nesbøho „Policie“, „Syn“ 
a „Krev na sněhu“ a bestseller „Stal-
ker“ manželské dvojice švédských 
autorů známých pod pseudonymem 
Lars Kepler.

Dalšími oblíbenými žánry byly hu-
moristické a historické romány. Čte-
náře pobavil román Jonase Jonasso-
na „Analfabetka, která uměla počítat“ 
a velké oblibě se těšila také humorná 
knížka Evžena Bočka „Poslední aris-
tokratka“. Očekávaný zájem vzbudi-
la historická sága „Husitská epopej“ 
Vlastimila Vondrušky a román „Vila na 
Sadové“ Richarda Skláře, v  němž se 
mísí napětí, literární fikce, historické 
události a skutečné postavy protek-
torátní Ostravy. 

V  rámci doporučené školní četby se 
k  nejpůjčovanějším dílům zařadila 
také klasická literatura, např.  „Staré 
řecké báje a pověsti“ Eduarda Petišky 
či „Novely“ Bohumila Hrabala. 

Jako obvykle byly pro čtenáře velmi 
atraktivní také novinky z  lékařského 
prostředí, např. „Vražedná aplikace“ 
mistra lékařských thrillerů Robina 
Cooka, či s tematikou nemocí, z nichž 
lze doporučit pozoruhodný a dojíma-
vý příběh ženy trpící Alzheimerovou 
chorobou „Kniha vzpomínek“ britské 
autorky Rowan Colemanové.

Knihovna zaznamenala v  roce 2015 
více než půl milionu návštěvníků. 
Všem stávajícím čtenářům děkujeme 
za přízeň a nové čtenáře zveme k re-
gistraci, kterou lze provést v ústřední 
knihovně sídlící v Ostravě u Sýkorova 
mostu na ul. 28. října 2 nebo v kte-
rékoli z 27 poboček v  městských  
obvodech. 

Více informací o službách a fondech 
Knihovny města Ostravy lze získat na 
www.kmo.cz.

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...
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(dokončení z předchozí strany)
zaměstnaneckých zařízení s vnějším pro-
středím a zařízení nemocnice s přístu-
pem i ke zdrojům MNO v nemocniční síti. 
Byl proveden upgrade virtualizačního pro-
středí VmWare vSphere a instalovány nové 
servery – poštovní server MS Exchange, da-
tabázový server MS SQL a zálohovací soft-
ware HP DataProtector. 
Připojení nemocnice do sítě Internet, ochra-
nu před napadením IT infrastruktury z vněj-
šího prostředí, zabezpečenou komunikaci 
MNO se vzdálenými lokalitami DRS a DSS, 
komunikaci klientů VPN a bezpečný přístup 
ke zdrojům MNO zajišťují nové firewally.
Dodáním nových technologií práce na rekon-
strukci IT infrastruktury nekončí. Pro Odbor in-
formačních a komunikačních technologií vlast-
ně začíná. K plnému využití nových prostředků 
je nutné přepojení všech počítačových stanic, 
síťových tiskáren a ostatních zdravotnických 
zařízení na novou páteřní síť. Změna topolo-
gie sítě a konfigurace virtuálních lokálních sítí, 
konsolidace serverů, virtualizace stávajících 
fyzických serverů, konfigurace WiFi sítí, to vše 
bude nyní hlavní pracovní náplní IT. 
I. etapa rekonstrukce IT infrastruktury byla 
financována ze 79 % z dotace Evropské in-

vestiční banky, 21 % se podílela vlastními 
prostředky Městská nemocnice. Celková 
cena I. etapy činila 18 410 000 Kč.
V současné době pracujeme na revizi projek-
tové dokumentace a připravujeme zadávací 
dokumentaci pro přípravu veřejné zakázky 
na II. a III. etapu rekonstrukce IT infrastruk-
tury. Tyto dvě zbývající etapy budou zamě-
řeny z velké části na dobudování přístupové 
infrastruktury ve všech objektech MNO, kde 
doposud schází dostatek přípojných míst – 
datových zásuvek. Také bude rozšířeno po-
krytí WiFi signálem na celý areál Městské 
nemocnice. Síťový provoz bude monitoro-
ván novým centrálním systémem sledová-
ní klíčových veličin. Pro správu sítě bude 
pořízen nový softwarový nástroj. Cílem je  
i sjednocení serverových operačních systé-
mů, včetně klientských licencí. Kapacity dis-
kových polí datových center budou dále na-
výšeny a bude dokončena migrace fyzických 
serverů do virtuálního prostředí. Ukončení 
rekonstrukce IT infrastruktury plánujeme do 
konce roku 2016 a cena by neměla překročit 
30 000 000 Kč. 

Ing. Ivan Běhunčík
vedoucí Odboru informačních   
a komunikačních technologií

Rekonstrukce IT infrastruktury Rekonstrukce koupelen na 
oddělení Geriatrie a Interna
Rekonstrukce koupelen na oddělení pro-
běhla koncem loňského roku (začátek říjen 
2015, předání 11. prosince 2015). Rekon-
strukce proběhla na všech stanicích (D, F, 
K). Vyboural se starý nevyhovující spr-
chový kout, udělaly se nové hydroizolace, 
obklady, dlažba, vyspádovala se podlaha, 
nové nátěry topení, zárubní, nové osvět-
lení, nové dveře. Koupelny lze využít pro 
ležící, špatně mobilní i handicapované 
pacienty – je bezbariérová (umyvadlo se 
zrcadlem s nastavitelnou výškou, madla). 
Součástí koupelny je i bezbariérové WC 
(toto nám v celé budově chybělo). 
Rekonstrukce byla kryta z vlastních fi-
nančních zdrojů, cca 600.000 Kč s DPH.

Mgr. Ing. Silvie Stará 
vrchní sestra Geriatrie a Interny

Celostátní projekt „ Nemocnice ČR 2016“Stipendijní program  
Městské nemocnice Ostrava
Pro akademický rok 2015/2016 vyhlásilo 
vedení Městské nemocnice Ostrava sti-
pendijní program určený pro:

•  Studenty studijního oboru  
všeobecná sestra 

–  určeno studentům 3. ročníku bakalář-
ského studijního oboru a 3. ročníku VOŠ 
(prezenční i kombinovaná forma studia)

–  výše stipendia činí 40  000 Kč a je 
vázána na uzavření dohody o poskyt-
nutí stipendia a následném uzavření 
pracovního poměru mezi žadatelem 
a MNO
Další podmínky:

–  řádné ukončení studia státní závěreč-
nou zkouškou

–  uzavření pracovního poměru se zá-
vazkem setrvání minimálně po dobu  
3 let do 60 dnů od vykonání státní zá-
věrečné zkoušky

• Studenty lékařských fakult 
–  určeno medikům 5. a 6. ročníků studia
–  výše stipendia činí 90  000 Kč a je 

vázána na uzavření dohody o poskyt-
nutí stipendia a následném uzavření 
pracovního poměru mezi žadatelem 
a MNO
Další podmínky:

–  řádné ukončením studia státní závě-
rečnou zkouškou

–  uzavření pracovního poměru se zá-
vazkem setrvání minimálně po dobu  
4 let do 60 dnů od vykonání státní zá-
věrečné zkoušky

Bližší informace získáte na: 
http://www.mnof.cz/studenti/

Naše nemocnice se zapojila k 11. ročníku ce-
lostátního projektu „Nemocnice ČR 2016“. 
Tento projekt má za cíl oceňovat nemocni-
ce pozitivně vnímané v očích pacientů a za-
městnanců. 
Týká se kategorie: 
•  Bezpečnost a spokojenost pacientů  

nemocnic ČR (ambulantní, hospitalizovaní 
pacienti)

•  Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců 
nemocnic ČR 

Dotazníky jsou v těchto dnech distribuovány 
na všechna oddělení a ambulantní provozy. 
Pacienti i zaměstnanci mají možnost hla-
sovat i na: http://www.hc-institute.org/cz/
dotazniky.html. Na stránkách HCI je možno 
získat i další bližší informace.
Sběr dat bude probíhat do 31. srpna 2016.
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Bistro aktuality 
únor 2016

Nově nabízíme:
  palačinky s marmeládou  
nebo nutellou
  rozšíření teplých nápojů –  
káva LUNGO (velké preso + malá 
konvička mléka + jedno sladké 
minipečivo)
  rozšíření o nové druhy  
čerstvých zelných salátů
  PANINI (zapečené obložené  
sendviče – různé druhy)

Připomínáme:
  pochutnejte si na snídaňovém 
menu Po-Pá: 06.00-09.30 hod.
  zajištění občerstvení jakékoliv 
soukromé či firemní akce v areálu 
nemocnice i mimo nemocnici

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

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

Ortopedie
Byl jsem hospitalizován na Ortopedii zdejší 
nemocnice ve dnech 12.–14. ledna roku 2016 
v novém, krásném a čistém prostředí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
lékařům, zdravotním sestrám a obslužnému 
personálu za příkladnou péči a starost o nás 
pacienty, kteří svou ochotou a přístupem 
zpříjemnili náš pobyt. Zvlášť bych chtěl po-
děkovat MUDr. Petru Kociánovi, staniční 
sestře Jiřině Kristinové a Rosálii Pigulové za 
vše, co pro moji osobu udělali.
DÍKY! Váš pacient Ladislav J.

Ostrava-Výškovice

Děkuji ORL
Vážený pane primáři,
chtěla bych Vám i celému kolektivu odděle-
ní a ambulance ORL moc poděkovat za péči 
o mou dceru Adélu P. Dcera byla na vašem 
oddělení hospitalizovaná v září 2015 s opako-
vaným zánětem středního ucha a zvukovodu  
a následně v prosinci, kdy byla na adenotomii.
Jsme velmi spokojeni s profesionální péčí  
a lidským přístupem všech lékařů a sester 
ORL oddělení a ambulance. 
Děkuji.  S pozdravem Soňa P. 

(matka)

Kardiologie poděkování
Vážený pane řediteli,
předejte mé upřímné a srdečné poděková-
ní panu primáři Radovanu Kozlovi a pánům 
doktorům Jakubu Walderovi a Janu Dostálo-
vi a sestřičkám a ošetřujícímu personálu na 
Kardiologii I, kteří se starali v poslední měsíc 
života o mého tchána Pavla Š. Vím, že udělali 
vše, co bylo v jejich silách, aby zvrátili nepří-
znivou diagnózu. Nepovedlo se, ale protože 
jsme do nemocnice docházeli každý den, tak 
vím, že měl tu nejlepší možnou dostupnou 
péči a jeho odchod byl důstojný a bezbolestný. 
Přijměte hlubokou poklonu, kterou dávám 
všem výše jmenovaným a pokud jsem na 
někoho zapomněl, tak všem, kteří svou práci  
a poslání v MNO dělají dobře a s přesvědče-
ním, že je důležitá a nenahraditelná, i když 
bohužel ne vždy společensky a finančně ade-
kvátně ohodnocena. 

S úctou
Ing. Petr Šmíd s rodinou

Ostrava-Třebovice

CPE – kolektiv  
chirurgické ambulance
Děkuji kolektivu chirurgické ambulance 
Centrálního příjmu a ošetřujícímu lékaři 
MUDr. Netočnému Vladislavovi za jejich 
příkladnou a vstřícnou péči, za profesionální 
a zároveň lidský přístup, který mi byl posky-
tován po celou dobu mého ošetřování.
Děkuji. Bohuslav S.

Poděkování CPE
Vážená paní Čížmarová,
docházím na úrazovou ambulanci od 1. 1. 2016 
se zlomeninou levé ruky. Ráda bych touto 
cestou moc poděkovala Romanu Wolfovi ze 
sádrovny za jeho přístup k pacientům. Je milý, 
obětavý a to nejen k mé osobě. Mám možnost 

ho sledovat v čekárně. Pomůže, doprovodí na 
WC, prohodí pár milých. Také poděkování ce-
lému personálu za příkladnou péči.  

S pozdravem 
Vaše pacientka Jarmila V.

Urologie
Tímto chci poděkovat všemu zdravotnické-
mu personálu zdejšího oddělení za profesio-
nální přístup a odborné řešení mého zdravot-
ního problému.
Jsem pyšný na to, že jsem byl léčen na tomto 
oddělení. Ještě jednou díky. Ladislav

Poděkování personálu  
hyperbarické komory  
a Dětskému lékařství
Byla jsem se synem téměř měsíc v nemoc-
nici. Týden v Opavě a cca 3 týdny v Ostra-
vě-Fifejdy. Já za sebe můžu napsat, že jsem 
každopádně spokojena s dětským oddělením –  
velké děti. Syn byl hospitalizován s náhlou 
ztrátou sluchu. Prošel si spoustu vyšetření 
a nemám ani jednu výtku k personálu. Hy-
perbarická komora – tam chodil nesmírně 
rád. Ať to byly zdravotní sestřičky, či lékaři, 
vždy byli ochotní, okamžitě nastavili léčbu  
a já jsem jim neskutečně vděčná. Sluch se 
vrátil, sice ne na 100 %, ale rozhodně je to 
lepší. Teď už jen čekat na vyřízení sluchátka. 
Prostě jsem byla se vším nesmírně spokojená 
a z celého srdce moooooc děkujeme.

Marcela D.

Děkuji Interně
Počátkem tohoto měsíce jsem byl hospitalizo-
ván na Interně G, 4. patro. Chtěl bych Vám 
touto cestou vyjádřit své poděkování za sku-
tečně nadstandardní práci ošetřujících lékařek 
a zdravotního personálu na tomto oddělení. 
Při svém odchodu z hospitalizace jsem cítil, 
že Vám tento svůj vjem o práci Vašich pod-
řízených musím sdělit. Velice si vážím, že  
v tomto oboru pracují skutečné odbornice, které 
zajišťují to nejdůležitější, a to je lidské zdraví.

Ladislav P.
Ostrava-Michálkovice

Oftalmologie
Jsem velmi spokojen s přístupem a vstříc-
ností personálu. V žádné nemocnici jsem se 
nesetkal s tak příjemným personálem.

Lumír D.
PS: Škoda, že nemám více očí, chodil bych 
tady častěji.

Vážená paní náměstkyně,
chtěla bych touto cestou poděkovat celému 
oddělení Kardiologie, stanice I pod vedením 
staniční sestry Bc. Jitky Pachulové a vrchní 
sestry Mgr. Margity Malíškové za profesio-
nální prostředí v rámci odborné ošetřovatel-
ské praxe pro první ročník diplomovaných 
sester VOŠZ Ostrava.
Po dobu 3,5 měsíce jsem se skupinou dva-
nácti studentek jedenkrát v týdnu absolvovala 
odbornou praxi na této stanici. Nikdy Kar-
diologie I školní stanicí nebyla, a přesto pří-
stup personálu ke studentkám, ale především  
k pacientům byl perfektní a příkladný. Stanič-

ní sestra měla vždy přehledně připravenou kon-
cepci dne praxe, jak studentky rozdělíme, aby 
praxe splnila co nejvíce z odbornosti. Pro vyu-
čující i studenty je přístup ze strany personálu 
stěžejní a zde, pokud bych hodnotila známkou  
v indexu, nemohu jinak než za jedna.
Ještě jednou moc děkuji a prosím o předání 
pochvaly a poděkování. Těšíme se na další 
spolupráci.

Mgr. Renata Křížová
VOŠZ Ostrava, odborná učitelka, 

vedoucí studijní skupiny SD1A

Poděkování za péči při 
hospitalizaci na kožním 
oddělení
Dovolte mi touto cestou vyslovit poděková-
ní a uznání všemu zdravotnickému perso-
nálu kožního oddělení vaší nemocnice, kde 
jsem byl hospitalizován od 6. 1. až 19. 1. 2016. 
Jedná se jak o lékaře včetně paní primářky, 
tak i sestřičky a pomocný personál. Byl jsem 
velmi spokojen s péčí a starostlivostí o nás 
pacienty.
Nemohu se při této příležitosti nezmínit  
i o úrovni stravování, které bylo rovněž vel-
mi dobré, chutné, pestré a vyvážené.

S poděkováním
Rudolf M., Ostrava 8
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V měsíci únoru  
slaví významné  

životní jubileum:
Miluše Gabrielová 

Eva Janečková 
MUDr. Petr Nencka 
Jarmila Čížmarová 

Josef Kohut 
Karel Alraum 
Milena Říhová 

Lenka Sidorová 
Iva Kudlová 

Libuše Lampartová 
Jana Otahálová 

Pavlína Sajdoková 
Šárka Wolfová  

Pracovní výročí

40 let v MNO:
Daniela Skarlatosová

30 let v MNO:
Jana Bárová 

25 let v MNO:
Bc. Irena Gavelcziková

Alena Čermáková 
Jiří Pačka

Zdeňka Šmahajová 
Věra Herbáčková 

20 let v MNO:
Bc. Pavel Obdržálek 

Všem jubilantům
gratulujeme!

Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím po-
děkoval Vaší nemocnici.
V sobotu 12. prosince 2015 si můj syn při 
basketbalovém utkání škaredě zlomil pravou 
ruku. Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme 
ještě nezažili, a navíc v cizím městě. Osud 
nás zavál do Vaší nemocnice. A zde jsme za-
žili šok. Ale šok velmi příjemný. 
Přestože byl pozdní sobotní večer, byli 
všichni zaměstnanci, od pomocného per-
sonálu přes sestry až po lékaře, mimořádně 
vlídní a ochotní. Vždy nám bylo vše podrob-
ně vysvětleno, všude nás doprovázel úsměv, 
povzbuzující a uklidňující slova. A právě 
toto prostředí pomohlo synovi vše zvládnout 

v klidu a bez stresu. Pokud se ho dnes ze-
ptám, jaké to bylo, když si zlomil ruku, tak 
nevzpomíná na bolest či strach, ale na lidi, 
kteří si s ním vykládali o svém sportování  
a úrazech nebo o svých koníčcích. Jako by 
vyprávěl o svých přátelích.
V průběhu sobotní noci a neděle jsme se 
potkali s mnoha lidmi, kterým patří naše 
poděkování. Žel jejich jména jsem si ne-
zapamatoval. Proto Vás prosím o předání 
našeho poděkování na jednotku intenzivní 
péče dětského oddělení, na dětské oddělení  
a týmu z operačního sálu pod vedením pri-
máře MUDr. Mrázka.

S pozdravem, 
syn a otec P.

Děkujeme nemocnici Poděkování Gynekologii
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat 
za zpříjemnění mé hospitalizace ve dnech 
3. až 7. 2. 2016 na oddělení Gynekologie  
a porodnictví, kde mi byl proveden opera-
tivní zákrok.
Děkuji za profesionalitu lékařů, jmenovitě 
zástupci primáře MUDr. Michalu Mihulovi 
a všech spolupracujících na operačním sále.
Dovoluji si Vás tímto požádat o poděkování 
tomuto oddělení a hlavně sesterskému per-
sonálu, mají vysoce profesionální a velmi 
lidský a vlídný přístup k pacientům. Zvláštní 
poděkování patří sestřičkám Ludmile Cubro-
vé a Jaroslavě Vrbické. Chtěla bych jim vy-
jádřit úctu za to, co dělají pro nás ostatní, byť 
to není vždy snadné.

Hezký den, Jarmila Š.


