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je za námi docela náročný a svým způsobem 
a svými událostmi i poněkud zvláštní rok 
2015, který bych v novodobé historii nemoc-
nice nazval rokem změn, nových přístupů 
i očekávání, rokem „tří“ ředitelů a snad mož-
ná v jeho závěru i rokem splněných nadějí, 
důvěry i rokem nových vztahů. Nicméně se 
domnívám, že byl rokem bezesporu úspěš-
ným a naplněným. Rozborová komise statu-
tárního města Ostravy dne 9. 3. 2016 v rámci 
projednání výsledků MNO naše hospodaření 
s dosaženým kladným výsledkem schváli-
la bez výhrad, když tohoto příznivého stavu 
se podařilo dosáhnout společným úsilím nás 
všech, a v ekonomické oblasti pak realizací 
celé řady kroků a opatření, jež ve svém důsled-
ku představují dlouhodobě stabilní příznivou 
fi nanční situaci s dostatečně stabilní likviditou 
bez závazků po lhůtách splatnosti. 
Naším hlavním úkolem pro rok 2015 bylo 
i nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných 
zdravotnických služeb při zachování fi nanční 
stability a za podmínek zvyšujících bezpeč-
nost všech procesů v nemocnici probíhajících. 
V loňském roce jsme měli kromě zajiště-
ní běžného provozu hned několik zásadních 
oblastí k řešení. Byly to především nutné 
a nezbytné investice do zateplení objektů, do 
rekonstrukce IT infrastruktury a do dílčích 
rekonstrukcí některých našich zdravotnic-
kých oddělení v různé podobě apod. Celkový 
objem investic v roce 2015 vysoce převyšuje 
všechny předcházející roky, a to včetně in-

vestic z dotačních zdrojů fondů EU (např. do 
přístrojové zdravotnické techniky) a taky díky 
dobrému hospodaření taktéž i investic vlast-
ních (viz graf č. 1). I v rámci stěhování praco-
višť v průběhu realizace těchto prací díky Vaší 
ochotě a pochopení nedošlo ke snížení objemu 
poskytovaných služeb, k poklesu počtu hos-
pitalizací či operací nebo ambulantních ošet-
ření a neutrpěla ani kvalita poskytované péče. 
Další agendou našeho řešení byla mzdová 
a personální oblast, a to především ve směru 
snahy o personální stabilizační řešení lékařů 
a ošetřovatelského personálu (navýšení osob-
ních příplatků, odměny, různé benefi ty i nábo-
rové příspěvky apod.) ve směru k růstu průměr-
né mzdy a k nárůstu osobních nákladů celkově, 
avšak souběžně při úspoře všech provozních i 
jiných ostatních nákladů (viz graf č. 2). Ano, 
péče o naše zaměstnance byla, je a vždy bude 
pro současné vedení nemocnice jednou ze zá-
kladních priorit, a proto jsme před Vánocemi 
jako poděkování takto s radostí přispěli Vám 
všem i malým „živým“ vánočním dárkem. Pro 
všeobecnou informaci mohu dále prozradit, 
že v roce 2016 počítáme s růstem mezd o cca 
6 %. V oblasti benefi tů, kafeterie a zavedením 
příspěvku na penzijní připojištění bude ten-
to nárůst představovat další cca 2,3 % objemu 
mzdových prostředků. Konkrétně to znamená 
navýšení FKSP na částku 4 200 Kč a 6 000 Kč 
na program benefi ty a penzijní připojištění 
(500 Kč). Celkem pro letošní rok počítáme 
s částkou 10 200 Kč na zaměstnance. Rok 

2015 se však nesl 
i ve znamení po-
čátku změn při 
nápravě některých 
věcí z minulých 
období a jsem 
upřímně rád, že se 
podařilo navázat 
vzájemný, přátel-
ský a konstruk-
tivní dialog mezi 
managementem 
a zdravotnickou 
částí naší nemocnice na různých úrovních pra-
covních poradních orgánů, ve kterých jsme 
společně komunikovali aktuální problémy, ja-
kými bylo a je kromě jiného i personální zajiš-
tění LPS, výkonu služby koronera, ale i provo-
zu oddělení Psychiatrie, oddělení Všeobecného 
praktického lékařství či ekonomika provozu 
PZS, oddělení Centrálního příjmu s Emergen-
cy. Také jsme všichni společně zpracovali 
i Generel rozvoje MNO. Významnou část našich 
jednání představovaly debaty právě na téma od-
měňování a mezd a jsem rád, že jsme v obsahu 
nové kolektivní smlouvy dosáhli i plnou shodu 
s našimi odborovými partnery a díky dobrému 
hospodaření mohli poměrně výrazně navýšit 
i příspěvek FKSP. Na úrovni managementu 
jsme se pak v maximální možné míře snažili 
vrátit zpět do rozpočtu nemocnice co nejvíce fi -
nančních prostředků, ať již se jednalo o zajištění 

(dokončení na str. 2)

Vážení přátelé a milí spolupracovníci,

KRÁSNÉ PROŽITÍ  
SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH,  
BOHATOU POMLÁZKU A PROSLUNĚNÉ 
SVÁTEČNÍ DNY V KRUHU SVÝCH  
NEJBLIŽŠÍCH

 přeje
 Městská nemocnice Ostrava

Aktuální problematika 
otrav oxidem uhelnatým

Topná sezóna přináší každoročně zvýšený výskyt 
intoxikací oxidem uhelnatým (CO). Jedná se 
o bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu. Přízna-
ky otravy se dají snadno zaměnit např. s chřip-
kou nebo obyčejnou únavou. Počet těchto into-
xikací neustále roste. Proto se záchranné složky 
MSK a Městská nemocnice Ostrava, pod zášti-
tou Moravskoslezského kraje a za podpory měs-
ta Ostravy, rozhodli zvýšit povědomí veřejnosti 

(dokončení na str. 2)
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Investice - srovnání za období 2011 - 2015 (v Kč)

Pořízené investice 2011 2012 2013 2014 2015

 Celkem z dotací 105 694 973,64 42 790 602,38 50 298 989,85 40 850 313,51 235 511 328,40

 Celkem z vlastních zdrojů 96 145 043,57 43 323 299,56 54 413 332,12 47 431 747,49 77 738 659,58

 Celkem 201 840 017,21 86 113 901,94 104 712 321,97 88 282 061,00 313 249 987,98
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Vážení přátelé a milí spolupracovníci,

Aktuální problematika otrav oxidem uhelnatým
(pokračování ze str. 1)
a upozornit na nutnost obezřetnosti, která 
je v souvislosti s hrozbou otrav nutná. Dne 
3. března bylo v Městské nemocnici Ostrava 
uspořádáno společné tiskové setkání s noviná-
ři, zaměřené právě na toto velmi aktuální téma.
V rámci tiskového setkání vystoupili se svý-
mi příspěvky 1. náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Josef Babka, který 
setkání zaštítil, Zbyněk Pražák, náměstek 
primátora statutárního města Ostrava, Ro-
man Gřegoř, ředitel Zdravotnické záchranné 
služby MSK, Zdeněk Nytra, ředitel Hasič-
ského záchranného sboru MSK, Michal Há-
jek, primář Centra hyperbarické medicíny 
Městské nemocnice Ostrava, Vladimír Vl-
ček, prezident České asociace hasičských 
důstojníků a Jiří Pokorný, Fakulta bezpeč-
nostního inženýrství VŠB Ostrava-Poruba.
„Otravy oxidem uhelnatým bohužel i v našem 
kraji přibývají. Chceme proto zesílit aktivitu 
v oblasti prevence a ve spolupráci s vedením 
jednotlivých obcí a sbory dobrovolných hasi-
čů varovat obyvatele před nebezpečím smrtí-
cího plynu a zároveň je upozornit na opatření, 
kterými ochrání zdraví své i svých blízkých. 
Důležité je, aby nezanedbávali pravidelné 
kontroly spotřebičů, revize komínů, vyhnuli se 
neodborným opravám zařízení a případně vyu-
žili detektorů úniku CO, které včas varují před 
nebezpečím otrav. Starosty všech 300 obcí 
v našem regionu jsme už písemně oslovili se 
žádostí o spolupráci, zvažujeme také pořádání 
seminářů pro vedení obcí,“ říká Josef Babka, 

1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kra-
je a předseda krajské komise bezpečnostního 
a integrovaného záchranného systému.
Velmi často dochází k intoxikacím, jejichž 
zdrojem jsou plynová topidla, krby nebo kotle 
na tuhá paliva. „Naše posádky vyjížděly v kraji 
jen od začátku ledna letošního roku k osmi pří-
padům intoxikací oxidem uhelnatým. Postiženy 
při nich byly více než tři desítky osob. Jeden 
člověk přitom zemřel, další z pacientů byli ve 
vážném stavu. Čísla jsou opravdu velmi alar-
mující,“ sdělil ředitel Zdravotnické záchranné 
služby MSK Roman Gřegoř. Příčina náhlých 
zdravotních obtíží bývá v těchto případech lai-
ky mnohdy nerozpoznána a označena jako pro-
stý kolaps, nevolnost a podobně. V nebezpečí 
se tak mohou ocitnout nejen samotní postižení 
a jejich blízcí, ale i záchranáři. Pokud je kon-
centrace nebezpečného plynu na místě zásahu 
vysoká, mohou se přiotrávit i oni. Z tohoto 
důvodu jsou již všechny posádky vybaveny 
čidly, které na přítomnost CO reagují alarmem 
a dokáží koncentraci oxidu uhelnatého i přesně 
změřit.
Na úniku nebezpečných plynů v domácnostech 
v ČR se podílí oxid uhelnatý, podle statistik 
Hasičského záchranného sboru ČR, téměř jed-
nou třetinou. Podíl úniků přitom nadále stoupá. 
Česká asociace hasičských důstojníků spus-
tila už před několika lety spolu s HZS MSK 
a Olomouckého kraje dlouhodobou republiko-
vou kampaň zaměřenou na propagaci hlásičů 
kouře a detektorů nebezpečných plynů. Hasiči 
upozorňují taky na možnost pořízení detektorů 

úniku přímo CO, které včas varují před nebez-
pečím otrav.
Po práci záchranářů přebírají intoxikované pa-
cienty odborníci z Městské nemocnice Ostra-
va, konkrétně Centrum hyperbarické medicíny 
v čele s primářem MUDr. Michalem Hájkem. 
„Otrava oxidem uhelnatým je významným zdra-
votním, sociálním a ekonomickým problémem 
v mnoha vyspělých zemích světa a zaujímá prv-
ní místo mezi náhodnými otravami v Evropě i 
Severní Americe,“ říká primář Hájek. Co se týká 
zdravotních důsledků otravy CO, Hájek dodává, 
že dochází k pozdnímu neurologickému po-
stižení u 15–40 % pacientů s odstupem dnů až 
měsíců a projevuje se rozvojem neurologických 
příznaků, jako jsou kognitivní disfunkce (např. 
poruchy orientace), poruchy paměti, zmatenost, 
snížení intelektu či demence. Celková úmrtnost 
u nemocničních pacientů je asi 3 %. Nehledě na 
to, že počet intoxikace CO dramaticky roste. Jen 
od začátku roku došlo už k osmi případům otra-
vy CO. Proto je ze všeho nejdůležitější intoxika-
ci předcházet důslednou prevencí.
Po skončení tiskového setkání následovala pro-
hlídka pracoviště hyperbarické komory. Všech-
ny zúčastněné organizace se budou v rámci pre-
ventivních aktivit problematice otrav oxidem 
uhelnatým i nadále věnovat. 

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO

(pokračování ze str. 1)
bonusů, dále důsledným dodržováním pravi-
del veřejných zakázek či revizemi dodavatel-
ských smluvních vztahů v zájmu maximální 
hospodárnosti vydaných peněz. 
Problémů bylo nemálo, tyto jsme však řešili 
v poklidu, v ovzduší vzájemné úcty a důvěry 
a ve společném zájmu pro rozvoj nemocnice 
a především pro spokojenost našich pacientů, 
což se na druhé straně projevilo z jejich strany 
právě a možná při všech poděkováních, po-
chvalách či jiných došlých nebo vyslovených 
oceněních. Věřte mi, že tato sdělení jsou pak 
obzvláště povzbudivá především pro naši další 
společnou práci. 

A co se nám nepovedlo? Jednoduše řečeno – do-
končit řadu těchto dobrých věcí, neboť tam jsme 
právě mnohdy závislí na dlouhých legislativních 
a jiných lhůtách, a proto tyto dobré výsledky jsou 
známy až průběžně, nebo až za určitý čas.
Nemám možnost poděkovat všem osobně, 
přesto mi však prosím dovolte, abych touto 
cestou poděkoval skutečně každému z Vás za 
obětavou a náročnou práci, kterou v naší ne-
mocnici poctivě odvádíte. Děkuji taky všem 
pacientům, klientům i všem partnerům za je-
jich přízeň a pozitivní ohlasy, kterých se naší 
nemocnici v uplynulém roce dostalo. 
Naším cílem do letošního období by mělo být, 
samozřejmě při udržení kurzu ekonomické 

úspěšnosti nemocnice, soustředění se na dal-
ší soustavné zvyšování kvality poskytované 
péče. Vím, že to bude úkol přinejmenším stej-
ně náročný, jako bylo a je v těchto nelehkých 
dobách zajištění ekonomické a fi nanční pro-
sperity, ale pouze důraz na kvalitu nám může 
do budoucna zajistit důvěru našich pacientů 
a klientů, pro které jsme tu především. 
V závěru chci vám všem poděkovat za velkou 
podporu, kterou vyjadřujete mně, ale i celému 
vedení MNO. Velmi si této podpory vážím. 
Věřím a doufám ve společné pokračování 
a naplnění našich společných úkolů a cílů. 

S úctou 
Josef Grochol

Graf č. 1: Investice – srovnání za období 2011–2015 (v Kč) Osobní náklady - srovnání za období 2011 - 2016 (v tis. Kč)

Osobní náklady 805 178 835 371 828 226 859 223 905 185 957 882
z toho mzdové náklady 594 833 614 916 610 979 633 369 666 998 701 187
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Graf č. 2: Osobní náklady – srovnání za období 2011–2016 (v tis. Kč)
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Světový den ledvin v Městské nemocnici Ostrava

Už potřetí si v rámci Světového dne led-
vin mohli zájemci ve čtvrtek 10. března 
v době od 8.00 do 17.00 hodin v prosto-
rách Nefrologického a hemodialyzačního 
centra nechat zdarma své ledviny vyšetřit. 
V době od 8.00 do 12.00 hodin měli také 
možnost prohlédnout si prostory centra.

Od samotného začátku se personál Nefro-
logického a hemodialyzačního centra pa-
cientům plně věnoval. „Přípravě dnešního 
dne jsme věnovali maximální pozornost, 
snažili jsme se být připraveni co nejlépe. 
Je třeba říci, že veškeré přípravy probíhaly 
za plného chodu oddělení, což vyžadova-
lo úsilí i nad rámec pracovních povinností. 
Musím ocenit přístup svých kolegů a ko-
legyň, byli maximálně vstřícní, ochotní, 
moc všem děkuji za pomoc a ochotu. Vel-
ké poděkování patří taky studentkám obo-
ru Všeobecná sestra ze Slezské univerzity 
v Opavě, bez kterých si tento den nedo-
vedu představit,” netajila se svými pocity 
vrchní sestra centra PhDr. Eva Mrázková.
Zdravotničtí pracovníci zájemcům změ-
řili hladinu krevního cukru, vyšetřili moč, 
zkontrolovali krevní tlak a stanovili tzv. 
body mass index (BMI). „Z počátku byl 

velký nával, chodili lidé staršího věku, ko-
lem poledne a po poledni začala chodit 
střední věková skupina. Velký zájem o vy-
šetření ledvin byl také ze strany zaměst-
nanců Městské nemocnice Ostrava, přede-
vším z kanceláří a technických provozů,” 
dodala Eva Mrázková.
Možnost vyšetření ledvin zcela zdarma 
využily desítky lidí, kterým jejich ledviny 
nejsou lhostejné a jsou si vědomi nutnosti 
prevence, protože nemocné ledviny nebolí.

Statistika:
– vyšetřeno bylo celkem 165 lidí 
– 61 mužů a 104 žen
– průměrný věk 56 let
–  asi 10 % lidí jsme doporučili podstoupit 

další vyšetření u obvodního lékaře

(red)

Ing. Jiří Revenda pochází ze Šenova, kte-
rý leží mezi Ostravou a Havířovem. Vy-
studoval Ekonomickou fakultu VŠB-TUO 
v oboru Národní hospodářství. Během 
studia pracoval v oblasti stavebnictví a po 
ukončení studií nastoupil na Odbor inves-
tiční výstavby statutárního města Havířov. 
V průběhu let získal zkušenosti v oblasti 
investiční výstavby, projektového řízení 
a do nemocnice přišel z pozice vedoucího 
Odboru komunálních služeb města Haví-
řov. Od 1. srpna 2015 zastává pozici ná-
městka pro techniku a provoz v Městské 
nemocnici Ostrava.

Pane náměstku, co vše obnáší Vaše funkce, 
jaká je náplň Vaší práce?
Spektrum činností, za které je odpovědný 
úsek náměstka pro techniku a provoz, je hod-
ně široké. Technická správa budov a zařízení 
v nich umístěných, ostraha objektů, zajiště-
ní stravování, provoz zdravotnické dopravní 
služby, hospodářské dopravy, koridorové 
dopravy atd. Mým úkolem je pak zajišťová-
ní vzájemné koordinace mezi jednotlivými 
úseky, komunikace směrem k dodavatelům 
nemocnice a samozřejmě zajištění koncep-
cí a vizí pro další rozvoj či úspory v daných  
oblastech. 

Na co, co jste pro nemocnici udělal, jste za-
tím nejvíce pyšný?
V mých očích nejdůležitější je postupné od-
straňování všech nevyhovujících technických 
stavů. Asi nejčastěji se prozatím jedná o poru-
chy na rozvodech vody. Mnohdy se však jed-
ná o velmi drobné věci, které však ve svém 

součtu tuto nemocnici hendikepují – zrezivě-
lé odpadkové koše, chybějící lavičky, vrzající 
dveře, oloupané nátěry, nevyhovující šířky 
dveří, opadané kachličky, ubité rohy apod. 
Projektem, kde se vše podařilo propojit, je 
např. modernizace jídelny, kde díky skvělé 
spolupráci s vedoucím kuchyně panem Pe-
trem Hiklem a jeho týmem se v krátkém čase 
podařila připravit a zrealizovat modernizace 
jídelny. A to nejen ve formě nátěrů obložení, 
výměně židlí, stolů a obnově nádobí, ale také 
v dovybavení kuchyně novými stroji, které 
umožňují efektivněji vařit a také přispívají 
k bohatšímu jídelníčku.

Mohl byste popsat svůj běžný pracovní den?
Ráno odvezu starší dceru do školky a kolem 
čtvrt na osm mne najdete v kanceláři. Každý 
den ráno se věnuji došlým emailům a poště 
a následně absolvuji naplánované schůzky ať 
v kanceláři, mimo nemocnici, nebo na jednot-
livých provozech či odděleních. Během dne 
se řeší aktuální provozní věci. 

Co Vás z pracovního pohledu trápí nejvíce?
Od svého nástupu kritizuji a se střídavými 
úspěchy bojuji s přebujelou administrativou 
a hordami papírů. 

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Nejkrásnější na této práci je, když vidíte, že 
má v každý okamžik smysl. Není nic krás-
nějšího, než když můžete do kuchyně předat 
vzkaz, že uvařený oběd byl dobrý, nebo když 
na údržbu pošlete vzkaz, že požadavek na 
opravu byl splněn ke spokojenosti oddělení.

Bez čeho byste se klidně v práci obešel?
Bez množství zbytečně vytištěných papírů, 
vždyť v dnešní době lze skoro vše vyřešit elek-

tronicky a ten- 
to přístup jedině 
pomůže životní- 
mu prostředí oko- 
lo nás.

A naopak bez 
čeho byste se 
v práci neobe-
šel?
Bez šálku dobré 
kávy.

Nejen prací živ 
je člověk, co Vaše rodina, volný čas, koníčky?
Již šest let jsem šťastně ženatý s manželkou 
Markétou, která před rodičovskou dovolenou 
pracovala na zdejší koronární JIP. Mám dvě 
dcery, čtyřletou Barborku a dvouletou Te-
rezku, které jsou mimochodem obě narozené 
v naší porodnici.
A koníčky? S ohledem na děti se snažím pod-
statnou část volného času věnovat právě jim, 
a když nějaký zbude, vyrazím na fotbal zahrát 
si, nebo jako divák. Po večerech se rád začtu 
do dobré knihy.

Pracujete i doma nebo všechno zvládáte 
v práci a práci necháváte „v práci“ a neno-
síte si ji domů?
Raději dávám přednost daný den dořešit ma-
ximum možného v kanceláři a nenosit si práci 
domů.

Co byste závěrem vzkázal zaměstnancům?
Rád bych, aby každý z kolegů do práce cho-
dil rád, aby byl zde profesně i lidsky spoko-
jený a vždy se mohl s důvěrou obracet na své 
okolí. Vše z toho se nám bude společně dařit, 
když se maximálně budeme držet motta, že 
s úsměvem jde všechno líp.
Děkuji za rozhovor.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

PŘEDSTAVUJEME:
Ing. Jiří Revenda – náměstek ředitele  
pro techniku a provoz

„Nejkrásnější na této práci je, když vi-
díte, že má v každý okamžik smysl.“

„Držím se motta: 
S úsměvem jde všechno líp.“
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Jak se řeší stížnosti

Oční seminář MNO

V našem životě se setkáváme prakticky na ka-
ždém kroku s řadou problémů, které chceme 
a musíme řešit takřka každodenně, obzvláště 
pak v tom případě, pokud se týkají našeho 
zdraví nebo zdraví našich nejbližších. Je zce-
la pochopitelné, že pak zcela oprávněně i oče-
káváme adekvátní lékařskou pomoc či obec-
ně péči, bezprostředně související s nastalým 
zdravotním stavem. Bohužel, naši lékaři 
nejsou kouzelníci a stejně tak i náš zdravot-
ní ošetřovatelský personál neumí zázraky na 
počkání, i když díky svému obětavému pří-
stupu k pacientům umí někdy snést doslova 
„modré z nebe“. Postupným vývojem času a 
vlivem řady mediálních informací kolem nás 
se pohled a jakési měřítko pacienta na kvalitu 
a úroveň poskytované zdravotní péče – zpra-
vidla podle „jeho“ individuálního pohledu, 
dosti „posunulo“, a to někdy zcela nekritiky 
až za hranici jakékoliv diskutabilní únosnosti, 
nehledě na to, že z některých pacientů se nám 
pomalu a postupem času již někdy dokonce 
stávají odborníci na tu zaručeně správnou 
„léčbu“ sami sobě (!).
Nepochybně je do jisté míry správné, že pa-
cient zná svá práva, tato mu zaručují hned 

dva ústavní zákony. Je však taky občas dob-
ré, aby poznal i své povinnosti, ctil slušné 
jednání a respektoval některé podmínky při 
poskytování naší péče, přičemž se samozřej-
mě předpokládá dodržení i ostatních pravi-
del lidského ohleduplného jednání. Bohužel 
tomu tak není vždy. Zda pak má, či nemá 
pravdu při podané stížnosti, tyto okolnos-
ti posléze nezávisle posuzujeme vždy jako 
poskytovatel, případně dále i krajský úřad, 
pokud stěžovatel není spokojen s výsledkem 
šetření. Za rok 2015 bylo v naší nemocnici 
podáno 44 stížností, které se týkaly celého 
širokého spektra problémů – počínaje ne-
spokojenosti s lékařským postupem, jedná-
ním a chováním lékařů a personálu až po 
zcela triviální záležitosti, jakými byl ztrace-
ný župan, hlučné prostředí na oddělení, ne-
dostatečné a zastaralé vybavení nadstandart-
ních pokojů či špatná orientace přístupu do 
nemocnice. Složitější jsou pak případy, kte-
ré formou stížnosti od prvopočátku směřu-
jí k finančně nárokované, tzv. nemajetkové 
újmě, odůvodněné nejrůznějšímu způsoby.  
I tyto případy naše nemocnice eviduje  
a vede několik soudních sporů. 

Na našich webových stránkách je uvedeno, 
že dlouhodobou snahou všech zaměstnanců 
je poskytování zdravotní péče a dalších na-
bízených souvisejících služeb na té nejlepší 
možné úrovni, kdy významným a zcela ne-
zastupitelným zdrojem informací o jejich 
úrovni jsou připomínky, stížnosti nebo podě-
kování. Ano, stížnosti a připomínky nevní-
máme jen jako negativní zprávy o tom, že se 
nám něco nepovedlo, ale také jako odhalení 
příčiny a místa v nemocnici, kde můžeme, 
chceme a musíme naše služby zlepšit, ať již 
se jedná o individuální lidský faktor zaměst-
nance, chyby v organizaci práce a služeb či 
zásadní systémový nedostatek, pokud se uká-
že být oprávněným. Stížnost nechceme vní-
mat jako problém, ale jako signál, se kterým 
pracujeme a tento vyhodnocujeme. A druhým 
dechem doplňuji, že současně chceme naše 
zaměstnance i chránit před neoprávněnými 
stížnostmi, které vznikají pouze a jen v dů-
sledku jakési emoční náladovosti či snahou  
o vydobytí lepších podmínek zdravotní péče 
za každou cenu.

Ing. Václav Polok
interní auditor a ombudsman MNO

Dne 10. března 2016 proběhl v odpoledních 
hodinách v prostorách MNO oční seminář 
s bohatou účastí očních lékařů a nelékař-
ských zdravotnických pracovníků. Seminář 
byl zaměřen multioborově, kromě odborných 
přednášek z očního oboru byly zdravotní-
kům předneseny i základy kardiopulmonální 
resuscitace. Semináře se zúčastnilo celkem  
78 posluchačů.
Odborný program očních lékařů sestával  
z kazuistik zajímavých případů z očního od-
dělení MNO, bohatě dokumentovaných ob-
razovými ukázkami. Program semináře se 
dotýkal jak problematiky nálezu na optickém 
nervu a sítnici, tak dokumentace léčebných 

účinků nových léků používaných k hojení 
rohovkových defektů či stabilizace sítnice 
v předoperační a pooperačním období.
Odborné přednášky: 
•  MUDr. Eva Jarošová:  

Když chybí kus zorného pole 
•  MUDr. Lenka Zemanová:  

Nevanac v oční praxi 
•  prim. MUDr. Věra Stanovská:  

Neuroretinitis, CSD – kazuistika
•  MUDr. Jana Strnadová:  

Nahradí Cacicol transplantaci amnia?

MUDr. Věra Stanovská
 primářka oddělení Oftalmologie

Máte volný čas a nevíte,  
jak jej využít?

Chcete se stát dobrovolníkem? 
Chcete rozdávat radost pacientům 

v Městské nemocnici Ostrava?

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Každou první středu v měsíci  
vždy mezi 13. a 17. hodinou  

jste vítáni v Dobrovolnickém  
centru ADRA Ostrava

Jiráskovo náměstí 1439/4,  
Moravská Ostrava

Více informací najdete na:
www.mnof.cz

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

www.adraostrava.cz
zuzana.kuperova@adra.cz

+420 605 784 584

Zleva MUDr. Dalibor Svrčina, prim. MUDr. Věra Stanovská
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KNIHOVNA DBÁ 
O DUŠEVNÍ AKTIVITU 
SENIORŮ
Senioři se potýkají s různými zdravot-
ními omezeními. Zapomínání, ztráta 
paměti, duševní onemocnění, deprese 
a demence patří ke stáří. Jejich výskyt 
a průběh však lze v některých případech 
oddálit či redukovat. Vhodnou prevencí 
je především zdravý životní styl, tedy 
vyvážená strava, pohyb, vhodná tělesná 
cvičení i dostatek odpočinku. Význam-
ný vliv mají také sociální kontakty, čte-
ní a učení. Právě v oblasti společenské, 
duševní a intelektuální aktivity pomáhají 
seniorům knihovny, které dávno nejsou 
jen půjčovnami knih, ale také místem 
setkávání, zprostředkování informací 
a vzdělávání.
Knihovna města Ostravy (KMO) učí 
své uživatele pracovat s  informacemi 
a informačními technologiemi. Pro-
střednictvím Centra vzdělávání KMO 
zajišťuje školení dospělých, zejména 
seniorů, v oboru počítačových doved-
ností. Důvodem je rozvoj a dostupnost 
počítačových a komunikačních tech-
nologií, internetu, chytrých telefonů, 
tabletů apod. Internet je důležitým 
prostředkem komunikace zvlášť pro 
seniory, kteří mají potíže s  mobilitou 
nebo jsou geografi cky vzdáleni od 
svých rodin a přátel.
Pobočky KMO ve Výškovicích a Vít-
kovicích jsou konzultačními středis-
ky Virtuální univerzity třetího věku 
při  Provozně ekonomické fakultě 
České zemědělské univerzity v  Praze 
a zprostředkovávají výuku  e-kur-
zů  z  nabízených oborů. Senioři mají 
možnost absolvovat zájmové vysoko-
školské studium v  blízkosti svých do-
movů a zároveň udržovat pravidelný 
sociální kontakt v příjemném prostředí 
knihovny.
Dobrým mozkovým tréninkem je my-
šlenkový návrat do minulosti. Před 
dvěma lety vyzvala knihovna seniory 
k zaznamenání vzpomínek na historic-
ké i každodenní události svého života 
v  rámci projektu Paměť Ostravy. Pa-
mětníci se scházeli, sdělovali si osob-
ní vzpomínky, vzájemně se inspirovali 
a přispěli tak ke své dobré duševní 
kondici. V  současnosti projekt pokra-
čuje a je zaměřen na téma Čtení v Os-
travě. Účastníci vzpomínají na knihy 
a knihovny, čtenářskou a knižní kulturu 
svého dětství a mládí. 
Vybrané pobočky KMO organizují se-
tkávání seniorů v  rámci svých klubů. 
Například v pobočce v Michálkovicích 
funguje Klub Generace, v  pobočce 
Závodní v Ostravě-Hrabůvce vznikl 
na začátku roku Klub přátel historie 
a literatury. 
Více informací na www.kmo.cz.
Nezapomínejte, jsme tady pro Vás. 

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Evropský den mozku – 11. 3.

Když mozek onemocní:
Operace mozku při vědomí 
(awake operace mozku)

MOZKOVÁ ROZCVIČKA

Evropský den mozku je prvním dnem oslav 
Světového týdne mozku, který začíná každý 
rok cca 11. března, v některých případech se 
toto datum i posouvá. 
Připomínat význam mozku určitě nemusí-
me. Aby mozek nezakrněl, musíme jej pra-
videlně trénovat jednak fyzickou aktivitou, 
jednak aktivitou duševní. Lidé si skvěle udr-
žují mozek v kondici křížovkami a různými 
„mozkovými rozcvičkami”. Pro seniory jsou 

i speciální křížovky, seniorům doporučujeme 
chodit na počítač, mailovat, existují univerzi-
ty třetího věku. 
Světový den mozku se slaví prakticky celo-
světově a v České republice jej zaštiťuje Aka-
demie věd ČR. Nejčastějšími tématy před-
nášek k tomuto dni jsou: fungování mozku 
jako takového či konkrétní případy, jako je 
zpracování bolesti, zpracování chutí, vnímání 
obrazu, přenosu sluchových informací aj.

Operace mozku při vědomí se využívá ze-
jména u primárních nádorů mozku rostoucích 
ve funkčně důležitých oblastech, jako je na-
příklad řečové centrum. Cílem je maximální 
možné odstranění nádoru a zároveň zachová-
ní normálního neurologického stavu. Týká se 
to hlavně tzv. nádorů s nízkým stupněm ma-
lignity (zhoubnosti), které často rostou prá-
vě v těchto funkčně důležitých mozkových 
zónách (řečové centrum, motorické oblasti, 
inzula).
Základem úspěšného průběhu „awake” ope-
race je dokonalá multioborová spolupráce 
neurochirurga, anesteziologa, neurofyziolo-
ga, logopeda (eventuálně psychologa), instru-
mentářky a samozřejmě pacienta, který se při 
operaci stává součástí týmu.
Každé operaci předchází dokonalá příprava 
pacienta, vyšetření a otestování logopedem. 
Na základě těchto testů se pak určí, jestli je 
pacient schopný podstoupit samotnou „awa-
ke” operaci.

Kraniotomie (otevření lebky) se provádí 
v krátké celkové anestezii, po které je paci-
ent probuzen a provádí se tzv. mapování – 
ohraničení funkčně důležité oblasti mozkové 
kůry pomocí neuromonitorace. Při tom logo-
ped testuje pacienta za současné stimulace 
mozkové kůry a pomocí speciálních označe-
ných papírků se ohraničí funkční zóna. Pak 
začíná odstraňování samotného nádoru, při-
čemž se průběžně kontroluje bezpečnost re-
sekce a monitorují se i podkorové oblasti, ve 
kterých probíhají mozkové dráhy. Po odstra-
nění nádoru se pacient opět uvede do celkové 
anestezie a uzavírá se operační rána.
Na našem oddělení jsme zatím operovali čtyři 
pacienty tímto způsobem a u všech dopadla 
operace úspěšně. Jedná se o důležitou neu-
rochirurgickou operaci, která zajišťuje kromě 
odstranění nádoru i kvalitní život pacienta po 
operaci.

MUDr. Marian Starý, Ph.D.
MUDr. Róbert Kroupa

Ponožky
Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané 
bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejmé-
ně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě 
alespoň dvě stejné barvy? 

Hádej, hádej hádači
V závodě tě předběhne předposlední běžec, 
kolikátý běžíš? 

Když je teplo, tak si troufám,
po stupíncích vzhůru stoupám.
Když je ale mráz a led,
pod nulu si vlezu hned. 

Malý matematický rébus
1 + 2 = 3
2 + 3 = 10
3 + 4 = 21
4 + 5 = 36
5 + 6 = 55
6 + 7 = 78
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
Kolik je potom
9 + 7 = ???

rozluštění v příštím čísle:-)

Kolik je potom
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Druhý nadstandardní 
pokoj na oddělení  
Urologie

Na oddělení Urologie MNO disponujeme od ledna 2016 nově dvě-
ma nadstandardními pokoji. A co nadstandard nabízí? 
Na jednolůžkovém pokoji Vám bude zaručena diskrétnost a ne-
budete rušeni jinými pacienty. Během hospitalizace budete spát 
na elektricky ovladatelném polohovacím lůžku. Můžete používat 
vlastní WC, umyvadlo a sprchu, v případě zájmu sledovat TV. 
Vlastní nápoje můžete mít chlazené v lednici. K přivolání perso-
nálu slouží speciální dorozumívací zařízení, které je možné využít  
i k přepojení telefonního hovoru z pevné linky.
Pokoje jsou rezervovány dopředu. Na požádání Vám více informa-
cí poskytne ošetřující personál jak telefonicky, tak při příjmu. 

Cena za pokoj na den činí 575 Kč vč. DPH.
Objednání: tel. 596 192 631. 

Vaše Urologie

Pracovní večer  
Spolku lékařů – GIST
Koncem února proběhl v malé jídelně MNO další z pracovních večerů 
Spolku lékařů v Ostravě, tentokrát na téma „GIST“. Hlavním motivem 
večera byla multidisciplinární spolupráce při řešení této problematiky. 
Přednášejícími byli MUDr. Petr Kovala z endoskopického pracovi-
ště MNO, MUDr. Michaela Zezulová jako onkologická specialist-
ka z centra pro tato onemocnění Fakultní nemocnice v Olomouci a 
MUDr. Tomáš Mrázek z chirurgického oddělení naší nemocnice.
Gastrointestinální stromální tumor je v posledním desetiletí velmi 
diskutovaným tématem na kongresech a konferencích mnoha oborů. 
Naše nemocnice patří díky endoskopickému pracovišti s následnou 
chirurgickou léčbou k pracovištím s jedním z  nejvyšších záchytů to-
hoto onemocnění. Po chirurgickém řešení jsou pacienti předáváni do 
další péče onkologů. V pěti republikových centrech pak probíhá další 
specializovaná léčba.
Zkušenosti a poznatky MUDr. Michaely Zezulové z olomouckého 
centra bylo opravdovým obohacením pro všechny zúčastněné. Měst-
ská nemocnice byla vyzdvižena jako pracoviště s mimořádně vyso-
kým záchytem tohoto onemocnění a správně nastaveným algoritmem 
léčby. 
Vysoká účast lékařů i zdravotních sester a bohatá diskuse jen příjemně 
dokreslily celkové vyznění této vzdělávací akce. Pořadatelé se již těší 
na další pracovní večer.

MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA
předseda SLO

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková or-
ganizace, jako druhá v MS kraji od 1. 3. 2016 
těhotným nabízí screening preeklapsie.
Screening preeklampsie je rozšířením 
běžného screeningu v prvním trimestru 
těhotenství. Je neinvazivní, k jeho prove-
dení jsou potřeba krevní odběry těhotné, 
měření krevního tlaku, cílené dotazování 
a specializované ultrazvukové vyšetře-
ní. Lze jej provádět spolu s komplexním 
prvotrimestrálním screeningem při jedné 
návštěvě těhotné v 11.–13. týdnu těhoten-
ství. Tento screening je schopen zachytit 
až 95 % těhotných s rizikem preeklampsie 

a růstového opoždění plodu. V případě po-
zitivního nálezu jsou těhotné okamžitě do-
poručena opatření k omezení rizika vzniku 
preeklampsie.
Preeklampsie je jedno z nejzávažnějších 
onemocnění vyskytujících se v těhotenství. 
Postihuje 2–8 % všech těhotných a může 
vést k závažnému poškození plodu i matky, 
v ojedinělých případech i ke smrti jednoho 
z nich, či dokonce obou. Projevuje se vyso-
kým krevním tlakem a dalšími závažnými 
nálezy. Čím dříve toto onemocnění v těho-
tenství vzniká, tím závažnější průběh má. 
Zároveň je časná forma preeklampsie velmi 

často spojena s růstovým opožděním plodu, 
což dále zvyšuje zdravotní rizika pro plod  
a dítě po porodu.
Tento test není hrazen z veřejného zdra-
votního pojištění, je tedy přímo hrazen tě-
hotnou. V případě absolvování screeningu 
preeklampsie v rámci komplexního prvotri-
mestrálního screeningu na našem pracovišti 
je toto vyšetření účtováno za zvýhodněnou 
cenu.
Ceny jsou určeny aktuálním ceníkem MNO.

MUDr. Karel Fousek
Gynekologie a porodnictví

Městská nemocnice Ostrava na oddělení Gynekologie  
a porodnictví nově nabízí screening preeklampsie

MUDr. Michaela Zezulová
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CPE – interní příjmová 
ambulance
Velmi ráda bych poděkovala MUDr. Dlou-
hému, který dne 30. 12. 2015 večer přijímal 
na urgentním příjmu interní ambulance mou 
babičku paní Jenovefu Stuchlíkovou. Ba-
bičce je 95 let, a když sanitkou odjížděla do 
nemocnice s hypertenzí a pohmožděninami, 
které si způsobila pádem při nevolnosti s ní 
související, byla velmi vyděšená. 
Už převzetí posádkou výjezdové záchranné 
služby bylo velmi vlídné a vstřícné a paní 
doktorka, jejíž jméno bohužel neznám, ba-
bičce svým milým přístupem velmi pomohla 
překonat její rozrušení z celé situace. Za to 
bych ráda paní doktorce poděkovala, komu-
nikace s ní byla opravdu profesionální. 
Stejně tak bych ráda předala babiččino podě-
kování i své MUDr. Dlouhému a zdravotní 
sestře, která sloužila v té době s panem dok-
torem v ambulanci. Byla jsem velmi příjem-
ně překvapena jak z telefonické komunikace 
s lékařem i sestrou, na které bych vyzdvihla 
hlavně trpělivý a vlídný přístup i proaktivi-
tu, s jakou k péči o babičku přistoupili. I přes 
velké vytížení mi pan doktor telefonoval, aby 
mi vysvětlil situaci a abychom se po babičči-
ně stabilizaci domluvili na jejím převozu zpět 
domů. V nemocnici jsem osobně nebyla, ale 
babička si velmi pochvalovala, jak s ní všich-
ni mile mluvili a starali se o ni.
Jsem přesvědčena o tom, že i toto přispělo 
k jejímu rychlému zotavení, a ráda bych všem 
těmto lidem poděkovala alespoň touto cestou.
Velmi si takového přístupu vážím.

Pavlína Š.

Ortopedie
Byl jsem velmi spokojen s úrovní, jako má 
Městská nemocnice Ostrava. Oceňuji profe-
sionální přístup a kvalitu všech ošetřujících 
lékařů (můj ošetřující doktor MUDr. Gavlí-
ček) a v neposlední řadě vzornou, kvalitní 
péči a komunikaci všech zdravotních sester. 
Jejich milý přístup nám pobyt hodně zpříjem-
nil. Ještě jednou všem děkuji. Petr M.

Oční
Byl jsem velmi mile překvapen tím, že mi se-
střička uvařila kávu v době čekání na operaci 
oka mé přítelkyně (byl jsem s ní jako dopro-
vod). Toto hodnotím velmi pozitivně, a proto 
dávám personálu velké +++. T. P.

Poděkování pracovišti RZM
Chtěla bych moc poděkovat za profesionální 
a zároveň velmi lidský přístup při mém opa-
kovaném vyšetření na pracovišti magnetické 
rezonance naší nemocnice. Jsou zde opravdu 
skvělí. Děkuji. Lucie B.

Poděkování 
pracovníkovi CPE
Vážená nemocnice, 
chtěla bych Vám sdělit mé pocity z personálu.
Roman Wolf – po příjezdu sanitkou mě pře-
vzal do péče a věnoval se mi po dobu mého 
ošetření. Nikdy jsem se nesetkala s tak laska-
vých člověkem a ochotným, jehož rady před 
a po vyšetření mi velice pomohly a psychicky 
mě podpořily. Touto cestou mu děkuji.

Jana Š., Vratimov

Bistro aktuality 
březen 2016

Připomínáme, že nově nabízíme:
  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)
  sladké pokušení formou palačinky 
s marmeládou nebo nutellou

V období velikonočních svátků 
od 25. 3. do 28. 3. 2016 bude 

Bistro zavřeno.

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

Krásné Velikonoce 
přeje kolektiv Bistra 
JL all for you.
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V měsíci březnu slaví 
významné životní jubileum:

Mgr. Anna Holišová 
Helena Kafiová, DiS.
Růžena Lehnerová

Jaroslav Nawar
Růžena Popelková

Miloslava Procházková
MUDr. Čestmír Ramík 

Jarmila Řeháková 
Dagmar Weiterová 

MUDr. Věra Peterková
Alena Jiráková

Ing. Petr Částka
Yvona Chroboková, DiS.

Pracovní výročí

45 let v MNO:
Danuše Zvonková

20 let v MNO:
Marta Plačková 

Všem jubilantům gratulujeme!

Gynekologie a porodnictví
Pane primáři, 
chtěla bych touto cestou moc poděkovat za 
porod vedený u Vás na porodním oddělení. 
Rodila jsem u Vás již podruhé a oba porody 
byly úžasné a já Vás mohu jen doporučovat 
dalším maminkám. Musím napsat, že máte 
opravdu špičkový personál a hlavně úžasné 
a hodné sestřičky. A když píšu špičkový, věř-
te, že vím, o čem mluvím, protože to se mnou 
a mými diagnózami (trombóza, infarkt myo-
kardu a polycystické ledviny) neměli vůbec 
jednoduché, přesto jsme to zvládli na jednič-
ku a mám nádhernou a zdravou dceru. Chtěla 
bych poděkovat  i sestřičkám na šestinedělí 
a také na gynekologii. 
Poněvadž jsem si bohužel nezapamatovala 
konkrétní jména sestřičky a paní doktorky, 
které mě měly na starost u porodu, rodila 
jsem 9. 12. 2015, tak Vás prosím o poděko-
vání konkrétně také jim.  Radka G.

Pro kuchaře
Vzhledem k tomu, že nemáme po ruce ŘÁD 
ZLATÉ VAŘEČKY, chceme vám alespoň 
touto cestou poděkovat za vámi připravovaná 
jídla. Chutnalo nám!!!

Pacientky Neurologie, pokoj č. 5

Děkuji Urologii
Děkuji za jasnou, věcnou komunikaci s léka-
ři. Chtěl bych celému oddělení, zvlášť svému 
ošetřujícímu lékaři MUDr. Dančíkovi, vyjád-
řit úctu a vřelý DÍK.
Byl jsem příjemně překvapen kvalitou stra-
vování. Určitě bych byl nadšen takovým stra-
vováním u svých zaměstnavatelů. 
Musím vyzdvihnout kvalitu informací pro 
klienty jak na webových stránkách, tak v pro-
storách oddělení. Byl také jeden z důvodů, 
proč jsem si vybral toto oddělení. Určitě budu 
doporučovat toto oddělení svým známým.

Vděčný pacient

Děkuji Chirurgie C
40 dní pobytu – důvod proč přehodnotit ná-
hled na práci lékaře a zdravotníků. Žádný 
neosobní přístup v rovině pacient – zdravotní 
personál – ošetřující lékař, naopak, velmi pro-
fesionální, lidský přístup jak ze strany lékařů, 
tak zdravotních sester. Každodenní zájem 
o mne jako pacienta. Mé potíže, mé poža-
davky, žádosti akceptovali a snažili se splnit 
nad rámec svých povinností. Osobně na mne 
velmi zapůsobil klid a pohoda na operačním 
sále. Dík Vám všem!

František S., Havířov

Děkuji Kardiologii
Vážený pane náměstku, 
v uplynulých dnech byla v Městské nemoc-
nici Ostrava hospitalizována moje matka, 
paní Jiřina Blažková.  
Byla přijata v závažném stavu, který se krátce 
po přijetí ještě zhoršil, takže jsme očekávali – 
i vzhledem k jejímu pokročilému věku – velmi 
špatný průběh onemocnění. Po léčbě na něko-
lika stanicích interního oddělení a Kardiolo-
gie byla – ve významně zlepšeném stavu – 
dne 16. 2. 2016 propuštěna do domácí péče.
Rád bych alespoň touto cestou poděkoval lé-
kařům i sestrám jednotlivých stanic, zejména 
vedoucímu lékaři MUDr. Ivo Horákovi, ale 
i všem ostatním, se kterými jsme se během 
pobytu maminky na odděleních setkali, za 
vysoce kvalitní odbornou péči, stejně jako 
vstřícnost, ochotu a milý přístup.
Kéž bychom měli co nejvíce zdravotnických 
pracovišť s takovým zájmem o pacienta.
Přeji Vám i ostatním zdravotníkům v Měst-
ské nemocnici hodně sil a mnoho radosti 
z další práce.

MUDr. Bohumír Blažek
primář Oddělení dětské hematologie 

a hematoonkologie FN Ostrava

Poděkování 
MUDr. Šárce Černohorské
Dne 10. 5. 2013 jsem byla na oddělení Psy-
chiatrie přidělena do péče paní doktorce Šár-
ce Černohorské. Po dvouapůlletém léčení 
mne vrátila do života bez strachu a úzkostí.
Poděkování s přáním hodně štěstí a úspěchů 
v životě soukromém i profesním jí přeje.

Štěpánka O., Ostrava-Poruba

KULTURNÍ TIP
Přátelé, kamarádi,

opět si Vás dovolujeme pozvat na další hudebně-společenskou párty, 
kterou Vás provede populární hudební skupina 

Manic Street Medics revival 

Máme nové skladby, máme nové hosty a přidali jsme nové hudební nástroje. 
Oblíbenou tradici „velkom“ drinku jsme samozřejmě zachovali. Pokud budete mít 
chuť zapomenout na starosti všedního dne a pobavit se, rádi se s Vámi potkáme 

v oblíbeném rockovém klubu Chlív 28. 5. 2016 od 18.30 hodin.

Go rock!!!

Michal Mihula kytara, zpěv Gynekologie a porodnictví Ostrava
Lukáš Adamko basová kytara, zpěv Chirurgie Praha 
Róbert Kroupa bicí nástroje Neurochirgie Ostrava 
a hosté…

www.chliv.cz




