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Pro obohacení jídelního lístku a pestrosti stravy 
jsme se po dohodě s vedením nemocnice roz-
hodli od 2. května rozšířit nabídku pokrmů pro 
strávníky naší jídelny o dvě menu. 
Menu číslo 4 bude zajímavé pro zaměstnance 
odpoledních a nočních směn. Bude obsahovat 
balenou chlazenou stravu, např. bagety – šun-
kové, sýrové, s řízečky, zeleninové saláty nebo 
řízek či sekanou s chlebem a hořčicí, zkrátka 
pokrmy, které na odpolední nebo noční směně 
spolehlivě zasytí. Datum spotřeby bude vždy  
24 hodin od data výroby. Cena s polévkou i ná-

pojem je stanovena na 29 Kč. 
Menu číslo 5 bude obsahovat tzv. minutkové pokrmy, které se stan-
dardně v závodních jídelnách nevyskytují. Výhodou je cena 59 Kč, 
kdy se tyto pokrmy v restauracích pohybují v řádech stovek korun. Na 
toto menu nebude nutno zpravidla čekat.
Pro strávníky, kteří nemají dotovanou stravu MNO, je pro menu číslo 
4 stanovena cena 62 Kč a pro menu číslo 5 částka 92 Kč.
Všem strávníkům přejeme dobrou chuť!!! Petr Hikl 

vedoucí OLVaS

Josef Grochol, pově-
řený řízením Městské 
nemocnice Ostrava, 
předal ve čtvrtek  
14. dubna do provo-
zu dvě nové sanit-
ky Renault Master. 
Symbolické předání 
klíčů dvěma posád- 
kám proběhlo v pro- 
storu garáží na ne-
formálním setkání pracovníků dopravy s vedením nemocnice. 
Na základě výběrového řízení získala Dopravní zdravotnická služba 
první dvě vozidla. Každé z nich stojí necelý jeden milion korun včetně 
vybavení transportní technikou. Nemocnice financuje vozidla z vlast-
ních zdrojů v rámci obnovy vozového parku. Tu započalo vedení MNO 
v čele s náměstkem pro techniku a provoz Jiřím Revendou. „Sanitky jsme 

(dokončení na str. 2)

V Městské nemocnici Ostrava, oddělení Radiologie 
a zobrazovacích metod (pavilon F) proběhlo v úterý 
5. dubna 2016 slavnostní zahájení provozu nových 
radiologických přístrojů, jejichž zprovoznění je pro 
nemocnici velkou prioritou. Jedná se o pevné (AG –  
angiografický RTG systém, diagnostický RTG 
skiagrafický přístroj a skiagraficko-skiaskopická 
sklopná stěna) i mobilní přístroje (přenosný sono-
grafický přístroj, celotělový sonografický přístroj  
a diagnostická pracovní stanice).
Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada 
vážených hostů v čele s primátorem statutární-
ho města Ostrava Tomášem Macurou, Josefem 
Grocholem, pověřeným řízením Městské nemoc-
nice Ostrava, Janou Chmelovou, primářkou od-
dělení Radiologie a zobrazovacích metod MNO  
a Karlem Kopejtkem, jednatelem a finančním 
ředitelem společnosti Siemens Healthcare, s. r. o. 
Tito hosté rovněž slavnostně přestřihli pásku.
Prioritou tohoto projektu je zlepšení vzdělávání 
v oblasti radiologických zobrazovacích metod 
v Městské nemocnici Ostrava. Jde o vzdě-
lávání budoucích lékařů, všeobecných sester, 
ošetřovatelů nebo biomedicínských inženýrů. 
Spolupráci s MNO smluvně stvrdilo pět vzdělá-
vacích institucí. Jsou jimi Ostravská univerzita, 

Vysoká škola Báňská –  
Technická univerzita 
Ostrava, Slezská uni-
verzita v Opavě, Střed-
ní zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Střední 
odborná škola AHOL.
„Městská nemocnice je 
organizací, kterou jsme 
převzali v dlouhodobě 
podinvestovaném sta-
vu. V horizontu něko-
lika následujících let 
jsme připraveni tento 
stav změnit. Nové ra-
diologické vybavení, 
které bude sloužit nejen 
pacientům a lékařům, 
ale také studentům me- 
dicíny k jejich přípravě na budoucí povolání, je 
jen začátkem cesty, kterou máme před sebou.  
K financování investičně náročného rozvoje ne-
mocnice hodláme zřídit speciální fond, který bu-
deme až do konce tohoto volebního období z roz-
počtu města naplňovat částkou 200–250 milionů 
korun ročně,“ řekl primátor Tomáš Macura.
Josef Grochol doplňuje: „Loňský rok i s touto 
investicí byl pro nás významný a překročil ob-

dobí minulé. V tomto trendu chceme pokračovat 
i v budoucnu tak, abychom Městskou nemoc-
nici Ostrava v oblasti technologií udržovali na 
špičkové úrovni. Toto si klademe jako prioritu.“ 
Primářka oddělení Radiologie a zobrazovacích 
metod MNO Jana Chmelová dodává: „Koncem 
roku jsme nainstalovali nové špičkové radio-
logické přístroje. Tyto nám pomáhají vyšetřit 

(dokončení na str. 2)

Slavnostní zahájení provozu radiologických přístrojů 
v Městské nemocnici Ostrava

Personální změny k 1. 4. 2016 
•  Ing. Nikol Malinová – pověřena zástupem funkce vedoucí 

Oddělení biomedicínského inženýrství

zleva primátor T. Macura, ředitel MNO J. Grochol, primářka RZM  
J. Chmelová, zástupce firmy Siemens K. Kopejtko

Oddělení léčebné výživy a stravování 
zařazuje od 2. května do jídelníčku  
další dvě menu

Zdravotnická dopravní služba MNO  
má dvě nové sanitky
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(pokračování ze str. 1)
v kratším čase více pacientů, kvalitnější obraz 
pomůže zpřesnit diagnostiku, nižší dávka zá-
ření je šetrnější k pacientům i nám samotným. 
Očekávám, že nová technika zlepší spolupráci  
s ostatními klinickými pracovišti.“
Společnost Siemens Healthcare, dodavatel pří-
strojů, spatřuje největší výhody ve snadné ob-
sluze zařízení, optimálnímu přístupu k pacien-
tům i při složitých výkonech a zejména v nižší 
dávce záření pro pacienty, zaměstnance i stu-
denty. „I přesto, že termíny realizace zakázky 
byly „šibeniční“, podařilo se provést stavební 
úpravy, dodat a nainstalovat nová zařízení včas 
a ke spokojenosti našeho zákazníka. Námi do-
dané rentgenové angiografické zařízení je pro 
daný typ nemocnice tou nejvhodnější volbou. 
Jsem přesvědčený, že s ním bude spokojen 
nejen personál, ale i pacienti,“ říká Ivo Babo-
rovský, vedoucí obchodně-technického úseku 
Siemens Healthcare, s.r.o.
Celkové náklady na tento projekt dosáhly část-
ky ve výši 54 859 030 Kč. Radiologické pří-
stroje a celá fáze projektu byly financovány ze 
dvou zdrojů: vlastní zdroje žadatele více než  
8 milionů korun (15 % projektu), dotace po-
skytnuté ROP Moravskoslezsko více než  
46 milionů korun (85 % projektu).

Ing. David Račák

Vedení Městské nemocnice Ostrava v úterý 
22. března 2016 uspořádalo tiskovou konfe-
renci k výsledkům hospodaření v roce 2015, 
porovnalo období minulé a nastínilo předpo-
klad ekonomických ukazatelů pro rok 2016. 
Tiskové konference se zúčastnili Bc. Josef 
Grochol, MBA, pověřený řízením MNO, Sta-
nislav Saksa, pověřený zastupováním funkce 
ekonomického náměstka a MUDr. František 
Jurek, náměstek ředitele pro léčebnou péči.
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, se podle výsledků hospodaření 
v roce 2015 nachází ve velmi dobré kondici. 
Nemocnice vykazuje v loňském roce kladný 
hospodářský výsledek. A to díky hospodár-
nému přístupu vedení nemocnice i ostatních 
zaměstnanců. Vyhlídky pro rok 2016 jsou 
rovněž více než optimistické.
Dalším důležitým ukazatelem, který vypoví-
dá o směřování Městské nemocnice Ostrava, 
jsou náklady, rozdělené na několik dílčích 
položek. „U spotřebovaných nákupů se sna-
žíme ceny tlačit dolů vyjednáváním s doda-
vateli, soutěžemi prostřednictví veřejných za-

kázek. V té souvislosti vzniklo nové Oddělení 
nákupu. Další sekcí, která spadá pod Oddě-
lení nákupu, je oddělení veřejných zakázek,“ 
říká Stanislav Saksa. U osobních nákladů 
jsou hlavní složkou mzdové náklady, které 
mají rostoucí tendenci. „V roce 2015 vrostl 
celkový objem nákladů na mzdy o 5 procent.  
V roce 2016 pak objem nákladů na mzdy 
vzroste o 6 procent a další složkou, kterou 
zavádíme, jsou nepeněžní zaměstnanecké be-
nefity v podobě důchodového spoření a bene-
fitního systému Cafeterie. Je naší maximální 
snahou stabilizovat lidské zdroje. K tomu 
hledáme i další cesty, jak zatraktivnit MNO 
navenek,“ řekl Josef Grochol a dodal, že ná-
klady v celkovém objemu rostou, ale táhnou 
je hlavně mzdové náklady. Náklady na přístro-
jové vybavení se snažíme snižovat, ale tím je 
myšleno snižování cen obchodní politikou, ni-
koliv množství přístrojové techniky.
S náklady úzce souvisí investice. Ty jsou sa-
mostatnou kapitolou. V roce 2015 je patrný 
značný nárůst investic oproti předchozímu 
období. „V rámci investic do lékařských pří-
strojů chceme využít finančních prostředků 
evropských fondů a minimálně udržet ros-
toucí trend investic do zdravotní techniky pro 
další období. Vedení Městské nemocnice Ost-
rava spatřuje v investicích velkou budoucnost 
a uvědomuje si, jak jsou investice důležité,“ 
doplnil Josef Grochol. 
I přes turbulentní rok 2015 se podařilo nasta-
vit pozitivní směřování Městské nemocnice 
Ostrava. Tímto chce vedení Městské nemoc-
nice Ostrava poděkovat všem zaměstnancům 
za tento výsledek i za jejich podporu. 

(red)

Dne 18. 3. 2016 se v prostorách hote-
lu Bauer na Bílé uskutečnilo Beskydské 
urologické sympózium, organizované 
oddělením Urologie Městské nemocnice 
Ostrava pod vedením prim. MUDr. Ros-
tislava Kuldana. 
Své přednášky na aktuální urologická téma-
ta prezentovali uznávaní experti z pracovišť 
našeho regionu i mimoregionální – doc. 
MUDr. Miloš Broďák (FN Hradec Králo-
vé), doc. MUDr. Jan Krhut (FN Ostrava), 
prim. MUDr. Miroslav Štursa a MUDr. 
Hana Perková (Nemocnice Nový Jičín), za 
pořádající pracoviště pak zástupce primáře 
MUDr. Peter Dančík. 
Prezentace byly zaměřené na oblast moder-
ní miniinvazivní léčby karcinomu prostaty 
(otázky laparoskopické a robotické radikál-
ní prostatektomie), které byly konfrontová-
ny pohledem onkologa na téma ozařování  
a chemoterapii téhož onemocnění. 
Dalším tématem byla otázka operativní léč-
by inkontinence moči u mužů, jejíž potřeba 
může vznikat právě v souvislosti s léčbou 
rakoviny i nezhoubných onemocnění pro-

staty. Na závěr byly prezentovány aktuální 
možnosti miniinvazivního přístupu k ope-
rativní léčbě močových kamenů v oblasti 
horních močových cest (flexibilní uretero-
renoskopie a laserová litotrypse). 
Průběh celého sympózia byl účastníky hod-
nocen velice kladně, což nastolilo otázku 
přípravy případného dalšího ročníku akce.

MUDr. Peter Dančík
zástupce primáře oddělení Urologie

Slavnostní zahájení provozu  
radiologických přístrojů 
v MNO

Hospodářské výsledky  
Městské nemocnice Ostrava v roce 2015

Beskydské urologické sympózium

(pokračování ze str. 1)
soutěžili už minulý rok, měly být dodány 
rovněž loni, nicméně došlo k tomu až teď 
a chtěli bychom v tom trendu obnovy vozo-
vého parku pokračovat i v budoucnu a měnit 
je ideálně co šest až osm let, další vozy pak 
máme přislíbeny z Moravskoslezského kra-
je, měly by být čtyři,“ řekl Josef Grochol. 
Vladimíra Lašová, vedoucí Zdravotnické 
dopravní služby dodala: „My jsme velmi 
rádi za tuto událost a cítíme snahu vedení 
nemocnice o zlepšování pracovních podmí-
nek pro řidiče nejen formou nových vozidel, 
ale i zvyšováním platů a dalších benefitů.“ 
Z vozového parku chceme vyřazovat vozi-
dla, která dosáhnou stáří cca 14 let s ujetými 
zhruba 500 tisíci kilometry. Tímto opatřením 
se průměrné stáří vozidel sníží ze stávajících 
12 let na 4 roky. Po roce 2020 tak bude, pro 
udržení tohoto trendu, dostačující rychlost 
obnovy zhruba dvou vozidel ročně. Zároveň 
dojde k finanční úspoře v souvislosti se servi-
sem vozidel.  Náklady na opravy totiž šplhají 
do výše 600 až 750 tisíc korun. 
Nová vozidla Renault Master vystřídají té-
měř po dvaceti letech sanitky na podvozku 
VW Transportér. Vozidla Renault Master mají 
mnohem více prostoru v ambulantní části, tzn. 
mnohem více prostoru pro pacienty a posádku 
vozidla. „Se značkou Renault nemáme v našem 
vozovém parku žádné zkušenosti, ale pevně vě-
říme, že nás nezklame,“ doplňuje vedoucí Od-
dělení dopravy a autoúdržby Kamil Tomášek.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Zdravotnická dopravní služba 
MNO má dvě nové sanitky

zleva D. Račák, J. Grochol, F. Jurek, S. Saksa



ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XVI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2016 STRANA 3

Na tomto místě bychom Vám rádi před-
stavili paní Bc. Markétu Blačinskou, vrch-
ní sestru oddělení Otorinolaryngologie. Je 
hrdá rodilá Ostravačka. Ostravu má ráda 
a říká, že ji zná už opravdu celou. Dětství 
prožila s rodiči v Ostravě-Porubě. Tři roky 
studovala Palackého univerzitu v Olomouci, 
pak se vrátila do Ostravy, kde s manželem  
a dětmi dodnes bydlí. Je vášnivou cyklistkou 
a tvrdí, že na kole projela celou Ostravu.

Jak dlouho v naší nemocnici pracujete  
a pamatujete si, co Vás k nám přivedlo?
Do Městské nemocnice jsem nastupovala na 
začátku roku 2010. Původně jsem měla na-
stoupit na operační sál, ale místo bylo pouze na 
oddělení. Dodnes jsem ráda, že tomu tak bylo.
A co bylo důvodem nastoupit do této nemoc-
nice? Abych se přiznala, nejvíc mě ubíjelo 
každodenní dojíždění městskou dopravou 
z Ostravy-Výškovic, pak i ze Slezské Ostravy 
do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, kde 
jsem předtím pracovala. Děti byly v té době 
ještě malé a taky jsem se jim chtěla více věno-
vat, což se mi na předchozím pracovišti moc 
nedařilo. 

Jakou školu jste vystudovala a jaká byla 
Vaše předchozí zaměstnání?
Vystudovala jsem SZŠ v Ostravě-Vítkovicích, 
obor Dětská sestra. Od dětství jsem chtěla 
pracovat s dětmi. Po maturitě jsem si chtěla 
rozšířit vědomosti a tak jsem zkusila přijímací 
zkoušky na LF UP v Olomouci v oboru Ošet-
řovatelství na Ústavu teorie a praxe v ošetřo-
vatelství, ukončeného bakalářskou zkouškou. 
Dopadlo to dobře, přijali mě. Po úspěšném 
zakončení školy se mi povedlo najít práci ve 
Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Nastou-
pila jsem na Popáleninové centrum, kde jsem 
dělala i svou bakalářskou práci. Práce tady 
byla náročná, ale po všech směrech pro mě pří-
nosná. Setkala jsem se s utrpením nejen dětí  
a dospělých, ale i s vděčností a lidskostí. Ráda 
na tuto dobu vzpomínám. Nejen na pacienty, 
ale i bývalé kolegyně na standardním oddělení. 
Po nějakém čase mne začala lákat intenzivní 
péče a také jsem chtěla více pracovat u dětí. 
Shodou okolností se mi naskytla příležitost 
pracovat na dětské JIP, dnes OPRIP. Využila 
jsem ji a dodnes nelituji. Byl tady nejen dob-
rý mladý kolektiv sester, ale i lékařů. Scházeli 
jsme se i mimo práci. Myslím, že jsem měla 
vždy štěstí na lidi.
Po mateřské dovolené jsem nastoupila na cen-
trální operační sály. Vystřídala jsem několik 
různých operačních oborů. Nějaký čas mi bylo 
umožněno pracovat i na ORL sálech. To se mi 
stalo osudným. Při práci na operačních sálech 
jsem také zjistila, že mi chybí kontakt s paci-
entem. Chyběla mi ta úžasná zpětná vazba, kdy 
pacient odchází domů spokojen a vyléčen (sa-
mozřejmě, pokud je to možné).

Co bylo pro Vás nejtěžší, když jste nastupo-
vala k nám do nemocnice.
Asi možná fakt, že po letech strávených ve Fa-
kultní nemocnici, kde jsem začínala, jsem na-
stoupila do mnohem menší „rodinné“ městské 
nemocnice. Ale nelituji! Jsem ráda, že jsem si 
ji vybrala.

Jak se nemocnice změnila za tu dobu, co jste 
tady?
Nemocnice se stále profesionálně posunuje 
dopředu, ale hlavně, a co je pro mě důležité, 
stále si zachovává přátelskou tvář. Myslím si, 
že je to nemocnice se srdcem na dlani. Když 
se našich pacientů ptám, jak se jim daří, jedna 
z mnoha odpovědí je, že se u nás cítí jako v láz-
ních a jsou spokojeni. A to je pro nás všech-
ny dobrá motivace pokračovat v práci, kterou 
děláme. Dostáváme řadu ústních a písemných 
pochval.

V čem spatřujete důležitost Vašeho oddělení  
a s jakými obtížemi se na Vás pacienti obrací?
Naše oddělení řeší problémy v oblasti krku, 
nosu a uší. Samostatnou kapitolou je onkolo-
gie hlavy a krku. U dětí je stěžejní diagnózou 
zvětšená nosní mandle, opakované záněty krč-
ních mandlí, záněty uší a vrozené vady. Ne-
doslýchavost je vyšetřována už po narození 
(otoakustické emise). Nemoci dutiny nosní  
a přínosových dutin jsou řešeny konzervativ-
ně, nebo operačně. Velkou pozornost věnuje-
me spolupráci s endokrinology v problematice 
chirurgického řešení štítné žlázy. Používáme 
nejmodernější přístroje při operacích, harmo-
nický skalpel, shaver a speciální elektrokoa-
gulace. Provádíme i endoskopická vyšetření 
krku, nosu a uší. Podobným způsobem jsou 
vybavována další klinická pracoviště MNO.

Jaká je Vaše hlavní pracovní náplň a za co 
jste odpovědná?
Mojí hlavní část práce je zajistit plynulý chod 
ORL na všech úsecích, tzn. jak na oddělení, 
v ambulantní části, tak na operačním sále. To 
by se mi nedařilo, kdybych neměla podporu 
svých „podřízených“, a proto mají za to moje 
velké poděkování. Bez nich by byl můj nástup 
do nové funkce daleko obtížnější a složitější. 
Všechny sestry byly před mým nástupem na 
pozici vrchní sestry kolegyněmi. Pevně dou-
fám, že to tak i zůstane. Nedílnou součástí 
mé práce je i materiální zabezpečení a údržba 
ORL. A co si myslím, že je nejdůležitější, je 
to, aby byla zajištěna kvalitní ošetřovatelská 
péče. Toho všeho bych nemohla dosáhnout bez 
„svých“ sester.

Co Vás a Vaše oddělení v nejbližší době čeká?
Je to především rekonstrukce ambulantního 
traktu a vybudování další nové ambulance 
pro endoskopické vyšetřování pacientů. Dále 
je v plánu rekonstrukce sociálních zařízení na 
oddělení ORL. Na rekonstrukci rovněž čekají 
inspekční pokoje, šatna personálu a operační 
sál. Pokud se to letos vše podaří, budu velmi 
ráda. Po odborné stránce se připravujeme na 
reakreditaci MNO.

Jak se Vám spolupracuje s kolegy na oddělení?
Jak už jsem řekla, všechny sestřičky ORL 
byly donedávna mými kolegyněmi. Snažím 

se jim vyhovět, 
pokud je to mož-
né, a zatím žád- 
né větší překáž-
ky jsem nemuse-
la řešit.

Co Vás z pra-
covního pohledu 
nejvíce trápí?
Práce sestry je 
náročná a bohu-
žel v tomto sou-
časném hektic-
kém pracovním 
tempu zbývá poměrně málo času na pacienta. 
A je to právě sestra, která pokud umí dobře na-
slouchat, může pacientovi hodně pomoci a na-
jít původ jeho trápení i nemoci. Bohužel mám 
pocit, že v dnešní papírové době se ten čas hle-
dá stále obtížněji. Taky tomu nepřeje ani fakt, 
že stejnou práci ještě před pár lety vykonávaly 
sestry ve dvojnásobném počtu.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
Jak už jsem mnohokrát řekla, je to komuni-
kace s lidmi, získávání tím nových poznatků 
a zkušeností.

Máte nějaké představy o tom, co byste chtě-
la na svém oddělení změnit? 
Myslím, že zatím nic měnit nebudu, v součas-
ných podmínkách je provoz nastaven dobře. 
Vděčím za to své předchůdkyni paní Günte-
rové. Ke změnám pravděpodobně dojde až po 
dokončení rekonstrukce ambulantního traktu.

Mohla byste popsat Váš běžný pracovní 
den?
Ráno se účastním předávání směny na odděle-
ní. Před vizitou si projdu hospitalizované pa-
cienty a seznámím se s novými pacienty. Poté 
odcházím na ambulanci na krátkou poradu. 
Po vizitě se účastním kontrol u pacientů na 
vyšetřovně. Následuje ranní schůzka lékařů  
a vedoucích sester na jednotlivých úsecích. 
Ve zbytku pracovního dne řeším administ-
rativu a zároveň vyřizuji aktuální požadav-
ky a problémy, které se ten den vyskytnou. 
Průběžně během dne procházím ambulancí, 
oddělením.

Také se informuji o chodu na operačním sále. 
Snažím se i „prohodit“ pár slov s pacienty na 
oddělení, abych se jich zeptala, jak se jim daří.

A teď, jestli byste nám prozradila něco 
ze svého soukromí. 
Mám dvě děti, syna a dceru. Oba chodí na stej-
nou základní školu. Manžel je mi velkou opo-
rou a jsem mu za to vděčná. Bez jeho podpory 
by zvládnutí funkce bylo daleko obtížnější. 
Také mi hodně pomáhají prarodiče z manželo-
vy strany.

(dokončení na str. 4)

PŘEDSTAVUJEME:
Bc. Markéta Blačinská – vrchní sestra ORL

„Nemocnice se stále profesionálně 
posunuje dopředu, ale hlavně, a co 
je pro mě důležité, stále si zachovává 
přátelskou tvář. Myslím si, že je to ne-
mocnice se srdcem na dlani.“

„Nejdůležitější je to, aby byla zajiště-
na kvalitní ošetřovatelská péče. Toho 
všeho bych nemohla dosáhnout bez 
„svých“ sester.“
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Ambulance plastické chirurgie je ná-
stavbovou ambulancí   oddělení Chi-
rurgie a úrazové chirurgie pod ve-
dením pana primáře MUDr. Tomáše 
Mrázka, Ph.D., MBA. Jejím garantem 
je  MUDr. Bronislav Vřeský. 

Ambulance plastické chirurgie v naší 
nemocnici funguje již přes půl roku, 
za tu dobu se v  rámci oddělení Chi-
rurgie MNO stačila etablovat a je její 
nedílnou součástí. Intenzita vyhledá-
vání služeb klienty stále roste. „Jen 
ambulantně jsme za dob existence 
ošetřili přes 530 pacientů,“ řekl lékař 
Vladislav Netočný. 

Cílem je zvýšit komfort pacientů  
a možnost ošetření tzv.  pod jednou 
střechou. „Spolupracujeme proto  
s řadou odborných ambulancí, odkud 
jsou k nám pacienti také přímo po-

síláni. Objednání je ale možné i tele-
fonicky bez doporučení odborného 
lékaře,“ vysvětluje Vladislav Netočný. 

Nejčastějšími ambulantními zákroky 
jsou zákroky v lokální anestezii na ob-
ličeji a ruce, zákroky laserem. Nejčas-
tějšími operacemi v celkové anestezii 
za hospitalizace jsou plastické ope-
race prsou a břicha a odstraňování 
zhoubných nádorů v  obličeji. Spek-
trum poskytovaných operací je ale 
mnohem širší.  U dětí se jedná např.   
o vrozené vývojové vady, korekce od-
státých ušních  boltců, u dospělých 
zejména o následné a rekonstrukční 
operace onkologických a traumatolo-
gických pacientů, odstraňování zna-
mének, kožních nádorů apod.

„Letos jsme na Fifejdách provedli  
i unikátní operaci, a to kompletní 

změnu pohlaví z muže na ženu, po 
schválení etickou komisí Ministerstva 
zdravotnictví – Konverzní operace pro 
transexualismus, další dvě již plánuje-
me,“ dodal na závěr MUDr. Netočný.

Ordinační doba ambulance:

úterý, pátek 12.00–14.00 hod.
čtvrtek 12.30–14.30 hod.

Lékaři ambulance: 

MUDr. Bronislav Vřeský
MUDr. Vladislav Netočný
MUDr. Jiří Smolka

MUDr. Vladislav Netočný
lékař Ambulance plastické  

chirurgie MNO

Představujeme Ambulanci plastické chirurgie  
Městské nemocnice Ostrava

Byla jsem s dcerou hospitalizována na oddělení ORL na dětském pokoji. Ve Vaší nemocnici 
jsem byla poprvé, proto jsem měla obavy, jak to zvládneme. Ač jsem zaměstnancem jiné kon-
kurenční nemocnice, byla mi doporučena ta Vaše. A musím říct, že to bylo odůvodněné. Byla 
jsem velice mile překvapena. Krásný vybavený pokoj určený pro děti, např. dětské peřiny, TV s 
mnoha pohádkami na DVD, velké množství her atd. Ráda bych vyzdvihla práci sestřičky p. Sed-
láčkové, která se o nás celý den starala. Strávila s námi celý den na pokoji, je to člověk na svém 
místě. Starala se o děti jak po stránce odborné, tak i lidské. Prošli jsme také příjmovou ambulancí 
dětského oddělení, kde byli také velmi příjemní. Nesmím zapomenout také poděkovat personálu 
operačního sálu a lékařům, kteří dceru operovali.
Děkujeme moc za péči, budeme Vás dále doporučovat. 

Zuzan R. s dcerou Emičkou 

Práce, která má smysl

S prvními jarními paprsky letošních Veliko-
noc se rozzářil jeden z pokojů na stanici vět-
ších dětí veselými obrázky soviček, sedících 
na stromu života…, aby potěšily malé paci-
enty, které k nám Paní Nemoc zavála, než 
se zase uzdraví a vyrazí za těmi živými do 
přírody…
Veselé a nápadité obrázky jsou vytvořeny 
z barevných různě velkých plastových víček 
recyklovatelných PET lahví, upevněných na 
tvrdém papírovém podkladu.
A proč zrovna strom života a sovy? Tak jako 
strom shodí listí staré, aby vypučelo nové, 
tak i nemoc jednou odejde, aby člověk znovu 
zdravím rozkvetl. K tomu moudrá sova, noč-
ní pták, vnáší klid a střeží jeho spánek.
Za nápad a nezvyklou realizaci velmi děku-
jeme týmu milých paní učitelek Bc. G. Hor-
ské, Bc. M. Klubalové, M. Mittrengové MŠ 
Otakara Jeremiáše v Ostravě-Porubě, pod ve-
dením paní zástupkyně ředitelky R. Vlčkové, 
které nám spolu se svými malými svěřenci 
jejich dílo darovaly.

MUDr. Barbora Stachelová
Dětské lékařství

Sovičky se slétly  
na Dětské oddělení

(pokračování ze str. 3)

Jak nejčastěji trávíte volný čas?
Nejraději své volné chvíle trávím venku s ro-
dinou a přáteli. Jezdíme na výlety po okolí 
Ostravy. Děláme autovýlety, jezdíme na ko-
lech nebo na koloběžkách. V zimě trávíme 
dovolenou lyžováním. Na tuto dovolenou 
se vždycky moc těším. Lyžování mám hod-
ně ráda. Hory, slunce a nekonečně dlouhé 
sjezdovky. V létě je to už zmiňované kolo, 
ale také plavání, sluncem provoněný vzduch  

a moře. Volného času přes týden moc nezbý-
vá, ale víkendy se snažím využít k relaxaci  
a věnovat se rodině.

Pracujete i doma nebo si práci domů „ne-
nosíte“?
Ač nerada, bohužel si část administrativní prá-
ce nosím domů.

Jak jste prožila nedávné Velikonoce? Co pro 
Vás znamenají?
Strávila jsem je s rodinou a přáteli na chatě ne-
daleko Budišova nad Budišovkou. Je tam nád-
herně. Velikonoce jsou pro mě hlavně svátky 
jara.

A co říci závěrem? Máte nějaký vzkaz pro 
naše zaměstnance?
Přeji všem hodně zdraví, dostatek energie 
ke zvládání každodenních problémů, protože 
jak se říká: Co tě nezabije, to tě posílí a taky 
Všechno zlé, je k něčemu dobré. Spokojený 
zaměstnanec = spokojený pacient.

Děkuji za rozhovor.
Ing. David Račák

PŘEDSTAVUJEME:
Bc. Markéta Blačinská – vrchní sestra ORL

zleva MUDr. Stachelová, R. Vlčková,  
Mgr. Šadibolová, K. Plevová
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DEN AUTISMU  
V KNIHOVNĚ
Poruchy autistického spektra (PAS) 
zahrnují dětský autismus, atypic-
ký autismus, Aspergerův syndrom, 
Rettův syndrom a další poruchy, 
které bývají obvykle označovány 
jednoduše pojmem autismus. 

Autismus je celoživotní neurovývo-
jové postižení, které se projevuje 
především v  oblasti komunikace, 
sociální interakce a představivosti  
a je doprovázeno specifickými 
vzorci chování. Autismus nelze vy-
léčit, ale včas stanovená správná 
diagnóza a speciální pedagogická 
péče zásadně pomáhají osobám 
s  autismem porozumět chaotické-
mu světu, který je obklopuje. 

Ve snaze zvýšit povědomí laiků  
i odborníků o problému autismu, 
připomněla Knihovna města Ostra-
vy nejen svým čtenářům „Světový 
den porozumění autismu“, který 
na základě rozhodnutí Organizace 
spojených národů připadá od roku 
2007 na 2. dubna. Zainteresovaní 
pedagogové, terapeuti, vychovate-
lé, rodiče dětí s autismem, ale i ši-
roká veřejnost měla možnost absol-
vovat ve  vítkovické pobočce sérii 
přednášek a besed na téma apliko-
vaná behaviorální analýza, problé-
mové chování dětí s PAS, porucha 
smyslového zpracování u autismu  
a terapeutický přístup či bioche-
mické zdraví autistických dětí. 

Knihovna města Ostravy dispo-
nuje obsáhlým a stále průběžně 
doplňovaným fondem vztahujícím 
se k  autismu. Desítky titulů zahr-
nují odbornou literaturu z  oblasti 
metodiky práce s osobami s  auti-
smem, integrace dětí s  autismem 
do vzdělávacího procesu, psycho-
logie rozvoje dovedností pro život, 
příručky k  výchově dítěte nebo 
k  sebeobsluze dětí s  autismem, 
hry a aktivity pro rozvoj motoriky. 
V nabídce jsou též skutečné příbě-
hy lidí, jichž se porucha týká, a dále 
pohádky s  piktogramy vhodné  
i pro děti s autismem.

Přijďte si vybrat, těšíme se na Vaši 
virtuální nebo osobní návštěvu.

Více informací o fondu a službách 
knihovny na www.kmo.cz.

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Městská nemocnice Ostrava a společnost 
Tichý svět, o.p.s., pokračují v další spolu-
práci. A to v projektu „Bezbariérové ne-
mocnice pro neslyšící“. Cílem je zjedno-
dušit komunikaci s neslyšícím pacientem, 
zjednodušit komunikaci po mozkových 
příhodách pacientů nebo u dětí s poruchou 
řeči.

V pátek 18. března 2016 získala naše nemoc-
nice k dlouhodobé výpůjčce další dva tablety 
pro komunikaci lékařských a nelékařských 
zdravotnických pracovníků s neslyšícím pa-
cientem. Předání tabletů se účastnila mana-
žerka kvality Mgr. Olga Hasáková, klinické 
logopedky Mgr. Dagmar Ježowiczová a Mgr. 
Kateřina Maňáková. Za organizaci Tichý svět 
pak tablety předávala projektová manažerka 
Mgr. Klára Sobotíková.
V současnosti Městská nemocnice Ostrava 
disponuje třemi tablety. Dvě zařízení jsou 
umístěna na hlavní vrátnici na ulici Hornopol-
ní u vjezdu do nemocnice a v případě potřeby 
ostraha tablet přinese na konkrétní pracoviště. 
Další tablet pak slouží v Léčebně dlouhodobě 
nemocných a na Neurologii. Prostřednictvím 
tabletů je možná komunikace mezi neslyšícím 
pacientem a zdravotníkem. Tablety mají ale  
i širší využití, jak říká logopedka Mgr. Je-
žowiczová. „Tablety jsou často využívány  
a bylo by jich třeba více. Konkrétní přínos mají 
u pacientů s mozkovými příhodami nebo u dětí  
s poruchami řeči. V rámci výukových aplikací 
rozvíjíme slovní zásobu nejen u dětí, ale jako 

silný motivační faktor působí i u dospělých pa-
cientů. Využívají se např. k malování, výuko-
vým hrám, fotkám, videím, různým prezenta-
cím apod. Logopedie totiž zaznamenala velký 
pokrok v informačních technologiích.“
Samotná komunikace mezi zdravotníkem  
a neslyšícím pacientem prostřednictvím tlu-
močníka probíhá přes aplikaci Skype díky 
webovým kamerám zabudovaných v tabletu. 
Pacientovo sdělení znakovou řečí tlumočník 
přeloží do mluveného jazyka a naopak. Pro 
Městskou nemocnici Ostrava jsou tablety 
velkým přínosem a organizaci Tichý svět tak 
patří velké díky. Naše nemocnice má zájem ve 
spolupráci i nadále pokračovat.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Městská nemocnice Ostrava získala 
další tablety pro neslyšící pacienty

I letos se oddělení Oftalmologie MNO při-
pojilo k celosvětové akci „Světový týden 
glaukomu“, která probíhá každoročně v jar-
ních měsících. Smyslem této akce je přispět 
k rozšíření povědomí o zeleném zákalu, cho-
robě, která může probíhat dlouhodobě, bez-
příznakově a způsobit nevratné poškození 
zraku. Glaukom je onemocnění oka, které 
vede k progresivnímu poškození zrakového 
nervu a je druhou nejčastější příčinou slepoty 
ve světě.
V rámci této kampaně prováděl personál od-
dělení (MUDr. Eva Jarošová, MUDr. Jana 
Strnadová, Mgr. Irena Mechová a Daniela 
Jeřábková) ve středu 7. dubna v OC FUTU-
RUM screeningové měření nitroočního tlaku, 
který patří k hlavním rizikovým faktorům 
zeleného zákalu. Vyšetření probíhalo bezkon-
taktním tonometrem zcela nebolestivě a trva-
lo pár vteřin. Zdravotní sestry měřily nitro-
oční tlak obou očí, při zjištění hraničních, či 
vyšších hodnot měli návštěvníci možnost se 
podrobně informovat u přítomných lékařek 
na další možnosti vyšetření a léčebného po-
stupu. Návštěvníci využili přítomnosti očních 
lékařek a  jejich dotazy směřovaly i na pro-
blematiku ostatních očních onemocnění, jako 
je syndrom suchého oka, refrakční vady, šedý 

zákal, komplikace diabetu, kontraindikace 
užívání léků a vlivu na zrak, jak oči chránit 
a mnohé jiné.
Během této jednodenní akce bylo vyšetře-
no 212 návštěvníků. U 29 byl naměřen vyš-
ší nitrooční tlak. 
Podle doporučení Světové asociace glauko-
mu by si měli vyšetření nitroočního tlaku 
nechat udělat především osoby starší 50 let 
nejméně jednou ročně. 
Oddělení Oftalmologie proto připravi-
lo i pro zaměstnance MNO na 19. dubna 
v čase od 8.00 do 14.00 hod. měření nitro-
očního tlaku, a to přímo v oční ambulanci. 

Bc. Lucie Branná 
Referát TM

Vyšetření nitroočního tlaku  
v OC FUTURUM
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Ostravské derby univerzit přilákalo přes pět tisíc  
fanoušků, naše posádka zdravotníků byla u toho
Třetí ročník derby ostravských univerzit, 
které se konalo ve středu 23. března na 
zimním stadionu v Ostravě-Porubě, při-
táhlo více než pět tisíc fanoušků hokeje. 
Posádka zdravotníků MNO i letos zajiš-
ťovala komplexní zdravotní péči.

Proti sobě se postavily týmy Ostravské uni-
verzity a Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. Hrály v úžasné atmosféře, 
kterou by jim záviděla i extraligová mužstva.
Vítězství obhájili hokejisté Vysoké školy 
báňské (4:2). 
Zdravotníci ve složení MUDr. Michal 
Kupka, zdravotní sestra Daniela Čajčíko-
vá a řidič Tomáš Goj poskytovali po celou 
dobu utkání zdravotní péči. „Hra byla plná 
tvrdých zákroků, ale naštěstí se obešla bez 
vážných zranění a my jsme ošetřili pouze 
dva hráče,“ říká MUDr. Kupka a dodává, 
„minulý rok byla situace vážnější, hlavně 
zranění pukem, který končil i v hledišti, le-
tos byla učiněna bezpečnostní opatření.“
Budeme se těšit na další ročník.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Boží  
požehnání  
pro Urologii
Dne 19. 3. 2016, v den svátku svatého Jo-
sefa, přijal pozvání na oddělení Urologie 
od našeho pacienta pana Breníka, který 
byl na Urologii v minulosti hospitalizo-
ván, pan farář z farnosti Ostrava-Marián- 
ské Hory Vladimír Schmidt. Společně 
prosili o Boží požehnání pro toto odděle-
ní, zdravotnický personál a všechny stá-
vající i budoucí pacienty.

Mgr. Šárka Ličková
vrchní sestra

Připomenutí Velikonočních svátků  
v LDN Radvanice 

U příležitosti největších křesťanských svátků, 
Velikonoc, jsme připravili v LDN Ostrava-
-Radvanice pro naše pacienty a klienty DSS 

příjemné dopolední posezení. Účastnil se ho 
také nemocniční kaplan Václav Tomiczek, 
který si připravil povídání a diapozitivy na 
toto téma.
Připomněl všem, co tyto svátky znamenají,  
a vysvětlil pojmy Zelený čtvrtek, Velký pátek, 
Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Veliko-
noční pondělí. Pacienti k dobré pohodě dostali 
kousek velikonočního beránka, kávu nebo čaj. 
Tímto dopolednem byli všichni velmi nadšeni  
a spokojeni. Rozcházeli se s dobrým pocitem 
po příslibu, že opět zanedlouho nějaké setká-
ní uspořádáme. 

Irena Zádrapová
LDN Radvanice 

Touto cestou bych chtěla poděko-
vat společnosti MH-BILDER, paní 
Heimlich a jejímu tatínkovi, kteří vě- 
novali samolepicí obrázky na zeď 
pro stanici malých dětí oddělení Dět- 
ského lékařství. 

Velice si toho vážíme. Výzdoba bude 
dělat radost dětem, rodičům i perso-
nálu. Díky Vám máme oddělení zase 
o ně-co veselejší.

Mgr. Jana Šadibolová
VS oddělení Dětského lékařství

Dětské lékařství – 
děkujeme

MUDr. Kupka s ošetřeným hráčem VŠB L. Kovářem, v pozadí T. Goj
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Gynekologie, stanice H
Chtěla bych poděkovat lékařům a sestřičkám, 
tzn. celému kolektivu pracujícímu na Gyne-
kologii H, za jejich milý, vstřícný a velmi pro-
fesionální přístup při výkonu svého povolání. 
Je úžasné, jak rychle a dobře umí řešit některé 
zdravotní problémy pacientek. Děkuji.

spokojená pacientka 
Kateřina N.

Operace páteře
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému 
operačnímu týmu neurochirurgů, anestezio-
logů a operujícímu lékaři MUDr. Petru Tuč-
kovi za profesionálně odvedenou operaci pá-

teře dne 21. 3. 2016. Poděkování rovněž patří 
celému oddělené lůžkové části Neurochirur-
gie za vzornou a příkladnou péči o pacienta. 
Ještě jednou vřele děkuji.

Josef D., Nový Jičín

Poděkování Gynekologii
Dne 15. 3. 2016 jsem podstoupila operaci na 
oddělení Gynekologie. Chtěla bych touto ces-
tou velice poděkovat panu primáři Ožanovi, 
který mě operoval, dále moc děkuji za ocho-
tu, trpělivost a vzornou péči všem lékařům 
a sestrám z lůžkového oddělení, operačního 
sálu a JIP. Všem mnohokrát děkuji a také pře-
ji pevné zdraví.  Jarmila B.

Bistro aktuality  
duben 2016

  zveme Vás k posezení do venkovní 
zahrádky, která je již v provozu,  
a občerstvěte se čepovanými  
nápoji jako kofola, orangina a jiné
  rozšiřujeme nabídku nanuků

Připomínáme:
  rozšíření o nové druhy čerstvých 
zelných salátů
  sladké pokušení formou palačinky 
s marmeládou nebo nutellou
  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

MOZKOVÁ ROZCVIČKA 
rozluštění z předchozího čísla
Ponožky
Potřebuji nejméně 3 ponožky, 
abych získal pár bílých, nebo 
černých.

Hádej, hádej hádači
•  Když mě předběhne  

předposlední běžec,  
poběžím předposlední já.

•  V teple stoupá, v mraze  
klesá – teploměr

Malý matematický rébus
1 + 2 = 3 (3 x 1)
2 + 3 = 10 (5 x 2)
3 + 4 = 21 (7 x 3)
4 + 5 = 36 (9 x 4)
5 + 6 = 55 …
6 + 7 = 78 …
7 + 2 = 63 …
6 + 5 = 66 …
8 + 4 = 96 …
9 + 7 = 160 (6 x 10)

Tak jak jste dopadli vy? ☻
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V měsíci dubnu slaví  
významné životní jubileum:

Livia Mihalčíková
Helena Vaňová
Věra Záviská

Miroslav Hujka
Yvona Ištoková
Monika Hofrová
Šárka Lukášová
Helena Sasková
Vlasta Švehlová

Pracovní výročí

45 let v MNO:
Antonín Benisch

40 let v MNO:
MUDr. Zdeňka Lišková

35 let v MNO:
Božena Kuchnová (dodatečně  

gratulujeme k lednovému výročí)

25 let v MNO:
Marta Krzystková

Iva Mencová

20 let v MNO:
Věra Mazáková

David Papranský 
MUDr. Iva Svrčinová 
Bc. Ivana Vašíková  

Všem jubilantům gratulujeme!

Poděkování Geriatrii a Interně
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému 
týmu lékařů a sestrám na oddělení Geriatrie 
a Interny – lůžkové oddělení F, pod vedením 
pana primáře MUDr. Rostislava Sojky. 
Od 4. 2. do 1. 4. 2016 byla na tomto odděle-
ní hospitalizována moje maminka Marta S., 
ročník 1941. Za tuto dobu jsem měla možnost 
se seznámit s namáhavou fyzicky a psychic-
ky náročnou prací zdravotního personálu. 
Především chci poděkovat ošetřující lékařce 
MUDr. Markétě Kotzurové za její vstřícné  
a lidské jednání. Ještě jednou všem moc dě-
kuji a přeji do další práce pevné nervy a mno-
ho spokojených pacientů. 

S pozdravem dcera Jarmila L.

Poděkování za péči  
Kardiologie
Chtěla bych poděkovat za výbornou a odbor-
nou lékařskou péči na kardiologickém oddě-
lení vaší nemocnice, zvláště panu doktoru 
Heczkovi, jehož jsem pacientkou. Děkuji  
i za péči všem sestřičkám a ostatním lékařům, 
kteří se mi po dobu léčby věnovali a ošetřo-
vali mě v době od 22. 2. do 24. 2. 2016.

Květoslava H.

Ortopedie
Byla jsem hospitalizována na ortopedickém 
oddělení 14. 3. a 15. 3. jsem podstoupila AS 
kolena. Operaci provedl  MUDr. Paračka. 
Chci poděkovat  za moc milý přístup k pacien- 
tům. Po operaci jsem se cítila jako znovu na-
rozená, po 8 měsících krutých bolestí. 
Ortopedie je moderní, krásné pokoje, kou-
pelna. Ale já chci hlavně poděkovat oběta-
vým lékařům a velice milým sestřičkám. Ty 
obdivuji, jak trpělivě zacházejí se staršími 
pacienty. Ještě jednou děkuji všem. 

Libuše K., 72 let
Ostrava-Jih

Děkuji všem zaměstnancům 
Chirurgie D
Před nedávnem jsem na Vašem oddělení pod-
stoupila plastiku břicha, před rokem to byla 
sleeve resekce žaludku a vždy bylo o mě pří-
mo skvěle pečováno. Chtěla bych tímto malým 
způsobem vyjádřit veliké poděkování a obdiv 
všem zaměstnancům Chirurgie D, kteří vždy 
vstřícně, ochotně a s úsměvem pečují o své pa-
cienty. Byla jsem s pobytem velice spokojená  
a přeju Vám spoustu spokojených pacientů.

Karin K.

Poděkování  
Ortopedii
Dovoluji si touto cestou poděkovat za péči, 
která mi byla poskytnuta při hospitalizaci na 
Ortopedii A MNO. 
Velmi oceňuji odborný a lidský přístup ze-
jména MUDr. Petra Kociána, který je mým 
průvodcem v nemoci, včetně operace. 
Děkuji všem pracovníkům Ortopedie za vy-
soce profesionální přístup v péči o nemocné, 
pečlivost, příkladnou ochotu a milé chování.

pacientka H.
Ostrava

Děkuji Chirurgii,  
stanice E
Od 10. 3. do 13. 3. 2016 jsem ležela na va-
šem oddělení Chirurgie E na pokoji č. 7.  
V pátek  11. 3. jsem nastupovala na operaci  
u MUDr. Matuška. Ráda bych tímto chtě-
la poděkovat všem zdravotním sestřičkám, 
zdravotnímu bratrovi a ošetřovatelkám toho-
to oddělení za výbornou, laskavou péči, za 
ochotu a starostlivost, se kterou přistupovali 
k mé osobě  v době hospitalizace.
S úctou k Vaší společné práci 

Jana R.

z dopisu paní Marcely P., zaslaného vedoucí 
Odboru zdravotnictví KÚ MSK Bc. Vratisla-
vě Krnáčové, celý text naleznete na www.
mnof.cz/pacientnavstevnik/podekovani-va-
se-nazory/
Dovolte, abych se Vám představila. Jsem 
matkou Martiny P. (12 let), která se díky od-
borné péči a skvělé práci celého kolektivu 
Centra hyperbarické medicíny v Městské ne-
mocnici Ostrava mohla po několika měsících 
opět postavit na vlastní nohy a to doslova…
Dcera je schopna (po několika dlouhých mě-
sících) znovu chodit do školy a především se 
opět radovat ze života!
Vážená paní vedoucí, až do ledna letošního 
roku, jsem vůbec netušila, že existuje něco 
jako hyperbarická komora, která dokáže za-
chraňovat životy a vracet lidem zdraví. Jsem 

nesmírně vděčná za to, že právě takovéto zaří-
zení máme u nás v Ostravě a že se zde pacienti 
setkají nejen s naprosto profesionálním přístu-
pem, ale i lidským pochopením a laskavým 
slovem ze strany všech zaměstnanců HBO,  
v čele s primářem MUDr. Michalem Hájkem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen 
za možnost léčit v tomto zařízení mou dceru 
Martinu, ale zároveň požádat Váš i můj Kraj-
ský úřad o podporu tohoto zařízení v Městské 
nemocnici v Ostravě.
A na závěr mi dovolte vyslovit přání, aby spe-
cializovaných pracovišť hyperbarické me-
dicíny bylo na Moravě mnohem více a aby 
tato specializovaná péče přinesla zdraví co 
největšímu počtu pacientů!

Marcela P.
Frýdlant nad Ostravicí 

KULTURNÍ TIP
Přátelé, kamarádi, opět si Vás dovolujeme pozvat na další  
hudebně-společenskou párty, kterou Vás provede populární hu-
dební skupina Manic Street Medics revival. 
Máme nové skladby, máme nové hosty a přidali jsme nové hu-
dební nástroje. Oblíbenou tradici „velkom“ drinku jsme samo-
zřejmě 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.
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

Centrum hyperbarické medicíny


