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od vydání posledního čísla Zpravodaje uběhl 
měsíc a já bych na tomto místě rád nastínil, 
co se za uplynulých 30 dní v naší Městské 
nemocnici Ostrava událo, případně co nás 
v nejbližší době čeká. Úspěšně jsme sestavi-
li vyrovnaný finanční plán, pokračujeme ve 
spolupráci s hotelem Adamantino, který na-
bízí zajímavé pobytové podmínky pro naše 
zaměstnance, proběhlo první kolo projed-

návání Generelu naší nemocnice se zástupci 
statutárního města Ostrava a jednala rovněž 
městská Investiční komise o investicích v naší 
nemocnici.
Na období roku 2016 byl v souladu s pravidly 
pro příspěvkovou organizaci sestaven vede-
ním Městské nemocnice Ostrava vyrovnaný 
finanční plán, který byl vytvořen a projednán 
ve spolupráci s primáři a vrchními sestrami 
jednotlivých oddělení. Aktivní přístup všech 
zainteresovaných zaměstnanců z řad zdravot-
nického personálu a ostatních zaměstnanců 
umožnil vypracovat finanční plán pro vyrov-
nané hospodaření nemocnice. V plánu nákladů 
jsme chtěli respektovat výrazný nárůst osob-
ních nákladů provedením zákonných platových 
úprav, ale i cíl vedení nemocnice, který jsme si 
dali, a to růst mezd celkem v úrovni nad 7 % 
včetně FKSP a zároveň vytvořit prostor pro vý-
daje na pořízení nejen drobného dlouhodobého 
majetku, ale i realizaci oprav a údržby majetku. 

Ve výnosové části plánu MNO pro rok 2016 
jsou rozhodující úhrady od zdravotních pojiš-
ťoven. Naplnění plánovaného objemu výnosů 
bude záviset na uzavření úhradových dodatků 
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a na 
vzájemné a efektivní spolupráci všech odděle-
ní zdravotní i nezdravotní části nemocnice při 
jejich plnění. Nemocnice plánuje obnovu in-
vestic u zdravotnické techniky jak z vlastních, 
tak z cizích zdrojů – dotačních projektů. U sta-
vebních investic se předpokládá využití zdrojů 
z rozpočtu zřizovatele. Rozhodující pro dosaže-
ní plánu nemocnice na rok 2016, přijatých a sta-
novených úkolů a záměrů bude výsledek práce  
a činnosti každého zaměstnance.
Městská nemocnice Ostrava i nadále pokračuje 
ve spolupráci s hotelem Adamantino v Luhačo-
vicích. Hotel změnil majitele, i přesto se vedení 
hotelu dohodlo s vedením naší nemocnice na 
nabídce zvýhodněných cen relaxačních pobytů. 

(dokončení na str. 2)

Vážené kolegyně a kolegové,

Lékařská pohotovostní služba bude i nadá-
le v Městské nemocnici Ostrava. Ve čtvrtek  
28. dubna 2016 byla mezi Městskou nemoc-
nicí Ostrava a Moravskoslezským krajem 
podepsána smlouva o poskytování lékařské 
pohotovostní služby, která vešla v platnost  
1. května 2016. 
Městská nemocnice Ostrava byla jediným 
zdravotnickým zařízením, které se přihlásilo 
do opětovně vypsaného výběrového řízení 
Moravskoslezským krajem. „Uvědomuje-
me si, že tuto službu provozujeme v Ostravě  
a okolní spádové oblasti jako jediní, a přesto-
že ji zajišťujeme často všemi možnými silami, 

cítíme jako povin-
nost vůči občanům 
tuto službu posky-
tovat. Přes veškeré 
problémy, které jsou 
s lékařskou pohoto-
vostní službou spo-
jeny, hlavně v oblasti 
zajištění lékařů, se 
vedení Městské ne-
mocnice Ostrava zú-
častnilo výběrového 
řízení s tím, že tato 
služba bude i nadále 
v naší nemocnici do-
stupná,“ řekl ředitel 
MNO Josef Grochol.

Městská nemocnice Ostrava provozuje Lé-
kařskou pohotovostní službu pro dospělé, 
zubní pohotovost a dětskou pohotovost. 
V souvislosti s podpisem smlouvy dochá-
zí k jediné změně. Od 1. května 2016 jsou 
nově v pracovních dnech ordinační hodiny 
Lékařské pohotovostní služby pro dospělé 
od 17.00 do ranních 5.00 hodin následují-
cího dne. O víkendech a svátcích je ordinační 
doba nepřetržitá. U zubní i dětské pohotovos-
ti zůstávají ordinační hodiny ve standardním 
režimu beze změny. 

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Městská nemocnice Ostrava bude i nadále 
provozovat Lékařskou pohotovostní službu

Oddělení Gynekologie 
a porodnictví oslavilo 
Mezinárodní den  
porodních asistentek
Mezinárodní den porodních asistentek 
letos připadl na čtvrtek 5. května 2016. 
Porodní asistentky Městské nemocni-
ce Ostrava u této příležitosti uspořádaly 
slavnostní Den otevřených dveří. Mezi 
15.30 až 18.30 hodin dorazily na dvě 
stovky návštěvníků. Příjmová porodnická 
ambulance a celý porodnický trakt oddě-
lení Gynekologie a porodnictví tak pras-
kal ve švech a bylo při tom dobře vidět, 
jak to našim oslavenkyním – porodním 
asistentkám dělá radost. 
Návštěvníky, mezi nimiž byly nejenom 
„maminky s bříškem“, ale i tatínkové a další,  
doprovázelo celkem 7 porodních asistentek. 

(dokončení na str. 4)
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(pokračování ze str. 1)
Hotel Adamantino se nachází v obci Pozlovi-
ce. Leží v těsné blízkosti Luhačovické přehra-
dy. Pobyt v hotelu je vhodný pro všechny vě-
kové kategorie. Ubytování je poskytováno na 
dvě až sedm nocí. Hotel je svým vybavením 
vhodný pro letní i zimní rekreaci. V současné 
době nabízí ubytování v 70 dvoulůžkových  
a 10 třílůžkových pokojích s balkonem. Po-
koje jsou vybaveny telefonem, televizí, wifi 
připojením a sociálním zařízením. Součástí 
hotelu je snack-bar a restaurace s tanečním 
parketem s kapacitou 200 míst. Pro milovní-
ky sportu je připraven krytý bazén s vyhříva-
nou vodou, sauna s ochlazovacím bazénkem, 
whirlpool, masáže. Součástí areálu je tenisový 
kurt s umělým povrchem a volejbalové hřiště. 
Hotel disponuje kulečníkem a stolním tenisem. 
Konkrétní informace naleznete v tomto vydá-
ní Zpravodaje na straně 9. Zaměstnanci, kteří 
nabídky už v minulosti využili, byli s úrovní 
poskytovaných služeb velmi spokojeni. 
Ve čtvrtek 5. května proběhlo první kolo pro-
jednávání Generelu Městské nemocnice Os-
trava za účasti vedení nemocnice, zástupců 
magistrátu a dalších hostů. Mezi nimi byli: 
Tomáš Macura, primátor statutárního města 
Ostrava, Michal Mariánek, náměstek primáto-
ra SMO pro zdravotnictví a sociální politiku, 
Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví. Za naši nemocnici 

pak Josef Grochol, pověření řízením Městské 
nemocnice Ostrava, František Jurek, náměstek 
pro léčebnou péči, Jiří Revenda, náměstek pro 
techniku a provoz, členové primářské rady. Ka-
ždý podnik či instituce by měl mít vypracován 
střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje, včet-
ně investiční výstavby, který se pro každý rok 
konkretizuje a detailně rozpracovává. A takový 
dokument je právě Generel. Ten byl sestaven 
pro období let 2016 až 2026. Předmětný Ge-
nerel se tak stane podkladem pro zřizovatele 
k alokování nemalých finančních prostředků, 
které pak budou použity k významným inves-
ticím do obnovy budov, rekonstrukcí, výstavbě 
nových objektů nebo přístrojového vybavení. 
„Je to nadčasová záležitost pro celou nemocnici  
a já velmi kvituji to, co pro nás připravuje měs-
to Ostrava, a to fond pro nemocnici s alokací  
200 až 250 milionů korun ročně, což za 10 až 
15 let přinese nemocnici přes 2 miliardy ko-
run,“ řekl Josef Grochol.
V průběhu měsíce dubna 2016 vznikl kro-
mě Generelu i Přístrojový generel Městské 
nemocnice Ostrava. Jeho sestavení pramení 
z potřeby získání přehledu potřebné zdravot-
nické přístrojové techniky pro projekt Evrop-
ské unie „Koncepce návazné péče“. Přístrojo-
vý generel má za cíl vymezit, jaké vybavení 
bude v oblasti zdravotní infrastruktury hra-
zeno z prostředků Evropských strukturálních 
a investičních fondů v období 2014–2020. 

Souvisí rovněž s mapováním územní dostup-
ností péče. Pro Městskou nemocnici Ostrava 
je tento dokument důležitý v oblasti moder-
nizace přístrojového vybavení, a to buď for-
mou obnovy, anebo jejího dalšího rozšíření. 
Do Přístrojového generelu jsou zahrnuty pří-
pravy dvou projektů na přístrojové vybavení, 
a to operační techniky a obnova rentgenové 
techniky. Přístrojový generel rovněž odráží 
celkové „přístrojové“ potřeby ve výši zhruba  
350 milionů korun k 1. květnu 2016. Naše ne-
mocnice totiž dosud disponuje mnoha zařízení-
mi v provozu z devadesátých let minulého sto-
letí. Z těchto důvodů vznikl Přístrojový generel 
Městské nemocnice Ostrava podle požadavků 
jednotlivých primariátů, z něhož vyplývá výše 
uvedené. Přístrojovým generelem je snaha  
o maximální multioborové využití techniky. 
Ve středu 18. května 2016 proběhlo jednání 
Investiční komise statutárního města Ostra-
va. Cílem jednání bylo seznámit jejich členy 
s investičními záměry pro letošní rok, které 
by následně měly být schváleny na červnovém 
jednání zastupitelstva města Ostravy. Za vede-
ní Městské nemocnice Ostrava věříme v jeho 
podporu a schválení zastupitelstvem. O aktu-
álním stavu realizovaných a připravovaných 
projektů v MNO informuje přiložená tabulka.

Bc. Josef Grochol, MBA
pověřený řízením MNO

Vážené kolegyně a kolegové,

Název projektu Projektant Aktuální stav

Rekonstrukce stanice chirurgie B  
na oddělení Anesteziologie a resuscitace (ARO)

PPS Kania s.r.o. Probíhá projekční příprava. Aktuálně jsou řešeny interiéry a následně 
bude dokončena prováděcí dokumentace a vysoutěžen zhotovitele 
stavby.

Optimalizace prostor  
Centrálního příjmu s Emergency

Atelier projekt –  
Ing. Jana Gecová

Projekt dokončen, probíhá proces získání stavebního povolení.  
Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

Přesun Všeobecného praktického lékařství  
do budovy Lékařské pohotovostní služby (LPS)

Hutní projekt Ostrava 
a.s.

Projekt dokončen, probíhá proces získání patřičných povolení  
pro zahájení stavby.

Zřízení metabolické JIP II. v budově H2 DaF – PROJEKT s.r.o. Projekt zpracován. V současné chvíli je zpracováván návazný projekt 
chráněné únikové cesty.

Rekonstrukce oddělení Chirurgie PPS Kania s.r.o. – 
STUDIE

Zpracován koncept budoucí podoby chirurgických oddělení.

Městská nemocnice Ostrava (MNO) – Pavilon péče 
o matku a dítě

  Studie

Energeticky úsporná opatření – II. etapa – zateplení: 
Centrální příjem a Emergency, Chirurgie, ARO, 
Interna; Lékařská pohotovostní služba a autodílny; 
Centrální sklad / sklad Oddělení zásobování 

  Vysoutěžen poradce pro dotační management. Jsou prováděny  
aktualizace potřebných dokumentací a vyjádření. Předpoklad podání 
žádostí o dotaci v rámci 39. výzvy OPŽP v září 2016. 

Rekonstrukce spojovacích mostů,  
včetně nástavby Rehabilitace

Ateliér IDEA  
spol. s r.o.

Probíhá zpracování projektu. Termín dokončení projekčních prací  
plánován do konce května 2016.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod  
pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Radvanice

Ekoprogres Hranice, 
a.s.

Realizace akce dokončena. Čistírna postupně uváděna  
do běžného provozu.

Odstranění havarijních stavů rozvodů vody  
a kanalizace

  V současné chvíli dokončena realizace akce havarijních oprav  
na pavilonech „E“, „G“ a hospodářské budově. V prosinci 2015  
dokončeny výměny na pavilonech H. Další akce jsou připravovány.

Výměna dieselagregátu   Veřejná zakázka na realizaci dokončena. Realizace předpokládána  
v letních měsících 2016.

Rekonstrukce vybraných výtahů   Vyhlášena veřejná zakázka na realizaci akce. 

Rekonstrukce vybraných chladicích provozů Ing. Petr Madrý Veřejná zakázka na realizaci dokončena. Realizace předpokládána  
v letních měsících 2016.

Úpravy interiéru Dětského rehabilitačního  
stacionáře

Ing. arch. Sandra Jütt-
nerová – JT architekt

Zadáno zpracování projektu interiérových úprav DRS.  
Termín dokončení do konce května 2016.

Odstranění budovy ubytovny   Demolici je možno provést po jejím schválení Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Předpoklad schválení v průběhu roku 2017. 
Projekt pro odstranění stavby zpracován.

Rekonstrukce bazénu oddělení Rehabilitace EUROprojekt build 
and technology s.r.o.

Zpracováván projekt. Termín dokončení červen 2016.
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V tomto vydání Zpravodaje vám předsta-
vujeme zahraniční studentku, která k nám 
přijela až ze Španělska v rámci výměnného 
programu Erasmus. Claudia Corencia žije 
v nádherném městě Valencia a strávila u 
nás tři týdny na oddělení Chirurgie, kdy 
její mentorkou byla staniční sestra JIP 
Chirurgie a úrazové chirurgie Mgr. Radka 
Kasterková.

Claudie, řekněte nám něco o sobě? Odkud 
pocházíte, jakou školu studujete, jaké jsou 
Vaše koníčky a plány do budoucna?
Dobrý den a moc děkuju za rozhovor. Jak 
už tady padlo, jmenuji se Claudia a jsem ze 
Španělska, kde jsem se i narodila. Žiju ve Va-
lencii. Tady studuju i univerzitu a jsem ve tře-
tím ročníku v oboru všeobecná sestra. Hodně 
čtu, miluju fantasy a sci-fi literaturu, trávím 
spoustu času s přáteli a bavíme se prakticky 
o všem, dokud nám síly stačí. Nejsem tako-
vá typická holka, která by vyhledávala různé 
večírky, ale pokud nějaká příležitost nastane, 
tak se na něj určitě těším. Nemám ráda sport, 
zvláště běh.
No, a plány do budoucna? Chtěla bych se stát 
nejlepší sestřičkou, co to půjde, a chtěla bych 
i pár let pracovat v mezinárodním projektu 
Lékaři bez hranic. Ale především chci být 
šťastná a úspěšná.

Jak se Vám líbí v Česku?
Líbí se mi tady moc. Celkově kultura a i po-
časí je tady hodně jiné než ve Španělsku. To 
je hlavní důvod, proč jsem sem přijela. Hod-
ně jsem se dřív o Česko zajímala. Určitě si 
myslím, že je to země, kterou by měl každý 
alespoň jednou za život navštívit. Je tady totiž 
toho fakt hodně, co stojí za to vidět a poznat.

Co byste řekla o Ostravě? 
Je to malé, ale vlastně zároveň velké město. 
Myslíte si, že o něm všechno víte, ale vždyc-
ky objevíte něco nového. Tak například, tam 
kde bydlím, je nádherný les, o kterém jsem 
vůbec nevěděla, že je volně přístupný k pro-
cházkám. Hodně času jsem fotila a velmi 
mě překvapila příroda, kterou tady máte. Ve 
Španělsku kvůli velkému horku tolik stromů 
a lesů nemáme.

Proč jste se rozhodla, že chcete být sestřič-
kou? Přála jste si to, nebo to bylo jinak  
a dostala jste se k této práci náhodou?
Obdivuju lidské tělo. Jak funguje a proč tomu 
tak je. Ale ne jenom to. Neumím si totiž před-
stavit, že bych celý život pracovala někde za 
stolem, měla sedavou práci a vyřizovala papí-
ry. To je pro mě strašná představa. Jsem ráda 

na nohách a musím 
vyvíjet pořád něja-
kou aktivitu a jsem 
ta, která chce praco-
vat s lidmi, bavit se 
s nimi o jejich pro-
blémech – to mě baví 
nejvíce. A ano, je 
to můj sen pracovat 
jako zdravotní sestra. 
Možná ne v nemoc-
nici, kdo ví.

A teď něco o naší ne-
mocnici. Jak dlouho 
jste byla na praxi 
v naší nemocnici?
V Městské nemocni-
ci jsem byla na pra-
xi tři týdny. Přesně 
to bylo 100 hodin. 
Myslím si, že orga-
nizace práce je tady 
na vysoké úrovni  
a lidé, kteří tady pra-
cují, mají svoji práci 
velmi rádi. Dávají tomu všechno a toho si 
cením. Slyšela jsem už dříve, že je jedna 
z nejlepších nemocnic, a můžu to jenom 
potvrdit. 

Na kterém oddělení jste strávila nejvíce 
času? 
Pracovala jsem pouze na jednotce intenzivní 
péče Chirurgie a mým mentorem byla Radka. 
Byla ke mně velice milá a lepší osobu jsem si 
ani nemohla přát. 

Získala jste během svého pobytu nějaké 
nové přátele – ať už v naší nemocnici, nebo 
v Česku obecně? Případně jak spolu bude-
te komunikovat? 
Ano, našla jsem si tady přátele. Trošku se 
stydím za to, že jich není moc, protože ob-
vykle to funguje v rámci Erasmu (výměnný 
program zahraničních studentů) tak, že jsme 
v nejčastějším kontaktu s jinými studenty 
z Erasmu. Pravda ale je, že jsme v úzkém 
kontaktu s místními. Jak by se mohlo stát, 
že bych si v Česku nenašla kamarády? To si 
opravdu neumím představit. To je naprostá 
samozřejmost! Bavíme se v angličtině, ale 
naučila jsem se něco i v češtině, abych jim 
ukázala jistou náklonnost. Ale ve skutečnos-
ti je toho málo. Tak například „Jak se máte“ 
(omlouvám se, jestli to říkám špatně) nebo 
„Dobrý den“.

Když se Vás někdo ve Španělsku zeptá na 
Česko a Ostravu, doporučíte jim praxi 
tady u nás? Proč? 
Ano. Ale nejen to. Budu je přímo přesvěd-
čovat o tom, že praxe tady je skvělá, hodně 
se na ní naučí a svým pobytem a prací tady 
stráví moc příjemné chvíle. Jak už jsem řek-
la, tato země je naprosto odlišná od té mojí  
a přišla jsem na to, že je to jedna z mých nej-
cennějších zkušeností. 

A závěrem nám prozraďte něco o Vaší 
zemi? Na co byste nás nalákala? 
No samozřejmě. Vzala bych Vás na pláž, dali 
bychom si typickou španělskou paellu a pak 
bych Vás provedla starou částí centra města 
Valencie. Myslím si, že je to jedno z neúžas-
nějších míst v celém Španělsku s bohatou his-
torií. Španělé jsou velmi otevření cizincům  
a budete se rozhodně cítit „jako doma“ při po-
znávání místní kultury a jídla. Jedna z věcí, 
která mi tady chybí, je naše jídlo. Tím ale ne-
myslím, že mi tady nechutná, to rozhodně ne. 
Vaříte tady velice dobře, ale doma je doma . 
Hlavně miluju vaše bramboráky.

Několikrát jsem byl v Barceloně. Myslím 
si, že je to jedno z nejkrásnějších míst 
v Evropě a na světě. Co byste řekla o Bar-
celoně Vy? Máte ji ráda?
Jednoznačně. Barcelona je zhruba 3 hodiny 
cesty od mého města, ve kterém žiji, a navští-
vila jsem ji už několikrát. Má bohatou histo-
rii a kulturu. Možná Vám to bude připadat 
zvláštní, ale lidé tam mluví jiným jazykem, 
který se jmenuje catalán, který já ale taky 
ovládám, protože jsme jednu dobu v tomto 
regionu žili. Světově proslulí lidé jako profe-
sor ekonomie Jordi Galí nebo architekt Anto-
ni Gaudí jsou jenom ukázkou toho, jak Barce-
loně prospělo, že je má. Dokazují to památky, 
moře, bulváry, architektura. Je to malý ráj.

Mgr. Radka Kasterková, mentorka Claudie 
na závěr dodává: „Claudie byla skvělá, velmi 
šikovná studentka, byla trochu tišší, ale těch  
100 hodin, které jsem s ní strávila, byly skvělé 
a mě práce s ní velmi naplňovala a bavila. Dě-
kuji za možnost provázet zahraniční studentky 
oddělením. Jsem ráda i za tu angličtinu.“ 

Děkuji za rozhovor.
Ing. David Račák

PŘEDSTAVUJEME:
Claudia Corencia – zahraniční studentka

„Myslím si, že organizace práce 
v MNO je na vysoké úrovni a lidé, kte-
ří tady pracují, mají svoji práci velmi 
rádi. Dávají tomu všechno a toho si 
cením. Slyšela jsem už dříve, že je jed-
na z nejlepších nemocnic, a můžu to 
jenom potvrdit.“
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Jarní setkání  
gynekologů počtvrté

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 uspořádalo od-
dělení Gynekologie a porodnictví Městské 
nemocnice Ostrava už 4. ročník odborného 
semináře Jarní setkání gynekologů. 
Mimořádně úspěšná akce se konala v kon-
gresovém centru hotelu Imperial. Odborný 
program, který prezentoval jednak práci 
oddělení a jednak novinky v oboru, zajistili 
lékaři našeho oddělení a doc. MUDr. Tomáš 
Fait, Ph.D. – host z Všeobecné fakultní ne-
mocnice v Praze. Akce se zúčastnilo 87 gyne- 
kologů moravskoslezského regionu a po-
slední příchozí už měli problém najít vol-
nou židli v sále. Bylo plno. 
Po odborném programu následovalo malé 
občerstvení spojené s kuloárovou diskusí. 
Moc dobře se poslouchaly, od ostatních 
kolegů – gynekologů, pozitivní ohlasy na 
seminář a celou práci našeho oddělení.
Po odborné stránce celou akci zajišťovalo 
naše oddělení a finančně firma Richter Ge-
deon, které patří velké poděkování.

MUDr. Marek Ožana
primář oddělení Gynekologie  

a porodnictví MNO
Měření nitroočního tlaku pro zaměstnance 
Městské nemocnice Ostrava

Oddělení Gynekologie a porodnictví oslavilo  
Mezinárodní den porodních asistentek

5. května mají svůj svátek porodní asistentky 

(pokračování ze str. 1)
Podle ohlasů si návštěvníci celou prohlídku 
velmi chválili a i organizace byla plynulá. Zá-
jemci mohli vidět celý porodnický trakt, což 
jsou 3 boxy, operační sál a observační míst-
nost. Budoucí rodičové měli spoustu otázek. 
Zajímalo je například, jestli se u nás kvůli 
porodu musí registrovat nebo jestli dodržuje-
me porodní plán. Samozřejmě, že dodržujeme 
nebo se o to co nejvíce snažíme. 
Den otevřených dveří koordinovala staniční 
sestra porodního sálu a intermediární péče 
Renáta Dobranská. K organizaci přispěly rov-
něž formou workshopu i firmy, které sponzo-
rují předporodní kurzy a edukační práci. Jsou 

to např. firmy Muzzy, Boka, Hipp, Weleda, 
Lada a Suché dupky. Ty rovněž připravily 
pro návštěvníky dárkové balíčky. „Akce byla 
příjemná, pohodová, prezentace firem byla na 
vysoké úrovni. Moc bych chtěla poděkovat 
našim porodním asistentkám, které obětovaly 
svoje volno na tuto akci, děkuji i firmám za 
dárky a i managementu nemocnice za pod-
poru, pomoc s organizací a pohoštění,“ řekla 
Renáta Dobranská a dodala, „den otevřených 
dveří u nás proběhl tak skvěle, že z něj na 
Mezinárodní den porodních asistentek udě-
láme v Městské nemocnici Ostrava tradici.“

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Od roku 1992 je 5. květen Mezinárodním 
dnem porodních asistentek. V tento den si při-
pomínáme důležitost zdravotnického a ošetřo- 
vatelského personálu a význam práce přede-
vším porodních asistentek.
Práce porodní asistentky není, jak by se širo-
ké veřejnosti mohlo zdát, jen starost o ženu  
v průběhu porodu. Náplň její práce začíná 
již péčí o ženu v těhotenství. Mnohé porodní 
asistentky vedou kurzy předporodní přípravy  
k porodu či těhotenské cvičení. Již tehdy spo-
lu s těhotnou ženou navazují bližší vztah. Ná-
sledně pak ženu provází porodem samotným. 

A ač jsou to pro nastávající rodiče strastiplné 
chvíle bolesti, snaží se jim porodní asistent-
ka zpříjemnit a ulehčit příchod dítěte na svět. 
Zdravým miminkem v náručí usmívajících se 
rodičů zdaleka její práce nekončí. Další její 
důležitou úlohou je pomoci ženě s novou rolí 
matky a poskytnout ji i psychickou podporu. 
Samozřejmostí je umět poradit s technikou 
kojení, přebalování a koupání novorozeneč-
ka. Porodní asistentka je tak k dispozici ženě 
mnohdy po celou dobu období šestinedělí. 

Mgr. Renáta Dobranská
staniční sestra Oddělení šestinedělí

V úterý 19. dubna 2016 proběhla na oddělení 
Oftalmologie akce Měření nitroočního tlaku 
pro zaměstnance MNO. Akce byla napláno-
vána v rámci prevence glaukomu (zeleného 
zákalu), který je druhou nejčastější příčinou 
slepoty ve světě. Glaukom je závažné one-
mocnění oka, které vede k progresivnímu 
poškození zrakového nervu, což může vést 
k nevratné ztrátě zraku. Jedním z rizikových 
faktorů vzniku zeleného zákalu je právě zvý-
šený nitrooční tlak. Měření nitroočního tlaku 
je rychlé, bezbolestné, bezkontaktní vyšetření 
a v rámci prevence by ho měl absolvovat kaž-
dý člověk nad 40 let jednou ročně.
Zdravotními sestrami byl změřen nitrooční 
tlak obou očí, při zjištění hraničních, či vyš-
ších hodnot pak probíhal edukační pohovor 
s lékařem. Celkem bylo vyšetřeno 68 zaměst-
nanců MNO. Vyšší nitrooční tlak byl zjištěn 
u 7 lidí, kterým pak bylo nabídnuto kom-

plexní vyšetření k vyloučení glaukomu na 
oční ambulanci MNO. Současně byli poučeni  
o možnosti diagnostiky zeleného zákalu po-
mocí OCT (optického koherentního tomogra-
fu). Vyšetření nitroočního tlaku se podrobila  
i Vlasta Šimíčková, dokumentační pracov-
nice z oddělení Dětského lékařství Městské 
nemocnice Ostrava. „Mám v rodině anamné-
zu závažného onemocnění zeleným zákalem, 
proto jsem využila možnosti, kterou mi oftal-
mologické oddělení MNO dalo, a nitrooční 
tlak jsem si zkontrolovat nechala, vyšetření 
dopadlo dobře. Za tuto možnost jsem byla 
moc ráda,“ řekla na závěr Vlasta Šimíčková.

Rekapitulace:
Celkově ošetřeno 68 zaměstnanců.
Vyšší tlak zjištěn u 7 z nich.

MUDr. Eva Jarošová
oddělení Oftalmologie 

Paní Agáta Opálková 
Odbor personalistiky a platů

Paní Vlasta Šimíčková 
Dětské lékařství

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
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DNY UMĚNÍ  
NEVIDOMÝCH  
V KNIHOVNĚ
Těžké zrakové postižení je označení 
pro poškození zraku, které zasahu-
je do běžného života lidí, u nichž 
už běžná brýlová korekce nestačí 
k  plnému vidění. Odhaduje se, že 
v České republice žije 100 000 až 
200 000 osob s těžkým zrakovým 
postižením. Navzdory svému zne-
výhodnění se mnozí z  nich věnují 
umělecké činnosti. Jsou hudebně 
nadaní, tančí, malují obrazy, vytvá-
řejí plastiky, skládají origami nebo 
píší knihy. 

Přehlídka umění osob se zrakovým 
postižením je náplní mezinárodního 
festivalu „Dny umění nevidomých 
na  Moravě“, který se koná každo-
ročně od roku 1995 v  moravských 
městech a jehož pořadatelem je 
Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR (SONS). 

V  Ostravě byl letošní 22. ročník 
festivalu zahájen 3. května ve spo-
lečenském sále Knihovny města 
Ostravy (KMO) za účasti primátora 
Tomáše Macury a prezidenta SONS 
ČR Václava Poláška. Po celý mě-
síc pak probíhala na stejném mís-
tě řada netradičních akcí. Zájemci 
mohli zhlédnout výstavu obrazů 
slabozraké německé výtvarnice Sil-
ji Korn, výstavu hmatových reliéfů 
z  dílny Galerie výtvarného umění 
v Ostravě (GVUO) „Kolíbalky“ či vý-
stavu kreseb žáků ZŠ Ostrava-Petř-
kovice „Jak to (ne)vidím“. Mohli se 
zúčastnit výtvarných dílen, taneční 
dílny nebo vystoupení pěvecké-
ho seskupení GVUO „Optimistet“ 
a dalších pořadů. Festival byl ukon-
čen vystoupením skupiny neslyší-
cích bubeníků „Tiché rytmy“.

Knihovna města Ostravy se na fes-
tivalu „Dny umění nevidomých na 
Moravě“ podílí pravidelně a to pro-
střednictvím své Zvukové knihov-
ny, knihovny pro slabozraké a ne-
vidomé, která je součástí ústřední 
knihovny sídlící v Ostravě u Sýkoro-
va mostu na ul. 28. října 2. Za svou 
činnost byla v  roce 2015 oceněna 
jako knihovna přátelská pro uživa-
tele se zrakovým postižením a zís-
kala certifikát Handicap Friendly. 

Více informací lze získat na:
www.kmo.cz, www.kmoprohandi-
cap.cz, facebook.com/kmoprohan-
dicap

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Charitativní zumba maraton přinesl  
rekordní výtěžek

V sobotu 16. dubna ožily prostory Kulturního 
domu v Mošnově hudbou a tancem – konal 
se zde totiž již čtvrtý ročník charitativní akce 
„Pomáháme srdcem proti rakovině prsu.“ 
Městská nemocnice Ostrava se letos stala part-
nerem této akce, jejíž výtěžek byl věnován na 
konto iniciativy „AVON proti rakovině prsu.“
Smyslem „zumba maratonu“ bylo nejen roz-
hýbání těl účastníků, ale také vyjádření pod-
pory nemocným a vyléčeným a upozornění 
na skutečnost, jak důležitá je v případě one-
mocnění rakovinou prsu prevence.
Ve tři hodiny odpoledne začala registrace 
účastníků, kteří při vstupu obdrželi dárkové 
tašky s drobnými dárky a letáky s popisem, 
jak provádět samovyšetření prsou, kdy a kam 
jít na preventivní prohlídku.
O půl hodiny později moderátorka Renáta 
Eleonora Orlíková přivítala přítomné pub-
likum a představila pět instruktorů zumby: 
Renátu Fialovou, Terezu Kuckovou, Tomáše 
a Agnes Fajglovy a Janu Gojovou. Všichni, 
stejně jako organizátoři, moderátorka, členo-
vé realizačního týmu i zvukař účinkovali bez 
nároku na honorář.

Na akci vystoupila 
také primářka odděle-
ní Klinické onkologie 
Městské nemocnice 
Ostrava MUDr. Dag-
mar Molendová, která 
v rozhovoru upozor-
nila na závažnost one-
mocnění rakovinou 
prsu a přidala několik 
varovných statistik. 
Za konstatování, že 
při včasném zjištění 
je úspěšnost léčby 
vysoká, si od publika 
vysloužila vřelý po-
tlesk. „Raději přijít 
třikrát „zbytečně“ než 
jednou pozdě,“ upo-
zornila Molendová.

Vlastní program čítal tři hodinové lekce zum-
by, během kterých se na pódiu průběžně stří-
dalo všech pět instruktorů. Nálada v sále byla 
skvělá, účastníci se nejen dobře bavili, ale  
i pořádně zapotili. Součástí programu byly 
dvě tomboly, ve kterých bylo rozdáno více 
než čtyřicet cen. Nechybělo ani občerstvení  
a pitný režim, které zajistilo několik sponzorů 
akce.
Závěr akce se nesl v duchu charity: hlavní 
organizátorka akce Tereza Stachová předa-
la manažerce společnosti AVON Kateřině 
Šafránkové šek s částkou, kterou se podaři-
lo získat pro dobrou věc. Letos na něm byla 
napsána rekordní suma – rovných 22 tisíc 
korun!
Organizátoři touto cestou děkují všem účast-
níkům, sponzorům, partnerům, paní primářce 
Molendové za její slova a také Městské ne-
mocnici Ostrava, která významně přispěla 
k rozšíření povědomí o této dobročinné akci.
Další informace o akci „Pomáháme srdcem 
proti rakovině prsu“ můžete získat na oficiál-
ním webu www.pomahamesrdcem.cz.

Karel Kilián

Dne 3. května 2016 se uskutečnilo v Léčebně 
dlouhodobě nemocných v Radvanicích příjem-
né setkání s panem Rudolfem Pelikánem. Pan 
Rudolf Pelikán nabídl v průběhu hospitalizace 
v LDN možnost přednášky na téma „I neživá 
příroda může být krásná“, ve které se podělil  
o své znalosti z oblasti postupu ledovce ze 
Skandinávie do moravskoslezské oblasti. 
Přednášku podpořili i přátelé pana Pelikána, 
manželé Liboskovi ze Štítiny. Pacientům 
zajistili ukázku bludných balvanů a přinesli  
i drobné pohoštění. 
Setkání bylo velmi zajímavé, dozvěděli jsme 
se mnohé o postupu ledovce a o místech, na 
kterých se nachází bludné balvany i v dnešní 
době. Někteří z pacientů si odnesli z před-
nášky kontakt na pana Pelikána a pro vzpo-
mínku i baltské pazourky. 
Za LDN a všechny zúčastněné panu Pelikánovi 
ještě jednou moc děkujeme.  (red)

Přednáška v LDN Radvanice

Zleva manželé Liboskovi, Rudolf Pelikán
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Světový den proti mozkové mrtvici
Den proti mozkové mrtvici připadající na 15. 5. byl vyhlášen evropskou institucí EUSI se zaměřením na otázku, jak 
zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní, neboť právě mozkové příhody se řadí mezi 
nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí.

Cévní mozková příhoda je závažné onemoc-
nění mozku, způsobené uzavřením mozkové 
cévy, případně jejím prasknutím a následným 
krvácením do mozku. Přežitá cévní mozková 
příhoda, mrtvice, je stále nejčastější příčina 
toho, proč má občan ČR zhoršenou kvalitu ži-
vota pro problémy s řečí, pohyblivostí, obrat-
ností končetin, zrakem, s pamětí či mentálním 
výkonem. Kolem 20 % pacientů s mrtvicí ne-
přežije prvních 30 dnů po příhodě.
Přesto ale pacient s některým z výše uvedených 
příznaků má nyní na začátku příhody stále vět-
ší naději na minimální nebo žádný hendikep. 
Musí být v povědomí všech, že při prvních  
i jen dočasných obtížích (řeč, asymetrie obliče-
je, zhoršení hybnosti končetin) je třeba ihned 
volat 155. Tyto informace už budou brzy sou-
částí i základní školní výuky.
U většiny pacientů s příznaky mrtvice se pro-
káže, že se jedná o nedokrvení mozku. Tito 
mohou být léčení rozpuštěním nebo odstraně-
ním překážky v krční nebo mozkové tepně, ale 
stále zůstává zásadním faktorem, kdy se jim 
této pomoci dostane. V části mozku, který trpí 
nedostatečným přísunem krve (nositel kyslí-
ku a glukózy), je za každou minutu ztraceno  
1,9 milionu neuronů (to odpovídá asi 12 km 
nervových vláken, kterých je v mozku kolem 

50 tisíc km). Aby šlo pacientovi podat účinnou 
léčbu, nemůže být ale definitivně poškozeno 
více než 50–70 ml mozkové tkáně, protože 
pak se zvyšuje riziko komplikací. A z tohoto 
důvodu stále platí, že pacient může být léčen 
podáním látky rozpouštějící trombus cestou 
žilní do 4,5 hodiny a odstranění uzávěru tepny 
intervenčně vstupem z třísla do 6 hodin (jen ve 
výjimečných situacích déle). 
Městská nemocnice Ostrava poskytuje léčbu 
cévní mozkové příhody nejvyššího standar-
du již od roku 1997, kdy byla vůbec prvním 
pracovištěm na Moravě, kde tým pod vedením 
MUDr. Václava Procházky úspěšně aplikoval 
intrarteriální trombolýzu pacientovi s ische-
mickou příhodou. Od roku 2005 pak léčíme 
pacienty pomocí nitrožilního podání prepa-
rátu Actilyse, který rozpouští sraženou krev 
v mozkových cévách. V roce 2005 jsme výko-
nů, které se nazývají trombolýza, provedli dva-
náct. O 10 let později v roce 2015 již to bylo 
112 takovýchto výkonů. Od roku 2010 jsme 
součástí postupně budované sítě center spe-
cializované péče o cévní mozkovou příhodu. 
Obdrželi jsme statut Iktového centra. Úkolem 
takového centra je poskytovat péči o pacien-
ty s akutní cévní mozkovou příhodou, úzce 
spolupracujeme s ostatními iktovými centry 
a zejména s komplexním cerebrovaskulárním 
centrem ve Fakultní nemocnici Ostrava. Počet 
léčených pacientů s akutní mrtvicí každoroč-
ně narůstá, ještě kolem roku 2010 se jednalo 
o zhruba 500 pacientů ročně. V roce 2015 to 
bylo už více než 800 pacientů. K nárůstu do-
chází z důvodu zlepšeného povědomí laické 
i odborné veřejnosti o akutní cévní mozkové 
příhodě a zlepšením organizace péče. Většinu 
pacientů se tak daří dostat do center včas tak, 
aby mohla být v indikovaných případech za-
hájena intervenční léčba co nejdříve. V Měst-
ské nemocnici Ostrava jsme tak byli schopni 
v loňském roce podat trombolýzu až u 20 % 
pacientů s akutním nedokrvením mozku, což je 

nárůst na dvojnásobek proti předchozím letům 
a řadíme se tak k nejlepším centrům v ČR.
Je však nutno konstatovat, že takovýto způ-
sob léčby není pro každého, a to z důvodu 
rizikovosti takovéto léčby. Navíc se nejedná  
o všespasitelné léčebné metody. U nitrožil-
ního podání trombolytika do jedné hodiny 
od vzniku je vyléčení pravděpodobné zhruba  
u 50 % pacientů, pokud je trombolýza podána 
po 4 hodinách od vzniku, klesá její účinnost 
pod 30 %. Mechanická rekanalizace, která je 
vhodná pro uzávěry největších mozkových 
cév, odkud lze tromby vytáhnout, je o něco 
účinnější, ale je rovněž zatížena mnoha omeze-
ními. Léčba v centru však není jen trombolýza, 
ale i komplexní rehabilitace, prevence a léčba 
doprovázejících onemocnění.
Nejlepším způsobem, jak mrtvici vyléčit, je 
vůbec ji nedostat. Prevencí je tedy komplexní 
zdravý životní styl, zejména s dostatkem pohy-
bu. V rámci zdravé výživy je třeba se zaměřit 
na omezení příjmu cukrů ve sladkostech, do-
statek bílkovin a vlákniny ve stravě, nejíst tuč-
ná jídla. Stravu obohatit o množství zeleniny, 
případně ovoce. Omezit příjem alkoholu, včet-
ně tolik u nás oblíbeného piva, zásadní samo-
zřejmostí je nekouřit.
Pokud již člověk onemocní, pak je nutná dů-
sledná kontrola a léčba vysokého krevního 
tlaku – hypertenze. Dále pak léčba cukrovky  
a zvýšených hladin krevních tuků, což jsou dal-
ší nezávislé rizikové faktory vzniku mrtvice.
Závěrem můžeme konstatovat, že mrtvici je 
lépe se vyhnout. Pokud už nás takováto cho-
roba navštíví, pak je třeba ihned volat tísňovou 
linku, kdy dispečer zajistí co nejrychlejší pře-
voz do nejbližšího iktového centra, kde je pak 
poskytnuta adekvátní léčba nejvyššího standar-
du s cílem minimalizovat následky mrtvice.

prim. MUDr. Jan Rajner
as. MUDr. Lukáš Klečka

Neurologie

Studentky Vysoké školy Báňské – Technické 
univerzity Ostrava (VŠB-TUO) přišly v pátek 
6. května 2016 potěšit ty nejmenší z nás. Už to 
tak osud chce, že některé děti musí trávit svůj 
čas i v nemocnici. A tak se studentky z pro-
gramu Erasmus Student Network (ESN), což 
je institut pro výměnu zahraničních studentů, 
rozhodly našim nejmenším hospitalizovaným 
pacientům zpříjemnit pobyt v nemocnici. 
Setkání se zúčastnily za program Erasmus 
VŠB-TUO Veronika Breuerová, prezident-
ka ESN, Barbora Urbanovská, odpovědná za 
komunikaci ESN, koordinátorky Petra Sta-
nečková a Daniela Dlouhá a studentka z da-
leké Číny Jingyi Liu. Za Městskou nemocnici 
Ostrava pak setkání zaštítila paní Gabriela 
Goryczková, náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči, Jana Šadibolová, vrchní sestra oddělení 
Dětského lékařství.
Děti obdržely spoustu hraček a taky mnoho 
milých vzkazů v češtině nebo v angličtině, 

které jim vyvolaly tolik potřebný úsměv 
na tváři. „Jsme rády, že jsme mohly předat 
hračky dětem v Městské nemocnici Ostra-
va a zpříjemnit jim tak dny, které tady musí 
trávit,“ řekla Veronika Breuerová. Děti se 
spolu se studentkami setkaly ve společen-
ské místnosti na oddělení. Každé z nich si 
vybralo hračku, kterou si pak můžou odnést 
domů. Největší zájem měly děti o plyšové 
hračky. Některé pak poslouží i jako léčeb-
né pomůcky. Děvčata pak představila dětem 
svoji organizaci a následně obešla s dalšími 
hračkami pokoje. „Doufáme, že se dětem 
návštěva na dětském oddělení líbila, byla to 
moc fajn akce,“ řekla Daniela Dlouhá. Celou 
návštěvu pak uzavřela náměstkyně Gabriela 
Goryczková: „Já bych Vám chtěla moc po-
děkovat za vaše dárečky, které dětem udělaly 
velkou radost, a těším se opět na další příle-
žitost se s Vámi potkat.“

(red)

Oddělení Dětského lékařství navštívily domácí i zahraniční studentky
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31. květen je Světový 
den bez tabáku,  
tak si připomeňme 
stále platné heslo: 
S cigaretou se na 
věčnost dostaneme 
rychleji!

Každých šest sekund na naší planetě zemře 
jeden člověk na nemoci způsobené kouřením, 
v České republice tabák ročně zabije kolem 
18 000 lidí (asi padesát osob denně). Nejed-
ná se ale jen o aktivní kuřáky. Kromě úplně 
nejmenších dětí se o nikom z nás nedá říci, 
že někdy nebyl pasivním kuřákem, tudíž jsme 
ohroženi úplně všichni. A pasivní kouření je 
stejně nebezpečné, o tom už dneska není po-
chyb, ať si politici říkají, co chtějí. Alespoň 
že ubývá pacientů, kteří se brání zanechání 
kouření tvrzením, že jim to jejich lékař zaká-
zal, že už by je to zabilo. 
Součástí prvního kontaktu s pacientem v naší 
nemocnici je vždy důkladné zjištění anamné-
zy, jehož součástí je dotaz na kouření. A pak 
následuje minimální intervence, kdy kouří-
cího pacienta upozorníme na rizika spojená 
s kouřením, na nutnost zanechání kouření, 
motivujeme pacienta k tomuto kroku a nabíd-
neme pomoc při zanechání kouření. Ta může 
spočívat v doporučení návštěvy v našem Cen-
tru léčby závislosti na tabáku. Pokud pacient 
přichází na kontroly opakovaně, vždy se jej 
zeptejte na pokrok. A abych nezapomněla, 
nekouřící pacienty pochvalte.
Vzhledem k tomu, že do naší nemocnice při-
cházejí noví mladí lékaři, kteří už mají adik-
tologii (zabývá se závislostmi, jejich prevencí, 
původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím  
a jinými souvislostmi) v osnovách ve škole, 
tak nepochybuji o tom, že nic dalšího psát 
nemusím. A ti, kteří adiktologii neměli, moc 
dobře vědí, jaké mohou být konce kouření. 
Barvitě vylíčená kazuistika mnoha kuřákům 
dokonale pomůže.
Tedy na závěr, buďme ke kuřákům vstřícní, 
pomáhejme jim, stále jim opakujme, co sobě 
a okolí způsobují, připomínejme jim nezbyt-
nost zanechání kouření, vlastně jsou nemocní 
(F 17.2) a některá fakta si díky závislosti ne-
dokážou uvědomit. 

MUDr. Lucie Cwiková
zástupce primáře oddělení  
Pneumologie a ftizeologie

Začátek jara – rozkvetlé trávníky, zahrady 
a prostranství – je spojen s vyšším počtem 
kašlajících pacientů v plicní ambulanci. Po 
zimě se mnohým pacientům začne ozývat 
průduškové astma. 
V plicních ambulancích MNO je evidová-
no  4300 pacientů s průduškovým astmatem, 
nejčastěji středně těžkého stupně. Výskyt 
choroby v české populaci se uvádí kolem 
8 % – tedy přibližně stejně jako diabetiků. 
Cílem Světového dne astmatu je upozornit 
na toto chronické zánětlivé onemocnění dý-
chacích cest a nabídnout nemocným mož-
nost účinné léčby. Velká většina pacientů je 
oproti minulým desetiletím schopna při pra-
videlné a řádně vedené léčbě pomocí osob-
ních inhalátorů plnohodnotného života bez 
omezení svých denních i nočních aktivit, 
včetně aktivit sportovních. V naší ambulan-
ci pečujeme i o sportovce reprezentující ČR  
v mezinárodních soutěžích (a nejsou to je-
nom šachisté!).
Jak se astma v současnosti projevuje? Třeba 
jenom obtěžujícím pokašláváním, znemož-
ňujícím vést plynulý rozhovor či se zdravě 
zasmát, kašlem zvýrazňujícím se nad ránem 
nebo nedostatkem dechu při různorodé ná-
maze, podivným tlakem a tíhou na hrudní-
ku. Část pacientů se potýká i s alergickými 
projevy, například ve smyslu alergické rýmy 
sezónní, svědění a pálení očí. Mnohým pa-
cientům vadí kontakt se zvířaty – např. je-
den pacient (policista) dostával pravidelné 
astmatické záchvaty při výcviku jízdy na 
koni při alergii na koňskou srst. Vliv mo-
hou mít i podněty z pracovního prostředí 
astmatika, kupříkladu zápach desinfekčních 
prostředků. Mnozí pacienti vnímají i zúžení 
dýchacích cest, jak sdělil jeden pacient: „To 
není hudba z rádia, pane doktore, to hvíz-
dá moje astma. Mi to nevadí, ale manželka 
v noci vedle mě nechce spát!“ Ale opravdu 
hvízdajících (výdechově  muzikálních pa-
cientů) je v současné době jen velmi malý 

počet, jedná se většinou o pacienty ne zcela 
ideálně léčené a pacienty s obtížně léčitel-
ným průduškovým astmatem. Diagnostika 
astmatu spočívá v provedení spirometrie – 
vyšetření dechových funkcí a zhodnocením 
dechových funkcí po podání průdušky roz-
šiřující, event. zužující látky. Typy osobních 
antiastmatických inhalačních léků v ČR jdou 
v současnosti do desítek. Informace o je-
jich správném užívání je přehledně uvedena  
i v aktuální směrnici inhalační techniky. 
Pokud nezabírá moderní inhalační léčba, 
jsou  dostupné i nové metody ve smyslu bio-
logické léčby injekční nebo provedení bron-
chiální thermoplastiky – prohřátí průduško-
vého stromu teplotou cca 60 stupňů Celsia 
při bronchoskopickém vyšetření. Poslední 
metoda není vtípkem – Světový den vtipu se 
koná teprve 1. července – ale metodou, kte-
rá zřejmě navazuje na léčivé metody našich 
babiček – teplý zábal hrudníku.
A na závěr upozornění pro některé astmati-
ky, zvláště alergické na mandle nebo lískové 
oříšky. Každoročně se koná i světový den ne-
jmenované oříškovo-čokoládové pomazánky. 
Oslavte jej tedy bez ní, abyste si nevyvolali 
astmatický záchvat!

MUDr. Radovan Kozel
primář Pneumologie a ftizeologie

5. květen 2016 – Světový den astmatu



STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XVI / ČÍSLO 5 / KVĚTEN 2016

Dvoudenní workshop v DRSu na téma Dyspraxie
V průběhu druhého dubnového víkendu pro-
běhl v Dětském rehabilitačním stacionáři při 
MNO dvoudenní workshop se zahraničními 
lektorkami na téma „Dyspraxie“ (specifická 
vývojová porucha motorických funkcí).
Ačkoliv se toto téma může jevit jako velmi 
speciální, dotýká se stále většího počtu našich 
malých dětských klientů a my jsme rádi, že jim  
i jejich rodičům můžeme nabídnout erudovanou 
terapii. Řecké lektorky Fotini Zografou (ergo-
terapeutka, Senior NDT Bobath Tutor) a Dore 
Blom (logopedka, Senior NDT Bobath Tutor) 
byly potěšeny velkým počtem zájemců o tuto 
problematiku. A jak samy řekly, bylo to poprvé, 
kdy tento workshop probíhá jinde než v Řecku.
První den byl zaměřen na diagnostiku, testo-
vání a terapii z pohledu ergoterapeutky, která 
se prací s dyspraktickými dětmi dlouhodobě 
zabývá. Videoukázky nám pomohly poznat 
typické znaky této diagnózy, ve kterých jsme 
poznaly mnohé své pacienty. Terapie je nároč-
ná a dlouhodobá, ale dětí s touto diagnózou 
přibývá, a proto je důležité se v tomto odvětví 
dobře zorientovat.
V neděli jsme se věnovali verbální dyspraxii, 
kromě diagnostiky a videoukázek jsme byli se-
známeni i s projektem SIMATA – což je vizuální 
a taktilní znázornění každé hlásky v řečtině, kte-
rou Dore Blom s úspěchem u těchto dětí používá. 

Poté proběhla i praktická část, kdy jsme znakové 
znázornění jednotlivých hlásek upravili a vytvo-
řili i pro hlásky v češtině. Vše jsme řádně zdo-
kumentovali na video a tým rozvíjející SIMATA 
materiály použije jako základ pro DVD s touto 
metodikou v českém jazyce. Budeme tak první 
zemí mimo Řecka, která bude mít možnost tuto 
komunikační metodu také používat.
Dyspraxie významně ovlivňuje život dítěte, rodi-
ny i širšího okolí, školní výsledky dětí i interakce 

se spolužáky. Děti s běžným intelektem jsou díky 
tomu často odsouvány na okraj kolektivu, a proto 
si rodiny, které se s tímto problémem potýkají, 
naši pozornost a pomoc jistě zaslouží.
Děkujeme schopným tlumočníkům z řečtiny  
a angličtiny za nelehký překlad, vedení MNO 
za poskytnutí prostor pro kurz a všem účastní-
kům za účast a pěknou zpětnou vazbu :-).

Radka Kratochvílová, DiS. 
ergoterapeut DRS a jednatel ČADBT

Ve dnech 4. až 15. 4. 2016 proběhla v Dět-
ském rehabilitačním stacionáři při Městské 
nemocnici Ostrava 2. část Basic Bobath kur-
zu. Tato část byla zaměřena na ergoterapii 
a logopedii. Ergoterapeutickou část vedla 
řecká ergoterapeutka Foteini Zografou – se-
nior lektorka Bobath konceptu a logopedic-
kou část Theodora Francisca Blom – senior 
lektorka Bobath konceptu. Kurz byl pokra-
čováním 1. části Basic Bobath kurzu, který 
započal v DRS již na podzim. Jeho účastníky 
jsou fyzioterapeuté, ergoterapeuté a logopedi 
z celé republiky. Bobath koncept je koncep-
tem nejen cvičebním, ale zahrnuje veškeré 
činnosti každodenního života, a proto se  
v určitých oblastech překrývají jednotlivé 
odbornosti. Z tohoto důvodu je pro účast-

níky, jimiž jsou ve většině fyzioterapeuti, 
nesmírně důležité a přínosné, aby do své 
terapie převzali základy z dalších oborů. 
V rámci Bobath konceptu je to v ergotera-
pii především komplexnější pohled na sen-
zorickou stránku vývoje a umožnění hry  
a v logopedické části je to nejen komunikace, 
ale také příjem a zpracování potravy a teku-
tin. Pro kurzisty byly tyto pohledy mnohdy 
něčím úplně novým a získaných informací  
i praktických dovedností si velice cení. Těšili 
se tedy i na poslední část Basic Bobath kur-
zu, který proběhl ve dnech 9. až 20. 5. 2016  
s hlubším zaměřením na kojence. 

Mgr. Olga Večeřová
DRS – fyzioterapeut

Zpráva z druhé části  
Basic Bobath kurzu

V Radvanicích  
si povídali o Japonsku
„Japonsko, země milionu příchutí“ – tak 
zněl název přednášky pro pacienty Lé-
čebny dlouhodobě nemocných a uživa-
tele Domu sociálních služeb v Ostravě-
-Radvanicích, která se uskutečnila ve 
středu 20. dubna ve zdejší společenské 
místnosti. 
O životě na japonském venkově, kultuře ne-
konečných úklon a respektu, pohostinnosti 
a nezapomenutelných zážitků mluvil dob-
rovolník Dobrovolnického centra ADRA 
Ostrava Petr Herold, který se tak podělil se 
svými cestovatelskými zkušenostmi. Poví-
dání o lidech, přírodě, svých zkušenostech 
a pocitech umocnil projekcí obrázků, které 
pořídil při své cestě v této vzdálené zemi. 
Účastníkům se přednáška moc líbila a na 
závěr tak pan Herold ještě odpovídal na 
četné dotazy přítomných.
Děkujeme tímto Dobrovolnickému centru 
ADRA Ostrava a panu Heroldovi za zpro-
středkování tohoto velmi zajímavého a pří-
jemného odpoledne.

Mgr. Jana Zádrapová
koordinátorka pro dobrovolnickou  

činnost v MNO

Účastnice workshopu
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Dětské lékařství
Dobrý den paní primářko,
moc na Vás i vaše oddělení vzpomínám. 
Když jsme tam byli naposledy, tak jsme se 
spolu domlouvaly, že se Vám mám ozvat, až 
se dostaneme domů a napsat, jak se nám daří.
Jsme doma od konce listopadu. Daří se nám 
doma celkem dobře. I na ARU nás pochvá-
lili při výměně tracheostomické kanyly. Že 
Štěpánek přibral a vypadá moc dobře. Začal 
dokonce doma sice malinko, ale sem tam zase 
mluvit, reagovat a smát se.
Ještě jednou moc děkuji za péči a lidský pří-
stup od Vás i celého vašeho týmu. Jste skvělí. 
Moc na vás všechny vzpomínám a chválím 
na každém kroku.

Sylva L.

Poděkování Chirurgie,  
stanice C
V březnu jsem byla hospitalizována na Chi-
rurgii, lůžkové stanici C. Dovolte, abych 
touto cestou vyslovila poděkování všem za-
městnancům Chirurgie, především zdravot-
nickému personálu stanice C, za velmi vlíd-
ný a lidský přístup k nám pacientům. Vždy 
ochotně a s úsměvem o nás pečovali.

Jaromíra S. 
Ostrava-Moravská Ostrava

Děkuji MUDr. Dolečkové  
a ORL
Ráda bych vám poděkovala za váš tým od-
borníků. Začalo to paní MUDr. Dolečkovou 
na endokrinologii. Je to úžasná doktorka, 
která své práci rozumí, a i když má plný 
diář objednaných lidí, tak si mě vzala do své 
péče. A za to jí moc děkuji. Následně mě po-
slala na vaše ORL oddělení kvůli odebrání 
štítné žlázy. A moc děkuji za její doporučení. 
Byla to má první operace a vaše sestřičky  
i sanitářky mi pomohly překonat strach. Jsou 
úžasné a moc hodné. A následně pan doktor 
odvedl výbornou práci. Bála jsem se velké 
jizvy a následných problémů s tím spoje-
ných. Bála jsem se úplně zbytečně. Mluvila 
jsem hned po operaci ☺a vůbec to nebolelo. 
Zůstala mi jen taková malinká, téměř nevi-
ditelná jizvička. 
Chtěla jsem vám ještě jednou ze srdce podě-
kovat, že jsem mohla poznat tak skvělý tým 
odborníků. Můžete být na ně pyšní. 
Budu Vás všude doporučovat a chválit.
Děkuji moc. 

Gabriela J.

Poděkování Ortopedii
Nedávno jsem byl na operaci s meniskem 
(ortopedické oddělení, stanice A – primář 
MUDr. Michal Mačák) ve vaší nemocnici. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému 
personálu tohoto oddělení za velmi dobře od-
vedenou práci. Hlavně jsem byl velmi mile 
překvapen výborným přístupem zdravotních 
sester a nižšího zdravotnického personálu, 
jak výborně o mě pečovali. 
Přeji vaší nemocnici jen samé spokojené  
pacienty.

Libor R.

Poděkování oddělení  
Geriatrie a Interna,  
stanice D a interní  
příjmové ambulanci
Chtěla bych moc, moc, moc poděkovat 
MUDr. Zedkové, MUDr. Petrova Markan-
tové, staniční sestře Volkové, zdravotnímu 
asistentovi panu Cupertovi, všem sestřičkám, 
ošetřovatelkám, sanitářkám za odbornou 
péči, milý úsměv, laskavá slova, která vždy 
měli pro mého manžela Jiřího S. i ostatní pa-
cienty na stanici D oddělení Geriatrie.
Také děkuji sestřičkám na interní příjmové 
ambulanci.

H. S.
manželka

Pochvala kolektivu  
Rehabilitační a fyzikální 
medicíny MNO
Děkuji z celého srdce MUDr. Evě Horákové, 
MUDr. Ivě Slaninové, celému rehabilitační-
mu týmu, sestřičkám MNO za velice odbor-
ný, vstřícný a lidský přístup, který mi věno-
vali po celou dobu mé hospitalizace. Zvlášť 
panu terapeutovi Mgr. Martinu Hradskému, 
který byl pro mne oporou a svou profesio-
nální a zázračnou schopností mne vrátil zpět 
do života. Setkala jsem se tady s velikým zá-
jmem o pacienta a to není v dnešní době sa-
mozřejmostí. Nedokážu svoji vděčnost slo-
vy vyjádřit.
Děkuji.

Jarmila K.
Slezská Ostrava

Děkuji Chirurgii C
Vážený pane primáři  Chirurgie,
chtěla bychom touto formou vyjádřit 
své  poděkování svému ošetřujícímu lékaři  
a operatérovi  MUDr.  Vladislavu Netoč-
nému a MUDr. Jiřímu Smolkovi. Na Va-
šem oddělení Chirurgie C jsem podstoupila  
17. 2. 2016 abdominoplastiku. Při každém 
pohledu na své nové bříško musím ocenit, 
jak dokonalou práci tito plastičtí chirurgové 
odvedli. Děkuji za jejich  vysoce profesio-
nální, nadstandardní a přitom velmi lidský 
přístup při konzultacích před operací i ná-
slednou péči po operaci.
Takovéto jednání v dnešní uspěchané době je 
velmi vzácné. Kéž by takových lékařů, kteří 
dělají čest svému povolání a opravdu se jim 
stalo posláním, bylo více.
S pozdravem

Jana F.

Děkuji za ošetření  
po mém úrazu
Dne 30. dubna jsem musel využít Vaše služby 
(nic proti nemocnicím, ale nemám rád zdra-
votní potíže) a rád bych tímto pochválil per-
sonál vaší nemocnice, konkrétně pana dok-
tora a sestřičku na „obyčejné“ pohotovosti, 
pana doktora a ostatní osazenstvo na úrazové 
pohotovosti a obzvláště sestřičku (usměvavá 
blondýna) na rtg. Přístup všech zmíněných 
zaměstnanců mě velmi mile překvapil, byli 
profesionální a zároveň milí, a to i přestože 
byl víkendový večer.  Jan V.

Poděkování panu primáři 
Slezáčkovi a vedoucímu 
radiologickému asistentovi 
panu Novákovi
Ráda bych vyslovila poděkování Vašim dvě-
ma vedoucím lékařským pracovníkům.
V prvé řadě panu primáři MUDr. Ivo Slezá-
čkovi (ORL), který v případě odborného vy-
šetření, návrhu a realizace dalšího lékařského 
postupu při řešení problému mého syna postu-
poval s profesionalitou nejvyšší úrovně a také 
s velice empatickým přístupem. Díky panu 
primáři máme konečně otázku možného úrazu 
mého syna vyřešenu, naštěstí se nepotvrdil.  
Pan primář doporučil pana Bc. Marka Nová-
ka (Radiologie), kterému patří bez pochyb 
rovněž mé poděkování. Pan Bc. Novák se 
nám neodkladně věnoval a také velice fun-
dovaně a detailně vysvětlil možnosti rentge-
nového vyšetření, které jím bylo provedeno 
co nejméně zatěžujícím způsobem, což je  
v případě malých dětí podstatné.
Přístup k pacientovi těchto odborníků je velmi 
dobrou vizitkou Městské nemocnice Ostrava.

N. K.

Urologie
Chtěla bych touto cestou poděkovat za péči, 
které se dostalo mé postižené dceři na oddě-
lení Urologie – lůžková část. Oddělení bylo 
nejenom pěkné, ale personál na oddělení 
Urologie je přívětivý a milý. Neměla jsem 
žádný problém o cokoliv požádat, dcera byla 
v psychické pohodě, což se určitě nedá říct, 
že tomu tak pokaždé je, když je hospitalizo-
vána jinde. Denně byla koupána, to bylo milé 
překvapení. Máme dlouholeté zkušenosti ne-
jenom s nemocnicemi, ale také s lidmi, kteří 
tam pracují. 
Posílám poděkování všem, se kterými jsme 
se na Urologii potkaly. 
matka Petry G.

Viera G.

Poděkování MUDr. Pavloskové
Dovoluji si tímto prostřednictvím poděkovat paní doktorce Katarině Pavloskové z našeho 
neurologického oddělení. Paní doktorka vyslyšela mé volání o pomoc a ujala se diagnostiky 
a léčby těžkého nálezu mé maminky. Udělala pro nás maximum možného a snad i nemož-
ného, neboť lokální neurolog celý nález zlehčoval. Jsem rád, že máme v Městské nemocnici 
k dispozici tak erudované, empatické a důsledné lékaře, jakou doktorka Pavlosková je. 
Bez Vaší pomoci bych musel celou věc řešit jinak, komplikovaně a s nejistým výsledkem. 
Upřímně děkuji. Vladimír HAJDUK, sestra

CPE
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Bistro  
aktuality květen 2016
  zveme Vás k posezení do venkovní 
zahrádky, využijte naší široké nabídky 
nápojů a osvěžte se čepovanou kofolou, 
oranginou a mnohými dalšími

  rozšiřujeme nabídku nanuků

Připomínáme:
  sýrové, masové, ovocné obložené mísy – ukázky našeho sortimentu naleznete 
ve fotogalerii na našich webových stránkách www.jlallforyou.cz

  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

Poděkování  
MUDr. Laské a OKH
Dovoluji si touto cestou vyjádřit obdiv a vel-
mi srdečné poděkování zdravotnímu perso-
nálu oddělení Klinické hematologie a zejmé-
na paní doktorce Janě Laské a MUDr. Petře 
Hauserové za neskutečně vstřícné a ochotné 
jednání a odbornou péči, která mi je věno-
vána. V roce 2014 mi byla diagnostikována 
lymfocytární leukémie dle I. st Bineta a od 
této doby docházím na hematologickou am-
bulanci, včetně odběrů krve, a mohu jenom  
s velkým uspokojením konstatovat, že všech-
ny úkony s kontrolou spojené jsou provedeny 
včas a s mimořádnou péčí. 
Děkuji vedení nemocnice a jsem velmi rád, 
že zde máme takové lékaře.

S upřímným pozdravem 
Antonín S.

Poděkování  
kolektivu stanice H,  
oddělení Gynekologie  
a porodnictví
Chtěla bych poděkovat lékařům a sestřičkám, 
tzn. celému kolektivu, pracujícím na Gyne-
kologii (stanice H) za jejich milý, vstřícný  
a velmi profesionální přístup při výkonu své-
ho povolání. Je úžasné, jak rychle a dobře umí 
řešit některé zdravotní problémy pacientek.
Děkuji.

Spokojená pacientka Kateřina N.
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V měsíci  
květnu slaví  
významné  

životní jubileum
Marie Malá

Miroslava Přívozníková
Jiří Šindel

Pavla Bernhauerová 
Šárka Dalíková

Ludmila Rošíková
Dáša Monsportová
Dagmar Pawlasová

Pracovní  
výročí

20 let v MNO:
Mgr. Kamila Majkusová 

Lubomíra Zábranská 

Všem jubilantům  
gratulujeme!

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

Poděkování LDN
Chci poděkovat všem sestřičkám, veškerému 
personálu, paní doktorce Štembírkové Daně, 
vrchní sestře Mgr. Marcele Gabzdylové a re-
habilitační sestře Soni Snášelové za vzornou 
péči, kterou mi věnovali po dobu mé 33den-
ní léčby v Léčebně dlouhodobě nemocných 
v Ostravě-Radvanicích, stanice C.
Všem děkuji za jejich péči a laskavost, se kte-
rou se věnují všem pacientům.

Marie H.
Ostrava-Martinov

Ortopedie, stanice B 
Ve dnech 19. 4. 2016 až 21. 4. 2016 jsem byl 
hospitalizován na ortopedickém oddělení – 
lůžková stanice B za účelem provedení chi-
rurgického zákroku (pravé rameno). Byl jsem 
velmi milé překvapen vlídným přijetím a cel-
kovým profesionálním a lidským  přístupem  
personálu na tomto oddělení, včetně lékař-
ského týmu, který operační výkon provedl.
Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování celému 
kolektivu na tomto oddělení.

Emil T.
Bílovec

Poděkování  
Chirurgii D
Rád bych poděkoval za obrovskou úlevu od 
dlouhodobého trápení žlučníku a pupeční 
kýly. Rychlost vyřízení operace, skvělý pří-
stup kolektivu na chirurgickém oddělení D. 
Měl jsem obrovské obavy z operace a co bude 
dál v mém životě. Operace proběhla 16. 3. 2016 
a dnes nevím, že jsem měl nějaké problémy 
s přijímáním stravy. Moc tímto děkuji celé 
Městské nemocnici Ostrava.

René S.

Pracoviště sonografie
Pravidelně navštěvuji kardiologickou ambu-
lanci MUDr. Srpa a cévní ambulanci MUDr. 
Gilíka. Tam jsem na vstřícný přístup sester 
a profesionální výkon lékařů dlouhodobě 
zvyklý.
Dnes jsem ale pro potíže byl nucen navštívit 
na doporučení obvodního lékaře vyšetření 
sono. Setkal jsem se s velmi milým přístupem 
sestry na recepci a profesionální prácí lékařky 
na sonografickém pracovišti.
Děkuji.

Petr V.

Kardiologie – děkuji
Chtěl bych vyjádřit srdečné poděkování za 
velmi kvalitní péči po dobu mé hospitaliza-
ce na JIP oddělení Kardiologie pod vedením 
pana primáře Kryzy a vedoucího lékaře pana 
doktora Horáka. Jen díky profesionalitě lé-
kařského týmu a stejně pečlivé starostlivosti 
sester na oddělení JIP a později na oddělení 
H můžu těchto pár řádek poděkování napsat.
Na kardiologickém oddělení jsem byl hospi-
talizován od 1. do 14. 4. 2016. Dnes jsem již 
v domácí péči a jsem rád, že moje zdraví bylo 
svěřeno takovýmto profesionálům.
S hlubokou úctou Petr Z.

Ostrava-Zábřeh

Gynekologie
15. 3. 2016 jsem podstoupila operaci na od-
dělení Gynekologie. Chtěla bych touto cestou 
velice poděkovat panu primáři Ožanovi, který 
mě operoval, dále moc děkuji za ochotu, trpě-
livost a vzornou péči všem lékařům a sestrám 
z lůžkového oddělení, operačního sálu a JIP.
Všem mnohokrát děkuji a také přeji pevné 
zdraví.

Jarmila B.


