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dovolte mi, alespoň touto formou, vás 
krátce pozdravit a zároveň poděkovat za 
vaši dennodenní nelehkou a obětavou péči 
o naše pacienty z Ostravska, okolí a mnoh-
dy i ze vzdálenějších regionů.
Ve své nové pozici působím jen krátce, 
nicméně jsem zde začínal jako absolvent 
lékařské fakulty, odborně vyrostl pod skvě-
lým vedením a věřte, že osud o další smě-
řování naší nemocnice mi není lhostejný. 
Hodnotit, co bylo v minulosti, mělo se, 
nebo nemělo udělat, mi nepřísluší a není 
ani mým cílem. Mým hlavním úkolem je 
vytvořit vám takové pracovní prostředí  
a podmínky, abyste byli spokojeni, motivo-
váni a za svou práci adekvátně odměněni. 
Pokud se nám společně tohoto nelehkého 
cíle podaří dosáhnout, budou spokojeni  
i naši pacienti a s důvěrou se na nás opět 
obrátí. V neposlední řadě i náš zřizovatel 
(Magistrát města Ostrava) nás bude jed-
notně v budoucnu podporovat v dalším 
rozvoji.
Závěrem přijměte mé pozvání na blížící se 
„Den zaměstnanců MNO“, kde bude pro-
stor k vzájemnému neformálnímu setkání.

Petr Uhlig
ředitel

Vážené kolegyně 
a kolegové,

V pondělí 1. srpna 2016 byl do funkce ředitele 
Městské nemocnice Ostrava uveden MUDr. 
Petr Uhlig. Slavnostního aktu se chopil ost-
ravský primátor Tomáš Macura a náměstek 
primátora pro sociální věci a zdravotnictví 
Michal Mariánek. Slavnostního jmenování se 
účastnili primáři, vrchní sestry a další vedoucí 
pracovníci.
Úvodní slova pronesl primátor Tomáš Macura, 
který vyjádřil své přesvědčení, že nový ředitel 
bude mít pevnou půdu pod nohama a k tomu 
dodal: „Pevně věřím, že Městská nemocnice 
Ostrava má už za sebou přechodné období 
bezvládí a s řádným novým vedením vykročí 
vstříc novým i připravovaným projektům. A že 

se nejedná jen o slova, ale došlo už k činům, 
svědčí fakt, že zastupitelstvo města schválilo 
ještě před prázdninami nový investiční fond. 
Pro rozvoj nemocnice je nachystáno 250 mili-
onů korun.“ Poté se slova ujal ředitel Městské 
nemocnice Ostrava Petr Uhlig, který přítom-
ným vzkázal: „Pevně věřím, že si u Vás časem 
získám plnou důvěru, a chci, ať víte, že dveře 
jsou ke mně do kanceláře všem otevřené, mů-
žete mě kontaktovat, navštěvovat, nikoho ne-
odmítnu. V této nemocnici mám už ze svého 
dřívějšího působení spoustu kontaktů a věřím, 
že je budeme vzájemně dále rozvíjet.“

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO

Zleva J. Rovňáková, P. Uhlig, M. Mariánek, T. Macura, S. Saksa

Městská nemocnice Ostrava  
má nového ředitele

V úterý 16. srpna 2016 se na oddělení Gy-
nekologie a porodnictví Městské nemocni-
ce Ostrava narodilo letošní 999. miminko. 
Každoročně  v  naší  nemocnici  přijde  na 
svět průměrně 1600 dětí. Mamince Zuzaně  

blahopřejeme k načasování porodu, malé-
mu Ondřejovi ke šťastnému číslu a ideál-
ním mírám 3335 g a 51 cm.
Zřizovatel statutární město Ostrava, vede-
ní Městské nemocnice Ostrava a obchodní 
centrum Forum Nová Karolina nachystalo 
pro novopečené rodiče několik překvapení. 
Náměstek ostravského primátora Michal 
Mariánek mamince věnoval jahodový dort, 
jednorázové pleny a tatínkovi slivovici. Ře-
ditel nemocnice Petr Uhlig předal kosme-
tický balíček. Primář oddělení Gynekologie  
a porodnictví Marek Ožana potěšil mamin-
ku kyticí a zástupkyně centra Forum Nová 
Karolina Šárka Kreissová darovala mamin-
ce překvapení v podobě poukázek do které-
hokoliv obchodu v rámci nákupního centra 
v hodnotě 5000 korun. 

(dokončení na str. 2)

Městská nemocnice Ostrava přivítala  
letošní 999. miminko

Personální změny 
•  od 3. 8. 2016 byl do funkce náměst-

ka ředitele pro techniku a provoz 
jmenován Ing. Zdenek Stříbný

•  od 22. 8. 2016 byl zastupováním 
funkce ekonomického náměstka 
pověřen Ing. Václav Polok
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Krátký rozhovor  
se Zuzanou Novákovou
Maminko, proč jste si vybrala naši nemocnici?
Vybrala jsem si ji proto, že dříve u Vás pra-
covala paní doktorka Pavla Vykopalová a se-
střička Barbora Konečná a já k nim chodím 
na ambulanci. V podstatě se dá říct, že mě do 
vaší porodnice poslaly právě ony dvě. Dala 
jsem na jejich doporučení a byla rozhodnu-
tá téměř okamžitě. Navíc jsem na Vás slyšela 
ty nejlepší reference. Věděla jsem, že se tady 
o mě skvěle postaráte. Tuto nemocnici mám 
ráda, chodím sem i z jiných důvodů. Musím 
říct, že porodnice je nejlepší oddělení u vás.
A jak se Vám u nás líbilo během pobytu na 
stanici šestinedělí?
Můžu mluvit jenom v superlativech. Per-
sonál je skvělý, všechno klapalo, jak mělo, 
všichni se chovali hezky a vycházeli nám 
vstříc ve všem, co jsme si přáli. Prostě péče 
na jedničku s hvězdičkou. Tuto nemocnici  
a porodnici doporučuju všem ostatním. 
Moc děkuji celému personálu. Ještě bych 
taky chtěla všem opravdu upřímně poděko-
vat za dárečky, udělalo nám to velkou ra-
dost, příště Vás budeme zajisté volit znovu.

O Moravskoslezskou sestru 2016 bojují  
tři kandidátky Městské nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava má mezi dva-
nácti finalistkami ankety Moravskoslezská 
sestra 2016 tři kandidátky. 
Jsou jimi Renáta Dobranská z oddělení Gy-
nekologie a porodnictví v kategorii Porodní 
asistentka, Dagmar Šrámková z Dětského 
rehabilitačního stacionáře a Božena Žurko-
vá z oddělení Geriatrie a Interny v kategorii 
Ambulantní a domácí péče. 
Pro naše finalistky můžete také hlasovat 
v rámci ankety Sestra veřejnosti do 31. srp-
na 2016 na této adrese: http://sestra.msk.cz/.
Našim třem sestrám přejeme mnoho úspě-
chů a těšíme se společně s nimi na slavnost-
ní galavečer, který se bude konat ve čtvrtek  
15. září 2016 v aule Vysoké školy Báňské – 
Technické univerzity Ostrava. 

(red)

(pokračování ze str. 1)
Michal Mariánek gratuloval za město Os-
trava a popřál mamince i miminku pevné 
zdraví a dodal: „Věřím, že v případě Vašeho 
dalšího těhotenství zvolíte opět Městskou 
nemocnici Ostrava.“ Petr Uhlig poblaho-
přál k narození syna Ondřeje těmito slovy: 
„Doufám, že Vám Ondřej bude přinášet 
jenom samou radost, že se Vám v naší ne-
mocnici líbilo a vše proběhlo k Vaší spoko-
jenosti.“ Šárka Kreissová z Fora Nová Karo-
lina na toto přání navázala rovněž gratulací  
a maminku pozvala k nákupům do jejich 
centra: „Rádi Vás v našem obchodním cen-
tru přivítáme a přeji Vám pohodové náku-
py. A jestli vybavíte miminko nebo potěšíte 
sebe nebo uděláte obojí, věřím, že z toho 
budete mít velkou radost.“
Ředitel Petr Uhlig pak poděkoval obchod-
nímu centru Forum Nová Karolina za dar, 
který mamince předalo s tím, že se velmi 
těší na další spolupráci. Mamince a tatínkovi 
ještě jednou blahopřejeme a přejeme mnoho 
zdraví a společných radostných chvil.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO

Městská nemocnice 
Ostrava přivítala  
letošní 999. miminko

která se uskutecní v pátek 23. 9. 2016 od 16 hodin
v areálu Landek Parku v Petrkovicích.

Zve všechny své zamestnance na akci 

Na cestu zpet vypravíme vecer autobusy z Landeku 
na dopravní uzly Námestí republiky a Hranecník.

Stejnou formou, jakou jste se registrovali, obdržíte v dostatecném 
predstihu vstupní a soutežní kartu na Vaše jméno.

Hlasujte!

Zleva Š. Kreissová, maminka Zuzana,  
M. Mariánek, P. Uhlig
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V týdnu od 1. do 7. srpna probíhá každým 
rokem „Světový týden kojení“, jehož heslem 
pro letošní rok je „Udržení prosperity“ – pro-
sperity dítěte, společnosti. U nás v republice 
má Laktační liga „Český týden kojení“, který 
se koná každoročně ve 40. týdnu roku, letos 
to je od 3. do 9. října, kdy jsou pořádány růz-
né semináře a konference. O kojení a o všem, 
co se týká kojení, o miminkách a maminkách 
si na tomto místě budeme povídat s paní  
MUDr. Zdeňkou Liškovou, která se oblasti 
kojení věnuje 20 let a už dlouhou řadu let je 
součástí týmu oddělení Gynekologie a po-
rodnictví Městské nemocnice Ostrava. Paní 
doktorka Lišková, jakožto odbornice na slovo 
vzatá, je pravidelně zvána na ty nejvýznam-
nější konference o kojení.

Paní  doktorko,  představte  nám  Laktační 
ligu? Co je to za projekt?

Laktační liga je a není projekt. Je to společ-
nost, která sídlí v Praze. Má několik funkcí. 
Ta nejdůležitější je linka na podporu kojení. 
To znamená, že maminky mohou volat a ptát 
se na všechno kolem kojení. Často to ale fun-
guje tak, že nemocnice, které se prezentují 
jako „Baby friendly hospital“, tedy nemoc-
nice přátelské k dětem, mívají své poradny, 
na které se maminky mohou obracet. K tako-
vému typu nemocnice se řadíme i my už od 
roku 1994. Další funkcí Laktační ligy je to, že 
vychovává laktační poradkyně a to jak z řad 
sester, tak lékařů. Mohou to být taky mat-
ky – laktační poradkyně, na které se mohou 
ostatní maminky obracet přes internet nebo 
Facebook. Další z mnoha funkcí je doškolo-
vání veškerého personálu, který se dostane do 
kontaktu s porody, miminky a kojením. Těch 
funkcí je ale ještě mnoho, jako například po-
řádání konferencí, seminářů, ten výčet je sku-
tečně široký, na to by nám nestačil ani tento 
Zpravodaj.  

Kojení je obsáhlé téma, dívá se na něj ně-
kdo i negativně? A pokud ano, proč si my-
slíte, že tomu tak je?

Z historického pohledu je kojení velmi dů-
ležité, první zmínky o kojení jsou už z dob 
před naším letopočtem, jinak to bylo ve 
feudální společnosti, jinak v prvobytně po-
spolné společnosti, za průmyslové revolu-
ce, jinak se na něj nahlíží v dnešní době. 
Mateřské mléko je nejvhodnější, nejpřiro-
zenější a nenahraditelná výživa pro dítě. 
Faktem je, že se stávalo, že některé matky 
nemohly z různých důvodů kojit a tak se 
hledalo něco, čemu říkáme umělá výživa. 
Dříve taky děti po narození byly ošetřová-
ny odděleně, vozily se k matkám v pravi-
delných časových intervalech a to kojení 
neprospívalo. Každé miminko potřebuje pít 
různě dlouho. Takže nějaká pravidelnost je 
tady mimo mísu, jak to bylo dříve. Děti se 
vozily matkám hromadně, dostávaly dokrm 
a matky tak po návratu domů ztrácely sebe-

vědomí, že dokážou své dítě uživit. Z těch-
to důvodů pak často o mateřské mléko 
přicházely. Obecně je 97 procent maminek 
schopno dítě kojit. Někdy se stane, že ma-
minka je rozhodnuta, že kojit nebude, tak já 
to akceptuji, ale důvod většinou neznáme. 
Někdy maminky kojí v porodnici, tím udě-
lají pro miminko hodně, když dostává to pr-
votní mléko – kolostrum (mlezivo), ale pak 
přijde domů a miminko začne krmit umělou 
výživou. Tím postupně o mléko přijdou. 
Takových případů bych ale spočítala na 
prstech jedné ruky. Na druhou stranu jsou 
občas i matky, které kojí do dvou let a pak 
přichází za námi s tím, jak přestat. 

Proč je kojení tak důležité pro novorozeně 
a miminko?

Kojení má kromě výživy taky pozitivní vliv 
na zdraví. Miminka jsou třeba méně náchyl-
ná k alergiím, nemívají potíže se zažívacím 
traktem, lépe zvládají očkování a třeba, a to 
je zajímavé, mají lepší postavení zubů, po-
kud jsou kojeny z prsu a ne z umělé lahve.  
A představte si, že kojení má pozitivní vliv 
i ve středním věku dítěte a zasahuje to až 
daleko do dospělosti. Tito lidé jsou méně ná-
chylní k obezitě, cukrovce, vysokému krev-
nímu tlaku aj. 

(dokončení na str. 4)

S MUDr. Zdeňkou Liškovou představujeme 
Laktační ligu
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Primář oddělení Neurologie MUDr. Jan Raj-
ner byl ve středu 27. července hostem odpo-
ledního magazínu Lékárna Českého rozhla-
su Ostrava. Tématem byly cévních mozkové 
příhody (CMP), které jsou druhou nejčastěj-
ší příčinou úmrtí v naší populaci. Moderá-
torkou pořadu byla Naďa Čvančarová.
MUDr. Rajner na začátku pořadu hovořil  
o příčinách CMP, která je dána nedokrvením 
mozkové tkáně, která potřebuje stálý přísun 
krve obsahující kyslík a glukózu. Pokud do-
jde k zástavě přívodu těchto zásadních živin 
pro nervovou tkáň, dochází zhruba po pěti 
minutách k jejímu odumření. Popsal kon-
krétní příčiny CMP – nedokrvení mozku  
(80 %), způsobené zúžením cévy vedoucí do 
mozku, a krvácení (20 %), kdy céva je osla-
bena, praskne a dojde ke krvácení. Popsal 

příznaky CMP, které jsou náhlé a projevují 
se poruchou řeči, poklesem koutku úst, osla-
bením končetin, jejich brněním, závratěmi, 
nejtypičtěji na jedné polovině těla. Vyjádřil 
nutnost neustálé edukace laické veřejnosti, 
důležitost prevence a nezbytnost okamžité 
lékařské pomoci při podezření na CMP za-
voláním rychlé záchranné služby. Dále po-
psal léčbu obou typů mrtvice na specializo-
vaném pracovišti.
MUDr. Rajner odpovídal také na dotazy po-
sluchačům, např. role dědičnosti při CMP. 
Celý rozhovor si můžete poslechnout na: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3675728
Děkujeme panu primáři za prezentaci 
v médiích.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Primář Jan Rajner hostem pořadu Lékárna  
na téma cévní mozková příhoda

(pokračování ze str. 3)
Má nějaký význam z fyziologického pohle-
du i pro matku?

Pro organismus maminky je kojení výhoda. 
Kojení snižuje ztráty krve v šestinedělí, sni-
žuje riziko rakoviny prsu, rakoviny vaječ-
níku, osteoporózy, depresivního syndromu  
a ten výčet je daleko širší. Vidíte, že kojení 
má blahodárný vliv i na matku. Nehledě na 
to, že maminky, které dlouhodobě kojí, odda-
lují příliš brzké otěhotnění a to taky ochraňu-
je její tělo. A když jsou děti na umělé výživě, 
tak se setkáme s tím, maminka porodí v lednu  
a v prosinci opět. A toto tělo matky vyčerpává. 

Z  vlastní  zkušenosti  vím,  že  když  moje 
manželka  přestala  po  patnácti  měsících 
kojit, dcera byla do 14 dnů poprvé nemoc-
ná  –  nachlazená  (rýma,  kašel). Mohlo  to 
být v souvislosti s ukončením kojení? 

Může to mít souvislost, a nemusí. Ale obecně 
se říká, že ty kojené děti jsou desetkrát méně 
nemocné, desetkrát méně hospitalizované. 
Možná Vaše dcera měla pouze rýmu, kdyby 
nebyla kojená, mohla mít třeba angínu nebo 
zápal plic. Díky tomu dcera ten infekt zvládla 
svépomocí, anebo jen s minimálním zásahem 
lékaře. Třeba jedním antibiotikem apod. Ko-
jené děti mívají rychlejší rekonvalescenci, 
užívají méně léků, méně antibiotik. Rodiče 
tak šetří čas strávený u lékaře. Je to pozitivní 
v mnoha směrech. A taky to šetří peníze. 

Jak dlouho doporučujete, aby bylo mimin-
ko kojené?

V prvním půl roku života je období mléčné 
výživy. Miminko nemusí dostávat prvních 
šest měsíců nic jiného než mateřské prso  
a to tvoří mléko, které je vhodné pro dítě jak 
první den a přizpůsobené jinak je třeba první 

měsíc, druhý měsíc atd. Čili každý den v tom 
prsu je vše podle jeho růstových a vývojo-
vých potřeb. Takže mléko v krabici je pořád 
stejné, ale v prsu je podle porodní hmotnosti  
a jestli se narodí v termínu nebo před termí-
nem, takže to prso tvoří mléko podle jeho po-
třeb. Od půl roku života se začíná s doplňko-
vou stravou. Ale funguje to tak, že se nejprve 
dá k prsu a pak třeba dokrm. Ale zase velmi 
pozvolna, začíná se jednou lžičkou. Není 
dobré jíst celou porci, protože miminko to 
jídlo nezná, musí si na něj zvyknout, žaludek 
a střeva rovněž pracují trošku jinak. 

Takže první den je to mléko jiné než první 
měsíc, například?

Určitě je to tak. Já se věnuju kojení 20 let  
a víme, to první mléko, kolostrum, je to nej-
důležitější, nejbohatší, nejvhodnější a pořád 
přicházejí maminky s obavami, že mají je-
nom kolostrum, zoufají si, ale už si neuvědo-
mí, že miminko před porodem v matce nepři-
jímalo žádnou jinou stravu a po narození je to 
jejich bříško takto naprogramováno, přijímá 
mlíčko po troškách a to množství pak odpo-
vídá tomu, co to dítě potřebuje. Má malý ža-
ludek, střeva, trávení musí fungovat a sání z 
prsu je pro něj taky fyzická zátěž. Dříve, když 
se děti rozvážely v pravidelných intervalech 
– obecná praxe na porodnicích – pak bylo 
zjištěno, že kojených dětí je v půl roce u nás 
i celosvětově kojeno jen pět procent. Proto se 
zaváděl program pod garancí WHO Unicef 
od roku 1992 za účelem podpory prosazování  
a ochraně kojení. Zatím se nám to daří, pro-
tože máme 50 až 60 procent kojených dětí, 
které odchází z naší porodnice.
 
Jak se ke kojení z Vašich bohatých zkuše-
ností staví maminky? Chtějí kojit všechny, 
nebo jsou i případy, kdy kojit nechtějí?

Matky kojit chtějí, záleží na tom, jaké dosta-
nou rady v porodnici a jaké dostávají rady po 
propuštění. Od nás si odnáší to, ať kojí libo-
volně dlouho, libovolně často, některým se 
nelíbí to slovo „správná technika kojení“, ale 
není to tak složitý pojem. V pohodlné polo-
ze, vzájemné poloze matky a dítěte „bříško 
na bříško“ a aby bylo na prsu tak, aby koje-
ní maminku nebolelo. Principy jsou obecné 
„know-how“, ale pro různé situace existuje 
řešení. Je to ale velice individuální a záleží 
na tom, jak rychle se oba sehrají. S postupem 
času je to prso tekutější, spouštěcí reflex na 
mléko je intenzivnější. A pak jsou rozdíly. 
Někdo pije hodinu, někdo dvě hodiny, někdy 
na žízeň, někdy na hlad, někdy jedno prso, 
někdy obě, je to různé. Důležitý je taky po-
hled matky. Některé dá dítě k prsu a řekne si 
„nemám práci“, jiná to bere jako velkou zá-
těž, opět k tomu má každá jiný postoj.

Může mateřské mléko něco plnohodnotně 
nahradit?

Plnohodnotně nahradit nemůže mateřské 
mléko nic. Ale tím, že dneska víme, jaký je 
obsah tuku, cukru, bílkovin v mateřském 
mléce, takže i firmy složení napodobují, ale 
pořád je to bílkovina kravského mléka, ne 
lidského. Do těch šesti měsíců dítě oprav-
du příkrmy nepotřebuje, protože pokud má 
maminka pestrou stravu, tak veškerou tuto 
předává miminku v mléce a to i ve správné 
teplotě. Střeva miminka taky mateřské mléko 
pochopitelně lehčeji stráví. Je možné říci, že 
se umělá výživa přibližuje mateřskému, ale 
žádna firma si nemůže dát do názvu, že má 
unikátní výživu. Unikátní sekret je pouze ma-
teřské mléko.

Děkuji za rozhovor.
Ing. David Račák

S MUDr. Zdeňkou Liškovou představujeme 
Laktační ligu
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S KNIHOVNOU  
NA CESTY
Cestování, výlety a poznávání no-
vých míst rozšiřují obzory, oboha-
cují lidského ducha, přinášejí zá-
žitky a dodávají zdravou, pozitivní 
energii. Inspiraci pro své cesty na-
leznete v Knihovně města Ostravy.
Knihovní fond zahrnuje cestopisy, 
mapy a především stovky tradič-
ních i netradičních, domácích i za-
hraničních turistických průvodců. 
Jejich prostřednictvím získáte prak-
tické informace a užitečné rady pro 
putování nejen po Čechách, Mora-
vě a Slezsku, ale po celém světě od 
Albánie až po Zanzibar. Ať už jsou 
Vaším cílem města, pohoří, národní 
parky, hrady, zámky, památné stro-
my, skanzeny, rozhledny, vodopády, 
jeskyně, propasti, katakomby, ta-
jemná místa či technické památky, 
určitě si v knihovně vyberete. 
V  nabídce jsou také publikace 
úspěšných televizních projektů Tou- 
lavá kamera a Cestománie, literár-
ní místopisy Cesty s  Bohumilem 
Hrabalem, Putování s  knihou či 
Máchův kraj, tipy na výlety s  ko-
čárkem, na kole, autem, vlakem  
a dokonce i unikátní bruslařský 
průvodce po zamrzlých českých ře-
kách, potocích a rybnících. 
Pokud se chystáte do lázní, nebo 
si jen chcete zajet pro doušek lé-
čivé vody, pak lze doporučit titul 
Minerální prameny v  Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku nebo čerstvou 
novinku Kam za živou vodou, která 
popisuje zázračné studánky, léčivé 
a minerální prameny, zapomenuté 
i věhlasné lázně či duchovní místa 
s vodou spojená. Každá lokalita je 
doplněna GPS souřadnicemi, infor-
macemi o schůdnosti terénu a tipy 
na atraktivní místa v okolí vodních 
pramenů.
Vyberte si v katalogu Knihovny měs-
ta Ostravy na www.kmo.cz, nebo 
přijďte rovnou osobně do  ústřední 
knihovny na ul. 28. října 2 u Sýkorova 
mostu, či do některé z 27 poboček 
knihovny v městských obvodech. 
Mnoho štěstí na cestách a bezpečný 
návrat zpět přeje Vaše Knihovna!!!
Těšíme se na Vás.

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

V Městské nemocnici  
Ostrava proběhne výstava  
o popáleninách

 Přerušte kontakt se zdrojem popálení. Hořící oděv co nejrychleji uhaste.

 Ze zasažených částí těla sundejte oblečení, přiškvařenou látku nestrhávejte.

 Okamžitě začněte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů). 
 K chlazení nepoužívejte přímý kontakt s mraženými potravinami, ledem či sněhem. (Popálenina se může ještě   
 zhoršit.)

 Chlaďte co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby) – chlazením zabráníte prohlubování   
 popálenin a ulevíte od bolesti.

 Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní    
 popáleného). V případě ochlazování větší plochy hrozí podchlazení.

 Volejte záchrannou službu (155, 112).
 Nesnažte se čerstvě popáleného dopravit do nemocnice sami – díky prožitému šoku a strachu o blízkého můžete 
 za volantem zbytečně riskovat. Navíc se nebudete během řízení moct věnovat ochlazování popálené tkáně, což   
 je v této poúrazové fázi důležité.

 Sundejte prstýnky, řetízky a náramky, které mohou po rozvoji otoku působit jako škrtidlo.

 Na popálenou plochu nedávejte žádné zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.

PRVNÍ POMOC
Správně poskytnutá první pomoc může postiženému zmírnit 
hloubku popálení, délku jeho rekonvalescence a také míru 
trvalých následků. A hlavně – může zachránit život.

1

2

3

4

5

6

7

8

www.norwaygrants.cz
www.popalky.cz
www.popaleniny.cz

Supported by grant from Norway. 
Podpořeno grantem z Norska.

Naše nemocnice bude další zastávkou putov-
ní výstavy „Příběhy, které mohou zachránit 
život“. Jejím cílem je prevence a osvěta popá-
leninového úrazu. Tato výstava už proběhla 
v nemocnicích v Brně, Jihlavě a Zlíně a po-
stupně proběhne ve všech krajských městech. 
Událost v naší nemocnici uspořádá organiza-
ce Popálky, o.p.s., což je nestátní nezisková 
organizace, která pomáhá lidem po popále-
ninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se 
s fyzickými, sociálními a psychologickými 
důsledky takového úrazu. 
Na jednotlivých bannerech jsou nenásilnou 
formou popisovány obyčejné příběhy dětí 

a mladistvých, kterým se podobná nehoda 
stala. Jsou to rovněž příběhy, se kterými se 
můžete setkat i vy nebo někdo vám velmi 
blízký. Proto, prosím, neváhejte a přijměte 
pozvání na tuto velmi zajímavou a poučnou 
výstavu. Ta bude určena jak zaměstnancům 
Městské nemocnice Ostrava, tak i široké ve-
řejnosti.
Výstava proběhne v termínu od 15. září do  
3. října 2016 ve vstupních prostorách pavilo-
nu Radiologie a zobrazovacích metod a oddě-
lení Rehabilitace. 
Jste srdečně zváni!

(red)
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Máme za sebou první pololetí roku 2016, což 
můžeme považovat za příležitost pro takové 
malé „ohlédnutí v poločase.“ Jak se vedlo 
webovým stránkám naší nemocnice?
Jako první se podívejme na počet návštěv, 
kde v prvním pololetí tohoto roku došlo 
proti stejnému období roku 2015 k pokle-
su o 5 %. Celkem zaznamenaly „webovky“ 
166 761 návštěv, tedy v průměru kolem  
911 návštěv denně. Zatím nejúspěšnějším 
dnem bylo v tomto ohledu pondělí 16. květ-
na, kdy jsme zaznamenali 1452 návštěv. Ve 
47 % procentech případů se jedná o uživate-
le, kteří se na naše webové stránky opakova-
ně vrací, v 53 % pak o nové návštěvy.
Z hlediska regionálního rozdělení se čísla  
v podstatě nezměnila: 96,8 % návštěvníků je 
z ČR, 1,0 % ze Slovenska. Z dalších zemí 
následují Německo, Velká Británie, Spojené 

státy, Polsko a Rakousko. Zaznamenali jsme 
však i návštěvy z Finska nebo Súdánu.
Půjdeme-li na úroveň měst, jistě nebude 
překvapivým zjištěním, že 49,7 % návštěv-
níků je z Ostravy a okolí. Dalších 17,2 % 
se podívalo na naše stránky z Prahy, 3,1 %  
z Havířova, 2,4 % z Hlučína, 2,1 % z Frýd-
ku-Místku a 2,0 % z Opavy.
Podívejme se nyní na softwarovou výbavu, 
kterou návštěvníci používají. Nejčastějším 
prohlížečem je Google Chrome, který si po-
lepšil z loňských 34,7 % na 42,9 %. Kleslo 
zastoupení Internet Exploreru (ze 30,9 % 
na 27,2 %) a Mozilla Firefoxu (ze 20,1 % 
na 15,7 %).  V 71,5 % používají uživatelé 
operační systém Windows, je však evidentní 
nástup mobilních technologií – na druhém 
místě je se 20,5 % Android, na třetím pak se 
4,9 % iOS. Naše stránky přitom umí naserví-

rovat telefonům a tabletům „odlehčenou“ 
verzi obsahu, která je vhodnější pro zobra-
zení na menší dotekové obrazovce a méně 
náročná na přenesená data.
Nejnavštěvovanější je hned po úvodní strán-
ce sekce Klinická oddělení. Velký zájem je 
o nabídku pracovních příležitostí, která za 
pololetí přilákala 26 477 návštěv. Následu-
jí sekce Pacient/Návštěvník – Ambulance 
a poradny a Lékařská pohotovostní služ-
ba – Pohotovost. Z klinických oddělení má 
nejnavštěvovanější stránku Gynekologie  
a porodnictví, následují Ortopedie a Chirur-
gie a úrazová chirurgie.
Zdroj statistických dat: Google Analytics

Karel Kilián
Odbor informačních  

a komunikačních technologií

Zhodnocení webových stránek MNO  
za první pololetí tohoto roku

V Městské nemocnici Ostrava se prakticky 
vzdělávaly studentky Střední zdravotnické 
školy Humenné. Šest studentek bylo rozdě-

leno na jednotlivá pracoviště, kde v průběhu 
června 2016 absolvovaly stáž. Praxe probí-
hala na odděleních Geriatrie a Interna, Chi-
rurgie D, Urologie, Neurologie B, Ortopedie 
B a Neurochirurgie.
Studentky třetího ročníku absolvovaly stáž 
v rámci souvislé odborné praxe. Cílem bylo 
upevňování stávajících a nácvik nových 
zručností a dovedností při ošetřovatelské 
péči o pacienty s jednotlivými lékařskými 
diagnózami. „Přínosem stáže je to, že pracu-
jí na odděleních, která ještě neabsolvovaly 
v sídle školy,“ říká vyučující Nataša Sivul-
ková, která studentky na stáži doprováze-
la v jejich druhém týdnu. Ta vystřídala po 
prvním týdnu paní učitelku Slavomíru Ba-
níkovou. Studentky absolvují během praxe 
i odborné stáže na jiných pracovištích. Na-
vštívily jednotku intenzivní péče a Aneste-
ziologicko-resuscitační oddělení Vítkovické 
nemocnice, byly v hospici Svatého Lukáše 
v Ostravě, podívaly se rovněž do Popáleni-
nového centra Fakultní nemocnice Ostrava 
a v naší nemocnici si prohlédly za ostrého 
provozu hyperbarickou komoru. 
Výměna studentů probíhá ve spolupráci se 
Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbor-

nou školou v Ostravě. Ostravští studenti byli 
v červnu 2015 na obdobné stáži v Humen-
ném v rámci programu Erasmus. Studenti 
pracovali v nemocnici A. Leňa a v zařízení 
sociálních služeb Slnečný dom v Humen-
ném. Na tomto místě je důležité zmínit, že 
výměna studentů je výsledkem projektové 
spolupráce obou škol. 
My jsme při práci oslovili Michaelu Sičá-
kovou, která nám potvrdila, že se jí Ostrava 
moc líbí. „Vaše město je krásné, nejvíce mě 
zaujala Dolní oblast Vítkovic a Nová radni-
ce. V Městské nemocnici se mi pracovalo 
dobře a stáž byla určitě přínosem pro mou 
budoucí praxi,“ dodala Michaela. Student-
ky ale v Ostravě netrávily čas pouze v ne-
mocnici na praxi, ale zpříjemňovaly si ho 
návštěvami zábavných a kulturních zaříze-
ní. Byly se podívat na historické centrum 
Ostravy, navštívily Novou radnici, Landek 
Park, Technické muzeum v Dolní oblasti 
Vítkovic, představení v divadle Antonína 
Dvořáka Labutí jezero, zašly si do kina  
a také si zaplavaly na letním koupališti ve 
Staré Porubě.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Šest slovenských studentek  
na praxi v Městské nemocnici Ostrava

Porovnání návštěvnosti: rok 2015/2016 – první pololetí
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Poděkování Dětskému lékařství
Vážená paní Jozková, už dlouho se chystám vám 
napsat e-mail, nicméně dostala jsem se k tomu 
až teď po x týdnech. Před dvěma měsíci jsme 
u vás byli hospitalizováni s Adámkem M. Vím, 
že tam máte maminek a miminek tolik, že už si 
nás možná ani nebudete pamatovat (poznávací 
znamení by mohly být „státnice a záněty osmi-
ček“), nicméně bychom vám a vašim kolegyním, 
lékařkám i sestrám chtěli moc poděkovat za to, 
jak jste se o nás krásně starali a našeho malého 
tak pěkně vypiplaly. Z původních 2 kg už nám 
pěkně narostl na skoro 5 kg, pro ilustraci posílám 
fotky toho našeho tlusťocha☺.
Děláte svou práci moc dobře a ještě jednou díky 
za vše! rodina M.

Poděkování oddělení  
Dermatovenerologie
Byla jsem velmi spokojená s péčí i přístupem 
personálu. Děkuji. N. B.

Chirurgická nástavbová ambulan-
ce – děkuji sestře H. Klimešové
Chtěl bych poděkovat a vyzvednout práci a pří-
stup sestry Hany Klimešové, která si za svou 
činnost zaslouží ocenění. Již delší dobu navště-
vuji ambulanci na převazy a její aktivita při 
činnosti na jejím pracovišti je naprosto skvělá. 
Ještě jednou děkuji za to, že takové sestry máte 
na svém provozu. Více takových obětavých lidí!

Pacient v péči tohoto oddělení Stanislav H.

Lékařská pohotovostní služba 
Varenská
Děkuji za ošetření na lékařské pohotovostní služ-
bě, byla jsem nadmíru spokojena s profesionál-
ním a pečlivým přístupem, který nemocnice měla, 
a to i přesto, že byl víkend. Přišla jsem s bolestí 
močového měchýře a nakonec jsem se dostala na 
Urologii, kde bylo cíleně nasazeno antibiotikum. 
Děkuji za pomoc. Hana P.

Poděkování Rehabilitaci
Dobrý den, pane řediteli, přesto, že jste ve 
své funkci teprve velmi krátce, děkuji Vám za 
skvělou práci vašich podřízených. Od květ-
na do srpna letošního roku jsem docházela na 
rehabilitační oddělení vaší nemocnice. Přístup  
i organizace všech zaměstnanců, se kterými 
jsem se setkala, byla naprosto skvělá.  Prosím 
poděkujte jim za mě.
Přeji Vám mnoho úspěchů a spokojených pacientů.

Daniela H.

Porodnice MNO
Před pár týdny jsme přijeli domů s partnerkou 
a dcerou z Vaší porodnice. Byly to úžasné čtyři 
dny plné ochoty, porozumění, vstřícnosti a pro-
fesionality. K tomu krásné a příjemné prostředí, 
jak na porodním sále, tak i na nadstandardním 
pokoji na šestinedělí.
To vše přispělo k tomu, že nejen partnerka, ale 
i já (mohl jsem s partnerkou být celou dobu na 
porodním sále) jsme se u Vás cítili moc dobře. 
Věřím, že kdykoliv si partnerka v budoucnu 
vzpomene na svůj první porod (kterého se tak 
obávala), vyvolá jí to úsměv na tváři a jenom 
samé příjemné vzpomínky.
Chtěli bychom tak s partnerkou společně moc po-
děkovat všem lékařům a sestřičkám, kteří se na 
našem porodu podíleli a pečovali jak o partnerku, 
tak o naši dceru, že se mohly cítit jako v bavlnce.
S pozdravem a přáním samých spokojených ma-
minek a zdravých miminek Bronislav B., 

Renáta B. a naše dcera Violka

Urologie
Ráda bych Vám poděkovala za péči věnova-
nou mému otci (Evald M.). Kromě neobyčejné 
vstřícnosti a profesionálního přístupu velmi 
oceňujeme rychlost, kvalitu i komplexnost vy-
šetření. Vzhledem k otcově fyzickému stavu 
bylo toto vše nedocenitelné nejen z pohledu 
jeho samotného, ale také nás nejbližších. 
Děkuji panu primáři, vrchní sestře i dalšímu 
personálu a přeji úspěchy ve Vaší náročné práci. 

Karla T.

MNO šetří životní prostředí

ZINEK

NIKL

OLOVO

OCEL

KOBALT

MANGAN

STŘÍBRO

KADMIUM

LITHIUM

MĚĎ

střešní okapy, kosmetika, popelnice

turbíny, příbory

autobaterie

kovové konstrukce

nástrojová ocel

barvení skla, keramiky a tkanin

šperky, mince, CD/DVD disky

akumulátory

dobíjecí baterie, sklokeramické varné desky

elektrické vodiče, chladiče

Zn

Ni

Pb

Fe

Co

Mn

Ag

Cd

Li

Cu

OSVĚDČENÍ
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RNDr. Petr Kratochvíl

jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.

Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

   Společnost odevzdala v roce 2015 k recyklaci celkem 

 Z tohoto množství bylo recyklací získáno 
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

pro společnost

M stská nemocnice Ostrava, p ísp vková organizace

85 kg použitých baterií.

55 kg kovonosných druhotných surovin,

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Městská nem. Ostrava

ZA ROK 2015 JSTE ZAJISTILI SBĚR 3 272 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
56 MWh

Úspory vody *
242 m3

Úspory ropy **
3 245 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 50 t

Úsporu primárních
surovin
2 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 11 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 245 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
47 715 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.



STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XVI / ČÍSLO 8 / SRPEN 2016

Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města    Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava • Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava,

Nemocniční 898/20A Ostrava-Moravská Ostrava pro vlastní potřebu • Sazba: Dorota Lubojacká, e-mail: dorota.lubojacka@xmedia.cz • Náklad 2 000 výtisků • Neprodejné

Foto: Ing. David Račák, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková • Odpovědní redaktoři: Ing. David Račák, Bc. Lucie Branná – Referát TM.

Registrace MK ČR E 15437 • Jazyková úprava: Bc. Lucie Branná

V měsíci srpnu  
slaví významné  

životní jubileum:
MUDr. Zdeňka Lišková 

MUDr. Marie Rydlová, Ph.D.
Lenka Berkusová 
Lucie Janošová 
Jana Kolaříková 
Rosalie Pigulová 
Jana Hamrusová 
Jana Jiříkovská 

Zdeňka Popková 
Dana Rippová 
Eva Slezáková 
Eva Tobolová 

Šárka Bařinková 
František Beneš 

Šárka Fuková 
Tomáš Choleva 

Alena Puchnerová 
MUDr. Rostislav Sojka 

Margit Tvrdá

Pracovní výročí
45 let v MNO:

MUDr. Václav Klimeš
MUDr. Emílie Krobová 

Jana Odzemcová 

40 let v MNO:
Vladimíra Michalská

Věra Záviská

35 let v MNO:
MUDr. Čestmír Ramík 

Iva Reková 
MUDr. Norbert Semenďák 

MUDr. Jan Sikora

30 let v MNO:
Marie Brožová 

Mgr. Šárka Ličková

25 let v MNO:
Gabriela Gáborová

MUDr. Ivo Horák 
Naděžda Kamišová

Margareta Skarlatosová  

Všem jubilantům gratulujeme!

DARUJI 
do dobrých rukou, nejlépe starším li-
dem, psa jorkšíra 6,5 roků, váží 4,3 kg.  

Rony je velmi klidný, mazlivý, přítulný, 
poslušný, neštěkavý, zvyklý na gra-
nule. O pána přišel, sama mám štěně  
„v pubertě“ a nemohu se Ronymu vě-
novat, jak by si zasloužil.

Kontakt:  martina.havlickova@mnof.cz 
+420 596 194 847

Oddělení Neurologie –  
as. MUDr. Klečka
Vážení, 
rádi bychom touto cestou poděkovali vaší ne-
mocnici, především pak oddělení Neurologie 
– ženy a panu asistentovi MUDr. Klečkovi za 
jeho lidský přístup a výbornou péči o mou sest-
ru Kateřinu O., která byla ve vaší nemocnici 
hospitalizována začátkem měsíce srpna 2016. 
Pan asistent Klečka naší Katce, doslova, za-
chránil život. Probral s námi všechny možné al-
ternativy, počkal na nás po své pracovní době, 
aby nám mohl sdělit novinky o jejím zdravot-
ním stavu a byl vždy ochotný pomoci a poradit.
O takovém přístupu jsme si, bohužel, v jiné ost-
ravské nemocnici mohli nechat jen zdát. 
Naše poděkování rovněž patří i sestřičkám  
z lůžkového oddělení Neurologie – ženy, kte-
ré jsou moc prima a s pacienty jednají jako  
s lidmi, ne jako s obtížným hmyzem, kterého se 
musí co nejdříve zbavit.
Ještě jednou moc děkujeme, a prosím, hýčkejte 
si takové lékařské kapacity jakým bezesporu 
MUDr. Klečka je!
S pozdravem Ivana a Jiřina P.

Děkuji – Ortopedie A
Byla jsem ve vaší nemocnici na Ortopedii A 
pouze tři dny, ale i za tuto dobu vám chci podě-
kovat za vzornou péči a ochotu sestřiček i ostat-
ního personálu. Za čistotu a vlídnost. Lékařům, 
kteří mě operovali – hlavně doktoru Gavlíčko-
vi. Odcházím s dobrým pocitem a děkuji za vše.

pacientka Zdeňka P.

Poděkování LDN
Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu 
LDN Radvanice, stanice A, za příkladnou péči  
o mou nemocnou maminku paní Emilii J. v době 
jejího pobytu v Radvanicích. Maminka byla po 
úraze operována v MNO a následně přemístěna 
k doléčení v LDN Radvanice. I přes její pokro-
čilý věk jí byla věnována všestranná péče celého 
kolektivu pod vedením MUDr. M. Černého. Pří-
stup sester, zdravotního personálu a všech, kteří 
o nemocné pečují, byl profesionální a velmi lid-
ský. Velmi kladně je třeba hodnotit čistotu jak 
prostředí, tak i v péči o pacienty.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří 
se zasloužili o to, aby se naše maminka vrátila 
do domácího prostředí.

Lumír J., syn
Václavovice

Poděkování za zdravotní péči 
Neurologie/Neurochirurgie
Vážené vedení Městské nemocnice Ostrava, 
tímto bych chtěla poděkovat za ochotu, starost-
livost, lidskost a hlavně bezchybnou a kvalit-
ní zdravotní péči, která mi byla poskytnuta ve 
dnech 06.–09.05.2016 na neurologickém oddě-
lení a ve dnech 09.–19.05.2016 na neurochirur-
gickém oddělení Městské nemocnice Ostrava. 
Ve Vaší nemocnici jsem byla z mé strany velice 
nečekaně hospitalizována po plánovaném vy-
šetření CT hlavy a následné neplánované mag-
netické rezonanci. Za veškerá vyšetření, která 
mi byla poskytnuta, jsem velice vděčná. 
Velké poděkování patří lékařům a sestrám na 
neurologickém oddělení, kde se o mě velice 
dobře starali. Dále musím z celého srdce po-
děkovat celému kolektivu lékařů a sestrám na 
neurochirurgickém oddělení. Zdravotní péče na 
tomto oddělení je naprosto profesionální a také 
velice lidská. Jmenovitě chci poděkovat panu 
primáři M. Starému a panu doktorovi P. Tuč-
kovi, kteří se na mém zákroku podíleli. Jejich 
práce si zaslouží velký obdiv a poděkování, 
neboť díky nim dnes mohu řešit běžné starosti. 
Veškerý personál (lékaři, sestry, ošetřovatelky) 
na oddělení Neurochirurgie si zaslouží velké  
D Ě K U J I ! 
Jmenovitě děkuji: 
Gabriele Desaťové – staniční sestra lůžkové stanice 
A všem sestřičkám a ošetřovatelkám za pozi-
tivní přístup a pomoc v nesnadných situacích. 
Dále děkuji oddělení JIP Neorochirugie, kde mi 
sestry pomohly strávit dlouhé dny po operaci. 
Mgr. Šárce Trčkové – staniční sestra JIP 
Lucii Tajdušové, DiS. – sestra (která mi po-
mohla s úsměvem projít pooperační zotavení 
na JIP oddělení) 
Ještě jednou z celého srdce děkuji za tak skvě-
lou péči, profesionální přístup a také pozitivní 
energii, kterou jsem díky péči Vašich skvělých 
zaměstnanců dostala.  Kateřina H.

Poděkování zaměstnancům  
Oddělení údržby MNO
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
řemeslníkům, kteří se podíleli na pracích 
během malování Interny. Zvláště pak natě-
račům, stolařům, zámečníkům a elektriká-
řům. Vynaložili velké úsilí a každý problém 
zvládli velice dobře. Děkuji i touto cestou. 
 Ludmila Palová

vrchní sestra Interna

Chtěla bych moc poděkovat za práci všem 
pánům:-), kteří se podíleli na opravě na-
šich polic na novorozenecké JIPce. Ať už 
se jedná o pány, kteří police odmontovali, 
vybrousili, nalakovali, a taky malíře, kteří 
následně opravili porušenou stěnu. Jelikož 
se vše dělalo během provozu a hodně jsme 
na police spěchali – chci ještě jednou po-
děkovat za jejich vstřícnost, ochotu a hlav-
ně rychlost při vyřešení mého požadavku. 
Máme to moc krásné :-)

Miluše Jozková, DiS.
Dětské lékařství, staniční sestra

Pochvala oddělení ORL
Vážený pane řediteli, 
dovolte, abych pochválila Vaše oddělení ORL 
– jak ambulanci, tak i lůžkovou část ORL  
v nemocnici.
Ležela jsem v minulém měsíci u Vás na lůžko-
vém oddělení ORL a musím říci, že vybavení 
oddělení, přístup lékařů, zdravotních sester... 
prostě se vším jsem byla spokojená a chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem za příkladný 
přístup k pacientům.
S přáním hezkého dne Marie Š.


