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Ve čtvrtek 15. září 2016 byla ve vstupních 
prostorách pavilonu Rehabilitační a fyzikální 
medicíny a Radiologie a zobrazovacích me-
tod slavnostně zahájena výstava s názvem 
„Příběhy, které mohou zachránit život“, kte-
rá je určena jak zaměstnancům, tak i široké 
veřejnosti.
Slavnostní zahájení proběhlo za účasti ná-
městka primátora statutárního města Ostrava 
Michala Mariánka, ředitele Městské nemoc-
nice Ostrava Petra Uhliga, ředitelky nezisko-
vé organizace Popálky o.p.s. Jany Lacinové 
(foto druhá zprava). Přítomni byli rovněž 
další pracovníci jak neziskové organizace, 
tak i zaměstnanci naší nemocnice. 

(dokončení na str. 2)

Druhý ročník ankety o Moravskoslezskou sestru roku 2016 zná 
své vítězky. Jednou z „NEJ“ sestřiček našeho regionu je i Dagmar  
Šrámková, DiS., z Dětského rehabilitačního stacionáře Městské  
nemocnice Ostrava.

Výstava na téma popáleniny  
v Městské nemocnici Ostrava

Vyhlášení probíhalo na slavnostním galave-
čeru v aule Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity Ostrava. Letos se v pěti kategoriích 
utkalo celkem 69 zdravotnických pracovníků, 
které do soutěže nominovala odborná veřej-
nost. Podmínkou pro zařazení byla minimálně 
pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění za 
dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči pak 
25 let. Do finálového večera postoupilo 12 fa-
voritek ve čtyřech kategoriích (Sestra u lůžka, 
Ambulantní a domácí péče, Porodní asistent-
ka, Paliativní a hospicová péče), které zvolila 
odborná komise spolu s vítězkou kategorie 
Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatel-
ské péči. Porota pak vybrala absolutní vítězky, 
které získaly certifikát s titulem. Anketa byla 

letos rozšířena i o soutěž veřejnosti, ve které 
mohli lidé dát on-line svůj hlas někomu, kdo 
pomohl jim, jejich blízkým nebo přátelům. 
Vítězkou v kategorii Ambulantní a domácí 
péče se stala Dagmar Šrámková, DiS., z Dět-
ského rehabilitačního stacionáře. Městská ne-
mocnice Ostrava měla mezi finalistkami anke-
ty Moravskoslezská sestra 2016 ještě další dvě 
kandidátky. Byly jimi Mgr. Renáta Dobranská 
z oddělení Gynekologie a porodnictví v kate-
gorii Porodní asistentka a paní Božena Žur-
ková z oddělení Geriatrie a Interny v kategorii 
Ambulantní a domácí péče.
Vítězce gratulujeme a všem našim nominova-
ným děkujeme za obětavou práci pro pacienty  
a skvělou reprezentaci naší nemocnice. (red)

Ředitel MNO se zástupkyněmi  
organizace Popálky o.p.s.

Ocenění pro nejlepší sestřičky v kraji  
putovalo i do Městské nemocnice Ostrava

Novinka v oblasti 
kosmetických služeb 
na oddělení Gynekologie  

a porodnictví pro maminky 
po porodu 

Oddělení Gynekologie a porodnictví  bude 
mít od 1. 10. 2016  novinku pro všechny 
maminky po porodu. Každá, která projeví 
zájem se vrátit domů nalíčená, může vyu-
žít zdarma kosmetické služby a poraden-
ství vizážistky.
Informace poskytneme na předporodním 
kurzu, exkurzi a také přímo na oddělení po 
porodu. Jsme jedinou porodnicí v Ostravě, 
která takovéto služby bude poskytovat.

Mgr. Dana Cechelová
vrchní sestra oddělení

Personální změny 
•  od 1. 9. 2016 bylo nově zřízeno Od-

dělení bezpečnosti a krizového říze-
ní, které je organizačně začleněno do 
přímé působnosti náměstka ředitele 
pro techniku a provoz. Vedoucím od-
dělení je pan Jiří Pačka, který řídí:
– Referát BOZP a PO
–  Referát ostrahy a informační služby
–  Referát technické ochrany a CO
–  nově zřízený Referát krizového řízení

•  od 1. 9. 2016 byla panu Vladimíru 
Rumpovi přidělena funkce energetik

•  od 9. 9. 2016 byla pověřena zastupo-
váním funkce  vedoucího Odboru ob-
chodního Ing. Jana Vlčková

•  od 15. 9. 2016 se stala vedoucí Od-
dělení logistiky Mgr. Lenka Čintalová
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První školní den  
na oddělení Dětského lékařství

Dětští pacienti, kteří byli hospitalizováni  
v Městské nemocnici, zahájili ve čtvrtek  
1. září nový školní rok. Popřát jim štěstí, mno-
ho úspěchů ve škole a k tomu rozdat dárky 
přišly dvě členky promotýmu Hitrádia Orion.
Každý dětský pacient dostal červený batůžek 
s mnoha poklady. Dětem se návštěva moc 
líbila, dokonce zapomněly na své bolístky. 
„Vždycky jsme rádi, když mají děti nějaké 

rozptýlení, které jim svým způsobem i po-
máhá v léčení. Hitrádiu Orion a jeho pro-
motýmu moc děkujeme za milou návštěvu  
a dětem přeji za naše oddělení brzké uzdra-
vení a úspěšný celý školní rok, hlavně už bez 
hospitalizace,” dodala na závěr vrchní sestra 
oddělení Jana Šadibolová.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

(pokračování ze str. 1)
Ředitelka Jana Lacinová poděkovala za or-
ganizaci a poskytnutí prostor pro putovní 
výstavu a dodala: „Já jsem v podstatě taky 
pacient. Ve 13 letech jsem vylezla na vagon 
a dostala jsem zásah elektrickým proudem  
o síle 25 tisíc voltů. Následky si nesu do-
dnes. Proto chceme výstavou zvýšit pově-
domí o nebezpečí úrazu popálením. Popále-
ní je taky jednou z nejbolestivějších zranění  
a zvlášť u dětí to pak mívá nedozírné násled-
ky.“ Všichni přítomní se shodli, že se v ži-
votě setkali ať už u sebe, nebo u rodinných 
příslušníků a známých s nějakou formou  
popálení. 
Putovní výstava se skládá z 10 příběhů dětí  
a mladých lidí, kterým do života vstoupil 
popáleninový úraz. Příběhů se špatným 
začátkem, ale se šťastným koncem. Ty ne-
násilnou, ale emotivní formou připomínají, 
jak je snadné popálit se a jak málo stačí, 
aby se Vám nebo Vašim blízkým život dra-
maticky změnil. Zároveň ukážou sílu vůle 
popálených i lidí kolem nich. 
Na výstavu jste srdečně zváni až do 3. října.

(red)

Výstava na téma  
popáleniny  
v Městské nemocnici 
Ostrava

Po dva zářijové víkendy se posádka zdra-
votníků Městské nemocnice prezentovala 
na významných akcích v Ostravě. Tou prv-
ní byl v neděli 11. září již. 9. ročník akce 
„Hrad žije první pomocí“, konané na Slez-
skoostravském hradě, tou druhou byly ná-
sledující víkend 17.–18. září „Dny NATO  
v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR“. 

Nádherné slunečné počasí přilákalo v neděli 
11. září stovky návštěvníků na Slezskoost-
ravský hrad v Ostravě. Uskutečnil se tam 
již 9. ročník akce „Hrad žije první pomocí“, 
pořádaný Záchranným týmem Českého čer-
veného kříže Ostrava. Zúčastnila se jí také 
Městská nemocnice Ostrava. Posádku MNO 
reprezentovala vrchní sestra LPS Helena 
Pasterňáková a všeobecná sestra Jana Hlo-
žánková, které zájemcům měřily glykémii  
a krevní tlak, rozdávaly edukační materiály 
a odpovídaly také na četné dotazy. „Zájem-
ců bylo hodně, během celého dne si nechalo 
cukr a tlak změřit přes 130 návštěvníků,“ 
sdělila nám vrchní sestra Pasterňáková.  
Účastníci akce si měli možnost také prohléd-
nout dva sanitní vozy MNO pod taktovkou 
řidičů Ondřeje Kříže, Jiřího Zajíce a Jakuba 
Tišlera. Ti se spolu se setrou Hložánkovou 
také zúčastnili simulované dynamické ukáz-
ky dopravní nehody.

Přes deštivé počasí se v sobotu 17. září nej- 
větší bezpečnostní přehlídky v Evropě po-
řádané na Letišti Leoše Janáčka Ostrava  
v Mošnově zúčastnilo na 45 tisíc návštěvní-
ků, v neděli 18. září asi 85 tisíc lidí. Měst-
ská nemocnice Ostrava představila své dvě 
nejnovější sanitky značky Renault Master. 
Zdravotníci nemocnice edukovali přícho-
zí o záchraně života, srdeční masáži apod.  
U stánku proběhly ukázky první pomoci 
pro laickou veřejnost na figuríně v život-
ní velikosti, lidé měli možnost si prakticky 
vyzkoušet, jak náročná je resuscitace. Velký 
zájem z řad hlavně dětských návštěvníků 
byl o prohlídku sanitek. Na vše se podívat, 
osahat, vyzkoušet vybavení, zahoukat. Tým, 
sestry Jarmila Lazarová, Jana Hložánková, 
Sabina Psennerová, Daniela Čajčíková, řidi-
či Tomáš Goj, Tomáš Popelka, Ondřej Kříž, 
Milan Tyleček, ošetřil také několik drobných 
zranění.
„Velmi mě těší, že jsme se takové akce zú-
častnili a lidem se prezentovali. Praxe uka-
zuje, že je neustále potřeba občany vzdělávat 
v problematice bezprostřední záchrany živo-
ta a o toto jsme se snažili na našem stanoviš-
ti,“ řekl závěrem ředitel Městské nemocnice 
Ostrava Petr Uhlig.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Městská nemocnice Ostrava se úspěšně prezentovala 
na akci „Hrad žije první pomocí“ a „Dny NATO  
v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR“

Hrad žije první pomocí

Dny NATO
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Co byste řekla o svém oborném kurzu 
komplexní péče o pacienty se stomií. Jaké 
od něj máte očekávání?

Impulzem pro realizaci těchto kurzů byl 
deficit informací zdravotnického personálu 
v dané problematice a také potřeba samot-
ných pacientů. Nemocní se stomiemi mohou 
být v průběhu svého života hospitalizováni 
na kterémkoliv oddělení a očekávají od nás 
zdravotníků pomoc a profesionální přístup. 
Proto je potřeba, aby se sestry v této proble-
matice neustále vzdělávaly. Jsem přesvědče-
ná, že kvalitní a týmově organizovaná péče 
může pozitivně ovlivnit kvalitu života našich 
pacientů.  

Na kurzu proškolujete všeobecné sestry? 
Co je jeho cílem?

V letošním roce proběhne odborný certi-
fikovaný kurz ve třech termínech. Je určen 
sestrám všech oddělení, které zde získají zá-
kladní informace o onemocněních vedoucích 
k založení stomie, předoperační péči, eduka-
ci pacientů, novinkách v péči o stomie, kom-
plikacích stomií, dietním režimu, klubech 
stomiků atd. Úroveň získaných poznatků si 
účastnice ověří formou vědomostního testu. 
Vzhledem k velkému počtu zájemkyň budou 
stanoveny další termíny pro rok 2017. Mým 
cílem je zvýšit kvalitu poskytované péče  
o nemocné se stomiemi na všech pracoviš-
tích MNO, podílet se na vzniku a zavedení 
standardu a zavést a sjednotit monitoring 
kvality stomické péče.  

A co bude dál? Jedná se o jednorázový 
kurz, nebo budete s proškolenými sestra-
mi i nadále v kontaktu?

Je důležité, aby sestry měly aktuální zdroj 
informací, možnost výměny zkušeností  
a vzdělávaly se kontinuálně. Ve druhé fázi 
vzdělávacího programu plánuji vybrat z kaž-
dého pracoviště sestru, která se bude účastnit 
pravidelných „stomických setkání u kulatého 
stolu“. Kontaktní sestry zde budu informo-
vat o novinkách v ošetřovatelské péči, sto-
mických pomůckách a příslušenství, sociální 
problematice atd. Výměna zkušeností, řešení 

konkrétních kazuistik a aktuálních problémů 
jednotlivých pracovišť se stomasestrou a dal-
šími členy ošetřovatelského týmu pomohou 
v MNO systematicky a komplexně uspoko-
jovat potřeby nemocných, kteří o svou stomii 
nemohou nebo neumí pečovat. 

Víme, že jste se zúčastnila stomického 
kurzu pro sestry v rámci pilotního pro-
jektu Ministerstva zdravotnictví ČR. Díky 
němu se zvyšují kompetence sester. Může-
te nám o něm prozradit více?

Ano, byla to pro mě velmi cenná zkušenost. 
Tohoto unikátního vzdělávacího programu 
se zúčastnilo 15 stomasester z 13 krajů ČR. 
Cílem programu bylo sjednotit stomickou 
a kolorektální problematiku, umožnit sto-
masestrám další vzdělání v oboru tak, aby 
mohly uplatnit získané odborné znalosti  
a dovednosti v péči o dispenzarizované pa-
cienty na kvalitativně vyšší odborné úrovni, 
výrazně podpořit jejich rozvoj a s tím sou-
visející kompetence. Na tvorbě a realizaci 
vzdělávacího programu se podílely specialis-
tky v koloproktologii z Velké Británie a NCO 
NZO v Brně. Ke spolupráci na projektu byli 

přizváni také odborníci z 3. LF UK v Praze 
a FN Královské Vinohrady, kde probíhala 
praktická část. Následovalo pilotní ověře-
ní a evaluace vzdělávacího programu. Jako 
úspěšní absolventi jsme si mohli požádat  
o uznání zvláštní odborné způsobilosti.

Jak dlouho pracujete jako stomická sest-
ra? Prozraďte nám své pracovní úspěchy.

V Městské nemocnici Ostrava pracuji od 
roku 1983, od roku 1991 jako ústavní sto-
mická sestra. K mým pracovním úspěchům 
patří ocenění a nominace pacientů do ankety 
a získání titulu Sestra Moravskoslezského 
kraje 2009 a Sestra roku 2013. Péče o stomie 
vyžaduje kvalitní organizaci, řízení, kontrol-
ní činnost, celoživotní vzdělávání a bezespo-
ru týmovou práci. Jsem ráda, že mohu své 
dlouholeté zkušenosti předávat kolegyním  
a kolegům a společně s nimi vytvářet ideální 
podmínky pro návrat pacientů k plnohodnot-
nému životu.

Děkuji za rozhovor.

Ing. David Račák 

Stomická sestra: Mgr. Naděžda Kubíková

Cílem kurzu je zkvalitnění péče o pacienty 
se stomií během hospitalizace na klinických 
pracovištích MNO. Kurzy vede a lektoruje 
naše stomická sestra Mgr. Naděžda Kubíko-
vá, se kterou vám přinášíme rozhovor. 
Prioritně jsou v kurzu školeny především 
sestry Chirurgie a úrazové chirurgie, kde je 
těchto pacientů hospitalizováno nejvíce. Cí-
lem je také proškolit v péči o stomické paci-
enty sestry lůžkových klinických oddělení, 

kde se sestry se stomiky nesetkají tak často. 
Na těchto odděleních bude tato péče zajiště-
na systémem proškolených kontaktních pra-
covníků, jako je tomu třeba u zajištění péče 
o pacienty s dekubity. Celkem bude v letoš-
ním roce proškoleno 45 všeobecných ses-
ter různých odborností napříč celou MNO. 
Součástí je také velmi podstatná praktická 
část, která probíhá pod vedením Mgr. Kubí-
kové v naší stomické ambulanci. Stomická 

ambulance je provozována 1x týdně v sute-
rénu body H2. 
S organizací odborného kurzu bychom rádi 
pokračovali také v roce 2017. Tímto způso-
bem chceme zajistit kvalitní péči o stomické 
pacienty na všech klinických pracovištích 
MNO, pokud zde bude pacient se stomií 
hospitalizován nebo ošetřován. 

Mgr. Kamila Majkusová
Úsek ošetřovatelské péče

Odborný kurz Komplexní péče o pacienty se stomií
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Konference „Senzorická integrace v dět-
ském rehabilitačním stacionáři“ se uskuteční  
11. října 2016 v Piaristickém klášteře v Pří-
boře a je určena pro odbornou i laickou veřej-
nost. Cílem konference je seznámení a osvěta 
diagnostického a terapeutického konceptu –  
Senzorické integrace.
Senzorická integrace (SI) je koncept, který 
je celosvětově používán v evropských, ang-
losaských i amerických zemí a je základem 
fyziologického pohybového vývoje, učení 
se a chování. Proces SI se začíná od prvních 
měsíců plodového života a nejintenzivněji 
probíhá do konce předškolního věku.
Smysly nám zprostředkovávají informace 
nejen z okolního světa, ale také o fungování 
našeho těla. Mozek dnem i nocí stále inte-
gruje, segreguje informace přicházející přes 
receptory dotykové, zrakové, sluchové, či-
chové, vestibulární a proprioceptivní. Pokud 
vše probíhá bez obtíží, mozek vytváří fyzio-
logickou adaptační odpověď. Projevy defici-
tu SI můžou být strach ze skákání, houpání, 
doteku, zvuku, světla. U některých dětí se 
deficit projevuje jako problém s učením, pro-
blémy sluchově-řečové, gravitační nejistota, 
porucha pohybové koordinace, porucha cho-
vání, emocionální poruchy. Rodiče udávají 
hyperaktivitu nebo hypoaktivitu, poruchy 
učení, koncentrace, poruchu vnímání prosto-
ru a směru, chování, řeči, problémy v kon-
taktu s ostatními, se čtením a psaním, nízké 
sebevědomí atd.
Vyšetření SI se provádí dle standardizova-
ných testů, určí se hlavní problém dítěte. Te-
rapie SI zahrnuje individuální a skupinovou 
intervenci, management rodiny, velmi pod-
statná je týmová práce.
Přijďte se seznámit s tímto problémem.

Mgr. Hana Robenková
DRS

Konference  
„Senzorická integrace 
v dětském  
rehabilitačním  
stacionáři“

Dovolujeme si Vám připomenout, že 
6. září 2016 uplynulo 40 let od slav-
nostního otevření pavilonu oddělení 
Dětského lékařství.
Při této příležitosti proběhne 11. října 
setkání významných osobností oddě-
lení. V prostorách ambulantního trak-
tu DL se bude konat od 10:00 hod.  
výstava s tématem Historie a součas-
nost oddělení, kam jste všichni srdeč-
ně zváni. 

Vedení oddělení  
Dětského lékařství

Dětské lékařství slaví 40. výročí
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DEN ALZHEIMEROVY 
CHOROBY
V měsíci září si připomínáme řadu 
významných dnů – Mezinárodní 
den gramotnosti, Evropský týden 
mobility, Mezinárodní den míru, 
Mezinárodní den neslyšících nebo 
Mezinárodní den překladatelů. Na   
21. září pak připadá Mezinárodní den 
Alzheimerovy choroby. Cílem dne je 
zvýšit povědomí laické veřejnosti  
o této dosud nevyléčitelné nemoci, 
v jejímž důsledku dochází k poklesu 
kognitivních funkcí – myšlení, pamě-
ti a úsudku, a která je jednou z nej-
častějších příčin demence. 
Knihovna města Ostravy nabízí 
desítky titulů zabývajících se pro-
blematikou Alzheimerovy nemoci. 
K dispozici jsou odborné publikace, 
např. „Demence v kazuistikách“ lé-
kařky Heleny Kučerové či „Demen-
ce a jiné poruchy paměti“ kolektivu 
pod vedením Romana Jiráka. Peču-
jícím osobám jsou určeny příručky 
Alzheimerova nemoc – 300 tipů  
a rad, jak ji zvládat lépe“, „Úspěš-
ná péče o člověka s demencí“ nebo 
„Alzheimerova choroba – průvod-
ce pro blízké nemocných“, která 
mimo jiné poskytuje rady týkající 
se každodenní péče o nemocné, 
jak jednat a komunikovat s nemoc-
ným, kam se obrátit o pomoc a jak 
nepřestupovat hranice možností 
svých sil. 
Svéráznou část nabídky představu-
jí autobiografie a skutečné příběhy 
„Jaká budu umírat?“ Christine Bry-
denové, „Ještě jsem to já“ Lisy Ge-
novy nebo „Život s Alzheimerem –  
autentické svědectví: pohled do 
srdce, duše a mysli člověka, který 
žije s Alzheimerovou chorobou“ Ri-
charda Taylora.
Fond knihovny zahrnuje vedle na-
učných publikací také beletristická 
díla věnující se Alzheimerově ne-
moci, např. román z lékařského pro-
středí „Prázdné oči“, norský román 
„Matčiny dary“ či dílo české autor-
ky Lenky Juráčkové „Lizucha“.
Přiblížit dětem tematiku Alzheime-
rovy choroby se velice zdařile a cit-
livě povedlo Ivoně Březinové v díle 
„Lentilka pro dědu Edu“. 
Ať už je Váš důvod zájmu o Alzhei-
merovu chorobu jakýkoli, navštivte 
náš katalog na www.kmo.cz, nebo 
se obraťte na knihovníky v ústřední 
knihovně na ul. 28. října 2 u Sýkoro-
va mostu či v jakékoli z 27 poboček 
Knihovny města Ostravy. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

MUDr. Lukáš Klečka, asistent primáře 
Neurologie Městské nemocnice Ostrava, 
byl 12. září 2016 hostem pořadu České te-
levize Dobré ráno. V pěti vstupech hovořil 
na téma migréna. Odpovídal také na dotazy 
prostřednictvím chatu. Diváky například 
zajímalo, co to migréna vůbec je, jestli se 
dá poznat dopředu, jak se migréna projevu-
je a zda může migréna člověka ohrožovat 
na zdraví.
Panu doktorovi za prezentaci v médiích dě-
kujeme.
Celý pořad můžete zhlédnout na: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10435049455-dobre-rano/416236100071084

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Neurolog Lukáš Klečka vystoupil  
v České televizi

Geriatrie a Interna
Chtěla bych tímto poděkovat sestřičkám na 
oddělení GERIATRIE F, pod vedením sta-
niční sestry Mgr. Jany Vilímové, za velmi 
ochotné a vstřícné vystupování a pomoc při 
řešení problému pacientky – mé kolegyně,  
paní Edity T. Ještě jednou děkuji. 

S pozdravem Jana N.

• • •
Poděkování Gynekologii
Před časem jsem byla hospitalizována na od-
dělení Gynekologie vaší nemocnice a ráda  
bych touto cestou vyslovila poděkování  
a pochvalu operatérům i službu konají-
cím  lékařům, taktéž veškerému zdravotnic-
kému personálu oddělení, sálu i JIP.
Jako zdravotník si velmi dobře uvědomuji 
problematiku práce s lidmi a hlavně s ne-
mocnými pacienty, takže jsem se i jako pa-
cient v nemocnici cítila  relativně komfortně.
S pozdravem 

MUDr. Kateřina H.
Ostrava

• • •
Poděkování Chirurgii D
30. 8. 2016 jsem podstoupil plánovanou ope-
raci žlučníku na Chirurgii D. Chtěl bych pře-
devším poděkovat panu primáři MUDr. To-
máši Mrázkovi, Ph.D., MBA, za provedený 
výkon na vysoké profesionální úrovni. Před 
operací i po operaci mi vše dopodrobna vy-
světlil a na všechny mé dotazy odpověděl. Po 
operaci se o mě staraly sestry a ošetřovatelky 
pod vedením staniční sestry paní Pavly Buri-
anové. Všem bych chtěl poděkovat za laska-
vý a lidský přístup, který mi velmi zpříjemnil 
pobyt v nemocnici. Celou dobu jsem měl vý-
borný pocit, že je o mě maximálně postaráno, 
a to po všech stránkách.
Ještě jednou děkuji a mám vysoký respekt 
před odvedenou prací celého kolektivu na 
Chirurgii D.

Dalibor H.

Poděkování LPS
Chtěla bych poděkovat MUDr. Marečkovi  
z pohotovosti a sestřičce, která s ním slouži-
la, za vstřícný a empatický přístup.
Nesedly mi léky a reakce mě vylekala, vzhle-
dem k alergii a astmatu jsem neměla odhad, 
jak moc je to špatný stav, či není.
Přestože to nebylo vážné, necítila jsem, že 
bych tam byla zbytečně. Vážím si jejich pro-
fesionality a ještě jednou moc děkuji.

Petra S.

• • •
Děkuji Neurochirurgii
Vážený pane primátore,
chtěla bych touto cestou poděkovat za pří-
kladnou péči, které se mi dostalo při hospi-
talizaci v Městské nemocnici Fifejdy na od-
dělení Neurochirurgie pod vedením primáře 
MUDr. Starého, Ph.D.
Na toto oddělení jsem byla přijata 10. 7. 2016 
a hned 11. 7. 2016 byla provedena operace 
hlavy (odsátí cysty) v tzv. tureckém sedle. Po 
operaci, kterou vedl MUDr. Veselský, jsem 
byla hospitalizována na JIP tohoto oddělení, 
nastaly pak komplikace a zůstala jsem na JIP 
celkem 3 týdny. Dne 18. 7. 2016 musela být 
provedena reoperace pod vedením primáře 
MUDr. Starého. Domů jsem byla propuštěna 
až 11. 8. 2016. Nyní se zotavuji a můj stav se 
díky Bohu postupně zlepšuje.
Chtěla bych tímto poděkovat jak panu primá-
ři MUDr. Starému, tak MUDr. Veselskému, 
MUDr. Kroupovi, MUDr. Macejkovi a dal-
ším, samozřejmě patří mé vřelé díky všem 
sestrám na JIP a sestrám na lůžkovém oddě-
lení Neurochirurgie. Jejich péče byla příklad-
ná, vytrvalá, trpělivá, pro mne měli všichni 
vždy čas, úsměv, povzbudivé slovo. Myslím 
si, že právě i díky jim se mi podařilo vzniklé 
pooperační komplikace překonat.
Za vyřízení poděkování Vám z celého srdce 
děkuji.

Ester R.
Nový Jičín
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V měsíci  
září slaví  

významné  
životní  

jubileum:
Soňa Rafajová
Jana Bigošová

Ivona Holmanová
MUDr. Norbert Semenďák 

Radmila Vysloužilová
Ilona Wintrová 

Jana Hložánková 
Vanda Jiříkovská
Ing. Václav Polok 
Mária Reichová 
Jaromír Šenk 

Dagmar Tomášová 
Hana Jurásková 

MUDr. Jolana Rojíčková

Pracovní  
výročí
40 let v MNO:

Zdeňka Nováčková

35 let v MNO:
Hana Ťápalová

30 let v MNO:
MUDr. Věra Peterková

25 let v MNO:
Eva Gallusová 

MUDr. Miroslav Hájek 
Pavla Kociánová 

Simona Michalíková 
Bc. Radka Sittková Kandusová

20 let v MNO:
Pavla Dinter

Libuše Hrnčárková 
MUDr. Jan Šmíd 

Markéta Vašnovská 

Všem jubilantům 
gratulujeme!

Bistro  
aktuality září 2016
  informujeme naše zákazníky, že od 
pondělí 19. 9. 2016 je zrušen provoz 
pojízdného bufetu po odděleních MNO 
z důvodu elektronické evidence tržeb

  služba dovozu objednávek na telefon v areálu nemocnice trvá, dochází 
však k úpravě: Při objednávce nad 350 Kč dovoz zdarma. Při menší objed-
návce 40 Kč doplatek za donášku. Donáška možná PO–PÁ od 8:00–14.30.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na váš nákup v našem Bistru, kde vám 
nabízíme široký sortiment zboží.

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

Děkuji Ortopedii A
Chtěla bych touto cestou poděkovat vzácné-
mu primáři MUDr. Michalu Mačákovi a celé-
mu týmu lékařů na lůžkové části Ortopedie A 
a zvlášť MUDr. Piatkovskému a MUDr. Va-
lachovi za vynikající ortopedické schopnosti, 
které použili při mé operaci kolenního kloubu.
Dále bych také chtěla moc poděkovat za 
vynikající práci sestřiček, jmenovitě zvláště 
Adriáně Plešivčákové, Haně Chýlkové, Re-
nátě Plačkové a fyzioterapeutce Haně Hama-
nové a pochválit je za velmi laskavý a odbor-
ný přístup k mé osobě.
V neposlední řadě bych chtěla pochválit a po-
děkovat ošetřovatelce Rozálii Pigulové za vel-
mi obětavý přístup k nemocným lidem, jako by 
pečovala o své nejbližší. Miroslava T.

• • •
Poděkování  
Neurologie, stanice B
Velice rád bych chtěl poděkovat zdejšímu 
personálu za kvalitní péči a jejich hezký pří-
stup k mé osobě.
Též i paní, která velice pečlivě vykonává svou 
práci a je velice ochotná a moc hodná. Je to 
paní Pavlína Cvešperová. Jozef Č.

• • •
Poděkování  
MUDr. Libuši Holušové
Dne 21. 8. 2016 jsem byl ošetřen paní doktor-
kou a můžu jí od srdce poděkovat. Opět a zas 
mi pomohla s úsměvem a radostí. 
P. S.: takovýchto lékařů více, obzvlášť na po-
hotovosti.  S pozdravem Imrich V.

Poděkování CPE –  
MUDr. Kopečková
Ráda bych touto cestou znovu poděkovala 
paní doktorce Kopečkové. Z 9. na 10. srpna 
v noci sloužila na Centrálním příjmu s Emer-
gency a přijímala mou maminku po převozu 
sanitním vozem. Při příjezdu do nemocnice 
jsem čekala odměřené chování personálu, 
kdy je rodinný příslušník spíše na obtíž. 
Ovšem byla jsem mile potěšena vstřícnos-
tí a ochotou všech zaměstnanců, kteří se na 
příjmu maminky podíleli. Obzvláště oceňuji 
profesionální a zároveň velmi lidský přístup 
paní doktorky Kopečkové. Aktivně zjišťova-
la podrobnosti týkající se maminčina stavu, 
případné další komplikace a příznaky. Svým 
vystupováním a chováním se řadí k lékařům, 
kteří dávají pacientům a rodinným příslušní-
kům najevo, že jsou zde pro ně a mohou se 
na ně s důvěrou obrátit. 
S úctou  Andrea T.

• • •
Pochvala ORL
Vážená kolegyně, chtěla bych touto cestou 
poděkovat celému oddělení ORL, zejména 
staniční sestře paní Ivaně Turkové, za vstříc-
nost a ošetřovatelskou péči o mého manžela, 
který byl na oddělení hospitalizován. Je zde 
vidět velká profesionalita a ochota Vašeho 
zdravotního personálu. Dále chci velmi po-
chválit paní Jitku Navrkalovou za opravdu 
precizní organizaci na příjmové ambulanci.

Bc. Gabriela Rumíšková
náměstek pro ošetřovatelskou péči

Odborný léčebný ústav Metylovice,  
příspěvková organizace


