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v měsíci  září  se  uskutečnil  „Den  zaměst-
nanců MNO“, který byl věnován  jen vám 
jako výraz poděkování za vaši každodenní 
nelehkou  a  vytrvalou  práci  v  péči  o  naše 
pacienty.  Oceňuji  velkou  účast  a  věřím, 
že  jste  se  všichni  skvěle  bavili  a  zároveň 
se  odreagovali  od  pracovních  i  běžných 
starostí. Velké díky patří také těm, kteří se 
nemohli zúčastnit z důvodu zachování kon-
tinuity  péče  v  našem  zdravotnickém  zaří-
zení, a nezapomeňme na ně, pokud se bude 
v budoucnu konat obdobná akce.
Mé  další  poděkování  a  velké  gratulace 
náleží  sestřičkám,  které  skvěle  reprezen-
tovaly  naši  nemocnici  a  získaly  ocenění 
v soutěžích, které hodnotí  jejich náročnou 
a vysoce odbornou práci a napomáhají zvy-
šování prestiže této ošetřovatelské profese. 
Jmenovitě  paní Dagmar  Šrámkové  z Dět-
ského  rehabilitačního  stacionáře,  která  se 
v anketě Moravskoslezská sestra 2016 stala 
vítězkou v kategorii Ambulantní a domácí 
péče, a nově Nej sestřičce roku 2016 paní 
Mgr. Marcele Murasové z neurochirurgic-
kého oddělení.
Nyní  si Vás dovolím požádat o maximální 
spolupráci  při  nadcházejícím  listopadovém 
reakreditačním  šetření  Spojené  akreditač-
ní  komise České  republiky,  jehož  cílem  je 
především  kontinuální  zvyšování  kvality  
a bezpečí námi poskytované péče. Ponech-
me  stranou  polemizování,  zda  certifikace 
SAK má,  nebo  nemá  smysl,  zda  „papíry“, 
které  musí  naše  sestry  denně  vyplňovat,  
a zda všechna ta razítka a podpisy lékařů jsou 
nezbytné. Věřte, že tak jsme si to sami nasta-
vili a na procesu řízení kvality péče a bezpečí 
pacientů se podílí všichni zaměstnanci.
Osobně  jsem  přesvědčen  o  nezbytnosti 
tohoto  kontinuálního  procesu  zvyšování 
kvality a věřím, že ve dnech 14.–16. 11. to 
společně zvládneme a podaří se nám udržet 
standard námi poskytovaných služeb, který 
je garantem vysoké kvality léčebné a ošet-
řovatelské péče v naší nemocnici.

Petr Uhlig
ředitel

Vážené kolegyně  
a kolegové,

Dne  6.  září  1976  byla  slavnostně  otevřena 
budova oddělení Dětského lékařství v Měst-
ské  nemocnici  Ostrava.  Potřeba  koncen-
trované péče o děti v  jednom místě vznikla  
z důvodu mimořádného „baby boomu“, kte-
rý v té době zažívalo Československo. Tehdy 
bylo toto oddělení druhé největší na severní 
Moravě.  Během  čtyřiceti  let  existence  pro-
šla  budova mnoha  změnami,  včetně  rekon-
strukce. Dnes je oddělení Dětského lékařství 
v naší nemocnici na špičkové úrovni s těmi 
největšími odborníky v čele s primářkou od-
dělení Alicí Nogolovou.
V  úterý  11.  října  2016  jsme  si  slavnostně 
připomněli  otevření  této  budovy.  Účastníky 
byli  emeritní  primáři  a  sestry  oddělení,  dal-
ší  zaměstnanci,  členové  vedení  nemocnice  

a náměstek primátora Michal Mariánek. Pri-
mář Norbert Semenďák, který vedl primariát  
v letech 1991 až 2002, zavzpomínal: „Základní 
kámen budovy stavitelé položili v roce 1968, 
otevřena ale byla až 8 let poté. Celá stavba vyšla 

(dokončení na str. 3)

Pavilon oddělení Dětského lékařství  
si připomněl 40. výročí otevření

Marcela  Murasová,  vrchní  sestra  oddělení 
Neurochirurgie  Městské  nemocnice  Ostrava, 
se stala vítězkou 8. ročníku soutěže Batist Nej 
sestřička  roku  2016. Na  slavnostním  galave-
čeru,  který  se  uskutečnil  8.  října v Náchodě, 
zvítězila mezi  12  finalisty,  kteří  byli  pečlivě 
vybíráni v předběžném kole z celkového počtu 
511 přihlášených  z  různých nemocnic napříč 
celou Českou republikou. 
Vítězka za svůj úspěch obdržela mnoho cen. Na-
příklad zájezd v hodnotě 30 tisíc korun, poukazy 
na kosmetiku, vitamíny, ošetření pleti nebo  ro-
mantickou večeři v penzionu u Pardubic.  

Krátce poté,  co  slyšela  své  jméno na prvním 
místě,  pocity  popsala  dvěma  slovy:  „Mám 
strašný  hlad.“  Celý  sál  propukl  v  hurónský 
smích. Při předávání kytice Marcele Murasové 
ředitel nemocnice Petr Uhlig řekl: „Jsem vel-
mi potěšen Vaším úspěchem v  soutěži Batist 
Nej sestřička roku 2016, děkuji Vám za skvě-
lou  reprezentaci  naší  nemocnice.  Mým  vel-
kým  přáním  je,  aby  takových  sestřiček měla 
naše nemocnice co nejvíc.“  
Naši Nej sestřičku ve čtvrtek 20. října přivítal 
na radnici primátor Tomáš Macura a náměstek 
primátora pro sociální věci a zdravotnictví Mi-
chal Mariánek. Spolu s kyticemi květů předali 
zástupci města Marcele  hodinky,  které  jí  bu-
dou připomínat její nedávný úspěch. „A já se 
těšila na klíčky od auta!“ poděkovala vtípkem 
a rázem byly všechny ledy prolomeny.
Ve  velmi  příjemné  a  uvolněné  atmosféře  si 
pak všichni zúčastnění povídali o nevídaném 
úspěchu. Marcela Murasová popsala svou ces-
tu  soutěží  a  všichni  si  přáli,  aby  takovýchto 
setkání bylo co nejvíce.  

(red)

Městská nemocnice Ostrava má Batist  
Nej setřičku roku 2016

Personální změny 
•  od 1. 10. 2016 se vedoucí Kanceláře ředi-

tele stala paní Lenka Švihelová

•  od 1. 10. 2016 nastoupil do funkce vedou-
cího Referátu rozvoje a výstavby Ing. 
Luboš Dorazil

•  od 10. 10. 2016 byla do funkce náměstka 
ředitele pro personální řízení jmenována 
Bc. Kateřina Kyselá, MBA

•  od 17. 10. 2016 byla do funkce vrchní ses-
try oddělení Pneumologie a ftizeologie 
jmenována Petra Hejnová
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Na úvod  je  třeba  říci,  že  tak  trochu  ukecaná 
jsem.  Paní  náměstkyně  Goryczková  hledala 
podle zadaných parametrů „ukecanou a trochu 
exhibicionistku“ a napadla jsem ji já. No, a já 
strašně  nerada  odolávám  výzvám,  vlastně  je 
přímo vyhledávám, takže dobře mi tak.
Jednoho květnového dne mi  zavolal  organi-
zátor soutěže Batist Nej sestřička 2016 David 
Novotný, musím podotknout, že bylo tak ko-
lem jedenácté hodiny, a popřál mi dobré ráno. 
Málem mi vypadl telefon z ruky a taktně jsem 
mu  připomenula,  že  se  dovolal  do  Ostravy  
a tady už se v tuto dobu obědvá… No, a tím 
to  začalo,  můj  nedostatek  respektu  ho  asi 
naprosto  ohromil,  protože  po  tomto  rozho-
voru mi následující  týden přišel organizační 
e-mail, že jsem byla na základě tohoto před-
kola  vybrána  z  cca  500  přihlášených  mezi 
dvanáct finalistů. 
Soustředění se konalo v červnu v Praze a bylo 
dvoudenní.  První  den  jsme  všichni  povinně 
absolvovali  focení  na  charitativní  kalendář 
(proto  nás  bylo  dvanáct)  a  návštěvy  různých 
salónů, kde nám brali míry ze všech možných 
tělesných  proporcí.  Odpolední  část  dne  byla 
věnována  nácviku  choreografie  na  finálový 
galavečer. Součástí večerního programu bylo 
i  divadelní  představení  Smolíkovi  ve  Studiu 
DVA Divadlo. Druhý den následovala tisková 
konference  se  známou  osobností,  která  nám 
byla přidělena zcela náhodně. Rozhovor jsem 
absolvovala s hercem Miroslavem Šimůnkem 

a dalo by se říci, že byl velmi příjemný. Celou 
dobu nás doprovázeli také zástupci společnos-
tí, které celou akci sponzorovali.
Samotné  finále  bylo  naplánováno  na  8.  října 
2016  v  Městském  Divadle  Dr.  Josefa  Čížka 
v Náchodě a bylo opravdu velkolepé. Přípra-
va  začala  již  v  pátek,  kdy  jsme  byli  uvítáni 
starostou města Náchod  panem  Janem Birke 
v  úchvatných  prostorách  náchodské  radnice. 
Odpoledne  bylo  věnováno  opakování  cho-
reografie, zkouškám ušitých šatů a vybraných 
outfitů. Večerní bowling, opět s účastí zástup-
ců sponzorů, byl úžasný svou nenucenou ne-
formální atmosférou. Mé maximum bylo 135, 
což beru jako docela úspěšné kolo☺. Sobotní 
finálové  ráno  bylo  velmi  hektické,  zkoušeli 
jsme nástupy  a  promenády  a  opakovali  jsme  
a opakovali jsme. Samotné líčení a česání za-
bralo skoro celý podvečer.
V sedm hodin se opona otevřela a nebylo už 
kam  utéct.  Věděla  jsem,  že  na  choreografii 
stojím v první řadě, věděla jsem už, že na sou-
těžní  rozhovor  budu  mít  pana  doktora  Uzla  
a věděla jsem, že jsem si celou šílenou čtyřho-
dinovou cestu autem říkala, že už jenom kvůli 
té strašné cestě to musím vyhrát.
První  disciplína  byla  za  námi  a  porotci,  kte-
rých  bylo  neskutečně  mnoho  z  řad  celebrit 
(Radim Uzel,  Jiří Krampol, Hana Krampolo-
vá, Kateřina Kornová, Uršula Kluková, Pavel 
Trávníček,  Česká  Miss  Andrea  Bezděková, 
Monika Trávníčková, Eva Hrušková), politic-
kých  osobností,  zástupců  sponzorů,  ale  také 
zástupců jednotlivých soutěžících, měli první 
příležitost rozdělit bodíky.
Celkem  jsme  absolvovali  disciplíny  tři. Kro-
mě již zmíněné úvodní choreografie na píseň 
Sugar od Maroon 5 (v životě už ji nechci sly-
šet)  jsme  se měli  také  důstojně,  profesionál-
ně  a  vtipně  zhostit  představení  sebe  samých 

a  rozhovoru  s  vybranou  osobností.  Nemohla 
jsem mít lepšího parťáka, doktor Uzel (půvo-
dem Ostravák) byl naprosto skvělý. Celý náš 
nepřipravený  rozhovor  probíhal  v  odlehčené 
spontánní  atmosféře  a  vzhledem  k  tomu,  že 
pan doktor je protřelý bavič, nebylo o humor-
né momenty nouze. Posledním a pro mě nej-
těžším  bylo  paradoxně  předvedení  úkolu  ze 
zdravotnictví. Vzhledem k mému perfekcioni-
smu a profesionální cti jsem cítila obrovskou 
zodpovědnost, abych před odbornou částí po-
roty neudělala nějakou totální kravinu. Musím 
ale  také  podotknout,  že  jsem  dostala  jedno 
z nejtěžších zadání, protože jsem měla sterilně 
připravit  instrumentační  stolek a zarouškovat 
dolní  končetinu  sterilním  setem,  který  v  ne-
mocnici nepoužíváme a znala  jsem ho pouze 
z  obrázků  (děkuji Miluško).  Navíc  figuranty 
byli  loňský a  letošní vítěz  soutěže Muž  roku 
v luxusních trenýrkách se sovičkami☺.
Po absolvování této disciplíny bylo dobojová-
no a porota musela odevzdat vyplněné soutěž-
ní  lístky  ke  sčítání. Výsledek  znáte  a  to  nej-
důležitější,  co  jsem světu po výhře vzkázala, 
bylo: „Mám hlad“… publikum lehlo.
Co říct na závěr? 
Nevím,  čím  jsem na  všechny  zapůsobila,  cí-
tila  jsem  narůstající  podporu  publika  v  prů-
běhu  celého  večera.  Obrovskou  oporou  mi 
byla děvčata, která za mnou přijela. Ať už má 
paní  náměstkyně,  která  zasedla  v  porotě, mé 
přítelkyně Kamila Majkusová s Katkou Bačo-
vou, ale obrovskou radost mi udělaly i Naďa  
a Katka. Věděla jsem ale také, že mám podpo-
ru rodiny, přátel a známých, že mi fandí celá 
moje Neurochirurgie a spousta  jiných kolegů  
a kolegyň, kteří o soutěži věděli. 
Nejdůležitější  ale  bylo  překonat  tu  ochrannou 
zeď,  kterou  máte  za  léta  praxe  vybudovanou. 
Jste profík, všichni vás tak berou a v tomto pro-
středí se cítíte bezpečně. Teď jsem musela tančit, 
chodit a mluvit a být tak trochu někým jiným. 
Všichni letošní finalisté si tu výhru zasloužili. 
Byli  jsme  skvělá  parta,  každý  jiná  osobnost, 
všichni zapálení do své práce a skvělí odbor-
níci. A  i  kdybych  nevyhrála,  získala  jsem  to 
nejcennější. Skvělou novou kamarádku Jarmi-
lu ze Sokolova, se kterou jsme si už ve čtvr-
tek večer slíbily, že si prostě rozdělíme první  
a  druhé  místo  a  na  dovolenou  pak  poletíme 
spolu (nejsem čarodějnice☺). 
Ale tyto pocity vnímám až teď, když to hod-
notím zpětně, v té chvíli bylo podstatné jen to, 
že na konci celého toho dlouhého a poctivého 
snažení zaznělo „Městská nemocnice Ostrava“. 
Moje nemocnice. 

Marcela Murasová

Tak nějak nevím, jak začít☺...

Setkání u primátora

Nej sestřičce gratuluje Neurochirurgie

Vážené nastávající 
maminky, 

informujeme Vás,  
že od 1. 11. 2016 
rušíme poplatek 

za vedení porodu 
v epidurální  

anestezii  
a za inhalační  

analgezii.

Novinka  
naší porodnice
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První ročník akce pro pracovníky naší nemoc-
nice máme úspěšně za sebou. „Den zaměstnan-
ců MNO“ se uskutečnil 23. září 2016 v Hornic-
kém muzeu Landek v Ostravě-Petřkovicích.
Vše  začalo  v  16.00  hodin  příchodem  našich 
prvních  kolegů  a  skončilo  odchodem  posled-
ních  někdy  kolem  tři  čtvrtě  na  dvě  v  noci. 
V první části programu jsme si mohli zasoutěžit 
v  různých  sportovních  disciplínách.  Golfové 
„patování“  do  výseče,  tenis,  beach  volejbal, 
koloběžky,  puzzle,  IQ  test,  střelba  na  branku, 
„nožičkování“  a  další.  Jednotlivá  stanoviště 
pak  obsluhovali  sportovní  ambasadoři.  Ho-
kejový  internacionál  David Moravec,  atletka 
Taťána  Kocembová  Netoličková,  fotbalisté 
Libor  Radimec,  Jaroslav  Netolička,  házen-
kář  Miroslav  Pelech  nebo  další  olympijský 
vítěz,  tentokrát  v  řeckořímském  zápase,  Ví-
tězslav  Mácha.  Zaměstnanci  se  do  všech 
sportovních  aktivit  v  hojném  počtu  zapojo-
vali.  K  tanci  a  poslechu  hrála  během  celé-
ho  odpoledne  cimbálovka  Jožky  Šmukaře.
Druhou  stěžejní  částí  celé  akce  byl  kulturní 
program, který začal kolem 19. hodiny. V něm 
se  nám  nejprve  předvedli,  a  bylo  to  takové 
milé překvapení, naši kolegové z MNO, kte-
ří  tvoří  vlastní  kapelu  Manic  Street  Medics 
revival,  ve  složení Michal Mihula  z  odděle-
ní  Gynekologie  a  porodnictví,  Róbert  Krou-
pa z Neurochirurgie a pražský chirurg Lukáš 
Adamko. Nutno dodat, že muzikanti vystupo-
vali  zadarmo  pro  potěšení  svých  kolegů. Na 
pódiu je vystřídal Rock and Roll band Marcela 
Woodmana, umělci z Prahy – Těžkej Pokondr 
a jako třešnička na dortu na závěr celého ve-
čera vystoupil všem známý slovenský zpěvák 
Peter Nagy. 
„Dne zaměstnanců MNO“ se zúčastnilo nece-
lých 1200 lidí, což předčilo veškerá očekává-
ní. Ukázalo se, že o  takovouto akci  je v naší 
nemocnici  mezi  zaměstnanci  značný  zájem. 
Troufáme si říct, že celá akce proběhla relativ-
ně hladce, nutno přihlédnout k tomu, že to byl 
první ročník. A pokud někdo z Vás nalezl něja-
ké nedostatky, organizátoři se za ně omlouvají. 
Chyby jsou od toho, abychom se z nich poučili 
do příštího ročníku. 
Vedení nemocnice všem návštěvníkům děkuje 
za účast a těší se na další podobná setkávání. 

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Den zaměstnanců MNO

(pokračování ze str. 1)
na 22 460 000 korun českých,  což by bylo 
v dnešní době naprosto nepředstavitelné. Ale 
to je částka spíš pro ilustraci. Dnes je to jiné.“
V prostorách Dětského lékařství jsme rovněž 
zahájili  výstavu,  která  připomíná  minulost  
i současnost oddělení. Prezentovány jsou na-
příklad  historické  fotografie  z  průběhu  stav-
by,  slavnostního  zahájení  provozu,  historic-
ké  novinové  články,  fotografie  se  známými 
osobnostmi, které oddělení navštívily, a třeba  
i výtvory bývalých nebo současných pacientů. 
„Za zpracování těchto poutavých plakátů moc 
děkujeme paní Mileně Straňákové, za zapůj-
čení  panelů  společnosti  Ostravské  výstavy, 
a.s., za zdokumentování celé akce fotografce 
Monice Konopkové,“ dodala na závěr za od-
dělení vrchní sestra Jana Šadibolová.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO

Pavilon oddělení Dětského lékařství  
si připomněl 40. výročí otevření
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Jak vlastně vznikla Vaše nominace do této 
ankety?
Do  této  ankety  mne  nominovala  vrchní 
sestra  Dětského  rehabilitačního  stacionáře 
v Ostravě-Porubě paní Mgr. Darja Waczyn-
ska,  která  mě  po  celou  dobu  podporovala  
a držela mi palce. 

Jaké byly Vaše první pocity a myšlenky, 
když jste se o nominaci dozvěděla?
Z  této  nominace  jsem  byla  dosti  zaskočená, 
neboť  si myslím,  že  i  když  svou  práci mám 
moc  ráda,  a  jsem přesvědčená,  že bych  ji  za 
nic jiného nevyměnila, nepřipadám si nijak vý-
jimečná mezi svými ostatními kolegyněmi na 
pracovišti.  I v mém krátkém medailonku pro 
televizi Polar jsem se zmínila, že si myslím, že 
toto ocenění patří všem sestřičkám, které svou 
práci dělají srdíčkem, neboť je to velmi nároč-
né  povolání  nejen  fyzicky,  ale  mnohdy  také 
psychicky. Musím však říci, že mne  to nejen 
zaskočilo, ale také samozřejmě i mile potěšilo, 
jelikož  je  to  ocenění mé práce od nadřízené, 
které si nesmírně vážím, tím mi dala motivaci, 
jak dál ve své profesi pokračovat.

Byla jste nominovaná už v minulosti? A co 
se od té doby ve Vaší práci změnilo?
Ano, před třinácti lety jsem byla nominována 
bývalou paní primářkou našeho zařízení paní 
MUDr. Irinou Chmelovou do celostátní ankety 
Sestra roku, která se konala v Praze. Zde jsem 
také postoupila do finále ve své kategorii mezi 
čtyři  nejlepší,  zde  jsem  však  nevyhrála,  ale  
i tak to byla pro mne velká čest se této nomi-
nace zúčastnit.
Od této nominace již uběhlo pár let, kdy jsem 
se  stále  snažila  zdokonalovat nejen ve  svých 
teoretických, ale také i praktických dovednos-
tech, ukončila jsem studium na Vyšší odborné 
zdravotnické škole v oboru Všeobecná diplo-
movaná  sestra.  Nadále  pracuji  v  ambulantní 
péči,  kde  se  věnuji  terapeutickému  krmení 
handicapovaných dětí v rámci Bobath koncep-
tu, kde se snažím hledat stále nové poznatky, 
které mohu posléze využít v praxi, abych měla 
vždy co nabídnout našim malým klientům, ale 
také jejich rodičům, které nejvíce trápí proble-
matický příjem potravy. Každá návštěva nové-
ho dětského klienta je pro mne velkou výzvou, 
neboť každé dítě má své specifické problémy 
a  vyžaduje  individuální  přístup  terapeuta. 
V našem zařízení máme výhodu, že pracujeme 
v týmu odborníků a můžeme různé problémy 
konzultovat společně a tím nabízet klientům tu 
nejkvalitnější péči. Na našem pracovišti školí-
me v terapeutickém krmení různé pracovníky 
v  sociálních  službách,  kteří  nejsou  tak  vzdě-
laní  ve  správných  postupech  krmení,  pracují 
však s našimi handicapovanými klienty a jsou 
vděční za každou odbornou radu. Samozřejmě 
se zajímám o novinky ve svém oboru, a proto 
jezdím získávat odborné znalosti i do zahrani-
čí, na Slovensko a do Polska.

Jak toto ocenění vnímáte? 
Myslím  si,  že  toto ocenění  se  týká nejen mé 
osoby,  ale  zejména  práce,  kterou  dělám,  ze-
jména však terapeutické krmení handicapova-
ných dětí, kterému se věnuji více než dvacet 
let  a  která mne opravdu naplňuje.  Je  to  oce-
nění,  kterého  si nesmírně vážím a které mne 
posouvá  směrem  dopředu,  že  stojí  za  to mít 
rád svou práci a předávat své rady rodičům na-
šich dětí, neboť ti si to určitě nejvíce zaslouží. 
Největší motivací a odměnou pro mne je pak 
spokojené  nasycené  dítě  bez  rizika  aspirací 
v  náruči  svých  šťastných  a  klidných  rodičů! 
Samozřejmostí je, že musím na sobě neustále 
pracovat,  abych  byla  schopna  poskytnout  co 
nejkvalitnější péči všem našim klientům.

Jaká je Vaše pracovní náplň v Dětském re-
habilitačním stacionáři?
Ve stacionáři pracuji jako všeobecná diplomova-
ná sestra v rámci denního pobytu u našich dětí, 
dále pak v ambulanci, kde se věnuji terapeutické-
mu krmení handicapovaných dětí a v ambulanci 
fyzikální  terapie,  kde  poskytuji  péči  dospělým  
a dětským klientům, kteří mají zejména vertebro-
genní  potíže  nebo  různé  poúrazové  stavy,  for-
mou vodoléčby, elektroléčby a masáží.

Mohu se zeptat na dary, které jste dostala?
Největší cenou byla peněžní poukázka v hod-
notě dvaceti tisíc korun do obchodního centra 
Nová  Karolina,  iPAD,  poukázka  v  hodnotě 
dvou  tisíc  korun  na  zdravotnické  oblečení  
a spoustu drobných dárků od sponzorů a v ne-
poslední řadě krásná kytice, která jistě potěší 
každou ženu.

Prozraďte, co si za peněžní poukázku po-
řídíte?
Abych  řekla  pravdu,  ještě  jsem  moc  nepře-
mýšlela, co si pořídím, zatím stále vše pomalu 
vstřebávám.  Určitě  jako  správná  žena  trochu 

obnovím svůj šatník, ale musím také myslet na 
ostatní členy rodiny, kteří mne stále podporují, 
a proto si také oni drobný dárek zaslouží! Mož-
ná, že si pořídím nový mobilní telefon, jelikož 
se mi občas seká, možná má již své odslouženo. 

A na závěr. Prozradíte nám něco ze svého 
soukromí? 
Spolu  s  mým  manželem  a  třiadvacetiletým 
synem Lukášem bydlíme v panelovém domě 
v Ostravě-Bělském  lese. Ve  své  rodině mám 
opravdu  velkou  podporu,  vím,  že  se  na  ně 
mohu  kdykoliv  spolehnout.  Letos  v  říjnu 
slavíme  s  manželem  stříbrnou  svatbu,  takže 
má výhra  je  takovým drobným dárkem  i pro 
něj. Víkendy,  ale  také Vánoce  a další  svátky 
v  roce  většinou  trávíme  společně  na  chalupě 
v Beskydech na Horní Bečvě. Toto místo je na 
relaxaci od mnohdy velmi náročné práce  tou 
nejlepší  alternativou,  neboť  není  nic  lepšího, 
než  načerpat  sílu  a  energii  při  procházkách 
krásnou  přírodou,  při  tom  si  nasbírat  houby 
či jiné lesní plody a ještě se nadýchat trochou 
čerstvého vzduchu.   Mám ráda i práci na za-
hrádce, zejména pěstování různých okrasných 
dřevin  a  kytek,  které  to  venkovské  prostředí 
krásně  zútulní.  Občas  během  roku  chodíme 
s kolegyněmi z práce nebo i s manželem hrát 
badminton.  V  zimě  jezdíme  celá  rodina  na 
lyže, zejména do Vysokých Tater,  jelikož po-
slední zimy jsou na sníh dosti skromné.

Naší zaměstnankyni ještě jednou gratuluje-
me a děkujeme za reprezentaci nemocnice. 

Ing. David Račák 
tiskový mluvčí

Rozhovor s vítězkou ankety  
Moravskoslezská sestra 2016
Přinášíme Vám rozhovor s vítězkou ankety Moravskoslezská sestra 2016 v kategorii Ambulantní a domácí 
péče Dagmar Šrámkovou, která pracuje v Dětském rehabilitačním stacionáři Městské nemocnice Ostrava již 
27 let.

Omlouváme se paní Dagmar Šrám-
kové, DiS., za chybně uvedený titul 
Mgr. na první straně zářijového čísla 
Zpravodaje.  (red)
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ŽIVOT  
BEZ BARIÉR
V polovině října se Knihovna města 
Ostravy účastnila pátého ročníku 
výstavy Život bez bariér na Výsta-
višti Černá louka Ostrava. Každo-
ročně je smyslem výstavy pomoci 
osobám zdravotně či společensky 
znevýhodněným a přispět ke zkva-
litnění jejich života. Cílovou sku-
pinou jsou osoby s  handicapem 
a  senioři. Vedle knihovny jsou tra-
dičními vystavovateli organizace 
a firmy poskytující sociální a  asis-
tenční služby, úpravy bydlení, vozi-
del, možnosti trávení volného času 
a cestování, ortopedické pomůcky, 
vozíčky a chodítka. 
Návštěvníci stánku knihovny se se-
známili se službami, které knihovna 
poskytuje osobám se  smyslovým, 
mentálním a tělesným znevýhod-
něním, a dozvěděli se, jaké specific-
ké podmínky pro ně vytváří.  Mohli 
se zaposlouchat do zvukových knih 
a vyzkoušet si různé kompenzační 
pomůcky. Propagována byla také 
dvě nová digitální čtecí zařízení 
sloužící slabozrakým, PC sestava se 
speciálním softwarem především 
pro čtení zpráv z internetu a vyhle-
dávání knih pro nevidomé, a Opte-
lec ClearReader pro čtení tištěných 
předloh. Obě zařízení byla zakou-
pena z  dotace Ministerstva kultu-
ry ČR a jsou dostupná ve Zvukové 
knihovně, knihovně pro slabozra-
ké a nevidomé, která je součástí 
ústřední knihovny sídlící v Ostravě 
u Sýkorova mostu na ul. 28. října 2.
Knihovna pořádá pro osoby s han-
dicapem a pro seniory vzdělávací 
akce. Pro klienty Čtyřlístku, cen-
tra pro osoby se zdravotním po-
stižením, připravuje vzdělávací  
a animační setkávání se zapojením 
výpočetní techniky. Seniory pak 
pravidelně školí v práci s výpočet-
ní technikou a dalšími moderní-
mi technologiemi v  rámci Centra 
vzdělávání KMO.

Více informací lze získat na:
www.kmo.cz
www.kmoprohandicap.cz

Těšíme se na Vaši virtuální i osobní 
návštěvu v ústřední knihovně a 27 
pobočkách v městských obvodech.  

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

V termínu od 17. října 2016 do 30. listopadu 
2016 probíhá na Interní příjmové ambulanci 
(IPA)  rekonstrukce  z  důvodu  modernizace 
stávajících prostor a jejich rozšíření. Účelem 
je zlepšení komfortu pacientů, jejich dopro-
vodu a rovněž i personálu. Původní prostory 
byly  vybudovány  před  13  lety  a  postupně 
přestaly plnit trendy moderního pracoviště.
IPA  bude  po  dobu  rekonstrukce  provozo-
vána  částečně  v  nově  zrekonstruovaných 
prostorách  Centrálního  příjmu  s  Emergen-
cy, prakticky beze změny umístění,  jen blíž  
k chirurgickému traktu. Druhá část IPA je ve 
zmíněném  termínu přesunuta na observační 
část urgentního příjmu. Prostor pro čekárnu 
se  nachází  provizorně  na  chodbě CPE,  kde 
je po dobu rekonstrukce provoz, pokud mož-
no, minimalizován. Přístup pro pěší i ZZS je 
stejný  jako  dosud  –  přes  rampu  a  vstup  do 
prostorů CPE MNO.
V  této  souvislosti  prosíme  pacienty  o  trpě-
livost  a  pochopení  pro  dočasně  zhoršené 
podmínky, větší hluk, prašnost nebo vibrace. 
Rovněž  prosíme  pacienty,  aby  v  uvedenou 

dobu  zvážili  návštěvu  IPA  a  v  případě,  po-
kud to bude možné, se nechali ošetřit svým 
praktickým lékařem nebo jiným zdravotnic-
kým zařízením. V případě návštěvy naší IPA 
budou všichni pacienti samozřejmě ošetřeni. 
Vedení  oddělení  se  omlouvá  pacientům  za 
snížení  komfortu  během  čekání  na  ošetření 
ve zmíněném termínu, avšak všechny kroky, 
které  nyní  provádíme,  konáme  s  úmyslem 
naopak zlepšit první kontakt pacientů s inter-
ní problematikou v naší nemocnici.

MUDr. Martin Šustek
primář CPE

V průběhu roku 2016 probíhají v Domě sociál- 
ních  služeb  (DSS)  aktivity  v  rámci  projektu 
reminiscence „Nezapomenutelná knížka aneb 
čteme seniorům“. Projekt probíhá pod záštitou 
Magistrátu města Ostrava (MMO), Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví, a spolupracují na 
něm poskytovatelé sociálních služeb v Ostra-
vě, kteří projevili zájem.
Od  února  pravidelně  v  DSS  probíhá  před-
čítání  z  cestopisu  Zikmunda  a  Hanzelky,  
K.  Čapek:  Čtení  o  TGM,  R.  Deyl:  Kluk 
z Františku. Dále vyprávění: Co nám mamin-
ka četla, nezapomenutelné postavy z knížek 
–  proč  je  vnímáme  jako  nezapomenutelné, 
kdo  byl  hrdinou  –  co  jsme  na  něm  obdivo-
vali?  Autoři  a  jejich  literární  díla  (byla-li 
kniha  zfilmována,  zároveň  i  vzpomínání  na 
oblíbené  herce).  Společné  listování  v  kníž-
kách. Poslech a film: známé verše ze sbírky 
baladických příběhů K. J. Erbena. Při propo-
jení  reminiscence  předčítáním,  vyprávěním  
a poslechem s arteterapií (představa, fantazie, 

emoce při  tvorbě) vznikají  zajímavé kresby, 
malby obrázky, koláže.
Reminiscenci také propojujeme s pravidelným 
předčítáním ve spolupráci s pobočkou Knihov-
ny  města  Ostravy  v  Radvanicích  a  v  rám- 
ci  mezigenerační  spolupráce  s  místní  ZŠ  na 
téma spisovatelé a básníci – život a dílo. 
Na  říjnovém  setkání  knihovnice  z  Radvanic 
představily  život  a  dílo  Boženy  Němcové, 
přečetly  ukázky  z  děl Karla Čapka  (Devatero 
pohádek),  Bohumila  Hrabala,  Karla  Poláčka. 
V odpoledním setkání jsme v DSS uvítali děti 
ze ZŠ Ostrava-Radvanice, které si pro klienty 
připravily přednes klenotu české literatury, Máj.
Předpokládaným obsahem výstupu je Almana-
ch (včetně fotografií – uživatelé při činnostech, 
výsledky  tvůrčí  práce)  sponzorovaný MMO, 
který bude spolu s prezentacemi jednotlivých 
poskytovatelů představen 1. prosince 2016 na 
slavnostním setkání v KMO.

Mgr. Jarmila Siverová
vedoucí DSS

V Městské nemocnici Ostrava probíhá  
rekonstrukce Interní příjmové ambulance

Dům sociálních služeb je zapojen  
do projektu „Nezapomenutelná knížka 
aneb čteme seniorům“
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Oddělení Pneumologie a ftizeologie (plicní) 
v rámci Světového týdne Idiopatické plicní 
fibrózy  (IPF)  uspořádalo  den  otevřených 
dveří, který proběhl ve čtvrtek 22. září 2016. 
Zájemcům  bylo  provedeno  spirometrické 
vyšetření, které lékař zhodnotil, a na podkla-
dě výsledku doporučil další postup. Celkem 
bylo vyšetřeno 44 klientů, u žádného nebyla 
prokázána plicní fibróza, u jednoho pacienta 
byla zachycena chronická obstrukční plicní 

nemoc  a  u  jednoho  těžké  průduškové  ast-
ma. Těmto pacientům byla nabídnuta léčba  
a další péče v naší ambulanci. Většina vyšet-
řených klientů byli pacienti jiných plicních 
ambulancí našeho okolí, přičemž klienti se 
chtěli  jenom  převážně  ubezpečit,  že  jejich 
nálezy  odpovídají  nálezům  u  lékařů,  kde 
jsou již dispenzarizováni.

MUDr. Radovan Kozel
primář Pneumologie a ftizeologie

Co je to IPF?
Jedná se o zákeřnou nemoc, která poško-
zuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu 
k dýchání,  plíce  tuhnou a  člověk  se ne-
může  nadechnout.  Postup  nemoci  brzdí 
léčba, která je v tuzemsku dostupná pou-
hých pět let. Pacienti se k ní často nedo-
stanou,  protože  se  nemoc  odhalí  pozdě. 
Ročně na  tuto nemoc v České republice 
zemřou desítky lidí. 
Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člo-
věk se začne zadýchávat do schodů, poz-
ději  i  při  chůzi  či  hovoru,  v  pokročilém 
stádiu  má  pocit  nedostatku  vzduchu  při 
běžných  denních  činnostech  a  v  závěru 
věnuje veškerou energii tomu, aby se na-
dechl. Častá je únava, nevýkonnost, někdy 
i hubnutí. Pacient může mít také paličko-
vité prsty. Odhadem nemocí ve světě trpí 
5 milionů lidí. IPF se převážně vyskytuje 
u osob starších 45 let, spíše mužů. Důvody 
vzniku nemoci nejsou dosud známy. 
Velká  část  pacientů  nepovažuje  zpočát-
ku pokašlávání a zadýchávání za příznak 
těžké nemoci, ale za projev stárnutí, ztrá-
tu  kondice  či  následek  kouření. Mohou 
oddalovat  návštěvu  lékaře,  včasná  dia-
gnostika  je  však  pro  další  průběh  one-
mocnění zásadní.

Konference  „Senzorická  integrace  v  dět-
ském  rehabilitačním  stacionáři“  proběhla 
druhé říjnové úterý v Piaristickém klášteře 
v Příboru a byla určena pro odbornou i laic-
kou veřejnost. „Na prezenční listině je pode-
psaných 52 lidí, ale přišlo jich více, někteří 
nebyli vůbec nahlášeni. Akce se zúčastnily 
i  4 maminky dětí,  které u nás  absolvovaly 
terapeutický pobyt SI,“ sdělila nám na úvod 
vrchní Darja Waczyńska a pokračuje, „byla 
tam velmi vstřícná otevřená atmosféra. Lidé 
komunikovali,  měli  dotazy,  chtěli  spolu-
práci,  nevím,  čím  to  bylo,  ale  všichni  byli 
usměvaví,  ochotní  pomoci,  milí,  jestli  to 
bylo  tím,  že  to  bylo v  klášteře,  ze  kterého 
dýchala pokora a klid, nebo to bylo tím, že 
nás bylo méně,  i když byl plný sál,  a byla 
taková komornější atmosféra. Prostě to bylo 
super. Občerstvení  výborné. Nakonec bylo 
vystoupení scénického čtení „Matylda a já“, 
které  bylo  třešničkou  na  dortu.  Kolegyně 
měly  velmi  pečlivě  připravené  přednášky, 
které byly zajímavé a pro účastníky poutavé 
a hlavně přínosné.“
Konference  se  zúčastnili  hlavně  pedagogo-
vé z MŠ a ZŠ, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 
rodiče dětí  s problémy se  senzorickou  inte-
grací, lidé z rané péče a další lidé, které tato 
problematika oslovila. Nakonec paní vrchní 
k ohlasům na tuto konferenci říká: „Ve zpět-

né vazbě z ankety  jsou samá pozitiva, kon-
ference  splnila  účel  a  očekávání  účastníků. 
Padly i dotazy, proč neděláme takové konfe-
rence i v jiných městech, že je málo osvěty. 
S tou osvětou to je pravda, protože my jsme 
vlastně  jediní,  kteří  s  tím  pracují,  a  máme 
jediného  certifikovaného  terapeuta  v  DRS, 
paní Hanu Marii Robenkovou.“

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Den otevřených dveří na oddělení Pneumologie  
a ftizeologie

11. října 2016:  
Senzorická integrace v dětském rehabilitačním stacionáři

Ilustrační foto
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Paní primářko, Vy jste v nedávné době po-
kořila jeden velký milník, deset tisíc očních 
operací. 
Chtěla bych jen upozornit, že já si provedené 
operace opravdu nepočítám, ale statistiky za-
vedené  na  očním  oddělení mými  předchůdci 
to umožňují sledovat. Sestřičky na operačním 
sále  to pečlivě mapují. S určitostí mohu  říci, 
že  počet  všech  operací  je  ještě  o  něco  vyšší  
a blíží se k jedenácti tisícům. V minulém týd-
nu proběhla zrovna  jubilejní 10 000. operace 
šedého  zákalu  s  implantací  nitrooční  čočky. 
Takže z toho můžete usoudit, co je mou hlav-
ní operační specializací – věnuji se především 
chirurgii předního segmentu oka.

To je opravdu neskutečné. A jakou metu si 
myslíte, že byste mohla ještě pokořit. 
Mety si nestanovuji. Pacienti u mě nejsou čís-
la, a tak se budu i nadále snažit být prospěšná 
v tom, co umím. V MNO pracuji od prosince 
2007 a vzpomínaná čísla se týkají mého pra-
covního působení v naší nemocnici. 

Jak probíhala Vaše jubilejní operace šedé-
ho zákalu? 
Proběhla hladce, byl to pan inženýr, jméno sa-
mozřejmě nemohu uvést. Bylo to již jeho dru-
hé operované oko a doufám, že je spokojen.

Jak a kam se za dobu Vaší praxe posunuly 
možnosti očního lékařství?
Medicína obecně, a oční  lékařství nevyjímaje, 
šla  v  posledních  20  letech  kupředu mílovými 
kroky. Pracuji v očním lékařství již 32 let. Za-
čínala jsem na očním oddělení v Novém Jičíně, 
kde jsem působila 23 let, z toho 12 let ve funkci 
primáře. Oční obor tudíž sleduji již dlouhá léta. 
Díky  rozvoji  vědy  a  techniky  a  samozřejmě  
i díky umu mnoha odborníků využíváme špič-
kové přístroje, které nám usnadňují diagnostiku 
i  terapii mnoha očních onemocnění. Zavádění 
nových diagnostických metod a léčebných po-
stupů v oblasti léčby šedého či zeleného zákalu, 
sítnicových onemocnění, onemocnění rohovky 
atd.  je  velmi  drahá  záležitost,  která  vyžaduje 
nejen  velké  investice  do  přístrojové  techniky, 
ale i edukaci speciálních týmů, proto není mož-
né mít ve všech nemocnicích všechny odborní-
ky. Je nutné kooperovat s více subjekty, ale tak 
to funguje ve všech oborech. 

Jaký je hlavní směr Vaší praxe v oboru oč-
ního lékařství?
I  když  jsem  zpočátku  začínala  jako  ambu-
lantní  lékař,  nemocniční  praxe,  a  konkrétně 
mikrochirurgie, mě oslovila nejvíce. Té  jsem 
zasvětila  většinu  svého  profesního  života,  
i  když  to nebylo  lehké – měla  jsem dvě děti  
a dojížděla denně 30 km.

Z čeho máte vždycky největší radost? Pří-
běhy z Vaší praxe?  
Radost mám  z  každé  povedené  operace  i  ze 
svého  kolektivu  spolupracovníků,  který  má 

svou práci rád a je to pak vidět na přístupu k li-
dem. Pacienti to oceňují a mnohdy přijdou za 
mnou  se  sdělením,  jak  byli  u  nás  spokojeni. 
Tak  to má  být  a  to  je  to,  co  nás  taky  nabíjí. 
Problémů ve zdravotnictví je opravdu dost, ale 
pacienti by jimi neměli být frustrováni. Stačí, 
když  se  jednou  ocitnete  na  „druhém  břehu“, 
rychleji pak pochopíte psychiku nemocného.
 
Kam doufáte, že by se oční lékařství a jeho 
možnosti mohly posunout, ale prozatím je 
to běh na dlouhou trať?
Jsou  to  samozřejmě  choroby,  které  zatím 
nedokážeme  léčit,  anebo  se  jen  snažíme 
zpomalit jejich důsledky, protože věk dožití 

vzrůstá a s ním přichází řada problémů. Je to 
na delší profesní povídání a to je ten běh na 
dlouhou trať.
V poslední době mě však stále více trápí neka-
lá konkurence soukromých refrakčních praco-
višť, honba za pacientem pro byznys. Veřejný 
a  soukromý  sektor  ve  zdravotnictví  má  sice 
stejné cíle, ale různé způsoby jejich dosažení, 
navíc všichni ukrajujeme z jednoho koláče ve-
řejných zdravotnických prostředků. Pomalu se 
začíná vytrácet kolegialita v oboru, která v ne-
dávné minulosti fungovala mnohem lépe.

Děkuji za rozhovor.
Ing. David Račák

Primářka očního oddělení Městské nemocnice Ostrava 
Věra Stanovská pokořila metu deseti tisíc operací
Jeden pozoruhodný a prakticky neuvěřitelný profesní úspěch nedávno zaznamenala primářka oddělení  
Oftalmologie Městské nemocnice Ostrava Věra Stanovská. Pokořila metu deseti tisíc očních operací ve své 
kariéře. Nejen z tohoto důvodu Vám přinášíme s paní primářkou zajímavý rozhovor.
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Dvě  studentky  Divadelní  fakulty  Janáčkovy 
akademie  múzických  umění  v  Brně  Barbora 
Dohnalová a Nika Jáňová předvedly, jak mile 
a s úsměvem je možné komunikovat s nesly-
šícími dětmi. V rámci 9. ročníku Divadla bez 
bariér své umění ukázaly na oddělení Dětské-
ho lékařství Městské nemocnice Ostrava.
Hospitalizované děti tak mohly vidět pohádku 
„O  veliké  řepě“  a  „Malý  cestovatel“.  Děti  se 
do děje aktivně zapojovaly, důkazem bylo i je-
jich nadšení, kdy se měly možnost seznámit se 
znakovou řečí. Naučily se několik znaků, které 
se jim v budoucím životě možná budou hodit. 
Pohádky  jsou  totiž  určeny  pro  neslyšící  děti. 
Dívky tak ukázaly, že tento hendikep je sice ko-
munikační bariérou, ale je možné se s ním vy-
pořádat. Své studentky doprovázela profesorka 
Divadelní fakulty JAMU v Brně Zoja Mikoto-
vá, která závěrem dodala: „Všechny rekvizity, 
které studentky během svého představení pou-

žily,  si  vyrobily  samy v  rámci  svého  studia v 
Ateliéru výchovné dramatiky Divadelní fakulty 
JAMU. A ukázaly, že komunikovat s neslyšící-
mi není úplně  jednoduché. Diváci z  řad dětí  i 
dospělých se o tom mohli přesvědčit.“

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Studentky JAMU zavítaly do Městské 
nemocnice Ostrava

Pacienti v Léčebně dlouhodobě nemocných 
a klienti Domu sociálních služeb v Ostra-
vě-Radvanicích mají od října každou středu 
odpoledne možnost strávit příjemné chvíle 
u kávy nebo čaje s dobrovolníky Dobrovol-
nického centra ADRA Ostrava.
Začátkem  října  odstartovala  novinka  dob-
rovolnického programu v Městské nemoc-
nici Ostrava s názvem „Setkavárna – kavár-
na plná milých setkání“, kdy dobrovolníci 
ve  středečních  odpoledních  hodinách  na-
vštěvují pacienty a nabízí jim zdarma malé 
občerstvení v podobě čaje, kávy, horké čo-
kolády, případně nějaké sladké drobnosti. 
Dle možností dobrovolníci navštěvují s ob-
čerstvením pacienty na jednotlivých poko-
jích nebo se sejdou na popovídání do jídel-
ny či společenské místnosti.
Přestože má tento nový projekt své drobné 
počáteční nedostatky, je ohlas pacientů, je-
jich blízkých i ošetřujícího personálu velmi 
kladný  a  povzbuzující.  Za  všechny  snad 
jedno zhodnocení dcery klientky Domu so-
ciálních služeb: „…bylo to moc milé, určitě 
to potěšilo všechny přítomné a zaslouží si 
to velké poděkování.  Je  to  i  zpestření pro 
klienty…“
Zatím  je  možnost  navštívit  „Setkavárnu“ 
v  sudé  středy  v  Domě  sociálních  služeb  
a  v  liché  v  Léčebně  dlouhodobě  nemoc-
ných. Do budoucna,  pokud  se vše podaří, 
by měli  dobrovolníci  docházet  pravidelně 
každý týden do obou zařízení. 

Mgr. Jana Zádrapová
koordinátorka dobrovolnictví v MNO

Dobrovolníci  
nabízejí kávu, čaj 
a vlídné slovo

2. 11. 2016

Dobrovolnické centrum ADRA

Setkavárna v Domě sociálních služeb

Setkavárna v Léčebně dlouhodobě nemocných
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Porodnicko – gynekologické oddělení Městské nemocnice Ostrava

ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů

V.  ročník  konference

Podzimní  setkání  gynekologů

pořád jía

Rekreační  a  kongresové centrum hotelu Sepetná

12. 11. - 13. 11. 2016

POZVÁNKA

Všeobecné informace:

Místo konání Hotel Sepetná, Ostravice, okr. Frýdek-Místek

Zahájení Sobota, 12. 11. 2016 14,00 hod.

Odborný program Sobota, 12. 11. 2016 14,00 – 18,30 hod.
Neděle, 13. 11. 2016 09,30 – 12,00 hod.

Hlavní témata Aktuální otázky a odpovědi v gynekologii a porodnictví

Společenský program Sobota, 12. 11. 2016  od 20,00 hod.
Společenský večer – raut , živá hudba
(vstup v ceně registračního poplatku)

Odjezd Neděle, 13. 11. 2016 po skončení programu

Registrace Sobota, 12. 11. 2016 12,00 – 18,00 hod.
Neděle, 13. 11. 2016 08,30 – 10,00 hod.

Registrační poplatek Platba do 17. 10. 2016:    500 ,- Kč vč. DPH
Platba po 17. 10. 2016:    700 ,- Kč vč. DPH
Platba na místě (možno kartou):   700,-Kč vč. DPH

Způsob úhrady registračního poplatku/bankovní převod
SANOPHARM CZ s.r.o., UniCredit Bank Ostrava, č.ú.: 1002056213/2700
IBAN : CZ 51 2700 0000 0010 0205 6213 / SWIFT : BACX CZPP
Variabilní symbol: číslo uvedené na potvrzené přihlášce

ON-LINE registrace vč. ubytování www.sanopharm.cz

Akce je zařazena do seznamu akreditovaných akcí ČLK a ČAS

Organizační a technické zajištění
SANOPHARM CZ s.r.o.
Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava – Plesná
Ing.Petr Salomon – tel.: 736 627 799 petr.salomon@sanopharm.cz
Ing.Dana Salomonová – tel.: 736 627 792 dana.salomonova@sanopharm.cz

info@sanopharm.cz

Posádka  MNO  zajišťo-
vala 24. 9. 2016 zdravot-
nický dozor na akci „Den 
otevřených  dveří“  spo-
lečnosti OZO Ostrava. 
Sestřička  Hanka  Maňá-
ková  a  řidič  Aleš  Ry-
kaluk  ošetřili  3  drobná 
zranění  u  dětí.  Ze  stra-
ny  malých  návštěvníků 
byl  také  velký  zájem  
o prohlídku sanitky.

Helena Pasterňáková
vrchní sestra LPS

Vážený pane řediteli,
děkujeme  Vám  za  zajištění  zdravotní 
služby na naší akci Den otevřených dveří, 
která se konala 24. 9. 2016 v prostorách 
našeho areálu v Ostravě-Hrušově.
I díky práci Vašich zaměstnanců se akce 
nad míru vydařila a přes 2 000 návštěv-
níků se během prohlídky našich zařízení 
mohli cítit opravdu v bezpečí.
Věříme,  že  se  na Vás,  jako  na  spolehli-
vého partnera,  budeme moci obrátit i při 
podobných akcích v budoucnu.

Ing. Karel Belda
jednatel OZO Ostrava s.r.o.

Děkujeme posádkám  
zajišťujícím zdravotnický dozor 
a prezentaci MNO
Chtěly bychom vyjádřit velké poděková-
ní sestřičkám všech pohotovostí a řidičům 
DZS za perfektní zvládnutí akcí, na které 
jsou  v  průběhu  roku  v  rámci  zajišťová-
ní  zdravotnického  dozoru  a  prezentace 
MNO vysíláni.

Helena Pasterňáková
VS LPS

Vladimíra Lašová
vedoucí DZS

Zdravotnický dozor na akci  
„Den otevřených dveří OZO!!!“

Děkuji CPE
4.  9.  2016  jsem  byla  rychlou  záchrannou 
službou  převezena  do  Městské  nemocnice  
v Ostravě s otřesem mozku. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat veškerému personálu, který 
mě přijímal a vzorně se o mě staral na urgent-
ním příjmu. Jmenovitě potom paní   doktorce 
K. Novákové, sestřičce D. Majerové, sestřičce 
P. Majerové a sanitáři panu M. Masákovi. Mé 
poděkování patří  i celému chirurgickému od-
dělení, kde jsem posléze strávila 2 dny a kde 
se o mě také vzorně starali. Ještě jednou moc-
krát děkuji!  Štěpánka Č.

• • •

Děkuji Gynekologii
ve dnech 20.–26. 9. 2016  jsem byla hospita-
lizována na lůžkovém oddělení Gynekologie, 
kde jsem podstoupila plánovanou operaci.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří o mne pe-
čovali.   Božena P.

• • •

Chirurgie a úrazová chirurgie
Chci poděkovat panu doktoru Šnajdrovi a ko-
lektivu lékařů a sester na operačním sále chi-
rurgického oddělení Vaší nemocnice, kde jsem 
byla  operována  s  rakovinou  žaludku. Děkuji 
také panu doktorovi, který mi zavedl epidurál, 
díky  němu  jsem  neměla  bolesti.  Po  operaci 
jsem byla převezena na JIP, kde mě překvapila 
profesionalita a velká ochota sestřiček. 
Tímto  dopisem  ještě  jednou  děkuji  všem  lé-
kařům a sestřičkám na JIP oddělení Chirurgie.

Šárka V., Ostrava
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Endokrinologická  
ambulance – sestra  
Lucie Kaučáková
Léčím  se  v  endokrinologické  ambulanci  ve 
vaší nemocnici. Bydlím v domově důchodců, 
a  protože  už  nezvládám psát,  poprosila  jsem 
sestřičku, aby se mnou napsala tuto pochvalu.
Chtěla  bych  pochválit  sestřičku  Lucii  Kau-
čákovou za  její milý a obětavý přístup, který 
má. Je velmi milá, ochotná a hodná. Jsem na 
vozíčku,  protože  už  nezvládnu  chodit,  a  ses-
třička  se o mě postarala velmi  šikovně, beze 
slov pochopila, že už některé věci nezvládnu, 
ale i přesto všechno vymyslela a přizpůsobila 
tak,  abych  se  cítila  dobře. Nic  neřešila,  byla 
veselá  a  usměvavá.  Chtěla  bych  ji  pochválit  
a zároveň poděkovat za to, jak svoji práci zvlá-
dá, jak ji umí, a že dokáže pacienty zahřát na 
duši svým pozitivním přístupem k práci. Budu 
vaši  nemocnici  doporučovat  a  sestřičku  jen  
a jen chválit!
Ještě jednou moc děkuji.

Daniela S.
• • •

Geriatrie a Interna, stanice D
Chtěl  bych  touto  cestou  poděkovat  zdravot-
nickému personálu stanice D, zvláště MUDr. 
Zedkové, za její vstřícný přístup k pacientům. 
Mezi dalšími zdravotníky si zaslouží pochva-
lu zdravotnický asistent pan Tomáš Cuper za 
vlídný  a  profesionální  přístup  nejen  ke mně, 
ale  i  k  druhým  pacientům.  Ochotně  poradí, 
trpělivě  pomáhá.  Spolupracuje  s  ošetřujícím  
i  službu  konajícím  lékařem  operativně,  když 
se  jedná  o  problém mimo  jeho  kompetence. 
Více  takovým zdravotníků bych přál  pacien-
tům. Správní lidé na správném místě. 

František Ž.
• • •

Chirurgie C
Jmenuji se Jozef V. a byl jsem hospitalizován 
ve  vaší  nemocnici  na  chirurgickém  oddělení 
C. Dne 6. 10. 2016 mi byla operována pupeční 
kýla. Operaci prováděl MUDr. Miroslav Kvě-
tenský. Tuto operaci provedl velice dobře, na 
profesionální  úrovni.  Líbil  se  mi  jeho  vztah  
k  pacientům.  Musím  taky  velice  pochvá-
lit  zdravotní  sestry  a  celý  jeho  tým.  Přístup  
k pacientům byl velice vřelý a příjemný. Ne-
chci nikoho vyzdvihovat,  ale  sestřička Silvia 
(pozn. red. Lučanová) z Turzovky byla nejlep-
ší. Má krásný vztah k pacientům i ke své práci. 

Jozef V.
• • •

Kardiologie I
Ráda bych touto cestou chtěla moc poděkovat 
celému  týmu  na  kardiologickém  lůžkovém 
oddělení  I. Konkrétně: MUDr.  Janu Šmídovi 
(příjem), MUDr. Lucii Kocůrkové, MUDr. Ji-
římu Gilíkovi a MUDr. Martinovi Ryšavíkovi. 
Na  tomto  oddělení  jsem  byla  přijata  poprvé  
7. dubna 2016  s plicní  embolií  a  trombózou. 
Opět jsem se dostala na toto oddělení 1. 10. 2016 
s akutní recidivou flebotrombózy. Po celý po-
byt  v  nemocnici  jsem  byla  velmi  spokojená  
s personálem (sestřičky, sanitářky – vždy usmě-
vavé, pečlivé a pracovité) a také s uklízečkami, 
které vždy zajistily čistý a voňavý pokoj.  

Bronislava K.

Poděkování porodnici
Chci  moc  poděkovat  personálu  na  Gyneko-
logii  a  porodnictví.  Rodila  jsem  3.  8.  2016  
a mám krásnou holčičku. Po celou dobu mého 
pobytu v nemocnici byli strašně milí, ochotní 
a moc starostliví.

M. K.
• • •

LDN, stanice B + rehabilitace
Dne  28.  6.  2016    po  úraze  kolena  jsem  byla 
převezena na doléčení do LDN Radvanice, kde 
jsem strávila 8. týdnů léčení na stanici B, 2. p.
Tímto bych chtěla poděkovat stanici B pod ve-
dením MUDr. Novohradského a  jeho celému 
kolektivu všech sestřiček, které mě v mé ne-
moci podporovaly zdravotně i na duchu. Také 
bych  chtěla  poděkovat  celému  rehabilitační-
mu oddělení, hlavně sestřičce Pavlínce, Katce  
a Šárce. Sestřičce Lence z ergoterapie.
Skláním se s úctou, kterou projevují všem pa-
cientům, a pevné nervy. Ještě jednou děkuji za 
skvělou péči.

vděčná pacientka Drahomíra N.
• • •

Poděkování týmu LPS
Velice  ráda  bych  touto  cestou  poděkovala 
týmu pohotovostní služby z 5. 10. 2016  vede-
né panem doktorem Vítem Marečkem.
Poděkování  patří  nejen  za  pomoc  při  bolesti 
bederní  páteře,  ale  hlavně  za  LIDSKÝ  PŘÍ-
STUP jak pana doktora, tak jeho sestřičky.   
Bohužel není  to  stále  samozřejmostí,  a proto 
jim patří velké dík.

Lenka N., Sedliště

Děkuji LDN
Děkuji za pobyt v LDN Radvanicích, byla jsem 
velmi  spokojená  s  přístupem  a  vlídným  cho-
váním  personálu  a  všem  zaměstnancům  moc  
děkuji.  Kristina B., Ostrava-Zábřeh

• • •

Zubní pohotovost
Ráda bych poděkovala paní doktorce a sestřičce, 
které 3. 9. 2016 měly ranní službu na zubní po-
hotovosti. Byly velmi příjemné a vstřícné a skvě-
le vyřešily problém s mou bolavou stoličkou. 

Michaela N., Bohumín
• • •

Novorozenecká JIP
Chtěla  bych  poděkovat  veškerému  personá-
lu  novorozenecké  JIP  za  velice  profesionální, 
laskavý,  prostě  perfektní  přístup.  Všem  ses-
třičkám, které  se  s  láskou a  trpělivostí  staraly  
o malou Karolínku H. a posléze  i o mě, když 
jsem za ní přišla. Byly nesmírně laskavé a obě-
tavé. Zároveň děkuji všem lékařům a paní pri-
mářce, dokázali mít velmi pěkný přístup. Ještě 
jednou  mnohokrát  děkuji  za  sebe  i  manžela. 
Přeji jim mnoho úspěchů v jejich nelehké práci.

• • •

Ortopedie, stanice A
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému 
oddělení Ortopedie – část A.
V takto složité, pro nás těžké situaci nám ses-
třičky tento pobyt zpříjemnily. Totéž platí o lé-
kařích, kteří nám jasně vysvětlili, co nás čeká, 
co nás nemine☺. Díky moc.

pacienti z pokoje č. 6
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V měsíci říjnu  
slaví významné  
životní jubileum

Marcela Hejčová
Radomíra Černíková
Hana Fromeliusová

Rudolfína Chlapková 
Marie Navrátilová

Danuše Gorniaková 
Darja Kollárová 

Jan Kozák 
Jarmila Kučerová 
Radim Palovský 

Ing. Vítězslav Stabla

Pracovní výročí
40 let v MNO:

Zdeňka Pospiechová

35 let v MNO:
MUDr. Zdeněk Sekanina

30 let v MNO:
Anna Woznicová

25 let v MNO:
Pavel Konůpka 

Všem jubilantům gratulujeme!

V měsíci září došlo na adresu Městské ne-
mocnice Ostrava celkem 19 poděkování.

Přijatá  
poděkování  
v září 2016

Září Počet
Centrální příjem  
s Emergency + Chirurgie  
a úrazová chirurgie

1

Geriatrie a Interna,  
Revmatologická ambulance
Geriatrie a Interna, st. D

3

Gynekologie a porodnictví 2
Chirurgie a úrazová chirurgie, 
st. D 1

Neurologie
Neurologie, st. B 2

Neurochirurgie 1
Léčebna dlouhodobě nemocných 3
Lékařská pohotovostní služba 1
Lékařská pohotovostní služba –  
zubní pohotovost 1

ORL 3
Ortopedie, st. A + Rehabilitační 
a fyzikální medicína 1

ORL
Od  6.  9.  do  12.  9.  jsem  ležela  na  oddělení 
ORL  a  za  tu  dobu  bylo  o mne  velice  dobře 
postaráno. Chtěla bych zdůraznit profesiona-
litu  práce  lékařů  a  zdravotních  sester,  které  
k pacientům vždy ochotně přišly, když coko-
liv potřebovali,  s úsměvem, dobrou náladou  
a tím nám poskytovali naději a pocit domácí-
ho prostředí. Šlo poznat, že je práce baví a že 
lidem pomáhají  s velkou ochotou. S přáním 
krásného  dne  a  hodně  dalších  vydařených 
operací a následné léčby. 

Martina P.
• • •

Poděkování  
MUDr. Černému  
a stanici A – LDN
Vážený pane doktore Černý, 
chci Vám poděkovat za příkladnou péči, kte-
rou jste věnoval mé sestře paní Edeltraudě T. 
Zároveň děkuji všem sestřičkám na I. poscho-
dí A za laskavou péči a lidskost. Můj dík patří 
vynikajícím sociálním pracovnicím a ostatní-
mu personálu.
Děkuji panu primáři MUDr. Marcelu Frýblovi 
za bezchybný chod LDN Radvanice.

Zdraví Charlotta S.

Gynekologie  
a porodnictví
Ráda bych poděkovala vedení i všem ostatním 
pracovníkům  Gyn-por  za  skvělou  práci,  ale 
především  lidský  přístup  k  nám  pacientkám, 
které  si  neodnášíme  pocity  velikého  štěstí  
z nově narozeného života, ale naopak se mu-
síme smířit i s jeho ztrátou. V této situaci jsem 
se ocitla bohužel  i  já a přístup lékařů i ostat-
ního  zdravotnického  personálu  byl  příklad-
ný. Psychická podpora byla poskytnuta nejen 
mně, ale i mému partnerovi, který mi pomáhal 
svou přítomností se se ztrátou našeho prvního 
dítěte vyrovnat.
Z mého pohledu jsou lékaři i další zdravotnic-
ký personál odborníci na  svém místě a  to ve 
všech směrech.
Přála  bych  všem  pacientkám,  aby  se  setkaly  
s  takto  schopným,  vstřícným  a  empatickým 
personálem.
Děkuji.

Miroslava G., Ostrava
• • •

ORL – MUDr. Snopková
Chtěla bych touto cestou poděkovat za výbor-
né  služby  oddělení  ORL,  zejména  pak  paní 
Andreji  Snopkové.  Děkuji,  že  vše  proběhlo 
hladce  a  bez  komplikací,  s milým přístupem 
všech zdravotníků.
Hezký den!  Michaela B.

Děkuji týmu  
Nefrologického  
a hemodialyzačního  
centra
Vážený pane řediteli,
ráda bych touto cestou chtěla moc poděkovat 
celému  týmu  Nefrologického  a  hemodialy-
začního  centra  pod  vedením MUDr.  Patrika 
Letochy.
Zdraví  jistě  všichni  považujeme  za  dar,  ale 
nejvíce si jeho hodnotu uvědomíme v situaci, 
kdy  sami  vážně  onemocníme.  Jsem  si  jistá, 
že v  těchto nelehkých  chvílích  je pro každé-
ho pacienta i celou jeho rodinu velmi důležitý 
přístup  lékařů,  sester  a ostatního ošetřujícího 
personálu. 
Po  celou  dobu  mého  dlouholetého  léčení  
u  Vás  v  nemocnici  jsem  měla  velké  štěstí. 
Velké díky patří sestřičce Ludmile Krmelíno-
vé z Nefrologické ambulance a následně pak 
celému  hemodialyzačnímu  týmu  pod  vede-
ním vrchní sestry PhDr. Evy Mrázkové. Ses-
třičky, ošetřující personál, technici jsou milí, 
usměvaví, pozorní, ochotní pro nás pacienty 
vytvořit  co  nejpříjemnější  prostředí,  zajistit 
nám veškerou  péči  při  léčbě. To  vše  přispí-
vá k větší psychické pohodě pacienta. Všem 
patří  velké  poděkování  za  jejich  vynikající 
práci.  Zvláštní  poděkování  pak  patří  panu 
doktorovi Patriku Letochovi za jeho profesi-
onální přístup a osobní lidskou snahu vyřešit 
můj případ.
Nyní  jsem  tři  týdny  po  transplantaci  ledvi-
ny. Vím,  že vše  je  teprve na  začátku,  ale  ty 
nelehké roky jsem díky všem lidem z   obou 
těchto  pracovišť mohla  zvládat  daleko  lépe. 
Takže ještě jednou moc děkuji za všechno, co 
děláte pro své pacienty, jelikož v dnešní době 
to není vůbec  jednoduché, ale myslím si, že 
naopak  docela  náročné. Ale  děláte  to  dobře 
a myslím, že to je ta nejlepší zpráva pro nás 
všechny.

S úctou Lucie S.
• • •

Děkuji  
Dětskému lékařství a RZM
Dne 4. října jsem byla s dvouměsíčním synem 
na  vyšetření ve Vaší nemocnici. Celá situace 
byla pro nás velmi náročná, delší cesta, obavy 
o průběh vyšetření a o výsledek…
Byla jsem velice  mile překvapena skvělým 
personálem,  opravdu  milým  přijetím  a  vý-
bornou atmosférou na příjmové ambulanci: 
sestřička paní Černíková byla úžasná, milá, 
nic nekomplikovala a vše perfektně  zorga-
nizovala, u samotného rtg. vyšetření mi zase 
pomohla  paní  Výtisková,  která  byla  také 
skvělá.  I  přítomní  lékaři  se  chovali  velmi 
mile,  bohužel,  jejich  jména  jsem  již  neza-
znamenala. 
Vím, mohlo by se říct, že to patří k jejich  prá-
ci… ale  není  to  tak  a  někdy  se  člověk  setká  
s pravým opakem.

Petra S.


