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Slavný herecký manželský pár přijel „předmi-
kulášsky“ potěšit děti na oddělení Dětského 
lékařství Městské nemocnice Ostrava. Miluše 
Šplechtová a Jan Hrušínský se za námi za-
stavili v rámci jejich cest po Moravskoslez-
ském kraji, kde vystupují s jednou ze svých 
divadelních her. Herce přišla přivítat primářka 
oddělení Alice Nogolová. Ke společnému sto-
lu zasedli spolu s našimi dětskými pacienty 

(dokončení na str. 2)

Ve dnech 12.–13. listopadu 2016 se usku-
tečnila na Sepetné v Ostravici, za účasti 
110 přihlášených odborníků v oblasti gyne-
kologie a porodnictví, konference, kterou 
již popáté zorganizovalo oddělení Gyne-
kologie a porodnictví Městské nemocnice 
Ostrava. Odborná sdělení se týkala nejen 
oblasti gynekologie a porodnictví, ale také 
mezioborové spolupráce a řešení problé-
mů. Většinu programu tvořila odborná 
sdělení lékařů našeho oddělení, zajímavé 
otázky z mezioborové spolupráce byly ote-
vřeny vystoupením dalších lékařů MNO 
(MUDr. Renáta Klosová z oddělení Dět-
ského lékařství a MUDr. Jitka Homolová 
z oddělení Interny), za což jim nesmírně 
děkuji. Prestiž akce podtrhla i přítomnost 
specialistů z Fakultní nemocnice Olomouc 
a Ostrava-Poruba. Zejména prof. Martin 
Procházka a prof. Marek Ľubušký přednes-
li sdělení, která vyvolala dlouhou diskusi. 
Nesmírně inspirativní byla také přednáška 
MUDr. Zlatko Pastora z FN Motol, přední-
ho českého sexuologa.
Akce byla nesmírně úspěšná nejen odbor-
ně, ale i společensky. Nové postřehy, infor-
mace a kontakty jistě všechny zúčastněné 
posunou dál v jejich odborném směřování 
a přispějí k další kultivaci jejich profesní-
ho života. Městská nemocnice Ostrava se 
v oblasti naší odbornosti stává velmi zná-
mým pracovištěm u odborné veřejnosti. 
Neznám jiné porodnicko-gynekologické 
oddělení srovnatelné velikosti, které by 
v ČR podobnou akci organizovalo. Všem 
pracovníkům oddělení Gynekologie a po-
rodnictví, kteří se podíleli na odborném  
a organizačním zabezpečení této velké 
akce, nesmírně děkuji. Poděkování náleží 
také vedení MNO za podporu a pomoc vy-
naloženou při přípravě akce.

MUDr. Marek Ožana
primář

Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský 
navštívili naši nemocnici

Na Sepetné proběhl 
5. ročník „Podzimního 
setkání gynekologů“

Významným příspěvkem k rozvoji Městské 
nemocnice Ostrava (MNO) se stane gene-
rel, který pro město zpracuje společnost rala 
s.r.o. Ta zvítězila ve výběrovém řízení, jehož 
se zúčastnilo šest firem. V úterý 22. listopadu 
o tom na tiskové konferenci na půdě Městské 

nemocnice informovali náměstkové primáto-
ra Michal Mariánek a Břetislav Riger, příto-
men byl ředitel MNO Petr Uhlig.
Generel má být jakousi „kuchařkou“, která 
zmapuje současný stav areálu nemocnice 

(dokončení na str. 2)

zleva B. Riger, P. Uhlig, M. Mariánek

Připravuje se generel nemocnice
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V Městské nemocnici Ostrava proběhlo v ter-
mínu od 14. do 16. listopadu 2016 reakreditač-
ní šetření Spojené akreditační komise, o.p.s. 
Naše nemocnice obhajovala po třech letech 
získanou akreditaci, ve které se hodnotí kva-
lita a bezpečí poskytování zdravotních služeb. 

Samotnou reakredi-
taci zahájil v pondělí 
v 8.00 hodin ředitel ne-
mocnice MUDr. Petr 
Uhlig, kdy společně 
s náměstky a dalšími 
zaměstnanci přivítal 
auditory a v krátkosti 
představili nemocnici 
jako celek i jednotlivá 
pracoviště.
Komise pracovala ve 
složení: poskytování 
lékařské péče hodnotil 
doc. MUDr. Dalibor 

Pastucha, Ph.D., MBA, ošetřovatelskou péči 
Mgr. Eva Pavelková a technickoprovozní úsek 
Ing. Pavel Gottwald. Za naši nemocnici pak au-
ditory doprovázel náměstek ředitele pro léčeb-
nou péči MUDr. František Jurek, manažerka 
kvality Mgr. Olga Hasáková, náměstkyně ředi-

tele pro ošetřovatelskou péči Bc. Gabriela Go-
ryczková, Mgr. Kamila Majkusová, Ing. Aleš 
Vícha a Mgr. Jana Zádrapová.
Hodnotitelský tým postupně navštívil jednot-
livá pracoviště, kde sledoval a ohodnotil prá-
ci všech zaměstnanců nemocnice dle daných 
akreditačních standardů. Pozornost auditorů 
byla zaměřena na samotný výkon zaměstnanců, 
na řízenou dokumentaci, komunikaci a na již 
zmíněnou celkovou kvalitu a bezpečí pacien- 
tů i zaměstnanců.
Poslední den šetření byl ukončen společným 
zhodnocením reakreditační komise s vedením 
nemocnice, kdy auditoři poskytli zpětnou vaz-
bu ke třem dnům stráveným u nás s tím, že 
konečné slovo o udělení reakreditace bude 
mít správní rada Spojené akreditační komise, 
o.p.s., na svém nejbližším zasedání. Tříčlenný 
auditorský tým se vyjádřil v tom smyslu, že ve 
své závěrečné zprávě vydá správní radě dopo-
ručení k udělení reakreditace.  (red)

Reakreditační šetření v Městské nemocnici Ostrava

ZPÁTKY DO FORMY PO PORODU 

          Lekce cvičení po porodu pro naše maminky 
 
CO VÁS ČEKÁ? 
o Řekneme si, jak cvičit už v šestinedělí a jak je to s kojením a cvičením 
o Ukážeme si, jak cvičit po porodu, abyste se co nejdříve dostaly do formy 
o Ukážeme si, jak do cvičení zapojit i vaše děti 

BUĎTE FIT MAMINKA!  

PRO KOHO JE CVIČENÍ VHODNÉ 
o Pro všechny maminky po porodu  
o Pro začátečnice i pokročilé 
o Cvičení při rozestupu břišních svalů  
o Cvičení jako prevence inkontinence 

 

Více informací: T +420 596 194 451 – po–pá od 6:00–14:00 hod. 

NOVINKA  V PORODNICI  MĚSTSKÉ  NEMOCNICE  OSTRAVA  

Baby masáže 
PROČ MASÍROVAT?  
• 
•

•
•
•
•

Začínáme 1. prosince 2016, cena 200 Kč. 
Více informací: T +420 596 194 451 – po–pá od 6:00–14:00 hod. 

(pokračování ze str. 1)
a navrhne potřeby a směry jeho rekonstruk-
ce, modernizace a další výstavby s vizí na 
dalších dvacet let. Práce na jeho přípravě, 
za které bude společnosti příslušet odměna 
téměř 930 tisíc korun, nemají překročit 14 
týdnů. První výstup bude zástupcům města 
prezentován v polovině ledna 2017, po za-
pracování případných připomínek by měl 
být generel hotov v únoru. „Peníze na rozvoj 
nemocnice jsou. Už nyní je v městském fon-
du rozvoje MNO 250 milionů korun a oče-
kává se, že do konce roku do něj zastupitelé 
‚nalijí‘ ještě dalších 200 milionů. Bobtnat 
bude i v roce 2017. Jde však o to, využít tyto 
prostředky racionálně a co nejefektivněji,“ 
uvedl náměstek primátora Břetislav Riger.
„Generel bude komplexním materiálem, 
který se stane prvním krokem k postupné 
rekonstrukci a modernizaci MNO. Jeho re-
alizace přinese další zvýšení kvality lékař-
ské péče, důstojné zázemí pro personál a 
zejména lepší komfort pro pacienty,“ upřes-

nil náměstek primátora Michal Mariánek. 
„Městská nemocnice funguje v Ostravě od 
50. let 19. století a za tu dobu se stala její 
nedílnou součástí. My v této tradici chceme 
pokračovat,“ dodal.
Nezávisle na generelu bude v příštím roce 
v MNO zahájena rekonstrukce Chirurgie 
včetně oddělení Anesteziologie a resuscita-
ce a jednotek intenzivní péče za asi 100 mi-
lionů korun. Pokračovat bude zateplování 
budov a další práce.
Jak informoval ředitel MNO Petr Uhlig, bez 
ohledu na plánované modernizace je ne-
mocnice i v dnešních podmínkách schopna 
poskytovat zdravotnické služby na vysoké 
úrovni. Při reakreditačním řízení v minu-
lých dnech jí akreditační komise udělila 
bodový zisk 9,8 z 10 možných a naznačila 
tak, že akreditaci získanou před třemi lety 
úspěšně obhájí. Oficiální závěry by měly 
být známy do tří týdnů.

Zdroj: MMO

Připravuje se generel nemocnice
(pokračování ze str. 1)
a všichni dohromady vybarvovali panenky, 
které do nemocnice přiváží společnost Ki-
wanis Ostrava.
Na otázku „Jak se hereckému páru líbí u 
nás na severní Moravě a ve Slezsku“ odpo-
věděli, že jsou tady často a vždycky se zde 
moc rádi vracejí. Miluše Šplechtová pak 
odhalila jeden svůj nesplněný sen: „Vždyc-
ky když jsem tady, tak je mým velkým přá-
ním zajet si na Pustevny, ale prozatím se mi 
to nikdy nepodařilo. Doufám, že si při příští 
návštěvě už konečně najdu ten čas, kdy mě 
tam někdo vyveze.“
Herci postupně prošli téměř všechny stanice 
dětského pavilonu a malé pacienty obdaro-
vali sladkostmi nebo adventním kalendá-
řem. My jsme za takovou návštěvu vždyc-
ky moc rádi a hlavně potěší naše nejmenší, 
a proto si přejeme, aby takovýchto setkání 
bylo v naší nemocnici co možná nejvíce.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Miluše Šplechtová  
a Jan Hrušínský navštívili 
naši nemocnici

Auditorka E. Pavelková se sestrou J. Hurinovou v infuzním stacionáři
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Na tomto místě bychom Vám rádi před-
stavili Ing. Václava Poloka, který je 
v současné době pověřen zastupováním 
funkce ekonomického náměstka. Kromě 
toho se věnuje práci ombudsmana. Pro 
radu k němu nechodí jen pacienti, ale  
i kolegové.

Jak dlouho v naší nemocnici pracujete  
a co Vás k nám přivedlo?

Do nemocnice jsem přišel po 23 letech pra-
xe z mého posledního zaměstnání v řídících  
a manažerských pozicích z prostředí Finanč-
ní správy ČR dne 1. dubna 2015 s možností 
uplatnění všech mých získaných odborných 
profesních znalostí a zkušeností s orientací 
na audit a controlling i ve správě veřejné. 
Přivedl mě osobní zájem zkusit něco jiného 
v podobném legislativním prostředí, výzva 
řešit trochu jiné problémy a hlavně být uži-
tečným a především plně prospěšným prak-
tickým odborníkem a rádcem pro nemocnici, 
jejíž poslání vnímám osobně s velkou úctou  
a respektem, včetně všech zaměstnanců.

Jaké funkce v současnosti zastáváte?

V současné době jsem zastupujícím ekono-
mickým náměstkem a ombudsmanem a do 
poloviny měsíce září jsem byl po celou dobu 
i interním auditorem. Tato práce klade velmi 
vysoké nároky především na Váš čas, doko-
nale prověří Vaši odbornost a komunikační 
schopnosti jednání (nejen se stěžovateli)  
a vyžaduje zároveň flexibilní a naprosto zod-
povědný přístup.  

Jak to všechno můžete zvládnout? Použí-
váte kalendář? Hodinový rozpis?

Myslím, že zvládám poměrně dobře – kvali-
tu toho zvládání však musí posoudit vždy ta 
protistrana, včetně mých kolegů ekonomic-
kého úseku, celá ta agenda není nijak malá. 
Ano, na stole používám klasický kalendář 
s rozpisem hodinových termínů schůzek  
a jednání. Kromě toho mi tento rozpis plá-
nuje, sleduje a připomíná i asistentka. Ná-
ročnější je to právě v tomto ročním období 
v rámci organizace schůzek s vedením od-
dělení a primariátů, s některými dodavate-
li, pojišťovnami, nad rozpočtem s kolegy 
apod. Ale od toho jsem zde, abych to zvládl, 
nestěžuji si.

Co byste chtěl ve své agendě změnit?

Přiznám se, že je to dost sugestivní otázka. 
Víte, ekonomika je tak trochu jako matema-
tika, navenek s opakujícími se výpočty, ale 
s hodně živým a pohyblivým obsahem všech 
těch čísel a dat. A samozřejmě taky peněz, 
jak jinak. To ostatně všichni důvěrně známe 
z „rozpočtového“ hospodaření našich do-
mácností. Byl jsem a i nadále jsem týmovým 

hráčem, jsem moc rád, že jsme nyní tým kva-
litních a odborně hodně zdatných lidiček, co 
si spolu pracovně rozumí a zároveň i lidsky 
docela dobře vychází, vždyť já sám nemám 
žádný odborný patent na rozum a rozhodně 
neumím všechno, o to více si však uvědo-
muji svůj úkol i odpovědnost naše výstupy 
koordinovat, moderovat a tvořit tak, aby byly 
ku prospěchu celé nemocnice a zároveň při-
nášely jen užitek. Velkou radost mám třeba 
z toho, že se nemocnici po letech podařilo 
do vlastní režie dobře podchytit agendu „Vý-
zev z evropských fondů“ a tak můžeme sami  
a na více frontách bojovat o evropské pení-
ze při obnově našeho přístrojového parku 
nemocnice, kdy např. tolik potřebná obnova 
některých RTG přístrojů se zdařila už v závě-
ru loňského roku. Jsem taky moc rád, že už  
i tolik kritizované veřejné zakázky na nákup 
čehokoliv se postupně dostávají všem „pod 
kůži“, a další malé „ekonomické“ radosti 
(třeba i ze získaných dodavatelských bonu-
sů), ale zároveň i starosti o hlídání rozpočtu 
a peněz.  

Je to ve Vašich silách?

Síly i energie mám zatím chválabohu dost, 
stejně tak mám plnou hlavu i dalších nápadů, 
návrhů a námětů a odvaha k jejich realizaci 
mi rozhodně nechybí, ale vše půjde postup-
ným tempem v závislosti na softwarovém 

dovybavení. Mohu jen dopředu prozradit, že 
by se to mělo týkat spisové služby a elektro-
nického oběhu dokladů, registru smluv apod.

Co podle Vás nejvíce trápí naši nemocni-
ci, jaké jsou hlavní důvody stížností, které 
řešíte?

Naše nemocnice patří podle statistik k vů-
bec kapacitně nejzatíženějším ze strany po-
čtu ošetřených pacientů, a to nejen v tomto 
regionu či kraji. Je to dáno jednak širokým 
spektrem oborů poskytované péče, dále  
i spektrem dalších poskytovaných služeb 
(Centrální příjem online, koroner, pohoto-
vostní služby nebo protialkoholní záchytná 
stanice). V rámci tohoto tak obrovského po-
čtu je samozřejmé, že někteří pacienti mají 
pocit, že jim není věnována dostatečná lékař-
ská pozornost či následná péče, respektive 
tato není věnována jejich rodinným přísluš-
níkům. Chtějí je proto chránit či bránit a stíž-
nost je tímto hned na světě a vzápětí poté se 
hned ocitá i na papíře a dále na mém stole. 
Důvody jsou v převažující většině neopod-
statněné (diagnóza, způsob ošetření, důvody 
operace nebo jiného zákroku, příčiny úmrtí, 
a to i přes předané naprosto vyčerpávající in-
formace). Mohou se však někdy stát i více 
opodstatněnými, a to především skrze vzá-
jemnou komunikaci, stěžovatelé to nazývají

(dokončení na str. 4)

PŘEDSTAVUJEME: Václav Polok
interní auditor, ombudsman, pověřený zastupováním funkce 
ekonomického náměstka
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Od poloviny září probíhají na Dětském lé-
kařství školení Dr. Klauna. Školení má ná-
zev „Šest kostiček lega“ a je jednou z inici-
ativ společnosti C4C (Chance 4 Children).

Série 3 workshopů pro Dětské lékařství 
MNO byla určena původně pro sestřičky, 
ale postupně se přidali lékaři, učitelky i dět-
ská psycholožka. Cílem celé akce je předá-

ní praktických dovedností, které pomůžou 
kreativně a smysluplně vyplnit volný čas 
dětí přebývajících na dětských odděleních. 
Je to určitý prostředek jak zmírnit stres  
z hospitalizace, utlumit bolest, zahnat smu-
tek a zlepšit náladu. To vše jednoduše, po-
mocí šesti kostek Lega. Děti formou hry 
procvičují paměť, jemnou motoriku, fanta-
zii, ale i tvořivost. 
Společnost C4C na tyto aktivity věnovala 
Dětskému oddělení stavebnici Lego i Duplo 
a celé školení se uskutečňuje bez nároku na 
odměnu.
Jménem Dětského lékařství chci poděkovat 
společnosti C4C a klaunovi Rafalovi, ve-
doucímu školení, který má úžasný přístup 
nejen k dětem, ale i  k personálu. Tak trochu 
nás donutil se zastavit, zasmát se a ukázat, 
že osobní kontakt a milé slovo je to nejcen-
nější, co můžeme dát.

vrchní sestra Mgr. Jana Šadibolová
Dětské lékařství 

Dr. Klaun – školení na dětském oddělení

(pokračování ze str. 3)
 nepatřičným „jednáním“ lékaře nebo sestry. 
V emočně vyhrocených krajních situacích se 
to někdy stát může a pak se daný stěžovatel 
někdy snaží domáhat i tzv. „nemajetkové“ 
újmy. Samozřejmě finanční, jak jinak. Je 
pak velmi obtížné posléze suplovat arbitra 
v podobném sporu, nicméně i na stížnosti  
a zároveň i došlá poděkování lze pohlížet 
jako na něco, co velmi dobře analyzuje sou-
časný stav nemocnic. Je živým organismem 
a pracují v ní jen lidé, kteří mají své radosti 
i starosti, nicméně tito musí být za každých 
okolností profesionály, od řidiče sanitního 
vozu až po primáře oddělení. Obecně lze 
tedy říci, že až na určité výjimky se po vy-
hodnocení nejedná o žádná zásadní pochybe-
ní v postupu či chování lékaře nebo sestry. 
Nicméně i v tomto jako nestranný ombuds-
man nemocnice musím být vždy objektivním 
a zhodnotit úplně všechny maličkosti popi-
sovaného děje. A všem našim zdravotníkům 
a lékařům tímto osobně děkuji za jejich tr-
pělivost a zároveň hned prosím o další…  
I o tomto je obsah některých stížností…

Hodně se diskutovalo v poslední době o od- 
měnách před Vánocemi? Budou?

Odměny jsou mezi námi opravdu hojně dis-
kutovaným tématem, zvláště po poněkud ne-
povedené tzv. Cafeterii – tj. systému benefitů 
(nelze uplatnit v právním prostředí příspěv-
kové organizace). Odměna však není něja-
kým benefitem, ale přísluší jen za splnění 
mimořádného nebo zvlášť významného pra-

covního úkolu (podle nařízení vlády). Jsem 
v tomto směru mírným optimistou a věřím, 
že těchto mimořádných či významných úko-
lů bylo hodně a že všechny byly nebo ještě 
budou do konce tohoto roku zdárně splněny.

A co kapři pro zaměstnance? Můžeme se 
na ně těšit i letos? 

 Ano, můžeme se všichni těšit stejně jako 
před loňskými Vánocemi. Bude kapr i pou-
kázka na něj pro každého zaměstnance.

A teď, jestli byste nám prozradil něco 
z vašeho soukromí. 

Nemám co skrývat, zůstali jsme už sami dva 
s mou ženou, máme velkou rodinu – cel-
kem 5 dospělých dětí a 4 vnoučátka, z toho 
mám z prvního manželství již tři dospělé děti  
a rovněž 3 zatím malá vnoučátka, všichni 
mají své partnery a svůj vlastní život i by-
dlení po celém území ČR. Bydlíme v rodin-
ném domku na rozhraní Bohumína a Dolní 
Lutyně. Jsem dlouholetým soudním znalcem 
v oboru účetnictví, kromě toho pravidelně 
přednáším ekonomii a účetnictví pro Mini-
sterstvo financí, na Justiční akademii a pří-
ležitostně na dvou univerzitách (včetně jed-
né zahraniční). Jsem i dlouholetým dárcem 
krve (více než dvěstěkrát) a ve skromném 
volném čase se věnuji zahradě, květinám  
a relaxuji „hrabáním“ v hlíně, plaváním, 
hudbou v dobré společnosti (akordeon) a čet-
bou dobré knihy. Jsem spíše letní typ – mi-
luji proto teplo, slunce a moře, ale na druhé 
straně se strašně rád navracím nabrat energii 

do svých rodných „jablunkovských“ Beskyd, 
kde mám své kořeny. Mám rád optimistické, 
vzdělané, skromné, ale upřímné lidi kolem 
sebe, nesnáším přetvářku. Jsem znamení 
panny a vyznávám proto poctivý přístup k ja-
kékoliv práci, která je smysluplná a přináší 
užitek a prospěch všem bližním kolem mne. 

Těšíte se na Vánoce? Máte je rád? Kde  
a s kým je budete trávit?

Na Vánoce se už moc těším, mám je rád, 
mám rád i dárky od Ježíška. Štědrý den bude 
o nás dvou v úzkém rodinném kruhu, jinak 
Vánoce budeme postupně trávit (uvidíme se 
a navštívíme se) se všemi členy naší široké 
rodiny. Věřím, že letos zase stihneme a uvi-
díme všechny, někteří dojedou sami a někam 
musíme dojet i my v období mezi svátky. Ří-
káme tomu dlouhé Vánoce, i když plánovat 
tato setkání je někdy náročnější než plánovat 
termíny pracovních jednání.

Je něco, co byste chtěl vzkázat našim za-
městnancům?

Začíná předvánoční adventní doba, která je 
takovou přípravou na nejkrásnější svátky 
v roce, a já bych všem zaměstnancům rád 
poděkoval za jejich důvěru, za jejich pocti-
vou práci a moc jim přál klid a mír na duši 
nejen v jejich práci při kontaktu s pacienty, 
ale i ve všem ostatním v tom předvánočním 
nákupním i úklidovém shonu. 

Děkuji za rozhovor. 
Ing. David Račák

PŘEDSTAVUJEME: Václav Polok
interní auditor, ombudsman, pověřený zastupováním funkce 
ekonomického náměstka
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ADVENT A VÁNOCE 
S KNIHOVNOU
Nastal advent, čas příprav na vánoční 
svátky. V  Knihovně města Ostravy si 
můžete půjčit desítky publikací, které 
Vám pomůžou uchystat vše potřebné 
k vytvoření krásné, sváteční atmosféry. 
Začít lze výrobou tradičního advent-
ního kalendáře. Jak na to, zjistíte 
v  brožurách „Adventní kalendář pro 
malé i velké“ nebo „Papírový bet-
lém v  adventní době – obrázkový 
adventní kalendář do oken a na stě-
ny“. Adventní věnce vytvoříte po-
mocí příruček „Adventní a vánoč-
ní výzdoba“ či „Floristika – nápady 
pro advent a Vánoce“. Kromě věnců  
a svíček provoní Vaši domácnost vá-
noční pečivo a  cukroví. Inspirujte se 
recepty z  knížek „Vánoční cukroví“ 
autorky motivačních knih a propa-
gátorky zdravého životního stylu  
J. Mandžukové, „Vánoční cukroví z do-
mova a ciziny“, „Hrníčková kuchařka“ 
pro snadné pečení bez vážení nebo 
„Vánoce s Nigellou“, známou britskou 
moderátorkou televizních pořadů  
o vaření. K dispozici jsou i kuchařky pro 
diabetiky a s  recepty na bezlepkové 
cukroví, např. „Sladkosti bez výčitek“. 
Návod na výzdobu Vašich domovů 
naleznete v knížkách „Vánoční deko-
race“, „Šťastné a veselé – vánoční mo-
tivy z windowcolor“ aj. Zbude-li Vám 
čas, můžete si vytvořit vlastní betlém 
pomocí příručky „Vyrábíme betlémy“, 
anebo si alespoň prolistovat „Ency-
klopedií betlémů“. Pro kreativní je-
dince jsou v  nabídce také publikace 
týkající se výroby různých nápaditých 
dárků a jejich balení.
O vánočních zvycích a tradicích se 
dočtete v  odborných publikacích 
„Evropské Vánoce“, „České Vánoce 
od vzniku republiky do sametové re-
voluce“, „Vánoce z  celého světa“ aj. 
Oddech a navození správné sváteč-
ní nálady přinášejí beletristická díla 
„Modrý dům“ T. Keleové-Vasilkové, 
„Vánoce mám rád“ F. Nepila, romá-
ny pro ženy „Setkání o Vánocích“, 
„Zbožňující Vánoce“ a další. Děti se 
mohou naladit příběhy Z. Pospíšilo-
vé „Kouzelné vánoční sny“, příběhy 
s  poučením „Tajemný život sněhulá-
ků“ či strašidelnými historkami „Pří-
šerné příběhy vánoční“. Nabízíme 
také audioknihy s vánoční tematikou 
a v hudebním oddělení si pro zpestře-
ní můžete půjčit zpěvníky, noty, kole-
dy a vánoční písně, např. „Cestou do 
Betléma“, „Naše nejkrásnější koledy“ 
a mnoho dalších.
Naše nabídka je jako bohatá vánoč-
ní nadílka. Přijďte se přesvědčit do 
ústřední knihovny v  Moravské Ost-
ravě na ul. 28. října 2 a 27 poboček 
v městských obvodech.
Krásné a klidné prožití adventu a vá-
nočních svátků přeje

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...Dne 26. 10. 2016 nás již poněkolikáté navští-

vil v DRSu Helppes z Prahy. Akci financují 
Pivovary Staropramen. S pejskem Bastiá-
nem proběhla canisterapie.

Jednu středu v říjnu k nám
zavítal pes Bastián.

V kožíšku neměl žádné blechy, 
ale teplo, radost a neplechy.

Všechno nám to tady rozdal, 
piškoty pak za to dostal.

Bude-li mít zase čas, 
pozveme ho rádi zas.

Pro velký úspěch z loňského roku připravila  
i letos naše kuchyně v čele s Petrem Hiklem 
na svatého Martina výbornou pečenou kachnu 
na červeném zelí s bramborovými knedlíky.  
A ještě teď se nám sbíhají sliny. V pátek 11. 11. 
si strávníci objednali celkem 831 obědů, z toho 
bylo 684 porcí právě tohoto tradičního pokrmu, 
což je více než 82 procent objednávek.
„Kuchyň už navázala na loňský rok, kdy jsme 
kačenu na svatého Martina servírovali poprvé. 
V této tradici bychom chtěli pokračovat i do 
budoucna,“ řekl Petr Hikl, vedoucí Oddělení 
léčebné výživy a stravování. Jídlo moc chutna-
lo také naší kolegyni Lence Švihelové: „Byla 
opravdu výborná, pan ředitel si kačenu taky 
hodně pochvaloval. Žádnou dietu nedržím, ra-

ději se pořádně najím. A ještě chci doplnit, že 
kuchyně celkově vaří skvěle.“
A teď něco málo k tradici… U nás je tento 
svátek zaveden hezkou řádku let. Tento den 
oznamoval konec zemědělské sezóny a začá-
tek zimy. Ostatně pranostika praví, že svatý 
Martin přijede na bílém koni, tedy „přiveze“ 
první sníh. Na stole nesmí chybět pečená husa 
nebo kachna, k níž se také pojí legenda. Po-
vídá se, že sv. Martin byl tak skromný, že se 
před přijetím do biskupského úřadu schovával 
mezi husami, které ho však prozradily svým 
štěbetáním. Byla také posledním masem před 
šestinedělním adventním půstem.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Canisterapie v DRSu

Svatomartinská tradice  
z našeho stravovacího provozu

(red)
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V rámci dobročinných aktivit prodejen 
Billa, spol. s r. o., k nám na oddělení Dět-
ského lékařství dorazila skupina asi 15 za-
městnanců. Ti našim nejmenším pacientům 
přinesli sladkosti, košíčky na sypané čaje a 
další dárky. Postupně v době návštěvních 

hodin prošli stanice malých i velkých dětí, 
kde se jich ptali na zdravotní stav, jak se 
jim líbí ve škole, kdy půjdou domů. Celá 
akce se nesla ve velmi příjemné a pohodové 
atmosféře.

(red)

Zaměstnanci společnosti Billa  
v Městské nemocnici Ostrava

DSS, stanice A
Chtěla bych poděkovat sestřičkám ze stanice 
A za vzornou péči a přístup ke mně takový, že 
jsem se tady cítila velmi dobře. Sestřičky jsou 
milé, ohleduplné, pokorné a snaží se každému 
z nás pobyt tady zpříjemnit.
Bude se mi odcházet těžko.

T.

• • •

Neurologie, stanice B
Dne 17. 10. 2016 jsem byl hospitalizován pro 
nevolnost s cukrovkou na neurologickém od-
dělení B, pokoj č. 1. Přístup sestřiček a veš-
kerého zdravotnického personálu byl po celou 
dobu hospitalizace příkladný a vzhledem k je-
jich těžké a náročné práci plný obdivu. Ochota 
a chování personálu bylo milé a plné pochope-
ní k nemocnému pacientovi.

Ondřej K.
Dětmarovice

• • •

Centrum hyperbarické  
medicíny
Od 13. 10. – 11. 11. 2016 jsem ve Vaší ne-
mocnici navštěvovala Centrum hyperbarické 
medicíny. S tak obětavými, hodnými, fundo-
vanými sestřičkami jsem se ještě v žádné ne-
mocnici nesetkala. Zpříjemnily mi každý den 
2 hodiny v hyperbarické komoře. Mnohokrát 
jim děkuji…Vrchní sestře Janě Maršálkové, 
sestrám Pavlíně Václavíkové, Martině Lutzo-
vé, Ivetě Neuwirtové, Jarmile Tichavské, Mar-
kétě Kis Pisti Kozákové.

Pacientka Libuše H. 

• • •

Chirurgie  
a úrazová chirurgie
Ve dnech 3.–11. 10. 2016 jsem byl hospitalizo-
ván na chirurgickém oddělení vaší nemocnice, 
kde jsem prodělal dne 4. 10. 2016 operaci tu-
moru v břišní dutině. 
Chtěl bych tímto poděkovat za perfektně 
provedenou operaci a nevšední péči, které se 
mi dostalo jak ze strany lékařů, tak ze strany 
zdravotního personálu – na jednotce intenziv-
ní péče i na standardním lůžkovém oddělení 
stanice D. Ještě jednou veliké díky.
S přáním všeho dobrého ve vaší práci

S. N.

• • •

LDN – stanice D
Byl jsem velice spokojen jak se stravou, tak 
se všemi sestrami a ostatními službami. Chtěl 
bych poděkovat všem.

Pacient P.

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům 
LDN. Byla jsem překvapená vstřícností paní 
doktorky, ochotou sestřiček. Nejvíc mne zau-
jala ergoterapie, kde si mohou pacienti krátit 
čas a vyrábět pěkné věci. Sestřička z ergo je 
moc milá a příjemná. Jsem ráda, že jsem to tu 
poznala po 13 letech znovu.

Dcera M.

Poděkování  
primářce Nogolové  
a dětskému oddělení
Úryvek z dopisu paní primářce Nogolové od 
maminky Sylvy L, jejíž syn trpí metabolickým 
onemocněním nejasného původu a byl na 
dětském hospitalizován:

… Nakonec kromě vás nám nikdo pomocnou 
ruku nepodal. Z jiných zařízení už se neozva-
li. Takže nezbývá, než se s tím smířit. S tím 
jsem si ho domů brala, že budu mít směnu 
365 dní v roce.
Nikdy na setkání s Vámi nezapomenu. Taky 
člověk ve svém životě tak často takové věci 
jako my dvě neřeší. 
Moc Vás obdivuji jako lékařku a hlavně jako 
vstřícného člověka. Ať se Vám a vašemu od-
dělení moc daří a zase za nějaký čas se ozvu, 
jak se nám vede.

Poděkování  
za profesionální  
a lidský přístup  
zdravotních sestřiček 
i lékařů k pacientovi – 
Gynekologie
Hospitalizována jsem byla na oddělení Gy-
nekologie 19. 10. 2016, kde se potvrdilo 
moje přesvědčení o výborné kvalitě lékařské 
péče a práci zdravotních sester i ostatních za-
městnanců nemocnice. 
Byla jsem zde naprosto spokojená. Samo-
zřejmě děkuji i sestřičkám na oddělení JIP, 
které byly skvělé. 
Moc děkuji a přeji všem mnoho úspěchů 
v práci i v osobním životě.

Iveta Š.
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Bistro  
aktuality listopad 2016
  rozšiřujeme nabídku bezlepkového 
pečiva a zákusků (pařížská roláda, sko-
řicový šnek, čokoládový muffin a jiné). 
Vhodné objednat telefonicky dopředu.

  přijímáme objednávky na vánoční cukroví a vánoční aspikové dorty. Bližší 
informace v Bistru.

  od 1. 12. bude obnoven provoz pojízdného bufetu v rámci areálu MNO

  WIFI připojení v rámci Bistra pro naše zákazník 

   možnost bezhotovostní platby kartou v rámci Bistra (od 1. 12.)

Těšíme se na Vás v našem nemocničním Bistru.

Pro bližší informace, objednávky:
T: +420 596 193 417
E: info@jlallforyou.cz

Od 1. prosince 2016 obnovujeme provoz 
pojízdného bufetu po odděleních. Sloužit 
k tomu bude zbrusu nový vozík s vlastním 
pohonem. Všichni pacienti tak znovu do-
stanou možnost vybrat si ze široké nabídky 
našeho Bistra noviny, časopisy, cukrovinky, 
pečivo, bagety, nápoje a mnohé další. 
„Jsme rádi, že můžeme pacientům vrátit to, 
na co byli už z dřívějška zvyklí. Vhodný 
vozík se nám podařilo i přes mírné kompli-
kace pořídit celkem rychle, proto můžeme 
tuto službu obnovit. Do budoucna pak plá-
nujeme i systém individuálních objednávek 
přes tablety,“ řekl náměstek pro techniku  
a provoz Zdenek Stříbný. (red)

Roznášková služba 
nemocničního  
Bistra je zpátky

Básnička  
pro Ortopedii
Na Ortopedii jsem ležela,
na operaci s kolenem šla.

Sestřičky a ošetřovatelky hodné jsou,
o pacienty krásně pečujou.

Doktoři též milí jsou,
správnou léčbu určujou.

Dvanáctky tu sestry mají, 
večer domů pospíchají.

Noční zase přicházejí,
o nás dál se starají.

Já sestřičkám, ošetřovatelkám,
doktorům i panu primáři děkuji
a tuhle básničku jim věnuji.

Alžběta S.

Koronární JIP
Vážený pane řediteli,
ráda bych touto cestou poslala pochvalu  
a poděkování za práci Vašich lékařů. 
Chci touto cestou poděkovat a pochválit lé-
kaře Vaší nemocnice. Můj otec Jan B. byl  
8. 9. 2016 hospitalizován na stanici koronár-
ní JIP s diagnózou prasklá plíce, počínajícího 
zápalu plic a infarktu a ve velmi závažném 
stavu, kdy jsme byli připraveni jako rodina  
i na tu nejhorší variantu.
Díky kolektivu celé koronární JIP a hlavně 
díky Vašim lékařům, panu primáři Kryzovi 
a ošetřujícímu lékaři doktoru Srpovi, je otec 
v pořádku a v rekonvalescenci v domácí 
péči.
Chtěli bychom jako rodina poděkovat za 
úžasný, vstřícný, lidský a odborný přístup 
těchto lékařů a v neposlední řadě i celému 
kolektivu koronární JIP. Věříme, že lékaři 
tak kvalifikovaní a odborně na vysoké úrovni 
mohou pomoci zachránit další lidské životy  
a tím ovlivnit chod rodiny, která se mnohdy 
na lékaře upíná, protože jsou v podstatě je-
jich poslední nadějí.
Děkujeme a přejeme další úspěchy Vaší ne-
mocnici.

manželka Bronislava B.
dcera Marcela Ch.

ORL –  
sestra Markowská
Vážená paní náměstkyně,
ve dnech 2.–8. 10. 2016 jsem byla hospitali-
zována na ORL oddělení vaší nemocnice.
Ráda bych tímto vyjádřila své uznání paní 
Žanetě Markowské, která na tomto oddělení 
pracuje jako sestra. S její prací jsem jako pa-
cientka na nadstandardním pokoji byla maxi-
málně spokojená, po celou dobu jsem viděla 
jen profesionalitu a ochotu. Libuše T.

Krmelín
• • •

Pochvala ortopedické  
ambulanci – sestra 
Dobiášová
20. 10. 2016 jsem se byl objednat na artroskopii 
kolene v ortopedické ambulanci. Ujala se mne 
sestřička Andrea Dobiášová. V nemocnicích se 
většinou setkávám s personálem – slušně řeče-
no – protivným. Sestra Andrea však byla velmi 
příjemná, usměvavá a vše mi ochotně vysvětlila 
(nejen mně, ale i ostatním pacientům).
Tímto bych ji rád pochválil, protože takových 
sestřiček je jako šafránu. Díky ní jsem měl hned 
veselejší den :-).  Pavel L.
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V měsíci listopadu  
slaví významné  
životní jubileum

MUDr. Cyril Kučera 
Hildegarda Návratová

Jitka Ruszová
Jana Kostřevová

Mgr. Eva Sovadinová
Mgr. Hana Szabová

Pracovní výročí
45 let v MNO:

Miluše Gabrielová 

40 let v MNO:
Ludmila Bártková 

30 let v MNO:
Miroslava Moravcová

25 let v MNO:
Světlana Pavlů 
Radovan Bryxí

20 let v MNO:
Lenka Křikavová 

MUDr. Iva Slaninová 
Květoslava Žůrková 

Všem jubilantům gratulujeme!

V měsíci říjnu došlo na adresu Městské ne-
mocnice Ostrava celkem 28 poděkování.

Přijatá  
poděkování  
v říjnu 2016

Říjen Počet

Dětské lékařství – příjmová 
ambulance + Radiologie  
a zobrazovací metody

1

Dětské lékařství 2

Dětský rehabilitační stacionář 1

Dům sociálních služeb – st. A 2

Gynekologie a porodnictví 2

Chirurgie a úrazová chirurgie –  
st. C 1

Chirurgie a úrazová chirurgie –  
JIP + st. D 1

Chirurgie a úrazová chirurgie –  
JIP aseptická + st. D 1

Interna – Metabolická JIP +  
st. B, Neurochirurgie 1

Kardiologie – st. I 1

Nefrologické  
a hemodialyzační centrum 1

Neurologie, st. B 1

Léčebna dlouhodobě  
nemocných – st. D 2

Lékařská pohotovostní služba 1

ORL 2

Ortopedie 4

Ortopedie – ambulance 1

Rehabilitační a fyzikální  
medicína 1

Urologie 1

Zdravotnická dopravní služba 
+ Lékařská pohotovostní 
služba

1

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se po-
díleli na vybudování a otevření infuzního 
stacionář: pracovníkům technického úseku 
pod vedením pana Rakuse, Papaly, Petříka, 
pracovníkům zahrady pod vedením pana 
Baláže. Dále paní Hasákové, Zádrapové, 
Ragulské, Oddělení logistiky – pracovní-
kům skladů MTZ, zejména paní Borové, 
pracovníkům skladů SZM – paní Klapucho-
vé, paní Víchové, Janošové, Odboru IT –  
panu Běhunčíkovi a jeho pracovníkům, 
paní Wieckové, Fellerové, paní Straňákové, 
panu Pačkovi. Mé poděkování náleží také 
paní náměstkyni Goryczkové, paní Majku-
sové, vrchním sestrám paní Galbavé a Ko-
zubové, oddělení RFM, CPE za poskytnutí 
nábytku. V neposlední řadě připojuji podě-

kování paní Brázdilové z úklidové firmy 
MW-DIAS.
Zvláštní poděkování patří sestře stacionáře 
Janě Hurinové.

Markéta Blačinská
vrchní sestra Otorinolaryngologie

ORL –  
Infuzní stacionář
Jsem velmi spokojená, že se zařízení usku-
tečnilo. Sestřička Jana je velmi obětavá a ne-
jen to, velmi milá a soucítí s pacienty.
Velmi velká pochvala pro sestřičku.

Děkuji, K.

Chtěla bych poděkovat za možnost využít 
léčbu infuzní terapií ve vašem stacionáři. Je to 
naprosto úžasné, především pro nás, pacien- 
ty ORL, kteří nemusí již kvůli aplikaci být 
hospitalizováni. Příjemné prostředí a báječ-
ný přístup ošetřující sestry paní Hurinové mi 
pobyt ve stacionáři velmi zpříjemnil. Ještě 
jednou děkuji. Šárka S.

Poděkování za vybudování infuzního stacionáře

Ortopedie A
Obdivuji sestřičky na tomto oddělení. Jsou 
milé, přátelské a dokážou rozesmát i v boles-
tech. Cítila jsem se zde jako doma. Sestřičky  
i lékaři jsou opravdu odborníci na svém místě. 
Prostředí je také nádherné, útulné pokoje, po-
lohovací postele.
Velice děkuji za příjemný pobyt.

Spokojená pacientka

• • •

Oční oddělení
Chci poděkovat skvělému týmu zdravotníků 
očního oddělení MNO, kde jsem podstoupil 
operaci šedého zákalu obou očí. Oceňuji velmi 
citlivý a lidský přístup paní primářky, lékařek 
v ordinaci, zdravotních sester a paní na příjmu. 
Je s podivem, že při tak náročné a odpovědné 
práci mají při kontaktu s pacientem vždy dob-
rou náladu a na tváři úsměv. Jejich profesio-
nalitu pak nejlépe dokládá můj o sto procent 
zlepšený zrak.

Josef R.
Řepiště

• • •

Šestinedělí
Chtěla bych Vám touto cestou moc poděko-
vat za Vaši péči, starost, ochotu a trpělivost, 
kterou jste mi a mému prvorozenému synovi 
poskytli.
Přeji vám všem hodně spokojených maminek 
i miminek a přijměte tímto mé uznání za vaši 
práci. Jste opravdu výjimečné.

Petra N. a Šimonek Š.


