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lednové číslo našeho 
Zpravodaje nemohu a 
nechci začít jinak než 
přáním všeho dobrého 
do roku 2017. V hojné 
míře zdraví, ať se v ne-
mocnici potkáváme 
stále jen jako spokojení 
zaměstnanci, a ne jako 
pacienti a ať je ve Vašich osobních životech 
láska, štěstí a tolerance.
V nemocnici jsem krátce na to, abych 
mohla bilancovat, objektivně rekapitulo-
vat předešlý rok, vyhodnocovat nastavené 
cíle či mapovat úspěchy a neúspěchy. Jsem 
ale v nemocnici dosti dlouhou na to, abych 
mohla zmínit první dojmy a představit Vám 
cíle, kterých bych ráda v letošním roce, ve 
spolupráci s Vámi, dosáhla. Byla bych moc 
ráda, kdybych mohla na konci roku potvrdit, 
že mé velmi příjemné první dojmy nebyly 
jen dojmy prvními, kdybych mohla rekapi-
tulovat a konstatovat, že se nám společně 
podařilo stabilizovat personál, nastavit co 
nejefektivněji vnitřní systémy řízení, jehož 
součástí je i systém odměňování a motivací. 
Jsem si vědoma toho, že na rok 2017 jsou to 
velké výzvy. 
Přála bych si, aby se v průběhu roku 2017 
Městská nemocnice Ostrava stala právě tou 
nemocnicí, o které se bude zejména mezi tak 
kvalifikovanými pracovníky, jakými všichni 
zdravotníci jsou, hovořit jako o nemocnici, 
která je vyhledávaným a stabilním zaměst-
navatelem. A přesto, že je naše nemocnice 
prostředím, kde je denně za potřebí velkého 
množství empatie, lásky (nejen k profesi), 
síly a neutuchající chuti pomáhat potřeb-
ným, tak je to právě ten zaměstnavatel, kte-
rý svým zaměstnancům nabízí jistotu, pro-
středí pro osobní i profesní rozvoj a přitom 
umožňuje skloubit profesní i rodinný život 
tak, že jsou zde zaměstnáni rádi. 
Věřím, že nám k tomu pomůže i nadále Vámi 
kvalitně poskytovaná péče, dobře nastavená 
mezioborová spolupráce, investice, které 
moderní medicína vyžaduje, ale i spoluprá-
ce s lékařskými fakultami a zdravotnickými 
školami, externími lékaři a sestřičkami. 
Mám několik zásad a jednu svou pravdu: 
Zaměstnanci jsou pro manažera tím největ-
ším kapitálem a sebemenší investice do něj 
stojí za to. 
Těším se na spolupráci s Vámi a přeji Vám 
krásné nadcházející dny i týdny.  
 S úctou 
� Kateřina�Kyselá
 náměstkyně ředitele pro personální řízení

Vážené dámy a pánové,
kolegyně a kolegové,
milí čtenáři,

První ostravské miminko roku 2017 se narodilo 
na oddělení Gynekologie a porodnictví Měst-
ské nemocnice Ostrava. Holčička Nikol na svět 
vykoukla na Nový rok v 6:17 hodin. Mohla se 
pochlubit ideálními mírami 51 centimetrů a 
3700 gramů. Malou Nikol přivedla na svět Anna 
Adamcová, která porodila už jednu hodinu poté, 
kdy byla do porodnice přijata. Maminka Anna 
s tatínkem Romanem bydlí v Bělském Lese.
Pogratulovat mamince k této radostné události 
přišel v pondělí 2. ledna 2017 primátor Ostravy 
Tomáš Macura. Ten společně s vedením nemoc-
nice i oddělení předal velkého plyšového med-
věda, květiny, poukázky do obchodního centra a 
kosmetický balíček z naší lékárny.
Ředitel nemocnice Petr Uhlig  také poblahopřál 
a dodal: „Vám i vaší dceři přeju za nemocnici 
pevné zdraví. Slyšel jsem, že jste si zopakova-
la porod po deseti letech, tak to jsme moc rádi, 
že jste si vybrala právě nás“. Maminka pak na 
otázku, zda bude ještě třetí miminko, odpově-
děla: „Určitě bude, jsem moc ráda, že jsem si 

zvolila tuto nemocnici, je zde o nás od příjmu  
až do teď výborně postaráno. Chtěla bych moc 
poděkovat celému personálu i primáři Ožanovi.“ 
Za rok 2016 se celkový počet porodů v Měst-
ské nemocnici Ostrava vyšplhal na číslo 1590 
(749 děvčátek, 864 chlapců, 23 porodů dvojčat). 
Oddělení Gynekologie a porodnictví se tak sta-
lo po příslušném oddělení Fakultní nemocnice 
Ostrava druhou nejfrekventovanější porodnicí 
v Moravskoslezském kraji.  (red)

Dne 21. 12. 2016 byl za účasti primátora Ma-
cury a náměstka Mariánka slavnostně zahájen 
provoz zrekonstruovaného prostoru Centrálního 
příjmu s Emergency, o němž jsme vás informo-
vali v prosincovém čísle Zpravodaje. Celkové 
náklady oprav, které probíhaly od poloviny září 
do poloviny prosince 2016, včetně vybavení,   

se vyšplhaly na 4,4 miliony korun, Stavba byla 
financována z Fondu pro rozvoj nemocnice zří-
zeného statutárním městem Ostrava.
Ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig 
přivítal investici města těmito slovy: „Velmi dě-
kujeme statutárnímu městu Ostrava, že do nás 
vložilo tuto nemalou finanční částku. Chápeme 
to jako jeden z prvních kroků k modernizaci ne-
mocnice, které nás čekají v nejbližších letech.“ 
Primář oddělení Martin Šustek pak popsal důvo-
dy rekonstrukce těmito slovy:„Interní příjmová 
ambulance Centrálního příjmu již 15 let po po-
sledních úpravách ztrácela schopnost komfortně 
vyhovět množství pacientů, vesměs s interními 
potížemi. Během přestavby byly jednak zvět-
šeny prostory ambulancí, přibyla i nová ambu-
lance, čímž se zvýšila kapacita interní příjmové 
ambulance o cca 30 procent.“ (red)

První ostravské miminko se narodilo 
v Městské nemocnici Ostrava 

Slavnostní zahájení provozu zrekonstruovaného 
prostoru Centrálního příjmu s Emergency

od 1. 1. 2017 byli do funkce náměstka ředitele 
pro léčebnou péči jmenováni:
- MUDr. Cyril Kučera, náměstek ředitele pro 
léčebnou péči pro neoperační obory
- MUDr. Marian Starý, Ph.D., náměstek ředi-
tele pro léčebnou péči pro operační obory

od 9. 1. 2017 byl do funkce vedoucího 
Odboru obchodního jmenován Ing. Stanislav 
Blahut

Personální změny

Zleva�M.�Šustek,�P.�Uhlig,�T.�Macura,�M.�Mariánek
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Ježíškovi, vytvářeli nejdelší vánoční řetěz a 
zdobili vánočního kapra.
V pátek 23. prosince navštívil malé pacienty 
náměstek ostravského primátora pan Michal 
Mariánek. Přijel je potěšit dárky, ty nejmen-
ší děti například plyšovými hračkami, větší 
pak společenskými hrami a ty největší hrou 
Double. 
Na oddělení leželi 23. prosince tři pacienti na 
jednotce intenzivní péče, z devatenácti hos-
pitalizovaných dětí na standardních lůžkách 
jsme mohli do domácího ošetřování propustit 
před vánočními svátky deset. Devět dětí mu-
selo zůstat v nemocnici. Nejčastějšími důvody 
byly potíže s dýcháním, problémy se zažíva-
cím traktem nebo virózy.  

 Ing.�David�Račák
 tiskový mluvčí

Jak probíhaly u Vás silvestrovské oslavy/večer? 
Přijela jste hodinu před porodem…
Probíhalo to docela v klidu. My jsme se večer 31. 
prosince dívali s manželem na televizi, přijela ses-
tra a o půlnoci jsme vyšli ven, podívat se na oh-
ňostroje a ve čtvrt na dvě jsem šla spát. Ve čtvrt na 
čtyři ráno mě vzbudily první kontrakce, tak jsem se 
osprchovala a připravila na odjezd. Manžela jsem 
vzbudila těsně před pátou a jeli jsme na Fifejdy. 
Věděli jste dopředu, jestli se Vám narodí holčič-
ka, nebo chlapeček? Kdo vybral jméno?
Bylo to zvláštní. Na 3D ultrazvuku nám řekli, že 
to bude chlapeček, ale můj gynekolog mi celou 
dobu tvrdil, že to bude holčička, tak jsme mu věři-
li. Jméno zvolil tatínek, ten i vyhrál. Já jsem měla 
taky svou variantu – Viktorie, ale tatínek byl silněj-
ší. Takže další naše miminko bude Viktorie.
Kdy jste se dozvěděla, že je Vaše dcerka prvním 
ostravským miminkem roku 2017? Co říkáte 
na mediální zájem o Vás a Vaše miminko? 
Já jsem se to prakticky dozvěděla až druhý den, 
mysleli jsme, že jsme byli druzí, protože v Porubě 
se narodilo jiné děťátko dříve. Nakonec se zjistilo, 
že není z Ostravy, takže prvního narozeného Ost-
raváčka mám já. Co se týká mediálního zájmu o 
nás? No, dcera, jak je vidět, musí být hvězda hned 
od začátku. To se máme na co těšit. Co se týká mě, 
tak s takovým zájmem jsem se setkala poprvé. Je 
to moje první zkušenost a doufám, že poslední.☺
Jak jste spokojená v naší nemocnici? Vyberete 
si nás i příště? 
S Vaší nemocnicí jsem absolutně spokojená, fak-
ticky. Jsem ráda, že jsem si ji vybrala. Od začátku 
až do konce úplně perfektní přístup. Další dítě ješ-
tě chci, bylo by to sice dohromady páté, které bych 
vychovávala, a třetí moje. Určitě si vaši nemocnici 
vyberu znovu. Chtěla bych moc poděkovat celé-
mu personálu, jak se o nás perfektně staral.
� Ing.�David�Račák
 tiskový mluvčí

14. do 16. listopadu 2016. Celkově jsme získali 
9,8 bodů z 10 možných. Ředitel Spojené akredi-
tační komise David Marx řekl: „Takový bodový 
zisk na tak velkou nemocnici je skutečně skvělý 
výsledek.“ 

� Ing.�David�Račák
 tiskový mluvčí

V pátek 23. prosince 2016 převzal ředitel Městské 
nemocnice Ostrava Petr Uhlig z rukou ředitele  
Spojené akreditační komise, o.p.s., Davida Marxe 
(foto vlevo) oficiální dokument, který deklaruje 
udělení akreditace na další tři roky. Akreditace 
v naší nemocnici tak platí do 15. listopadu 2019. 
Slavnostního předání osvědčení se zúčastnil i pan 
náměstek primátora Michal Mariánek, ostatní čle-
nové vedení nemocnice a další vedoucí pracovníci.
Reakreditace v nemocnici probíhala v termínu od 

Předvánoční čas na oddělení Dětského lékařství

SAK potvrdila akreditaci naší nemocnice

Na oddělení Dětského lékařství se v prosin-
ci střídala jedna návštěva za druhou. Před 
vánočními svátky se přišli za dětmi podívat 
studenti Vysoké školy Báňské – Technické 
univerzity Ostrava z programu Erasmus. 
Děti obdarovali také zaměstnanci společ-
nosti Tieto Czech s.r.o. Program na odděle-
ní zpestřili i organizátoři festivalu Beats for 
Love, dorazili i zástupci statutárního města 
Ostrava v čele s náměstkem Michalem Ma-
riánkem. 
Dne 12. prosince přinesli studenti v rámci me-
zinárodního výměnného programu Erasmus 
VŠB-TUO dětem dárky, které jim udělaly 
velkou radost. Hlavní organizátorka setkání 
Barbora Urbanovská pak popřála hezké svát-
ky. „Jsme moc rádi, že jste nás přijali a že 
můžeme takto dětem zkrátit jejich čas, který 
musí před Vánocemi trávit v nemocnici. Pře-
jeme brzké uzdravení a spoustu dárečků pod 
stromečkem.“
V pondělí 19. prosince zase naše nejmenší pa-
cienty navštívily dvě zástupkyně společnosti 
Tieto Czech s.r.o., které přinesly stavebnice, 
společenské hry, plyšové hračky a spoustu 
dalších věcí. Sesbíraly je od zaměstnanců 
společnosti Tieto v rámci své aktivity „spo-
lečenská odpovědnost firmy“. „My jsme ve 
firmě tuto sbírku uspořádali potřetí, letos jsme 
zvolili vaši nemocnici a těšíme se sem k vám 
zase příští rok,“ řekla Zuzana Mánková ze 
společnosti Tieto.
Ve čtvrtek 22. prosince zase rozdávali radost 
organizátoři festivalu Beats for Love. Publi-
kem tentokrát nebyli fanoušci taneční hudby, 
ale nemocné děti Městské nemocnice. Za ma-
lými pacienty vyrazili v zimních převlecích 
sněhuláků a andělů, aby stonajícím dětem co 
možná nejvíce rozveselili předvánoční odpo-
ledne. Pro dětské oddělení si členové týmu 
Beats for Love připravili zábavné vánoční ak-
tivity a program. Společně s dětmi psali dopis 

První ostravské miminko 
se narodilo v Městské 
nemocnici Ostrava 
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Zimní sezona je v plném proudu a tak se v 
našich domovech, zaměstnáních, chalupách, 
rekreačních chatách a jiných objektech to-
pení nebo kamna nezastaví. A proto je nutné 
mít neustále pod kontrolou způsob vytápění 
a jeho bezchybný provoz. V opačném pří-
padě totiž hrozí až smrtelná otrava oxidem 
uhelnatým pod zkratkou CO. Na tomto mís-
tě Vám představujeme primáře MUDr. Mi-
chala Hájka, Ph.D., z Centra hyperbarické 
medicíny Městské nemocnice Ostrava, na 
jehož oddělení pacienti s otravami CO pod-
stupují léčbu.

Pane primáři, co nejčastěji, podle Vás, pod-
cení lidé, kteří se dostanou k Vám do komory 
s otravou oxidem uhelnatým? 
Stěžejní je nedocenění prevence, která má ov-
šem několik poloh. Na rozdíl od jiných druhů 
otrav má prevence v této oblasti neobyčejně 
velký význam. Problematikou prevence ani 
následky otravy oxidem uhelnatým se v České 
republice na centrální úrovni nikdo programově 
a systematicky nevěnuje. Jedná se víceméně o 
aktivity na regionální úrovni a díkybohu za ně. 
Velký dík patří redaktorům České televize, kte-
rá je velmi aktivní a progresivní v této oblasti 
a jejichž příspěvky v hlavních zpravodajských 
pořadech mají velmi pozitivní přínos. Státní 
orgány, zdravotní ústavy apod. by se měly pro-
blematice začít více věnovat, podobně jako je 
tomu například v USA. Společným cílem by 
mělo být zesílení aktivity v této oblasti, navázá-
ní hlubší spolupráci mezi obory, orgány požární 
ochrany, policií, legislativci. Prevence se odvíjí 
ve třech rovinách:

úroveň občanská – povědomí o obecném  
nebezpečí, zdrojích CO, iniciálních přízna-
cích  otravy, čemu se vyhnout, jak postupovat 
v případě postižení,

úroveň profesionální – profesionální do-
hled a kontrola zdrojů CO, pečlivá instalace 
a údržba, pravidelný servis plynových  
zařízení,  kotlů, komínů, oblast kontroly pra-
covního prostředí, ovzduší apod.,

ochrana veřejného zdraví – orgány ochrany 
veřejného zdraví – zdravotní ústavy, toxi- 
kologická centra, přijetí preventivních 
programů, význam celoplošných kampaní 
v médiích, TV apod.

Mohou pomoci detektory CO? Doporučuje-
te je? 
Jednoznačně ano. Kromě komínové pojistky 
v moderních topidlech a instalace kouřových 
detektorů, které jsou v ČR povinné u nově ko-
laudovaných staveb, existuje i možnost insta-
lace hlásičů oxidu uhelnatého. Tyto mají ze 
všech opatření největší význam pro prevenci 
otravy oxidem uhelnatým v obytných prosto-
rech. Tato zařízení se umisťují přímo do obyt-
ných místností, jsou napájená buď z veřejné 
elektrické sítě, nebo z běžných tužkových ba-
terií. Součástí přístroje je integrovaný hlasitý 
akustický alarm při překročení určité nastavené 
hranice koncentrace CO. Podle některých stu-

dií mohou detektory CO zabránit minimálně 50 
procentům případů otravy oxidem uhelnatým. 

Jaké jsou možné následky otravy?
Různé. Ve většině případů jsou pacienti vylé-
čeni bez trvalých následků. V jedné z našich 
studií byl konečný léčebný efekt hodnocen jako 
příznivý v 96,4 % případů. Neurologické potíže 
mohou přetrvávat po ukončení léčby u 2,5–7,5 
% postižených. 
Poškození CNS se řadí mezi tzv. dlouhodobé 
neboli pozdní komplikace intoxikace CO. Exi-
stují 2 formy, první z nich je tzv. perzistentní 
neurologické postižení v důsledku těžkého 
průběhu otravy. Ke klinickým formám patří 
různé formy poruchy vědomí, perzistentní ve-
getativní kóma (doba trvání poruchy vědomí 1 
měsíc – 1 rok po události) nebo permanentní 
vegetativní kóma (doba trvání poruchy déle než 
1 rok). Druhou formou je pozdní neurologické 
postižení, ke kterému dochází s určitou latencí 
u pacientů s normálními mozkovými a neuro-
logickými funkcemi. U 15–40 % zdánlivě vy-
léčených pacientů dochází s odstupem dnů až 
měsíců od otravy k rozvoji neurologických pří-
znaků, jako jsou kognitivní dysfunkce, poruchy 
paměti (nejčastěji krátkodobé), zmatenost, sní-
žení intelektu, demence, parkinsonská sympto-
matologie apod. Celková nemocniční mortalita 
pacientů se pohybuje v průměru kolem 2–3 %. 

Proč si myslíte, že i přes neustálá varování je 
otrava CO aktuální téma?
Doba se změnila, zmodernizovala, ale lidstvo 
je stále nepoučitelné. Tato intoxikace je stále 
významným zdravotním a socioekonomickým 
problémem v řadě zemí a zaujímá první místo 
mezi náhodnými otravami v Evropě i Severní 

Americe. Celosvětově jsou každoročně pro toto 
onemocnění ošetřeny řádově stovky tisíc paci-
entů, desítky tisíc pacientů zmírá nebo utrpí tr-
valé neurologické postižení. V České republice 
je celkový počet případů odhadován na 1000–
1500 za rok. Minimálně 30 % případů otravy 
oxidem uhelnatým je však nezjištěno, takže 
skutečný výskyt je tudíž vyšší než uváděný.

Teď ještě něco o Vaší práci. Víme, že dopisu-
jete monografii. Komu a k čemu bude sloužit 
a jaké je její téma?
Kniha se týká mé specializace, což je hyperba-
rická medicína. Bude určena lékařům chirurgic-
kých i nechirurgických oborů, hyperbaristům, 
intenzivistům, lékařům urgentní medicíny, pra-
covním i praktickým lékařům, studentům lékař-
ských fakult. Cílem autorů je ozřejmit základy 
hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, 
technologii léčby, postavení a vývoj  oboru v 
ČR i ve světě, vysvětlit mechanismus účinku 
ve vztahu k patofyziologii vybraných one-
mocnění, seznámit se základními léčebnými 
indikacemi v jednotlivých lékařských oborech, 
principy vzájemné mezioborové spolupráce, ri-
zika léčby, nežádoucí účinky a kontraindikace, 
základy ošetřovatelské péče během HBO a též 
pracovněprávní aspekty pobytu v hyperbaric-
kém prostředí.
Vyjde v nakladatelství Mladá fronta. Jedná se o 
první vydání odborné monografie na toto téma 
v našem písemnictví v takovém rozsahu. Bude 
se jednat o celobarevnou monografii atypické-
ho formátu A 4 v pevné vazbě a v nákladu cca 
1500 výtisků. 
 Děkuji za rozhovor.
� David�Račák

Otrava oxidem uhelnatým
je pořád velké téma
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Navštívili nás Kašpar, Melichar a Baltazar

Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava uvádí do 
každodenní praxe okřídlené heslo, že „čas je mozek“

Trombolýzy kumulativně

 

Už tradičně s hudbou a kadidlem navštívili 
4. ledna Městskou nemocnici koledníci, a to 
v rámci již 17. ročníku Tříkrálové sbírky, je-
jímž pořadatelem je na území celé ČR Charita 
Česká republika ve spolupráci s diecézními a 
oblastními Charitami.
Kašpar, Melichar a Baltazar. Tito tři mudrcové 
z Východu přišli popřát zdraví, štěstí a pokoj i 
na Ředitelství naší nemocnice. Tříkrálové kole-
dníky, ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka, 
ředitele Charity sv. Alexandra Pavla Foltu a ve-
doucího Charitního domu sv. Alžběty Jindřicha 
Čápa, doprovázel s tradiční betlémskou hvězdou 
v rukou prezident Diecézní charity ostravsko-
-opavské Jan Larisch. „Věříme, že každý dobrý 
skutek přináší boží požehnání. Chceme, aby lidé 
vnímali právě tento duchovní rozměr koledy.“ 
Jako poděkování za štědrost předali králové 
drobné dárky v podobě tříkrálového kalendáře a 
cukru. Posvěcenou křídou poté na dveře Balta-
zar napsal tři písmena K + M + B – „Christus 
Mansionem Benedicat“, tedy „Kristus požehnej 
tomuto domu”. „Ať tedy poselství pokoje, lásky 
a míru zůstává v každém z nás,” vzkázali koled-
níci všem.
Sbírka je unikátní v tom, že převážná většina vý-
těžku se vrací tam, kde byla vybrána. Z finanč-
ních příspěvků dárců bude v Ostravě podpořena 
celá řádka projektů, např. podpora mobilního 
hospice sv. Kryštofa, oprava části Charitativního 

Systémovou trombolýzu (léčebná metoda, po-
mocí níž lze zprůchodnit uzavřenou mozkovou 
tepnu, pozn.�red.) u akutních ischemických mrt-
vic podáváme v Městské nemocnici již od roku 
2005. V prvním roce to bylo pouze 12 pacientů a 
průměrný čas od přijetí do nemocnice do podání 
trombolytika byl těsně pod 120 minut. S narůsta-
jící zkušeností se všechna Iktová centra postupně 
zlepšovala, s ambiciózním cílem podat 60 trom-
bolýz za rok. Tato čísla jsme v posledních letech 
v podstatě zdvojnásobili. U nás v Městské ne-
mocnici jsme tak v roce 2015 podali celkem 112 
intravenozních trombolýz a v roce 2016 to bylo 
celkem 114 trombolýz. 
Víme, že důležitější než celkový počet je kvalita 
naší péče, kterou pravidelně monitorujeme. Z vý-
sledků klinických studií a analýz mezinárodních 
registrů vyplývá, že čím dříve trombolýzu podá-
me, tím je léčba účinnější. V roce 2010 byl nasto-
len požadavek aplikovat trombolýzu do 60 minut 
od přijetí do nemocnice. V roce 2016 jsme tak 
v Městské nemocnici aplikovali trombolytikum 
do 60 minut od přijetí na halu Urgetního příjmu u 
95 % všech trombolyzovaných pacientů. 
V červnu 2016 byl v rámci celostátního Cerebro-
vaskulárního sjezdu diskutován požadavek podá-
vat trombolýzu ještě rychleji. Po nezbytné úpravě 
protokolu podávání jsme zvýšili rychlost podání 
tak, že medián podání od přijetí je v posledním 
analyzovaném měsíci (červenec 2016) již jen 
24 minut a Iktové centrum Městské nemocnice 
Ostrava se tak stalo nejrychleji léčícím centrem 
v celé České republice. Tohoto výsledku jsme 
dosáhli dokonalou koordinací celého kolektivu 
Neurologie, Radiologie a zejména díky abso-
lutnímu nasazení personálu haly Emergency. 
Zejména je třeba vyzdvihnout práci asistentky 
MUDr. Katariny Pavloskové, pod jejímž vede-

ním tým dokázal podat trombolýzu za 9 minut od 
přijetí do nemocnice, a dokonce toto ještě jednou 
zopakovat. Jedná se o jeden z nejlepších výsled-
ků v rámci celé České republiky.

S poděkováním za úsilí a nasazení všem zúčast-
něným
� MUDr.�Lukáš�Klečka
 vedoucí lékař 
 Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava

domu sv. Alžběty, vybavení chráněných dílen, 
podpora seniorů v pečovatelské službě Matky 
Terezy, přímá hmotná humanitární pomoc lidem 
se specifickými potřebami, v obtížné životní situ-
aci, lidem ohroženým sociálním vyloučením, pro 
matky s dětmi a mnohé další. Z darů, vhozených 
do kasičky, pomůže 65 % přímo v dané obci nebo 

regionu, 15 % využije na své projekty Diecézní 
charita ostravsko-opavská, 10 % pomůže potřeb-
ným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 
5 % je režie sbírky.
� Bc.�Lucie�Branná
 Referát tiskového mluvčího

Trombolýzy kumulativně
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Výměna dieselagregátu na energobloku EGB1

Začala 2. část kurzu
NDT Basic Bobath
v pediatrické praxi

Vánoční kapři už podruhé
plavali i v nemocnici
Ještě snad nikdy v historii naší nemocnice se ne-
stalo, aby na jejím technickém nádvoří plavali 
živí kapříci. Pamětníci nevěřili, zaměstnanci také 
ne, a to dokonce ani ve chvíli, když už v ruce měli 
„svou“ poukázku k odběru výběrového kapra. A 
přece se tak stalo čtyři dny před Vánoci a snad se 
to jako dobrá akce opět po roce povedlo. 
Dlouho jsme přemýšleli o tom, jakým dárkem 
našim zaměstnancům v závěru roku poděkovat 
za jejich náročnou a obětavou práci. Finanční 
odměna je formou od nepaměti známou, stejně 
jako nejrůznější dárkové poukázky či jiné bene-
fity k různým životním výročím. Ale něco přímo 
k Vánocům – něco netypického, ale přitom tak 
úžasně česky i slezsky tradičního, to kromě cuk-
roví (a stromku, který se ovšem nejí) může být 
jedině kapr. A tak padlo konečné rozhodnutí, ve-
řejná zakázka a dodavatel s rybami i příslušnými 
službami s jejich výdajem spojenými byl na svě-
tě. K mání byl tzv. český výběrový kapr s váhou 
pro všechny nad 2,5 kg. Samotný akt výdeje byl 
sice bez zvuků známých koled (ochranný svaz 
autorský v tomto případě zasahovat nemusel), 
zato pravý nealkoholický vánoční punč na zahřátí 
byl čistě vlastní produkcí naší kuchyně a v pří-
slušné provozní teplotě chutnal přímo znamenitě. 
Však měl taky významný úkol, zpříjemnit kratší, 
ale někdy i delší chvíle čekání při povídání v (ne)
dlouhé řadě zájemců. A kdo měl málo, mohl si 
na místě dokoupit další kus. Bez dalšího popojíž-

V období od 19. 9. do 16. 12. 2016 probíhala vý-
měna dieselagregátu na energobloku EGB1. Sta-
rý dieselagregát, typ ČKD Praha GS 160 PN (200 
kVA/160 kW), rok výroby 1982, byl nahrazen 
novým typem Zeppelin CAT DE 400 EO (400 
kVA/320 kW), rok výroby 2016. Nový agregát 
je opatřen tlumiči hluku a ten poklesl oproti pů-
vodnímu typu o cca 40 dB. Nově je řešeno nasá-
vání vzduchu a odvodu spalin. Strojovna dieselu 
je opatřena novým led osvětlením, nouzovým 
osvětlením, výmalbou a nátěry. Rovněž nová 
podlaha je opatřena speciálním nátěrem.
Pořizovací cena je 4 477 000 včetně DPH. Díky 
novému agregátu ušetříme cca 11,3 l paliva za 
hodinu provozu.
� Oldřich�Kučera
 vedoucí Oddělení elektroprovozu

9. 1. 2017 začala 2. část kurzu NDT Basic 
Bobath v pediatrické praxi. V prvním týd-
nu proběhla část logopedická, kterou vede 
Theodora Franciska Blom z Řecka, v týdnu 
od 16. 1. ergoterapeutická část s lektorkou 
Foteini Zografou, rovněž z Řecka. Poslední 
třetí část se uskuteční od 15.–26. 5. 2017 s 
garancí lektorky Zofie Szwiling. Celý  ten-
to kurz je pod vedením naší kolegyně Mgr. 
Olgy Večeřové, instruktorky NDT Bobath.

� Mgr.�Darja�Waczyńska
 VS DRS

dění, čekání či shánění na jiných místech, prostě 
třeba jen při cestě z práce nebo do práce, někdy 
za přítomnosti rodinného příslušníka. A i v tom 
byl snad dobrý úmysl, který nezklamal. 
A nakonec pro ty, kteří mají rádi čísla: bylo vydá-
no 2012 dárkových poukázek (dle počtu našich 
zaměstnanců), uplatněno jich bylo 1941, takže dá 
se říct skoro ve sto procentech. 
Máme radost, že se tento náš dárek podařil a snad 
taky i všem chutnal bez újmy na zdraví a zapad-
lých kostiček v krku. 
 Ing.�Václav�Polok
 pověřený zastupováním
 ekonomického náměstka

SVĚTOVÝ DEN
NEMOCNÝCH
V roce 1993 byl z  podnětu papeže 
Jana Pavla II. vyhlášen Světový den 
nemocných. Připadá na 11. února a má 
nám všem připomínat, že jsou lidé, 
kteří jsou nemocní a trpí. Zároveň při-
pomíná výročí zjevení Panny Marie 
Lurdské, která se v roce 1858 právě od 
11. února po dobu pěti měsíců zjevo-
vala mladé, chudé a  nemocné dívce 
Bernadettě Soubirousové v  jihofran-
couzských Lurdách. Samotná obec se 
poté stala významným křesťanským 
poutním místem. 
Příběh ženy, která byla později prohlá-
šena za svatou, zpracoval spisovatel 
Franz Werfel ve svém klasickém díle 
„Píseň o Bernadettě“. Román si může-
te vypůjčit v Knihovně města Ostravy, 
stejně jako řadu dokumentů zabývají-
cích se jak Lurdami, tak i dalšími ná-
boženskými, nejen křesťanskými, pou-
těmi, poutními místy a poutníky, kteří 
podnikají dlouhé cesty za uzdravením, 
pokáním či za uctěním zázraku.
Svatyně všech hlavních světových 
náboženství jsou popsány v  obrazo-
vé publikaci „Posvátná místa - poutní 
svatyně od Stonehenge po Santiago 
de Compostela“, poutní a posvátná 
místa naší vlasti zahrnuje sedmidílný 
cyklus V. Vokolka „Neznámé Čechy“ 
nebo průvodce F. Odehnala „Poutní 
místa Moravy a Slezska“.
Legendární Cestu svatého Jakuba, 
pouť ke hrobu svatého Jakuba ve 
španělském Santiagu de Compostela, 
kterou ročně podnikne více než 200 
000 poutníků z různých koutů světa, 
zachycují cestopisy s autobiografický-
mi zážitky „Svatojakubská cesta“, „Tak 
já teda jdu, aneb Moje svatojakubská 
pouť“, „Ultreia“ a další. K dispozici je 
také turistický průvodce s praktickými 
informacemi.
Informace o tom, kde se jednotlivé 
tituly nacházejí, získáte v  ústřední 
knihovně u Sýkorova mostu na ul. 28. 
října 2 v Moravské Ostravě a v 27 po-
bočkách v městských obvodech nebo 
v  elektronickém  katalogu na webo-
vých stránkách knihovny www.kmo.cz.
Mnoho zdraví a štěstí na všech pou-
tích přeje Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...
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Vánoční svátky, Silvestr a Nový rok na LPS, PZS,
psychiatrické pohotovosti

Počet ošetřených pacientů na LPS MNO

Protialkoholní záchytná stanice, psychiatrická pohotovostLékařská pohotovostní služba:
Nejčastějšími diagnózami byly virózy, bolesti zad, zvra-
cení, průjmy. Největší počet ošetřených pacientů na 
všech pohotovostech byl na Boží hod vánoční.  (red)

 Datum

 Datum

24. 12. 2016

25. 12. 2016

26. 12. 2016

31. 12. 2016

1. 1. 2017

Celkem

24. 12. 2016

25. 12. 2016

26. 12. 2016

31. 12. 2016

1. 1. 2017

Celkem

76

124

82

86

96

464

3

2

3

5

5

18

83

93

87

65

55

383

0

0

1

1

2

4

72

128

104

76

75

455

2

1

0

2

1

6

1

1

4

3

2

11

5

4

3 

3

3

18

Dospělá

Záchyt
muži

Zubní

Záchyt
ženy

Dětská

Z MNO
Odběry + cela 
předběžného 

zadržení

Psychiatrické 
vyšetření

pohotovostní

Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice
zneužívání drog, mimo alkoholu
I v roce 2016 provádělo oddělení Psychiatrie 
orientační vyšetření moči u dětí a mládeže. 
Celkem bylo testováno195 osob, z toho 59 dí-
vek a 136 chlapců, viz Statistický přehled 2016 
(rok 2015 celkem 216 osob, 132 hochů, 84 dí-
vek). „Stále největší zájem o testování mají 
výchovné ústavy a sociální odbory, které se 
často dotazují na možnost odběru pro dospělé. 
Opakovaně jim vysvětlujeme, že tento projekt 
je výhradně určen jen pro děti a mladistvé,“ 
sdělila nám vrchní sestra oddělení Radmila 
Vysloužilová.

� Bc.�Lucie�Branná
 Referát tiskového mluvčího

Statistický přehled za rok 2016

 Chlapci

THC

AMP (amfetamin)

BZD (léky)

OPI

EXT

Celkem

pozitivní 

76

8

1

0

0

85

negativní

55

124

11

4

0

194

Celkem 136  Dívky

THC

AMP (amfetamin)

BZD (léky)

OPI

EXT

Celkem

pozitivní 

18

6

0

0

0

24

negativní

41

53

4

8

0

106

Celkem 59

Návštěva třebovického kostela
Sešel se rok s rokem a Dětský rehabilitační Sta-
cionář v Ostravě-Porubě se opět dne 4. 1. 2017 
vydal do třebovického kostela, aby si děti mohly 
nejen prohlédnout betlém, ale také společně se 
všemi zazpívat koledy a zahrát na hudební ná-
stroje. Děti do kostela doprovodil nejen personál, 
ale také někteří rodiče. 
V kostele se nám opět dostalo vlídného přijetí. 
Děti si se zájmem poslechly tajemný vánoční 
příběh: „Zem, kde vyšlo slunce“. Sošky tří králů 
pan farář dětem ukázal, aby si je mohly zblízka 
prohlédnout. Také nám bylo vysvětleno, proč 
obdarovali Ježíška kadidlem, myrtou a zlatem. 
Pokud i naše domovy mají na dveřích nápis K 
+ M + B, znamená to, že jsou požehnané. Z jes-

liček vytál pan farář Ježíška, kterého mohl každý 
vzít do ruky a poté, pokud chtěl, mohl nahlas za 
cokoliv poděkovat. 
Zpívali jsme společně koledy i vánoční písně, 
děti hrály na Orffovy nástroje a pan farář na bon-
go. Namalované obrázky od dětí jsme podarova-
li farnosti, abychom vnášeli do kostela světlo a 
radost.
Na závěr všichni dostali od pana faráře požehná-
ní a DRS dárek s podpisem v podobě textu. My-
slím, že nejen děti, ale i dospělí odcházeli s poci-
tem klidu a světla v duši, které je symbolem nejen 
o Vánocích. 
� Vlasta�Chmelová�

Poděkování Ortopedii BRehabilitační a fyzikální
medicína Dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval 

za skvělou péči, kterou mi celé Vaše oddělení pod 
vedením pana primáře MUDr. Michala MAČÁ-
KA věnovalo v rámci mé operace TEP kyčelního 
kloubu. 
Váš profesionální a především lidský přístup 
mne velmi potěšil a jsem přesvědčen, že Vaše 
oddělení by mohlo být vizitkou či výkladní skříní 
zdravotnictví v ČR.
Smekám před Vaší obětavou prací, která je neje-
nom velmi odpovědná, ale fyzicky a psychicky 
náročná. I přes tuto značnou zátěž zvládáte své 

Chci touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. 
Petru Gallusovi a celému oddělení rehabilitace. 
Na tomto oddělení jsem absolvovala intenzivní 
ambulantní rehabilitaci. Setkala jsem se s las-
kavým přístupem všech sestřiček, nestrojenou 
ochotou a vysokou profesionalitou. 
Ochotně mi vysvětlily vše, co souviselo s mou 
rehabilitací a navodily přátelskou atmosféru dů-
věry a pomoci.
 S pozdravem Šárka�Č.

poslání naprosto jedinečně, s velkou empatií a 
přívětivým úsměvem.
Klobouk dolů.
Nejraději bych zde vyjmenoval všechny sestřič-
ky i lékaře, kteří se mi věnovali, ale protože jsem 
si jejich jména nepoznamenal, dovolte, abych 
alespoň jmenovitě poděkoval mým operatérům 
– mým Svatým Petrům MUDr. Petru PUSTĚ-
JOVSKÉMU a zástupci primáře MUDr. Petru 
KOCIÁNOVI.
 S úctou
 Karel�V.
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Nemocniční Bistro v novém kabátu

Nevyhovující stav nemocničního 
Bistra je s  koncem loňského roku 
minulostí. V  prosinci 2016 necha-
la Městská nemocnice Ostrava na 
vlastní náklady prostory zrekon-
struovat a díky tomu dostaly zbru-
su nový kabát. Došlo k novému 
dispozičnímu řešení, vymalování a 
návštěvníci se dočkali pohodlněj-
šího posezení. Úsek pro výdej jídel 
je rovněž nově oddělen skleněnou 
přepážkou z důvodů zvýšení hygi-
enických požadavků a odhlučnění 
prostor. To ale není vše. Návštěvníci 
i pacienti mají k  dispozici zdarma 
WIFI připojení a od 1. prosince také 
možnost platit platební kartou. Dal-
ší samozřejmostí je i elektrický po-
jízdný bufet v rámci areálu nemoc-
nice. 

Rekonstrukce proběhla bez kom-
plikací, potvrdil náměstek pro 
techniku a provoz Zdenek Stříbný: 
„K úplnému dokončení této akce 

nám zbývá posledních pár detailů, 
ale důležité je, že je už vše v pro-
vozu a že jsme práce zvládli velmi 
rychle.“ Náměstek Stříbný ještě 
doplnil, že ho moc těší, když může 
pacientům, návštěvníkům, ale i za-
městnancům zpříjemňovat prostře-
dí nemocnice. (red)

Neurochirurgie
Od jara tohoto roku jsem měl velký problém 
s bederní páteří. V závislosti na okolnostech 
jsem po ujití pěti až padesáti kroků měl kruté 
bolesti, které mi znemožňovaly další pohyb, 
a v noci jsem nemohl kvůli bolesti spát. Léčil 
jsem se v jiných zařízeních. Nic z toho mi 
nepomohlo a můj stav se stále zhoršoval.
V listopadu jsem navštívil neurochirurgickou 
ambulanci Vaší nemocnice. Tam jsem se se-
tkal se vstřícností a pochopením jak ze strany 
sestřiček, tak i zástupce primáře, pana dokto-
ra Veselského. Ten mi názorně vysvětlil můj 
problém s bederní  páteří i možnosti nápravy 
a dohodli jsme se na operativním řešení.
V současné době jsem již po operaci a jsem 
přesvědčen, že jsem od Neurochirurgie Vaší 
nemocnice dostal první a ten největší vánoč-
ní dárek. Věřím, že ten současný stav bez 
bolesti potrvá a za něj bych rád poděkoval 
všem, kteří se o to zasloužili, a to personá-
lu neurochirurgické ambulance, lůžkového 
oddělení, operačního sálu i JIPky, zejména 
pak zástupci primáře – panu MUDr.  Petru 
Veselskému a vrchní sestře paní Mgr. Mar-
cele Murasové. Byl jsem opravdu příjemně 
překvapen vlídností a ochotou veškerých za-
městnanců oddělení, včetně obslužného per-
sonálu, a jsem opravdu vděčný Vaší nemoc-
nici za vzornou léčbu a péči.
 Váš vděčný pacient
 Petr�Š.�

Děkuji Gynekologii 
a MUDr. Laské
Moc děkuji touto cestou MUDr. Michalu Mi-
hulovi a celému operačnímu týmu, který mě 
operoval na oddělení Gynekologie Městské 
nemocnice. Rovněž děkuji všem sestřičkám 
a sanitářkám na JIP, které se o mě staraly, za 
jejich trpělivost, laskavost a to, že mi umož-
nily i na tomto oddělení pokračovat v kojení 
mé dcery, stejně jako všem lékařům, kteří 
mi předepisovali léky vhodné pro užívání 
při kojení. Následně děkuji i lékařům a ses-
třičkám a sanitářkám na standardním odděle-
ní, kde jsem byla hospitalizována, za ochotu 
a milý přístup v rámci pooperační péče. Po-
děkování posílám i porodnickému odděle-
ní, jež nám pomáhalo v době hospitalizace. 
Byla jsem rovněž spokojena s kvalitou úkli-
du pokoje a stravováním. 
Na závěr děkuji MUDr. Janě Laské z ambu-
lance Klinické hematologie za profesionální 
a osobní přístup a sestřičce Markétce za to, 
že je vždy milá a vstřícná. 
 
� Martina�M.
 s rodinou

Nefrologické 
a hemodialyzační centrum
Rád bych touto cestou poděkoval celému 
týmu Nefrologického a hemodialyzačního 
centra. Velice si vážím individuálního pří-
stupu pana doktora Letochy, který mi vždy 
poskytne kvalitní péči při mém boji s daným 
onemocněním. Veliké díky patří taktéž všem 
zdravotním sestřičkám, se kterými se setká-
vám několikrát týdně na hemodialyzačním 

centru. Jsou vždy příjemné, profesionální a 
pozitivně naladěné, což je pro nás pacien-
ty velice důležité. A zároveň si uvědomuji 
náročnost jejich povolání. Mají za to můj 
veliký obdiv. Taktéž musím pochválit dané 
prostory, ve kterých se oddělení nahází. Vše 
je z mého pohledu velice moderní a vzbuzuje 
pocit profesionality. Ještě jednou děkuji ce-
lému týmu.
 Viktor�S.

Gynekologie a porodnictví
Chtěl bych poděkovat MUDr. Janě Kubi-
nové, MUDr. Tomáši Rusnokovi, dále JIP, 
ŠESTINEDĚLÍ a NOVOROZENECKÉMU 
ODDĚLENÍ za profesionální péči a starost o 
moji dceru a přítelkyni. 
� Vladislav�V.

Pochvala MUDr. Kozlovi 
a celému kolektivu plícní 
ambulance
Chci touto cestou poděkovat za nadstandard-
ní přístup primáře plícní ambulance MUDr. 
Radovana Kozla, za jeho profesionalitu, lid-
ský přístup a starostlivost, kterou mi věnuje 
a pomáhá mi tím zvládnout mé dlouhodobé 
onemocnění.
Zároveň chci upřímně poděkovat všem se-

střičkám plícní ambulance za jejich citlivý 
přístup, vstřícnost, milé a přátelské jednání. 
Velice si vážím jejich práce.

 S úctou a poděkováním
� Jarmila�P.

Urologie
Byl jsem u vás hospitalizován ve dnech 21. 
až 23. 12. 2016 na takzvanou obřízku. Abych 
se přiznal, měl jsem z toho všeho tak troš-
ku obavy. A musím uznat, že úplně zbyteč-
né, protože celý váš tým se choval opravdu 
ale opravdu velice profesionálně. Perfektně 
vykonaný zákrok. Pooperační péče na té 
nejvyšší úrovni a moc hodné sestřičky, které 
kolem nás poletovaly jako andělé. Také bych 
chtěl pochválit čisté, příjemné a velice hezky 
zařízené oddělení. 
Ještě jednou za všechno velké dík a nashle-
danou! 
 Váš pacient Martin�V.

Gynekologie 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem se-
střičkám oddělení Gynekologie, 2. patro, za 
vzornou péči po dobu hospitalizace v prosin-
ci 2016. Jejich ochotné a milé vystupování 
dokázalo překonat skutečnost, že se jednalo 
o dobu vánočních svátků. 
� Marie�K.
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V měsíci prosin-
ci došlo na adresu 
Městské nemocni-
ce Ostrava celkem  
47 poděkování.

Přijatá  
poděkování  
v prosinci 2016

Prosinec Počet

Dětské lékařství 2

Dům sociálních služeb 1

Gynekologie a porodnictví 2

Gynekologie a porodnictví + 
Klinická hematologie 1

Chirurgie a úrazová chirurgie 8

Léčebna dlouhodobě nemoc-
ných 6

Neurochirurgie 1

Oftalmologie 1

ORL 4

ORL – Infuzní stacionář 1

Ortopedie 17

Protialkoholní záchytná stanice 1

Rehabilitační a fyzikální 
medicína 2

Poděkování za věnované 
plátno

Oddělení Gynekologie a porodnictví děkuje foto-
grafce Petře Kubicové za další obraz, který oddě-
lení věnovala. Krásné velké plátno s nádhernou 
koláží maminky před a po porodu nyní zdobí 
prostory čekárny porodnice. 
 Moc děkujeme.
 Mgr.�Dana�Cechelová
 vrchní sestra oddělení

Poděkování všem
zaměstnancům lůžkové
stanice Chirurgie C a JIP
Byla bych ráda, aby se mé poděkování do-
stalo ke všem sestřičkám, ošetřujícímu per-
sonálu a také mužnému zastoupení sestřiček 
na lůžkovém oddělení Chirurgie C a JIP vaší 
nemocnice, v čele s úžasným panem primá-
řem MUDr. Mrázkem. Jejich laskavý, chá-
pavý a vstřícný přístup byl pro mne, jakožto 
pacienta, který měl poprvé co do činění s 
nemocnicí, naprosto dokonalý. Práce s námi 
pacienty mají víc než dost, ale dostalo se mi 
nejen potřebné péče, ale také úsměvu, vtipu 
a pozitivní nálady. 
Velice Vám všem ještě jednou děkuji za péči, 
kterou nám věnujete a věřte, že Váš úsměv a 
porozumění je pro nás pacienty velmi uzdra-
vující. 
� Veronika�H.
 
Milé léčebně v Radvanicích 
– čtvrtému poschodí
Můj tatínek Miroslav N. (1923) se velmi 
ozdravil ve Vašem zařízení v době od srpna 
do listopadu 2016.
Děkuji Vám všem za vlídný přístup, za pro-
fesionální počínání – příjemným sestřičkám 
a paní doktorce.
 Se srdečným pozdravem
 Jana�B.
 
ORL
Chci poděkovat panu primáři Slezáčkovi a 
mladému doktorskému talentu panu Schwar-
covi. Byl jsem velice spokojený s přístupem 
všech pracovníků ORL. Maximálně vychá-
zejí vstříc, a to jsem měl z operace strach. 
Vše proběhlo bez komplikací a bez bolesti. 
Ještě jednou Vám děkuji, že se takhle staráte 
o pacienty.
 S pozdravem Zdeněk�P.
 
Protialkoholní záchytná 
stanice 
Drazí přátelé, velice Vám děkuji! Byl jsem 
opilý a ztratil jsem se přátelům a byl jsem 
okraden. Máte velké srdce a umíte si poradit 
s opilými lidmi. Díky za záchranu mého ži-
vota. ČR je úžasná země.
 Díky
 Sai�Krishna�V.�A.�K.
 
Kardiologie E
Chtěla bych poděkovat kolektivu lékařů a 
zdravotních sester Kardiologie E a koronár-
ní jednotky za vzornou péči o mou mamin-
ku Alici S. Velký dík patří MUDr. Kamilu 
Novobílskému, Bc. Andreji Jiříčkové, Janě 
Makuchové, DiS., a Dobroslavě Bártů za 
empatii a citlivý přístup k pacientovi a jeho 
rodinným příslušníkům. 
 Eva�Č.,
 dcera

LDN
Opravdu péče, která je pacientům věnována, 
je péče, o jaké se mi ani nezdálo. To platí i o 
kuchyni.
 P.
Děkuji ORL
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu pri-
máři a paní vrchní sestře za veškerou péči, 
kterou mi poskytl personál oddělení ORL. 
Chtěl bych ocenit opravdu profesionální i 
lidský přístup ze strany lékařů i sestřiček.
A jedno speciální poděkování patří sestřičce 
Bc. Žanetě Markowské. Dvakrát v noci se mi 
spustila krev a nešla zastavit. Ošetření bylo 
pro mě fyzicky i psychicky náročné. Přístup 
sestřičky byl profesionální, ale hlavně velice 
lidský. A to mi hodně pomohlo.
� Rostislav�Š.

Poděkování a pochvala
oddělení Neurologie
Dostala jsem nelehký úkol od své mamky 
(Romany V.), a to, že mám prioritně a nejvíc 
MOC poděkovat oddělení ženské Neurolo-
gie za VELMI lidský a vstřícný přístup jak 
sester, tak doktorek, primáře, rehabilitačních 
sester a i dvou logopedek! Do dnešního dne 
(hospitalizována byla v polovině prosince) 
na tento kolektiv mamka v dobrém vzpomí-
ná.
Maminka byla v nemocnici po více než 30 
letech, takže to pro ni bylo nepředstavitelné, 
tam být tak dlouho, a proto jí určitě HODNĚ 
pomohlo svým přístupem celé oddělení!
 Děkuje celá rodina
� Renata�V.
Oční
Dostal jsem špičkovou péči. A to jak vyso-
ce odbornou a dostatečně jasně vysvětlující, 
jaké výsledky vyšetření mám, tak přátelskou 
a povzbuzující. 
Konkrétně se jednalo o tento tým: MUDr. 
Lenka Zemanová, vrchní sestra Dana Rippo-
vá, sestřička Ivana Šimková.
� Radim�B.

Poděkování pracovníkům 
Ortopedie B
Po dobu své hospitalizace v prosinci roku 
2016 na Ortopedii B jsem se přesvědčila o 
citlivém přístupu lékařů i sestřiček k nám, 
pacientům. 
 Děkuji mnoho štěstí v celém roce.
� Hana�S.�

Chirurgie
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat 
sestřičkám i lékařům za vzornou péči o naši 
maminku p. Eleni S., která byla hospitalizo-
vaná od 8. 12. do 16. 12. 2016 na chirurgic-
kém oddělení – lůžková stanice C vaší ne-
mocnice po úrazu.
 Zdraví dcera,
 Pavlína�N


