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počátek nového roku přinesl řadu po-
zitivních zpráv, o kterých bych Vás rád  
informoval.
Od 1. ledna došlo k desetiprocentnímu 
nárůstu platových tarifů všech zaměst-
nanců naší nemocnice. Při kolektivním 
vyjednávání byl schválen rozpočet FKSP 
na rok 2017, z něhož letos může každý 
zaměstnanec čerpat částku 6 900 korun,  
a i v tomto roce pokračujeme ve spolu-
práci s hotelem Adamantino, který nabízí 
pro naše zaměstnance relaxační pobyty za 
zvýhodněné ceny. 
Primářskému sboru a vedení města Os-
travy byl firmou rala s.r.o. prezentován 
koncept Generelu na roky 2017–2030  
a s velkým potěšením Vám sděluji, že Za-
stupitelstvo města Ostravy jej dne 1. břez-
na odsouhlasilo. Podrobnější informace 
naleznete v tomto čísle Zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vám oznámil  
a zároveň přivítal v našem týmu Ing. Jaro-
slava Stoška, který byl 1. února jmenován 
do funkce ekonomického náměstka a je-
hož prvním úkolem je sestavení finanční-
ho plánu. Petr Uhlig

ředitel

Vážené kolegyně  
a kolegové,

Zastupitelé města Ostravy odsouhlasili ve stře-
du 1. března podobu generelu oprav, rekon-
strukce a modernizace Městské nemocnice Ost-
rava do roku 2030. Rozsah navrhovaných prací 
je odhadován na téměř 2,4 miliardy korun. 
„Jsem přesvědčen o tom, že realizace gene-
relu přinese další zvýšení kvality lékařské 
péče, důstojné zázemí pro veškerý personál 
nemocnice a zejména lepší komfort pro pa-
cienty všech oddělení nemocnice. Městská 

nemocnice, která funguje v Ostravě od roku 
1848, je nedílnou součástí města. My v této 
tradici budeme pokračovat, jen její současný 
stav postupně proměníme na moderní zařízení 
evropského formátu,“ řekl náměstek primáto-
ra Michal Mariánek.
Generel obsahuje návrh umístění jednotlivých 
oddělení a provozů v objektech nemocnice, 
využití uvolněných objektů, řešení nových 

(dokončení na str. 2)

Nemocnici čeká modernizace

Personální změny 

Lékaři ORL operují  
na nově zrekonstruovaném sále

    Od 1. 2. 2017:

•   byl do funkce ekonomického náměstka 
jmenován Ing. Jaroslav Stošek

•   byla do funkce primáře oddělení Pa-
tologie jmenována MUDr. Zuzana 
Gattnarová

Začátkem února byl po dvouměsíční re-
konstrukci do provozu uveden kompletně 
zrekonstruovaný operační sál ORL (pavi-
lon H3). Rozsáhlé opravy operačního sálu 
přináší operatérům, ostatním zdravotníkům 
i pacientům patřičný komfort. „Sál už byl 
v nevyhovujícím stavu, protože se v něm bez 
jakýchkoliv změn operovalo od roku 1982. 
Dočkal se i nové klimatizace místo zastara-
lé vzduchotechniky, díky které už se u stolu 
tolik nepotíme,“ říká primář ORL Ivo Sle-
záček. Sál je vybaven novými podlahami, 
obklady, elektroinstalací. „Ta rekonstrukce 
je velkým přínosem, vše se prosvětlilo, je 
to takové vzdušnější a i pacienti jsou spo-
kojenější. Máme od nich pozitivní ohlasy, 
co víc si přát,“ dodává primář Slezáček. 
První operací, kterou lékaři na sále proved-
li 8. února, bylo odstranění nosní mandle  
u pětiletého dítěte.

Celkové dílčí náklady na obnovu sálu ORL 
se vyšplhaly na 2.164.000 Kč bez DPH.
V pavilonu H3 probíhají nadále další sta-
vební práce. Díky nim vznikne prostor pro 
další ambulanci oddělení ORL. Změn do-
znají i ambulance kožního oddělení v tom-
též pavilonu.

(red)

Vizualizace areálu nemocnice po modernizaci. Červeně označené jsou budovy, které budou bě-
hem modernizace postaveny.
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Obnovujeme vozový park
Městská nemocnice pokračuje v konti-
nuálním obnovování vozového parku. Po 
dvou loňských sanitkách přibyla se začát-
kem roku 2017 další tři nová vozidla.
Na základě výsledku výběrového řízení jsme 
do provozu uvedli vozy značky Ford Tran-
sit Custom. Celková hodnota zakázky je 
3.800.000 Kč. Nové sanitky tak nahradily už 
dříve vyřazená auta.
Sanitní vozidla Ford jsou osazena motory 
EcoBlue, které byly navrženy ke splnění přís-
ných standardů emisní normy Euro 6, jsou 
kompletně klimatizovaná včetně ambulantní-
ho prostoru pro pacienty. „Vozidla jsou oproti 
ostatním sanitkám MNO opatřena jednou se-
dačkou pro pacienty navíc. Sanitky Ford tak 
odvezou mnohem více pacientů najednou. 

Dodavatel splnil termín zakázky, 
a tak jsme mohli po nezbytných 
administrativních krocích sa-
nitky uvést do provozu koncem 
měsíce ledna,“ řekl náměstek pro 
techniku a provoz Zdenek Stříb-
ný s tím, že jsou začleněny do 
Integrovaného záchranného sys-
tému MSK jako všechny ostatní 
sanitní vozy MNO.
Letos se chystáme vyřadit další 
sanitky, a pokud půjde vše podle 
plánu, nových bychom se mohli 
dočkat v druhé polovině letošní-
ho roku.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Do Městské nemocnice Ostrava docháze-
jí dobrovolníci z Dobrovolnického centra 
ADRA Ostrava od roku 2011 a dobrovol-
níci z obecně prospěšné společnosti Celé 
Česko čte dětem od roku 2015. Zde je malé 
ohlédnutí za loňským rokem 2016 a dob-
rovolnickou činností lidí, kteří ve svém 
volném čase přinášejí radost a úsměv mezi 
naše pacienty.
Do Městské nemocnice Ostrava docháze-
jí dobrovolníci z Dobrovolnického centra 
ADRA Ostrava od roku 2011 a dobrovolníci 
z obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte 
dětem od roku 2015. Zde je malé ohlédnutí za 
loňským rokem 2016 a dobrovolnickou čin-
ností lidí, kteří ve svém volném čase přinášejí 
radost a úsměv mezi naše pacienty. 
S dobrovolníky z Dobrovolnického centra 
ADRA Ostrava se můžete setkat na oddělení 
Dermatovenerologie, v Léčebně dlouhodobě 
nemocných, v Domě sociálních služeb a na 
oddělení Dětského lékařství, kde nově dob-
rovolníci navštěvují malé pacienty nejen na 
stanici velkých dětí, ale také na stanici malých 
dětí a dle aktuálního zdravotního stavu dětí 
zavítají i na jednotku intenzivní péče. V roce 
2016 to bylo celkem 28 dobrovolníků, kteří 
206krát navštívili pacienty a strávili s nimi 
305 hodin svého volného času.
V průběhu celého roku probíhají školení no-
vých dobrovolníků v DC ADRA Ostrava pro 
dětské, nemocniční a seniorské programy,  
v nemocnici jsou pak dobrovolníci školeni in-
dividuálně na jednotlivých pracovištích v pra-
vidlech dobrovolnického programu v Měst-
ské nemocnici Ostrava a také v bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci.
Od dubna probíhají na oddělení Dětského lé-
kařství pravidelné odpolední „čtvrteční aktivi-
ty“ pro děti, které jsou tematicky zaměřené na 
roční období, svátky, aktuální zájmy dětí apod. 
Kromě toho si pro děti dobrovolníci připravili 
jednorázové aktivity na Mezinárodní den dětí 
či Mikuláše.

V říjnu započal fungovat v Léčebně dlouho-
době nemocných a v Domě sociálních služeb 
každou středu odpoledne nový projekt „Setka-
várna – kavárna plná milých setkání“, kde si 
dobrovolníci povídají s pacienty u dobré kávy, 
čaje či horké čokolády.
Z jednorázových aktivit stojí za zmínku před-
náška „Japonsko, země milionu příchutí“ či 
zábavný pořad studentů Gymnázia Ostrava-
-Zábřeh, které byly určené pro pacienty v Lé-
čebně dlouhodobě nemocných a klienty Domu 
sociálních služeb.
A aby se dobrovolníci poznali navzájem, sdíleli 
své zážitky, zkušenosti nebo načerpali inspira-
ci pro své další návštěvy, byla pro ně uspořá-
dána dvě supervizní setkání. V závěru roku se  
22 dobrovolníků DC ADRA Ostrava proškolilo 
v základech laické první pomoci a kardiopul-
monální resuscitaci a poděkování všem dob-
rovolníkům za jejich činnost proběhlo jako již 
pravidelně každý rok u vánočního stromečku. 
Dobrovolníci z obecně prospěšné společnos-
ti „Celé Česko čte dětem“ docházejí na od-
dělení Dětské lékařství, v roce 2016 to byly  
2 dobrovolnice, které 11x navštívily pacienty  
a strávily s nimi 11 hodin svého času přede-
vším čtením a povídáním. Další dobrovolníci 
jsou proškoleni a měli by v nejbližší době začít 
za dětmi docházet.
Toto všechno by se neobešlo bez vynikající 
spolupráce s vedením a koordinátory dobro-
volnických programů obou organizací, ale 
také našich zaměstnanců zapojených oddělení, 
kterým patří velký dík za jejich podporu, nápa-
dy, vstřícnost a elán při vytváření zázemí pro 
dobrovolníky. 

Mgr. Jana Zádrapová 
koordinátor dobrovolnictví v MNO

Dobrovolnická činnost v roce 2016Nemocnici čeká 
modernizace
(pokračování ze str. 1)
objektů nebo celkové počty lůžek a jejich 
rozdělení na lůžka pro akutní péči, násled-
nou péči a sociální péči, odborný propočet 
investičních nákladů, harmonogram prací  
a také členění na etapy v letech 2017–2030.
„Schválený generel přinesl optimální řeše-
ní, které je účelné, efektní a zohlední reál-
né potřeby nejen města, ale zároveň celé 
spádové oblasti. I odhadované náklady 
považuji za přijatelné. Každý rok bychom 
do modernizace nemocnice měli investovat 
zhruba 180 milionů korun, a to znamená, že 
vytvořený fond pokryje i s rezervou pláno-
vaný rozsah modernizace,“ dodal náměstek 
primátora pro investice Břetislav Riger.
Modernizace je rozdělená do tří etap. Ta 
první, v letech 2017–2022, obsahuje vý-
stavbu Centrálních operačních sálů, vý-
stavbu Centrálního příjmu s pohotovostí 
spolu s vybudováním vstupu do nemocnice 
a výstavbu parkovacího domu s lékárnou.
Ve druhé etapě (2022–2026) bude vybudo-
váno moderní Centrum péče o matku a dítě. 
Budou sloučeny chirurgické obory a vybu-
dován lůžkový fond pro plicní oddělení.
Obsahem třetí etapy (2026–2030) je dokon-
čení reorganizace nemocnice. Rozšířena 
bude geriatrie, vystavěna nová patologie, 
počítá se s úpravou zeleně a zpevněných 
ploch v areálu.
„Věřím, že tento ucelený projekt posu-
ne naši nemocnici do nové dimenze a to 
jak esteticky, tak především z funkčního 
hlediska. Již dokončením 1. etapy, kdy 
dojde k centralizaci operačních sálů, po-
operačních monitorovacích pokojů, mul-
tioborové JIP, nových laboratoří, centrální 
sterilizace, oddělení ortopedie a kompletní 
rekonstrukci chirurgického oddělení, se 
MNO výrazně přiblíží nejmodernějším 
zdravotnickým zařízením v ČR,“ řekl ře-
ditel MNO Petr Uhlig.
Generel vypracoval vítěz veřejné zakáz-
ky, firma rala s.r.o., za 929 280 Kč (včetně 
DPH).

Zdroj: MMO
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Na tomto místě bychom Vám čtenářům 
rádi představili primářku oddělení Klinic-
ké hematologie MUDr. Cecílii Bodzásovou, 
která v oboru Hematologie a transfuziolo-
gie pracuje 17 let. 

Paní primářko, jak dlouho v naší nemocnici 
pracujete a co Vás k nám přivedlo?
Před rokem jsem dostala nabídku pracovat 
v této nemocnici na oddělení Klinické hema-
tologie. Byla to pro mě výzva, a tak jsem to-
hle místo přijala a po roce můžu říct, že jsem 
moc ráda, že můžu být součástí kolektivu na-
šeho pracoviště. V začátku mi hodně pomohla 
bývalá primářka MUDr. Jana Laská a vrchní 
laborantka Ing. Helena Komárková, které mě 
seznámily s chodem oddělení. 

Kde je Vaše alma mater a kde jste praco-
vala dříve?
Medicínu jsem vystudovala v Košicích na LF 
UPJŠ, kde jsem promovala v roce 1993. Moje 
začátky jsou spjaté s interním oddělení NsP 
v Kráľovskom Chlmci, kde jsem se seznámila 
s tím, co vlastně obnáší práce lékaře na ma-
lém interním oddělení a JIP, a seznámila jsem 
se s maďarštinou. V roce 1997 jsem udělala 
první atestaci z interní medicíny a pak jsem 
se už začala kromě interní medicíny věnovat 
i hematologii, která byla mojí srdeční záleži-
tostí. V době, kdy jsem pracovala v nemocni-
ci, tak kromě malé hematologické laboratoře 
tam nebyla žádná ambulance. Tu jsme otevřeli 
v roce 2000, po úspěšné specializační atestaci 
z hematologie a transfuziologie, a dodnes v té 
nemocnici funguje. V roce 2005 jsem hleda-
la místo na Moravě a dostala jsme nabídku 
z Fakultní nemocnice v Ostravě, kde v té době 
sháněli hematologa na Ústav klinické hema-
tologie. Nastoupila jsem 1. 8. 2005 a během 
té doby jsem byla svědkem postupné promě-
ny UKH na Kliniku hematoonkologie, která 
je nyní nejmladším transplantačním centrem 
v ČR. 

Pracujete na oddělení Klinické hematologie 
jako primářka. Jaký význam pro pacienty 
má toto oddělení? 
Oddělení Klinické hematologie má část kli-
nickou a laboratorní. Laboratorní část provádí 
vyšetření krevního obrazu, tj. stanovuje počty 
a blíže určuje počty jednotlivých krevních ele-
mentů jak pomocí automatických analyzátorů, 
tak i mikroskopicky, kde morfologicky vy-
hodnocuje jednotlivé druhy bílých, červených 
krvinek i krevních destiček. Kromě nátěru 
periferní krve morfologicky vyhodnocujeme 
nátěry kostní dřeně. V prosinci 2016 jsme 
získali nový mikroskop na diferencování ná-
těrů periferní krve jako výměnu za mikroskop  
z roku 1992.
Hematologická ambulance zajišťuje diagnosti-
ku, léčbu a dispenzární péči o pacienty s choro-
bami krve a s krvácivými poruchami. Součástí 
diagnostiky či sledování léčby pacienta bývá 
někdy i odběr kostní dřeně, kterou provádíme 
jak punkcí hrudní kosti, tak biopsií z kosti ky-
čelní. Začátkem roku 2016 se ambulance pře-

stěhovala do velmi pěkných zrekonstruovaných 
prostor pavilonu D1 vedle centrálního odběru 
krve. Tím došlo k zajištění většího komfortu 
v rámci poskytování služeb našim pacientům, 
jelikož nemusejí přecházet z jednoho konce ne-
mocnice na druhý, protože bývalá ambulance 
byla v budově H3 v přízemí. 
Součástí Klinické hematologie je i centrální 
odběr krve v nemocnici, kde se ambulantním 
pacientům odebírá krev pro vyšetření na zá-
kladě požadavků ambulantních lékařů. Počty 
pacientů, kteří k nám chodí na centrální odběr 
krve, se zvyšují. V roce 2014 to bylo 35 115, 
v následujícím 36 221 a v roce 2016 38 427 
pacientů. Na jedné straně jsme velice rádi, že 
jsou u nás spokojeni, na druhou stranu pro-
story čekárny i odběrové místnosti jsou již na 
hranici své kapacity.

Co je Vaší pracovní náplní?
Mojí hlavní pracovní náplní je preventiv-
ní, diagnostická a léčebná péče v příslušném 
specializovaném oboru, provádění náročných 
konziliárních vyšetření, odborné vedení zdra-
votnického týmu na našem oddělení a výchova 
a další vzdělávání lékařů. Zodpovídám za od-
bornou úroveň zdravotní péče na svém praco-
višti, za hospodaření a ekonomické výsledky 
oddělení.

Jak se Vám spolupracuje s kolegy na oddě-
lení?
Musím říci, že jsem byla velmi mile překva-
pena vstřícným jednáním ze strany kolegů. 
Jsme malý, převážně ženský kolektiv, který 
se navzájem dobře zná, a všechny problémy 
řešíme ihned, když vznikají. Základem dobře 
fungujícího kolektivu je vzájemná spolupráce, 
podpora a upřímnost, která na našem pracovi-
šti funguje. 

Mohla byste popsat svůj běžný pracovní 
den?
Ráno s paní vrchní laborantkou Ing. Komár-
kovou projdeme věci, které se musí aktuálně 
řešit, povíme si, co nás čeká, pak dopoled-

ne pracuji na ambulanci. Po obědě jsem zase 
v laboratoři, kde se věnuji laboratorní práci 
– vyhodnocování sternálních punkcí, uvolňu-
ji výsledky specializovaných laboratorních 
vyšetření, dělám konzilia a telefonické kon-
zultace. Jednou týdně máme všichni lékaři 
a ostatní kolegové pracovní schůzku, kde si 
řekneme, jak jsme splnili úkoly, které jsme 
měli udělat, naplánujeme si další práci a řeší-
me provozní věci. 

A teď, jestli byste nám prozradila něco 
ze svého soukromí. 
Pocházím z malé vesničky Brezov v okre-
se Bardejov (Bardejov je krásné historické  
a lázeňské město na severovýchodě Slovenska, 
v oblasti Šariša. Pro své zachovalé středověké 
centrum je od roku 2000 zapsané mezi loka-
lity Světového dědictví UNESCO, pozn. red.). 
V době mého nástupu do Fakultní nemocnice 
jsem měla štěstí a našla si bydlení ve staré čás-
ti Poruby, kterou mám moc ráda a kde bydlím 
s dcerou doposud. Když jsem přišla prvně do 
Ostravy, věděla jsme o tomto městě jenom ze 
zeměpisu ze školy. Předtím jsem nikdy v Ost-
ravě nebyla, spíše jsem měla informace z dru-
hé ruky. Pak jsem byla mile překvapena, jak je 
Ostrava zelená a jak se tu dobře žije. Do Ost-
ravy jsem se přestěhovala s dcerou, která v té 
době měla 11 let a začala studovat na 8letém 
Wichterlově gymnáziu v Porubě. Letos končí 
bakalářské studium na VŠB na Fakultě elekt-
rotechniky a informatiky obor Biomedicínská 
technika. 

Jak nejčastěji trávíte volný čas? 
Mám ráda hory, přírodu, proto často jezdím do 
Beskyd a hlavně do Jeseníků, nejen na dovole-
nou, ale i občas na víkendy. Na Slovensku zase 
chodívám do Západních Tater – Roháče, kde 
po celodenní turistice s přáteli večer končíme 
v termálním parku Oravice. Mým nejlepším 
relaxem je dobrá kniha, divadlo a tanec.

Děkuji za rozhovor.
Ing. David Račák

PŘEDSTAVUJEME: MUDr. Cecília Bodzásová – 
primářka oddělení Klinické hematologie
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Vážená paní Branná, 
dovolte nám, abychom Vám poděkovali za 
pomoc a podporu při zrealizování 5. roční-
ku ojedinělé sportovní události – ČEZ City 
Cross Sprint, která se konala 21. 1. 2017 
v Ostravě, v Dolní oblasti Vítkovice. Již po 
páté se nám s Vaší pomocí podařilo uspo-
řádat závod, který je svým charakterem 
jedinečný. Za to vděčíme nejen našemu or-
ganizačnímu týmu, ale především podpoře 

z Vaší strany. Na start se postavilo mnoho 
závodníků České republiky, ale i z dalších 
evropských zemí. O první příčky bojovali 
především profesionální závodníci. Na star-
tovní čáře opět nechyběl trojnásobný vítěz 
City Cross Sprintu Dušan Kožíšek, Aleš Ra-
zým, loňský vítěz Torjus Borheim, Ragnar 
Bragvin Andersen nebo vítěz tohoto roční-
ku australský sprinter Phillip Bellingham  
a další.
Věříme, že naše spolupráce pro Vás byla 
přínosná a splnila Vaše očekávání a že tento 
úspěšný projekt podpoříte i v příštím roce, kdy 
se bude konat již 6. ročník City Cross Sprintu. 
Ještě jednou Vám velice děkujeme za Vaši 
vstřícnost a podporu, které si vážíme a věří-
me, že najdeme společnou cestu nejenom pro 
následující City Cross Sprint, ale i pro další 
spolupráci na našich akcích.
Děkujeme Vám a především zúčastněným 
zdravotníkům: 
zdravotním sestrám H. Pasterňákové,  
H. Maňákové, řidičům L. Ličkovi, F. Ščur-
kovi.

Za celý organizační tým ČEZ CCS 2017
Sabina Borecká

Seven Days Agency, s.r.o.

Poděkování za pomoc a podporu

Pod taktovkou MUDr. Kateřiny Kovářo-
vé zorganizovala Angiologická ambulance 
s.r.o. v Hlučíně 25. ledna 2017 mezioboro-
vý seminář, na kterém bylo v angiologické 
části též připomenuto, že v srpnu letošní-
ho roku to bude již 20 let, co v MNO byla 
skupinou lékařů pod vedením Václava Pro-
cházky zahájena intraarterielní léčba CMP.
Další téma, vertebrogenní algický syndrom, 
bylo pojato jako základní postupy pro prak-
tické lékaře při péči o pacienta přicházejí-
cího s bolestí zad. Nakonec vedl k bohaté 
diskusi, ze které vybírám. 
Proč jsou tak dlouhé čekací doby na ob-
jednání se k odborníkovi – neurologovi? 
Z odborného medicínského hlediska jde  
o to, že na neurologickou ambulanci jsou 
často odesíláni pacienta – to i v režimu 
„akutní“ – Ti, kteří by měli najít úlevu v or-
dinaci praktického lékaře, protože dvě tře-
tiny pacientů se opravdu  analgetizací a ná-
slednou rehabilitací výrazně zlepší či vyléčí 
do 2–4  týdnů. A účelem praktického lékař 

je právě najít jen tu skupinu, která k odbor-
níkovi patří. Tedy pro neurologa pacient, 
který má postižený nervový systém (koře-
nový syndrom, slábnutí končetiny, recentní 
poruchu s močením nebo sexuální funkcí), 
k ortopedovi (pozitivní příznaky na posti-
žení kyčle nebo ramene), k revmatologovi, 
kde je bolestivost více kloubů nebo/a SI 
skloubení, k internistovi – kardiologovi (bo-
lesti na hrudníku, které vyzařují do zad krku 
a levé HK) atd. Také zdůrazněno, že pro pa-
cienta je diagnostickou prioritou pomyslet 
na primární příčinu obtíží (tedy postižení 
srdce, plic, žlučníku aj.) před sekundárním 
vyzařováním, projekcí do páteře. 
Dále byli přítomní praktičtí lékaři požádáni, 
aby pacientovi s bolestivostí trpělivě vy-
světlili, že nelze očekávat, že po jedné in-
jekci i. m. na pohotovosti nebo u nich v or-
dinaci bude do večera pacient již bez bolestí. 
Mnohdy totiž na neurologickou ústavní po-
hotovostní službu chodí pacienti, kterým 
všeobecný lékař dopoledne takto poradil, či 

i zapsal do parere, že když obtíže nepřejdou 
do večera, tak ať si zajdou do nemocnice. 
Chodí pak nejčastěji kolem půlnoci.
Dalším výstupem z diskuse bylo, že dělat 
CT nebo MR pro bolesti zad má význam 
především u skupiny pacientů, která má při 
dostatečné analgetizaci neustupující obtíže, 
trvající více než 3–5 týdnů, a současně by 
sám pacient uvažoval o operaci, nebo mu 
končetina slábne, či jsou obtíže s močením. 
S pacientem je vhodné empaticky probrat, že 
bolestivá blokáda páteře, zvláště na začátku, 
může skutečně zhoršit kvalitu života, která 
se může omezit na trýznivou cestu na WC  
a zpět, ale u naprosté většiny pacientů při 
řádné analgetizaci praktickým lékařem ob-
tíže do několika týdnů přejdou. 
Diskuze byla uzavřena souzněním, že na 
semináři přítomní praktičtí lékaři nejsou jen 
dispečery, kteří rozesílají všechny pacienty 
na odborná vyšetření bez vlastního vyšetření.

MUDr. Jan Rajner
primář Neurologie

Mezioborový seminář – Neurologie

Dne 5. 1. 2017 proběhla v Léčebně dlouho-
době nemocných pod vedením supervizora 
PhDr. Karolíny Friedlové resupervize apli-
kace konceptu Bazální stimulace. 
Resupervize byla zahájena analýzou zpraco-
vaných dotazníků, které vyplnili proškolení 
zaměstnanci ošetřovatelského úseku LDN. 
Supervizor provedl se zaměstnanci analý-
zu prvků somatické, vestibulární, vibrační 

stimulace a  nástavbových prvků konceptu.
Teoretická část pokračovala zhlédnutím vi-
deozáznamů pořízených v LDN průběžně při 
péči o pacienty a jejich následnou analýzou 
implementace prvků do praxe. Prezentované 
videozáznamy dle sdělení PhDr. Karolíny 
Friedlové deklarují vysokou míru poskyto-
vané kvality péče. Videozáznamy jsou důka-
zem měřítka kvality poskytované péče, jedná 

se o EBN (Evidence based Nursing – péče 
založená na důkazech). Všechny základní  
a nástavbové prvky jsou v LDN aplikovány 
správně, nebyly shledány žádné odchylky. 
Na základě úspěšně proběhlé resupervize je 
oddělení LDN prodloužen certifikát pracovi-
ště Bazální stimulace do 31. 1. 2022.

Za LDN Radvanice
Mgr. Marcela Gabzdylová

LDN Radvanice obhájila certifikát „ Pracoviště Bazální stimulace“

Rozšíření  
kosmetických 
služeb 
na celé oddělení  
Gynekologie  
a porodnictví 

Každá žena či dívka hospitalizovaná na 
oddělení Gynekologie a porodnictví, 
která projeví zájem vrátit se domů na-
líčená, může v současnosti využít zdar-
ma kosmetické služby a poradenství 
vizážistky. Tuto službu z důvodu obrov-
ského zájmu rozšiřuje na celé oddělení.

Informace poskytneme přímo na oddělení. 

Jsme jediným gynekologicko-porod-
nickým oddělením v Ostravě, které ta-
kovéto služby poskytuje.

Mgr. Dana Cechelová
VS oddělení
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SVĚTOVÝ  
DEN SPÁNKU
Každý pátek před jarní rovnodennos-
tí je Světovým dnem spánku. Zatímco 
se jaro pomalu probouzí, my oslavu-
jeme spánek a připomínáme si jeho 
důležitost. 

Spánek je vedle potřeby dýchání  
a potřeby přijímání vody a potravy 
jednou ze základních fyziologických 
potřeb člověka a má zásadní vliv na 
jeho celkové zdraví a kvalitu živo-
ta. Nedostatek spánku či nekvalitní 
spánek má negativní dopad na naši 
pozornost, paměť a schopnost uče-
ní, bývá častou příčinou dopravních 
nehod. Dlouhodobý deficit a poruchy 
spánku se pak pojí se zdravotními 
problémy, jako jsou obezita, diabetes, 
poruchy imunitního systému, srdeční 
choroby, mozkové příhody i někte-
ré typy rakoviny. Často také vedou 
k psychickým potížím. K nejčastějším 
poruchám spánku patří nespavost, 
nadměrná denní spavost, parasomnie 
(náměsíčnost, noční můry…) a poru-
chy dýchání, zvláště spánkové apnoe. 

Trápí-li Vás nebo Vaše blízké některá 
spánková porucha, můžete první kro-
ky k nápravě učinit v Knihovně měs-
ta Ostravy. Trpíte-li nespavostí, může 
Vám pomoci předspánkový rituál 
v  podobě čtení. S  výběrem správ-
ného žánru knih, které Vás neroz-
ruší, Vám rádi pomůžeme. Ve fondu 
máme také odborné publikace, např. 
„Spánek a látková přeměna“, „Nespa-
vost a jiné poruchy spánku“, příručku  
i s praktickými cvičeními „Nespavost 
- zbavte se jí navždy!“, z oboru alter-
nativního lékařství pak nabízíme titul 
„Spokojený spánek - insomnie a jak ji 
léčit“. 

Samostatnou kapitolou je spánek 
malých dětí. Rodiče malých nespav-
ců si mohou vypůjčit knížky „Když 
dítě nechce spát“, „Konečně spí ce-
lou noc!“, „Dětský spánek v otázkách  
a odpovědích“ a mnohé další praktic-
ké příručky. 

Vyberte si v  elektronickém  katalo-
gu na webových stránkách knihovny 
www.kmo.cz, nebo nás přijďte navští-
vit do ústřední knihovny u Sýkorova 
mostu na  ul. 28. října 2 v  Moravské 
Ostravě či do některé z 27 poboček 
v městských obvodech. 

Klidný, ničím nerušený spánek přeje 
Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Na jaře loňského roku mluvil o Japon-
sku, nyní si připravil dobrovolník z Dob-
rovolnického centra ADRA Ostrava Petr 
Herold pro pacienty Léčebny dlouhodo-
bě nemocných a uživatele Domu sociál-
ních služeb v Ostravě-Radvanicích další 
zajímavé přednášky na téma „Nový Zé-
land – na druhé straně planety“ a „Is-
land – mezi ovcemi a krátery“.
Po dvě páteční dopoledne – 27. ledna  
a 3. února se zájemci sešli ve zdejší spole-
čenské místnosti, aby si poslechli zajíma-
vosti a zhlédli fotografie z dalekých cest 
mladého cestovatele. Dozvěděli se tak o pří-
rodě a přírodních krásách dalekého Nového 
Zélandu, o zemi plné kontrastů – od vyso-
kých hor přes deštné pralesy až po pláže.  
A neméně zajímavé bylo povídání o životě 
na rozlehlém ostrově Island, kde žije více 
ovcí než lidí, kde zvířata volně pobíhají, vel-
ryby se množí a sopky jsou stále aktivní. 
Pan Herold poutavě povídal o vlastních zku-
šenostech, všedních i nezapomenutelných 
zážitcích z pobytu na těchto vzdálených 

místech a přiblížil tak všem zúčastněným 
obyčejný život na neobyčejných místech.
Opět děkujeme Dobrovolnickému centru 
ADRA Ostrava a panu Heroldovi za zpro-
středkování tohoto velmi zajímavého a pří- 
jemného dopoledne a těšíme se na další zá-
žitky z cest.

Mgr. Jana Zádrapová
koordinátorka pro dobrovolnickou  

činnost v MNO

Dne 10. 1. 2017 se kolektiv Protialkoholní 
záchytné stanice zúčastnil muzikálu „Židle 
v kruhu“ v pražském Divadle Broadway. Byl 
to čtvrtý studentský muzikál Gymnázia Evo-
lution. Děj muzikálu líčí průběh studentské 
vzpoury. Část děje se odehrává v psychiatric-
ké léčebně, kam se z důvodu vzpoury dostal 
ředitel školy.
Národní ústav duševního zdraví ve spo-
lupráci s tímto gymnáziem spustily tuto 
kampaň 31. 10. 2016. Cílem je podpora 
destigmatizace duševních chorob. Svou 
účastí v kampani „Dávám židli do kruhu“ 
jsme podpořily otevření diskuse o duševním 
zdraví bez předsudků.
Na místě jsme zakoupily trička různých ba-
rev s logem „Židle v kruhu“ a stihly i pro-
cházku krásnou zimní Prahou.

Kolektiv PZS

Přednášky o Novém Zélandu  
a Islandu v Radvanicích

Kolektiv PZS zhlédnul v Praze muzikál

Symposium Colours of Sepsis
V rámci 19. ročníku symposia Colours of 
Sepsis, konaného od 7. 2. 2017 do 10. 12. 
2017 v Clarion Congress Hotel v Ostravě, 
proběhlo natáčení tří edukativních videí 
zaměřených na léčbu chronického onemoc-
nění ledvin. Pacienti tak budou seznámeni s 
příznaky onemocnění, jak diagnózu stano-
vit, zásadami terapie onemocnění (včetně 
léčby chronických komplikací) a dietními 
opatřeními. Všechna tato opatření mají za 
cíl zpomalit zhoršování chronických led-
vinných onemocnění a oddálit tak co nej-
více začátek dialyzační terapie. Hlavními 

dietními opatřeními pro pacienty je omeze-
ní bílkovin v dietě a léčba tzv. ketoanalogy, 
které mají zabránit rozvoji podvýživy u pa-
cientů s již pokročilými stadii ledvinných 
onemocnění. 
Naše oddělení se zúčastní opět po roce Svě-
tového dne ledvin – 9. 3. 2017. Pro veřej-
nost provedeme vyšetření rizikových fakto-
rů ledvinných onemocnění.

MUDr. Patrik Letocha
primář 

Nefrologické a hemodialyzační centrum 
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Poděkování MUDr. Miloši 
Špalkovi (Interní ambulance)
Ráda bych touto cestou poděkovala panu dok-
toru Špalkovi, který vykonával službu dne 
20. 1. 2017 na Interní ambulanci. Byla jsem 
přijata s kolapsovým stavem ve večerních ho-
dinách. Velice oceňuji jeho profesionální, em-
patické, lidské a vstřícné jednání, a to nejen ke 
mně, ale také k ostatním pacientům. Stejně tak 
chci ocenit práci službu vykonávajících zdra-
votních sester a pana sanitáře, který mi ochot-
ně pomáhal. V těchto vypjatých dnech, kdy si 
lidé většinou pouze stěžují, bych ráda sdělila, 
že si jejich práce i přístupu vážím a děkuji. 

Lenka P., Stará Ves nad Ondřejnicí
• • •

Kardiologie, lůžková stanice E 
Tímto bych chtěla poděkovat lékařům, a to 
jmenovitě MUDr. Miloši Špalkovi, MUDr. 
Jakubovi Walderovi, MUDr. Petře Kupkové 
a také všem sestrám, ošetřovatelkám za jejich 
profesionální a lidský přístup. Lenka V.

Gynekologie
Závěr roku 2016 jsem strávila na Gynekolo-
gicko-prodnickém oddělení Vaší nemocni-
ce. Zákrok mi prováděl MUDr. M. Mihula. 
Moc chci poděkovat právě panu doktorovi  
a všem sestřičkám od příjmu přes  oddělení 
i sál, v čele s vrchní sestrou D. Cechelovou. 
Opravdu jsem již od samotného příjmu v ne-
mocnici byla překvapena velice vstřícným 
jednáním, vlídným a šetrným k vystrašené 
pacientce. Vrchní sestřička i pan doktor mi 
vše před zákrokem i po něm vysvětlili. Pan 
doktor Mihula se mi věnoval i poté, co jsem 
se po propuštění z nemocnice na něj obrátila 
s obavami s hojením. Sestřičky na oddělení 
byly velice úslužné a milé. Na sále mi opět 
bylo vysvětleno, jak bude zákrok probíhat  
a co mě čeká. 
Pobyt ve Vaší nemocnici byl díky Vašim za-
městnancům příjemným zážitkem. 

Ivana H.
Těrlicko

Plesová sezóna  
v Domě sociálních služeb
Dne 22. února úderem 14. hodiny vypukl 
v zimní zahradě společenský ples klientů 
Domu sociálních služeb. Zpívalo se, hodo-
valo, dobrá nálada byla znát na každém ze 
zúčastněných.
Již od ranních hodin se budovou DSS nes-
la vůně moučníků a guláše. Při přípravě 
občerstvení ochotně přiložily k dílu své 
zkušené ruce v rámci klubu vaření a pe-
čení samotné klientky. Plánovaný ples se 
stal hlavním tématem k rozhovoru mezi 
klienty v předcházejícím týdnu. Přípravy 
vyvrcholily slavnostním oblečením, účesy 
a líčením.
Průběh plesu obohatila spolupráce s dobro-
volníky z Dobrovolnického centra ADRA 
Ostrava v rámci projektu Setkavárna. Ne-
chyběl zábavný program a k poslechu  
a zpěvu hrály nejznámější polky a valčíky 
našimi seniory velmi oblíbené. Před společ-

nou večeří se konalo losování tomboly, do 
které přispěli zaměstnanci DSS. 
Klienti se v podvečer vraceli do svých po-
kojů plni dojetí, s vděčností a s nesčetným 
poděkováním za hezky prožitý den. Takové 
hodnocení z jejich strany lze vnímat jako 
příjemnou odměnu motivující k další práci. 
Za všechny hodnocení klientky paní Maru-
šky: „Jsem moc ráda, že jsme se tady všich-
ni mohli sejít, tady se pořád něco děje, ráda 
jsem si zazpívala, výborně jsem se pobavi-
la a najedla, jsou tady všichni moc hodní  
a děvčátka nás ochotně obsluhovala.“
Děkuji zaměstnancům DSS a dobrovolni-
cím z ADRY, s účastí čtyř studentek prv-
ního ročníku Střední zdravotnické školy 
v Ostravě, za umožnění prožití radostných 
událostí z běžného života našim klientům.

Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.
vedoucí DSS

Ortopedie, stanice A
Chtěl bych tímto vyjádřit své poděkování za 
celkovou péči, které se mi na Vašem oddělení 
dostalo v době mého pobytu. Byl jsem velmi 
spokojen jak s předoperační přípravou, samot-
nou operací kyčelního kloubu, tak s následnou 
péčí po operaci. Nejvíce bych chtěl vyzved-
nout péči personálu počínaje staniční sestrou 
až po pomocný personál. Obdivuji jejich těž-
kou a zodpovědnou práci.
Ještě jednou děkuji za péči a přeji hodně úspě-
chů a spokojenosti. Otakar Z.

• • •
Psychiatrie
Chtěla bych pochválit práci na psychiatrické 
ambulanci vaší nemocnice, kterou navštěvuji 
jako pacientka. Sestřičky na ambulanci i paní 
primářka MUDr. Černohorská jsou velmi pří-
jemné a profesionální. Tímto bych jim chtěla 
poděkovat. Jana M. 

• • •
Infuzní stacionář
Chtěla bych touto cestou poděkovat za mož-
nost využít léčbu infuzní terapií ve vašem 
stacionáři. Je naprosto senzační, že jsem ho 
mohla využít bez delší čekací doby. Velký 
dík patří zejména sestřičce Hurinové, kte-
rá je živým důkazem, že i smích napomáhá  
k léčbě. Její pozitivní nálada a schopnost ro-
zesmát člověka, i když není ve své kůži, mi 
velice zpříjemnily pobyt ve vašem stacionáři.
Ještě jednou mockrát děkuji. Kristýna

• • •
Klinická onkologie
Děkuji paní primářce MUDr. Molendové za 
všechno, co učinila pro mého manžela Stani-
slava R. v jeho nemoci. DĚKUJI všem zdra-
votním sestřičkám za milé a vstřícné zacházení.

Manželka R.
• • •

Porodnice
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému 
personálu jak z porodního sálu, novoroze-
neckého oddělení, tak oddělení šestinedělí za 
velmi krásný, příjemný, pohodový až doslo-
va přátelský průběh při porodu našeho syna 
Josífka H. a dále již za pobytu na oddělení. 
Nechtěla bych zapomenout ani na sanitářky 
a pracovnice úklidu, rehabilitační pracov-
nici i lékaře, se kterými jsme se setkali při 
odborných vyšetřeních našeho syna. Všem 
moc děkujeme za šťastný, hladký průběh  
a skvělý, zejména profesionální přístup! 
S pozdravem Lucie K.

• • •
Rehabilitace
Dovolte, abych vyjádřila poděkování za péči, 
které se mi dostalo na oddělení Rehabilitace 
Vaší nemocnice. Před nedávnem jsem ukon-
čila rehabilitaci zraněného ramena, kterou mi 
naordinoval MUDr. Pustějovský. Na odděle-
ní jsem byla v péči MUDr. Slaninové a jejího 
týmu rehabilitačních sestřiček. Jsem s jejich 
přístupem velmi spokojená. Jejich cvičení, 
pokyny a dobré rady vedly k výraznému 
zlepšení mého zdravotního stavu a podle 
nich nyní mohu pokračovat v procvičování  
i doma. Libuše M., Ostrava
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Pacientky, personál i návštěvníci mají od 
konce ledna možnost prohlédnout si na gyne-
kologické lůžkové stanici B nové umělecké 
fotografie. Oddělení je věnovala ostravská 
fotografka paní Petra Semanová, která s naší 
gynekologií spolupracuje už od roku 2003. 
Kromě pěti nových tematicky zaměřených 
výtvarných fotografií, které ztvárňují krásu 
ženského těla a na oddělení vnášejí pozitivní 
energii, nám v minulosti paní Petra věnovala 
svá díla například na stanici šestinedělí a zdo-
bí také edukační místnost.
Fotografku dobře znají i naše maminky, které 
mají díky Petře možnost nechat si své miminko 
vyfotit hned v porodnici. Tato služba je kom-
fortní a jedinečná. Přímo na oddělení vzniká 
umělecké dílo, které zachytí prchavé okamžiky 
po narození. Navštívit ji můžete také v jejím 

profesionálním ateliéru v Ostravě. Více infor-
mací získáte na www.foto-semanova.cz.
Paní Petře za dar děkujeme, těšíme se na další 
spolupráci.

Bc. Lucie Branná
Referát TM

Děkuji Chirurgii
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří 
se o mě starali po dobu mé hospitalizace v led-
nu tohoto roku na oddělení Chirurgie a úrazové 
chirurgie, kde jsem podstoupila operaci žluční-
ku. Dovolte, abych poděkovala především as. 
MUDr. Tomáši Vyležíkovi za vstřícný přístup, 
operaci a následnou ambulantní péči. Rovněž 
děkuji za profesionální přístup personálu lůž-
kového oddělení Chirurgie D. Jarmila J. 

• • •

Léčebna dlouhodobě  
nemocných – st. B
Opakovaně touto cestou děkujeme za příklad-
nou péči o naši maminku paní Eleni S., která 
byla po operaci v MNO hospitalizovaná v LDN 
Radvanice, část B. Velice si vážíme práce zdra-
votnického a ošetřovatelského personálu, lid-
ského přístupu ke klientům. 
Děkujeme. Pavlína N., dcera

• • •

Poděkování DSS
Nyní, když končí můj pobyt v Domě sociál-
ních služeb, bych chtěla poděkovat sestřičkám 
i ostatnímu personálu za trpělivý přístup ke 
mně. Vím, že jsem impulsivní a někdy to se 
mnou není jednoduché. Budu na Vás všech-
ny ráda vzpomínat. Se srdečným rozloučením 
Vaše klientka Naděžda O.

• • •

Poděkování celému  
personálu Neurochirurgie
Chtěli bychom poděkovat za obětavou snahu 
zachránit našeho syna a bratra Marka, který byl 
ve vážném stavu převezen na neurochirurgické 
oddělení. I když zemřel 12. 1. 2017, jejich sna-
ha byla obrovská.
Jmenovitě se jedná o MUDr. Petera Tučka  
a MUDr. Petra Veselského, který nám sdělil 
smutnou zprávu. S takovým  citlivým přístu-
pem k pozůstalým jsme se ještě nesetkali.
Děkujeme ale také sestřičkám a vůbec celému per-
sonálu, který Markovi poskytl nějakou službu.

Manželé V. a bratr Lukáš

Dermatovenerologie
Vážený pane řediteli, při odchodu z nemocni-
ce jsem uviděla Zpravodaj MNO, který jsem 
si vzala a přečetla. Nedivím se, že v něm je tak 
vysoký počet poděkování. Pokud to na všech 
odděleních funguje tak, jak jsem měla možnost 
poznat na Dermatovenerologii, pak je třeba dě-
kovat a chválit. I já bych se ráda touto cestou při-
pojila k zástupu vděčných pacientů a poděkovala 
za profesionální péči a lidský přístup všem, kteří 
na zmíněném oddělení pracují – paní primářce, 
lékařkám, sestřičkám, sanitářkám i panu ošetřo-
vateli. Děkuji i pracovníkům kuchyně a úklidu. 
Práce je to náročná, ale zvládají to perfektně.

Magda F., Frýdek-Místek
• • •

LDN B
Děkuji ošetřujícímu kolektivu pod vedením lé-
kaře MUDr. Novohradského za pěkný přístup  
a vzornou péči o mého muže. Anežka J.

• • •

Chirurgie a úrazová  
chirurgie – st. D
Děkuji všem, celému zdravotnickému personá-
lu za péči a vlídný přístup.
Obzvláště pak chci poděkovat panu Břetisla-
vu Myškovi a paní Tereze Paličkové, kteří se  
o mě starali před a bezprostředně po operaci.
Děkuji. Ivana K.

• • •

Ortopedie – st. A
Rád bych touto cestou poděkoval MUDr. Pa-
račkovi a celému operačnímu týmu, který mě 
operoval na oddělení Ortopedie při výkonu 
TEP kyčle. Dále děkuji celému kolektivu se-
střiček a ošetřovatelek, který se po dobu mé 
hospitalizace (15.–27. 2. 2017) na lůžkovém 
oddělení Ortopedie A o mě svědomitě staral.
Zvlášť bych vyzdvihl profesionální přístup  
a péči sanitářky Radany Kormančíkové, která 
mě připravovala na operační zákrok. Pochvalu 
zaslouží sestřička Hana Chýlková a ošetřova-
telka Rosálie Pigulová, které mi poskytly včas-
nou a ohleduplnou pomoc, když jsem den po 
operaci nešťastně upadl. Pavel P.

Nové umělecké fotografie  
jsou ozdobou naší Gynekologie

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, 
kteří si vzpomněli na děti v nemocnici 
v předvánočním, ale i povánočním obdo-
bí. Jmenovitě paní Květoslavě Sobkové, 
která upletla a uháčkovala krásné věci 
pro miminka a jejich maminky (viz foto). 
Slečnám Veronice Rajnochové a Kateřině 
Legerské, které uspořádaly sbírky hraček 
pro Dětské lékařství. Klubu Ostravických 
seniorů, kteří pro miminka upletli bačkůr-
ky, rukavice a čepičky. Městské knihovně  
a paní Pavlíně Kijové, paní Dagmar Ký-
tové, ZŠ Ostrčilova, ZŠ Šenov a mnoha 
dalším.
Moc děkujeme VŠEM, hluboce si váží-
me Vaší práce, úsilí a času, který jste nám  
věnovali.

Mgr. Jana Šadibolová
VS Dětského lékařství

Poděkování  
za vánoční i novoroční 
nadílku

Geriatrie a Interna,  
stanice D + Centrum  
hyperbarické medicíny
V lednu tohoto roku jsem byla hospitalizovaná na 
Geriatrii a Interně D. Přístup veškerého personálu 
tohoto oddělení (počínaje MUDr. Martinou Mal-
covou a MUDr. Lucií Dolanskou, sestřičkami  
a pomocným personálem konče) byl profesio-
nální a přitom velmi lidský, a to nejen ke mně, 
ale jak jsem mohla zaznamenat, tak i k ostatním 
pacientům. Velice Vám všem děkuji za vysoce 
odbornou a starostlivou péči, kterou nám věnuje-
te a věřte, že Váš úsměv a porozumění je pro nás 
pacienty velmi uzdravující.
Dále následovala léčba v Centru hyperbarické 
medicíny. Chtěla bych také poděkovat celému 
kolektivu pracovníků HBO, pod vedením pri-
máře MUDr. Michala Hájka, za velmi ochotné  
a vstřícné vystupování a pomoc při řešení problé-
mů pacientů.
Děkuji.

Bohuslava Š., Ostrava

• • •
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V měsíci lednu 
došlo na adresu 
Městské nemocnice 
Ostrava celkem 44 
poděkování.

V měsíci únoru 
došlo na adresu 
Městské nemocnice 
Ostrava celkem 33 
poděkování.

Přijatá poděkování  
v lednu 2017

Přijatá poděkování  
v únoru 2017

Leden Počet

Dermatovenerologie +  
stravovací provoz 1

Dům sociálních služeb 1
Geriatrie a Interna 1
Gynekologie a porodnictví 5
Chirurgie a úrazová chirurgie 3
Kardiologie 3
Klinická onkologie 1
Léčebna dlouhodobě nemocných 
+ stravovací provoz 2

Nefrologické  
a hemodialyzační centrum 1

Neurochirurgie 5
Neurologie 2
ORL – Infuzní stacionář 6
Ortopedie 6
Pneumologie a ftizeologie 1
Psychiatrie 2
Rehabilitační a fyzikální  
medicína + Ortopedie 3

Urologie 1

Únor Počet

Geriatrie a Interna + Centrum 
hyperbarické medicíny 1

Gynekologie a porodnictví + 
Oddělení zdravotně-sociálních 
služeb

3

Chirurgie a úrazová chirurgie 3
Kardiologie 5
Léčebna dlouhodobě nemocných 
+ stravovací provoz 1

Lékařská pohotovostní služba 
+ Zdravotnická dopravní služba 1

Neurologie + Rehabilitační a 
fyzikální medicína 1

Oddělení zdravotně-sociálních 
služeb + Patologie 1

Oftalmologie 2
ORL 1
ORL – Infuzní stacionář 1
Ortopedie 11
Pneumologie a ftizeologie 1
Radiologie a zobrazovací 
metody 1

V měsíci lednu, 
únoru a březnu  
slaví významné 

životní jubileum:
PhDr. Svatopluk Antoš
PhDr. Eva Kaspříková

Helena Holaňová
Vilma Hrbáčková
Karla Janouchová

Iva Krahulová
Břetislav Myška 
Agáta Opálková
Rita Schmiedová

MUDr. Zdeněk Tomášek
Jiří Bajza 

Bc. Naděžda Šebestová
Mgr. Šárka Carbolová 
Pavlína Jakubechová 

Marta Krzystková 
Ladislava Zliechovcová

Libuše Vrublová 
Hana Maňáková

MUDr. Dagmar Molendová 
Blanka Raková

Beatrica Vavrošová
Viktoria Čajková

Jiří Trombík 
Pavla Burianová 

Eva Janošová

Pracovní výročí
35 let v MNO:
Jana Kaňová

30 let v MNO:
Hana Maňáková
Lenka Sidorová

25 let v MNO:
Robert Ducháček 

Hana Gazdová 
Věra Harasimová 
Jarmila Holušová

MUDr. Rostislav Sojka
Vladislava Hladná 
Jarmila Studená 

Petr Vašek

20 let v MNO:
Ernesto Escalante 

Anna Konečná 
Eva Tobolová

Pavla Bochniová 
Milena Klimšová 

Marcela Knappová 

Všem jubilantům 
gratulujeme!

Přátelé, kamarádi, dovolujeme si Vás pozvat na kulturně-společenské setkání s kapelou 
Manic Street Medics revival, které se uskuteční 22. 4. 2017 od 18.30 hodin na již tradič-
ním místě v rockovém klubu Chlív. 
Můžete se těšit na nové skladby, setkání se zajímavými lidmi a „velkom“ drink na uvíta-
nou. Pro ty, které trápí nadměrné množství mozkových buněk, nabízíme možnost jejich 
počet zredukovat pomocí dobře zásobeného baru. Neudělejte školáckou chybu s vlast-
ním automobilem a použijte hromadnou dopravu či taxi. 
Těšíme se na setkání s Vámi! Vaši Manici


