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máme za sebou 
první čtvrtletí 
letošního roku 
a já bych na 
tomto místě 
rád nastínil, co 
nás čeká v nej-
bližší době a co 
se za uplynu-
lou dobu v naší 
Městské ne-
mocnici událo.
24. března pro- 
běhla schůzka se zástupci Magistrátu 
k výsledkům hospodaření nemocnice za 
rok 2016 a v těchto dnech jednáme postup-
ně se všemi primariáty o finančním plánu 
na rok letošní. V druhé polovině dubna se 
bude konat finální vyjednávání týkající se 
kolektivní smlouvy na rok 2017 a je řeše-
na organizace systému nákupů v MNO, na 
níž se intenzivně pracuje.
Implementován a předán byl v minulých 
dnech informační systém pro centrální 
sterilizaci a operační sály DoctIS a v sou-
časné době probíhá aplikace na jednotlivá 
oddělení. Po proběhlé analýze dochází od 
1. dubna ke změnám v režimu a provozu 
Zdravotnické dopravní služby o víken-
dech. Ujišťuji Vás, že se nejedná o ome-
zení, ale o její zefektivnění. 
V minulém týdnu jsme díky finančním 
prostředkům našeho zřizovatele slavnost-
ně otevřeli zrekonstruovanou ambulantní 
část kožního oddělení a opravy dalších 
provozů budou následovat. Na první květ-
nový čtvrtek plánujeme Den otevřených 
dveří na porodním sále, na který všechny 
budoucí rodiče a zájemce srdečně zvu.
Dovolte mi, abych v našem týmu přivítal 
MUDr. Janu Vlčkovou, Ph.D., novou pri-
mářku oddělení Rehabilitační a fyzikální 
medicíny, a zároveň poděkoval za třiceti 
dvouleté působení na tomto postu MUDr. 
Petru Gallusovi. Novou posilou pro naši 
nemocnici je i Bc. Vratislava Krnáčová, 
která byla jmenována vedoucí Odboru 
obchodního.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát 
pohodové prožití nadcházejících veliko-
nočních svátků a sloužícímu personálu 
klidnou službu během celých Velikonoc.

Petr Uhlig
ředitel

Vážené kolegyně  
a kolegové,

V  pondělí  3.  dubna  2017  byl  v  prostorách 
pavilonu  H3  Městské  nemocnice  Ostrava 
zahájen provoz ve zrekonstruovaných ambu-
lancích  oddělení  Dermatovenerologie  (kož-
ní). Hlavním důvodem stavebních prací byly 
nevyhovující  prostory,  které  neodpovídaly 
moderním  trendům.  Přestavba  byla  zahá-
jena 18.  listopadu 2016 a skončila 2. dubna 
2017. Slavnostní zahájení proběhlo za účas-
ti  náměstka  primátora  Michala  Mariánka 
v úterý 4. dubna 2017.
Změn doznala celá levá část v přízemí pavi-
lonu, kde se nachází ordinace Dermatovene-
rologie. Vznikla nová sociální zařízení pro 
pacienty, opraveno je zázemí pro zaměstnan-
ce, inspekční pokoje, chodby a čekárna. Od 
rekonstrukce si slibujeme zvýšení komfortu 
pacientů i zdravotníků, ale také usnadnění pro-
vozu oddělení a zajištění jeho plynulosti.
Celkové náklady se včetně interiérového vy-
bavení vyšplhaly na 8.552.109 Kč s DPH. 
8.309.000 Kč bylo uhrazeno z rozpočtu sta-
tutárního města Ostrava. Peníze zřizovatele 
byly použity na stavební úpravy a vybavení 
nábytkem. Zbylých 243.109 Kč jsme uhradili 
z vlastního rozpočtu.   
„Zmodernizovali jsme další prostory nemocni-
ce a jsem rád, že můžeme takto pacientům, ale 

i personálu poskytnout vyšší komfort. Lym-
fodrenáže, světloléčbu a laser jsme přesunuli 
ze suterénu do přízemí. Díky úpravám vznikl 
prostor i pro vybudování nové ORL vyšetřov-
ny, kterým předcházela kompletní rekonstruk-
ce ORL operačního sálu, ten je v provozu dva 
měsíce. Děkujeme statutárnímu městu Ostrava 
za financování, zejména angažovanosti ná-
městka Mariánka,“ řekl ředitel nemocnice Petr 
Uhlig.

(red)

Ambulance oddělení  
Dermatovenerologie mají nový kabát

Personální změny 
•   od 1. 4. 2017 byla do funkce primářky oddělení Rehabilitační a fyzikální medicí-

ny jmenována MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

•   od 3. 4. 2017 byla do funkce vedoucí Odboru obchodního jmenována Bc. Vra-
tislava Krnáčová

Tisková oprava: Omlouváme se za chybně uvedené křestní jméno ekonomické-
ho náměstka Ing. Jaroslava Stoška v minulém čísle Zpravodaje.

Slavnostní přestříhávání pásky, zleva prim. ORL 
I. Slezáček, Z. Stříbný, P. Uhlig, prim. odd. kož-
ního P. Fuksová, M. Mariánek

Veselé Velikonoce,  
hodně sluníčka a bohatou  
pomlázku přeje pacientům,  
návštěvníkům, zaměstnancům  
a obchodním partnerům
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Světový den ledvin v Městské nemocnici Ostrava

Nefrologické a hemodialyzační centrum 
Městské nemocnice Ostrava se již po čtvrté 
připojilo ke „Světovému dni ledvin“. Pro zá-
jemce z řad široké veřejnosti připravilo mož-
nost bezplatného preventivního vyšetření. 
Od 8.00 do 13.00 hodin personál oddělení 
pod vedením vrchní sestry PhDr. Evy Mráz-
kové vyšetřoval moč, měřil hladinu krevního 
cukru, krevní tlak. Součástí vyšetření bylo 
zjištění váhy a výšky, podle něhož zdravot-
níci vypočítali tzv. body mass index (BMI), 
nakonec výsledky zhodnotil lékař oddělení a 
případně doporučil další léčebný postup. Ná-
vštěvníci měli také možnost nahlédnout do 
prostor hemodialyzačního centra.
„Preventivní akce je velmi důležitá. Slouží 
k záchytu rizikových faktorů onemocně-

ní ledvin, které jsou přímo úměrné věku. 
Čím je pacient starší, tím je riziko vyšší. 
Toto onemocnění nebolí. Tím je nebezpeč-
nější. Probíhá skrytě, stejně jako skrytě 
probíhá diabetes,” řekl při kontrole paci-
entů MUDr. Patrik Letocha, vedoucí lékař 
Nefrologického a hemodialyzačního centra 
MNO.
Po celou dobu se personál Nefrologického 
a hemodialyzačního centra pacientům plně 
věnoval. „Přípravě dnešního dne jsme stej-
ně jako v minulých letech věnovali maxi-
mální pozornost. Veškeré přípravy probíha-
ly za plného chodu oddělení. Musím ocenit 
přístup svých kolegů a kolegyň, byli maxi-
málně vstřícní, ochotní, moc všem děkuji. 
Velké poděkování patří taky studentkám 3. 

ročníku oboru všeobecná sestra ze Slezské 
univerzity v Opavě,” dodala na závěr PhDr. 
Eva Mrázková.

Statistika:
•  vyšetřeno bylo celkem 103 lidí 
•  69 žen, 34 mužů
•  průměrný věk 55,5 let

27 vyšetřeným byla doporučena  
návštěva odborné ambulance:
•  5 – nefrologická ambulance
•  5 – kardiologie
•  13 – urologie
•  3 – interna 
•  1 – gynekologie

Ing. David Račák
tiskový mluvčí MNO

Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-
-Porubě získal darem závěsné nosníky. Ty 
nám formou sponzorství dodala společnost 
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Instalace 
proběhla 27. března 2017. Traverzy jsou 
umístěny ve dvou místnostech a slouží dě-
tem k zavěšení různých pomůcek, které se 
používají v terapii senzorické integrace.  
„Jedná se o terapii pohybem s využitím 
speciálních pomůcek, zabezpečující dětem 
cvičení senzomotorických funkcí v prů-
běhu her. Ovlivňují nápravu senzorických 
funkcí, tedy kvalitnější přetváření podně-
tů, které se mohou projevovat jako sníže-
ná, nebo zvýšená citlivost,“ řekla vrchní 
sestra stacionáře Darja Waczyńska, která 
neskrývala radost z daru a dodala, „chtěla 
bych poděkovat panu náměstkovi Zdenku 
Stříbnému za vyřízení a firmě VÝTAHY 
OSTRAVA spol. s r.o. za dodání a instalaci 
závěsných nosníků.“
Náměstek pro techniku a provoz Zdenek 
Stříbný oslovil společnost VÝTAHY OST-
RAVA spol. s r.o. s žádostí o dodání nosníků 
a firma tuto prosbu vyslyšela. „Jsem rád, že 

jsme mohli zase vylepšit prostředí Dětského 
rehabilitačního stacionáře. Dětem to přináší 
spoustu radosti a zároveň bych chtěl ocenit 
přístup společnosti VÝTAHY OSTRAVA 
spol. s r.o., jak se všeho zhostila.“ Náměstek 

na závěr dodal, že dalším krokem ke zlepše-
ní prostředí stacionáře bude oprava zahrady. 

Ing. David Račák
tiskový mluvčí

Dětský rehabilitační stacionář získal darem  
závěsné nosníky

ZMĚNA PROVOZNÍ 
DOBY KNIHOVNY  
platná od 3. 4. 2017

Vedoucí knihovny Mgr. Renáta Pej-
šová bude v  případě akutní potřeby 
dostupná samozřejmě telefonicky  
i elektronicky v rámci celé své pracov-
ní doby, tak jak tomu bylo doposud.

PONDĚLÍ 9.00–12.00 12.30–15.00

ÚTERÝ 9.00–12.00

STŘEDA 11.00–15.00

ČTVRTEK 9.00–12.00

PÁTEK 9.00–12.00
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V tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme rozhovor s paní Miluší Pyšovou. Narodila se v Ostravě, kde celý život žije. Jako absolventka 
Střední zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích nastoupila v roce 1976 nejprve na chirurgii a od září téhož roku, kdy se otevřelo nové 
dětské, začala pracovat na tomto oddělení, na němž nakonec strávila téměř celý svůj profesní život. 

Jak se těšíte na zasloužený odpočinek? Co 
budete dělat, nebudete se nudit?
Mám smíšené pocity, těším se na více volné-
ho času, na to, že nemusím chystat budík, ale 
vím, že mi bude chybět ten každodenní frmol 
a obyčejný každodenní pokec s kolegyněmi 
na oddělení. A co budu dělat? Mám čtyři 
malá vnoučata, která ještě potřebují občas 
pohlídat, svoji a manželovu maminku, kte-
ré také potřebují občas nějakou pomoc, no,  
a taky budu mít konečně více času na sebe  
a svoje koníčky.

Jak se dá zvládnout pracovat na  jednom 
místě 40 let?
Zvládnout se to dá, pokud vás práce baví  
a máte štěstí na lidi kolem sebe. A to já jsem 
měla.

Pracovala jste ještě někde jinde?
Ano, pracovala jsem šest let v jeslích, takže 
zase s dětmi. Ale jesle patřily pod tehdejší 
MÚNZ, takže zaměstnavatele jsem nezměni-
la. Kromě těchto šesti let jsem pracovala stá-
le na dětském oddělení, nejdéle na oddělení 
menších dětí, kde jsem od roku 2003 praco-
vala jako staniční sestra.

Na jaké období vzpomínáte nejraději?
Nemám nějaké své oblíbené období. Samo-
zřejmě si člověk idealizuje své začátky, ale 
každé období mělo své klady a zápory. Když 
jsem začínala, byla práce náročnější v tom, 
že na oddělení bylo více dětí, minimální pří-
strojové vybavení, neexistovaly jednorázové 

pomůcky. Dnes, kdy jsou děti přijímány 
převážně s rodiči, je zase náročnější zvlád-
nout komunikaci s rodinou, která je ve stresu  
z nemoci dítěte.

A  nějaká  nezapomenutelná  historka  na 
závěr?
Napadá mě jenom jedna, která se stala  
v době, kdy návštěvy na dětském oddělení 
probíhaly tak, že se ve středu a v neděli uka-
zovaly rodičům děti přes balkon. Přiběhla 
maminka a chtěla vidět svého syna. Ukázala 

jsem jí asi půlročního chlapečka a maminka 
za oknem se zděsila, jak chlapeček vyrostl  
a všechno oblečení mu bude malé. Nakonec 
se vše vysvětlilo tak, že chlapeček úplně stej-
ného jména, kterého chtěla vidět, ležel na 
oddělení nedonošených dětí a maminka si 
spletla patro.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám za všech-
ny mnoho zdraví a odpočinku.

Ing. David Račák

Miluše Pyšová – téměř 41 let  
v Městské nemocnici Ostrava
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V posledním březnovém týdnu jsme v naší ne-
mocnici testovali vozidlo tovární značky Hy-
undai. Společnost AUTOLAROS SPEED s.r.o. 
nám bezplatně zapůjčila automobil typu IONIQ. 
Elektrický pohon nás velmi mile překvapil  
a chtěli bychom tento typ nízkoemisního poho-
nu využívat v rámci našeho vozového parku.
„Jedním z hlavních důvodů, proč o pořízení 
těchto aut přemýšlíme, je odpovědnost naší 
organizace k životnímu prostředí a ke zdraví 
našich občanů. Ekologizace dopravy je jed-
ním z hlavních atributů, proč se chceme ubírat 
tímto směrem,“ řekl náměstek pro techniku  
a provoz Zdenek Stříbný. Dalším důvodem 
uvažovaného pořízení je ekonomická úspora. 
Jednak je provoz velmi levný, garance život-
nosti baterií je více než deset let a zároveň jsou 
s ní spojeny i nízké náklady na údržbu a opra-
vy. „Díky této technologii bychom se mohli 
stát jednou z prvních nemocnic, které budou 
ekologické vozy využívat, především v ces-
tách po katastrálním území města Ostravy, ale 
také v rámci hospodářské dopravy v areálu ne-
mocnice. A týká se to samozřejmě i sanitek,“ 
dodává Zdenek Stříbný.
Ačkoliv je pořizovací cena vozidel s tímto 
alternativním pohonem stále ještě vyšší než  
u vozidel s klasickým pohonem, máme vzhle-
dem k nesporným výhodám této technologie 
velký zájem tato vozidla provozovat. Podni-
káme proto všechny kroky k tomu, abychom 
mohli nákup financovat z aktuálních programů 
dotací Evropské unie či jiných institucí.

(red)

Testovali jsme vozidlo 
na elektrický pohon

Světový den zdraví – 7. dubna
Je světové být zdravý! Jak říká definice, být ve stavu psychické, fyzické i sociální pohody!

Opět po roce se oční oddělení MNO připo-
jilo ke Světovému týdnu glaukomu. Smys-
lem této akce je přispět k rozšíření povědo-
mí o zeleném zákalu, chorobě, která může 
probíhat dlouhodobě, bezpříznakově a způ-
sobit nevratné poškození zraku. Glaukom 
je onemocnění oka, které vede k progresiv-
nímu poškození zrakového nervu a je dru-
hou nejčastější příčinou slepoty ve světě.
V rámci této kampaně prováděl zdravot-
nický personál oddělení, MUDr. Jana Chu-
dobová, MUDr. Petr Kristian a Mgr. Irena 
Mechová, ve středu 8. března v OC FU-
TURUM screeningové měření nitroočního 
tlaku, který patří k hlavním rizikovým fak-
torům zeleného zákalu. Bezplatné vyšetření 
probíhalo bezkontaktním tonometrem a tr-
valo pár vteřin. Zdravotníci měřili nitrooční 
tlak obou očí. Při zjištění hraničních nebo 
vyšších hodnot měli návštěvníci možnost 

se podrobně informovat u přítomného léka-
ře na další možnosti vyšetření a léčebného 
postupu. Dotazy byly také směřovány na 
problematiku ostatních očních onemocně-
ní, jako je šedý zákal, syndrom suchého 
oka, refrakční vady, komplikace diabetu, 
kontraindikace užívání léků a vlivu na zrak, 
jak oči chránit a další.
Vyšetřující lékař MUDr. Petr Kristian potě-
šil návštěvnice nejen radou, ale i květinou 
k MDŽ.

Během této akce bylo vyšetřeno 192 ná-
vštěvníků. U 26 byl naměřen vyšší nitro-
oční  tlak.  Pět  lidí  si  svůj  nitrooční  tlak 
nechalo preventivně přeměřit,  i když se 
se zeleným zákalem léčí.

Bc. Lucie Branná 
Referát TM

Zdravotníci oddělení  
Oftalmologie po roce v akci…

Jak si zdraví uchovat a podpořit? Již staletími 
osvědčenou a prověřenou metodou je očková-
ní, jehož účinnost a bezpečnost je v současné 
době ověřena vědeckými studiemi a lékař-
skými odborníky. Mezi desítkami možných 
očkování, která jsou aktuálně nabízena s cílem 
zabránit vzniku i nebezpečné nemoci, hrají 
prioritu i očkování proti pneumokokům, me-
ningokokům a chřipce. 
Desítky našich pacientů a my sami vyžaduje-
me léčbu při akutním infektu dýchacích cest, 
který může přejít do život ohrožujícího zánětu 
plic. Velká část infektů je způsobena sezónně 
chřipkovými viry, ale každoroční očkování 
proti chřipce se u nás provádí v malém po-
čtu, na rozdíl od některých jiných evropských 
zemí.
Celoročním nebezpečím ale jsou i pneumo-
kokové bacily. Ty mohou kromě zápalu plic, 

zánětu pohrudnice vyvolat i invazivní pneu-
mokoková onemocnění, projevující se šířením 
pneumokokového patogenu krví do dalších or-
gánů, včetně mozku. Pneumokokové onemoc-
nění může mít velmi rychlou dynamiku, inva-
zivní forma nemoci může skončit brzkou smrtí. 
Pneumokok je přenosný mezi lidmi, přičemž na 
šíření se podílí mezilidský kontakt např. v rodi-
nách, kdy přenašeči nemoci se mohou stát děti 
či dospělí bacilonosiči. K rozvoji pneumokoko-
vé infekce přispívá prodělané virové onemoc-
nění. Bylo popsáno šíření pneumokoka na lůž-
kových plicních odděleních, kdy jeden pacient 
nakazil desítky spolupacientů. 
Již řadu let je dostupné vysoce účinné očková-
ní proti pneumokokům. Moderní konjugovaná 
protipneumokoková vakcína, která se aplikuje 
jen 1x za život, poskytuje výraznou ochranu 
proti vzniku a rozvoji pneumokokového záně-

tu plic a invazivnímu pneumokokovému one-
mocnění. Očkování je částečně hrazeno někte-
rými zdravotními pojišťovnami, je prováděno 
celoročně podáním jediné dávky podkožní 
injekce u praktických lékařů nebo v očkova-
cím centru. Vhodnými kandidáty jsou pacienti 
s jinými chronickými nemocemi – diabetici, 
kardiaci, pacienti s chronickými nemocemi 
průdušek, malignitami, lidé po operaci slezi-
ny, kuřáci, lidé nad 65 let. V současnosti je 
v naší nemocnici diskutována do budoucna 
možnost proplacení protipneumokokové vak-
cíny z FKSP.
Takže krom štamprličky, vitamínů a procház-
ky zvažte podpořit své zdraví očkováním.  
A řekněte svým blízkým, že možnost očkování 
platí i pro ně.

MUDr. Radovan Kozel
primář oddělení Pneumologie a ftizeologie
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ZDRAVÁ ZEMĚ, 
ZDRAVÝ ČLOVĚK
Knihovna města Ostravy se tradičně 
připojí k celosvětové ekologické akci 
Den Země, která se každoročně koná 
22. dubna a upozorňuje na dopady 
ničení životního prostředí. Zúčastní 
se oslav svátku Země v Bělském lese, 
kde bude pro mladé účastníky při-
praveno celodenní pásmo soutěžních 
úkolů s  tematikou ekologie, přírody 
a ochrany životního prostředí. V prů-
běhu celého měsíce probíhají také 
v  jednotlivých pobočkách knihovny 
výtvarné i pohybové soutěže, vědo-
mostní testy, poznávací kvizy, tvůrčí 
dílny, výstavky, veřejná čtení, bese-
dy a další aktivity s  environmentální  
tematikou. 
V ústřední knihovně u Sýkorova mos-
tu a v 27 pobočkách v městských ob-
vodech je dostupná literatura týkající 
se ekologie a péče o životní prostře-
dí. K zapůjčení jsou stovky titulů za-
hrnujících ochranu přírody, ekosysté-
my, ekologii člověka, biotechnologie, 
ekologické aktivity, krize i katastrofy 
a další pojmy. Jedná se o populárně 
naučné knihy, encyklopedie, slovníky, 
učebnice, příručky, úvahy i  odborné 
publikace.  
Mladým čtenářům lze doporučit ob-
razovou publikaci „23 způsobů, jak se 
stát ekohrdinou“, která obsahuje ná-
vody pro všechny, kdo rádi recyklují  
a tvoří, nebo „Život pro planetu Zemi –  
365 tipů pro  každodenní ekologický 
život“. 
K  současným hlavním ekologickým 
problémům patří znečištěné ovzduší, 
které zásadně ovlivňuje zdraví i život 
člověka. Ve všech věkových katego-
riích stále narůstá počet lidí trpících 
různými alergiemi, astmatem, bronchi-
tidou a dalšími nemocemi dýchacích 
cest. Také z této oblasti nabízíme de-
sítky dokumentů popisujících příčiny 
nemocí, rizikové faktory, preventivní 
opatření, doporučenou životosprávu, 
tradiční léčebné postupy i alternativ-
ní metody. Za zmínku stojí také román  
H. Přádové a K. Kuňové „Labyrint stra-
chu“, který vypráví příběh astmatické-
ho chlapce a jeho rodičů. 
Více informací o jednotlivých titu-
lech získáte při osobní návštěvě nebo 
v  elektronickém katalogu na  www.
kmo.cz.
Chraňme naši planetu, chraňme naše 
zdraví. 

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Věděli jste, že darováním jedné tašky pro vás 
již nepotřebných, ale stále pěkných, funkčních 
a zachovalých věcí a následným prodejem 
v síti second handů Moment pomůžete napří-
klad nevyléčitelně nemocným lidem umožnit 
hodinu a půl života doma pod zdravotnickým 
dohledem? A to není zdaleka vše. 
V roce 2012 vznikl v Ostravě projekt, který je 
založen na principu dárcovství a dobrovolnic-
tví. Pod značkou Moment provozuje v morav-
skoslezském regionu zatím 7 second handů, 
kde se za symbolickou částku prodávají věci, 
které lidé darují buď do těchto obchodů, nebo 
v rámci pořádaných sbírek.
Chcete se zapojit také? 
V dubnu máte možnost!

„Cílem založení dobročinných obchodů Moment 
je pomáhat lidem co nejméně náročnou cestou. 
Lidé z celého okolí nám darují věci, které se jim 
již mohly okoukat, staly se pro ně nepotřebnými, 
ale protože jsou stále pěkné, funkční a zachova-
lé, jednoduše se prodají těm, kteří je naopak vyu-
žijí. Jedná se především o šatstvo, ale také další 
věci jako je obuv, hračky, domácí potřeby, ke-
ramika, bižuterie, drobný nábytek apod. 
„Navíc, všichni dělají dobrou věc. Dárci da-
rují, kupci koupí a výtěžek z prodeje putuje 
potřebným. Konkrétně na 4 neziskové organi-
zace, jejichž zakladatelé jsou z moravskoslez-
ského regionu,“ upřesňuje Simona Honsová, 
ředitelka dobročinné organizace Moment.

(dokončení na str. 6)

Moment vrací staré věci do života  
a pomáhá tak potřebným
Zapojte se v dubnu i vy!

___________
KOHO podpoříte?

Darujte nám věci, které už nepoužíváte. 
Oblečení, doplňky, boty, nádobí,  
domácí potřeby, bižuterii, hry a hračky, 
sportovní potřeby, funkční elektroniku. 
My je prodáme a výnos předáme 
spolupracujícím neziskovým organizacím.

KDE:

KDY:

DOBROČINNÁ SBÍRKA___________

CO můžete darovat?

KONTAKT:
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Zdravotní sestra oddělení Ortopedie A naší 
nemocnice Nikola Barčáková je naší hrdin-
kou. V říjnu loňského roku poskytla neod-
kladnou první pomoc pobodanému muži 
na Stodolní ulici. Nikola vystudovala Slez-
skou univerzitu v Opavě a pracuje v MNO 
od července 2016. Za svůj rychlý zásah si 
vysloužila i oficiální poděkování Policie 
České republiky.

Popište nám, prosím, co se to tehdy stalo?
Já jsem byla na Stodolní s přáteli, pak jsem 
se dostala ven a v té chvíli jsem viděla 
kluka, který byl od krve. Okamžitě jsem 
k němu přistoupila a začala ho ošetřovat. 

Viděla jste, proč byl ten člověk od krve? 
Údajně byl pobodaný?
Celý byl od krve, byl pobodaný, to je prav-
da, ale průběh, jak se to stalo, jsem nevidě-
la. Já už jsem ho potom jenom ošetřovala. 

Jaké konkrétní kroky jste udělala?
To, co se v takové situaci dělat má. Odkryla 
jsem mu tričko a na ránu jsem mu přiložila 
ruku, protože docela hodně krvácel. Byl při 
vědomí, mluvila jsem s ním a čekala na to, 
až přijede sanitka. Nevím kdo, ale někdo tu 
sanitku zavolal, a tak jsme vyčkali do jejího 
příjezdu.

Co to udělá s člověkem, taková situace? 
Stihnete  přemýšlet  ještě  nad  něčím  ji-
ným? 
Já jsem vlastně to, co se děje kolem mě, vů-
bec nevnímala. Soustředila jsem se pouze 
na to zachraňování a pomáhala jsem toho 
člověka naložit do sanitky a pak se mnou 
policie provedla výslech. Teprve po tom ze 
mě všechno spadlo, začala jsem si uvědo-
movat, co se stalo a co se mohlo stát, kdy-
bych nezareagovala rychle. Člověk upadne 
do takového zvláštního šoku, ale naštěstí 
v době, kdy už bylo po všem. 

A jak jste si pak od toho stresu pomohla? 
Tak v první chvíli jsem si dala panáka  
a čekala jsem, co bude dál. Chvíli to trvalo, 
ale pak jsem to už moc neprožívala. Přece 
jenom jsem zdravotní sestra a u takových 
situací bych měla být trošičku odolnější než 
běžný člověk.
Děkuji za rozhovor.

Ing. David Račák

Sestřička Ortopedie 
Nikola Barčáková  
pomohla zachránit 
lidský život

(pokračování ze str. 5)

Koho tedy svými dary podpoříte?
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Pro lidi s vážným onemocněním, kde již není 
možná další léčba a jejich život se chýlí ke 
konci, je pobyt doma v kruhu nejbližších tím 
největším darem. Domácí hospicová péče On-
drášek je tady pro všechny, kdo chtějí prožít 
poslední okamžiky života se svými milovaný-
mi v teple svého domova.
Žebřík, o.p.s.
Denní stacionář Žebřík poskytuje své služby 
mladým lidem s mentálním či kombinovaným 
postižením a s poruchami autistického spekt-
ra. Svým klientům poskytuje nezbytnou míru 
podpory vedoucí k co nejnižší míře závislosti 
a k plnohodnotnému životu. Umožňuje mla-
dým lidem se zdravotním postižením setká-
vání s vrstevníky v přátelském a podpůrném 
prostředí, jejich rodinám ulehčuje v jejich ná-
ročné péči o svého potomka.
Kola pro Afriku, o.p.s.
Posláním organizace Kola pro Afriku je pro-
střednictvím iniciativy české společnosti 
umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. 
Tuto cestu dětem umožní kola, která darují 
lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podporují 
celkovou gramotnost, zvyšují šance na budou-

cí pracovní uplatnění a tím i posilují občanský 
status lidí v Africe. 
Save Elephants, z.s.
Ve střední Africe jsou kvůli svým klům roč-
ně zabity tisíce slonů. Společnost Save Ele-
phants, založená dobrodruhem, cestovatelem a 
aktivistou Arthurem Sniegonem, který bojuje 
různými způsoby proti pytláctví slonů a ilegál-
nímu obchodu se slonovinou.

Jaká je cena vašeho daru?
Jedna taška darovaných pěkných věcí zna-
mená pro partnerské neziskové organizace 
například tyto možnosti:
•  pro Mobilní hospic Ondrášek: 

Hodinu a půl života doma pro nevyléčitelně 
nemocné pod zdravotnickým dohledem. 

•  pro Žebřík:
Jednu hodinu expresivní terapie pro 
všechny klienty stacionáře.

•  pro Kola pro Afriku:
Transport jednoho kola do Afriky a 
umožnění pravidelné školní docházky 
jednomu dítěti na několik let.

•  pro Save Elephants:
Krmení na jeden den pro celý psí tým 
v Kongu, který je speciálně vycvičen na 
odhalování pytláků slonoviny. 

Moment vrací staré věci do života  
a pomáhá tak potřebným
Zapojte se v dubnu i vy! Zleva náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

Gabriela Goryczková, sestřička Nikola Bar-
čáková, David Račák

Ortopedie – st. A Bc. Nikola Barčáková
Vážený pane primáři, dovolte, abych Vás stručně informoval, ale zejména vyjádřil poděkování 
za příkladný přístup Nikole Barčákové, všeobecné sestře ortopedického oddělení A, která se 
dne 15. 10. 2016 v Ostravě aktivně podílela při poskytnutí první pomoci vážně zraněné osobě. 
Z mnoha pasivně přihlížejících osob na místě to byla právě ona, která díky nejen své profesi, 
kterou zastává, zajistila nezbytné ošetření a vyčkala do příjezdu přivolané lékařské pomoci. 
Svým přístupem nebyla lhostejná ke zdraví a životu druhých a její čin lze označit za mimořád-
ný, příkladný. Prosím, vyslovte jí jménem Policie ČR poděkování. 

kpt. Mgr. Pavel Dorník
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Odbor obecné kriminality
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Areál Městské nemocnice Ostrava se dočkal 
nového oplocení. Stávající plot už nevyho-
voval požadavkům bezpečnosti a ostrahy 
objektů, proto jsme se jej rozhodli vyměnit. 
Stavba započala 9. listopadu 2016 a až na 
drobnosti je dokončena. Náklady se vyšpl-
haly do výše 2.071.000 Kč. Jeho délka činí 
585 metrů. Takto vystavěný plot vyhovuje 
požadovaným standardům, především plní 
svou funkci ochrannou a vymezuje prostor 
areálu nemocnice. 
„Stávající oplocení areálu jsme už vyměnit 
museli, na mnoha místech bylo poškozené, 
chyběly výplně a stalo se lehce prostupným. 
S tím jsme byli velmi nespokojeni,“ řekl 
náměstek pro techniku a provoz Zdenek 
Stříbný. Podle jeho slov plot navíc získá 

elektronické zabezpečovací senzory, které 
budou chránit naše pacienty, návštěvníky a 
zaměstnance proti pohybu nežádoucích osob 
v areálu.

Ing. David Račák
tiskový mluvčí 

První jarní den čekalo personál i pacienty 
Nefrologického a hemodialyzačního centra  
a oddělení Chirurgie milé překvapení. Potěšit 
je svou návštěvou a rozdat tulipány přišel tým 
Rádia Čas, který doprovázelo sluníčko, které 
navodilo příjemnou jarní atmosféru. Všem 
pacientům a zaměstnancům se díky květinám,  
a přestože bylo pondělní ráno, objevil úsměv 
na tváři a veselá nálada. „Jsme moc rádi  
a děkujeme, že nás Rádio Čas přijelo takto 
po ránu potěšit, ono je to příjemné jednou 
za čas taková změna,“ řekla Iveta Galbavá, 
vrchní sestra oddělení Chirurgie. Všichni 
se na závěr shodli, že takové návštěvy jsou 
vždy vítány. 

(red)

Pracoviště CT
Rád bych touto cestou poděkoval panu Bc. Jo-
zefu Dzurendovi pracujícímu na pracovišti CT 
Vaší nemocnice, také celému týmu za vstříc-
ný a empatický přístup, se kterým jsem se po 
dlouhou dobu,  kdy navštěvuji zdravotnická 
zařízení, nesetkal.
I když je člověk nemocný, utrápený a ponořen 
do svých osobních starostí, je vždy vděčný za 
každé vlídné slovo, za milý úsměv, vstřícné 
gesto a především za zájem o jeho osobu jako 
o člověka samotného a tím vším disponuje 
právě radiologický asistent pan Dzurenda.
Děkuji za to, že se takoví zaměstnanci pracují-
cí se srdcem na dlani u Vás nachází. 

Rudolf W. 

• • •

Ortopedie B
Velké poděkování týmu lékařů, sester a další-
mu personálu v době mé hospitalizace 16.–28. 
3. 2017 na oddělení Ortopedie B. Profesionál-
ní, vstřícný, milý a lidský přístup k pacientům. 
Ještě jednou veliké poděkování a přeji Vám do 
Vaší náročné a záslužné práce mnoho sil.

Raymonda M.

Infuzní stacionář
Posílám poděkování  sestřičce Janě Hurino-
vé z Infuzního stacionáře. Její profesní, milý  
a lidský přístup  k pacientům je pohlazení duše 
v rozbolavělém těle. Sestřičko, děkuji! 

Vaše pacientka Drahomíra P.

• • •

Poděkování MUDr. Ponczové 
a personálu  
Chtěl bych pochválit personál Vaší porodnice 
za perfektní přístup a milé chování, a to paní 
doktorku Ponczovou, její asistentku a sestru 
na porodním sále při porodu mé dcery Tere-
zie S., která se narodila 14. 2. 2017 v 19.46 h.  
Bohužel jsem v té euforii zapomněl jméno 
paní asistentky.
Porodnici si vybrala sama moje partnerka 
Monika a nelitujeme. Maximální spokoje-
nost, a i když jsme nemohli z kapacitních dů-
vodů na nadstandard, tak si moje partnerka 
pochvalovala i péči a přístup zdravotních se-
ster na pokoji a nakonec byla ráda, že ležela 
s druhou rodičkou, se kterou si i vypomohly, 
bylo-li třeba.

Radim S., spokojený otec

Areál nemocnice je bezpečnější

První jarní den 
v naší nemocnici 
s Rádiem Čas

Čtvrtý ročník derby ostravských univerzit 
ovládl 8. 3. 217 porubskou RT TORAX 
ARENU. Bylo vyprodáno, atmosféra byla 
bouřlivá, nálada skvělá. Letošní utkání 

ovládla sedmi brankami suverénně Vysoká 
škola Báňská (0:0, 5:1, 2:1) a zaznamenala 
tak hattrick. 
Naše posádka byla opět u toho a vše pro-
běhlo bez zranění. Jediný, kdo využil pří-
tomnosti zdravotníků, byl bubeník z tábora 
fanoušků hokejistů z VŠB, který chtěl ob-
vázat ruce, aby nápor bubnování vydržel.
Pořadatelé děkují Městské nemocnici Os-
trava (lékaři Michalu Kupkovi, zdravotní 
sestře Heleně Pasterňákové a řidiči Vítěz-
slavu Stablovi) za spolupráci a všichni se 
těšíme na další ročník.

Bc. Lucie Branná
Referát tiskového mluvčího

Ostravské derby univerzit počtvrté

Bistro
Ve dnech  

od 14. do 17. 4. 2017  
bude Bistro zavřeno.

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

Krásné Velikonoce přeje kolektiv 
Bistra JL all for you.

• • •

Kardiologie 
Všem bych vám chtěl moc poděkovat za vaši 
péči, kterou jste mi věnovali, když jsem le-
žel na vašem oddělení. Dělali jste pro mne  
a mé srdce možné i nemožné a za to vám patří 
veliké díky. Také bych chtěl poděkovat všem 
lékařům pod vedením MUDr. Horáka. Všichni 
jste na mne udělali veliký dojem a všem vám 
přeji hodně sil a úspěchů v civilním i profes-
ním životě.
Děkuji za všechno.

Karel K.
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V měsíci březnu 
došlo na adresu 
Městské nemocnice 
Ostrava celkem 22 
poděkování.

Přijatá poděkování  
v březnu 2017

Březen Počet
Centrální příjem s Emergency 
+ Interní ambulance 1

Dům sociálních služeb 1

Gynekologie a porodnictví 2

Chirurgie a úrazová chirurgie 1
Léčebna dlouhodobě nemoc-
ných + stravovací provoz 1

Oftalmologie + OKH ambulance 
+ Endokrinologická ambulance 1

Neurologie 1

ORL 1

Ortopedie 12

Urologie 1

V měsíci dubnu slaví  
významné životní jubileum:

Marta Imiolová
Milan Kawulok 
Irena Kotová 

Ľuba Máchová 
Jarmila Planková 

Bc. Ivana Grossmannová 
Alena Hrubá

Eva Janalíková 
Josef Staš 

Jana Cigánová 
Jindra Holbíková
MUDr. Ivo Horák 

Pracovní výročí
35 let v MNO:

Radim Palovský

30 let v MNO:
Božena Šrotková

25 let v MNO:
Hana Blahutová

20 let v MNO:
Oldřiška Valošková 

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 tradičním místě v rockovém 
klubu Chlív. 
Můžete se těšit na nové skladby, setkání 
se zajímavými lidmi a „velkom“ drink na 
uvítanou. Pro ty, které trápí nadměrné 
množství mozkových buněk, nabízíme 
možnost jejich počet zredukovat pomo-
cí dobře zásobeného baru. Neudělejte 
školáckou chybu s vlastním automobilem  
a použijte hromadnou dopravu či taxi. 
Těšíme se na setkání s Vámi!

Vaši Manici

Porodní sál a šestinedělí 
Chtěl bych poděkovat za vstřícný přístup  
a profesionalitu při péči o manželku při poro-
du dcery Lindy 12. 3. 2017, jmenovitě porodní 
asistentce Gabriele Šrubařové a stážistce Bar-
boře a dalšímu pečujícímu personálu na po-
rodním sále a na šestinedělí.
S pozdravem Vladimír M. s rodinou

• • •
Ortopedie – st. A
Chci vyslovit veliké poděkování za veškerou 
péči, které se mi dostalo na ortopedickém od-
dělení. Pracovala jsem 40 let ve zdravotnictví 
a péče, chování personálu, vstřícnost a soucit 
s pacientem – to se skutečně málokdy vidí.  
A já vím, o čem mluvím! Speciální poděko-
vání panu primáři MUDr. Mačákovi a všem 
na oddělení JIP, kterým jsem svou pooperační 
komplikací přidala spoustu práce.
Panu primáři: Co nejsrdečněji Vám děkuji za 
operaci. Děkuji a v úctě. Pacientka 

• • •
Poděkování Chirurgii
14. února 2017 jsem se podrobil operaci tlu-
stého střeva v Městské nemocnici Ostrava. 
Na předoperačním vyšetření mi pan primář 
MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA, srozu-
mitelně, lidsky a přátelsky vysvětlil postup 
plánované operace a případnou další léčbu. Po 
operaci jsem byl předán na jednotku intenzivní 
péče. I na této JIP mne pan primář Mrázek na-
vštívil a zajímal se o postup mé léčby. Profe-
sionálním, přátelským a srdečným přístupem 
přispěli k mé rychlé rekonvalescenci na JIP 
také MUDr. Petr Klimecký, Bc. Andrea Kova-
říková a Eva Konvičná. Na oddělení Chirurgie 
„D“ velmi oceňuji profesionální práci a osob-
ní přístup k pacientům pana MUDr. Branislava 
Šnajdra a paní Marie Vašutové. Josef Š.

• • •
Velké poděkování!!!
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
MUDr. Vladimíru Košařovi a MUDr. Jakubu 
Baronovi, všem sestrám a dalšímu personálu 
na oddělení Urologie za svého syna Pavla S., 
který zde podstoupil drcení kamenů. S velkou 
vstřícností se setkal na ambulanci, na operač-
ním sále, na oddělení. Také bych chtěla po-
děkovat oddělení Ortopedie, kde syn v únoru 
podstoupil plastiku kolena. Také bych ráda 
poděkovala za svého manžela Jiřího S. všem, 
se kterými se při příjmu a následných vyšetře-
ních, zákroku (punkce břicha) a léčbě setkal 
a moc mu pomohli, jmenovitě lékařům Ivaně 
Dychusové, Aleši Matuškovi, Zdeňku Schwa-
novi, Petru Černému, Jaromíru Vránovi, všem 
sestrám, ošetřovatelkám za ochotu, pomoc. 
Musím říci, že jsme se zde v nemocnici setka-
li jen s profesionály s velkým porozuměním  
a empatií. Moc si práce všech vážíme.

Helena S.
• • •

LDN
Jménem své matky Zdeňky D. bych ráda podě-
kovala lékařům, sestrám a veškerému personálu 
oddělení LDN za vzornou péči a osobní přístup. 
Přeji všem hodně úspěchů v další práci a hodně 
spokojených pacientů. Zdeňka G.

Vřelé poděkování
Zdraví je to nejcennější, co člověk v životě 
má. Není to jen fráze a jeho hodnotu si nej-
více uvědomíme, když nám není zrovna do 
zpěvu. Proto bych chtěla poděkovat za velkou 
ochotu, pochopení, profesionalitu, odbornost  
a zároveň empatii a nesmírnou vstřícnost od-
dělení Oftalmologie, konkrétně sestřičkám 
Ireně Mechové, Ivaně Šimkové, vrchní sestře 
Daně Rippové, recepční Haně Haasové a vy-
šetřující lékařce Evě Jarošové. Má další část 
poděkování patří Hematologické ambulanci, 
jejím sestřičkám a hlavně paní doktorce Janě 
Laské za její odbornou pomoc a laskavé při-
jetí. A tím nejdůležitějším článkem v odhalení 
mých zdravotních potíží sehrála ambulance 
Endokrinologická a opravdu erudovaný pří-
stup lékařky Marie Dolečkové, díky níž se 
mi dostalo skvělého pohodového vyšetření  
a vyčerpávajících informací. Poděkování nále-
ží i sestřičkám Božence Žurkové a Lucii Kau-
čákové. Z celého srdce děkuji. Lucie B.

• • •
Neurologie B
Chtěl bych poděkovat MUDr. Petře Macko-
víkové, mé ošetřující lékařce, a celému týmu 
pracovníků, kteří se o mě starali během hos-
pitalizace na lůžkové stanici B na Neurologii. 
Děkuji vám za profesionální a lidský přístup 
během mého pobytu, který jsem strávil ve vaší 
péči.  Kamil T.

• • •
Ortopedie – st. A
Celému kolektivu sestřiček Ortopedie A za 
příkladnou a perfektní práci moc děkuji.

Plaček K.

ORL
Ve dnech 14.–18. 2. 2017 jsem byla hospitalizová-
na na oddělení ORL Vaší nemocnice. Ráda bych 
touto cestou poděkovala nejen za výborně odve-
denou práci MUDr. Pavla Schwarze, ale také za 
lidský a profesionální přístup zdravotních sester. 
Obdivuji pracovní nasazení celého kolektivu 
ORL, které bylo za celý můj pobyt v nemoc-
nici vždy pozitivní, dávali tak najevo, že svou 
práci berou také jako poslání, nikoli jen jako 
povinnost.  Veronika P.


