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máme za sebou 
období prázd-
nin a letních do-
volených, které 
je vždy z hle-
diska personál-
ního zajištění 
chodu oddělení 
i provozu ná-
ročnější. Za ve-
dení nemocnice 
bych chtěl všem 
zaměstnancům 
poděkovat za jejich pracovní nasazení a péči 
o pacienty nejen v tomto čase.
Zvláštní poděkování patří Dětskému lékař-
ství a oddělení Gynekologie a porodnictví, 
které v průběhu letních měsíců suplovalo 
spektrum výkonů v celém rozsahu z důvo-
du rekonstrukce porodnice a Perinatologic-
kého centra ve Fakultní nemocnici Ostrava, 
což způsobilo zvýšený počet pacientek jak 
na gynekologii, tak nárůst porodů, v srpnu 
dokonce o 77 více než v roce minulém. Dě-
kujeme všem, že toto náročné prázdninové 
období zvládli. A za jejich práci a skvělý 
přístup. 
Těším se na Vás na Dni zaměstnanců, na 
kterém se společně potkáme jinak než jen 
při práci.☺

Petr Uhlig
ředitel

Zastupitelé města Ostravy odsouhlasili na 
svém červnovém jednání peníze na zvýšené 
platy zaměstnanců Městské nemocnice Ost-
rava, která je příspěvkovou organizací města. 
Nárůst platů totiž nepokryje úhradová vyhláš-
ka. Náměstek primátora Michal Mariánek po-
tvrdil, že další finance půjdou na modernizaci 
tohoto zdravotnického zařízení. 
„Během posledních dvou let vláda přijala le-
gislativní změny, které navýšily mzdové tarify 
v prvním kroku o pět procent a letos o deset 
procent, přičemž u směnných sester došlo od 
1. července k dalšímu navýšení o dva tisíce 
korun. Jedná se celkem o 137,5 milionu navíc 
na platy. Tak velký objem finančních prostřed-
ků úhradová vyhláška nepokryje,“ vysvětlil 
náměstek primátora Michal Mariánek. 
Dále zastupitelé rovněž rozhodli a navýšení 
do Fondu rozvoje MNO, do kterého město 

vkládá finance na rekonstrukci a modernizaci 
nemocnice. Ve fondu bylo 450 milionů ko-
run, nyní do něj přibylo dalších 120 milionů. 
„Jsme nyní na opravdu vysoké částce 570 mi-
lionů korun, která nás opravňuje směle plá-
novat a hledět vpřed,“ uvedl Michal Mariá- 
nek. Zastupitelé zároveň rozhodli, že uvolní  
66,6 milionů korun na různé investiční akce, 
jako jsou úpravy prostor pro následné inten-
zivní péče, modernizace pokojů, sociálních 
zařízení a další práce.
Ředitel Petr Uhlig spolu s vedením nemocni-
ce děkuje zastupitelům a vedení města za vý-
bornou spolupráci, díky níž je možné rozvíjet 
Městskou nemocnici jak k prospěchu pacientů 
a zlepšení péče o ně, tak zaměstnanců, kteří 
v Městské nemocnici mají jistotu stabilního 
zaměstnavatele.

(red)

Mezi finalistky třetího ročníku ankety byly 
odborníky vybrány dvě sestry Městské ne-

mocnice Ostrava. V kategorii Ambulantní  
a domácí péče se jedná o Renátu Nedomo-
vou a v kategorii Sestra u lůžka je to Hana 
Švidrnochová. Odborníci nominovali do fi-
nále celkem 15 sester, které může veřejnost 
až do 30. září podpořit svými hlasy. Hla-
sování probíhá na webu https://sestra.msk.
cz/#hlasovani a také Facebooku.
Anketa má pět kategorií – Sestra u lůžka, 
Ambulantní a domácí péče, Paliativní a hos-
picová péče, Porodní asistentka a Ocenění za 
dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči.

(dokončení na str. 2)

Spolupráce se zřizovatelem a financování MNO 
umožní nemocnici pokrytí navýšení platů  
i další rozvoj

V anketě Moravskoslezská sestra 2017 bojují 
sestřičky Městské nemocnice Ostrava

Vážení zaměstnanci  
a strávníci nemocniční 
jídelny
po dohodě s odborovými organizacemi 
MNO Vás informujeme, že s účinností od 
1. 10. 2017 bude zvýšena cena stravného 
tak, že:

•    obědové menu č. 1–4  
bude z 29 Kč navýšeno na 32 Kč,

•    obědové menu č. 5  
se z 59 Kč zvýší na 63 Kč.

Pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci  
a nemají dotovanou stravu MNO, je:
•    obědové menu č. 1–4 za 65 Kč,
•    obědové menu č. 5 za 96 Kč.

K tomuto opatření dochází z důvodu zvy-
šujících se cen surovin, energií a služeb. 

Vedení MNO

Vážené kolegyně  
a kolegové,
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(pokračování ze str. 1)

Renáta Nedomová pracuje jako dětská 
sestra v Městské nemocnici od roku 1993 
na oddělení Dětský rehabilitační stacionář. 
Malým pacientům se věnuje celou svou pro-
fesní kariéru, a to již 27 let. Finalistkou sou-
těže Sestra Moravskoslezského kraje byla již 
v roce 2009.
Její motto zní: „Nejdůležitější přísadou re-
ceptu na úspěch je umění komunikace s lidmi 
(Theodore Roosevelt).“

Hana Švidrnochová pracuje v Městské 
nemocnici necelých 22 let. Začínala v LDN 
v Ostravě-Heřmanicích, krátce pracovala na 
interně a posledních zhruba deset let je sest-
rou v Domě sociálních služeb. 

Její motto zní: „Co mě nezabije, to mě posílí.  
Stačí chvilka, abychom si někoho oblíbili, jen 
nestačí den, měsíc ani rok, abychom na něko-
ho zapomněli.“

Slavnostní galavečer se uskuteční ve čtvrtek 12. října od 18:30 v aule VŠB-TUO, kde budou 
vyhlášeny jednotlivé kategorie a také absolutní vítězka s nejvyšším počtem hlasů veřejnosti.
Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, prezidentky České asociace zdravotních 
sester a hejtmana Moravskoslezského kraje. Mgr. Andrea Vojkovská

tisková mluvčí

V úterý 23. května 2017 byla pokřtěna odbor-
ná monografie Hyperbarická medicína, která 
vznikla z pera primáře Centra hyperbarické 
medicíny Městské nemocnice Ostrava Micha-
la Hájka  a jeho autorského kolektivu. Slav-
nostního křtu knihy se zhostili dva kmotři. Za 
odbornou veřejnost jím byl rektor Ostravské 
univerzity prof. Jan Lata, CSc., a za veřejnost 
z pohledu pacientů filmový, televizní, seriálo-
vý a divadelní herec Norbert Lichý, člen čino-
hry ostravského Divadla Petra Bezruče.

Slavnostní události se zúčastnili další vzácní 
hosté z řad odborné veřejnosti i vedení ne-
mocnice. V samém úvodu se ujal slova hlavní 
autor, který neskrýval nadšení, že kniha vyšla: 
„Moc bych chtěl poděkovat celému autor-
skému kolektivu, že se s takovým nadšením 
pustil do práce na knize, která trvala více než 
rok, a taky bych chtěl poděkovat i své rodině, 
že to se mnou během psaní zvládla. Zvláštní 
dík patří mé manželce.“ Následně poděkoval 
všem sponzorům, Městské nemocnici Ostra-

va i grafikům, kteří se 
na knize podíleli.
Rektor Ostravské uni-
verzity Jana Lata při 
samotném křtu pronesl 
přání, aby kniha měla 
úspěch a aby rychle 
„zmizela“ z pultů knih-
kupectví. Druhý kmotr, 
herec Norbert Lichý, 
ve své řeči osvětlil: „Já 
tuším, proč tady jsem. 
Strávil jsem před ně-
jakým časem v hyper-
barické komoře 12 po- 
bytů a musím říct, že to 
bylo velmi příjemné, 
komora mně pomohla 

a i personál byl na mě moc milý. I proto přeji 
knize mnoho úspěchů v jejím dalším životě.“
V samém závěru proběhla hojná diskuse mezi 
přítomnými. Slavnostní chvíle se pak uzavřela 
v Centru hyperbarické medicíny, kde prakticky 
kniha vznikla. 

(red)

V anketě Moravskoslezská sestra 2017 bojují 
sestřičky Městské nemocnice Ostrava

Odborná publikace primáře Michala Hájka  
a kolektivu je pokřtěna

Dětský rehabilitační 
stacionář dostal  
na Zlaté tretře  
100 000 korun

Organizátoři tradičního ostravského atle-
tického mítinku Zlatá tretra, který se konal  
28. června na Městském stadionu v Ostra-
vě, podpořili 100 000 korunami náš Dětský 
rehabilitační stacionář. Šek z rukou ředitele 
soutěže a držitele světového rekordu v hodu 
oštěpem Jana Železného a majitele pořáda-
jící agentury TK Plus Miroslava Černoška 
převzali na slavnostním zahájení primářka 
oddělení Jana Robenková a ředitel Městské 
nemocnice Ostrava Petr Uhlig.
Za tento štědrý dar děkujeme!!!
Video ke zhlédnutí (158. minuta): http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/11677190388-zla-
ta-tretra-2017/417232401017001

Bc. Lucie Branná
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V tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme rozhovor s MUDr. Jiřím Haferníkem, který ve funkci primáře oddělení Patologie působil 
do konce ledna letošního roku téměř deset let. Svůj příběh ale v nemocnici neuzavírá a pokračuje na oddělení jako zástupce primáře.

Pane doktore, rozhodl jste se pro odchod 
z Vaší pozice primáře. Co bylo hlavním dů-
vodem Vašeho rozhodnutí?
Pohled do kalendáře a dobrý pocit, že by tu 
káru už mohl táhnout někdo jiný.

Jak vzpomínáte na začátky Vaší kariéry? 
Bylo to za hluboké totality. A jak fungovala 
patologie v té době? A kdy jste nastoupil do 
naší nemocnice?
Je to už dávno, ale tehdy v mladých letech 
jsem totalitu moc neřešil. V partaji ani v SSM 
jsem nebyl, tak jsem měl relativní klid. Struk-
tura práce byla tenkrát jiná než teď, to zna-
mená spousta pitev a málo biopsií. Jinak jsem 
se věnoval aktivně atletice, znovu se oženil  
a po zhruba čtyřech letech v Ostravě mne osud 
zavál do Havířova. Tam jsem pracoval zhruba  
25 let, z toho posledních 10 let jako primář 
oddělení. Před deseti lety přišla nabídka z „Fi-
fejd“, které byly v personální krizi, a v Havířo-
vě se v té době měnil ředitel, tak jsme společně 
s vedoucí laborantkou a zástupkyní přišli do 
Ostravy.

Vaši práci máte určitě rád. Co se Vám, 
podle Vás, na Fifejdách nejvíce povedlo  
a z jakého Vašeho profesního kroku máte 
největší radost. A je něco, co byste ještě 
chtěl změnit, vylepšit nebo posunout dál.
Když jsem přišel znovu sem na oddělení Pato-
logie, tak jsem zjistil, že spousta věcí je stejná 

jako před 30 lety. Nejprve jsme vybudovali 
novou přikrajovnu bioptického materiálu, aby 
plnila hygienické normy a především šetřila 
zdraví personálu. Postupně se pak začaly obje-
vovat nové přístroje a také se podařilo to nej-
důležitější, postupně vyřešit personální otázku 
oddělení. Podařilo se mi „vychovat“ schopnou 
náhradu, která po lidské i odborné stránce je 
na vysoké úrovni, a to osobně pokládám za 
své největší profesní štěstí. Prostě je to o tom, 
že musíte být přesvědčen, že na vaše místo 
nastoupí někdo, o kom stoprocentně víte, že 
„oddělení nepošle do kytek“. Nepodařilo se 
začít s vnitřní přestavbou oddělení. Z venku 
má budova nový plášť, jsou vyměněna okna  
a provedeno zateplení. Uvnitř je však praktic-
ky původní. Chtělo by to vylepšení.

Prozradíte nám něco ze svého soukromí?
Pocházím z Brna. Tam jsem se i narodil. Jsem 
absolventem brněnské lékařské fakulty. Mezi 
mé hlavní záliby patří jízda na kole, v zimě 
pak běžky a v létě brázdím bystré vody a sna-
žím se ulovit nějaké pstruhy. Po otci pocházím 
z Valašska, jezdím tam na chalupu a snažím 
se tak trávit volný čas. Na svého největšího 
pstruha však stále čekám. 

Co byste na závěr vzkázal a popřál nemoc-
nici do dalších let?
„Fifejdská“ nemocnice byla vždycky silná  
a mezi pacienty populární. Nazval bych ji „ne-

mocnicí příjemnou lidem“. Ze všech pádů se 
„oklepe“, je tady pořád. Každému manage-
mentu bych pak dopřál více klidu a hlavně 
času na práci a možnost naplnit své vize.  

Děkujeme za rozhovor.
(red)

Emeritní primář Jiří Haferník  
předal funkci, z nemocnice ale neodchází

Ve středu 2. srpna 2017 se na oddělení Gy-
nekologie a porodnictví Městské nemocnice 
Ostrava narodilo letošní již tisící miminko. 
Amálie Krawczynská přišla na svět císařským 
řezem osm minut po poledni. Po narození mě-
řila 48 centimetrů a vážila 3400 gramů.
Maminka Ivana je v osmadvaceti letech pr-
vorodičkou, bydlí v Ostravě-Porubě a po-
rodnice Městské nemocnice Ostrava pro ni 
byla jasnou volbou na doporučení svého 
gynekologa i pozitivní zkušenosti ostatních 
maminek. „Opravdu byli všichni skvělí, dě-
kuji moc, jsem šťastná za nás za obě. Vyšlo 
to vše tak úžasně, Amálka je zdravá a ještě to 
magické číslo porodu, co víc si přát,“ netajila 
se svými emocemi maminka Ivana.
Pogratulovat přišlo vedení Městské nemoc-
nice, náměstkyně Bc. Gabriela Goryczková  
a Mgr. Kateřina Kyselá, MBA, náměstek  
Ing. Jaroslav Stošek. Za porodnicko-gyneko-
logické oddělení přišly s gratulacemi vedoucí 
lékařka porodního sálu MUDr. Jana Kubino-
vá a vrchní sestra Mgr. Dana Cechelová. Gra-
tulací se zúčastnil také registrující gynekolog 
a porodník MUDr. Hynek Kudělka. Kromě 

krásné kytice obdržela maminka i dárkové 
poukázky v hodnotě 5 000 Kč, které věnova-
lo obchodní centrum Forum Nová Karolina.
„Chtěl bych moc poděkovat celému zdravot-
nickému personálu našeho oddělení, všem 
lékařům, sestrám i pomocnému personálu za 
každodenní náročnou a obětavou práci, díky 
které je naše porodnice 
tolik oblíbená a počet 
porodů má rok od roku 
stoupající tendenci,“ 
řekl primář MUDr. 
Marek Ožana. 
„Gratulujeme mamin-
ce a tatínkovi Jakubo-
vi, který byl po celou 
dobu porodu manželce 
Ivaně velkou oporou, 
přejeme hodně zdraví 
a štěstí, ať vám Amál-
ka dělá jen a jen radost. 
Děkujeme také za dár-
kové poukázky OC Fo-
rum Nová Karolina,“ 
popřála také vrchní 

sestra oddělení Dana Cechelová. Tisící mimin-
ko přišlo na svět o 14 dnů dříve než v loňském 
roce. Vzhledem k množství maminek, které 
si porodnici na Fifejdách vybírají, lze směle 
předpokládat, že se i letos počet porodů za rok 
přehoupne přes magickou hranici 1600.

(red)

Tisící miminko letošního roku narozené  
v Městské nemocnici Ostrava se jmenuje Amálka
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Kácení stromů  
v areálu Městské nemocnice 

Na dětském oddělení malí pacienti první-
ho června s dobrovolníky z Adry malovali 
a soutěžili, zaměstnanci společnosti AWT 
rozdávali dárkové balíčky.

• • •
O den později jsme na oddělení Gyneko-
logie a porodnictví oslavili Den dětí po-
druhé. Paní Šárka Kreissová  z nákupního 
centra  Forum Nová Karolína předala všem 
sedmi maminkám, které porodily 1. června, 
poukázku v hodnotě 700 Kč na libovolný 
nákup v tomto centru. 
„Jsem moc ráda, že jsme i takovým způ-
sobem maminkám mohli zpříjemnit pobyt 
v naší porodnici a že si nákupy užijí. Jak 
bylo vidět, poukázka a růžička k tomu při-
spěly k širokým úsměvům všech,“ řekla 
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Gab-
riela Goryczková. 

• • •
A do třetice jsme ve středu 7. června osla-
vili svátek všech dětí i s našimi nejmenší-
mi v Dětském rehabilitačním stacionáři. 
Mrňousci měli na zahradě připravená sta-
noviště s různými úkoly na téma ZEMĚ 
– OHEŇ – VODA – VZDUCH. Odměnou 
za splnění těchto úkolů byly nejen dobroty  
v balíčku, za které děkujeme Městské ne-
mocnici, ale také bezvadná show s Klauny 
na volné noze, jejichž vystoupení sponzo-
rovalo Občanské sdružení Želvička.
Děkujeme všem zapojeným  zaměstnan-
cům, sponzorům a dobrovolníkům a těšíme 
se na příští rok!

Bc. Lucie Branná

Jak jsme letos oslavili  
Den dětí
Jako tradičně každý rok jsme i v nemocnici nezapomněli letos osla-
vit Mezinárodní den dětí.

V pondělí 21. srpna bylo zahájeno kácení  
11 vzrostlých stromů v areálu nemocnice. 
Jednalo se o deset lip a jeden jasan. Stav 
všech dřevin byl před rozhodnutím prověřen 
tahovými zkouškami. Protože stromy ohro-
žovaly bezpečnost, zdraví i majetek a rostly 
v těsné blízkosti vybudovaného dětského 
hřiště a nemocničních objektů, byly určeny 
ke kácení. Na podzim bude ve stejné lokali-
tě provedena náhradní výsadba vzrostlejších 
stromů.
Stromy o průměrech nad 200 centimetrů 
byly při tahových zkouškách označeny za 
nestabilní v oblasti kořenového systému  
a nedisponovaly ani dostatečným bezpeč-
nostním faktorem. Podmínkou je stabilita ve 
výši 150 %, nyní kácené stromy se pohybo-

valy v rozmezí od 29,5 do 102 %. Situaci by 
nevyřešil ani ořez dřevin, zůstala by z nich 
jen torza a jejich stabilita by neodpovídala 
stanoveným podmínkám. 
Stromy byly proschlé, s infekcemi a hni-
lobami, s narušeným kořenovým systémem, 
byly ovinuty břečťanem, napadeny dře-
vokaznými houbami a v náklonu.
Veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou 
vypsal Magistrát města Ostravy, vyhrála 
společnost Ostravské městské lesy a ze-
leň za cenu v místě a čase obvyklou, a to 
150 000 korun bez DPH. Kácení stromů 
bylo dokončeno v úterý 22. srpna. V plánu 
je také zářijové frézování pařezů.

Mgr. Andrea Vojkovská
tisková mluvčí

Odborný  
kardiologický  
seminář již  
po deváté
19. dubna 2017 proběhl v ostravském ho-
telu Imperial tradiční již 9. odborný semi-
nář oddělení Kardiologie, tentokrát konaný  
u příležitosti 20. výročí zahájení provozu in-
tervenční kardiologie v Městské nemocnici 
Ostrava. 
Setkání věnované praktickým otázkám sou-
časné kardiologie a zaměřené na kardiology, 
internisty i praktické lékaře zahájil náměs-
tek pro léčebnou péči MUDr. Marian Starý, 
Ph.D. Následně zasadil uvedené jubileum do 
historického kontextu MUDr. Petr Černý, 
aby tak připomněl okolnosti vzniku a rozvo-
je této významné součásti našeho oddělení. 
Připomněl i fakt, že vedle zavedených koro-
nárních intervencí se zde v poledních něko-
lika letech rychle rozvíjí i program invazivní 
arytmologie.
V odborné části pak vystoupili vzácní hosté: 
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., 
bývalý předseda České kardiologické společ-
nosti, který jako garant a školitel stál u zro-
du koronárních intervencí v MNO, a primář 
MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, přednosta 
Kardiochirurgického centra Fakultní nemoc-
nice Ostrava, s nímž naše centrum úzce spo-
lupracuje. Následovala sdělení našich lékařů 
MUDr. Hanáka, Horáka a Novobílského o fi-
brilaci síní, plicní embolii a akutním infarktu 
myokardu. 
Seminář, kterého se zúčastnilo 120 lékařů  
a zdravotních sester, se tak stal důstojným 
připomenutím významného výročí i skuteč-
nosti, jak zásadní postavení intervenční kar-
diologie v péči o pacienty s onemocněním 
srdce a cév v současné době zastává.

MUDr. Kamil Novobílský
zástupce primáře
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NABÍDKA KNIHOVNY 
MALÝM PACIENTŮM
Nemoc a hospitalizace dítěte je ne-
příjemná, často úzkostná záležitost. 
Naštěstí minuly doby, kdy byli malí, 
nemocní pacienti izolováni od svých 
rodin. Příbuzní směli své nejmenší 
navštívit jen v nepočetných návštěv-
ních dnech a v určených hodinách. 
Trendem dnešního zdravotnictví je, 
umožnit pobyt rodičů u  lůžka dítěte 
v  maximální délce. Jak dítě zabavit  
a přitom efektivně využít čas strávený 
v nemocnici či během domácí léčby?
Zajímavé možnosti nabízí Knihov-
na města Ostravy. Čtení a předčítání 
uklidňuje, odvádí pozornost od  trá-
pení, krátí dlouhou chvíli. Knihovna 
je plná dokumentů určených dětem  
a mládeži. Její fond čítá téměř 
185 000 svazků knih, více než 20 ti-
tulů periodik, desítky audioknih a hu-
debních CD pro čtenáře do 15 let. Ve 
vybraných pobočkách je možné za-
půjčit také stolní hry.
Nemocným předškolákům a malým 
školákům lze doporučit tzv. tematic-
ké kufříky. Jsou barevné, obrázkové, 
atraktivní svým zevnějškem i náplní. 
Jedná se o kufříky se zábavně-vzdě-
lávacím obsahem, zaměřeným vždy 
na jedno konkrétní téma. Každý ob-
sahuje knížky, didaktické pomůcky, 
hračky, společenské hry, případně CD. 
K nejpůjčovanějším patří kufříky Svě-
tem zvířat, Dinosauři, České pohádky, 
Dopravní výchova či Podmořský svět. 
K  dispozici je také kufřík Logopedie  
a kufříky se „školními tématy“ Ma-
tematika, Angličtina, Čas kolem nás 
nebo První čtení. Ty je možné využít 
také při přípravě předškoláků do prv-
ních tříd.
Originální je tematický kufřík s  ná-
zvem První čtenářská gramotnost. 
Přináší návod, kdy, co a jak číst  nej-
menším dětem, a může sloužit jako 
první informační výbava pro nastá-
vající rodiče. Obsahuje knihy s tema-
tikou těhotenství, výchovy, vývojové 
psychologie, první říkadla, pohádky  
a básničky.
Informace o knihovnách, které kufříky 
nabízejí, a o podmínkách půjčování 
získáte na www.kmo.cz, v  ústřední 
knihovně u Sýkorova mostu a v každé 
z 27 poboček v městských obvodech.
Mnoho zdraví Vám i Vašim dětem 
přeje

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Zaměstnanci ostravské městské nemocnice se 
na jaře zapojili do sbírky věcí pro dobročinnou 
organizaci Moment a během tří dnů darovali 
více než 200 kg oblečení, ale také ostatních 
věcí, např. bot, kabelek, hraček, keramiky,  
bižuterie...
Věci putovaly do sítě dobročinných second 
handů  organizace Moment. Ta v moravsko-
slezském regionu nyní provozuje 7 těchto 

obchodů, šest v Ostravě a jeden v Karviné.
Výtěžek z prodeje těchto věcí poputuje dále 
do těchto neziskových organizací (Mobilní 
hospic Ondrášek, Stacionář Žebřík, Kola pro 
Afriku a Save Elephants).
Všem zaměstnancům, kteří do sbírky přispěli, 
moc děkujeme. Budeme se těšit na další spo-
lupráci s organizací Moment.

(red)

Zaměstnanci MNO  
vrátili staré věci do života

Dekujemev

ZA USPOŘÁDÁNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKY VE PROSPĚCH MOMENT ČR

Mobilní hospic Ondrášek 
Kola pro Afriku

Denní stacionář Žebřík
Save Elephants

Mestské nemocnici 
Ostrava 

 

v

Šestnáct nových monitorů dechu získala 
darem Městská nemocnice Ostrava. Slav-
nostní předávání proběhlo na oddělení Dět-
ského lékařství koncem dubna. Monitory 
dechu Babysense II nám přivezla Nadace 
Křižovatka v čele s ředitelkou Štěpánkou 
Pokorníkovou, kterou doprovázeli zástupci 
sponzorů. Přítomna byla i náměstkyně pro 
ošetřovatelskou péči Gabriela Goryczková 
a primářka oddělení Alice Nogolová.
Tyto přístroje hlídají narozené děti, které 
jsou ohrožené syndromem náhlého úmr-
tí. Celková hodnota 16 monitorů dechu je 
více než 47 tisíc korun. Zakoupeny byly 
z finančních darů, které poskytly společ-
nosti Globus Ostrava, České dráhy, Medic 
Progres, Kontejnery Ostrava a pan Pavel 
Hrbáč. 
„Já jsem moc ráda za takové dary, moc 
si toho vážíme, a kdyby monitory dechu 
zachránily i jeden dětský život, tak splní 
svůj účel. Jsme rádi za takovou spolupráci  

a moc děkujeme. Určitě je využijeme ku 
prospěchu dětí a jejich rodičů,“ řekla pri-
mářka Alice Nogolová.  
Monitory dechu byly rozděleny na několik 
míst, čtyři na stanici malých dětí, sedm na 
stanici fyziologických novorozenců a pět 
dostala intermediární jednotka pro novoro-
zence.

(red)

Nemocnice získala  
nové monitory dechu
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Ve dnech 31. 7. – 6. 8. 2017 proběhla v pro-
storách Dětského rehabilitačního stacionáře 
závěrečná druhá část kurzu senzorické inte-
grace zaměřená na dětské pacienty. Kurzu se 
zúčastnilo 19 terapeutů, kteří se pod vede-
ním zkušené polské lektorky Mgr. Aleksan-
dry Owczarz Jankowske podrobně seznámili  
s diagnostikou a terapií poruch senzorické 
integrace u malých pacientů.
Jedná se především o děti s poruchou integra-
ce senzorických informací – tedy s poruchou 
taktilního, zrakového, sluchového, vestibu-
lárního, proprioceptivního vnímání. Rovněž 
se u nich projevuje i emocionální nestabilita. 
Často se tyto jinak zcela zdravé děti projevují 
jako příliš bázlivé, neschopné zorganizovat 
si své tělo, čas a prostor kolem sebe, děti ne-
soustředěné nebo neposedné, někdy až agre-
sivní. Mohou být také přecitlivělé na zrakové  
a sluchové vjemy, dotyk, nesnáší např. čištění 
zubů, česání či dotyky jiných osob. Děti, kte-
ré se bojí houpaček, kolotočů, nechtějí si hrát  
s vrstevníky, vytrvale odmítají lézt po dět-
ských prolézačkách nebo naopak děti, kterým 
jako by pud sebezáchovy chyběl…
Tyto a mnoho dalších obtíži mohou plynout 
právě z problémů pramenících z poruchy vní-
mání a vzájemné provázanosti neboli integra-
ce těchto vjemů v centrální nervové soustavě.
Přesně diagnostikovat a řešit potíže těchto ma-
lých pacientů se naučili terapeuti z cele České 
republiky. Věříme, že nově nabyté vědomosti 
plně uplatní ve své praxi a pomohou dětem, kte-
ré si samy pomoci neumí a jejich nejbližší okolí 
je z jejich obtíží často zmatené a neví si rady.

„Jsme historicky první v ČR, kteří toto vzdě-
lání začali, pokračují a dále v tom chceme 
pokračovat,“ říká vrchní sestra DRS Mgr. 
Darja Waczyńska a dodává, že kurzu se 
zúčastnily dvě naše ergoterapeutky, jedna 
fyzioterapeutka a jeden speciální pedagog, 
který není naším zaměstnancem, ale pracuje 
v DRS na oddělení Sluníček. Naše fyziote-
rapeutka Mgr. Hana Marie Robenková byla 
asistentem během celého kurzu, protože tuto 
část diagnostiky a terapie dělala před něko-
lika lety v Polsku, a tímto byla u nás jediná 
terapeutka, která se intenzivně věnovala Sen-
zorické integraci.
Česká asociace dětských Bobath terapeutů 
plánuje tyto kurzy ve spolupráci s MNO or-
ganizovat i nadále, neboť dětí s těmito obtí-
žemi přibývá, vyžadují přesnou diagnostiku 
a specifickou cílenou terapii, management  
v rodinném a školním prostředí.

Mgr. Renata Sysalová 
Mgr. Hana Marie Robenková 

DRS

Kurz Senzorická integrace 2.°

V Městské nemocnici Ostrava se v dubnu 
konala konference „Dobrovolníci – oby-
čejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“, 
která svým bohatým programem přiblíži-
la všem zúčastněným různé formy dobro-
volnictví.
Téměř 70 zájemců z řad zaměstnanců ne-
mocnice se sešlo v prostorách malé jídel-
ny, aby zde strávili vzdělávací odpoledne 
na téma dobrovolnictví.  Úvodní slovo 
si vzala náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči Gabriela Goryczková, která přivítala 
všechny přítomné, a vedoucí Dobrovol-
nického centra ADRA Ostrava Dagmar 
Hoferková – ta připomněla šestiletou vzá-
jemnou spolupráci dobrovolnického cent-
ra s nemocnicí.
Úvodním příspěvkem představila huma-
nitární organizaci ADRA a její zahranič-
ní i domácí projekty Helena Mrázková 
a Zuzana Kuperová přiblížila fungování 
dobrovolníků v jednotlivých programech, 
jejich práva a povinnosti a také mluvila 
o tom, jak vypadá cesta dobrovolníka ke 
koordinátorství.
Dobrovolnictví v Městské nemocnici 
Ostrava, jednorázové akce dobrovolníků 
i pravidelné aktivity s pacienty v průběhu 
šesti let shrnula ve formě fotoprezentace 
koordinátorka naší nemocnice Jana Zá-
drapová. Vedoucí Domu sociálních služeb 
v Ostravě-Radvanicích Jarmila Siverová 
si připravila přednášku o přínosu dobro-
volníků na oddělení a jak jejich přítom-
nost působí na pacienty.
Na téma supervize v dobrovolnických 
programech hovořil psycholog Tomáš 
Šobáň. Za obecně prospěšnou společnost 
Celé Česko čte dětem vystoupily Monika 
Škanderová a Helena Dlouhá, které připo-
mněly, jak je důležité pravidelné předčítá-
ní dětem a o dobrovolnictví s pozůstalými 
dětmi v mobilním hospici Strom života  
a v dětském klubu Stromeček velmi pěkně 
hovořila Andrea Radomská.
Všem přednášejícím patří velké poděko-
vání za zajímavé a poutavě připravené 
přednášky.

Bc. Lucie Branná

Konference  
o dobrovolnictví

Zleva Jana Zádrapová  
s Gabrielou Goryczkovou

Šéfkuchař Zbyněk Mikošek a vedoucí odděle-
ní Léčebné výživy a stravování vařili v sobotu 
27. května 2017 na Slezskoostravském hradě 
tradiční polský bigos. A uvařili ho skvěle. V 
mezinárodní soutěži, která se konala už po je-
denácté, v konkurenci dalších 5 kuchařských 
týmů obsadili parádní třetí místo. Na bednu 
tak vystoupali už podruhé. Loni skončili druzí. 
Je to skvělý úspěch, za který našim kolegům 
moc děkujeme.
Letos na Slezskoostravský hrad dorazilo  
6 týmů jak profesionálních, tak i amatérských 
kuchařů. Kromě soutěžících z Česka se klání 
účastnili kolegové z polských Katovic. Čes-

kou republiku reprezentovali Česnek tým, 
Ondrášova družina, Image team, Juniorský  
a seniorský tým Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR a tým Městské nemocnice Ostrava.
Všechno začalo v 9:30 hodin slavnostním za-
hájením. Náš bigos se tradičně moc povedl, 
pokrm si pochvalovali návštěvníci a patrné to 
bylo i z  rychle prázdného kotlíku. Vyhlášení 
vítězů a předání cen pak už bylo pro Zbyňka 
Mikoška a Petra Hikla velkou odměnou za 
jejich celodenní práci a skvělou reprezentaci 
naší nemocnice. „My jsme vsadili na náš Fi-
fejdský bigos, který je zvláštní tím, že do něj 
přidáváme i syrovou červenou řepu,“ upřesnil 
Petr Hikl. A k tomu dodává: „Chtěli bychom 
jako tým Městské nemocnice Ostrava poděko-
vat všem zaměstnancům a známým, kteří nás 
přišli podpořit na tuto skvělou akci.“
Na hradě nechyběl ani náš tým zdravotníků, 
kteří zájemcům měřili krevní tlak a hladinu 
cukru v krvi, děti i dospělí si mohli prohléd-
nout sanitku naší nemocnice. Na místě byla 
posádka ve složení Jana Hložánková a Emí-
lie Veselá za zdravotní sestry a řidiči Radim 
Šebesta a Milan Tyleček. A jak se nechali sly-
šet, žádné vážné úrazy řešit nemuseli, pouze 
puchýře u dětí i dospělých.

(red)

Městská nemocnice Ostrava  
má skvělý Bigos
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Nemocnice se dne 26. 4. 2017 spolu s další-
mi více než padesáti zaměstnavateli účastnila 
akce s názvem „Burza práce 2017“ pořáda-
né Úřadem práce v Ostravě, která se konala  
v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítko-
vicích. I přes nepřízeň počasí navštívilo Bur-
zu práce kolem 1600 osob. Na našem stánku 
jsme se setkaly s velkým zájmem lidí o práci 
v naší nemocnici, kterým jsme odpovídaly 
především na dotazy týkající se kvalifikač-
ních předpokladů, které musí uchazeč splnit, 
aby mohl do budoucna posílit naše řady. Po 
celou dobu konání této akce jsme odpovída-

ly na všetečné dotazy nezaměstnaných a vy-
slechly si spoustu různých příběhů. Mnoho 
lidí nám také přišlo sdělit své dojmy ze svých 
hospitalizací v naší nemocnici a moc nás těši-
lo, že byly vesměs pozitivní. 
Akci jako celek hodnotíme velmi kladně, 
protože se naše očekávání naplnilo a podaři-
lo se naši nemocnici více zviditelnit. Rádi se 
znovu zúčastníme podobných akcí, které nám 
pomohou posílit vaše řady.

Irena Hlavatá
vedoucí Oddělení vzdělávání

Zúčastnili jsme se „Burzy práce 2017“

Jarní měsíce nás zastihly nejen v rozpuku kvě-
tů, ale byly velmi plodné i na akce a konference 
pořádané jak Gynekologií a porodnictvím, tak 
ostatními odděleními. Na této stránce vám při-
nášíme přehled těch pořádaných gynekologií.

5. ročník Jarního  
setkání gynekologů
20. dubna 2017 proběhl v konferenčním sále ho-
telu Imperial již pátý ročník odborného semináře, 
který pravidelně pořádá porodnicko-gynekologic-
ké oddělení Městské nemocnice Ostrava. Zhruba 
60 přítomných gynekologů – porodníků jsme for-
mou odborných sdělení seznámili s činností na-
šeho oddělení a prezentovali výsledky naší práce. 
Pozvaným hostem, který prezentoval dvě odborná 
sdělení, byl prof. MUDr. Aleš Roztočil. 
Z ohlasů přítomných po ukončení semináře 
můžeme s velkou radostí konstatovat vysokou 
odbornou úroveň akce a velmi pozitivní ohla-
sy praktických gynekologů jak na naše odbor-
ná sdělení, tak i na péči o jejich pacientky na 
našem oddělení. Za vynikající reprezentaci 
našeho oddělení chci poděkovat všem předná-
šejícím lékařům (MUDr. Fousek, MUDr Špač-
ková, MUDr. Kubinová, MUDr. Stromská). 
Velké poděkování patří také všem zaměstnan-
cům oddělení, kteří se podíleli na organizač-
ním zabezpečení akce. Děkujeme také sponzo-
rům, kteří celý seminář finančně zaštítili.

MUDr. Marek Ožana
primář oddělení Gynekologie a porodnictví

Jarní setkání  
všeobecných sester  
a porodních asistentek
Dne 25. 4. 2017 proběhla v malé jídelně MNO 
celoústavní konference „Jarní setkání všeobec-
ných sester a porodních asistentek“, kterou or-
ganizovalo oddělení Gynekologie a porodnic-
tví. Zhruba 115 sester se zúčastnilo přednášek, 
které si připravili jak lékaři (primář MUDr. 
M. Ožana, as. MUDr. M. Mihula, MUDr.  
L. Jašík), tak sestry a porodní asistentky oddě-
lení Gynekologie a porodnictví MNO. Hostem 
konference byl plastický chirurg MUDr. Taisir 
Zakout, majitel centra Cleopatra clinic Ostra-
va, který sklidil velký úspěch. Také děkujeme 
firmám, které sponzorovaly malé občerstvení. 
Konference měla výborný ohlas. 

Mgr. Dana Cechelová
vrchní sestra Gynekologie a porodnictví

Den otevřených  
dveří na porodním  
sále MNO
Odpoledne 4. května patřilo na oddělení Gy-
nekologie a porodnictví Dnu otevřených dveří 
porodního sálu. A bylo opravdu plno. Součástí 
Dne otevřených dveří byl i workshop s pre-
zentací firem, které sponzorují předporodní 
přípravné kurzy.
Porodní asistentky v čele se staniční sestrou 
Mgr. Dobranskou prováděly nastávající ma-
minky, kterých během odpoledne přišlo přes 
140, a jejich doprovod ambulancí pro příjem 
k porodu, porodními boxy a centrem inter-
mediární péče. Návštěvníci měli jedinečnou 
možnost nahlédnout na operační sál, kde se 
provádí císařský řez. Akce se zúčastnily také 
zástupkyně České asociace dul a reprezentant-

ky kosmetické firmy, které maminkám po po-
rodu i ostatním gynekologickým pacientkám 
rovnou na oddělení nabízí možnost využití 
kosmetických služeb a poradenství vizážist-
ky zdarma. Rovněž malé pohoštění a drobné 
dárky vystavujících firem přispěly k velmi 
příjemné atmosféře, která v prostorách porod-
ního sálu panovala po celou dobu. Nastávající 
rodiče odcházeli spokojeni s přesvědčením, že 
si vybrali správnou porodnici pro nejkrásnější 
den v jejich životě. 
Zaměstnanci porodnice naší nemocnice se na 
Vás těší každý pracovní čtvrtek od 16 hodin, kdy 
pořádáme exkurze porodního sálu. Setkat s námi 
se můžete i v předporodních kurzech, na lekcích 
cvičení po porodu, baby masážích a nově využít 
i kineziotaping v těhotenství a po porodu. 
Děkujeme všem, kteří  pomohli vytvořit pří-
jemné odpoledne. 

Bc. Lucie Branná

Jarní akce na oddělení Gynekologie a porodnictví

Den otevřených dveří na porodním sále MNO

Jarní konference – MUDr. Jašík Jarní setkání gynekologů
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V rámci 6. ministerské konference Světové 
zdravotnické organizace (World Health Or-
ganization), která se konala ve dnech 13.–15. 
června v Dolní oblasti Vítkovice, probíhal od 
neděle 11. 6. do neděle 18. 6. 2017 bohatý zá-
bavný i vzdělávací program na téma zdraví  
a životní prostředí připravený městem Ostrava 
a Moravskoslezským krajem.
Městská nemocnice Ostrava umožnila široké 
veřejnosti prohlídku několika pracovišť, a to 
včetně možnosti vyšetření a konzultací s lé-
kařem. Zájemci si prohlédli infuzní stacionář, 
porodnici, nově zrekonstruované prostory od-
dělení Dermatovenerologie včetně lymfovenu, 
prostor hemodialyzační haly, novou ambulan-
ci Centrálního příjmu, hyperbarickou komoru. 
Desítky pacientů využilo možnosti nechat si 
vyšetřit nitrooční tlak, změřit vitální kapacitu 
plic a v mobilním stánku MNO tlak a glykémii. 
Mnozí si prohlédli i naše sanitní vozidlo a vy-
zkoušeli poskytnutí první pomoci na figuríně.

Bc. Lucie Branná

Týden zdraví v naší nemocnici

Středeční odpoledne 17. května patři-
lo celoústavní semináři „Psychosociální 
intervenční služby v Městské nemocnici 
Ostrava“ (dále PIS MNO). V malé jídelně 
probíhal tento seminář pod vedením koor-
dinátora PIS MNO Mgr. Michala Bijoka. 

Psychosociální intervenční služba vznikla  
v listopadu 2015, kdy bylo proškoleno cel-
kem 15 zdravotnických pracovníků v rámci 
certifikovaného kurzu NCO NZO pod vede-
ním PhDr. Lukáše Humpla. Od té doby bylo 
v MNO vedeno 12 intervencí, avšak předsta-
vitelé intervenční služby jsou přesvědčeni  
o tom, že by mohlo být číslo mnohem vyš-
ší. To byl také jeden z důvodů, proč seminář 
uspořádat. Hlavním cílem tedy bylo zvýšit 
povědomí o službách PIS MNO, které je 
možné v rámci péče o příbuzné našich paci-
entů využít. Účastníci semináře dostali infor-
mace o indikacích a způsobu aktivace služby. 
Tyto služby jsou bezesporu nadstandardní, 
ale v rámci zlepšení image nemocnice jsou 
téměř nepostradatelné. Snižují počet stížnos-
tí na zdravotnická zařízení a celkově zvyšují 
jejich reputaci. Služby interventů jsou pří-
nosné nejen pro příbuzné pacientů, ale i pro 
ošetřující personál. Čas při vedení intervence 
hraje velkou roli a není možné cokoli uspě-

chat. To přesahuje možnosti zdravotnického 
personálu v rámci každodenního provozu. 
Pracovní doba a hlavně pracovní povinnos-
ti zdravotnických pracovníků neumožňují 
se plně věnovat příbuzným pacienta, a to je 
jedním z atributů, kdy bychom se měli zamy-
slet nad využitím služeb interventů. Dalším 
příkladem může být i problematika smrti  
a infaustních stavů pacientů. Ty jsou pro nás 
samotné velice těžké a leckdy nejsme schop-
ni na toto téma s příbuznými otevřeně hovo-
řit a být jim v takto těžkých chvílích života 
oporou. I v těchto případech je možné my-
slet na interventy. Základním předpokladem 
pro poskytnutí intervence je však indikace  
a dobrovolnost. Služba by neměla být niko-
mu nucena. Aktivace intervenční služby by 
měla být pečlivě zvážena ošetřujícím perso-
nálem, který tuto skutečnost konzultuje nejen 
s lékařem, ale i s příbuznými pacienta. 
Seminář byl pomyslně rozdělen na dvě čás-
ti – teoretickou a praktickou. V teoretické 
části se účastníci dozvěděli základní infor-
mace o službě, byly ozřejměny pojmy jako je 
sekundárně zasažený, akutní stresová reakce 
apod. Posluchači se také dozvěděli, kdy a jak 
aktivovat intervenční službu. Významným 
hostem byl nemocniční kaplan ThLic. Vác-
lav Tomiczek, který informoval posluchače 

o možnosti poskytnutí pomoci pacientům  
a jejich příbuzným v rámci spolupráce MNO 
s ostravsko-opavskou diecézí. V druhé části 
semináře pak byly posluchačům interpretová-
ny 4 kazuistiky – intervence vedené našimi 
interventy. Jednalo se o autentické výpovědi –  
Mgr. Michala Bijoka, Mgr. Marcely Mura-
sové, Mgr. Šárky Trčkové (obě odd. Neu-
rochirurgie) a Aleny Pěronkové (odd. CPE). 
Závěrem semináře byly zodpovězeny dotazy 
ze strany posluchačů. Diskuze byla poměrně 
bohatá a vzhledem k velkému zájmu uvažu-
je realizační tým o vypsání dalšího termínu 
semináře. 
Doufáme a moc si přejeme, aby zúčastněným 
seminář pomohl pochopit účel intervenční 
služby a že se tuto službu nebudou bát využít, 
když to bude třeba.

(red)

Psychosociální intervenční služby v MNO

Hemodialýza Infuzní stacionář Plicní oddělení
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Jako jedna z mála nefakultních nemocnic 
v České republice získala Městská nemoc-
nice Ostrava akreditaci pro specializační 
vzdělávání v oboru gastroenterologie na 
celý vzdělávací program, tzv. akreditace 
II. typu (do roku 2026). Do loňského roku 
jsme byli akreditovaným pracovištěm I. 
typu a lékaři v atestační přípravě museli 
část předatestační přípravy absolvovat 
mimo naše oddělení, nejčastěji v některé 
z fakultních nemocnic. Rozhodnutí Minis-
terstva zdravotnictví o udělení nejvyššího 
typu akreditace se podařilo získat díky spl-
nění celé řady poměrně náročných kritérií. 
Vedle materiálně-technického vybavení, 
umožňujícího provádět široké spektrum 
diagnostických a stále častěji terapeutic-
kých výkonů v celém trávicím traktu, je 
nutné splňovat i personální požadavky 
(týkající se lékařů i středně zdravotnické-

ho personálu) umožňující postgraduální 
vzdělávání v plném rozsahu. V posledních 
letech se podařila, kromě jiného, rekon-
strukce nového RTG pracoviště s moder-
ními přístroji a dále byla vytvořena moni-
torovací lůžka v souladu s požadavky na 
bezpečné sledování ambulantních pacien-
tů po analgosedaci či celkové anestezii. 
Udržení a rozšiřování portfolia endosko-
pických výkonů, zejména invazivních, by 
nešlo bez těsné mezioborové spolupráce 
zejména s chirurgickým, ale i dalšími od-
děleními naší nemocnice, jimž patří naše 
poděkování. Rozhodnutí o udělení akre-
ditace je dokladem vysoké kvality péče 
o nemoci trávicího traktu poskytované 
v Městské nemocnici Ostrava komplexně.

Za gastroenterologické pracoviště  
Městské nemocnice Ostrava

MUDr. Petr Kovala

Všem bychom chtěly poděkovat za pod-
poru edukačního Dne zdraví pořádaného 
VOŠZ Ostrava 5. 5. 2017. Akce se zúčast-
nilo 402 dětí z pěti ZŠ a čtyř MŠ z Ostra-
vy a okolí. Celkem přijelo 17 tříd. VOŠZ 
proměněná v nemocnici vytvořila 20 edu- 
kačních programů, které děti postupně 
navštěvovaly. Akce byla hodnocena velmi 
kladně a ohlasy ZŠ a MŠ jsou takové, že  
si již na příští rok rezervovaly možnost 
účasti. 
Ještě jednou moc děkujeme zúčastněné 
posádce Daniele Čajčíkové, Sabině Pse-
nnerové, Ondřeji Křížovi a Ondřeji Pas-
terňákovi a koordinátorům akce z Vaší 
nemocnice.

Mgr. Renata Křížová
koordinátor akce 

Nejmenší pacienty na oddělení Dětského 
lékařství baví nové podlahové hry. Nainsta-
lované podlahové hry Dr. Klauna navrhla 
populární dětská kreslířka Romana Andělo-
vá. Děti si je na dětském oddělení okamžitě 
oblíbily.
„Instalace těchto barevných podlahových 
her je dalším krokem k rozšíření přítom-
nosti Dr. Klauna na oddělení Dětského lé-
kařství Městské nemocnice Ostrava, které 
naši klauni navštěvují,“ komentuje Rafal 
Wojas, manažer oblíbeného C4C progra-
mu Dr. Klaun a spoluzakladatel Chance  
4 Children. Rafal tvrdě pracuje na své vizi 
zajistit neustálou přítomnost Dr. Klauna na 
dětských odděleních a tím pomoci dětem 
zmírnit trauma a nudu, které se nevyhnutel-
ně dostavují při prodloužené hospitalizaci.
Podle Rafalových slov vyplní podlahové 
hry nudná odpoledne a oživí je zábavnou 
hrou, díky které se děti dostanou ze svých 
pokojů a spřátelí se s ostatními hospi-
talizovanými dětmi, jejich kamarády  
a návštěvníky. Hry může využívat kdo-
koli a kdykoli, čekají na všechny, kdo 
půjdou kolem – nevyjímaje nemocniční 
personál, který hry přivítal s nadšením  
a velkým úsměvem na tváři.
Jelikož Rafal srší elánem a inspirací (sám 
je také otcem tří zdravých dětí), nepřestává 
vymýšlet nové způsoby, jak svým malým 
„pacientům“ pomoci přečkat dny strávené 
v nemocnici. Vrchní sestra Jana Šadibolová 
vzkazuje velké poděkování: „Touto cestou 

bych chtěla poděkovat panu Wojasovi a or-
ganizaci Chance 4 Children za spolupráci 
a krásný dar, který věnovali dětskému od-
dělení. Hry jsou rozmístěné po celé budo-
vě Dětského lékařství. Budou dělat radost 
dětem hospitalizovaným, ale i dětem, které 
přijdou pouze na kontrolu nebo na ambu-
lantní vyšetření. Jsme rádi, že nás „klauni“ 
pořád navštěvují a svou přítomností i dárky 
neustále kouzlí úsměvy na dětských tvá-
řích. Děkujeme.“

(red)

Gastroenterologické centrum  
interního oddělení Městské nemocnice  
Ostrava získalo akreditaci nejvyššího stupně

Poděkování  
za účast  
na Dni zdraví

Dětské podlahové hry  
Dr. Klauna na dětském oddělení 
naší nemocnice

Projekt „Síla zvuku“ v DSS
Nevšední „zvukové“ dopoledne si poslední 
květnové úterý užili klienti Domu sociálních 
služeb s prožitkovou muzikoterapeutickou 
aktivitou z projektu „Síla zvuku“.
Lektoři Michaela Šebestová a Tomáš Multana 
klientům ukázali úžasné možnosti a potenciál 
zvuku, vibrací a také, jak využívat svůj hlas, 
speciální techniky, frekvence a tóny k harmo-
nizaci svého těla, psychiky a duše. 
Pro mnohé klienty byl tento typ setkání první 
v jejich životě, ale všichni si to užili a načer-
pali pozitivní energii.
Děkujeme za milé setkání.

Bc. Lucie Branná
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Společnost CleverChildren nabízí 20% slevu na programy zábavného a inter-
aktivního vzdělávání pro děti již od 6 měsíců. 

Nové výhodné nabídky pro všechny zaměstnance MNO

Oddělení Gynekologie a porodnictví dě-
kuje za krásný dar v podobě nové televize 
do čekárny porodního sálu. Původní tele-
vize nám byla bohužel odcizena.
Dar poskytla firma EuroFertil CZ centrum 
IVF Ostrava-Vítkovice, osobně předal 
MUDr. Hynek Kudělka, MBA. Také dě-
kujeme za montáž, kterou zdarma proved-
la firma ElektroStyl Ostrava. 

Mgr. Dana Cechelová
vrchní sestra

Gynekologie a porodnictví

Děkujeme

Arytmologický sál 
Chtěl bych tímto poděkovat MUDr. Marce-
li Heczkovi a jeho týmu na arytmologickém 
sále a také MUDr. Tomáši Kolomazníkovi  
a zdravotnímu kolektivu sester Kardiologie H 
za provedený zákrok a příkladnou péči.
DĚKUJI. Jiří M.

• • •
Geriatrie
Ráda bych v krátkosti vyjádřila pochvalu a dík 
paní Daně Rusové na geriatrii (H3).
Měla neskutečně pozitivní a uklidňující vliv 
nejen na mou maminku, ale i na ostatní pa-
cientky na pokoji. Takovýto přístup je velmi 
oceňován mou maminkou a pomáhá pacien-
tům lépe snášet nemocniční prostředí.
Prosím vyřiďte sestřičce mnoho díků a stálý 
úsměv na tváři. Kateřina D. 

Oddělení Neurologie  
a Rehabilitace
Dovolujeme si poděkovat lékařům a sestrám 
Neurologie a Rehabilitace/elektroléčby za 
skvělou péči, kterou věnovali našemu tatín-
kovi Karlovi S. z Ostravy-Proskovic. Mozko-
vá příhoda mnohostranně orientovaného 
člověka, jakým otec je (historik, sportovec, 
publicista, řezbář...), jej nemile překvapila  
a těžce zasáhla. 
Díky vám všem se otec rychle léčí a je veli-
ce spokojený. Ještě v nemocnici navázal nové 
kontakty a našel další inspirace. Věnovali jste 
mu odbornou péči, potřebnou obsluhu a stejně 
tak laskavost, vstřícnost a pochopení.
S hlubokou úctou 

rodina S. a N. s dětmi 

LDN, stanice A 
Chtěla bych pochválit všechny sestřičky  
a ošetřovatelky na LDN, stanice A.
Děkuji. Pacientka K.

• • •
ORL
Na oddělení ORL jsem podstoupil repozice 
nosu. 
Od první chvíle na příjmu až po ukončení po-
bytu probíhalo vše v naprosto profesionálním 
a přitom přátelském duchu. Zákrok proběhl 
druhý den po přijetí velmi rychle a přitom pre-
cizně (vypadá to, že nos je krásnější než před 
úrazem). MUDr. Boháčová odvedla opravdu 
dobrou práci. 
Také mě příjemně překvapilo vybavení poko-
je, zejména polohovací lůžka.
Děkuji celému personálu za dobře odvedenou 
práci a lidský přístup. Vítězslav K.

• • •

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 poděkování 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 
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Společnost Trialmax nabízí 20% slevu na programy cvičení s batolaty a dět-
mi předškolního a školního věku v pohybovém centru The Little Gym.

Nové výhodné nabídky pro všechny zaměstnance MNO

Poděkování  
zaměstnancům ostrahy 
MNO 
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům os-
trahy MNO, přesněji směně Jiřího Hlivy. 
Při pravidelné obchůzce si jeden z pracov-
níků ostrahy všiml, že nemám vypnuté ml-
hové světlo, pracovníci ostrahy mne nevá-
hali kontaktovat na příslušném operačním 
sále, kde jsem ten den pracovala. Ten den 
jsem sloužila, pokud by mne neupozornili, 
ráno bych domů neodjela. Moc jim děkuji 
za ochotu a příkladný přístup. 

Jana Majkusová
anesteziologická sestra

Endokrinologická  
ambulance
Už třetím rokem se léčím na endokrinologii 
ve vaší nemocnici. Kromě toho, že jsem to 
učinil i osobně, chtěl bych i tímto způsobem 
poděkovat paní Boženě Žurkové, všeobec-
né sestře uvedeného oddělení, za její profe-
sionální přístup a empatii nejen ke mně, ale  
i k ostatním pacientům (jak jsem měl možnost 
si všimnout), za její obětavost, vstřícnost, pra-
covitost a celkový lidský přístup. 
Práce paní Žurkové není určitě jednoduchá, 
ale přesto dokáže rozdávat úsměvy. Je na ní 
vidět, že svojí práci nejen rozumí, ale také 
ji má ráda a vnímá ji jako poslání a službu  
pacientům.

Jiří H.

Porodnice 
Vážená paní primářko, vážený pane primáři,
děkujeme za výbornou péči, které se nám 
dostalo při porodu naší prvorozené dcery Ro-
zárky. Zejména pak porodní asistentce paní 
Barboře Konečné, MUDr. Jašíkovi, MUDr. 
Medvecké, dále celému personálu odd. šes-
tinedělí a novorozeneckému oddělení. Milý  
a empatický přístup dětských sester i sester na 
šestinedělí byl samozřejmostí i v době, kdy 
měly práce nad hlavu (uzavření Vitkovické 
porodnice).
Hodně zdaru a málo komplikovaných porodů.

Helena a Viktor Z. s Rozárkou
• • •

Infuzní stacionář 
Chtěla bych vyjádřit obrovský dík a pochva-
lu sestřičce v infuzním stacionáři, paní Janě 
Hurinové. Takové by měly být sestry všech-
ny! Usměvavá, správná a pacientům dokáže 
„kapání“ dost zpříjemnit – já, která absolutně 
nesnáší injekce, tak jsem to hlavně díky ní 
zvládla!  pacientka Barbora P.

• • •
Zubní pohotovost
Byla jsem ošetřena na zubní pohotovosti. Na 
zprávě mám napsáno MUDr. Chvílová Blan-
ka. Chci pochválit přístup paní doktorky. S tak 
výborným přístupem jsem se na zubní pohoto-
vosti ještě nesetkala. Paní doktorka byla velice 
milá.  Monika K.

• • •
Neurochirurgie, LDN stanice A
Chtěl bych tímto poděkovat lékařům, zdra-
votním sestrám a všemu personálu Městské 
nemocnice Ostrava Fifejdy za laskavý a vřelý 
přístup k mé osobě. Zejména pak za péči, kte-
rou mi poskytli po mém úraze hlavy, který byl 
velmi rozsáhlého charakteru. I přes dvoutý-
denní stav bezvědomí, operaci lebky a zdlou-
havou rekonvalescenci jsem se téměř navrátil 
zpět do běžného života bez trvalejších násled-
ků. Velké díky všem. Milan

• • •
CPE – interní ambulance
Prosím Vás o udělení pochvaly sestřičkám 
Haně Kubáňové a Monice Bajtkové, které 
slouží na centrálním příjmu – interní ambu-
lance. Docházela jsem na infuze proti bolesti 
páteře. Bedlivě jsem sledovala práci sestřiček 
a jejich přístup k pacientům a ošetřování paci-
entů byl vzorný, přestože měly spoustu práce.

Lydie B.
• • •

Zdravotnická dopravní služba – 
Ondřej Kříž
Chtěl bych poděkovat panu Ondřeji Křížovi, 
který mě vezl do IKEMu sanitním vozem.
Při zpáteční cestě mezi Vyškovem a Brnem 
nám při rychlosti 120 km/h prasklo pravé zad-
ní kolo. Váš zaměstnanec se zachoval velmi 
profesionálně, když nám hrozila autonehoda. 
Zastavil na krajnici, zavolal policii ČR, nahlá-
sil nehodu a pomohl mi ven ze zadního pro-
storu. Jsem po transplantaci slinivky a ledviny  
a k tomu špatně vidím. 
Děkuji Vám za péči z řad Vašich zaměstnanců. 

Nikolas M. s rodinou
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V měsíci duben–čer-
venec došlo na adre-
su Městské nemoc-
nice Ostrava celkem 
127 poděkování.

Přijatá poděkování  
duben–červenec 2017

Oddělení Počet

ARO 1
Centrální příjem s Emergency + 
Interní ambulance 2

Dětské lékařství 2

Dům sociálních služeb 1
Gynekologie a porodnictví +  
Dětské lékařství – neonatologie 1

Geriatrie a Interna 2
Geriatrie a Interna –  
ambulance endokrinologická  
a revmatologická

2

Gynekologie a porodnictví 9

Chirurgie a úrazová chirurgie 3

Interna 7
Interna + Neurologie +  
Neurochirurgie 1

Kardiologie 3

Klinická biochemie 1

Léčebna dlouhodobě nemocných 4

Lékařská pohotovostní služba 3

Neurologie 3

Neurochirurgie 2

Oftalmologie 1

ORL 1

ORL – Infuzní stacionář 7

Ortopedie 67

Radiologie a zobrazovací metody 1
Referát ostrahy a informační 
služby 1

Rehabilitační a fyzikální medicína 1

Zdravotnická dopravní služba 1

Pracovní výročí
40 let v MNO:

MUDr. Jiřina Dušková 
Jana Gebauerová 
Jarmila Cholevová 
Marie Jančarová 
Jana Kolaříková 

Sylva Lonská 
Mgr. Zdeňka Nováčková 
MUDr. Vlastimil Sýkora

35 let v MNO:
Věra Grygerková 
Lenka Jelínková 

Bc. Iva Opršalová 
Ludmila Palová 
Jiřina Pažíková 

MUDr. Zdeněk Tomášek

30 let v MNO:
Sylva Gajdová 

MUDr. Naděžda Filáková 
Mgr. Jiří Grossmann 

Lenka Janírková 
Libuše Lampartová 

PhDr. Mgr. Eva Mrázková 
Marie Ratajská

25 let v MNO:
Simona Baginská 

Bc. Markéta Bártová 
Alena Blažejová 

MUDr. Jaromír Fiaka 
Šárka Gojová 

Kateřina Kropáčová 
MUDr. Martin Křístek 

MUDr. Katarína  Pavlosková 
Helena Sasková 
Radmila Široká 

Dagmar Tomašová

20 let v MNO:
Bc. Markéta Břůsková 
Květoslava Botošová

Andrea Dobiášová 
Anna Drtilová 

MUDr. Daniel Gavlíček 
Bc. Silvie Hejlková 

Bc. Gabriela Holaniková 
Mgr. Karin Christophová 

Kateřina Kitanová 
MUDr. Lukáš Klečka 
Luboslava Kolbová 
Kateřina Konečná 

Monika Košařová, DiS.
MUDr. Kateřina Kovářová 

Renáta Kretová 
Zdeněk Lazecký
Eva Němčeková 

Barbora Niemiecová 
MUDr. Sabina Pavlíková 

Alena Stopková 
Drahomíra Škrobánková 

Lucie Šodková 
Mgr. Šárka Trčková

Mgr. Renáta Vavříčková 
Bc. Pavla Večerková 

Jarmila Vilkusová

Významné životní  
jubileum

Božena Žurková
Jana Hrubá 

Josef Magdolen
Zdeňka Nováčková
Panajota Karásková 

Lenka Křikavová 
MUDr. Iva Slaninová 
MUDr. Martin Havlík
Mgr. Šárka Ličková 

René Rada
Ivana Řepová

Anna Bordovská 
Zuzana Kostelníková 

Olga Kulinská
Jiřina Šuláková 

Lubomíra Zábranská
Ing. Jana Hegerová 
Jaroslava Lazarová
Lenka Skanderová

Drahomíra Škrobánková 
Ivana Lhotská 

MUDr. Zuzana Svrčinová  
 

Marta Zlámalová
Marie Bernal

Anna Bochňáková
Alena Čermáková

Jana Raidová
Josef Schartel
Emilie Veselá

Anna Woznicová
Marcela Drivstedtová

Věra Motlochová
Eva Wollinová

Ing. Petr Martinec 
MUDr. Václav Klimeš

Bc. Irena  Gavelcziková 
Petr Kubáč 

Pavel Martinásek 
Marie Mučková
Hana Rojíčková

Jana Kaňová 
Júlia Kollárová 
Hana Kubáňová 

Magda Pavelková 
Iva Reková 

Bc. Hana Rudzanová 
Jana Bednářová 
Anna Belinová 

Anna Surovcová

Všem jubilantům  
gratulujeme!

Jubilanti v měsících květen–srpen
Gastroenterologické  
a endoskopické pracoviště 
Posílám velké poděkování gastroenterologic-
ké endoskopické ambulanci a zejména kolego-
vi MUDr. Petru Kovalovi. 
Ještě jednou děkuji za vzornou péči a profesi-
onální, rychlý a lidský přístup.
S díky, úctou a pozdravy všem v mé mateřské 
nemocnici, kterou mám v srdci.

Jan P. 


