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V pondělí 3. června začala rekonstrukce Dět-
ského rehabilitačního stacionáře na Ukrajin-
ské ulici v Ostravě-Porubě. Modernizována 
je budova z 80. let minulého století, ve které 
sídlí detašované pracoviště Městské nemoc-
nice Ostrava. Zařízení navštěvují děti od  
1 do 7 let nejčastěji s nejrůznějšími formami 
dětské mozkové obrny. Po dobu rekonstruk-
ce sídlí dětský stacionář v náhradní budově 
bývalé školky na Rýparově ulici v Ostravě-
Zábřehu.
„Začínáme rekonstruovat ojedinělé zařízení 
svého typu nejen ve městě, ale také v jeho ši-
rokém okolí, které nabízí komplexní rehabili-

tační léčbu čtyřiceti dětem předškolního věku. 
Odborníci, kteří se o malé pacienty starají, 
využívají všechny dostupné léčebné metody, 
aby ovlivnili jejich zdravotní stav, a to natolik, 
aby jim mohla být zajištěna včasná a kvalitní 
integrace do zdravé populace. A od října se 
budou denně potkávat ve zmodernizovaných 
prostorách,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig.
Součástí rekonstrukce je výměna rozvodů 
elektrické energie, vody a kanalizace. Do-
jde k obměně sociálních zařízení, položeny 
budou nové podlahy. V rámci rekonstrukce 
budou provedeny drobné dispoziční úpravy, 

(dokončení na str. 2)

Personální změny 
•   od 1. 5. 2019 byla vrchní sestrou 

Gynekologie a porodnictví jme-
nována Mgr. Markéta Hemzová

•   od 1. 5. 2019 byla vrchní sestrou 
Klinické onkologie jmenována 
Jarmila Badurová

máme před sebou 
snad nejoblíbe-
nější období roku, 
letní prázdninové 
měsíce. Všechny 
náš čeká alespoň 
pár dnů dovole-
né, „delší dny“  
a také více času  
k odpočinku. Ka-
ždý je jistě stráví-
me jinak, ale snad 
všichni tak, abychom mohli na tyto dny za-
vzpomínat s úsměvem a s konstatováním, že to 
byly krásné a šťastné dny v kruhu našich blíz-
kých a těch, které máme rádi. Věřím, že se nám 
podaří dostatečně zrelaxovat a odpočinout si.
Na Fifejdách budou oba letní měsíce kromě 
letního „nádechu“ také v duchu dotazníkové-
ho šetření spokojenosti zaměstnanců. Několik 
let se v nemocnici spokojenost zaměstnanců 
nesledovala, ale letos chceme tento stav změ-
nit. Zajímá nás, jak jste spokojeni a na co se 
můžeme případně zaměřit v nadcházejícím 
období. Připravili jsme jednoduché dotazní-
ky, prostřednictvím kterých nám můžete sdě-
lit své pocity a dojmy spojené s vaší pracovní 
činností i činnostmi podpůrnými. Dotazní-
kové šetření se uskuteční v období od 17. 6. 
do 31. 8. 2019 a je určeno všem zaměstnanců 
napříč celou nemocnicí. Dotazníky jsme dis-
tribuovali fyzicky, v tištěné podobě tak, aby 
se dostaly do rukou všem zaměstnancům a na 
všechna pracoviště ve stejný čas. V areálu ne-
mocnice jsou rozmístěny 3 sběrné boxy, a to 
před jídelnou, v pavilonu RHB a RDG a na 
recepci ředitelské budovy. Na detašovaných 
pracovištích jsou umístěny po dohodě s ve-
doucími těchto pracovišť na všem dostupném 
místě, tzn. v LDN, DSS a DRSu. Dotazníky 
máte také možnost zaslat anonymně na sekre-
tariát náměstkyně pro ošetřovatelkou péči. Po 
uzávěrce bude probíhat zpracování dotazníků 
s následným vyhodnocením a v období měsí-
ce listopadu pak budou výsledky prezentová-
ny na poradách a také v našem nemocničním 
Zpravodaji. 
Věříme, že se šetření zúčastní velká skupina 
zaměstnanců, protože možnost sdělit svůj 
názor považujeme za příležitost, kterou, 
doufám, si nechce nechat nikdo ujít, protože 
sdělením svého názoru se můžeme aktivněji 
zapojit do dění na Fifejdách a dalších aktivit 
směřujících k přijetí takových opatření, která 
povedou k rozvoji Fifejd a k větší spokojenos-
ti vás i nás všech. 
Hezké letní dny přeje

Kateřina Kyselá
náměstkyně pro řízení lidských  

zdrojů a správu

Vážení zaměstnanci,  
kolegyně a kolegové, 

Ve čtvrtek 25. dubna byl do provozu slav-
nostně uveden nový Infuzní stacionář pat-
řící pod oddělení ORL (Otorhinolaryngo-
logie). Mezioborový stacionář poskytuje 
možnost ambulantně absolvovat infuzní 
terapii ordinovanou odborným lékařem 
pod dohledem zkušeného zdravotnického 
personálu. Je umístěn v 5. nadzemním pod-
laží budovy Lékařské pohotovostní služby, 
v prostorách, které nebyly využívány, a je 

přístupný z ulice Varenská. Úpravy reali-
zovala stavební společnost JVAgro Mora-
va s.r.o. od prosince 2018 do konce března 
2019. Celková hodnota zakázky včetně vy-
bavení je 5,6 milionu korun. 
Nový infuzní stacionář, který byl přemístěn 
z 2. nadzemního podlaží pavilonu E2, má 
kapacitu 14 infuzních křesel z původních 7. 
Infuzní hala má rozlohu necelých 100 m2. 

(dokončení na str. 2)

Nový Infuzní stacionář  
má dvojnásobnou kapacitu

Rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře
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Nový Infuzní stacionář má dvojnásobnou kapacitu

Nemocnice… tak tady pracujeme

Nemocnice není jen drama jako v televizním seriálu. Často je to také pečlivost, smysl pro detail, 
vytrvalost a soustředěná trpělivost. To vše přináší spolehlivě již 10 let do své práce farmaceutického 
asistenta v naší lékárně paní Lenka Skanderová. Děkujeme!

Text a foto PhDr. S. Antoš 

(pokračování ze str. 1)
Je v ní čekárna, WC, skladová a denní míst-
nost a hygienické zařízení pro zdravotnický 
personál. Stacionář je přístupný také pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 
Prostory byly pro nový provoz stavebně 
upraveny, vyměněny byly vnitřní rozvody  
a instalace, osvětlovací a otopná tělesa, 
došlo k výměně podlah a stěn, instalována 
byla klimatizace a pracoviště bylo vybave-
no novým nábytkem. 
„Infuzní stacionář byl v Městské nemocnici 
Ostrava s kapacitou sedmi křesel otevřen 
10. října 2016. Byla tím vyřešena proble-
matika nutnosti hospitalizace pacientů s or-
dinovanou infuzní terapií. Docházelo k ob-
sazování lůžek na odděleních, která mohla 
sloužit akutně přijímaným pacientům. Pro 
daná oddělení byly tyto hospitalizace znač-
ně ekonomicky nevýhodné a i pro pacienty 
je ambulantní léčba velkou výhodou. Roz-

šířením kapacity mezioborového infuzního 
stacionáře reagujeme na jeho vytíženost. 
Vloni bylo ve stacionáři provedeno 5 229 
aplikací, což je o 743 více než v roce 2017. 
Navýšením kapacity zkrátíme čekací doby, 
pacienti v akutním stavu mohou podstou-
pit terapii ihned. Jedná se o pacienty na-
šich odborných ambulancí, zejména ORL, 
neurologické ambulance a Ambulance pro 
léčbu bolesti. Nově jsou k enzymoterapii  
odesíláni pacienti z nefrologické ambulan-
ce,“ řekl k tématu ředitel MNO Petr Uhlig
Náměstek ostravského primátora pro zdra-
votnictví a sociální oblast Zbyněk Pražák 
dodává: „Rekonstrukce prostor, ve kterých 
je umístěn Infuzní stacionář, byla hrazena  
z Fondu pro rozvoj nemocnice. V moderni-
zaci areálu i nákupu nových přístrojů bude-
me samozřejmě pokračovat.“ 

Mgr. Andrea Vojkovská
tisková mluvčí

(pokračování ze str. 1)
které budou lépe vyhovovat potřebám přede-
vším dětských klientů. Rekonstrukce budovy 
v hodnotě necelých 10 milionů je financová-
na z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava.
Zařízení navštěvují převážně děti s různými 
formami mozkové obrny, s vrozenými vý-
vojovými vadami, stavy po úrazech mozku  
a pohybového aparátu. Jedná se o onemocně-
ní, které vzniká poškozením nezralého moz-
ku z nejrůznějších příčin (rizika v období tě-
hotenství, během porodu a časně po porodu). 
Děti mají určitý pohybový deficit většinou  
s řadou přidružených potíží – poruchou smy-
slového vnímání, prostorového vnímání, epi-
lepsií, zrakovou vadou atd. Kromě dětí jsou 
v péči stacionáře ambulantní formou také 

ostatní pacienti včetně dospělých, kterým 
byla předepsána řízená rehabilitace.
Dětem poskytuje péči tým odborných léka-
řů – pediatr, rehabilitační lékař, dětský neu-
rolog, ortoped a dále logoped a psycholog. 
Důležité zázemí dětem vytváří skupina dět-
ských sester a ošetřovatelek. Početná skupina 
fyzioterapeutů a ergoterapeutů nabízí dětem 
léčebnou rehabilitaci doplněnou o základní 
fyzikální procedury. 
Na péči o děti v tomto zařízení přispívá  
z rozpočtu město Ostrava. Z části ji hradí po-
jišťovny a přispívají na ni rodiče. Dětem po-
skytuje péči tým odborných lékařů – pediatr, 
rehabilitační lékař, dětský neurolog, ortoped 
a dále logoped.

Mgr. Andrea Vojkovská
tisková mluvčí

Rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře
Po více než 40 letech práce v naší ne-
mocnici se s námi odchodem do důcho-
du rozloučila naše Bety Vavrošová. Jistě 
těžce se jí odcházelo z pozice vrchní 
sestry, kterou vykonávala na oddělení 
Klinické onkologie více než 20 let.
Bety, budeš nám chybět, hlavně tvé pe-
prné poznámky, které jsi často trousila 
na našich společných setkáních, s tebou 
nebyly porady nikdy nuda. Díky tvým 
poznámkám se nejedno čelo zástupce 
top managementu orosilo smrtelným 
potem.  
Chceme ti poděkovat nejen za tvoji prá-
ci, ale také za životní přístup se srdcem 
na dlani. Tvoji ochotu se rozdat pro dru-
hé, do noci péct a chystat dobroty pro 
své blízké či kolegyně v práci. Do na-
šich myslí ses nezapomenutelně vryla 
svým bodrým a často peprným humo-
rem. Také historka o tvých hezky upra-
vených nehtech při akreditačním šetření 
již vešla do historie. Máme rádi tvůj 
lidský přístup, vážíme si tvé obětavos-
ti, víme, že zájmy druhých kladeš před 
ty své. Taky jsi nikdy nezkazila žádnou 
zábavu, a když jsi měla náhodou volno? 
Byl na oddělení, potažmo na poradě 
moc velký klid.
I když některé tvé poznámky byly občas 
přes čáru a nebyly někdy přijaty s pov-
děkem, je ti odpuštěno. Víme, že vše co 
děláš, děláš v dobrém úmyslu!
Přejeme ti, aby sis hlavně ve zdraví 
užila domácí pohodu, rodinu a pivko 
s cigárkem při pohledu na zelené kopce 
Beskyd.
Říká se, že vyhořet může jen ten, kdo 
hoří, a je neuvěřitelné, že ještě po tolika 
letech práce ve zdravotnictví, respektive 
po téměř 40 letech práce na onkologii 
naše Bety stále hoří, za to jí děkujeme.

Kamila Majkusová
za Úsek ošetřovatelství 

Naše Bety
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V tomto čísle nemocničního Zpravodaje 
Vám představujeme odborné pracoviště 
Klinické farmacie. O rozhovor jsme za 
tým požádali vedoucí PharmDr. Hanu  
Novákovou.

Řekněte nám, co si máme představit, když 
se řekne klinická farmacie?
Klinická farmacie je obor stojící na rozhraní 
farmacie a medicíny, který má pomáhat na-
stavit bezpečnou, účinnou a účelnou farma-
koterapii jak jednotlivých pacientů, tak zdra-
votnického zařízení jako celku. Poznatků  
o léčivech přibývá, léčiv přibývá a pro lékaře 
je stále obtížnější (ba nemožné) se ve všech 
úskalích farmakoterapie plně orientovat.
Snažíme se proto lékařům pomáhat např. tím, 
že navrhujeme úpravu dávek léčiv při změně 
funkce ledvin/jater nebo poukazujeme na ri-
ziko/výskyt lékových interakcí v medikaci, 
popř. jinak optimalizujeme farmakoterapii 
konkrétních pacientů. Zjednodušeně řečeno, 
aby z ní měli pacienti co největší užitek a co 
nejméně nežádoucích účinků. 
Tvorbou systémových prací předkládáme lé-
kařům stručné doporučené postupy z různých 
oblastí farmakoterapie (formou prezentací, ta-
bulek, schémat, skórovacích systémů apod.).

Jakým způsobem vznikla klinická farma-
cie v MNO?
Před pěti lety jsme byly s kolegyní Mgr. Tere-
zou Vaňkovou osloveny tehdejším vedoucím 
nemocničním lékárníkem PharmDr. Zdeň-
kem Blahutou. Velmi nás v začátku podpořili 
prim. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA, 
a manažerka kvality Mgr. Olga Hasáková, 
MBA. Klinická farmacie byla v té době hlavně  
v Praze a začínala se teprve šířit do periferie 
ČR. Neměl nás kdo odborně vést, v tom to 
bylo nesmírně těžké. Učily jsme se za pocho-
du, učíme se stále a vypadá to, že se budeme 
učit pořád☺. Děkujeme všem lékařům, kteří 
s námi měli, mají a budou mít trpělivost při 
vysvětlování medicínských témat. Je potřeba 
říci, že si lékařů MNO velice vážíme, děkuje-
me jim za vstřícnost a výbornou spolupráci.

Klinická farmacie je v MNO již pět let, jak 
hodnotíte svou dosavadní práci, vývoj?
První rok jsme pravidelně docházely na od-
dělení Chirurgie, kde jsme se po domluvě  
s primářem snažily racionalizovat farmako-
terapeutické postupy – např. v oblasti pre-
vence vzniku hluboké žilní trombózy, léčbě 
akutní pooperační bolesti, prevenci vzniku 
deliria, léčbě nespavosti, nastavení správné 
antibiotické profylaxe před chirurgickými 
výkony apod. Tím jsme se měly příležitost 
mnoho naučit.
Z Chirurgie jsme přešly na Geriatrii, kde 
jsme se již více věnovaly konkrétním pacien-
tům a úzce spolupracovaly s lékaři. Na Geri-
atrii dochází jedna z našich kolegyň dodnes. 
Kromě Geriatrie se našimi domovskými od-
děleními postupně staly ještě Neurochirurgie, 
Interna a Následná intenzivní péče. Na všech 
těchto odděleních provádíme komplexní sys-
tematické hodnocení medikace pacientů.

Jaké je Vaše personální obsazení? 
V roce 2014 jsme začínaly v podobě 1,5 
úvazku, nyní má klinická farmacie 3,0 úvaz-
ků rozdělené mezi čtyři klinické farmaceut-
ky. Dvě kolegyně jsou ještě v předatestační 
přípravě, další kolegyně má mnohaletou za-
hraniční zkušenost s prací klinického farma-
ceuta ve Velké Británii, specializace ji bude 
uznána po vykonání rozdílové zkoušky. Já 
atestovala v oboru klinická farmacie v pro-
sinci 2018.

Patříte organizačně pod Nemocniční lé-
kárnu?
Ano, již od samotného počátku našeho půso-
bení v MNO. Od dubna 2019 jsme odborným 
pracovištěm Klinické farmacie Nemocniční 
lékárny se svým vlastním vedením. Věnuje-
me se pouze klinickofarmaceutické péči. Ve-
lice si vážíme podpory vedoucího lékárníka 
PharmDr. Kamila Hrubého, Ph.D.

Je klinickofarmaceutická péče hrazená  
z veřejného zdravotního pojištění?
Jsem ráda, že již mohu říci, že ano. Od dubna 
tohoto roku nám všechny pojišťovny přislí-
bily hradit výkony klinických farmaceutů, 
které jsou celkem tři: komplexní zhodnocení 
míry rizikovosti pacienta, stanovení plánu ra-
cionalizace farmakoterapie pacienta a ověře-
ní účinnosti stanoveného plánu racionalizace 
farmakoterapie pacienta. Jejich vykazování 
je poměrně složité, trochu nás to zdržuje, 
ale pokud tím klinická farmacie získá peníze  
z pojišťovny pro nemocnici, vyplatí se to. Vše 
by mělo být hrazeno výkonově (1 výkon =  
cca 200 bodů, 1 bod = cca 1 Kč), což pova-
žujeme za skvělé a doufáme, že pojišťovny 
sliby dodrží.

Zmínila jste, že docházíte jen na několik 
oddělení MNO. A co ostatní?
Je pravda, že pravidelně docházíme pouze na 
čtyři oddělení. Podle koncepce České odbor-
né společnosti klinické farmacie by na jed-

noho klinického farmaceuta mělo připadnout 
50 lůžek akutní péče. My při třech úvazcích 
nyní pravidelně systematicky hodnotíme 
medikace cca 150 pacientů, což splňuje po-
žadavky naší koncepce. Více pacientů nemů-
žeme zvládnout, práci bychom byly nuceny 
dělat velmi povrchně a nekvalitně, ve výsled-
ku by to nepřineslo nikomu nic dobrého.
Pro ostatní oddělení a lékaře nemocnice 
fungujeme konziliárně. Telefonicky se sna-
žíme zodpovídat dotazy lékařů v oblasti far-
makoterapie, většinou se zápisem farmako-
terapeutického doporučení ke konkrétnímu 
pacientovi.
V neposlední řadě jsou lékařům všech oddě-
lení k dispozici naše systémové práce, které 
jsou dostupné na intranetu (Dokumenty → 
Klinická farmacie).

A střídáte oddělení po nějakém čase? 
Není to naším cílem. Je to proto, že máme  
v plánu se v nemocnici rozrůstat, ne kočovat. 
Podle důrazného doporučení našich zkuše-
nějších pražských kolegů, kteří byli schopni 
vybudovat velká oddělení klinické farmacie, 
je důležité, aby si každý klinický farmaceut 
držel svoje jedno až dvě oddělení, na které 
dochází. Jedině poté, co získá důvěru lékařů, 
může uplatnit svůj potenciál. Jinak řečeno, 
musí na oddělení zdomácnět. Také se první 
měsíce spíše učíme my od lékařů, a to speci-
fika oboru konkrétního oddělení. Jsme moc 
rády, že tam, kam docházíme, si nás chtějí 
udržet. Těší nás poptávka dalších oddělení  
a věříme, že povede k navýšení počtu úvazků 
pro klinickou farmacii. 

Jakou máte vizi do budoucna?
Samozřejmě, že ideální cílový stav by byl za-
jistit klinickofarmaceutickou péči na vysoké 
úrovni pro všechny hospitalizované pacienty 
naší nemocnice. Další rozšiřování péče závi-
sí mimo jiné na tom, jak bude tato péče hra-
zená ze strany zdravotních pojišťoven a také 

(dokončení na str. 4)

PŘEDSTAVUJEME: Tým klinických farmaceutek

Foto zleva: PharmDr. Hana Nováková, Mgr. Karolína Russ, Mgr. Gabriela Pešková, 
Mgr. Tereza Vaňková
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Péče o pacienty a jejich blízké je pro zdra-
votníky nikdy nekončící proces. Vyléčení 
pacienti odchází, ale další hned vzápětí při-
chází a tak se celý koloběh opakuje stále do-
kola, což může být důvodem ke ztrátě mo-
tivace pro další výkon profese zdravotníka. 
K emoční inteligenci patří např. schopnost 
dokázat sám sebe motivovat a nevzdávat 
se tváří v tvář obtížím a frustraci, schop-
nost ovládat svoje pohnutky, schopnost 
ovládnout svoji náladu a zabránit úzkosti 
a nervozitě, schopnost vcítit se do situace 
druhého člověka a ani v těžkých chvílích 
neztrácet naději. Ten, kdo porozumí svým 
emocím a naučí se s nimi pracovat, naučí 
se také ovládat a korigovat naučené vzor-
ce chování, zlepší své schopnosti zvládat 
vlastní emoce i emoce druhých lidí, naučí 
se některým měkkým technikám úspěšného 
jednání s druhými lidmi a zvládání emočně 
náročných situací, které zdravotníky prová-
zí dennodenně při výkonu své práce.
Je všeobecně známo, že práce ve zdravot-
nictví je také spojena s větší mírou stresu, 
nežli u většiny jiných profesí. Syndrom 
vyhoření je důsledek dlouhodobého stresu 
a od deprese nebo jen prosté únavy se syn-
drom vyhoření liší hlavně tím, že se dotýká 
výhradně krizové situace, která může vést 
až k pochybnostem o významu vykonávané 
práce a tato pochybnost může být důvodem, 
proč zdravotní sestry i lékaři opouštějí ne-
mocniční prostředí. 
Důsledkům nadměrného stresu je možné 

předcházet, stejně tak se dá emoční inteli-
gence zkvalitňovat. Je však potřeba si při-
znat, že na sobě pozorujete změnu chová-
ní... a pak už to chce jen vůli, čas a vědět, 
jak s tím pracovat.
Pro dobré jméno nemocnice je podstatné, 
aby nejen pacient odcházel domů spoko-
jen, protože jej ošetřoval a léčil profesionál  
a jednalo se s ním důstojně, ale pro nemoc-
nici je také velmi podstatné, aby i zaměst-
nanci byli svou profesí naplněni a odcházeli 
domů spokojeni.
Díky kurzům Emoční inteligence a Syndro-
mu vyhoření, které v nemocnici začínáme 
realizovat, dostanou příležitost někteří z Vás 
s pocity popsanými výše pracovat. Věříme, 
že Ti kteří budou kurzy absolvovat, využijí 
nabyté dovednosti nejen v profesním, ale  
i osobním životě, a tím pomůžeme Vám 
zdravotníkům „postarat se také sami o sebe“.
Na podzim 2018 jsme začali připravovat 
žádost o grant u nadačního fondu VÍTKO-
VICE STEEL, která se týkala vzdělávání 
zdravotnických pracovníků se zaměřením 
na zvládání stresu a posílení emoční inteli-
gence. S velkou radostí jsme koncem loň-
ského roku dostali informaci, že náš projekt 
byl podpořen, což bylo zpečetěno podpisem 
smlouvy v lednu 2019. Ihned jsme zača-
li připravovat veřejnou zakázku na výběr 
vhodného dodavatele, která byla v květnu 
uzavřena, a nyní již jednáme s vybraným 
dodavatelem o konkrétní podobě a zajištění 
organizace kurzů.

Možná se ptáte, proč naše energie směřuje 
právě do této oblasti, když Vás třeba víc 
trápí špatný počítač, židle nebo jiné větší 
či menší problémy přímo na pracovišti. 
Díky získání grantu nebudete ochuzeni  
o to, co potřebujete fyzicky na pracovišti, 
nebo že jsme ukrojili kus financí z naše-
ho rozpočtu. Je to nehmotný dar pro Vás, 
pro zdravotníky, na který si sice nebudete 
moci sáhnout, ale věříme, že ti z Vás, kteří 
se kurzů zúčastní, budou tento náš záměr 
hodnotit kladně. 
Kurz „Zvládání stresu ve zdravotnictví – 
prevence syndromu vyhoření“ je dvoudenní 
a „Emoční inteligence – rozvoj a podpora“ 
je jednodenní kurz. Obě tyto akce jsou urče-
ny pro celkem 140 zdravotníků a budou pro-
bíhat mimo areál nemocnice, protože jedině 
tak se mohou všichni celou dobu soustředit 
na obsah, který jim bude prezentátor, který 
má za sebou stovky hodin strávených v ne-
mocničním prostředí, předávat. Účastníci se 
mohou těšit na zkušeného a inspirativního 
lektora. Výuka bude vždy rozdělena do čtyř 
1,5hodinových bloků, s přestávkou na do-
polední i odpolední coffe break a s polední 
pauzou na oběd. Kurzy jsou určeny zdravot-
níkům, kteří pracují na Fifejdách s úvazkem 
minimálně 0,8 a déle než jeden rok. 
Přeji Vám krásné léto a mimořádný prožitek 
nejen z něj, ale také z našich kurzů☺.

Irena Hlavatá
vedoucí Oddělení vzdělávání

Také jste vyčerpaní, vyhořelí a ztrácíte zájem...?

Lékařská pohotovostní služba, Centrální 
sklad a autodílna Městské nemocnice Ostra-
va (MNO) prošly modernizací. Cílem bylo 
snížit jejich energetickou náročnost. Celkové 
náklady projektu se vyšplhaly na 47,8 milio-
nu korun. Na modernizaci přispěje Evropská 
unie 40 % ze způsobilých nákladů projektu 
ve výši 15,5 milionu korun. Realizátorem 
prací byla firma STASEKO PLUS.
„Modernizací jsme snížili energetickou nároč-
nost budov. Díky zateplení střešních a obvodo-
vých plášťů, novým oknům, dveřím a vratům 
se konečná spotřeba energie pro jejich vytápě-
ní sníží o 43 %,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig. 
Pětipodlažní budova Lékařské pohotovostní 
služby, dokončená na počátku 80. let minu-
lého století, neprošla v průběhu let zásadněj-
ší rekonstrukcí. Její modernizace spočívala  
v sanaci a zateplení stávajícího obvodového 
pláště, generální opravě střechy a bezbarié-
rové rampy. Nové je zábradlí u rampy, hro-
mosvody na střeše i fasáda nadzemních pod-
laží. Sokl objektu je z dekorativní mozaikové 
omítky. 
Modernizován byl také centrální sklad Měst-
ské nemocnice Ostrava. Dvoupodlažní ob-
jekt, který byl vybudován na přelomu 70.  
a 80. let minulého století, byl rekonstruován 
poprvé. Také v tomto případě došlo k zatep-
lení střešního a obvodového pláště, výměně 

všech oken a dveří. Demontovány byly oce-
lové okenní mříže, na střeše jsou nové hro-
mosvody. Novou fasádu získala nadzemní 
podlaží objektu, sokl je z dekorativní mozai-
kové omítky. Opraveny byly také venkovní 
podlahy ramp. Její volné okraje byly rovněž 
opatřeny novým zábradlím.
Finanční prostředky na realizaci byly poskyt-
nuty z Fondu pro rozvoj MNO.
Projekt je realizován s finanční podporou 
EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí – prioritní osa 5 
Energetické úspory.

(red)

V areálu nemocnice byly modernizovány 
další budovy

(pokračování ze str. 3)
na dostupnosti specializovaných klinic-
kých farmaceutů.
Osobně se snažím předávat své zkuše-
nosti novým kolegům a pomáhat jim  
v získání specializace v oboru klinická 
farmacie, aby se mohli stát samostatnými 
klinickými farmaceuty. Pevně věřím, že 
díky výkonům klinických farmaceutů se 
staneme už i viditelným finančním příno-
sem pro naši nemocnici. Budoucnost kli-
nické farmacie vidím po vzoru zemí, kde 
je klinická farmacie již pevně a dlouho 
ukotvena v systému zdravotnictví (jako 
např. ve Velké Británii), i ve větší komu-
nikaci s pacienty, jejich edukací v oblasti 
farmakoterapie.

A co na závěr?
Děkujeme všem, kteří podporují klinic-
kou farmacii, současnému vedení MNO. 
Především prim. MUDr. Cyrilu Kučero-
vi a prim. MUDr. Janu Šmídovi, kterým 
vděčíme opravdu za mnohé.

Děkujeme za rozhovor.
(red)

PŘEDSTAVUJEME: 
Tým klinických  
farmaceutek
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ZEBRY  
V NEMOCNICI  
I V KNIHOVNĚ 
Strach, nemoc, odloučení, stáří, umí-
rání… to jsou témata, o kterých si  
s malými dětmi povídáme obvykle jen 
velmi opatrně a zřídka. Mnozí z nás 
těžko hledají slova a formulují věty, 
které by jednoduše a přitom výstižně 
dokázaly vyjádřit složité životní situ-
ace. Naštěstí si můžeme pomoci pří-
běhy zpracovanými v knížkách, kte-
ré nabízíme také v Knihovně města  
Ostravy. 
Výjimečnou autorkou takových knih 
je spisovatelka, ilustrátorka a malířka 
Martina Špinková. O různých podo-
bách strachu, zbytečného i opodstat-
něného, trvalého i překonatelného, 
vypráví v díle Divný brach strach, kte-
ré bylo oceněno v soutěži Nejkrásněj-
ší české knihy roku 2015. Příběh malé 
holčičky, která se musí vyrovnat se 
smrtí milované babičky, zpracovává 
velice laskavým způsobem v knížce 
Anna a Anička – o životě na začátku  
a na konci. Unikátní je také knížka  
s názvem Kocouře, ty se máš. Pojed-
nává o jednom starém strýci a jeho 
pečující rodině a seznamuje malé 
čtenáře s moderními zdravotními 
pomůckami od brýlí, protéz, plen, 
polohovatelných postelí až po navlé-
kač ponožek a také s omezeními, při 
kterých je lidé potřebují. V roce 2017 
byla kniha nominována na Zlatou stu-
hu v kategorii beletrie pro děti.
Nejen rodičům, jejichž děti musí být 
hospitalizovány, vřele doporučujeme 
další titul, jehož je Martina Špinková 
spoluautorkou. Nese název Zebry  
v nemocnici a kromě čtení je určen  
i k hraní a vyrábění, a pomůže tak ma-
lým pacientům ukrátit dlouhou chví-
li na lůžku. V knihovně je k dispozici  
k nahlédnutí.
Všechny výše uvedené knihy po-
cházejí z nakladatelství Cesta domů, 
které vydává publikace pro odbor-
níky i laiky, nemocné i pečující, pro 
děti a jejich rodiče, studenty a učitele  
a přispívá ke zlepšení informovanosti 
o umírání, smrti a péči o umírající. Je 
součástí stejnojmenného hospicové-
ho sdružení, které M. Špinková v roce 
2001 spoluzakládala.
Kompletní nabídku titulů Cesty domů 
si můžete vyhledat v elektronickém 
katalogu na www.kmo.cz, nebo se 
informujte osobně v ústřední knihov-
ně v Ostravě u Sýkorova mostu či  
v kterékoli z 27 poboček v městských 
obvodech. 

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Právo na informace garantuje každému Lis-
tina základních práv a svobod v čl. 17, pod-
le kterého je právo na informace zaručeno  
a lze jej omezit jen zákonem, jde-li o opatře-
ní nezbytná pro ochranu práv a svobod dru-
hých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, 
ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Toto 
právo slouží občanům ke kontrole činnosti 
veřejné správy a umožňuje jim kvalifikova-
ně (a s dostatkem informací) se podílet na 
správě věcí veřejných. Provedení Listinou 
garantovaného práva na informace zabez-
pečuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím („informační zákon“). 
Toliko tedy suché právní předpisy. Jak to vy-
padá v praxi? 
Kdo musí poskytovat informace? Musí 
všechny státní orgány, kraje, města a obce 
a jejich zřízené organizace – tedy i Městská 
nemocnice, a to na základě ústní nebo písem-
né žádosti fyzických a právnických osob. 
Tato žádost může být záludná i v tom, že  
v jednom podání (dopise) je spojena obvykle 
např. se stížností, nebo i s jinými událostmi.
A teď to hlavní, jaké informace můžeme 
(musíme) poskytnout? Zákon nám z povin-
nosti  poskytovat informace naštěstí vylučuje 
utajované informace a dále i osobní a sou-
kromé údaje v plném rozsahu, jež se týkají 
našich zaměstnanců i pacientů, myšleno (až 
na výjimky případů dotazů k vlastní činnosti 
nebo k hospodaření nemocnice) samozřej-
mě především údaje ze zdravotnické nebo 
personální dokumentace. Nemusíme ani po-
skytovat žádné informace o našich vnitřních 
pokynech nebo personálních předpisech, do-

konce ani údaje 
o třetích osobách. 
Naopak musíme po-
skytnout veškeré informace tý-
kající se používání (vynakládání) 
veřejných prostředků, se kterými nemocnice 
hospodaří, včetně identity příjemců těchto 
peněz. Jedná se tedy zejména o obchodní 
partnery-dodavatele. 
Musí se za poskytnutou informaci zaplatit? 
MNO může žádat úhradu ve výši, která ne-
smí přesáhnout náklady spojené s pořízením 
kopií, opatřením technických nosičů dat  
a s odesláním informací žadateli (viz sazeb-
ník). Je na místě i požadavek na úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 
Informace o výši úhrady se musí žadateli 
sdělit před poskytnutím informace a součástí 
této informace musí být poučení o možnosti 
podat proti výši úhrady stížnost, lhůtách, kdy 
ji lze podat, na který úřad a kdo o stížnosti 
bude rozhodovat.
S ohledem na poměrně liberální zákonnou 
úpravu možností takto získat užitečné in-
formace spolu s narůstajícím sebevědomím 
některých našich pacientů a jejich rodin-
ných příslušníků tato příležitost taky narůstá,  
a to při jejich často zkreslené představě do-
zvědět se i věci pro ně pikantní a utajované 
(výši platů a odměn lékařů, sester, či dokonce  
i to, kam kdo jezdí na dovolenou). V tom-
to směru nás všechny však mohu uklidnit – 
nic podobného sdělovat nikomu nemíníme  
a nebudeme. 

Ing. Václav Polok
ombudsman

Svobodný přístup k informacím  
v Městské nemocnici

Srdečně zdravím, 
s radostí posílám poděkování za nádhernou jarní sbírku všem, kteří se do ní zapojili. Da-
rovali jste nám celkem 348 kg velmi pěkného oblečení!!! Kromě oblečení také doplňky, 
boty, hračky, sportovní potřeby, keramiku… Objem a hlavně kvalita sbírky nás velmi po-
těšila, protože je alfou a omegou naší činnosti, moc si toho vážíme a dárcům děkujeme!
Děkuji Vám za skvělou spolupráci a těším se na její pokračování.  
Hana Krylová
Fundraiser Moment
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Děkujeme za Vaši skvělou podporu akce formou zapůjčení sanitního vozu, 
jehož posádku musíme velice pochválit – sestřička Daniela Čajčíková, řidič 
Marek Opustil, a sponzorských dárků. Naše akce letos přilákala téměř 600 dětí 
z 12 ZŠ a MŠ. Celkem přijelo 27 tříd s dětí ve věku od 3 do 10 let. Na programu 
se podílelo cca 250 studentů a vyučujících. Den zdraví natáčela TV POLAR  
a relace proběhla 8. 5. 2019 v 17.25 hod. v pořadu STUDUJ u NÁS. 
Ještě jednou děkujeme za podporu. 

Mgr. Renata Křížová
garant akce

Zúčastnili jsme se Dne zdraví VOŠZ Ostrava

Od poloviny prosince 2018 probíhaly staveb-
ní úpravy ve 4. nadzemním podlaží pavilonu 
E4, kde jsou umístěny pokoje lékařů, pracov-
na pana primáře, sekretariát a zasedací míst-
nost oddělení Chirurgie a úrazové chirurgie.
V prostoru osmi inspekčních pokojů byla 
zrekonstruována hygienická zařízení (umy-
vadla, WC, sprchové kouty), byly vyměně-
ny povrchy podlah, stěn, obklady a dlažby, 
osvětlovací tělesa a instalovány klimatizační 
jednotky.
Součástí této rekonstrukce byla také výměna 
vnitřních svislých a částečně také ležatých 
rozvodů vody a kanalizace v celém pavi-
lonu E4, které byly v havarijním stavu. Ta 
probíhala ve všech podlažích pavilonu E4 
od suterénu po poslední, nejvyšší podlaží  
a týkala se mimo jiné také akutních lůžek 
ARO a chirurgických operačních sálů v 1.  
a 2. nadzemním podlaží, které musely být na 
nutnou dobu uzavřeny. 
Zrekonstruované  pokoje byly během května 
2019 vybaveny novým nábytkem.
Rekonstrukci provedla  stavební společnost 
JVAgro Morava s.r.o. Celkové náklady činily 
4,6 mil Kč.
Rekonstrukce byla realizována z dotace sta-
tutárního města Ostravy, z Fondu pro roz-
voj Městské nemocnice Ostrava a částečně  
z prostředků Městské nemocnice Ostrava.

Úsek náměstka  
pro techniku a provoz

Rekonstrukce inspekčních pokojů v pavilonu E4

Od roku 2009 nemocnice každoročně 
žádá o finanční podporu na specializač-
ní přípravu zdravotnických pracovníků 
v rámci projektu Ministerstva zdravotnic-
tví – Rezidenční místa. Od této doby jsme 
získali příspěvek pro celkem 210 zaměst-
nanců, z toho bylo 123 nelékařů. Tyto po-
čty asi na první pohled nejsou závratné, 
ale pro nemocnici to znamená úsporu 
mzdových prostředků studujících zaměst-
nanců ve výši 39 mil. Kč, což určitě není 
málo. Počty přidělených míst na rok 2019 
pro nelékařské profese již známe a ve stu-
diu bude podpořeno celkem 13 zájemců, 
a to v přípravě v oborech intenzivní péče, 
perioperační péče, klinická biochemie  
a klinická logopedie. Vybraní zaměstnan-
ci musí začít s přípravou v letošním roce  
a tuto ukončit dle předem daného časové-
ho harmonogramu. 
Zájemci o studium v dalším roce se mů-
žou hlásit na e-mail vzdelavani@mnof.cz 
nebo koncem roku svému vedoucímu. Po-
čty přidělených míst pro lékařské profese 
budeme znát také již začátkem července. 
Tyto jsou určeny především pro letošní 
nebo loňské absolventy lékařských fakult 
a to pouze ve vybraných oborech, které 
MZ pro daný rok podpořilo.

Irena Hlavatá
vedoucí Oddělení vzdělávání

Rezidenční místa 2019
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Mezinárodní den sester je oslavován na celém 
světě vždy 12. května u příležitosti výročí na-
rozenin významné sestry historie světového 
ošetřovatelství Florence Nightingale. V České 
republice se tato tradice ujala teprve ve druhé 
polovině 90. let 20. století. 
Florence byla zakladatelkou první ošetřo-
vatelské školy, položila základy pro kvalitu  
a výzkum v ošetřovatelství a svými kroky vý-
znamně přispěla ke zvýšení prestiže povolání 
zdravotní sestry. 
Počátky českého ošetřovatelství sahají až do 
10. století, v té době bylo poskytováno bez 
odborného vzdělání. První instituce poskytu-
jící odborné vzdělání v oblasti ošetřovatelství 
se datují na přelom 18. a 19. století. Pozice 

všeobecné sestry v ČR si prošla od porevoluč-
ního období významným vývojem a růstem. 
Ze sester se staly samostatné, vzdělané  
a sebevědomé členky zdravotnického týmu. 
Mnohdy lze říct, že je sestra univerzálním 
pracovníkem, který je schopen zvládnout ši-
roké spektrum činností počínaje schopností 
ovládat složité technologie až po znalosti spe-
cifických odborných postupů. 
Sestra musí být diplomat, musí být schopna luš-
tit šifry (ordinace) a při akreditačních šetřeních 
občas obhájit i to, co není plně v její kompetenci. 
Proto všem sestrám naší nemocnice patří ve-
liký respekt a dík za jejich práci, kterou nejen 
pro naše pacienty dělají. 

Úsek ošetřovatelství 

V květnu slavily sestry svůj svátek
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Počátky fungování Dermatovenerologie (tzv. 
Kožního oddělení) v naší nemocnici se da-
tují již od 20. let minulého století, kdy mělo 
tehdejší Kožní oddělení lůžkovou kapacitu  
154 lůžek. V současné době je spektrum péče 
oddělení stále velmi široké, Dermatonero-
logie je interdisciplinárním oborem, který 
je v posledních desetiletích díky pokrokům 
v molekulární biologii a imunologii rozvíjen 
a jehož léčebné metody se velmi rozšířily  
a změnily. Velkou část nemocných lze léčit 
ambulantně a v denních stacionářích.
Jak dospělým, tak dětským pacientům naše-
ho regionu poskytujeme v nově zrekonstruo-
vaných ambulantních prostorách komplexní 
specializovanou lékařskou péči. Spektrum na-
bízených služeb je velmi široké. Nabízíme na-
příklad preventivní vyšetření pigmentových 
projevů manuálním dermatoskopem, který 
umožňuje lépe posoudit jeho strukturu. Kryo-

terapii, kdy pomocí působením nízké teploty 
dochází k šetrné likvidaci bradavic, fibromů, 
molusek, stařeckých bradavic, jizev po akné 
apod. Provádíme aplikaci epikutánních testů 
(testy kontaktní přecitlivělosti), můžeme tak 
zjistit alergii na kovy, složky kosmetiky, bar-
viva a další látky.
Na zákrokovém sálku provádíme dermatochi-
rurgické výkony v lokální anestezii. Např. od-
stranění pigmentových znamének, drobných 
kožních útvarů, včetně odběrů vzorků k his-
tologickému vyšetření. Za úhradu pak dle 
platného ceníku provádíme odstranění proje-
vů degenerace kůže a některých chorobných 
změn pomocí kauterizace, tekutého dusíku 
nebo jiných postupů.  
Naše venerologická ambulance zajišťuje vy-
šetření pacientů s podezřením na pohlavně 
přenosné choroby. V případě potvrzení po-
hlavní choroby (kapavka, syfylis) pak depis-
tážní šetření a pravidelné kontroly po léčbě. 
Ambulance léčby chronických ran je zamě-
řena na léčbu všech chronických a nehojících 
se defektů za použití moderních speciálních 
materiálů, včetně klasických terapeutických 
postupů. 
Do naší ambulance léčby otoků přichází pa-
cienti s otoky různých příčin. Lymfodrenáže 
provádějí proškolené sestry. Úspěšně redu-
kujeme nebo odstraňujeme pomocí ručních  
a přístrojových  lymfomasáží otoky způsobe-
né nedostatečnou funkcí lymfatických cest, 

např. z důvodu cévní nedostatečnosti, ná-
sledků onkologické léčby, poúrazových sta-
vů atd. Součástí léčby je lymfotaping, který 
je využíván v místech, kde není možný jiný 
druh komprese. Lymfodrenáže pomáhají eli-
minovat otoky různého původu, mírní syn-
drom těžkých nohou, podporují a urychlují 
detoxikaci, zlepšují látkovou výměnu, posi-
lují celkovou obranyschopnost, napomáhají 
regeneraci organismu po úrazech a operacích, 
potlačují projevy celulitidy nebo jako součást 
rekonvalescence po liposukci v oblasti stehen 
a hýždí. V případě zdravotní indikace výko-
nu lymfodrenáže je tento výkon plně hrazen 
ze zdravotního pojištění. Zájemci, kteří chtějí 
využít lymfodrenáže z kosmetických důvodů, 
si tento výkon platí. 
Součástí ambulance léčby otoků je také svět-
loléčba a léčba terapeutickým laserem. Pomo-
cí UVA a UVB záření léčíme projevy lupénky, 
vitiliga, plošné projevy akné, některé druhy 
dermatitid aj. Světloléčbu lze využít také k ur-
čování citlivosti kůže na sluneční záření nebo 
také jako přípravu před pobytem u moře za 
úhradu dle platného ceníku. Léčba terapeutic-
kým laserem se využívá k regeneraci a okysli-
čení tkáně, odstranění zánětlivých procesů či 
urychlení hojení ran a jizev. Jedná se o léčbu 
např. periorální dermatitidy, akné, koloidních 
jizev nebo oparů. 
Kůže je zrcadlem našeho života, pečujte o ni 
a dle potřeby využijte služeb našeho oddělení, 
kde vás bude ošetřovat erudovaný tým nelékař-
ské a lékařského zdravotnického personálu.

Ceník vybraných výkonů našeho oddělení

 
Bc. Irena Gavelcziková

vrchní sestra Dermatovenerologie

KOŽNÍ NEJSOU JEN MASTIČKY

Určování individuální citlivosti 
kůže na sluneční záření

90 Kč

Fototerapie – příprava před  
pobytem u moře 1x

30 Kč

Lymfodrenáž z kosmetických 
důvodů (přístrojová ) 1x 

250 Kč

Manuální lymfodrenáž 400 Kč
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Uběhly již tři roky, co jsme se měli možnost 
poprvé setkat a zároveň zapojit do projektu 
Nadačního fondu LA VIDA LOCA „Život 
v kufříku“. Autorkou iniciativy je Michaela 
Chmelařová, vrchní sestra dětského odděle-
ní Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
v Praze. Projekt vybavuje opuštěné děti na 
jejich životní pouť kufříkem, který obsahuje 
předměty, které jim budou už navždy připo-
mínat základní informace o jejich narození 
a uchovají vzpomínky na tuto dobu a dobu 
krátce po něm. Městská nemocnice Ostrava 
se stala čtvrtou nemocnicí v České republice 
a druhou na Moravě a ve Slezsku, kde byl 
tento projekt zahájen.
Zhruba 500 dětí ročně se v České republi-
ce po narození ocitne v kojeneckém ústavu 
nebo pěstounské péči. Během prvních let 
svého života možná vystřídají i několik míst 
a často tak přijdou o základní informace  
o svém narození a své minulosti. A proto ta-
kové děti při odchodu z oddělení Dětského 
lékařství Městské nemocnice Ostrava dosta-
nou kufřík, ve kterém si odnáší přesné in-

formace spojené s jejich příchodem na svět. 
„Na jaře k nám doputovala již čtvrtá sada 
kufříků a jsme rády, že opuštěné děti může-
me podpořit alespoň tímto způsobem a že 
jim ukážeme i vlastní tvorbou to, že i když 
je rodiče opustili, tak jsme na ně alespoň my 
nezapomněly, že je to skutečný človíček, na 
kterém nám, sestrám, záleží,“ říká vrchní 
sestra oddělení Dětského lékařství Jana Ša-
dibolová.
Kufřík obsahuje tyto předměty a informace:
•  první fotografie miminka
•  otisk ručičky a nožičky
•  váha a délka miminka
•   osobní přání do života od sestřiček, které se 

o miminko staraly
•  fotografie sestřiček
•  fotografie porodnice
•  první botičky
•  první obleček
•  první hračka
•  kojenecká láhev a dudlík
•  výtisk novin ze dne narození miminka

Bc. Lucie Branná

Projekt Život v kufříku – jste s námi už 3 roky

Mezinárodní den dětí se slavil v naší ne-
mocnici pod záštitou nového, velmi štědré-
ho sponzora JARO – pojišťovací a finanční 
společnost, jejíž vedoucí a zaměstnanci  
z Ostravy zakoupili dárky pro děti, pomůc-
ky na tvoření.
Většina dětských pacientů se, bohužel, 
tvoření v herničce nemohla zúčastnit díky 
zdravotnímu stavu, ale zástupci sponzora 
obešli pokoje a trička s motivy na přání jim 
vyrobili. 
Barvy a šablony na tvoření zapůjčila Tere-
za Janáčková z výtvarného centra STOJAN  
v Ostravě – Mariánských Horách.

DĚKUJEME, 
ŽE S NÁMI POMÁHÁTE!!!

(red)

DEN DĚTÍ S ADROU
Děkujeme paní Hance Staňkové z firmy 
Melone studio za návštěvu našich nemoc-
ných pacientů spojenou s výrobou krás-
ných odznaků.

Dětské lékařství

Děkujeme žákům ZŠ Gajdošova
Srdce vyrobili žáci 4. třídy ZŠ Gajdošova 
v rámci  projektu Srdce s láskou darované 
a spolu s paní učitelkou Mgr. Táňou Koš-
ťálovou a paní asistentkou Bc. Michaelou 
Obrusníkovou přišli předat na naše oddě-
lení Kardiologie.
Děkujeme. (red) 

PODĚKOVÁNÍ 

SRDCE S LÁSKOU 
DAROVANÉ
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Nadace Křižovatka předala darem dětské-
mu oddělení 12 monitorů dechu v hodno-
tě 24.000 Kč. Přístroje z rukou Ing. Lenky 
Kviatskovské převzala primářka oddělení 
MUDr. Alice Nogolová. Předávání se zúčast-
nila také vrchní sestra Mgr. Jana Šadibolová, 
za vedení nemocnice Mgr. Marcela Muraso-
vá a Mgr. Kateřina Kyselá, MBA. Zakoupení 
přístrojů do ostravské nemocnice sponzoro-
valy společnosti VEOLIA ENERGIE, Kon-
tejnery Ostrava a EVENT FOR LIFE. 
„Během prvního roku života dítěte může do-
jít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce 
k zástavě dechu. Zpomalení, nebo dokonce 
zástavu dechu může způsobit jak syndrom 
náhlého úmrtí kojenců, tak nachlazení, vyso-
ké horečky či jiný chorobný stav. Při dechové 
zástavě delší než 20 vteřin nebo při snížení 
dechové frekvence pod 10 dechů za minutu 
upozorní zvukový a světelný signál přístroje 
personál nemocnice nebo rodiče, díky če-
muž může být dítěti ihned poskytnuta prv-
ní pomoc. Monitor zároveň dokáže odhalit  
i mělké dýchání či apnoické pauzy,“ popsala  
Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace. 

O Nadaci Křižovatka 
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace  
v České republice aktivně věnuje podpoře 
povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech 
ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. 
Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace 
vybavit české nemocnice a porodnice moni-
tory dechu Babysense, který je registrován 
u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdra-
votnická pomůcka a prošel několikaletými 
klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá 

nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy 
(bezdeší) a jakékoliv nepravidelnosti dechu 
děťátka. V případě potíží okamžitě spustí 
alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který 
může včas poskytnout dítěti první pomoc. 

O projektu „Maminko, dýchám“ 
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dý-
chám“ je vybavit monitorem dechu každou 
postýlku pro miminko na porodnických, no-
vorozeneckých a JIP odděleních nemocnic  
v České republice. Dále pak umožnit rodi-
čům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně 
nutné období, když odcházejí z porodnice se 
svým děťátkem domů. 

Společně s Nadací Křižovatka může pomá-
hat každý – stačí zaslat libovolnou částku na 
číslo účtu nadace: 

Konto Nadace Křižovatka: 
7608414/0600 
(MONETA Money Bank) 

Konto veřejné sbírky 
„Maminko, dýchám“: 
4010040100/6800 (Sberbank CZ) 

Děkujeme všem laskavým dárcům za podpo-
ru a finanční pomoc.

(red)

Novorozené děti  
bude hlídat 12 nových monitorů dechu

Poslední dubnovou sobotu proběhl 3. roč-
ník Polanského běhu. Výtěžek je věnovaný 
podpoře novorozeneckých oddělení Fakult-
ní a Městské nemocnice Ostrava. 
Akce se zúčastnilo něco málo přes 600 ak-
tivních běžců. Jako už minulý ročník i letoš-

ní rok se naše sestřičky, lékaři, v čele s paní 
primářkou Nogolovou, i jejich děti běhu v 
hojném počtu zúčastnili. 
V loňském roce jsme naše barvy hájili v 
červených tričkách, letos jsme reprezen-
tovali v žlutozelených se známým logem 

motýlka… otisku miminkovských nožiček.
Všem účastníkům, ať už běželi, nebo nás 
byli „jen“ podpořit na místě, děkuji.

Mgr. Jana Šadibolová 
vrchní sestra Dětského lékařství

Polanský charitativní běh – Každý je jednou na startu
Tohle všechno jsme dostali! Děkujeme!!!

zleva K. Kyselá, J. Šadibolová, L. Kviatkovská, A. Nogolová, Š. Pokorníková, M. Murasová
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V pátek 3. května proběhl v naší porodnici 
Den otevřených dveří. Letošní ročník byl 
velmi vydařený, zúčastnilo se jej bezmála 
300 návštěvníků! 
Děkujeme budoucím maminkám, že nás 
přišly navštívit a vytvořily příjemné odpo-
ledne v naší porodnici. Velké díky patří také 

firmám, asociaci dul a sestřičkám z novo-
rozeneckého oddělení, zkrátka všem, kteří 
pomohli celou atmosféru vytvořit. 
Budeme se na Vás těšit při pravidelných 
exkurzích, předporodních kurzech nebo  
u porodu. Jsme tady pro vás 24 hodin denně.

Kolektiv porodnice

Porodní sál praskal ve švech

Jaro už bylo v plném proudu, všechno 
rostlo a kvetlo. A k tomuto ročnímu 
období patří neodmyslitelně také nej-
významnější křesťanské svátky, Veli-
konoce.
Pro pacienty v Léčebně dlouhodobě ne-
mocných a Domu sociálních služeb pro 
tyto slavnostní chvíle připravila paní 
Olga Jarošová, koordinátorka dobro-
volnického centra ADRY, ve spolupráci  
s naší nemocnicí posezení u kávy a čaje 
se zdobením velikonočních perníčků. 
Příjemná akce se uskutečnila za účasti 
dobrovolníků, kteří ochotně pomáhali 
seniorům v jejich kreativní tvorbě. Umě-
lecky vydařené perníčky byly účastníky 
náležitě obdivovány, a pokud se zdobení 
zrovna nezdařilo, nevadilo… ihned se 
zkonzumovaly. Ostatně – i ty výtvarně 
zdařilé byly nakonec snědeny a nutno 
poznamenat, že chutnaly velmi dobře.
Velké poděkování patří paní Kristině 
Bryxí, která pro toto tvůrčí posezení 
upekla a darovala vydařené perníčky 
nápaditých jarních tvarů, které pomáhal 
vykrajovat šikovný Tomášek.
Dík patří rovněž zaměstnancům LDN  
a DSS, kteří i přes komplikace spojené  
s probíhající rekonstrukcí budov neváha-
li a velikonoční akci pro pacienty a uži-
vatele pomohli zorganizovat a podíleli se 
na její realizaci.

Mgr. Alice Zigová
koordinátorka pro dobrovolnictví v MNO

JARO  
V RADVANICÍCH

Základní škola při Fakultní nemocnici  
v Hradci Králové uspořádala 2. ročník vý-
tvarné soutěže „Nemocniční zajíček“. Tato 
soutěž je určena pro mateřské školy a zá-
kladní školy při zdravotnických zařízeních  
a dětských léčebnách v České republice. 
Došlé práce jsou vystaveny a hodnoceny 
tříčlennou porotou podle věkových katego-
rií. Nápadité a originální výrobky dětí z ma-
teřských a základních škol jsou po zásluze 
odměněny. 
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo  
18 škol při zdravotnických zařízeních. Za-
slali jsme devět prací našich dětských paci-
entů, kteří leželi na  oddělení velkých dětí, 
a všechny byly oceněny. Pět dětí získalo  
2. cenu za velikonoční motivy a čtyři z nich 
mimořádné ocenění za motivy jara.
Protože už všichni účastníci soutěže byli pro-

puštěni domů, diplomy a malá odměna s po-
děkováním jim byla zaslána poštou.
Všem moc gratulujeme!

Mgr. Iveta Tomaškovičová
pedagožka MŠ a ZŠ při nemocnici

Výtvarná soutěž „Nemocniční zajíček“
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www.csob.cz            800 300 300

ČSOB připravila balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance .
Abyste je mohli využít, stačí nechat si zasílat výplatu na účet u ČSOB, Ery nebo Poštovní spořitelny.
Pokud má i váš zaměstnavatel účet u nás, výplata vám přijde ve stejný den, kdy vám ji odešle.

–  u společnosti ČSOB Leasing
–  na Doplňkové penzijní spoření
–

Výhody ČSOB Motivačního programu
Produkt Zvýhodnění Podmínky

Účet s neomezeným počtem plateb, 
výběrů z našich bankomatů 
a 2 platebními kartami zdarma

Plus Konto Vedení účtu zdarma Zasílání mzdy na účet u ČSOB, Ery
nebo Poštovní spořitelny

Bezkontaktní nálepka běžného účtu Vedení zdarma měsíci 

Kreditní karta World platby Vedení zdarma

Půjčka na cokoliv Neúčelová půjčka, u které nemusíte 
uvádět účel slevami. Konečná úroková sazba nesmí 

klesnout pod minimální roční úrokovou 
sazbu uvedenou v oznámení ČSOB, a. s., 
o stanovených úrokových podmínkách
vkladů a úvěrů.

Půjčka na lepší bydlení Půjčka na pořízení či modernizaci 
bydlení 

Konsolidace úvěrových produktů

Pojištění Náš domov Pojištění movitého i nemovitého 
majetku

Pojištění Naše auto Komplexní pojištění auta

Pojištění právní ochrany Právní servis pro vás a vaši rodinu

Pojištění Naše odpovědnost Pojištění občanské a pracovní 
odpovědnosti

Investiční fondy Zhodnocení peněz Platí na vybrané fondy

 

Zaměstnanecké výhody vám rádi zařídíme i ve Finančních centrech nebo v pobočkách České pošty.
Výhody pro vás se nemění, ale produkty mají jiné názvy nebo odlišné parametry.

Další informace vám rádi sdělíme v pobočkách ČSOB
ČSOB pobočka Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 150
J. Němec, mobil: 603 801 534;  e-mail: jnemec@csob.cz
ČSOB pobočka Ostrava - centrum,  Hollarova 5  
P. Holešová, mobil:  733 800 424;  e-mail: pholesova@csob.cz

ČSOB Motivační program

Přehled všech výhod ČSOB Motivačního programu najdete také na www.motivacniprogram.csob.cz. 
Nabídka je určená jen zaměstnancům vaší společnosti, zobrazí se až po zadání přihlašovacích údajů:

Uživatelské jméno: 
Heslo: 

Zaměstnanecké výhody vám rádi zařídíme i ve Finančních centrech nebo pobočkách České pošty. 
Výhody pro vás se nemění, produkty ale mají jiné názvy nebo odlišné parametry.

Další informace vám rádi sdělíme v pobočce ČSOB:
Adresa:
Pracovní doba:
Nebo na následujících kontaktech:
Tel.:     / Mobil:          / E-mail: 

Poskytovatelem doplňkového penzijního spoření je ČSOB Penzijní společnost. Poskytovatelem pojištění 

ČSOB připravila 

balíček nadstandardních výhod

 pro všechny zaměstnance společnosti Městské nemocnice Ostrava.
  

 Abyste je mohli využít, stačí nechat si zasílat výplatu na účet u ČSOB nebo Poštovní spořitelny. 
 

         ČSOB Motivační program

Výhody ČSOB Motivačního programu    
Produkt Zvýhodnění

Plus Konto
Účet s neomezeným počtem plateb,
výběrů z našich bankomatů
a s 2 platebními kartami zdarma.

 Vedení účtu zdarma, stačí si na něj nechat posílat mzdu

Bezkontaktní nálepka Platební nálepka k debetní kartě  
běžného účtu Vedení zdarma

Kreditní karta Standard Vedení zdarma, stačí kartou zaplatit 3 000 Kč měsíčně.

Půjčka na cokoliv Neúčelová půjčka, u které nemusíte 
uvádět účel

Půjčka na lepší bydlení Půjčka na pořízení či modernizaci 
bydlení
Konsolidace úvěrových produktů

Hypotéka Financování vašeho bydlení Zdarma 
Autopůjčka Půjčka na nové nebo ojeté vozidlo
Pojištění Náš domov Pojištění movitého i nemovitého majetku
Pojištění Naše auto Komplexní pojištění auta
Pojištění právní ochrany Právní servis pro vás a vaší rodinu

Sleva na pojistném 5 %, v případě uzavření více pojištění sleva 10 %.Pojištění Naše odpovědnost Pojištění občanské a pracovní odpovědnosti
Pojištění internetových 
rizik Ochrana proti rizikům na internetu

Investiční fondy Zhodnocení peněz Sleva na vstupním poplatku 50 %

Stavební spoření Spoření se státní podporou Prémie až 1000 Kč

Přehled všech výhod ČSOB Motivačního programu najdete také na www.motivacniprogram.csob.cz 
Nabídka je určená jen zaměstnancům vaší společnosti, zobrazí se až po zadání přihlašovacích údajů:
Uživatelské jméno: mnof     Heslo: mnof987

 

 
Poskytovatelem hypotéky je Hypoteční banka, a.s.  Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s.,
člen holdingu ČSOB. Poskytovatelem �nancování automobilů je společnost ČSOB Leasing, a.s.
Vzorový příklad: ČSOB Půjčka na cokoliv ve výši 100 000 Kč se splatností 4 roky: RPSN 5,0 %.
pevná úroková sazba 4,9 %, měsíční splátka 2 298 Kč, Celkem k úhradě 110 323 Kč. Autopůjčka: Pořizovací
cena vozu (PC) 400 000 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 25% PC, RPSN 10,4304 %, výpůjční úroková sazba
3,99 %, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, celková výše spotřebitelského úvěru 300 000 Kč, doba trvání
60 měsíců, měsíční splátka úvěru 5 523,60 Kč, náklady na pojištění 845 Kč (hav. i pov., Škoda Octavia 1.2),
celková měsíční splátka včetně pojištění odpovědnosti i havarijního pojištění 6 368,60 Kč, celková částka
splatná spotřebitelem* 382 116 Kč. Havarijní pojištění předmětu i pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla se sjednává jako povinná doplňková služba. Nejedná se o návrh 
na uzavření smlouvy. Reprezentativní příklad k hypotéce najdete na www.csob.cz. 
Slevu u inestic nelze uplatnit u fondu ČSOB Premiera.

 

Garantovaná sazba 4, 9 % p. a. (RPSN 5,0%) platná do odvolání.

Akční sazba 3, 99 % p. a. platná do 30. 6. 2019

Karta, která prodlouží záruku o 1 rok

Přefinancování půjček

Sleva na pojistném 15% + odměna 20% z uhrazeného pojistného
po dobu prvních 2 let (odměna celkem 40%) - platí až do odvolání

balíček nadstandardních výhod
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Náš kama-
rád Krteček 
zjistil, že se 
sluníčko pro-
budilo a po- 
slalo na zem 
ty nejteplejší 
paprsky, které 
mělo po ruce. 
Samou radostí 
pozval Krte-

ček své kamarády na velkou jarní slavnost 
na louku. K tanci všem hráli probuzení 
čmeláci, komáři a cvrčkové. 
I my děti jsme společně s rodiči oslavily 
jarní svátky Velikonoce vesele a tvořivě. 
Zazpívaly jsme rodičům velikonoční ko-
ledu s pomlázkou, společně pak ozdobi-
li kraslice a vytvořili si košíček. Domů si 
děti odnesly vlastnoručně zasetou travičku  
s kuřátkem a velikonočním zajíčkem. At-
mosféru dotvářelo velikonoční pohoště-
ní pro rodiče a děti, které zajistil vedoucí 
kuchyně pan Petr Hikl a paní Iva Reková. 
Moc děkujeme za příjemnou spolupráci.
Navštívily jsme také velikonoční jarmark 
na Masarykově náměstí, kde jsme vidě-
ly domácí zvířátka na dvorečku: slepici 
a kohouta, kozu s kůzlátkem a domácí 
králíčky. Moc se nám líbily řezbářské 
výrobky ze dřeva, malované kraslice  
a pomlázky. 

,,Maminko, mámo, já Tě má rád, chtěl bych 
Ti něco k Tvému svátku dát…“, touhle 
písničkou jsme oslavily svátek maminek 
14. května a taky vytvořily společně s ma-
minkou dáreček – náramek a fotorámeček. 
Také děkujeme paní vizážistce Zuzaně Ká-
ňové Zvěřinské za kompletní image, kterou 
poskytla každé z našich maminek.
Přijaly jsme pozvání na zábavný program 
,,Jedeme na Safari“ a společně s Míšou Rů-
žičkovou jsme tančily a zpívaly až na Safari.
Mezinárodní den dětí jsme oslavily v diva-
dle loutek Ostrava. Viděly jsme a slyšely 
hudební pohádku,, Kocourek Modroočko“, 
a uvědomily si, jak se máme my dvojnožci 
na světě krásně. Nastává čas letních prázd-
nin a dovolené, a proto ,,Hurá, ať žije léto!“.

Bc. Jarmila Žvaková
vedoucí pedagog

Naše nemocnice má od dubna letošního roku 
první „zcela“ oficiální facebookové strán-
ky se známými správci a jasnými pravidly. 
Všechny jiné neoficiální účty se nám podaři-
lo deaktivovat, zbývá jedna veřejná skupina, 
na jejímž odstranění intenzivně pracujeme. 
Na našich stránkách se můžete pravidelně se-

tkávat s aktuálními příspěvky z našich Fifejd 
a také s nabídkou volných pracovních míst. 
Staňte se fanoušky, sdílejte, lajkujte. Pište 
nám své náměty na zveřejnění, podělte se se 
vším, co bychom na FB mohli zveřejnit. Na 
oddělení s Vámi nejsme a budeme rádi za ka-
ždý zajímavý námět (zpravodaj@mnof.cz).

Kromě tohoto FB stále mají své stránky: Po-
rodnice Fifejdy i s Instagramem, Novoroze-
necké oddělení Fifejdy, Dětský rehabilitační 
stacionář při MNO, p. o. 
Buďte s námi ve spojení!!!

Bc. Lucie Branná
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FIREMNÍ ŠKOLIČKA SRDÍČKO
Přišlo jaro k nám 

V měsíci květnu a červnu 
oslavili významné  
pracovní výročí:

40 let v MNO
Alena Vašková

35 let v MNO
Michaela Strachanová

30 let v MNO
Marcela Cágová

Mgr. Renata Folwarczná

25 let v MNO
Marcela Falhauerová

Iveta Neuwirtová
Hana Biedroňová
Ing. Petr Částka 

Mgr. Eva Fellerová 
Mgr. Irena Haltofová 

Jana Hurinová 
Alena Kaletová 
Jana Knapíková
Jaroslav Linek 

Mgr. Marcela Murasová 
Eva Wollinová   

20 let v MNO
Vladimíra Plevová 

Marcela Dobrovolná
Zdeňka Gotzmannová, DiS.

Kateřina Jaskulová 
Petra Kramná

Gratulujeme!!!

LIKUJ, SLEDUJ, SDÍLEJ – FIFEJDY MAJÍ OFICIÁLNÍ FACEBOOK


