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žijeme v pří-
liš dynamické 
době, v době, 
ve které se 
obecně oče-
kává, že musí 
všichni pra-
covat rychle-
ji, aktivněji 
a lépe, více 
se prosazuje 
individualis-
mus, výkon-
nost, efekti-
vita a méně se bere ohled na vztahy, lásku 
a toleranci. 
Generace, která vyrůstala v jedné době, 
má stejné ideály a představy a mísí se 
s generací jinou, která je má zase své, pro-
tože ji ovlivňují jiné socioekonomické, 
politické či technologické faktory. 
Na pracovištích většiny zaměstnavatelů, 
kde se tyto generace potkávají, je nároč-
né toto prolínání zvládnout. A u nás na 
Fifejdách to není jiné. Naši nejmladší 
zaměstnanci, představitelé generace Z, 

(dokončení na str. 2)

Zaměstnanci  
naší nemocnice  
na Fifejdách,

Maminka Barbora z Děhylova si naši po-
rodnici nevybrala náhodou: „Už jsem v této 
porodnici rodila svou první dcerku a vlastně 
všichni mí blízcí jsou narození na Fifejdách, 
takže je to taková naše srdeční záležitost.“  
U porodu nechyběl ani partner Honza. Doma 
se na „Mandarinku“ těší i starší sestřička  
Terezka.
„Jsem velmi rád, že mohu pogratulovat ke 
krásné holčičce, přeji pevné zdraví, ať Vám 
malá dělá jen radost. A zároveň jménem od-
dělení Gynekologie a porodnictví děkuji, že 
jste si k porodu vybrala právě naši nemocni-
ci,“ jako první paní Barboře popřál a předal 
kytici primář oddělení MUDr. Marek Ožana. 

Za vedení Městské nemocnice přišly mamin-
ce  blahopřát Mgr. Kamila Majkusová, Ph.D., 
za úsek ošetřovatelství a náměstkyně Mgr. 
Kateřina Kyselá. Kromě krásné kytice obdr-
žela maminka z rukou Terezy Skřivánkové 
dárkové poukázky v hodnotě 5 000 Kč, které 
věnovalo obchodní a zábavní centrum Fo-
rum Nová Karolina. „Gratulujeme rodičům  
k dalšímu přírůstku do rodiny a přejeme Ma-
gdalénce šťastný vstup do života. Věříme, 
že dárkový poukaz udělá radost celé rodině 
nebo bude odměnou pro maminku Barboru.“
„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, 
také děkuji obchodnímu centru, které svým 
darem naše maminky vždy potěší,“ dodal na 
závěr primář MUDr. Marek Ožana.
Vzhledem k množství maminek, které si po-
rodnici na Fifejdách vybírají, lze směle před-
pokládat, že se i letos počet porodů za rok 
přehoupne přes magickou hranici 1600. 

(red)

Městská nemocnice Ostrava přivítala  
v tropickém dni letošní 1000. miminko

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na „Den zaměstnanců MNO“, 
který se koná dne 21. 9. 2018 od 16:00 hodin v hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

Na programu budou sportovní a společenské aktivity, široká nabídka jídla, pití a také kulturní vystoupení:  
Miroslav  Donutil, Stand up comedy Milostný trojúhelník (Geislerová, Pavlásek, Zbrožek), Rock&Roll Band Marcela 
Woodmana, Jožka Šmukař, protagonisté muzikálu Děti ráje, Mig 21, Manic Street Medics, Dj Lumír Mořkovský.

Za vedení Městské nemocnice Vás srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi.

Ve čtvrtek 9. srpna 2018 se na oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice 
Ostrava narodilo letošní již tisící miminko. Magdaléna Vítečková přišla na svět pět mi-
nut před jedenáctou hodinou. Po narození měřila 48 centimetrů a vážila 3350 gramů.
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Nemocnice… tak tady pracujeme

Paní Anna Valečková. Původně prodavačka. V Dětském rehabilitačním stacionáři na-
stoupila v roce 1995 jako pomocná síla na úklid. Brzo objevili její mimořádný talent pro 
práci s dětmi. 22 let jako ošetřovatelka na fyzioterapii. Děkujeme!

foto S. Antoš

Od roku 2005 je nedílnou součástí práce 
neurologa léčba ischemické cévní mozkové 
příhody pomocí intravenózní trombolýzy. 
Jedná se o účinnou a velmi bezpečnou léčbu 
akutního uzávěru mozkových cév. Limitem 
je účinnost na otevření uzávěru velkých 
mozkových cév. Zde výborně funguje me-
chanická trombectomie. Studie publikované 
v roce 2014 prokázaly benefit této metody 
nad intravenózní trombolýzou. Mechanická 
trombectomie však může být poskytována 
pouze ve specializovaných centrech (KCC) 
a je velmi náročná na kvalifikovaný per-
sonál. Je velmi ekonomicky nákladná. Od 
roku 2014 se rovněž v odborných kruzích 
diskutuje o tom, který pacient s akutním ik-
tem má být vezen do iktového centra (zde je 
podávána pouze intravenózní trombolýza)  
a který pacient má být vezen k trombecto-
mii do KCC. Na tuto otázku se pokusil od-
povědět projekt Iktová karta vypracovaný 
doc. Barem a prim. Václavíkem a realizo-
vaný v ostravských iktových centrech. Byla 
vypracována karta, kterou vyplní záchranář 
v terénu u pacienta. Karta obsahuje jedno-
duchý test, který pomáhá ve stanovení dia-
gnózy cévní mozkové příhody (tzv. FAST 
test). Co ji odlišuje od ostatních testů? Jsou 
to další otázky na stanovení tíže ochrnutí 
horních a dolních končetin a postižení pou-
ze jedné strany těla. Tento test byl hodnocen 
studií v roce 2015 a byl vyhodnocen jako 
vysoce citlivý pro stanovení pravděpodob-
ného uzávěru velké mozkové cévy. Stručně 
řečeno, pokud je test pozitivní, pacient bude 
vezen do centra, které může provést trom-
bectomii, a bude tam pak předán v co nej-
kratším možném čase. Čas je v léčbě akutní 
cévní mozkové příhody klíčový. Pokud je 
léčba poskytnuta do hodiny od vzniku mrt-
vice, je výrazně účinnější než na konci tera-
peutického okna.

Jako klíčová se v průběhu testování projevila 
erudice záchranářů, tedy to jak každý jeden 
záchranář hodnotí stupeň postižení. Záchra-
náři v klinické praxi byli proškoleni pomocí 
webových seminářů a natočených krátkých 
videí a postupně prošli i osobním proško-
lením. U plně proškolených záchranářů se 
výrazně zvedla úroveň stanovení diagnózy 
těžkého ochrnutí.
Neurologové v Městské nemocnici Ostrava 
pod vedením primáře J. Rajnera již několik let 
přednáší neurologii záchranářům v denním  
i večerním studiu. Největší důraz je právě 
kladen na diagnostiku a léčbu cévní mozko-
vé příhody, neboť se jedná o jednu z nejzá-
važnějších diagnóz, ke kterým vyjíždějí pou-
ze záchranáři bez přítomnosti lékaře. Důraz 
klademe na teoretickou a zejména praktickou 
přípravu. Záchranáře seznamujeme s klinic-
kým obrazem cévní mozkové příhody a její 
diferenciální diagnostikou, tak aby každý 
uměl stanovit diagnózu cévní mozkové pří-
hody a rozlišit, o jak závažné postižení se 
jedná. Toto si pak záchranáři ověřují v prak-
tickém výcviku u lůžka a dále pak na stážích 
na urgentním příjmu naší nemocnice i v pro-
vozu Zdravotnické záchranné služby MSK.
Iktová karta se stala rutinním postupem Územ-
ního střediska RZP Moravskoslezského kraje 
a záchranáři ji mají implementovanou v počí-
tačovém systému. Pokud je karta vyplněna, 
tak dle výsledku záchranář ihned ví, do kte-
rého centra má pacienta převézt a nedochází 
tak k prodlení a příslušná léčba cévní příhody 
může být podána v nejkratším možném čase.
Autor testu, primář Václavík uvádí, že projekt 
Iktová karta byl vyhodnocen jako nejlepší 
přednemocniční test cévní mozkové příhody 
na světě. Velmi nás těší, že můžeme být sou-
částí implementace tohoto testu do praxe.

MUDr. Lukáš Klečka
za kolektiv Neurologie Městské nemocnice

(pokračování ze str. 1)
součástí jejichž života jsou technologie, 
sociální média, kde sdílí své pocity, zážit-
ky a deklarují své statusy, vidí věci jinak, 
než je vidí jejich starší kolegové, předsta-
vitelé generace Y či X. Každý jeden máme 
jiné priority a uznáváme jiné hodnoty. 
Fifejdy se svou 170letou tradicí prošly ně-
kolika etapami vývoje a nenamlouvejme 
si, že to bylo dříve lehčí. Nebylo. Bylo to 
jistě jiné, ale lepší? Jednodušší? Od roku 
1853 již měly Fifejdy i prvního konkuren-
ta, Vítkovickou nemocnici, a v roce 1912 
přibyla i fakultní. Takže i s konkurencí 
máme své zkušenosti. To, co je pro všech-
ny etapy vývoje nemocnice společné, jsou 
lidi a nyní Vy, naši zaměstnanci. Bez Vás 
by naše nemocnice nebyla tím, čím byla  
a čím stále je. Zaměstnanci jsou to nejcen-
nější, co máme, a chtěli bychom, abyste 
nadále měli možnost ovlivnit rozvoj  
a existenci naší nemocnice, Vašeho za-
městnavatele.   
Ráda bych Vás touto cestou informovala  
o vyhlášení ANKETY O NEJLEPŠÍHO 
ZAMĚSTNANCE naší nemocnice. Cí-
lem této ankety je ocenit toho z Vašich 
řad, kterého Vy spatřujete jako toho nej-
lepšího, bez ohledu na to, jaká kritéria si 
zvolíte. 
Rádi bychom tak dali prostor Vám, kte-
ří se dennodenně staráte o naše pacienty 
a poskytujete kvalitní a bezpečnou péči  
a jste tak nositeli značky Městské nemoc-
nice Ostrava.
Pro letošní první ročník této ankety jsme 
vybrali 4 kategorie, do kterých máte mož-
nost nominovat toho, podle Vás nejlepší-
ho. Vítězové kategorie Nejlepší lékař, far-
maceut; Nejlepší sestra; Nejlepší nelékař  
a Nejlepší nezdravotník, budou vyhlášeni 
na Dni zaměstnanců, na který Vás srdečně 
zveme a který se koná 21. 9. 2018 v areálu 
Dolních Vítkovic.
A přesto, že žijeme v té dynamické době, 
kdy se očekává efektivita a výkonost, 
chceme představit Vaše kolegy, ocenit je-
jich přístup a postoje a v neposlední řadě 
také pokračovat v budování mezilidských 
vztahů, které si na pracovištích Fifejd vy-
tváříme sami. 
Máme za sebou osm měsíců z roku 2018, 
mohli bychom se bavit o platech, fluktua-
ci, nemocnosti, nedostatku sester a nároč-
nosti práce, stížnostech, ale jen o tom to 
přeci není. 
Věřím, že se nám těmito malými krůčky 
podaří zacílit na vztahy, emoce a city, kte-
ré mohou být právě to, co nám naši práci 
zpříjemní a díky kterým budeme na Fi-
fejdy chodit rádi.
Přeji Vám krásný zbytek léta a spolu s ve-
dením nemocnice se těšíme na další spo-
lečné měsíce. 

Kateřina Kyselá

IKTOVÁ KARTA – projekt s přesahemZaměstnanci  
naší nemocnice  
na Fifejdách,



ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XVIII / ČÍSLO 6–7 / 2018 STRANA 3

V tomto čísle Zpravodaje Vám představujeme 
staniční sestru oddělení ARO-JIP a jednotky 
resuscitační péče Mgr. Kateřinu Ciorovou, 
která na Fifejdách pracuje již od roku 2003.

Paní Ciorová, řekněte nám na úvod, proč jste 
se rozhodla pro práci zdravotní sestry? 
Zdravotní sestřičkou jsem se chtěla stát od dět-
ství. K mému rozhodnutí přispěly dva momen-
ty. Za prvé to byla moje maminka, která v této 
nemocnici pracovala jako sestřička na gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení. Protože jsem za ní 
do práce často chodila, znala jsem to tady velmi 
dobře, jak prostory nemocnice, tak i maminčiny 
kolegyně „sestřičky“. Druhým momentem byla 
v dětství má třítýdenní hospitalizace na ORL od-
dělení této nemocnice. Byla jsem tehdy okouzle-
na sestřičkami, které se o mne staraly. Líbilo se 
mi, jak jsou milé, pracovité a obětavé. Ne nadar-
mo se říká, že práce sestřičky je poslání…

Co Vás vlastně přivedlo na Fifejdy? 
Do této nemocnice jsem chodila na praxi už jako 
studentka SZŠ, takže když jsem se po ukonče-
ní studia rozhodovala, kam půjdu pracovat, má 
volba byla jasná. Zůstala jsem věrná nemocni-
ci, ve které jsem získávala své první praktické 
zkušenosti. 

Jak dlouho tedy pracujete jako sestra? 
Jako sestra pracuji už 16 let, od roku 2017 jako 
staniční sestra na ARO. 

Celou dobu pracujete na Fifejdách?
Po dvou letech na Fifejdách mi byla nabídnu-
ta práce učitelky na Střední zdravotnické škole 
v Ostravě. Po dlouhém přemýšlení jsem tuto 
práci přijala. I když tato práce byla velmi zají-
mavá i poučná, postrádala jsem zde jistý „adre-
nalin“, a proto jsem se po roční zkušenosti vráti-
la zpět na „své“ ARO. Během studia na vysoké 
škole jsem absolvovala praxi ve větší nemocnici 
a mohla tak nahlédnout, jak pracují sestry jinde. 
Nemůžu moc srovnávat, ale myslím, že tím, že 
jsme nemocnice středního typu, tak se zde pra-
covníci navzájem více znají a jednotlivé obory 
spolu dobře vycházejí a spolupracují.

Je další studium pro sestry s takovou praxí 
nutné? 
Určitě, medicína je obor, který jde rychle do-
předu. Během prvních let práce na ARO jsem 
si udělala pomaturitní nástavbové specializační 
studium Sestra pro intenzivní péči. Později jsem 
se přihlásila na ostravskou lékařskou fakultu, 
kde jsem absolvovala ještě magisterské studium 
v oboru intenzivní péče. 

Studovala jste s podporou zaměstnavatele?
Ano, další vzdělávání sestřiček je na Fifejdách 
podporováno. Ať už se jedná o specializační stu-
dium, nebo vysokoškolské studium. Vycházíme 
jim také vstříc v plánování směn. Je potřebné, 
aby se sestry stále dále průběžně vzdělávaly. 
Jedná se také o různé semináře a kongresy, se-
střičky musí mít velké znalosti ze všech oborů. 

Jak vlastně vnímáte nemocnici po těch letech?
Myslím si, že Fifejdy se během těch let velmi 
proměnily. Byla zmodernizovaná některá od-
dělení a byl vybudován urgentní příjem, který 

usnadnil a zkvalitnil příjem pacientů na jed-
notky intenzivní péče. Další modernizace ne-
mocnici v blízké době čeká. Jedná se hlavně 
o výstavbu budovy centra chirurgických oborů 
s novými operačními sály, dospávacími pokoji 
a novými JIP. 

Co obnáší práce sestry na ARO? 
Práce na našem oddělení je velmi zajímavá. Na 
naše oddělení jsou přijímáni pacienti s různými 
diagnózami, jsou to interní, neurologické, meta-
bolické onemocnění, pacienti po srdeční zástavě 
a také po velkých chirurgických výkonech a těž-
kých úrazech. Sestřičky zde pracují s různými 
přístroji, ať už to jsou monitory životních funk-
cí, umělá plicní ventilace, dávkovače na léky 
a infuzní pumpy. V neposlední řadě na našem 
oddělení sestřičky samy kompletují a obsluhují 
přístroj pro kontinuální hemodialýzu dle ordi-
nace lékaře. Péče o takové pacienty je vysoce 
náročná, ale také zajímavá. 

Jak probíhá adaptace nových zaměstnanců 
v takto náročném provozu?
Adaptační proces na našem oddělení probíhá  
u nově příchozích sestřiček. Doba tohoto 
adaptačního procesu je různá a pohybuje se od 
6–12 měsíců podle potřeb pracovníka. Každý 
nový pracovník má svého školitele, který ho 
postupně seznamuje s oddělením, jednotlivými 
přístroji, které zde máme, s ošetřovatelskými  
a léčebnými postupy, harmonogramy práce 
apod. Důležitá je pro nás i zpětná vazba, usi-
lujeme o to, aby se novým pracovníkům u nás 
líbilo a dobře se jim pracovalo. 

A co třeba vztahy na pracovišti?
Náš kolektiv čítá 30 sester a 5 ošetřovatelek. 
Nejsme jen ženský kolektiv. Jelikož v poslední 
době přibývá počet zdravotnických záchranářů 
(mužů), a ne všichni odchází pracovat na zá-
chrannou službu, ucházejí se o práci na ARO. 
U nás na oddělení je v tuto chvíli zaměstnáno 
8 mužů. Snažíme se o to, aby na každé směně 
pracovali 2 muži. Přítomnost zdravotnických 
záchranářů je pro nás velkým přínosem, hlavně 
při manipulaci s ležícími pacienty a také jejich 
přítomnost přispívá k celkově lepší atmosféře 
na oddělení. Také vztahy s našimi lékaři jsou 
dobré, navzájem si vycházíme vstříc. Dovolím 

si říci, že nás berou jako partnery a informace 
o pacientech, které jim sdělujeme, jsou pro ně 
velkým přínosem, neboť si uvědomují, že my 
sestry s pacienty trávíme nejvíce času.  

Setkáváte se někdy i po pracovní době? 
Městská nemocnice pořádá již několik let „Den 
zaměstnanců“. Myslím si, že zaměstnanci se na 
tento den těší, protože se zde setkávají pracov-
níci z celé nemocnice, různých profesí. Zaměst-
nanci si zde mohou zasportovat, pobavit se, za-
tančit i zazpívat, neboť zde vždy vystupují také 
některé známé osobnosti.

Co Vám dodává energii do další práce? Co 
naopak Vám ji bere?
Energii do další práce mi dávají naši pacienti, ti 
jsou často v bezprostředním ohrožení života, ane-
bo jejich zdravotní stav je velmi vážný a my neví-
me, zda se uzdraví. Proto každý krok, který vede 
k jejich uzdravení, je další motivací pokračovat 
dál a nevzdávat se. Také jak se medicína, a hlav-
ně obor intenzivní péče stále rozvíjí, a my jsme 
schopni nemocným lidem poskytovat ošetřova-
telskou péči a léčbu na stále vyšší úrovni. Velkou 
motivací a odměnou je, když nás navštíví paci-
ent, kterého jsme léčili, nebo jen pošle poděko-
vání. To nás vždycky zahřeje u srdce a my víme, 
že naše práce má smysl. A co mi energii bere? 
Chování některých příbuzných pacientů, kteří si 
vylévají zlost na sestřičky. Často jejich chování 
plyne hlavně z bezmocnosti, tak si říkám, že na to 
mají vlastně trochu právo. Jací bychom byli my, 
kdybychom byli na jejich místě…

A můžete nám na závěr prozradit, co ráda 
děláte ve volném čase, co Vás baví, u čeho se 
odreagujete? 
O víkendu s rodinou jezdíme na chatu, kterou 
máme v Beskydech. Zde se věnujeme zahrádce 
a sportujeme. V létě vyjíždíme na kole, zdolává-
me vrcholky beskydských kopců a koupeme se 
v peřejích řeky Ostravice. V zimě pak jezdíme 
na lyžích a bruslích. Volný čas mi taky zabírá 
doprovod dětí do kroužků, neboť se věnují at-
letice a judu. 

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám daří.

Irena Hlavatá

PŘEDSTAVUJEME: Mgr. Kateřina Ciorová – staniční  
sestra oddělení ARO-JIP a jednotky resuscitační péče
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Zpráva z konference – VI. ostravské dny hyperbarické medicíny 2018

Ve dnech 14.–15. 6. 2018 se v hotelu BEST WES-
TERN Vista**** v Ostravě uskutečnila tradiční 
odborná konference, kterou organizoval kolektiv 
Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice 
Ostrava ve spolupráci s Českou společností hyper-
barické a letecké medicíny ČLS JEP a dalšími orga-
nizacemi. Velmi podnětnou a důležitou z hlediska 
odborné úrovně byla spoluúčast na organizaci ze 
strany Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králo-
vé a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Jednalo se již o 6. setkání zdravotníků této odbor-
nosti, organizované v Moravskoslezském kraji ko-
lektivem ostravského hyperbarického centra. Kon-
ference je tradičně určena pro kolegy v rámci oboru 
hyperbarická a letecká medicína, ale měla by být 
přínosná také pro odborné lékaře různých speciali-
zací, podílející se na spolupráci při léčbě pacientů 
hyperbarickým kyslíkem. Jedná se např. o obory 
jako chirurgie, traumatologie, urgentní a intenziv-
ní medicína, kardiologie, angiologie, diabetologie, 
podiatrie, dermatologie, ORL, neurologie, pediatrie 
a další. Informace zde získané mohou být cenné jak 
pro záchranáře, praktické lékaře, lékaře posuzující 
zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu 
potápění, tak pro pracovníky a zástupce z oddílů 
vojenských, policejních a hasičských profesionál-
ních potápěčů. Účastníci konference se rekrutovali 
z řad zástupců lékařského, středního zdravotního  
a technického obslužného personálu hyperbaric-
kých center, pozvání přijali i praktičtí či odborní 
lékaři z interních i chirurgických oborů, odborný 
personál poskytující péči o obtížně se hojící rány 
a defekty a v neposlední řadě personál posuzující 
zdravotní způsobilost v létání.
Celkově bylo zaregistrováno 100 účastníků. Konfe-
rence se již vžila do povědomí odborné veřejnosti, 
takže letošní účast návštěvníků převyšovala předešlé 
ročníky. Na konferenci vystoupilo více než dvacet 
odborníků ze čtyř různých evropských zemí (Švý-
carsko, Německo, Slovensko, ČR). Diskutovala se 
stěžejní témata zahrnující problematiku hyperbaric-
ké, potápěčské, letecké medicíny a medicíny zalo-
žené na důkazech, ale také o tématech z některých 
jiných oborů, jako je kardiochirurgie, intenzivní 

nebo urgentní medicína. Jednacími jazyky konferen-
ce byly čeština, slovenština a angličtina. Zahraniční  
i někteří čeští přednášející byli na konferenci pozvá-
ni a ke svému sdělení požádáni organizačním výbo-
rem, protože se jedná o špičkové odborníky oboru 
na evropské úrovni. Program konference zahrnul 
problematiku oboru v celé šíři. Převážně se jednalo 
o souhrnné a retrospektivní observační práce a shr-
nutí výsledků za několikaletá období z problematiky 
těžkých infekcí měkkých tkání, traumatologie, ORL, 
pediatrie, onkologie, potápěčských dekompresních 
nehod, otravy oxidem uhelnatým, rovněž byla řešena 
problematika vzdělávání v oboru hyperbarická me-
dicína a posuzování zdravotního stavu sportovních  
i profesionálních potápěčů.
Součástí konference byl odborný workshop týka-
jící se tzv. experimentální hyperbarické medicíny, 
tedy témata spojená s výzkumem efektu hyperba-
rické oxygenoterapie u mikrobiálních, buněčných 
kultur a na různých modelech experimentálních 
zvířat. V rámci tohoto workshopu vystoupili od-
borníci z univerzitních pracovišť v Kolíně nad Rý-
nem, Praze, Plzni, Bratislavě a Ostravě.
Uskutečnily se také další odborné a doprovodné 
akce, např. jednání schůze výboru odborné spo-
lečnosti ČSHLM ČLS JEP (14. 6.) a Shromáždění 
členů odborné společnosti (15. 6.).
Průběh konference byl obohacen doprovodnými 
společensko-kulturními akcemi, jako např. návště-

va bývalé průmyslové oblasti Dolní Vítkovice.
Konference byla organizována svépomocí, bez 
využití profesionální firmy v oblasti konferenč-
ních služeb, úsilím pracovního týmu Centra hy-
perbarické medicíny za spoluúčasti některých 
organizačních složek Městské nemocnice Ostra-
va, jako IT oddělení, PR oddělení, ekonomické  
a finanční oddělení, oddělení dopravy a jiných. 
Partnery konference byl Moravskoslezský kraj a sta-
tutární město Ostrava. Díky všem výše uvedeným se 
podařilo v dnešní obtížné době nejen uspořádat kon-
ferenci v krásném a reprezentativním prostředí kon-
gresového sálu hotelu BEST WESTERN Vista, ale 
také zajistit účast některých zahraničních vyzvaných 
přednášejících, patřících k evropské špičce v oblasti 
hyperbarické, potápěčské a letecké medicíny.
Organizátoři děkují všem partnerům konference 
za jejich finanční podporu a pomoc při organizaci. 
K organizaci konference byla vydána oficiální 
publikace – Hyperbarická a potápěčská medicína 
2018 – Sborník příspěvků z konference VI. ostrav-
ské dny hyperbarické medicíny s ISBN indexem, 
vydaný Lékařskou fakultou Ostravské univerzity 
(100 stran, náklad 130 kusů). Bude publikována 
zpráva z konference v odborném tisku mediálním 
partnerem konference – společností GEUM (časo-
pis Hojení ran, event. Kazuistiky v APORL). 

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
primář oddělení Centra hyperbarické medicíny

Přeji krásný den, 
paní Lucie, 
ráda bychom Vám tímto poděkovala 
za báječnou spolupráci při organiza-
ci sbírky a rovněž i všem zúčastně-
ným, kteří se podíleli na její realizaci. 
Vše klaplo na 100 % a jarní sbírka se 
opravdu vydařila. 
Celkem se nasbíralo krásných  
184 kg oblečení, navíc boty, hrač-
ky, keramika… Všechny dary byly 
již roztříděny, rozváží se do našich 
obchodů, kde mohou opět rozdávat 
radost a posloužit potřebným.
Všem našim příznivcům a dárcům 
posílám upřímné poděkování za je-
jich lidskou pomoc a zároveň zveme 
k návštěvě našich obchodů.  
Mějte se moc hezky a těším se na 
naše další setkání.
S pozdravem Hana Krylová

fundraiser Moment

zleva PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
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KNIHOVNA PŘIPOMÍNÁ VÝROČÍ
V  letošním roce slavíme 100. výročí vzniku 
samostatného československého státu. Při 
této příležitosti realizuje Knihovna města 
Ostravy (KMO) již od března projekt Sto 
let spolu 1918–2018, který finančně pod-
pořilo statutární město Ostrava. Návštěv-
níci knihovny všech věkových kategorií se 
mohou i  v  následujících měsících zúčastnit 
přednášek, komentovaných vycházek, ve-
řejných čtení, tvůrčích dílen či soutěží. Ak-
tuálně lze doporučit besedu kronikáře Petra 
Přendíka Lví silou, vzletem sokolím, nejen o 
historii Sokola a sokolských jednot v Zábře-
hu, Hrabůvce a Výškovicích, či besedu První 
republika v Ostravě s historičkou Ostravské-
ho muzea Kateřinou Barcuchovou. 
Knihovna spolupracuje také na projektu sta-
tutárního města Ostravy Století objektivem 
Ostravanů, do  něhož se mohou jednoduše 
zapojit všichni, kdo vlastní staré fotografie 
Ostravy z  let 1918–1989 a  jsou ochotni po-
skytnout je jako podklad pro výstavu, webo-
vou prezentaci a reprezentativní obrazovou 
publikaci. Snímky zachycující rodinný, běžný 
a společenský život, městský ruch, oslavy, 
slavnosti, obřady, církevní svátky, politické a 
jiné zajímavé události lze doručit k oskeno-
vání do kterékoli pobočky KMO. 
V rámci výročí vzniku Československa a dal-
ších osudových osmičkových roků (1938, 
1948, 1968) byl doplněn knihovní fond KMO 
letos vydanými, tematickými novinkami. Čte-
náři si mohou vypůjčit např. populárně-nauč-
né publikace Nesamozřejmé Československo 
1918–1992 J. Bauera, Pravda o první republice 
autorů V. Junka a T. Hajdy, kolektivní mono-
grafii Únor 1948 očima poražených: záznam 
diskusí exilových politiků z let 1949–1950 
nebo kulturně-historickou analýzu D. Neča-
sové Nový socialistický člověk: Českosloven-
sko 1948–1956. Pražským jarem a následnou 
okupací se zabývají knihy 1968: kořeny tra-
gédie V. Čermáka, Okupace 1968 J. Fidlera či 
1968 očima 50 slavných osobností P. Macka. 
Zvídavým dětem můžeme doporučit kníž-
ku L. Pecharové Po stopách stoleté dámy: 
naše země 1918–2018 nebo poučný příběh V. 
Válkové Vznik ČSR 1918: velezrada se trestá 
z edice Kouzelný atlas putování časem.
Program akcí a kompletní nabídku titulů na-
leznete na www.kmo.cz, nebo se přijďte infor-
movat osobně do ústřední knihovny v Ostravě 
u Sýkorova mostu či do kterékoli z 27 pobo-
ček v městských obvodech. Budeme se těšit.

Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...

Každý den je vídáme a to již více než 17 let. Mnozí 
na ně žehrají, že je „zdržují“ při vjezdu do areá-
lu. Ale spousta našich zaměstnanců využila jejich 
„služeb“ i v méně příjemných okamžicích. Mám, 
samozřejmě, na mysli zaměstnance naší ostrahy. 
Ne všichni ale ví, co všechno jejich práce obnáší. 
Pojďme si tedy o nich říci více.
Primární náplní činnosti ostrahy v naší nemocnici 
je ochrana našich zaměstnanců, zejména zdravot-
níků, při výkonu jejich nelehké a záslužné práce. 
Mimo to také zabezpečují již zmíněnou regula-
ci vjezdu a parkování v areálu MNO a chrání náš 
společný majetek. To vše v počtu 22 osob. Každou 
směnu tvoří velitel, který řídí činnost směny ze sta-
noviště Hornopolní. Dále pak čtyři bezpečnostní 
pracovníci, kteří jsou rozmístěni na CPE, oddělení 
Dětského lékařství, vrátnici Varenská a Hornopol-
ní. V průběhu jednotlivých směn rovněž vykonávají 
obchůzkovou činnost po určených místech MNO. 
Jedná se zejména o ty části nemocnice, kde se  
s oblibou skrývají různé „nekalé živly“. Takto se 
jim již podařilo zabránit mnohým škodám na majet-
ku nemocnice, respektive pacientů a zaměstnanců. 
Ne vždy se jejich zásahy vyřeší v klidu. Mnohdy 
jsou provázeny verbálním, ale i fyzickým napadáním 
ze strany pacifikované osoby. Zaměstnanci ostrahy 
jsou však i na tuto možnost připravováni tak, aby 
ji zvládli, pokud možno bez vyhrocení situace, což 
se jim většinou daří. Pozice zaměstnanců ostrahy je  
v těchto případech o to složitější, jelikož nemají 
žádný status „chráněné osoby“, ale vystupují jako 
kterýkoliv jiný občan. U některých zásahů je však 
nakonec stejně nutná asistence městské policie, 
respektive Policie ČR. Mimochodem spolupráce  
s těmito složkami je na vysoké úrovni a vzájemně 
si vycházíme vstříc při řešení některých rizikových 
situací. A není jich málo a každým rokem se jejich 
počet zvyšuje. Jen tak pro příklad. V roce 2017 pro-
vedla ostraha MNO celkem 1.244 zásahů. Za první 

pololetí letošního roku to již bylo 841 zásahů. A tento 
vzrůstající trend je bohužel trvalý.
Jak jsem již napsal, hlavním úkolem ostrahy je 
ochrana zdravotnických pracovníků. Aby byl je-
jich případný zásah co nejrychlejší a efektivní, byla  
v MNO zřízena tzv. „tísňová linka“. Tu mohou vy-
užít v případě ohrožení všichni naši zaměstnanci. 
Stačí jen „zmáčknout“ to správné číslo na přenos-
ném telefonu nebo pevné lince. Za těch několik 
let, co v MNO funguje, se již mnohokrát osvědčila  
a přispěla k rychlému vyřešení krizové situace.
Součástí práce ostrahy je také například doprovod 
zdravotnického personálu v nočních hodinách, při 
transportech na různá odborná vyšetření, výpomoc 
na Protialkoholní záchytné stanici, pomoc při mani-
pulaci či polohování „objemnějších“ pacientů. Vy-
konávají však na požádání zdravotníků  i spoustu 
dalších činností, byť je nemají v pracovní náplni. 
Jak vidíte z výše uvedeného, práce zaměstnanců 
naší ostrahy rozhodně není jednotvárná a zcela ur-
čitě není jednoduchá. Vyžaduje spoustu trpělivosti, 
sebeovládání, diplomacie, ale na druhé straně také 
rozhodnosti a důslednosti. 
Přes výše uvedené se při výkonu služby ostrahy 
vyskytují i úsměvné příběhy. Jako například letos  
v létě, kdy byli upozorněni našimi zaměstnanci, že 
se v našem parku pohybuje muž v „rouše Adamo-
vě“. Okamžitě to šli prověřit, a přestože se dotyčný 
před nimi skryl za křovím, tak ho záhy objevili. Po 
chvíli přemlouvání se muž neochotně oblékl a byl 
po domluvě vyveden z areálu nemocnice.
Přejme si všichni, aby do budoucna přibylo více po-
dobně jednoduchých zásahů a ubylo těch, při nichž 
by mohlo dojít k ohrožení našich zaměstnanců.  
A pokusme se chápat, že mají své povinnosti, které 
se snaží co nejlépe plnit, a buďme jim přitom nápo-
mocni, byť ne vždy se nám to musí beze zbytku líbit.

Jiří Pačka
vedoucí OBKŘ

Ostraha v naší nemocnici

Nejen na urgentním příjmu, na traumatologických 
ambulancích, ale i na běžných odděleních velmi 
často zažíváme situace, kdy pacient, ale hlavně 
jeho rodinní příslušníci jako bojovníci, majíce ob-
rovskou potřebu jej chránit, používají často silná 
slova o tom, jak moc jsou nespokojeni buďto s kva-
litou péče, s jednáním a chováním personálu, nebo 
s léčebným postupem. Někteří tuto nespokojenost 
dokonce stavějí až do pozice jakéhosi odmítnutí 
péče, která není přesně podle jejich představ. A pro-
tože zákon o zdravotnických službách kategoricky 
vylučuje jakoukoliv možnost „neposkytnutí péče“ 
pod trestní kuratelou, neváhají dokonce přivolat po-
licii k tomu, aby tato podle nich sjednala „pořádek“ 
a tuto péči zajistila V poslední době byla policie 
opakovaně přivolána tzv. „nočními úrazovými“ pa-
cienty z důvodu, že je náš personál dokonce fyzicky 
napadl (a oni nebyli ošetřeni IHNED, podle jejich 
gusta a ještě to bolelo). Policejní hlídka skutečně 
dorazila a v rámci svých povinností zdokumento-
vala místo činu a dosti nešťastným způsobem v ne-
vhodných prostorách za přítomnosti oznamovatelů 

vyslýchala naše zaměstnance. Ze strany nemocnice 
naopak policii voláme v několika málo závažněj-
ších případech (krádeže, napadení apod..), u ostat-
ních si vystačíme asistencí naší vlastní ostrahy z řad 
zaměstnanců.
Je zapotřebí vědět, že policejní hlídka (pokud je za-
volána – většinou z územně spádového obvodního 
oddělení Ostrava – Mariánské Hory, ul. Strmá 14) 
musí přijet na zavolání vždy, ať již volá zaměstna-
nec, nebo pacient. Tato hlídka však není v pozici 
vyšetřovatele, ale má za úkol situaci zdokumen-
tovat, zmonitorovat a především uklidnit (v rámci 
nastolení „veřejného pořádku“). Pokud nedošlo 
ke spáchání žádného trestného činu (což v rám-
ci udávaného údajného „neošetření či odmítnutí“ 
není ani schopna vyhodnotit), tak odjíždí. Avšak ze 
zkušenosti mohu potvrdit, že tento krok je posléze 
zneužit k podání obsáhlých stížností – právě s odů-
vodněním, že věc „již přece šetřila policie“, a tudíž 
je stížnost oprávněná a my jsme automaticky vinni. 
Smutné, viďte… Aby k takovým situacím nedochá-
zelo, dohodli jsme se s vedoucím obvodního oddě-

lení PČR Ostrava 
– Mariánské Hory 
na jasných pravidlech 
postupu v tom, že každá hlídka, kte-
rá bude přivolána, je již instruována  
o tom, jakým postupem může získat nezbytné in-
formace o proběhlé události od našich zaměstnanců 
(pokud to bude zapotřebí, tj. nikoliv na chodbách či 
veřejných prostorách před pacienty a bez zveřejňo-
vání dalších osobních údajů našich zaměstnanců). 
Platí to především následně v písemném kontaktu 
k potřebě podání vysvětlení, kdy předvolání za-
městnancům budou adresována výhradně na adresu 
zaměstnavatele – tj. nemocnice. Současně s tímto 
byl dohodnut postup a kontakt mezi ombudsmanem 
MNO a PČR pro účely předání všech informací  
o tomto případu a dále i pro zpětnou kontrolní vaz-
bu z naší strany pro ochranu našich zaměstnanců. 
Policie se jako zdravotníci tedy bát nemusíme, 
avšak zneužívat se naopak nechat nesmíme!

Ing. Václav Polok
ombudsman a interní auditor

Cítíme se v nemocnici bezpečně?
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Úvod 
Pracuji v oboru od roku 1984. V porovnání 
s délkou vývoje lidstva a rozvoje medicíny je 
34 let zcela zanedbatelnou časovou epizodou, 
ale i přesto existují v tomto krátkém horizon-
tu milníky, které nelze opomenout. Skláním 
se před mnoha inovátory, kteří posunuli svými 
vynálezy tento obor významně kupředu a stále 
dávají pacientům s očními problémy naději na 
návrat do „jasného světa“. 
Oční lékařství je mnohými lidmi posuzováno 
vzhledem k velikosti oblasti, o který pečuje, 
jako obor malého rozsahu. Jinak to vidíme my, 
odborníci. Oko je velice specifický, funkčně 
náročný a ze smyslů snad nejdůležitější orgán. 
Knihy očního lékařství mají tisíce stránek, za-
bývající se diagnostikou a terapií různých oč-
ních nemocí u pacientů od novorozeneckého 
věku až po seniory. Každá věková skupina se 
vyznačuje jinými problémy a každá oblast oč-
ního lékařství vyžaduje své specialisty. 
S  nárůstem diagnostiky a speciální léčby je vy-
žadována stále dokonalejší přístrojová technika 
s nutnou edukací odborníků, kteří dlouhodo-
bým tréninkem získávají zkušenosti s léčbou,  
a zpětná vazba dosažených  výsledků z nich 
dělá mistry v oboru. Tak jako v jiných oborech 
lidské činnosti.
Jako chirurg musím vzpomenout na začát-
ky operace šedého zákalu s umělou náhradou 
čočky a s ní spojené dvě významné osobnosti –  
profesora Vanýska a profesora Ridleyho. Prv-
ní Čech a druhý Angličan, oba se nezávisle na 
sobě významně podíleli na výzkumu a zavedení 
očních implantátů – nitroočních čoček. Denně 
si připomínám moudrá slova prof. Riedlyho: 
„Even when a miracle becomes routine, it still 
remains a miracle“ (i když se zázrak stane ruti-
nou, stále zůstává zázrakem). A to operace še-
dého zákalu s plným návratem vidění, díky im-
plantacím umělých čoček, bezesporu je. Dnes 
berou pacienti tuto operaci opravdu jako běžný 
výkon, rychlý, ambulantně prováděný a po-
měrně bezpečný v rukách zkušených chirurgů. 
Za bezpečným a dokonalým výkonem je však 
spousta práce, invence a několik desítek let 
zkoušení a hledání, někdy i zklamání. A stále je 
co zlepšovat. Nabídka odstranění brýlí různý-
mi způsoby má stále svá „ale“, neboť nahradit 

něco, co příroda evolucí zdokonaluje miliony 
let, je i dnes velmi obtížné.
Představit všechny diagnostické a terapeutické 
pokroky našeho oboru díky eskalaci technologic-
kých vymožeností je téměř nemožné a nechci, aby 
to byl jen výčet špičkových přístrojů, diagnostic-
kých metod a nových operačních postupů. Je toho 
hodně, co bychom mohli prezentovat. 
Srovnáním minulosti a současnosti je zjevné, 
jak obrovským potenciálem po všech stránkách 
lidstvo disponuje. Co přinese budoucnost je 
velkým otazníkem. Za sebe jen mohu říct, že 
věnovat se oftalmologii bylo jedno z mých nej-
lepších rozhodnutí v životě.

prim. MUDr. Věra Stanovská

Dejme nyní příležitost mým kolegům MUDr. 
Jarošové a MUDr. Zemanové prezentovat 
náš obor z pohledu odborníků specializují-
cích se na zelený zákal a onemocnění sítnice.

Zelený zákal  
(glaukomová neuropatie) 
Pokud se chceme podívat na minulost glauko-
mu, musíme nahlédnout hluboko do historie. 
Glaukom, toto slovo má původ v řeckém slově 
glaukos (zelený zákal) způsobený barvou zorni-
ce  při glaukomovém postižení optického nervu. 
S termínem zelený zákal se poprvé setkáváme z 
dochovaných záznamů u Hippokrata (460–375 
př. n. l.). V roce 1830 přišel William Mackenzie 
s převratnou myšlenkou, že zvýšení nitrooční-
ho tlaku je podstatou glaukomového poškození 
oka. Zcela novou etapu otevřel Theodor Leber 
(1840–1917) svou teorií překážky toku vodního 
moku jako příčiny glaukomu. Zásadní obrat při-
nesl objev gonioskopické čočky (Koeppe 1920), 
která umožnila pozorování komorového úhlu – 
místo odtoku komorové vody. Tím bylo možné 
rozdělit glaukom na formy s otevřeným a zavře-
ným úhlem a podle toho určovat léčbu. V roce 
1973 Dr. Drance poprvé publikoval definici 
glaukomu jako onemocnění zrakového nervu, na 
kterém se podílí řada rizikových faktorů.
Během několika posledních desetiletí došlo  
v oftalmologii k velkému posunu jak v diagnos-
tice, tak i léčbě zeleného zákalu. V současnosti 
jsme schopni pomocí různých přístrojů velmi 
přesně měřit nitrooční tlak, sledovat tloušťku 

nervových vláken a morfologii zrakového ner-
vu, změny v zorném poli pacienta a tak neje-
nom diagnostikovat glaukom včas, ale i sledo-
vat úspěšnost léčby. 
Léčbu řídíme podle typu glaukomu, rychlosti 
progrese onemocnění a individuálních potřeb 
pacienta. Kromě velkého množství lokálních 
antiglaukomatik máme k dispozici laserové 
metody léčby a své nezastupitelné místo má  
i chirurgická terapie glaukomu. 
Jak bude vypadat budoucnost glaukomu je 
vzhledem k rychlosti vývoje přístrojové tech-
niky, léků a operačních postupů velmi těžké 
hodnotit. Kontaktní čočky měřící nitrooční tlak 
kontinuálně po dobu 24 hodin a přenášející data 
do počítače již nejsou jen fikcí. 
Rozvíjejí se i operační techniky s použitím no-
vých drenážních implantátů. Velký důraz se 
klade na kvalitu života glaukomatiků, jelikož 
jde o onemocnění chronické a progresivní. Ob-
zvláště důležitá je prevence glaukomu. Jednodu-
chá nebolestivá vyšetření mohou včas glaukom 
odhalit a tak umožnit jeho včasnou léčbu. I přes 
pokroky v oftalmologii pořád zůstává glaukom 
druhou nejčastější příčinou slepoty ve světě.

MUDr. Eva Jarošová

Vitreoretinálních onemocnění 
(onemocnění sklivce a sítnice) 
Rozvoj přesnější diagnostiky sítnice a sklivce 
lze pozorovat až poslední desítky let. Od po-
čátku 90. let 20 století se rozvíjí optická kohe-
renční tomografie (OCT), která se postupem 
času stala zlatým standardem v zobrazovacích 
metodách a umožnila přesnější pochopení pato-
logických dějů v sítnici u různých chorob. 
Všeobecně je problematika léčby onemocnění 
sklivce a sítnice velmi obtížná. S vývojem dia-
gnostiky a rozvojem techniky se měnil přístup 
k léčbě sítnicových onemocnění. Konzervativ-
ní metody jsou doplňovány laserovou léčbou  
a v posledních letech především rozvoj chirur-
gických metod dává velkou naději na zkvalitně-
ní vidění u stavu, které byly dříve neřešitelné. 
V současné době se mnoho pozornosti věnuje 
degenerativním chorobám sítnice a cévnatky 
vznikajícím v souvislosti se zvyšováním délky 
dožití. Zde je terapie velmi obtížná. Dříve byla 
léčba pouze konzervativní, spočívala v podává-
ní vitamínů s doporučením kompenzace chorob 
stáří, dodržováním správného životního stylu. 
To je poplatné dodnes. Pacienti mají dnes ale 
možnost vybrat si z velkého množství různých 
doplňků stravy, které mají za cíl doplnit hladinu 
karotenoidů v krvi. Stále však není možné uspo-
kojivě s touto chorobou bojovat. U některých 
typů okulární degenerace již několik let zažívá 
obrovský boom nitrooční aplikace antagonistů 
cévního růstového faktoru (antiVEGF terapie). 
Léčba je velmi drahá a snaží se chorobu zpoma-
lit. Tato metoda odsunula dřívější terapeutické 
postupy, jako byly transpupilární termoterapie 
či fotodynamická terapie s verteporfinem. 
Jistě budeme brzo slýchat v léčbě onemocnění 
sítnice o genetické terapii pomocí kmenových 
buněk, která je zatím ve stadiu výzkumu, stejně 
jako retinální implantáty.
Při nemocech sítnice je rozhodující čas. Čím dří-
ve jsou rozpoznány příznaky choroby, tím je vět-
ší naděje na záchranu zraku. Důležitou roli tedy 
hrají preventivní a pravidelná oční vyšetření.

MUDr. Lenka Zemanová 

Minulost, přítomnost a budoucnost očního lékařství

Prim. MUDr. Věra Stanovská vyšetřující pacienta (rok 2008)
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Kuchyňské linky
Výměna poškozených a nefunkčních ku-
chyňských a pracovních linek proběhla 
v průběhu jarních měsíců na lůžkových 
odděleních Kardiologie, Interny, Chirurgie, 
Geriatrie a Neurochirurgie. Výměna pracov-
ních linek proběhla také v zázemí operačních 
sálů oddělení Gynekologie, Neurochirurgie 
a ORL. Jednalo se o 21 kuchyňských nebo 
pracovních linek. Celková hodnota zakázky 
činila 685.605 Kč bez DPH.

Nábytek 
Součástí této dodávky byl také nábytek, 
jako skříně na dokumentace, kartotéky, 
skříně pro uložení zdravotnického materiá-
lu a šatní skříně na dětském oddělení, oddě-
lení rehabilitace a ORL. Doplněn byl také 
nábytek v pracovně sester u arytmologické-
ho sálu na oddělení Kardiologie. Celková 
hodnota činila 195.406 Kč bez DPH.

Odbor rozvoje a výstavby

Novinky z technického úseku Exkurze porodního sálu  
a oddělení šestinedělí 

v novém čase
Vážené  

nastávající maminky,

od 6. 9. 2018 budou exkurze  
porodního sálu a šestinedělí probíhat  

v novém čase od 17.30 hod.,  
každý pracovní čtvrtek.  

Sraz maminek je  
na porodním sále, exkurze  

je zdarma a trvá asi dvě hodiny.  
Není třeba se rezervovat dopředu!

Naše porodní asistentky  
Vás provedou naší porodnicí  

a zodpoví Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás!!!

tým porodního sálu

Každý zdravotnický pracovník se během 
své praxe někdy potká s profesně náročnou 
situací, jako například neúspěšná resuscita-
ce, úmrtí dítěte, kolegy nebo někoho zná-
mého, napadení nebo ohrožení ze strany 
pacienta či jeho blízkých. Může se setkat se 
situacemi vyvolávající pocit bezmoci, pro-
žívat tragické úmrtí v rodině, řešit profesní 
pochybení nebo vlastní psychické potíže. 
Jistým druhem psychické pomoci přetíže-
ným profesionálům je tzv. PEER podpora 
neboli psychosociální pomoc určená po-
máhajícím profesím ke zlepšení psychické 
odolnosti proti psychické zátěži, která je 
založena na kolegiální (peer) podpoře. Sys-
tém psychosociální intervenční služby, tzv. 
peer podpory, funguje v MNO již dva roky. 
Cílem programu je psychosociální podpora 
zdravotníkům, která by vedla k pochopení 
a přijetí reakce na náročnou situaci, pomo-
ci normalizovat stresové situace, ale také 
podpora spíše preventivního charakteru ve 
smyslu informovat, vzdělávat a pomáhat 
zlepšit odolnost proti psychické zátěži. Peer 
program je preventivní program, který sta-
ví na filozofii poskytování psychosociální 
intervence speciálně proškoleným kolegou 
z řad vrstevníků, tzn. osoby blízké věkem, 
sociálním postavením a pracovním zařa-
zením. Peer je profesní kolega, se znalostí 
vaší problematiky, který má dovednost ne-
jen naslouchat, poskytnout první psychic-
kou pomoc, ale také edukovat a pomáhat 
vám k návratu po zátěži zpět do pracovního 
procesu. Peer podpora není odborná pomoc  
a ani nenahrazuje psychoterapii nebo psy-
chologickou léčbu.
Hlavní zásadou peer podpory je dodržení 
úplné mlčenlivosti a diskrétnosti o informa-

cích, které se peer dozvěděl během konzul-
tace. Ze setkání nejsou pořizovány žádné 
záznamy, proběhlá setkání nejsou nikde 
hlášena. Vždy je předem domluveno vhod-
né místo a čas setkání. Samozřejmostí je dů-
věrné a bezpečné prostředí. Peer nehodnotí, 
nekritizuje, neradí, ale především poslouchá 
a podporuje. Pomůže vám pochopit vaši re-
akci na krizovou událost, identifikovat pro-
blém a mobilizovat vlastní zdroje pomoci.
V naší nemocnici v současné době působí 
tři proškolení peeři: Lucie Přibylová z Od-
dělení zdravotně-sociálních služeb, Tamara 
Sárová z Chirurgie a Marcela Gabzdylová 
z Léčebny dlouhodobě nemocných. V rámci 
propagace této služby jste se již mohli se-
tkat s tzv. Vějířem podpory Peer programu 
v MNO (viz foto), kde najdete všechny po-
třebné kontakty na proškolené peery.

Profese zdravotníka je spjata se značnou 
psychickou zátěží, vysokou mírou odpověd-
nosti a nutností přijetí rychlých a závažných 
rozhodnutí. Často se setkáváte s lidským 
utrpením, s umírajícími a jejich blízkými. 
Jsou na vás kladeny nadměrné požadavky 
na výkon. Často prožíváte časový stres a ne 
vždy jsou interpersonální vztahy na vašem 
pracovišti ideální. Kumulace nezpracova-
ných profesních situací, které vás dlouhodo-
bě zatěžují, snižují kvalitu vašeho výkonu 
a zvyšují tak riziko profesního pochybení. 
Neobávejte se naše peery kontaktovat. 

Nezapomeňte, že celý svůj profesní život 
někomu pomáháte! A kdo pomůže Vám? 
Nezapomínejte sami na sebe! 

Mgr. Kamila Majkusová, Ph.D.
Referát ošetřovatelské péče

Peer není netopýr aneb psychosociální péče  
dostupná našim zdravotníkům
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V měsíci červenci  
a srpnu oslavili  

významné pracovní 
výročí:

50 let
MUDr. František Jurek

40 let
Bc. Jana Kozubová

Hana Kuchařová
Jiřina Buczacká 
Eva Gebauerová 
MUDr. Jan Rajner 

35 let
Ivana Fanfrlová 

Simona Gebauerová 
Bc. Ivana Grossmannová 

Eva Janalíková 
Miluše Kittlerová 

Jarmila Kopečková 
Mgr. Lenka Stejskalíková 

Eva Tučníková 
Soňa Tylová 

Alena Učníková
Marta Zlámalová 

30 let
Libuše Halíková 

Martina Havlíčková 
Marta Jančarová 

Bc. Jana Janečková 
Bc. Kamila Plešová

Libuše Halíková 
Mgr. Hana Kokešová 

Mgr. Jana Maršálková 
MUDr. Laureta Michnáčová 

Romana Ščupáková  

25 let
MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Bc. Martina Šmuková
Petra Davidová 

Kateřina Halířová 
Zuzana Kusínová 

Dagmar Martínková 
Jana Šmídová 

Sylvie Vidurová 

20 let
Žaneta Zientková 
Marcela Podhorní

Markéta Bělunková 
Bc. Daniela Čajčíková 

Lenka Hiklová 
Lenka Kadulová 

Rozália Kubištová 
Naděžda Langerová 

Bc. Eva Lehocká 
Blanka Massaniecová
Renáta Michalisková 
Mgr. Ivana Polachová 

Lucie Rakusová 

Gratulujeme!!!

Kategorie: 

 1. Nejlepší lékař, farmaceut
 2. Nejlepší sestra
 3.  Nejlepší ostatní nelékař (mimo všeobecné,  

praktické, dětské sestry a porodní asistentky)
 4. Nejlepší nezdravotník

Nominujte „svého“ nej zaměstnance v každé kategorii prostřednictvím hlasova-
cích lístků, které obdržíte od svých nadřízených. 
Vítěz každé kategorie bude vyhlášen v rámci společenského programu na akci 
Den zaměstnanců MNO, který se koná 21. 9. 2018 v oblasti Dolních Vítkovic. 
Vítězové obdrží poukaz v hodnotě 10 tis. Kč.
Každý zaměstnanec obdrží jeden Hlasovací lístek, instrukce k vyplnění jsou uve-
deny na druhé straně lístku. Hlasovací lístky mohou zaměstnanci (anonymně) 
vhazovat do sběrných boxů označených ANKETA O NEJLEPŠÍHO ZAMĚST-
NANCE, které jsou umístěny před jídelnou, na podatelně, na recepci ředitelství, 
na recepci šatny pacientů v pavilonu rehabilitace, na LDN, DSS a DRS.
Kritéria nominací nejsou stanovena, záleží na každém zaměstnanci, podle ja-
kých kritérií vybere svého kandidáta, zda zvolí kritéria výkonová, osobnostní, 
odborná, etická, aktivitu…

Sběr hlasovacích lístků bude ukončen v úterý 11. 9. 2018 v 15.00 hodin.
za vedení nemocnice

Kateřina Kyselá

HLASUJ!!! 
pro nejlepšího zaměstnance  

naší nemocnice na Fifejdách!!!
Vedení nemocnice vyhlašuje první ročník ankety 

O NEJLEPŠÍHO ZAMĚSTNANCE MNO

ODMÌNA PRO ZAMÌSTNANCE 
10.000 Kè 

PØIVEÏ SI SVÉHO KOLEGU 

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ODMÌNY

Napište na personalni@mnof.cz  jméno  a  pøíjmení toho,  koho   doporuèujete,  
a jeho pracovní pozici (lékaø, sestra)  a  odbornost.  Kontakt   na Vás i na nìj, a
 
se s Vámi mùžeme spojit. Do pøedmìtu zprávy uveïte   Pøiveï si svého kolegu .

S uchazeèem se do jednoho týdne spojíme.  Pokud s ním dojednáme  pracovní
pomìr,  vyplatíme   Vám   za  jeho doporuèení odmìnu   10. tis Kè   (v hrubém)
ve výplatì za mìsíc po skoèení jeho zkušební doby (po 3 mìsících). 

Jedinou   podmínkou   pro   výplatu  odmìny  je   nástup  nového   kolegy   na
vybranou pozici a oddìlení dle aktuální potøeby (pro sestry platí v souèasné 
dobì pro internu, kardiologii a geriatrii).


