
ZPRAVODAJ
NEMOCNICE
MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ROČNÍK XVIII / ČÍSLO 12 / 2018

Městská nemocnice Ostrava         +420 596 191 111         +420 556 541 111         www.mnof.cz

Dne 9. listopadu 2018 se konala v důstoj-
ných prostorách lázní Klimkovice kon-
ference u příležitosti 70. výročí založení 
ortopedického oddělení. Byli pozváni 
současní i bývalí zaměstnanci ortopedie 
MNO, vedení nemocnice, primáři okol-
ních ortopedických oddělení a významní 
hosté s vyzvanými přednáškami. Zprvu 
plánované setkání pár zaměstnanců se na-
konec rozrostlo na takřka 120 účastníků 
konference.
Organizace akcí těchto rozměrů není jedno-
duchá a je časově náročná. Musím říct, že 
odměnou mi bylo nadšení, myslím že všech, 
účastníků konference. Proběhla zde setkání 
přátel a kolegů po mnoha letech, a možná 
i desítkách let. Setkání lidí, kteří v dobách 

(dokončení na str. 7)

Konference k 70. výročí 
založení oddělení  
ORTOPEDIE

Díky žákům ZŠ Ostrčilova nepřišel sám, ale 
v doprovodu anděla, ale také čerta. Celou 
mikulášskou atmosféru na dětském oddělení 
odstartovalo pásmo vánočních koled, které za-
zpívaly děti pod taktovkou pana učitele Jakuba 
Mezírky. Písničky si nakonec broukali úplně 
všichni. Pak už do hrací místnosti vstoupil 
Mikuláš v biskupském oděvu s dlouhým bí-
lým vousem, doprovázen svými pomocníky. 
Čert měl v rukou Knihu hříchů. Podíval se  
a zjistil, že žádná jména nevidí. Všechna dítka 
byla hodná. Malí pacienti dostali mikulášské 
pytlíky, které naplnil dobrotami náš stravovací 
provoz.
Děti ze ZŠ Ostrčilova spolu se svými pedago-
gy nepřišly jen na dětské oddělení, zamířily 
i za našimi nejmenšími do firemní školičky 
Srdíčko a klientům DSS přinesly spolu s mi-
kulášskou nadílkou a zpěvem za doprovodu 
kytary hlavně radost, dobrou náladu a předvá-
noční pohodu. 
„Vystoupení bylo jako vždy moc dojemné, 
uživatelé jsou vždy mile naladěni, kontakt 
s dětmi je pro ně příjemný a je to kousek ci-
vilního života,“ rozpovídala se vrchní sestra 
Jarka Siverová a pokračuje, „chtěla bych moc 
poděkovat šikovným dětem pod vedením paní 

učitelky Radmily Hiklové, spolupráce s nimi 
je pro nás a naše uživatele potěšením.“

Týden plný adventu v předvánočním čase 
obohatily našim dětem o krásné zážitky  
i návštěvy v rehabilitačním stacionáři
V pondělí nás navštívili žáci 7. třídy Základ-
ní školy Krásné Pole, kteří pro děti vymysleli  
a zinscenovali pohádku „Jak zvířátka hledala 
vánoční stromeček“ a každému dítěti předali 
vlastnoručně vyrobené malé dárečky.  Po po-
hádce vypukla volná zábava a všichni jsme se 
krásně bavili. 

(dokončení na str. 2)

Mikulášská nadílka nechyběla v nemocnici  
ani letos, ale nejen ta…
Rok se s rokem sešel a všechny děti na dětském oddělení i v rehabilitačním stacionáři 
v Městské nemocnici Ostrava očekávaly příchod Mikuláše. Ten dorazil 5. i 6. prosince. Za-
vítal na návštěvu ale i do Domu sociálních služeb.
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Nemocnice… tak tady pracujeme

Paní Květoslava Botošová pracuje v naší nemocnici již 20 let jako sanitářka. Po celou 
dobu na interním oddělení, převážně na metabolické jednotce intenzivní péče. Kromě 
dobře odvedené práce přináší s sebou srdečnost, dobrou náladu. A to je také součást 
intenzivní péče.  Děkujeme!

foto S. Antoš

(pokračování ze str. 1)
Ve středu pěvecký sbor Dvořáček při MŠ 
Dvořákova v Ostravě vystoupil s pásmem vá-
nočních koled a byl důkazem, že i nejmenší 
děti dokážou potěšit svým milým a bezpro-
středním způsobem. Některé z dětí se poprvé 
setkaly s dětmi s hendikepem. Určitě to byla 
pro obě strany obohacující zkušenost. S paní 
učitelkou jsme si slíbili, že to určitě nebylo se-
tkání poslední.
A do třetice nás ve čtvrtek navštívil Mikuláš 
s čerty a andělem z Pivovaru Ostravar. Společ-
ně s našimi dětmi jsme pro ně zazpívali vánoční 
písně. Za to, že se děti velmi snažily a byly celý 
rok hodné, dostaly spoustu dobrot. (red)

MŠ Dvořákova v DRS

ZŠ Krásné pole v DRS

Mikuláš 2018 na dětském oddělení Mikuláš 2018 DRS

Mikulášská nadílka nechyběla v nemocnici  
ani letos, ale nejen ta… Probíhá období předvánoční, které je pro mno-

hé z nás spojováno s přípravami na nejkrásněj-
ší svátky v roce, na Vánoce. Vyrážíme do ob-
chodů za nákupy, řešíme výběr dárků, sváteční 
výzdoby a nákupy potravin a pochutin všeho 
druhu, spěcháme, abychom to všechno stihli – 
ostatně jako každý rok.
Pro pacienty v Léčebně dlouhodobě nemoc-
ných a uživatele Domu sociálních služeb tyto 
už naše starosti nebývají tak podstatné. Již pře-
kročili onu etapu života, kdy aktivně připravu-
jeme vánoční atmosféru pro děti, pro rodinu, 
pro své blízké. Ne každý se dočká návštěvy 
příbuzných, mnozí již zůstali ve svém životě 
sami. Období krátkých dnů a dlouhých nocí 
pro ně může být synonymem smutku, stesku 
a tíhy na duši.
Rozjasnit náladu a vnést do prostor radvanické 
léčebny slavnostní předvánoční atmosféru pl-
nou úsměvů a tvůrčího zaujetí se povedlo paní 
Olze Jarošové, koordinátorce dobrovolnického 
centra ADRA, která ve spolupráci s naší nemoc-
nicí a s vydatnou pomocí dobrovolníků uspořá-
dala pro seniory adventní posezení se zdobením 
perníčků. Velmi povedená akce se konala ve 
společenské místnosti LDN, kde se sešli pacien-
ti a uživatelé a se skutečným zájmem se pustili 
do téměř umělecké práce. K dokonalé vánoční 
náladě přispěly i koledy, jejichž tóny se nesly 
nad hlavami pilně tvořících malířů.
Velký dík patří paní Kristině Bryxí, která pro 
tuto akci upekla a darovala perníčky. A po-
chvala patří i malému Tomáškovi, který ma-
mince pomáhal vykrajovat z perníkového těsta 
tvary hvězd, srdíček a vánočních symbolů.
Že perníčky byly nejen hezké, ale i dobré, do-
kazuje fakt, že nezbyl ani jeden. Mnohé byly 
zkonzumovány na místě ihned po ozdobení.
Přeji všem klidný adventní čas a krásné vánoční 
svátky plné pohody v duši. A užívejte do syta 
přítomnost těch, kteří jsou pro vás ti nejbližší a 
milovaní. Mgr. Alice Zigová

koordinátorka dobrovolnictví v MNO

Adventní čas v Radvanicích…

Děkujeme všem srdečným návštěvám za čas, nadšení a rozdávání radosti našim malým 
pacientům, dětičkám v DRS, pacientům v LDN a klientům DSS.
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Chci Vám představit jednu z vybraných lé-
kařek, paní doktorku Katerynu Ruban, kte-
rá začala pracovat na naší neurologii v červ-
nu tohoto roku. 
Jsem velmi ráda za příležitost podělit se s Vámi  
o své zážitky s cestou sem, své dojmy a plány. 

Paní doktorko, můžete nám říct, kde a jak 
dlouho jste pracovala jako lékařka na Ukra-
jině?
Na Ukrajině jsem pracovala na plný úvazek 
v městské nemocnici na neurologickém od-
dělení, které poskytovalo pomoc pro pacienty 
s akutními cévními mozkovými příhodami 
z celého 700tisícového města. Bylo to odděle-
ní s 60 lůžky s JIP. Pracovala jsem tam 4 roky. 
V této době v rámci dalšího postgraduálního 
vzdělávání (to se u nás nazývá klinická ordina-
tura, není povinná a je určená pro zdokonalení 
znalostí a zkušeností) jsem měla stáže na od-
dělení všeobecné neurologie a oddělení reha-
bilitace. Kromě toho jsem na částečný úvazek 
pracovala v jedné soukromé nemocnici, což je 
na Ukrajině poměrně obvyklé, že lékaři pracují 
ve více zařízeních.

Proč jste se rozhodla pro takovou velkou ži-
votní změnu?
Rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché, uvažo-
vala jsem o tom více než rok, než jsem roz-
hodla přijet na pohovor do Česka. Učila jsem 
se češtinu, udělala jsem svou první písemnou 
zkoušku (ještě za starých podmínek, které byly 
úplně jiné než teď), ale stále jsem doufala, že 
se na Ukrajině změní něco k lepšímu. Byla to 
kombinace několika faktorů. Na to rozhodnutí 
měl vliv jednak vojenský konflikt na východě 
Ukrajiny, který bohužel trvá více než 4 roky, 
a úplná nejistota, co s tím bude dál. Druhým 
důvodem bylo zanedbatelně nízké financování 
zdravotnictví státem, když skoro celé finanční 
břemeno teď leží na pacientovi, menší nemoc-
nice se zavírají a výsledky začínajících reforem 
jsou podle mne dost sporné. Za takových okol-
ností práce lékaře je docela náročná a budouc-
nost je nejistá. Navíc se plat mladého lékaře ve 
státní nemocnici po tolika letech vzdělávání  
a s tou úrovní zodpovědnosti rovná minimální-
mu platu (kolem 150 $). Proto bych chtěla pra-
covat bez ohledu na takové okolnosti. 

Plat začínajícího lékaře je tedy skutečně mi-
nimální. Náklady na život jsou úměrně tomu 
nižší než u nás v ČR?
Bohužel ne. Ceny jsou hodně podobné. Odha-
duji, že celkové náklady na živobytí činí zhruba 
80–90 procent nákladů jako zde v ČR. 

Jak probíhaly přípravy na práci u nás?
Předpokládala jsem, že vybraná cesta určitě 
nebude jednoduchá, ale netušila jsem, že vy-

řizování všech dokladů bude trvat tak dlouho. 
Celkově jsem čekala na vyřízení 8 měsíců. Ob-
čas se to komplikovalo nejasnými a v průběhu 
času se měnícími postupy, což občas vypadalo 
dost zoufale. Asi aby to rozhodování bylo ješ-
tě zajímavější, během té dlouhé doby čekání  
a nejistoty, jak to dopadne, jsem dostala 
na Ukrajině nabídku na lepší práci v soukro-
mém centru. Ale tehdy jsem pochopila, že už to 
nemůžu vzdát a své rozhodnutí nebudu měnit. 
Naštěstí se všechno podařilo díky společným 
silám a sladěnému úsilí mnoha lidí. Doteď své-
ho rozhodnutí nelituji.

Jste tady půl roku, můžete po té době srov-
nat podmínky práce lékaře na Ukrajině  
a u nás? 
Můžu konstatovat, že něco je velmi podob-
né, něco rozdílné. Myslím si, že práce lékaře 
v obou státech je stejně náročná. Stejně tak 
deficit lékařů se dá pozorovat na Ukrajině, tak  
i v Česku. Taky tady vidím a i v médiích slyším, 
že většina lékařů pracuje přesčas, stejně jako na 
Ukrajině. Na Ukrajině jsem měla v péči cca  
15 pacientů, na odděleních všeobecné neurolo-
gie se ten počet zvyšuje, je to kolem 20 pacien- 
tů. To je za podmínek, že všichni lékaři jsou 
v práci, jinak je ten počet ještě větší. Po těch  
6 měsících, co jsem v ČR, můžu konstatovat, že 
skoro stejnou situaci pozoruji i tady. 
Největší rozdíl je asi v tom, že český lékař pa-
cienta léčí bez ohledu na finanční situaci paci-
enta. Na Ukrajině je vybavení pracovišť skoro 
stejné, léky jsou k dispozici taky, ale není tam 
všeobecné pojištění, které by garantovalo do-
stupnost vyšetření a léčby pro všechny vrstvy 
obyvatelstva. Například, relativně nízký počet 
trombolýz na Ukrajině je omezený malým po-
čtem bezplatných dávek Actilyze, poskytova-
ných státem, a vysokou cenou za tento lék pro 

pacienty v lékárnách (kolem 1000 $). Ale díky 
tomu, že je hodně soukromých diagnostických 
center, časově je zase mnohem dostupnější ob-
jednat pacienta na plánované vyšetření (MR, 
CT a další), například v termínu 2–5 dnů.  
Určitě mi tady hodně pomáhá to, že před pří-
jezdem sem jsem měla nějakou praxi, protože 
diagnózy u pacientů jsou stejné, základní dia-
gnostické a léčebné metody taky. Ale liší se 
organizační proces té péče (jiný model zdra-
votnictví – jako všeobecné pojištění, elekt-
ronický nemocniční systém, mnohoprofilová 
péče v rámci jedné nemocnice). Ale myslím si, 
že tady v nemocnici mám všechny podmínky, 
abych se naučila a osvojila vše, co mi zatím pro 
praxi chybí.
Chtěla bych podotknout, že taky hodně záleží 
na lidech, kteří spolu pracují každý den v jed-
nom týmu. Vždycky jsem na to měla štěstí  
a můžu upřímně říct, že tady jsem spokojená 
taky.

Z mého pohledu se adaptujete velmi rychle. 
Přesto, je něco co tady postrádáte?
Opravdu od prvního dne po svém přestěhování 
jsem skoro neměla pocit, že jsem někde v cizi-
ně. To je asi způsobené tím, že podle mne jsou 
něčím podobné jazyk, kultura a mentalita na-
šich zemí. Sice využívám skoro neomezenou 
komunikace přes internet, ale určitě bych se 
chtěla častěji setkávat se svými blízkými a přá-
teli z Ukrajiny. 

Vím, že na podzim jste musela opakovat 
již dříve úspěšně zvládnutou písemnou část 
aprobační zkoušky z důvodu, že má plat-
nost jen 2 roky. Písemná část pro Vás byla 
úspěšná, na rozdíl od většiny ostatních. Mů-
žete nám říct, co tato část zkoušky obnáší 

(dokončení na str. 4)

PŘEDSTAVUJEME: paní doktorka Kateryna Ruban,  
oddělení Neurologie, která k nám přijela v rámci Projektu Ukrajina
V létě 2017 se vedení MNO rozhodlo, že se zapojíme do projektu Ukrajina s tím, že pomůžeme maximálně 4 lékařům z Ukrajiny, aby se  
u nás připravili na aprobační zkoušky, které jsou nezbytnou podmínkou pro to, aby lékaři, kteří získali vzdělání mimo EU, mohli samostatně 
pracovat v ČR. V srpnu 2017 proběhly osobní pohovory, na základě kterých byla tato možnost nabídnuta lékařům pro oddělení Neurologie, 
ARO, Patologie a Geriatrie/Interna. V tomto okamžiku začalo dlouhé vyřizování formalit, kdy bylo nutné připravit žádosti pro Ministerstvo 
zdravotnictví, které vše vyřizovalo do jara 2018. Následovaly pohovory vybraných lékařů na ambasádě v Kyjevě a koncem května 2018 všich-
ni obdrželi tzv. zaměstnaneckou kartu, na základě které již mohli přicestovat a začít pracovat a realizovat praktickou část aprobační zkoušky 
na akreditovaném pracovišti pod přímým odborným vedením určeného lékaře. K tomu bylo potřeba vyřídit také akreditaci pro praktickou 
část aprobačních zkoušek, protože platná akreditace pro specializační vzdělávání na tyto praxe nestačí. Akreditaci jsme obdrželi, teď už jen 
můžeme držet pěsti vybraným čtyřem lékařům, aby vše zvládli v daných termínech a stali se tak plnohodnotnými členy týmu.
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Už popáté, dá se tedy říci, že tradice je na 
světě, proběhl poslední listopadovou sobotu 
fotbalový turnaj „O putovní pohár ředitele 
MNO“.
Odbylo přesně osm hodin a nadšenci kulatého 
sportu se sešli ve sportovní hale Sareza v Ost-
ravě, aby změřili své síly. Hrací systém „každý 
s každým“, hrací čas jednoho utkání v základ-
ní čísti 2 x 7 minut (časomíru řídila nadšená 
fotbalová fanynka Dominika Kocurková) pro-
věřil kondici všech zúčastněných hráčů pěti 
týmů (ARO, Dream Team, Kardiologie, Sanit-
ky, Zahrada). Za mohutného fandění přítom-
ných diváků z řad zaměstnanců a rodinných 
příslušníků vypukl první zápas mezi týmem 
ARO a Dream Teamem, pod ostřížím zrakem 
rozhodčího Michala Broskeviče. Po vyrovna-
ném utkání nakonec tým ARa zvítězil těsně 
1:0. Už tento výsledek naznačoval, že Dre-
am Team, poskládaný ze zaměstnanců napříč 
nemocnicí (Urologie, Interna, Ostraha), ve-
dený naším nemocničním kaplanem Markem 
Žukowskim, nebude tak snadným soupeřem. 
V druhém mači změřili síly vítězové téměř 
všech předchozích ročníků Sanitky proti Kar-
diologii. Jasná výhra 4:1 ukázala, že hoši jsou 
i letos ve formě. K dalšímu utkání nastoupil 

mladý tým Zahrady proti ARu. A zopakovali 
výsledek z prvního kola 0:1.
Celé dopoledne bylo nabito bohatými spor-
tovními zážitky a střeleckými příležitostmi. 
Po základním kole, kdy Sanitky byly prv-
ní, nastal rozhodující zápas o účast ve finále  
2 x 5 minut. ARO proti Kardiologii, Sanitky 

proti Dream Teamu. Po lítém boji porazila 
Kardiologie ARO a tým MUDr. Gilíka mířil 
stejně jako loni do finále. Sanitky nastoupily 
do tohoto zápasu s touhou vyhrát, ta ale nechy-
běla ani na druhé straně. A jak říká pan kaplan: 
„My jsme hráli v 6, tak jsme nemohli prohrát, 
nikdo on nás nic neočekával, šli jsme do toho 

„jen“ s touhou zahrát si a pobavit se.“ Výhra 
byla pro všechny překvapení, ale ne zase tak 
moc. Dream Team se zlepšoval a sehrával ka-
ždé kolo víc a víc.
V boji o 3. místo ARO porazilo Sanitky. A fi-
nále? Po dramatickém boji, kdy si hráči sáh-
li na dno svých sil, zvítězilo mužstvo Dream 
Teamu 2:0. Z rukou ředitele Petra Uhliga pře-
vzali putovní pohár, který bude až do příštího 
roku v „Božských“ rukou. Nechyběla ani slad-
ká odměna pro všechny oceněné.
Sláva vítězům, čest poraženým. Je ovšem 
pravdou, že cílem turnaje bylo především dob-
ře se pobavit a společně si zasportovat, vítěz-
ství bylo jen sladkou třešinkou na pomyslném 
fotbalovém dortu.
Děkuji všem hráčům, fanouškům, spravedli-
vému sudímu Michalu Broskeviči a celému 
realizačnímu týmu v čele s paní Šárkou Ko-
curkovou, její dcerou Dominikou a Monice 
Konopkové. 
Výsledná tabulka:
1. Dream Team
2. Kardiologie
3. ARO
4. Sanitky
5. Zahrada Bc. Lucie Branná

Vánoční turnaj ředitele – mnoho zábavy, adrenalinu a překvapení

PŘEDSTAVUJEME: paní doktorka Kateryna Ruban,  
oddělení Neurologie, která k nám přijela v rámci Projektu Ukrajina
(pokračování ze str. 3)
a jak jste se na ni připravovala? Co na ní 
bylo nejtěžší? 
Písemná část aprobační zkoušky probíhá ve 
formě dvou testů. První test je na ověření od-
borných znalostí, tj. z celého lékařství, a druhý 
test k ověření znalosti systému zdravotnictví  
a ze základů práva ve vztahu k poskytování 
zdravotních služeb v České republice, takzvaná 
legislativa.
Písemný test z lékařství obsahuje 120 otázek, 
z legislativy 50. Oba testy jsou v jeden den 
s 15–20minutovou přestávkou mezi sebou. Ke 
každé otázce jsou odpovědi, z nichž může být 
správná jedna nebo více odpovědí. Pro úspěšné 
vykonání písemného testu je zapotřebí správně 
zodpovědět nejméně 70 % otázek, přičemž za 
správně zodpovězenou otázku se považuje ta, 
která má označeny všechny správné odpovědi 
(jinak je to za 0 bodů), což dělá tu zkoušku do-
cela náročnou. Navíc písemná část se počítá za 
úspěšně vykonanou jenom v případě, kdy oba 
testy proběhnou v jednom dni. Dříve byla mož-
nost zopakovat neúspěšný test v jiném zkouš-
kovém období. Takže pokud je úspěšně složen 
první test a v tom druhém je například 69 % 
správných odpovědí, to znamená, že výsledek 
je «neprospěl» pro oba testy. 
Evoluce zpřísnění podmínek pro aprobační 
zkoušky začala před dvěma lety a stále trvá. 
Ještě před půl rokem systém hodnocení byl 
jiný – částečně správně zodpovězená otázka 
mohla být hodnocena například jako 0,5 bodu 
(v závislosti od počtu správně vybraných odpo-
vědí). Před rokem všechny otázky byly s jed-
nou správnou odpovědí a každá část se počítala 
zvlášť. A před dvěma lety si každý lékař dokon-
ce mohl vybrat i jazyk, ve kterém bude zkoušku 
skládat. Takže si myslím, že zpřísnění těch pod-

mínek už dosáhlo svého vrcholu. Určitě nejis-
tota, co za takových podmínek na člověka čeká, 
tvoří dost velké emotivní napětí. Ale myslím si, 
že v tom případě pomáhá jenom velká motivace 
a kvalitní příprava. 
Všechny učebnice, které jsem potřebovala, 
jsem si mohla půjčit v naší knihovně. Měla 
jsem taky své knihy a skripta. Taky mi pomoh-
lo sdílení zkušeností od mých spolužáků, kteří 
zkoušku dle nových pravidel již absolvova-
li. Věnovala jsem přípravě čas po práci a pak  
i svou dovolenou. Hlavně jsem zaměřila své 
úsilí na všechno, co nepoužívám v každoden-
ní práci – pediatrii, porodnictví a gynekologii, 
taky detaily z chirurgie a interny. 
Ale určitě nejtěžší pro mne byla zkouška z le-
gislativy. Sice jsem si přečetla všechny zákony, 
které mají vztah k poskytování zdravotních slu-
žeb v ČR a skripta lékařských fakult o systé-
mu zdravotnictví, ale stejně otázky se mi zdály 
mnohem těžší než z lékařství. Jsem ráda, že to 
mám už za sebou, to je opravdu velká inspirace 
pro další kroky na té dlouhé cestě aprobačního 
procesu.

Máte tedy úspěšně za sebou písemnou i prak-
tickou část zkoušky a na jaře se budete hlásit 
na ústní zkoušku, která je rovněž v češtině  
a skládá se z více částí. To je asi nejtěžší část 
celé aprobační zkoušky a málokdo ji zvlád-
ne napoprvé. Co zkouška obnáší a jak se na 
zkoušku připravujete? 
Ano, bohužel statistika úspěšně vykonaných 
ústních zkoušek není moc potěšující. Myslím 
si, že to není způsobené jenom kvalitou znalostí 
lékařů, což by mělo být rozhodující. Podle mne 
asi nejvíce náročné bylo to, že zkouška ze všech 
čtyř oborů probíhala v jeden den bez žádné mi-
nimální přestávky mezi nimi. Naštěstí tady od 

podzimu došlo ke zmírnění podmínek a zkouš-
ka je rozložena do dvou dní.
Po písemné zkoušce jsem si dovolila trochu od-
počinku v učení. Ale teď jsem si už objednala 
v knihovně další učebnice (musím si občerstvit 
anatomii a fyziologii ve všech detailech), našla 
jsem na internetu videolekce, webové stránky 
s doporučenými postupy různých lékařských 
společností ČR. Takže mám o zábavu na další 
měsíce postaráno, ale doufám, že se mi to poda-
ří, nejsem zvyklá prohrávat. 

Řekněte nám, jak jinak tady trávíte volný 
čas, pokud Vám nějaký při náročné přípravě 
na zkoušky zbývá? Našla jste si zde již něja-
ké přátele?
V poslední době jsem volného času oprav-
du moc neměla. Ale v létě, když jsem se sem 
přestěhovala, tak jsem měla radost z toho, že 
v blízkosti od takového industriálního města je 
taková krásná příroda. Takže jsem trochu ces-
tovala, chodila jsem na výlety na hory, jezdi-
la jsem na kole a poznávala jsem město. Taky 
jsem někdy věnovala čas tanečním kurzům, což 
mě bavilo ještě na Ukrajině, a právě tam jsem 
se seznámila s novými zajímavými lidmi. Přá-
telím se také s mými dalšími kolegy z Ukrajiny, 
kteří pracují v nemocnici a s kterými se setká-
váme taky ve volném čase. Občas se mimo pra-
covní dobu vídáme i s jinými kolegy z práce. 
Závěrem bych také chtěla říct, že jsem velmi 
vděčná všem za vstřícnost a podporu, které si 
moc vážím.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám daří  
a ať úspěšně zvládnete i poslední část zkouš-
ky. To ostatně přeji i ostatním kolegům.

Irena Hlavatá
vedoucí Oddělení vzdělávání
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KNIHOVNA  
DOPORUČUJE DÁRKY
Přípravy na vánoční svátky jsou v  plném 
proudu a doba na výběr vánočních dár-
ků se rychle krátí. Možná jste ještě nestihli 
z časových nebo zdravotních důvodů ne-
jen nakoupit, ale ani vymyslet, vhodný pre-
zent pro své nejbližší, přátele, známé nebo 
třeba pro své spolupracovníky. Pokud jsou 
mezi nimi milovníci čtení, můžete je obda-
rovat knihou. Nechte se inspirovat tituly, 
které byly v  roce 2018 v Knihovně města 
Ostravy nejžádanější. 
U našich čtenářů bodovali čeští autoři. 
Enormní zájem projevili o díla oblíbené-
ho spisovatele a režiséra Patrika Hartla 
Okamžiky štěstí, Malý pražský erotikon  
a Prvok, Šampón, Tečka a Karel a už nyní 
je jisté, že také jeho poslední román Nej-
lepší víkend bude bestsellerem. Stejného 
úspěchu dosáhla se svým strhujícím a tra-
gickým příběhem Hana spisovatelka a pře-
kladatelka, absolventka Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity Alena Mornštajnová. 
Na třetím místě se umístila další současná 
česká spisovatelka Radka Třeštíková, kte-
rá oslnila zejména naše čtenářky romány 
Osm a Bábovky. Také všech 36 svazků její 
žhavé novinky Veselí, které má KMO ve 
svém fondu, je právě absolutně vypůjče-
no. Ze zahraničních titulů se na prvních 
příčkách udržely thrillery s podobným ná-
zvem, Dívka ve vlaku britské autorky Pauly 
Hawkinsové a Dívka v ledu rovněž britské-
ho spisovatele Robert Bryndzy. 
Z  populárně-naučných knih byla největ-
ší poptávka po rozhovorech s  polským 
knězem Zbigniewem Czendlikem Postel, 
hospoda, kostel a po biografii sportovkyně 
Gabriely Koukalové s názvem Jiná. Nemé-
ně žádané byly také knihy známého lékaře 
a průkopníka psychosomatické medicíny 
Jana Hnízdila Příběhy obyčejného uzdra-
vení, Mým marodům: jak vyrobit pacienta 
a Zaříkávač nemocí. 
Knižními stálicemi čtenářů a čtenářek ve 
věku od 9 do 14 let jsou americké série 
Deník malého poseroutky Jeffa Kinneyho  
a Deník Mimoňky Rachel Renée Russello-
vé. Nejmenší čtenáři baží po  příbězích 
z populárního seriálu Prasátko Peppa.  
Tip na závěr: pokud si chcete zjednodušit 
rozhodování a zároveň ušetřit čas i peníze, 
pořiďte svým blízkým Dárkovou poukázku 
na roční registraci do knihovny. K zakou-
pení je v  ústřední knihovně u  Sýkorova 
mostu a ve všech 27 pobočkách v měst-
ských obvodech.
Klidné vánoční svátky a pevné zdraví do 
nového roku Vám přeje Vaše Knihovna!!!

KNIHOVNA
za vším hledej knihu...S platností od července, resp. listopadu 2018 

vešla v platnost dlouho očekávaná novela vy-
hlášky č. 98/2012 o vedení zdravotnické doku-
mentace. Revoluční byla především v tom, že 
byl zcela zrušen bod 10 přílohy č. 1, kde byly 
původně definovány jednotlivé povinné části 
ošetřovatelské dokumentace. V současné době 
je pouze na rozhodnutí zdravotnických zaříze-
ní, jak si ošetřovatelskou dokumentaci nastaví 
dle typu poskytované péče a ošetřovaných pa-
cientů. Neznamená to však, že se ošetřovatelská 
dokumentace zcela ruší, je stále v platnosti další 
legislativa, která vedení dokumentace upravuje 
(např. zákon č. 372/2011, zákon o zdravotních 
službách), vedená dokumentace je také stále dů-
ležitým důkazem o poskytnuté péči. 
Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 
znamenala pro naši nemocnici řadu změn. Pro 
oblast vedení ošetřovatelské dokumentace to 
bylo především zrušení ošetřovatelských plá-
nů, tzv. plachet. Byla provedena redukce údajů  
v ošetřovatelské anamnéze, bylo zrušeno plošné 
použití některých tiskopisů, jako např. Záznam 
edukací a poučení pacienta. Došlo ke změnám 
v evidenci, jako např. zrušení hodnocení rizik 
u jednodenních hospitalizací, bylo zrušeno 
pravidelné obsáhlé slovní přehodnocení stavu 
pacienta sestrou. Dále v současné době reduku-
jeme úpravou standardů množství dosud běžně 
evidovaných informací o invazivních vstupech 
atd. Dokumentace byla nastavena tzv. na míru 
pro specifické provozy, jako např. porodnici 
s Oddělením šestinedělí, Dětské lékařství nebo 
LDN. Stále také hledáme další oblasti vedení 
ošetřovatelských záznamů, které by bylo mož-
né v návaznosti na vnitřní předpisy a lékařskou 
dokumentaci redukovat. Asi největší změnou je 

nyní pro sestry lůžkových oddě-
lení slovní popis realizace po-
skytnuté ošetřovatelské péče, 
psaní heslovitých, ale výs-
tižných zápisů vztahujících 
se k důležitým oblastem 
poskytované péče z hledis-
ka ošetřovatelství. Současné 
změny byly plánovány a komu-
nikovány se zástupci klinických 
pracovišť ještě před platností 
novely vyhlášky. Proběhly in-
formační schůzky spojené s dis-
kuzí nad plánovanými změnami 
s vrchními a staničními sestrami, 
dle potřeby stále probíhají konzultace ve vedení 
dokumentace na odděleních. Jako každá změna 
vyžaduje i změna vedení ošetřovatelské doku-
mentace čas. Všechny změny byly také pláno-
vány s vizí nového nemocničního informačního 
systému, který bude pro sestry další zásadní 
změnou v dokumentaci a která bude snad do 
roka realizována.
Naším cílem je, aby ošetřovatelská dokumen-
tace splňovala legislativní požadavky, perso-
nál neúměrně nezatěžovala (např. duplicitními 
zápisy) a zároveň nelékařské zdravotnické 
pracovníky, potažmo naši nemocnici jako po-
skytovatele zdravotních služeb dostatečně 
chránila před stížnostmi či právním postihem. 
Vždy je nutné při zápisech používat zdravý 
selský rozum a nebát se zeptat nebo vyjádřit 
připomínku či pochybnost nad nutností vedení 
některých neopodstatněných záznamů vychá-
zejících třeba ze zažitých zvyklostí. 

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

Revoluce ve vedení ošetřovatelské dokumentace

za vším hledej knihu...

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

věnováno:

registrační poplatek ve výši

(čtenářem po dobu 12 měsíců)

ředitelka Knihovny města Ostravy

DÁREK?
PŘEJTE SI K VÁNOCŮM DÁRKOVOU POUKÁZKU DO KNIHOVNY

V loňském roce se Městská nemocnice Ostrava 
zapojila do Bodové prevalenční studie (PPS-
-EU-2017), jež byla zaměřena na infekce spo-
jené se zdravotní péčí a používání antibiotik. 
Stala se tak jednou ze 45 nemocnic České re-
publiky, které se projektu účastnily. Období tří 
týdnů bylo stanoveno na termín od 22. 5. 2017 
do 9. 6. 2017 a dotazníkovému šetření se podro-
bilo 14 zdravotnických pracovišť. Celkem bylo 
do PPS-EU-2017 v České republice zařazeno 
15 201 pacientů, z toho 429 z Městské nemoc-
nice Ostrava. Infekce spojené se zdravotní péčí 
neboli také nemocniční či nozokomiální nákazy 
jsou infekce, které vznikají v přímé souvislosti 

s pobytem pacienta ve zdravotnickém zařízení. 
Dle druhu můžeme rozlišovat nákazy endogen-
ní a exogenní. U endogenních nákaz si je zdro-
jem sám sobě pacient, u exogenních pochází 
původce z vnějšího prostředí (personál, spolu-
pacienti, návštěvy). Za výše uvedené období 
bylo v MNO evidováno 48 pacientů s infekcí 
spojenou se zdravotní péčí a procentuálním 
zastoupením 11,2 % (viz modrá čára v grafu). 
Nejpočetnější skupinu tvořily respirační náka-
zy, následovány močovými a na třetím místě 
onemocnění gastrointestinálního traktu (klost-
ridiové infekce). Používání antibiotik bylo or-
dinováno u 168 pacientů (39 %). 

Studií bylo prokázáno, že 
aktivní vyhledávání infek-
cí spojených se zdravotní 
péčí „přináší ovoce“ a naše 
dosavadní čísla jsou sku-
tečně podhlášena, kdy jsme 
za celý rok 2017 evidovali 
pouze 0,8 % infekcí spoje-
ných se zdravotní péčí. Ce-
lorepublikový průměr se 
pohybuje kolem 7 % a naše 
třítýdenní čísla vykazující 
11,2 % nejsou dogma, ale 
mohou se lišit dle struktury 
pacientů a dané situace na 
odděleních. 

Bc. Dagmar Ragulská
ústavní hygienik

Jak evidujeme „nozokomiálky“
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Tak jako každým rokem na začátku prosince i le-
tos se ze všech koutů republiky sjeli patologové 
do Městské nemocnice Ostrava, aby si zde v malé 
jídelně na Tradičním sklíčkovém semináři pre-
zentovali zajímavé a neobvyklé bioptické případy 
z poslední doby. 
Začátek akce byl v deset hodin dopoledne. Čas byl 
volen tak, aby ani ze vzdálenějších míst přijíždě-
jícím lékařům nedělalo obtíže se včas dostavit. Po 
úvodním slově garanta celé akce, paní primářky 
Gattnarové, se mikrofonu chopila doc. MUDr. 
Honsová, Ph.D., z IKEMu, která měla velmi pří-
nosnou přednášku o vaskulitidách a úskalích je-
jich diagnostiky. Po krátké přestávce následoval 
dopolední blok sedmi bioptických případů, které 
prezentovali jak lékaři Patologie MNO, tak lékaři 
z jiných pracovišť. 
O pohodlí účastníků semináře se po celou dobu 
staraly laborantky Patologie MNO – kromě při-
pravených chlebíčků a koláčů se podávala káva, 
čaj a nealkoholické nápoje. 
Pro obědovou přestávku byly připraveny – také 
již téměř tradičně – řízky s bramborovým salátem. 
V uvolněné atmosféře si účastníci semináře měli 
hodně co neformálně říci, proto se přestávka poně-
kud protáhla nad rámec stanovených dvaceti minut. 
Nikomu to však nevadilo – na příjemný předvánoč-
ní nádech této akce se každý ze zúčastněných těšil. 

Po přestávce následoval blok přednášek o placentě 
a pupečníku a jejich patologických stavech, který 
si záživnou formou připravila MUDr. Hadravská, 
MIAC, z Bioptické laboratoře, s.r.o., v Plzni. Po 
jejím výkladu už vzhledem k náročnosti programu 
pauza nebyla a přistoupili jsme rovnou k prezenta-
ci dalších sedmi nezvyklých případů. 
Venku se již stmívalo a na ulicích se začali ob-
jevovat první Mikuláši, andělé a čerti, když paní 
primářka Gattnarová seminář oficiálně ukončila  
a rozloučila se s jeho účastníky v duchu blížících 
se svátků, s přáním pevného zdraví a všeho dobré-
ho v novém roce. 

MUDr. Aleš Mlýnek
lékař oddělení Patologie

Podzimní listopadový měsíc byl v naší nemocnici 
v oblasti vzdělávání zaměřen na práci interventů 
poskytujících Psychosociální intervenční služby. 
Dne 6. listopadu 2018 proběhla v naší nemocni-
ci konference Psychosociální intervenční služby 
s názvem „Společně to zvládneme“. Cílem vzdě-
lávacího odpoledne bylo přiblížit činnost inter-
ventů psychosociální intervenční služby MNO  
a připomenout jejich stálou připravenost pomoci 
pacientům a osobám blízkým pacienta v těžkých 
životních situacích.
Konference se se svými přednáškami zúčastnili 
členové týmu Psychosociální intervenční služby 
MNO, ale také externí členové SPIS (systém 
Psychosociální intervenční služby ČR). Větší 
pozornost byla zaměřena na tzv. PEER podporu 
zdravotnickým pracovníkům, která je v součas-
né době v naší nemocnici minimálně využívána, 
což je škoda. I my zdravotníci si musíme uvědo-
mit, že pracujeme ve velmi náročném prostředí 
zatěžujícím naší psychiku. U nových pracovníků 
se může objevit nedorozumění či stres na novém 
pracovišti, kde vám PEER může pomoci či na-
lézt případné řešení situace. Připomněli jsme si, 
jak intervenční službu aktivovat. Zazněly velmi 
zajímavé kazuistiky z praxe interventů, které 
byly důkazem toho, jak je občas práce s rodinný-
mi příslušníky velmi obtížná a časově náročná. 
Pro další činnosti interventů je samozřejmostí 
neustále se vzdělávat a opakovaně nacvičovat 
zvládání krizových situací. Proto v naší nemoc-
nici 20. listopadu 2018 proběhl celodenní semi-
nář pod názvem „Pracovní setkání nemocničních 
interventů“. Interventi se intenzivně věnovali 
praktickému nácviku intervencí, předávali si bo-
haté zkušenosti v rámci spolupráce s interventy 
Rychlé záchranné služby a ostatních nemocnic.
Své zkušenosti z praxe zde prezentovali zástup-
ci Mobilního hospice Ondrášek a Mobilního 
hospice Strom života. Spolupráci s policejními 
interventy a Rallye Rejvíz (soutěž posádek zdra-
votnických záchranných služeb), kde probíhá 
několikadenní cvičení interventů Psychosoci-
ální intervenční služby, přiblížila interventka 

Fakultní nemocnice Ostrava. Nutno zdůraznit, 
že také naši interventi MNO prezentovali zají-
mavé kazuistiky případů, se kterými se setkali 
v průběhu letošního roku a jejichž počet narůstá. 
Vzrůstající počet intervencí je také důkazem, že 
si Psychosociální intervenční služba našla ne-
zastupitelné místo v poskytování služeb našim 
pacientům a jejich blízkým.
Jako koordinátorka intervenční služby v Městské 
nemocnici bych chtěla touto cestou poděkovat 
všem členům týmu za celoroční práci, která je 
mnohdy velmi těžká a psychicky náročná. Před-
nášejícím děkuji za spolupráci při tvorbě progra-
mu konference i semináře. Všem pracovníkům 
Městské nemocnice za tým Psychosociální inter-
venční služby přeji krásné a pohodové vánoční 
svátky a do roku 2019 zdraví, úspěch a pohodu.

Jana Hurinová 
koordinátorka Psychosociální  

intervenční služby v MNO

Listopad patřil interventům

Opět po roce v předvánočním čase  proběhla 
na oddělení Gynekologie a porodnictví Zimní 
konference porodních asistentek. Setkání již 
tradičně mělo skvělé přednášející, pana primá-
ře MUDr. Ožanu, MUDr. Mihulu, MUDr. Fous- 
ka a paní doktorku MUDr. Kubínovou. Také 
z řad porodních asistentek zazněly velmi pěk-
né přednášky. Konference byla obohacena pro-
dejem drobností, návštěvou vizážistky a účastí 
odborných firem. Vše proběhlo v knihovně 
oddělení Gynekologie a porodnictví. Po roce 
jsme si opět povykládaly, poseděly a sdělily 
své dojmy.  
Těšíme se na další rok a naše společné posezení.

Mgr. Dana Cechelová
vrchní sestra odd. Gynekologie a porodnictví

Ve dnech 10.–11.listopadu 2018 v prostorách 
kongresového centra hotelu Sepetná na Ostra-
vici uspořádalo oddělení Gynekologie a porod-
nictví Městské nemocnice 7. ročník odborné 
konference s mezinárodní účastí. Registrováno 
bylo cca 150 odborníků z celé ČR a také ze 
Slovenska. Bylo nám obrovskou ctí přivítat ši-
rokou plejádu špičkových odborníků, zejména 
z oboru porodnictví, kteří svými sděleními při-
spěli k nebývalé odborné úrovni konference.  
V našem oboru šlo o nejvýznamnější odbornou 
akci v MS kraji v letošním roce. 
Z ohlasů účastníků konference soudíme, že 
se nám i v letošním roce podařilo připravit 
špičkový odborný i společenský program. Za 
odbornou stránku akce moc děkuji všem vzác-
ným přednášejícím hostům, ale také lékařům 
našeho oddělení, kteří se rozhodně se svými 
přednáškami neztratili, a také dalším léka-
řům naší nemocnice – primář MUDr. Mrázek, 
Ph.D., MBA (chirurgie), asistent MUDr. Dan-
čík (urologie). Za vedení nemocnice nás přijel 
pozdravit náměstek pro léčebnou péči pro ope-
rační obory – primář MUDr. Kučera, za což mu 
také moc děkuji. 
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům, neboť 
bez jejich pomoci bychom akci takového rozsahu 
nedokázali zajistit tak, jak proběhla a navíc s tím, 
že to nemocnici nezatížilo žádnými výdaji. 

MUDr. Marek Ožana
primář oddělení Gynekologie a porodnictví

Zimní konference  
porodních asistentek

7. ročník Podzimního 
setkání gynekologů

Tradiční bioptický sklíčkový seminář Patologie 5. 12. 2018

6. 11. konference Společně to zvládneme

20. 11. Pracovní setkání nemocničních interventů
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(pokračování ze str. 1)
minulých spolu denně pracovali a poté se je-
jich cesty rozešly. Bylo pěkné pozorovat ty 
okamžiky mísící radost i překvapení.
Z významných hostů konference chci jmeno-
vat prof. MUDr. P. Dungla, DrSc., přednostu 
kliniky ortopedie na Bulovce a vedoucího 
katedry ortopedie IPVZ, předsedu ortopedic-
ké společnosti prof. MUDr. J. Galla, Ph.D., 
přednostu ortopedické kliniky Olomouc, doc. 
MUDr. T. Tomáše, Ph.D., přednostu I. orto-
pedické kliniky nemocnice FN u Sv. Anny  
v Brně, kteří přednesli vyzvané přednášky. 
Další z přednášejících byl syn doc. MUDr.  
J. Kundráta, MUDr. Petr Kundrát, který nás se-
známil se zajímavými historickými fakty ze ži-
vota a práce svého otce. Konferenci jsem uvedl 
přednáškou o historii a vzniku ortopedického 
oddělení i nemocnice a na závěr prezentoval 
současnost ortopedického oddělení. 
Ortopedické oddělení Městské nemocnice bylo 
významné pracoviště v rámci kraje i republiky. 
V Městské nemocnici sídlil tehdy krajský od-
borník pro ortopedii – doc. MUDr. J. Kundrát 
a ortopedické oddělení bylo současně krajskou 
ortopedií. Z tohoto pracoviště vzešlo celkem 
22 dalších primářů ortopedických, rehabilitač-
ních a protetických odděleních.
V posledních letech se postupně snažíme obnovit 
výbornou pověst tohoto pracoviště v našem kraji.
Začátek historie Ortopedického oddělení je po-
měrně velmi zajímavý, stejně jako historie vzni-
ku nemocnice vůbec (město postavilo nemocnici 
až poté, co polovinu obyvatel zdecimovaly mo-
rové rány. Nebyly ovšem peníze. V roce 1823 za-
ložil kaplan Kašpar Pittler nadaci, které odkázal 
majetek. Následně přispěli další lidé. A tak tedy 
v roce 1848 byla zprovozněna soukromá „Měst-
ská nemocnice”). Za vznik oddělení nese zásluhu 
jediný člověk, a tím je primář MUDr. Karel No-
votný. Tento výjimečný lékař i člověk byl jedním  
z nejlepších žáků profesora Bedřicha Frejky na 
klinice ortopedie v Brně. Dalším úspěšným žá-
kem prof. B. Frejky byl i prof. A. Pavlík – zakla-
datel ortopedického oddělení v Olomouci.
Primář Karel Novotný byl velmi vzdělaný člo-
věk, „frankofil”, ovládal 7 jazyků a pro režim 

byl nepohodlný. Byl 
tedy z Brna vyhnán 
(dostal úkol vybu-
dovat ortopedii a 
traumatologii v Os-
travě pro pracující 
v těžkém průmyslu 
a hornictví). Primář 
K. Novotný ale ne-
zahořkl. Naopak. 
Začátky byly oprav-
du, ale opravdu těž-
ké. Bez obrovské 
vůle, práce a nadšení 
by toto oddělení ni-
kdy nevzniklo. První umístění ortopedie bylo v 
nouzovém dřevěném baráku, který byl za války 
vybudován Revírní bratrskou pokladnou.
Jedinou větší nemocniční stavební akcí  
v první pětiletce byla výstavba přízemního 
ortopedického pavilonu. Výstavbu tohoto ne-
ustále odkládaného pavilonu zahájil prim. No-
votný na vlastní pěst svépomocí. Nejdříve za-
jistil pro oddělení VI. pavilon, který byl určen  
k asanaci, kam s brigádníky z dřevěného ba-
ráku TAJNĚ přestěhoval 30 lůžek. Původní 
dřevěný barák rozebral, provedl terénní úpravy  
a spolu se zaměstnanci oddělení vykopal zá-
klady nového pavilonu. 10. 10. 1950 bylo nové 
oddělení otevřeno. Mělo 54 lůžek. Rehabilitač-
ní stanice byla umístěna v suterénu. Pracovalo 
zde 6 lékařů, 35 dalších pracovníků. Oddělení 
bylo školicím místem pro ortopedy a chirurgy 
z celého kraje, zajišťovalo služby pro Ostravu 
a části okresů NJ, OP, K, FM. Prim. Novotný 
jezdil operovat těžké úrazy do Třince, Bohumí-
na, Frýdku-Místku a Opavy.
V roce 1952 inicioval zřízení rehabilitačního 
ústavu v zámku knížat Lichnovských v Chu-
chelné. Do čela tohoto ústavu byl jmenován 
jeho sekundární lékař MUDr. Vladimír Kna-
pek. Prim. Novotný byl vynikajícím opera-
térem, byl jedním z prvních, kteří operovali 
Smith-Petersenovy náhrady hlavice stehenní 
kosti při koxartróze, Judetovy endoprotezy, při 
meniscectomii používal Smillieho techniku, 
zavedl Bankartovu plastiku u recidivujících 
luxací ramene a patřil k protagonistům zavádě-
jícím novou techniku osteosyntézy kostí AO. 
On sám průkopník razantní operativy a oste-
osyntézy, včetně akutní v traumatologii. Jeho 
syn Karel, lékař, odešel do Francie, kde si vzal 
dceru významného francouzského profesora 
ortopedie Roberta Judeta.
V roce 1972 jako druhý po prof. Čechovi implan-
toval totální náhradu kyčelního kloubu POLDI.  
A může se pyšnit i dalším zajímavým prven-
stvím. Jako první lékař přivezl do ČSR na kon-
gresy projekci diapozitivů při přednáškách. Do 
té doby kolovaly v řadách posluchačů rtg. folie 
prohlížené proti oknům. Účastnil se práce ve 
výboru Československé ortopedické společnos-
ti, byl zakládajícím členem České ortopedické 
společnosti a předsedou její traumatologické ko-
mise. Dále byl členem Francouzské ortopedické 
společnosti a členem Rakouské společnosti pro 
úrazovou chirurgii. Ve velké oblibě měl i sportov-
ní traumatologii, byl sportovním lékařem ostrav-
ského Baníku. Zemřel v plném pracovním tempu  
v 62 letech (na lavičce cestou z práce…).
Jeho nástupcem se stal doc. MUDr. Josef 
Kundrát. Dlouhá léta se věnoval tuberkulóze 

pohybového ústrojí, jako první v republice 
provedl Ménardovu kostotransversektomii  
k léčbě tuberkulosního abscesu páteře. Nejvý-
znamnějších úspěchů dosáhl na poli prevence 
a léčby vrozených poruch kyčelního kloubu. 
Tento „ostravský” model se stal základem pro 
celostátní metodický návod dispenzarizace vad 
dětských kyčlí.
Ostravská ortopedie byla po Praze a Brnu třetí or-
topedií, kde se začaly provádět TEP kyčle. Oddě-
lení bylo zařazeno do státního výzkumného úko-
lu pro léčbu kostního infektu. Toto vše proběhlo 
během vedení doc. MUDr. J. Kundráta.
Jeho nástupcem se v roce 1991 stal doc. MUDr. 
Jaroslav Musialek, CSc. Zaváděl do praxe slo-
žité pánevní OT. Pokračoval v rozvoji implan-
tace umělých náhrad kloubů – TEP. Vědecká  
a výzkumná činnost – konstrukce nového prv-
ku z paměťového kovu, byl prezentován úspěš-
ně v zahraničních časopisech, stal se předmě-
tem spolupráce s americkými univerzitami.
V 90. letech oddělení ztratilo statut krajského 
pracoviště po organizačním zásahu FN Ostra-
va. Došlo k redukci lůžek – zrušení výjimeč-
ného samostatného septického oddělení a sálu. 
Přesun ambulance, snížení počtu lůžek i léka-
řů. Obecně se dá říci, že oddělení přišlo o pod-
poru vedení nemocnice, ... což se pochopitelně 
velmi negativně projevilo na jeho chodu.
V posledních letech pracujeme s celým tý-
mem na obnově tohoto pracoviště. Je to prá-
ce zdlouhavá, ale naplňující. Podařilo se nám  
s identickým počtem lůžek a personálu vý-
znamně navýšit produktivitu práce a počet 
výkonů. Snažíme se zavádět do praxe moderní 
postupy léčby, a to včetně využití kvalitních 
implantátů, a to nejen TEP. Oproti roku 2010 
došlo k navýšení počtu výkonů: 158 % TEP, 
177 % artroskopických operací, 165% navý-
šení počtu operací úrazů pohybového aparátu. 
Počtem výkonů i spektrem významně převy-
šujeme ostatní pracoviště v kraji, a to včetně 
ortopedického oddělení FN Poruba.
Na základě těchto dílčích úspěchů doufáme, 
že se nám ještě dále podaří zvýšit kredit tohoto 
pracoviště tak, aby se zakladatelé za naše vý-
kony a pověst nemuseli stydět.

MUDr. Michal Mačák
primář oddělení Ortopedie

Konference k 70. výročí založení oddělení ORTOPEDIE

prof. MUDr. P. Dungl, DrSc. (vlevo)  
s primářem MUDr. Michalem Mačákem

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava 
za poskytnutí krátkodobého účelové-
ho neinvestičního příspěvku na konání 
akce ve výši 38 000 Kč.
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CO ZÍSKÁVÁTE  
s kartou MultiSport?

Najděte sportovní či relaxační 
zařízení, které vás zajímá,  
na www.multisport.cz.

Předložte podepsanou kartu 
MultiSport ve vybraném 
objektu spolu s dokladem 
totožnosti.

Užijte si pohyb a pohodu, 
kterou vám MultiSportka 
nabízí!

1

RYCHLÉ KROKY,  
jak kartu používat:

2

3

Volnost
Jedna karta vám umožňuje vstup do mnoha 
různých sportovních a relaxačních zařízení  
po celém Česku a Slovensku. 

Různorodost
S kartou můžete vyzkoušet mnoho různých 
aktivit, včetně těch zábavných! Jeden den si 
zajděte zacvičit, druhý do sauny a třetí si třeba 
zahrajte bowling.

Budete se cítit lépe
Karta vám pomůže vnést vyrovnanost, zdraví  
a pohodu do vašeho každodenního života.

Videonávod na používání karty MultiSport 
najdete na youtube.

Každý den máte volný vstup do více 
než 2 000 sportovních a relaxačních 
zařízení v Česku a na Slovensku.

V Moravskoslezském kraji najdete  
více než 160 zařízení.

Vyzkoušejte více než 260 druhů 
aktivit.

Kompletní seznam aktivit najdete na 
www.multisport.cz.

Cítit se lépe  
můžete i vy

Fitness

Lezecké 
stěny

Bojové  
sporty

Skupinové  
lekce 

Squash, tenis,  
badminton

Bowling 

Sauny  
a solné jeskyně

Bazény, aquaparky 
a koupaliště

Jóga  
a zdravotní cvičení

Domy přírody  
v CHKO

Karta je nepřenosná – při návštěvě zařízení 
je nutné se prokázat průkazem totožnosti  
s fotografií. 
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Nabízí speciální akce a slevy na služby a výrobky  
nejen z oblasti sportu, ale i krásy, relaxace nebo zdraví. 
Stačí se zaregistrovat v MultiClubu a všechny výhody 
čerpáte se svojí současnou kartou MultiSport!

Seznamte se  
s MultiClubem!
MultiClub přináší ke kartě MultiSport 
exkluzivní výhody navíc!

SAREZA Krytý bazén Ostrava, www.sareza.cz
SC Fajne, www.scfajne.cz
Fitlife 24,  
www.facebook.com/Fit-Life-24-Hours
Urban Gym, www.urbangym.cz
Relax 365, www.relax365.cz
FORM FACTORY Fitness Center - Karolina 
Ostrava, www.jatomifitness.cz
SAREZA Vodní svět (Čapkárna), www.sareza.cz
Performance Power Center Ostrava, 
www.ppcenter.cz
SIMPLY FITNESS, www.simplyfitness.cz
Fit Up! Ostrava, www.fitup.cz

na sportoviště ve vašem okolí:TIPY

Milé kolegyně, milý kolegové,

pro každého zaměstnance máme 
kartu MultiSport jako vánoční dárek 
s platností od 1. 2. do 28. 2. 2019

ZDARMA!
Zájemci, přihlaste se o ni nejpozději do 20. 1. 2019  
formou webového formuláře, který vám byl rozeslán 
e-mailem a odkaz na něj najdete i na intranetu.

Pokud se vám MultiSportka zalíbí,
máte jedinečnou možnost si ji následně objednat 
s platností 

od 1. 3. 2019

450 Kč / karta / měsíc
Kartu si objednejte do 18. 2. 2019 na recepci budovy 
ředitelství (budova Ř) nebo na e-mailu  
benefity@mnof.cz.

Ke své placené kartě si můžete pořídit i jednu 
doprovodnou pro dospělou osobu a až 3 dětské 
do 15 let věku dítěte.

- Dospělá osoba: 800 Kč / karta / měsíc.
- Děti do 15 let: 400 Kč / karta / měsíc

Neomezený přístup  k slevovým nabídkám

Jak na to?
ZAREGISTRUJTE se pomocí své karty MultiSport  
na www.multiclub.cz.

VYBERTE si slevu.

PŘEDLOŽTE MultiSportku ve vybraném zařízení  
spolu s dokladem totožnosti a UŽIJTE si výhody, které 
vám MultiClub přináší!

Novinky

a inspirace

z oblasti zdravého

životního

stylu
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Historie oddělení Gynekologie a porodnictví MNO

Stejně jako dějiny porodnictví, sahající do 
samých počátků organizované lidské společ-
nosti, i historie oddělení Gynekologie a po-
rodnictví se začala psát spolu se založením 
naší nemocnice.

19. století – od porodních bab  
k prostitutkám
Přestože naprostou většinu péče o rodičky na 
území dnešní Ostravy obstarávaly v polovině 
19. století porodní báby a porody probíhaly 
téměř výlučně doma, ty nejchudší z nejchud-
ších rodiček, nemající přístřeší ani žádné fi-
nanční prostředky, se jejich pomoci prakticky 
nikdy nedočkaly. To se však změnilo rokem 
1848, kdy byla otevřena Městská nemocnice 
v Moravské Ostravě na místě dnes již bývalé-
ho oblastního ředitelství VZP v centru Ostravy. 
Tam tyto nejchudší ženy mohly nalézt (větši-
nou jedinou) pomocnou ruku. Poskytovaná 
péče však byla pouze základní a vyhrazená pro 
nejakutnější stavy, o porodnici v pravém slova 
smyslu se tak nejednalo.
Dalším – zajímavým – milníkem v péči o ženy 
byl rok 1884. V tomto roce na základě nařízení 
místodržitele na Moravě byl v Moravské Ost-
ravě ustanoven úřad I. a II. městského lékaře. 
Úkoly těchto dvou lékařů byly vskutku pest-
ré. Patřilo mezi ně ohledávání mrtvol, řízení 
a provádění očkování obyvatel Ostravy, práce 
v Městské a infekční nemocnici a v neposlední 
řadě také provádění prohlídek prostitutek v ur-
čené době. Dalo by se tak s nadsázkou říci, že 
se tito dva lékaři stali prvními „registrujícími 
gynekology“ na území Ostravy.

Počátek 20. století – gynekologie 
jako základ poskytované péče
Následovalo období přelomu 19. a 20. století, 
které pro gynekologii a porodnictví znamenalo 
institucionalizaci péče a její povýšení mezi zá-
kladní obory již kompletně přesídlené Městské 
nemocnice na Fifejdách. 
Stalo se tak roku 1902, kdy byl rozdělen dosud 
jediný chirurgický primariát na primariát chi-
rurgicko-gynekologický a interní. Následovala 
doba rozmachu gynekologické péče a operati-
vy, takže již v roce 1908 bylo provedeno 239 
operací pro „gynekologický nález“ a v roce 
1910 bylo odvedeno 82 porodů.
Následovalo období I. světové války, během 
něhož se veškeré kapacity Městské nemocnice 
soustředily na léčbu raněných vojáků, dělníků 
těžkého průmyslu a infekční pacientů. Doklá-
dá to např. statistika počtu odvedených porodů, 
kterých ještě v roce 1913 bylo 113, ale v roce 
1918 pouze 8.

Meziválečné období –  
čekání na vlastní oddělení
Z meziválečného období o situaci v gynekolo-
gii a porodnictví v Městské nemocnici mnoho 
informací nemáme. I když došlo k výraznému 
rozvoji celé nemocnice s výstavbou mnoha no-

vých pavilonů a vznikem řady samostatných 
primariátů, gynekologická péče byla stále po-
skytována oddělením chirurgickým.
Tento neutěšený stav byl mj. komentován  
v německé analýze rozvoje nemocnice z roku 
1942, v níž bylo nemocnici doporučeno zříze-
ní samostatného gynekologicko-porodnické-
ho oddělení s kapacitou 80 lůžek. Vzhledem 
k tomu, jakým způsobem se dále odvíjela 
válečná historie let následujících, je jasné, že 
z těchto plánů sešlo.

1956 – „vyhlášení nezávislosti“
Je až s podivem, že samostatné gynekologicko-
-porodnické oddělení bylo v tak významné ne-
mocnici, jakou Městská nemocnice již v první 
polovině 20. století byla, zprovozněno až té-
měř jako poslední ze základních chirurgických 
oborů. Došlo k tomu v období druhé pětiletky 
centrálně plánovaného hospodářství, konkrét-
ně 17. dubna 1956. 
Oddělení bylo vybudováno v prostorách bý-
valého Kleinova sanatoria na Hornopolní ulici 
(dnešní budova ředitelství) a prvním primářem 
gynekologie a porodnictví se stal MUDr. Jan 
Schnirch. Kapacita nově vzniklého pracoviště 
byla 65 lůžek, z nichž 40 bylo porodnických, 
25 gynekologických a k tomu 46 novorozenec-
kých lůžek.
Otevření samostatného oddělení, které tak 
doplnilo do té doby kapacitně zcela nedo-
stačující dvě gynekologicko-porodnická od-
dělení v Krajské nemocnici Ostrava-Zábřeh  
a v Závodní nemocnici ve Vítkovicích, mělo 
zajímavý dopad na vývoj porodnické praxe na 
Ostravsku. Rodičky začaly prakticky výhrad-
ně rodit v porodnici. Ještě v roce 1953 rodilo 
doma 22,7 % všech žen z důvodu nedostup-
nosti porodnické péče, aby již v roce 1960 to 
byla pouhá 2 %. Kvalita péče o těhotné ženy  
a novorozence se tak rapidně zvýšila.

Gynekologie a porodnictví  
během komunismu 
Vzhledem k vysoké poptávce po gynekolo-
gicko-porodnické péči bylo oddělení velmi 
rychle rozšiřováno. Oddělení kromě ústavní 
péče zajišťovalo péči o ženy v 17 poradnách 
pro matky a dítě a 10 gynekologických ambu-
lancích na území Ostravy. Kvalita gynekolo-

gické péče narůstala, takže např. v roce 1970 
byla záchytnost těhotenství do čtvrtého měsíce  
95 %. „Razovity“ charakter našeho regionu 
však dokládala jiná porodnická statistika, a to 
míra potratovosti – v roce 1965 bylo na 100 po-
rodů v Ostravě nahlášeno 38,1 potratů, kdežto 
celostátní průměr v ČSSR byl 31,2.
Po dosud nejdéle sloužícím primáři MUDr. Janu 
Schnirchovi, který musel z důvodu vážných 
zdravotních potíží odejít do důchodu, nastoupil 
do funkce primáře v roce 1979 jeho dlouhole-
tý zástupce MUDr. Ladislav Skuherský. Příliš 
dlouho ve funkci však nesetrval, již v roce 1982 
musel z politických důvodů odstoupit. Během 
jeho krátkého funkčního období však započala 
výstavba nového gynekologicko-porodnického 
pavilonu, neboť objekt bývalého Kleinova sana-
toria již absolutně nevyhovoval.
MUDr. Skuherského na pozici primáře v roce 
1982 vystřídal MUDr. Oldřich Kempný, za je-
hož primariátu byl nový pavilon v roce 1986 
dostavěn. V tomto pavilonu se nachází odděle-
ní gynekologie a porodnictví dodnes.

Přerod v moderní oddělení  
po roce 1990
V době svého otevření měl gynekologicko-po-
rodnický pavilon kapacitu 122 lůžek (z toho  
32 novorozeneckých), rozdělených do tří sta-
nic: šestinedělí, konzervativní gynekologie  
a operační gynekologie. Vzhledem k obrov-
skému vývoji v tomto oboru však takový počet 
lůžek začal být již ke konci 80. let 20. století 
zcela nadbytečný. V roce 1990 tak oddělení 
disponovalo 90 lůžky, aby redukce dále pokra-
čovala (1996 – kapacita 62 lůžek) a zastavila 
se na dnešních 59 lůžkách. To se projevilo i na 
prostorovém uspořádání našeho oddělení, kte-
ré z původních tří plných pater pavilonu jedno 
přepustilo nejprve interním oddělení, následně 
interna toto patro předala neurochirurgii.
V roce 1991 po vyhraném výběrovém říze-
ní nastoupil na místo primáře MUDr. Franti-
šek Šula, který spolu se svými kolegy zavedl 
na našem oddělení jako na jednom z prvních 
v České republice plošný screening vrozených 
vývojových vad plodů. Dále bylo naše oddě-
lení vybavováno nejnovějšími diagnostickými 

(pokračování na str. 11)
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Historie oddělení Gynekologie a porodnictví MNO
(dokončení ze str. 10)
a terapeutickými přístroji. Můžeme jmenovat 
např. CO2 operační laser, který byl do nedávné 
doby jedním z pouze několika takových pří-
strojů v celé ČR.
V roce 2003 MUDr. Františka Šulu na pozici 
primáře vystřídal MUDr. Richard Spousta, za 
jehož funkčního období došlo k dalšímu rozvo-
ji specializovaných metod v gynekologii a po-
rodnictví, aby vše bylo završeno obdobím po 
roce 2012, kdy se funkce primáře ujal MUDr. 
Marek Ožana.

Současnost –  
naše oddělení udává trendy
Pod vedením MUDr. Marka Ožany, který gy-
nekologicko-porodnické oddělení vede do-
dnes, došlo k výraznému nárůstu poskytované 
péče nejen v objemu, ale také v kvalitě. Z hle-
diska objemu budiž dokladem 1721 porodů 
v roce 2017, což je nejvíce porodů v MNO za 
posledních 25 let, či neustálé navyšování počtu 

operací i tzv. malých zákroků. Důkazem zvy-
šování kvality poskytované péče může být řada 
novinek jak v porodnictví, tak i gynekologii.
V případě porodnictví můžeme jmenovat roz-
šiřování ultrazvukové diagnostiky vrozených 
vývojových vad plodů, screening a včasnou 
diagnostiku preeklampsie, diagnostiku a po-
kročilý management žen s předčasně odteklou 
plodovou vodou a další. Některé metody za-
vedlo naše oddělení do běžné praxe jako vůbec 
první v Moravskoslezském kraji. Dokladem 
vysokého standardu poskytované péče je také 
opakovaně udělovaný statut intermediárního 
porodnického centra – tedy druhého nejvyšší-
ho v kraji – díky úzké spolupráci s naším dět-
ským oddělením.
V oblasti gynekologie pak došlo v posled-
ních letech k zavedení řady moderních metod, 
především v léčbě děložních myomů či léčbě 
onkologických onemocnění dělohy. Neustá-
le také rozšiřujeme technologické vybavení 
našich operačních sálů, takže např. v oblasti 

endoskopických výkonů disponujeme vybave-
ním na úrovni největších center v ČR.
Nejen v poskytování péče stále většímu počtu 
žen jde naše oddělení příkladem, další význam-
nou oblastí činnosti našeho oddělení je vzdělá-
vání. V listopadu tohoto roku proběhl již sedmý 
ročník Podzimního setkání gynekologů, které 
organizuje a odborně zaštiťuje právě naše oddě-
lení a z něhož se během pár let stala významná 
vzdělávací akce celorepublikového významu.

Budoucnost je v našich rukou
A co říci závěrem? Je toho mnoho, ale platí, že 
budoucnost našeho oddělení máme v rukou my, 
personál oddělení Gynekologie a porodnictví.  
A pokud nám vedení nemocnice – a potažmo 
města Ostravy – bude i nadále solidním partne-
rem, jenž nás v našem snažení a práci bude pod-
porovat, nemusíme mít o budoucnost gynekolo-
gie a porodnictví v naší nemocnici žádné obavy.

MUDr. Karel Fousek
lékař oddělení Gynekologie a porodnictví

V rámci projektu „Orientační běh pro všechny 
a pro každého v Ostravě 2018“ u příležitosti 
100. výročí vzniku Československa, v projek-
tu Den orientace v přírodě 2018 a jako čtvrtý 
závod v orientačním běhu pro děti, mládež 
a veřejnost v Ostravě, se konal 2. prosince za 
mrazivého počasí závod v Městské nemocnici 
Ostrava. Rozhodčí zahájili závod v 7:00 hodin 
rozvinutím organizace. Připravili shromaždiště, 
prezenci pro závodníky, areál startu a cíle (před 
stravovacím provozem). Přihlášení závodnici 
začali docházet k prezenci od 8:00 hodin. Hlav-
ní rozhodčí, stavitelé kontrolních bodů v terénu, 
rozhodčí na startu a v cíli zahájili závod dle roz-
pisu přesně v 10:00 hodin. Závodily i děti, které 
obdržely od organizátorů „mikulášský balíček“. 
Po doběhnutí všech závodníků do cíle byly vy-
hlášeny výsledky. Nejlepší v kategoriích obdr-
želi pohár, ceny, medaile a originální diplom. 
V areálu Městské nemocnice Ostrava byl závod 
ukončen ve 14:30 hodin.

K závodu bylo přihlášeno 205 závodníků. Na 
startu 194 závodníků. Po celou dobu závodu  
a ani po něm nebyl hlášen žádný úraz. 
Pořadatelé děkují vedení Městské nemoc-
nice Ostrava za spolupráci při organizaci 
závodu.

Josef Zajíc
ředitel závodu

Provozní doba  
Kavárny&Bistra
Vánoční svátky

 22.–26. 12. 2018 ZAVŘENO
 27.–30. 12. 2018 12:00–16:00
 31. 12. 2018 ZAVŘENO
 1. 1. 2019 ZAVŘENO

Veselé Vánoce,  
mnoho zdraví  

a štěstí v roce 2019 
přejí zaměstnanci 

Bistra

Rádi bychom Vás pozvali k účasti na jazyko-
vých kurzech, které se u nás v nemocnici orga-
nizují již od roku 2010. Za tu dobu došlo k ně-
kolika organizačním změnám, účel je však stále 
stejný. Nabídnout zaměstnancům další benefit 
v podobě jazykové výuky v areálu nemocnice, 
protože čas a peníze, které člověk investuje do 
svého rozvoje, se nikdy neztratí. Nejste omeze-
ni v tom, jestli se s cizincem můžete potkat na 
pracovišti, nebo se chcete třeba jen lépe domlu-
vit na dovolené. Kurz je určen pro všechny za-
městnance bez ohledu na to, jakou profesi zde 
zastáváte. I z tohoto důvodu se jedná o kurzy 
všeobecné angličtiny, obsahově nejsou určeny 
speciálně pro zdravotnické pracovníky.
Kurzy se budou konat opět jednou týdně (cel-
kem 36 lekcí), délka hodiny je 60 nebo 90 
minut dle předem určeného rozvrhu, a to v ob-

dobí únor–červen a září–prosinec 2019. Kurzy 
se konají v zasedacích místnostech Správní 
budovy (případné změny jsou včas oznamová-
ny účastníkům daného kurzu). Kapacita kurzů 
je omezena na max. 6 osob ve skupině, čímž 
máte zajištěn takřka individuální přístup.
Příspěvek zaměstnavatele na kurz je 50 %  
z ceny kurzu – podmínka příspěvku je vázána 
na 70% účasti (vyhodnoceno vždy pololetně) 
a trvání pracovního poměru. Cena pro zaměst-
nance je odvislá od počtu osob ve skupině a je 
nutno ji uhradit na celý rok před zahájením do-
cházky do kurzu (možno hradit také z FKSP). 
Při počtu 5 osob ve skupině cena činí 1700 Kč, 
4 osoby ve skupině 2130 Kč, 3 osoby 2840 Kč. 
Minimální počet ve skupině jsou právě 3 oso-
by. Konečná cena za daný kurz bude sdělena 
přihlášeným po uzavření příjmu přihlášek. 

Při nedodržení podmínek (tj. min. 70% účast  
a docházka po celý školní rok) nárok na pří-
spěvek zaměstnavatele zaniká. Zaměstnanec 
se zavazuje uhradit zbývající část ceny sráž-
kou z platu na základě „dohody o uznání zá-
vazku“, která bude přihlášeným účastníkům 
zaslána k podpisu po uzavření přihlášek spolu 
s pokyny k úhradě.
Přihláška na kurzy, charakteristika jednotlivých 
skupin dle jazykových úrovní a vzor dohody  
o uznání závazku najdete na Intranetu MNO > 
Dokumenty > Vzdělávání > Jazykové kurzy. 
V případě zájmu prosíme o vyplnění a podpis 
přihlášky a její zaslání na Oddělení vzdělávání 
nejpozději do 2. 1. 2019.

Irena Hlavatá
kl. 3678, vzdelavani@mnof.cz 

Oddělení vzdělávání

XVIII. ročník závodu v orientačním běhu
„MIKULÁŠ 2018“ proběhl v Městské nemocnici

JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY 2019
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Opět po roce jsou tu 
chvíle, kdy kolem vládne 
ruch, všude se uklízí, vaří 
a peče, vzduch voní vanil-
kou, purpurou a jehličím. 
Vánoce jsou opředeny 
zvláštním kouzlem, kdy 
míváme k sobě mnohem 

blíže, máme více času pro své blízké a přátele. 
K dětskému očekávání patří nerozlučně také 
mikulášská nadílka, kdy se jí děti nemohou 
dočkat, ale taky se i trochu bojí návštěvy ne-
beských a pekelných bytostí na zemi.
Je to zvláštní chvíle účtování dobrých i špat-
ných skutků, slibů o polepšení, pochvaly. 
Naše děti ze školičky Srdíčko se také připra-
vily na tuto chvíli a pěkně zvesela zarecito-
valy Čertí básničku a zazpívaly písničku pro 
Mikuláše a nezapomněly pěkně poděkovat 

andělům za bohatou nadílku. Na závěr slíbily 
nebeským bytostem, že budou  poslušné celý 
příští rok, no tak uvidíme.

Bc. Jarmila Žvaková
vedoucí pedagog

Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města    Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava • Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava,
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V měsíci prosinci  
oslavili významné  
pracovní výročí:

45 let
Jana Molčanová

30 let
Vladimíra Heinzová 

Oldřich Kučera  

20 let
Ivo Bogumský 

Drahomíra Kamarádová 
Eva Preisslerová 

Gratulujeme!!!

Mikuláš v naší firemní školičce Srdíčko

Ptali jsme se náměstka primátora Zbyňka Pražáka,  
který má ve svém resortu sociální věci a zdravotnictví
Bude pokračovat modernizace MNO také 
v příštím roce a v jakém rozsahu?
Modernizace Městské nemocnice Ostrava bude 
plynule pokračovat také v roce 2019. Ve Fondu 
pro rozvoj nemocnice očekáváme pro příští rok 
zhruba 600 milionů korun, a takové prostředky 
by měly přinést viditelné změny.

Peníze budou určeny jen na investice nebo 
také nové přístrojové vybavení?
Až 100 milionů bude určeno na nové přístroje 
a další stovky milionů jednak na realizaci již 
připravených investičních akcí, ale také na stu-
die a stavební dokumentace pro další přestavby 
a přístavby. Na počátku příštího roku se napří-
klad nemocnice dočká nové magnetické rezo-
nance, která nahradí jediný přístroj pořízený 
v roce 2003, ale tím zdaleka nekončíme.

A investiční akce?
Nový venkovní plášť, okna, dveře i opravené 
balkóny a rekonstruovanou plynovou kotelnu 
bude mít v příštím roce Léčebna dlouhodobě 
nemocných v Ostravě-Radvanicích. Úpravy 
inspekčních pokojů se také dočkají lékaři chi-
rurgie v pavilonu E4. V 5. patře budovy Lékař-
ské pohotovostní služby bude vybudován nový 
infuzní stacionář. V prvním a druhém patře 
budovy Dětského rehabilitačního stacionáře 
proběhnou na přelomu prvního a druhého po-
loletí příštího roku stavební úpravy a výměna 
vnitřních rozvodů. Ve druhém patře hospodář-
ské budovy v prostorách současné Lékařské 
knihovny bude vybudován nový technický 
dispečink. Stavební úpravy ambulance a zákro-
kového sálku jsou plánovány také na oddělení 
Urologie v pavilonu E, které by měla být re-
alizovány ve druhé polovině roku 2019. Po-
kračovat budeme také v rekonstrukci rozvodů 
v jednotlivých energocentrech. Po dalších dvou 
etapách modernizace tak bude mít nemocnice 

dostatečný elektrický příkon a nebude se muset 
obávat výpadků energie.
Obecně se dá říct, že se modernizace dotkne 
zázemí pro personál, starých inženýrských sítí, 
sociálního zázemí, výtahů, obnovy vozového 
parku i úpravy cest a chodníků. Investováno 
bude do modernizace sálků, ambulancí, infor-
mačního systému i kybernetické bezpečnosti. 
Pokračovat budeme samozřejmě v přípravách 
výstavby nových pavilonů X a Y (centrální ope-
rační sály, laboratoře, centrální příjem a další).

Pane náměstku, docela dlouho se mluví o no-
vém parkovacím domu před nemocnicí, jak 
to s ním vypadá?
Parkování v této lokalitě je opravdu dlouhodo-
bý problém. Parkovací dům vyroste v prostoru 
stávajícího parkoviště. Jeho výstavbou dojde 
k navýšení stávající parkovací kapacity na čtyř-
násobek. V přízemí bude lékárna, obchodní 
prostory i technické zázemí. 

O kolik se zvýší jeho kapacita a pro koho 
místa budou určena? 
Stávající kapacita nemocničního parkoviš-
tě se zvýší z dnešních 110 na 480 míst. Mezi 
nimi bude 27 stání pro imobilní osoby, dalších  
32 bude určeno pro jízdní kola a v novém par-
kovacím objektu bude také 6 stání pro možnost 
dobíjení elektromobilů. Nový parkovací dům 
vyřeší parkování zaměstnancům a pacientům 
nemocnice, ale i návštěvníkům nedalekého kul-
turního domu nebo okolních veřejných institucí. 

A časový harmonogram výstavby?
V roce 2019 by měla být k dispozici všechna 
nutná povolení pro realizaci. Stavba, která by 
měla být zahájená v roce 2020, se plánuje na  
24 měsíců. Cena této investice je dnes určena na 
základě objemových parametrů a předpokládaná 
hodnota je 300 milionů korun bez DPH. Výstav-

ba nového objektu k parkování vyřeší také další 
letitý problém nemocnice, a to je vymístění desí-
tek soukromých aut z jejího areálu. Dojde nejen 
k estetizaci veřejného prostoru nemocnice, ale 
také k zjednodušení průjezdu sanitek a dalších 
dopravních obslužných vozidel areálem.

Blíží se závěr roku. K tomuto období patří 
přání a my se vlastně v celém rozhovoru ba-
víme o blízké budoucnosti. Měl byste pro nás 
nějaké přání?
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům ne-
mocnice za jejich náročnou práci, kterou věnují 
zejména občanům našeho města. Chci jim také 
popřát hodně sil a zdraví do následujícího ob-
dobí a jménem vedení statutárního města Ost-
ravy jim slíbit, že uděláme vše pro to, aby naše 
městská nemocnice byla za pár let vnímána 
jako krásné, moderní a špičkové zařízení ev-
ropského formátu.

Mgr. Andrea Vojkovská
tisková mluvčí


