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Pod mikroskopem

Máme moderní centrum nukleární medicíny

O tom, jaká pozitiva přinesla rekonstrukce budovy Kliniky nukleární medicíny FNO, čtěte na straně 4.

Vyšetření krve v Avionu

XVII. PAŘÍZKOVY DNY

V ostravském Avion Shopping Parku pro-
běhne ve dnech 4. až 6. dubna prezentace 
Krevního centra Fakultní nemocnice Ostra-
va. Návštěvníci největšího moravského ob-
chodního centra si zde mohou nechat bez-
platně ověřit svou krevní skupinu a seznámit 
se s přínosem dárcovství krve a plazmy.

Oddělení dětské hematologie 
a hematoonkologie Kliniky 
dětského lékařství FNO má 
v rámci regionu dlouholetou 
tradici a patří mezi největší česká 
pracoviště, která se zabývají péčí 
o děti s krevními onemocněními. 
Reportáž ze Dne onkologických 
dětí přinášíme na str. 5.

Ve dnech 17. a 18. března bude v Nové aule VŠB-
TUO probíhat konference s mezinárodní účastí 
s názvem Pařízkovy dny. Tématy akce, která se 
bude konat pod záštitou České hematologické 
společnosti ČLS JEP, jsou poruchy hemostázy 
v každodenní klinické praxi a buněčná terapie 
v nehematologických indikacích. Podruhé budou 
na konferenci prezentovány novinky z 52. konfe-
rence Americké hematologické společnosti, která 
se konala v prosinci 2010 v Orlandu na Floridě 
v USA (právě zde jsou tradičně premiérově pre-
zentovány takřka všechny významné objevy 
a výsledky klinických studií, které zásadně ovliv-
ňují vývoj hematologické péče prakticky na celém 
světě). Jednotlivá témata budou na letošních 
Pařízkových dnech prezentovat lídři dané proble-
matiky z České republiky ve dvou blocích. Kromě 
odborného programu proběhne v rámci konfe-
rence jednání Českého národního hemofilického 
programu. 

MUDr. Jaromír Gumulec
přednosta Ústavu klinické hematologie FNO

Naši odborníci převzali 
prestižní Prusíkovu cenu!
V únoru převzali zástupci FNO v rámci XXXVI. an-
giologických dnů v Praze prestižní ocenění. Česká 
angiologická společnost České lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně udělila vítězný diplom soutěže 
Prusíkova cena v kategorii časopiseckých prací za 
rok 2010 právě týmu z FNO ve složení V. Procház-
ka, J. Gumulec, F. Jalůvka, D. Šalounová, T. ]on-
szta, D. Czerný, J. Krajča, R. Urbanec, P. Klement, 
J. Martinek, G. L. Klement. Ocenění převzali za 
práci Cell Therapy, a New Standard in Manage-
ment of Chronic Critical Limb lschemia and Foot, 
CeliTransplantation,Vo/.19, pp. 1413-1424, 2010. 
Blahopřejeme!

Projekt ESF v ČR „Vzdělávání zdravotníků“

Ministerstvo zdravotnictví ČR v současné době (od 15. 12. 2010 do 31. 3. 2013) realizuje projekt „Vzdě-
lávání zdravotníků“ (dílčí projekty Prohlubování vzdělávání lékařů a Prohlubování vzdělávání nelékařů) 
v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze strukturálních fondů Evropské unie, 
jehož generálním dodavatelem je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdra-
votnictví ČR (IPVZ). Cílem projektu je zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě 
akreditovaných pracovišť a jeho hlavní aktivitou je realizace vzdělávacích akcí. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v ČR.

Pokračování na str. 2



2

Lékařská fakulta OU informuje

V rámci projektu Prohlubování vzdělávání nelé-
kařů již byly mezi IPVZ a FNO uzavřeny smlouvy  
na poskytování služeb vzdělávání, a to v rámci cer-
tifikovaného kurzu „Fyzioterapie inkontinentních 
pacientů“, který zajišťuje Klinika léčebné rehabili-
tace a certifikovaného kurzu „Intermitentní katet-
rizace“, který zajišťuje Oddělení urologické.
Bližší informace o projektu, konkrétních vzdě-
lávacích aktivitách a podmínkách účasti na nich 
naleznete na webových stránkách: www.vzdela-
vani-zdravotniku.cz, www.ipvz.cz, www.nconzo.
cz. Informace o realizaci projektu FNO jsou uve-
řejňovány na webu FNO. S případnými dotazy  
k projektu se obracejte na zaměstnance oddělení 
vzdělávání a péče o zaměstnance (kl. 3456).

Ing. Ivo Genserek 
referent oddělení vzdělávání  

a péče o zaměstnance

První etapa rekonstrukce a modernizace 
traumatologického centra je u konce…
Kompletní pracoviště urgentního příjmu je zkolau-
dováno! S ohledem na vypjatou situaci v nemoc-
nicích po celé ČR, která by po 1. březnu mohla 
enormně zatížit právě provoz urgentního příjmu, 
byla kolaudace uspíšena. Po několikaměsíční pře-
stavbě, která probíhala téměř za plného provozu, 
se toto pracoviště zcela změnilo. „Urgentní příjem 
je nyní členitější. Najdete tu prostor pro příjem pa-
cienta, v jehož bezprostřední blízkosti se nacházejí 
jednotlivé urgentní boxy - toxikologický, dětský 
a traumatologický. Lékaři i samotní pacienti tak 
mají v těchto chvílích mnohem větší soukromí, 
což je důležité zvlášť při příjmu několika pacientů 
najednou,“ vysvětluje Miroslav Riedel z oddělení 
přípravy a realizace investic FNO. „Na tyto prosto-
ry navazuje kompletní servis v podobě rentgeno-
vého pracoviště s RTG přístrojem a CT přístrojem 
(ten bude namontován v dubnu letošního roku), 
dále zákrokovým sálkem, místností s přístrojem 
sono a sádrovnou. Samozřejmě zde nechybí také 
zázemím pro personál - šatny, služební místnosti 
a sklady. V rámci rekonstrukce byla vybudována 
také místnost pro jednání a řešení krizových situ-
ací, z níž bude možné organizovat a řídit krizové 
situace (hromadné havárie, krizový plán). Zároveň 
tento prostor sloužit k výuce studentů.“
 

Hodnota celé rekonstrukce, kterou provádí firma 
Eiffage Construction a jejíž ukončení je plánováno 
do konce letošního roku, je zhruba 330 mil. Kč. „S 
ohledem na to, že stavba není u konce, může dojít 
ještě k drobnému navýšení nákladů,“ pokračuje 
pan Riedel a dodává, že RTG přístroj DR 9500 do-
dala firma Promedica Praha Group, a. s., a přístroj 
CT Definition firma Siemens, s.r.o. 
První etapa je sice u konce, ale druhá a třetí na 
začátku… „Do konce roku by měla projít rekon-
strukcí také část plánovaného příjmu a odborných 
ambulancí - chirurgická, traumatologická, interní, 
neurologická, plánovaný příjem, RTG pracoviště 
a expektační lůžka, včetně pracovišť JIP a ARK. 
Proto bych rád touto cestou požádal personál  
i pacienty o  shovívavost a pochopení situace. Re-
konstrukce celého obrovského komplexu probíhá  
a bude probíhat za plného provozu zdravotnických 
pracovišť a není možné se vyvarovat hluku ani 
dalším průvodních jevům spojeným se stavební-
mi činnostmi. Na  konci nás však všechny čeká 
jedno z nejmodernějších traumatologických cen-
ter ve střední Evropě, které bude schopno zajistit 
špičkovou péči pro akutní pacienty. Myslím si, že  
v rámci republiky nebude mít v současnosti kon-
kurenci,“ dodává na závěr pan Riedel. -hal- 

Motto:  
Žádná smrt není zlá, 
předchází-li jí život 
dobrý. Kramerius
Pracovníci Ústavu klinické biochemie s lí-
tostí oznamují, že po krátké těžké nemoci 
nás dne 3. března 2011 opustila přednost-
ka Ústavu klinické biochemie RNDr. Lud-
mila Nováčková.  Na ÚKB nastoupila hned 
po své promoci v roce 1982. Řadu let se 
velmi obětavě věnovala činnosti oddělení  
a s přehledem řešila celou řadu každo-
denních náročných odborných i organi-
začních úkolů, spojených s její funkcí. 
Velmi nám budou chybět její hluboké 
odborné znalosti v oblasti imunochemie  
a biochemie likvoru, stejně jako její vlídný  
a současně přísný postoj organizátora života 
v našem ústavu. Za to vše jí náleží poděko-
vání celého kolektivu.
Zbytek svého volného času ještě navíc 
věnovala práci s dětmi i dorostenci v turis-
tickém oddílu, kde byla mnohým druhou 
matkou. 
Rozloučení s paní přednostkou se konalo  
v pátek 11. března 2011 v katedrále Božské-
ho Spasitele v Moravské Ostravě. 

Vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivity (I.)
V letošním roce oslaví Ostravská univerzita v Os-
travě 20. výročí své existence. Lékařská fakulta, 
která vznikla transformací Fakulty zdravotnických 
studií OU, je teprve v plenkách, a přesto se jí po-
malu a postupně daří své aktivity zviditelňovat. 
Díky úzké spolupráci a společnému úsilí s lékaři 
FNO se nám podařilo zvýšit počet vykazovaných 
výsledků natolik, že jsme v hodnocení výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací registrovaných 
v Rejstříku informací o výsledcích (tzv. RIV) do-
sáhli navýšení o 1104 bodů, což odpovídá nárůstu  
o 374 %. Mezi zvláště sledované a hodnocené vý-
sledky patří vedle publikací v časopisech s impakt 
faktorem (z databáze Web of Science) také články  
v recenzovaných časopisech registrovaných ve svě-
tově uznávaných databázích Scopus a Erih. Dalším 
hodnoceným výsledkem je odborná kniha a články 
ve sbornících evidovaných v databázi ISI Procee-
dings. Přesto je ale celkový počet získaných bodů  
v RIV velmi nízký a v porovnání s ostatními lékařský-
mi fakultami v ČR zatím nesrovnatelný. Doufáme, 
že stávající  aktivita bude mít nadále vzestupný cha-
rakter a naše publikační výsledky ve všech bodově 

sledovaných časopisech budou frekventovanější, 
čímž splníme jedno ze základních srovnávacích 
kritérií nutných k úspěšnému fungování Lékařské 
fakulty OU v Ostravě.
Lékařská fakulta OU usiluje o výraznější rozvoj 
zahraniční spolupráce, která je navázána s Inter-
national Agency for Research on Cancer v Lyonu, 
lékařskými fakultami ve Vídni, Krakově a na Sloven-
sku. Podařilo se přihlásit společný projekt LF OU  
a Mount Sinai School of Medicine New York finan-
covaný National Institutes of Health USA. Akre-
ditace dvou Ph.D. programů na LF OU – Veřejné 
zdravotnictví a Ošetřovatelství – jsou realizovány  
v prezenční i kombinované formě a podporují vě-
decko-výzkumné aktivity studentů, spolu s aka-
demiky. Jejich bakalářské, diplomové a doktorské 
práce jsou směřovány k řešení problémů tematicky 
spojených s hlavními směry výzkumu na LF OU 
nebo vyplývají z teorie a praxe studovaného oboru. 
Fakulta umožňuje zpracování cizojazyčných korek-
tur textů vlastními odbornými pracovníky.

MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

V únoru se v rámci besed s odborníky Fakultní nemocnice Ostrava s názvem Moderní metody 
medicíny aneb Opravdové celebrity představil hostům ostravského Domu knihy Librex MUDr. Jiří 
Samlík, vedoucí lékař Transplantačního centra FNO. V úterý 22. března v 17 hod. posluchačům 
představí práci Ústavu klinické farmakologie FNO doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., zástupce 
přednosty. 

Opravdové celebrity v Librexu

Projekt ESF v ČR  
„Vzdělávání zdravotníků“

(pokračování ze str. 1)
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Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
komplexního Kardiovaskulárního centra FN Ostrava

Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
Popáleninového centra FN Ostrava

Výstava fotografií v Krevním centru FNO
Toulky přírodou

Fakultní nemocnice Ostrava realizuje v rámci vý-
zvy č. 5. vyhlášené MZ z integrovaného operač-
ního programu, oblast intervence 3.2.a – Služby  
v oblasti veřejného zdraví, projekt ze strukturál-
ních fondů EU s názvem „Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení komplexního kardiovasku-
lárního centra FN Ostrava“.  Financování projek-
tu, jehož celková hodnota činí téměř 80 mil. Kč, 
je zajištěno z 85 % ze strukturálních fondů EU  
a z 15 % z vlastních zdrojů. V současné době pro-

bíhá předávání a instalace přístrojů i zaškolování 
odborného personálu Oddělení kardiologického  
a Kardiochirurgického centra. Pokračuje vybavová-
ní zdravotnickou technikou a technologiemi, které 
tato dvě odborná pracoviště, jež tvoří komplexní 
kardiovaskulární centrum, výrazně modernizují.
V oblasti intenzivní péče se jedná např. o monito-
ring životních funkcí s centrálním monitorováním 
GE MS, který je doplněn systém Philips Intelli-
Vue, dále o telemetrický systém, pacientské plicní 

ventilátory Hamilton C2 a G5,  eliminační přístroj 
CVVHF Multifiltrate Ci-Ca atd. V oblasti operativy 
jde např. o  kardiochirurgický peroperační ablační 
systém, perkutánní systém pro mechanickou sr-
deční podporu, monitor mozkových funkcí Invos 
5100C, RTG s C-ramenem atd. a v oblasti diagnos-
tiky např. o Echokardiograf Vivid E9,  Bed – side 
echokardiochrafy Vivid S6, Vivid i, Philips iE33, 
Philips CX50 aj.

Fakultní nemocnice Ostrava realizuje v rámci vý-
zvy č. 5. vyhlášené MZ z integrovaného operač-
ního programu, oblast intervence 3.2.a – Služby  
v oblasti veřejného zdraví, projekt ze strukturál-
ních fondů EU s názvem „Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení Popáleninového centra FN 
Ostrava“.  Financování projektu v celkové hodno-

tě téměř 50 mil. Kč je zajištěno z 85 % ze struk-
turálních fondů EU a z 15 % z vlastních zdrojů. 
Na základě uzavřené kupní smlouvy je nyní tento 
projekt ve fázi instalací, předávání a zaškolování 
odborného personálu Popáleninového centra. 
Díky podpoře EU centrum získalo například mo-
nitoring životních funkcí s centrálním monitorová-

ním Nihon Kohden, pacientské plicní ventilátory 
Hamilton G5,  transportní monitor Nihon Kohden, 
ventilátor Saime Elisse 250 a mnohé další přístro-
je, které výrazně zvýší kvalitu péče o pacienty.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V Galerii Život v Krevním centru FN Ostrava to stále žije.  
V současné době „rozkvetla“ výstavou fotografií MUDr. 
Šárky Blahutové. Dobrá a kvalitní fotografie je určitě souč-
tem mnoha faktorů: oko, štěstí na moment, na místo, na 
čas, na světlo, na barvu, na lidi… Pro toho, kdo fotí, je to 
hlavně zachycení okamžiku a nálady. „Pro mě je focení 
velká radost, o kterou bych se ráda podělila s ostatní-
mi,“ říká MUDr. Šárka Blahutová, jejíž výstava potrvá do  
30. dubna 2011. Jste srdečně zváni.
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Z šedivé budovy je dnes moderní centrum nukleární 
medicíny
V předvánočním období roku 
2009 se Klinika nukleární medi-
cíny FNO přestěhovala ze staré  
budovy do provizorních prostorů 
vedlejší budovy Kliniky tuberku-
lózy a respiračních nemocí FNO  
a částečně Kliniky infekčního lékař-
ství FNO. O rok později se stěhova-
la zpět – do zcela nového, moderní-
ho, modro-oranžového pavilonu…

„Byl to náročný rok, ale stálo to za to,“ pochva-
luje současné prostory rekonstruované kliniky její 
přednosta MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA. „Tato 
budova byla postavena kolem roku 1970 a od té 
doby neprošla žádnou zásadní renovací. Prostře-

dí už nebylo příliš komfortní a kvůli netěsnícím 
oknům zde docházelo navíc i k velkému úniku 
tepla. Nyní je budova kompletně rekonstruována 
od rozvodů vody, elektřiny přes výměnu oken 
až po fasádu. Podařilo se nám také přeorganizo-
vat systém péče tak, aby byl pro pacienty ještě 
více komfortní. Máme zde například oddělené 
čekárny zvlášť pro pacienty, kteří již mají v sobě 
naaplikováno radiofarmakum, a zvlášť pro ostatní.  
A dokonce máme zvláštní čekárnu pro malé paci-
enty s postýlkou, přebalovacím pultem a spous-
tou hraček. Zkrátily se i čekací doby a celkově je 
zde maximálně zvýšená všestranná bezpečnost 
jak pro pacienty, tak pro personál. Každý z pra-
covníků má samozřejmě vlastní dozimetr, jenž 
kontroluje množství radiace, kterému je člověk  

v průběhu dne vystaven. Také logistika je nyní na 
klinice mnohem jednodušší, vše na sebe nava-
zuje tak, jak má,“ pokračuje pan přednosta, kte-
rý dodává, že kromě modernizace budovy došlo  
i k modernizaci přístrojového vybavení. „Máme 

zde zcela novou SPECT 
kameru (SPECT = jed-
nofotonová emisní po-
čítačová tomografie) 
s CT, což je novinka, 
která velmi usnadňuje 
diagnostiku pacientů. 
Můžeme v jednu chvíli 
použít oba přístroje, 
aniž bychom museli 
pacienta přemísťovat. 
Tato tomografická 
scintilační kamera je 
schopna diagnostiko-
vat např. metastázy 
ještě dřív, než je zazna-
mená rentgen, dokáže 
zjistit kostní metastá-
zy, karcinom prostaty  
a prsu  a podobně. Kro-

mě této speciální SPECT kamery s CT zde máme 
ještě další tři starší SPECT kamery, čtyři planární 
scintilační kamery a sonograf.“
Klinika nukleární medicíny FNO se zabývá přede-
vším diagnostikou, léčbou a výzkumem a k těmto 
účelům využívá otevřené radioaktivní zářiče, tedy 
radiofarmaka. „V rámci diagnostiky podáváme ra-
dioaktivní preparáty pacientovi - in vivo vyšetření 
– především pomocí radiofarmak značených tech-
neciem, které získáváme v tzv. laminárním boxu  
z techneciových generátorů. Takto nám radioak-
tivní preparáty v kom-
binaci se scintilačními 
kamerami pomáhají 
odhalit především on-
kologické nebo zánět-
livé onemocnění uvnitř 
těla. V jiném laminár-
ním boxu připravujeme 
pacientům potřebná 
radiofarmaka pro léčbu 
především onkologic-
kého onemocnění, ale 
i jiných. Jsme schopni 
připravit radiofarmaka 
pro analgetickou léč-
bu některých kostních 
metastáz. Především 
se však specializujeme 

na léčbu chorob štítné žlázy, a to zhoubného i ne-
zhoubného onemocnění. Pomocí radioaktivního 
zářiče pomáháme také pacientům s artritidou, he-
mofilikům a jiným s kloubním onemocněním. Daří 
se nám touto metodou na čas pomoci pacientům 
od bolesti, zmírnit otok a zlepšit pohyblivost, což 
sice dočasně, ale přece jen zlepšuje kvalitu živo-
ta,“ popisuje výsledky kliniky přednosta MUDr. 
Otakar Kraft.
Na Klinice nukleární medicíny FNO pracuje  
v současnosti 38 lidí, z toho 8 lékařů a 15 sester,   
3 radiologičtí a 2 farmaceutičtí asistenti a 5 ne-
lékařů s vysokoškolským vzděláním, pomocný 
personál a další. „Kromě diagnostických praco-
višť (ambulancí) zde máme samozřejmě lůžkovou 
část, úsek přípravy radiofarmak, dále fyzikálně-
technický úsek, jehož pracovníci mají na starosti 
kontrolu všech přístrojů, radiační ochranu a jiné. 
Máme nově rekonstruovanou i konferenční míst-
nost a moderní učebnu pro výuku radiologických 
asistentů z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, 
dále studentů fyziky Přírodovědecké fakulty OU  
a biomedicínských inženýrů z VŠB-TU,“ dodává na 
závěr MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA.
Plánovaná rekonstrukce Kliniky nukleární medicí-
ny FNO navazovala na první etapu kompletního 
projektu – rekonstrukci Onkologické kliniky FNO, 
která probíhala v roce 2009. Celkové náklady na 
obě etapy činily zhruba 350 mil. Kč, přičemž v této 
druhé etapě bylo proinvestováno 107 091 tis. Kč. 
Nemocnice z vlastních zdrojů uhradila 49 000 tis. 
Kč, zbytek tvořily dodatečné prostředky státu. Kli-
nika nukleární medicíny je svým vybavením, po-
čtem provedených výkonů i počtem pracovníků 
největším zařízením svého druhu v ČR.

Lenka Hatlapatková

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. MBA

Pozdrav pana prezidenta
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Přeji vám, ať se syn uzdraví. Jedete na 
hematoonkologii…
Kdo měl možnost zavítat v úterý 15. února od 16 
hodin do sálu hotelu Park Inn Ostrava, jen stěží 
věřil, že není červen a že se zde neslaví Den dětí… 
Vyzdobený sál, spousta her, hraček, veselé dět-
ské písničky a desítky usměvavých a šťastných 
dětí… 
Asi osmiletý klučina si právě nechává na obličej 
namalovat Spidermana, další kluci bojují i s in-
struktorem z Hit rádia Orion s kuličkovou hrou na 
zemi, dvě malé slečny se učí aranžovat květiny 
pro maminky a  jiná skupinka dětí maluje a vyrábí 
nejrůznější dárky. Do toho už přichází jejich vel-
ký kamarád Jinálek z planety Jinálkov. A víte co? 
Malý Tomášek Balon má zítra - 16. února - své je-
denácté narozeniny! Všude panuje radost, nadše-
ní a vděčnost. Tyhle děti jsou více než rády, že se 
dostaly ven ze svých domovů, kde většina z nich 
strávila několik měsíců. Toto odpoledne totiž patří 
malým pacientům Oddělení dětské hematologie  
a hematoonkologie FNO. 
„Tomášek přišel loni na jaře domů z fotbalu s tím, 
že má po celém těle nějaké pupínky. A opravdu 
měl od krku až dolů červené pihy. Jeli jsme oka-
mžitě na pohotovost, aby mu dali třeba nějakou 
mastičku, ale lékař nám řekl, že by to mohlo být 

něco vážnějšího a že raději vezme krev. Ještě  
o půl desáté večer mi pak volal, že je to opravdu 
vážnější onemocnění, ať přijdeme ráno, že nás  
v devět hodin odveze sanitka do ostravské ne-
mocnice,“ vzpomíná na den, kdy se dozvěděla 
o synově leukemii, jeho maminka. „Před od-
jezdem mi pak doktor podal ruku a řekl, že nám 
moc přeje, ať se Tomášek uzdraví a že jedeme na 
hematoonkologii do FNO. V tu chvíli jsem začala 
tušit, co se děje, a znervózněla jsem ještě více.  
A pak už to frčelo. Potvrdili nám, že Tomášek má 
skutečně leukémii, a doporučili mi, ať si vyřídím  
v práci alespoň na pár dnů volno, že každé dítě 
léčbu hlavně zpočátku nese jinak a opora rodičů je 
moc důležitá. Už za dva dny měl Tomík první léčbu, 
v nemocnici jsme spolu strávili dlouhých 53 dnů, 
půl roku jsme pak dojížděli pravidelně na chemo-
terapii. Zůstala jsem s Tomáškem doma celý rok. 
Teď nás čeká ještě udržovací léčba, snad bude vše 
v pořádku. Pořád mám o syna velký strach,“ do-
dává sympatická maminka, na kterou, stejně jako 
na ostatní maminky, dnes čeká bohatý program 
v podobě manikúry, kosmetického a výživového 
poradenství a masáží. „Setkání s maminkami po-
dobně nemocných dětí je pro mě osobně velmi 

přínosné. Předáváme si zkušenosti, radíme si  
a hlavně víme, že v tom nejsme samy, že je nás 
více. A to také dodává sílu. Zároveň je tato akce 
pro nás příjemnou relaxací,“ chválí si toto setká-

ní, které pro děti i jejich 
maminky připravilo v rámci 
Mezinárodního dne dětské 
onkologie Hit rádio Orion 
ve spolupráci s Fakultní ne-
mocnicí Ostrava. 
Zatímco maminky poslou-
chají, jak se správně stra-
vovat, líčit nebo česat, dole 
v sále je více než veselo. 
Děti zpívají, tančí a baví 
se. Mezi nimi i malý osla-
venec. Ještě mu nestihly 
dorůst vlásky, ale přesto 
to téměř jedenáctiletému 
Tomáškovi, který má doma 
ještě devítiletou sestru Re-
ginku, moc sluší. „Dnes 

jsem byl druhý den ve škole a jsem moc rád, že 
jsem zpátky,“ hlásí tento statečný kluk, který sice 
ještě nevydrží být ve škole dlouho, ale  je zvyklý 
se učit doma. Celý rok za ním chodila paní učitelka 
a co 14 dnů ho čekalo přezkoušení. A víte, jaké 
měl vysvědčení? „Samé jedničky,“ říká skromně  
a usmívá se. 
 Oddělení dětské 
hematologie a he-
matoonkologie po-
řádá pro své malé 
pacienty a jejich 
rodiče akce pra-
videlně. Pro děti  
v ambulantní péči 
jsou to letní a zim-
ní tábory. Dětem, 
které procházejí 
akutní léčbou a mu-
sejí být hospitalizo-
vány, se oddělení 
snaží dlouhodobý 
nucený pobyt v ne-
mocnici zpříjemnit 
různými aktivitami. 

Na podzim je to pouštění draků, před vánočním 
obdobím pečení perníčků, příprava vánoční výzdo-
by a dárků pro rodiče a podobně. Před koncem 
loňského roku bylo také zorganizováno setkání 
rodičů dětí, které jsou v současné době léčeny 
na oddělení, a rodičů již vyléčených dětí. „Setkání 
bylo velkou motivací především pro rodiče právě 
léčených dětí. Pomohlo jim vidět, že rodiče žijí  
s dětmi, jež léčbou úspěšně prošly, úplně nor-
mální život, že děti jezdí na naše tábory, sportují, 
studují vysoké školy... I proto jsme připravili další 
setkání, tentokrát v podobě Dne onkologických 
dětí,“ doplňuje Michaela Češková.
Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie 
Kliniky dětského lékařství FNO má v rámci regio-
nu dlouholetou tradici a patří mezi největší česká 
pracoviště, která se zabývají péčí o děti s krevní-
mi onemocněními. Výsledky tohoto pracoviště 
jsou výborné. Zatímco například u leukémie se na 
začátku 80. let podařilo vyléčit jen zhruba 15 pro-
cent dětí s nejčastějším typem této nemoci, nyní 
je to zhruba 85 až 90 procent. Podařilo se nejen 
výrazně zvýšit šanci těchto dětí na přežití, ale také 
přispět ke kvalitě jejich života. K tomu mimo jiné 
přispívají i podobné aktivity, jakou je Den onkolo-
gických dětí.

Lenka Hatlapatková
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Nejmodernější 
tkáňové 
automaty

Ústav patologie FNO je prvním pracovištěm v ČR, 
které má k dispozici nejmodernější typ tkáňových 
automatů! V prosinci roku 2010 byly zakoupeny 
dva tkáňové automaty Sakura VIP 6, aby nahradily 
původní, jež už po 17 letech fungování nesplňo-
valy požadovaná kriteria. Automaty slouží v běž-
ném provozu k základnímu zpracování bioptických 
vzorků a jejich funkce je v histologické technice 
nezastupitelná. 
Nové VIP 6 jsou velmi moderní, technologicky vy-
spělé přístroje s velkou kapacitou a jednoduchou 
obsluhou. Umožňují šetrnější a rychlejší zpraco-
vání vyšetřovaného materiálu. Po dvou měsících 
provozu mohu zodpovědně říci, že zatím se žádné 
provozní potíže nevyskytly. Spíše naopak, velmi 
oceňujeme intuitivní obsluhu v českém jazyce  
i bezpečnou manipulaci s používanými chemiká-
liemi. Díky těmto přístrojům jsme schopni zajistit 
opravdu kvalitní přípravu tkání před prováděnými 
diagnostickými postupy. A to v rámci standardních 
vyšetření i vyšetření “na statim“. 

Mgr. Jana Vaculová
Ústav patologie FNO

IV. meziregionální seminář patologů
Ve Fakultní nemocnici Ostrava se 2. února 2011 
konal tradiční, již IV. meziregionální bioptický se-
minář, který byl letos pořádán u příležitosti 20. 
výročí založení Ostravské univerzity. Akce byla 
společně organizována ostravskými pracovišti pa-
tologie a zúčastnila se jí řada odborníků, patologů, 
z celé České republiky a Slovenska. 
Odborný program semináře byl bohatý, se zamě-
řením na problematiku maligních lymfomů. Byly 
zde demonstrovány  neobvyklé  či raritní biop-
tické případy jak z Ústavu patologie FNO, tak ze 
strany hostů. Nedílnou součástí semináře byla  
i tajná diagnostika prezentovaných případů s ano-
nymním vyhodnocením výsledků formou skruti-
nia. Součástí programu byla také odborná sdělení 
předních patologů ČR, týkající se diagnostiky ma-

ligních lymfomů. Touto rozsáhlou problematikou 
skupiny maligních onemocnění lymfatického sys-
tému se bude Ústav patologie FNO v letošním 
roce intenzivněji zabývat. Velký odborný přínos 
lze pak spatřovat v personálním posílení týmu  
o prof. MUDr. J. Mačáka, CSc., předního odbor-
níka na problematiku lymfomů v ČR.  S jeho pří-
chodem lze očekávat i rozšíření spektra diagnos-
tických vyšetření.
IV. bioptický meziregionální seminář splnil očeká-
vání zúčastněných i pořadatelů a byl po odborné  
i organizační stránce velmi kladně hodnocen. Jde 
v oboru patologie o prestižní událost a z výše uve-
dených důvodů již nyní plánují organizátoři opako-
vání této akce v příštím roce.

Plošný screening sluchu u všech novorozenců
Do nemocnic Moravskoslezského kraje již delší 
dobu vstupuje pod vedením doc. MUDr. Pavla 
Komínka, Ph.D., MBA, přednosty Otorinolaryn-
gologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava,  
a MUDr. Evy Havlíkové projekt, který je zaměřen 
na plošný screening sluchu u všech novorozen-
ců.     
Těžká porucha sluchu 
se objevuje přibližně  
u jednoho novorozence 
z tisíce. Každoročně se 
tedy v České republi-
ce narodí přibližně sto 
neslyšících dětí. Se 
středně těžkou poruchou se rodí šest až dvanáct 
dětí z tisíce. V populaci rizikových  novorozenců  
dosahuje frekvence sluchových vad 2 až 4 %. Až  
v 60 % případů je sluchová vada vrozená a 40 % 
je získáno v průběhu období prenatálního, peri-
natálního nebo postnatálního. Více než polovina 
vrozených sluchových vad vzniká na genetickém 
podkladu. 
 „Sluch je pro rozvoj dítěte nejdůležitějším smys-

lem. Včasné odhalení sluchových vad umožňuje 
podniknout co nejdříve patřičné kroky k nápra-
vě,“ říká doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., 
MBA. „Pokud by dítěti pomohla sluchadla, mělo 
by je dostat před půl rokem věku. Pokud by byla 
ztráta sluchu větší, mělo by být dítě připravováno 

pro možnost kochleární 
implantace ve věku ko-
lem jednoho roku.“
 „Bezbolestné vyšetře-
ní, které většinou pro-
vádíme u spícího nebo 
kojeného miminka, měří 
výbavnost otoakustic-

kých emisí. Jde o produkt buněk vnitřního ucha, 
jehož přítomnost potvrzuje, že je vše v pořádku. 
Devadesát procent sluchových vad je totiž způso-
beno sníženým množstvím nebo úplnou absencí 
těchto buněk,“ dodává MUDr. Eva Havlíková. 
„Již den po porodu lze zjistit, zda dítě slyší nebo 
ne. Správnost měření je až 99%, v ojedinělých 
případech se stává, že ve středním uchu je ještě 
plodová voda, takže funkci buněk vnitřního ucha 

nelze hodnotit.  Pak měření provádíme například 
před propuštěním z porodnice.“
Pokud první výsledek není uspokojivý, lékař pro-
vede ještě jedno vyšetření s odstupem několika 
dnů. Není-li ani při tomto vyšetření zřejmé, zda 
dítě slyší, maminka s novorozencem je pozvána 
za 5 až 6 týdnů do otorinolaryngologické  am-
bulance, kde je provedena objektivní audiomet-
rie. Na základě výsledků pak lékař určí, o jakou 
poruchu se jedná a jaká je závažnost poruchy. 
„Důležité je, aby se co nejdříve začalo se správ-
nou rehabilitací dítěte,“ zdůrazňuje MUDr. Hav-
líková. „Do tří měsíců věku dítěte jsme schopni 
diagnostikovat vadu, takže, je-li to nutné, dítěti 
je možno již v půl roce věku přidělit sluchadlo. 
Pokud jde o těžší sluchovou vadu, může být ře-
šením zavedení kochleárního implantátu, který 
vlastně nahrazuje porušené vnitřní ucho a díky 
kterému lze zajistit sluchový vjem a tak umožnit 
stimulaci centrální nervové soustavy. Tento krok 
podpoří abstraktní myšlení dítěte, umožní rozvoj 
řeči i schopnosti dítěte číst a psát a omezí možné 
komunikační potíže.“ -red-

Jako jediná nemocnice tohoto typu  
v České republice začala Fakultní ne-
mocnice Ostrava provádět plošný scre-
ening sluchu u všech novorozenců, a to 
i nerizikových, v prosinci 2007.
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Přeji si, aby se u nás cítili dobře nejen pacienti, ale 
i personál…
Interní kliniku FNO, která poskytuje diagnostickou 
a léčebnou péči v oblasti vnitřního lékařství, tvoří 
tři oddělení (Všeobecná interna, Gastroentero-
logie, metabolismus a výživa a Hemodializačně-
transplantační oddělení) a několik speciálních cen-
ter, která se zaměřují zejména na specializovanou 
péči u konkrétních chorob v rámci své odborné 
působnosti. Pomáhat řídit chod jedné z největších 
klinik ve FNO se zhruba 150 sestrami a sanitární-
mi pracovníky není vůbec jednoduché. O tom by 
mohla vyprávět Mgr. Bohdana Břegová, která je již 
tři roky vrchní sestrou Interní kliniky FNO… „Prá-
ce na interně je opravdu náročná jak po fyzické, 
tak po psychické stránce. Je to tak trochu škola 
života. Každý pacient, který k nám přichází, potře-
buje komplexní diagnostiku, což znamená mnoho 
nejrůznějších i vysoce odborných vyšetření, která 
dnes a denně, kromě svých běžných povinností, 
provádějí především zdejší sestry. Obdivuji pra-
covní nasazení celého zdravotnického personálu  
i jejich profesionalitu, která je opravdu na vysoké 
úrovni,“ popisuje náročnost tohoto oboru Mgr. 
Břegová, jež nikdy neuvažovala, že by někdy dě-
lala něco jiného než všeobecnou sestru, takže 
přihláška na SZŠ ve Vítkovicích byla pro mi samo-
zřejmostí. A nelituje toho, naopak. Po maturitě v 
roce 1991 nastoupila na koronární jednotku Inter-
ní kliniky FNO do třísměnného provozu, kde od 
roku 1997 působila ve funkci zástupkyně staniční 
sestry a vedoucí instrumentační sestry. Od roku 
2003 byla také členem pracovní skupiny pro tvor-
bu standardů. V roce 2006 se pak stala staniční 
sestrou Interní kliniky D. „Práce na Interní klinice 

vyžaduje vysokou profesionalitu všech zdejších 
pracovníků, proto jsem se rozhodla dál studovat. 
Absolvovala jsem specializační studium v obo-
ru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče  
v Brně, v roce 2001 jsem pak úspěšně absolvova-
la Zdravotněsociální fakultu Ostravské univerzity 
v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví, zdravot-
nický management – ošetřovatelská péče a o rok 
později jsem už studovala na 3. LF UK v Praze. 
V rámci pilotního projektu magisterského studia 
jsem absolvovala čtyři certifikační kurzy klinické-
ho specialisty. V roce 2006 jsem vystudovala na 
Ostravské univerzitě mentora klinické praxe. Po-
slední magisterské studium na JU v Martině jsem 
dokončila v roce 2009,“ pokračuje Mgr. Bohdana 
Břegová, které se během tří let ve funkci vrchní 
sestry podařilo sjednotit 
standardy na všech třech 
odděleních Interní kliniky 
FNO i na ambulancích. „To 
jsem považovala za první 
důležitý krok, který jsem 
chtěla udělat, a jsem ráda, 
že se to povedlo i navzdory 
tomu, že Interní klinika se 
nachází hned v několika ne-
mocničních budovách. Díky 
přípravě na akreditaci JCI 
se nám podařilo významně 
sjednotit také zdravotnic-
kou dokumentaci a učinili 
jsme důležité změny i v dal-
ších oblastech. V součas-

né době je mým největším přáním modernizace 
alespoň některých částí kliniky, aby se ještě více 
zvýšil komfort našich pacientů a zlepšily pracovní 
podmínky zaměstnanců. Díky vstřícnosti vedení 
nemocnice se nám podařilo částečně zmoder-
nizovat Hemodializačně-transplantační oddělení  
a v loňském roce jsme získali i nové přístroje pro 
Endoskopické centrum a další. Interní klinika je 
však opravdu kolos a tento obor jde neustále mí-
lovými kroky kupředu. Investice do modernizace 
jsou tedy stále nutné a nutný je i profesionální 
růst zdejších pracovníků, což je další můj cíl. Vě-
řím, že se nám daří postupně měnit image interny  
k lepšímu, a přeji si, aby se u nás cítili dobře ne-
jen pacienti, ale i personál,“ uzavírá Mgr. Bohdana 
Břegová. _hal-

Práce ve zdravotnictví je pro mě šitá na míru
Klinika Infekčního lékařství FNO prošla v nedávné 
době celkovou rekonstrukcí a v současnosti je jed-
ním z nejmodernějších infektologických pracovišť 
v kraji. V roce 1993 získala oficiálně i statut AIDS 
centra. Zajišťuje léčebnou péči pro HIV pozitivní 
osoby z celého Moravskoslezského kraje. Kromě 
lůžkové části, která je členěna na pracoviště D1 
(oddělení, na kterém mimo jiné leží hlavně pacien-
ti HIV/AIDS pozitivní, propojené s příjmovou am-
bulancí), D2 (stanice rozdělená na dvě křídla muži 
– ženy, leží zde pacienti vyžadující hospitalizaci 
nebo izolaci a pacienti přeloženi z JIP), D3 (dět-
ské oddělení) a JIP (dětská a dospělá), má klinika 
i několik ambulancí (hepatální, ambulanci pro her-
petické infekce, pro neuroinfekce včetně borelió-

zy, pro zoonózy a chlamydie a cestovní medicíny)  
a speciální imunologická ambulance pro HIV/AIDS. 
O celý komplex pečuje pětapadesát  zdravotních 
sester a sanitárních pracovníků, které již druhým 
rokem vede vrchní sestra Bc. Šárka Kumorová. 
„V roce 1978 jsem nastoupila do porodnicko- 
gynekologického oddělení na konzervativní gyne-
kologii do třísměnného provozu. Byla to náročná 
práce, denně jsme kromě mnoha nejrůznějších 
vyšetření musely zvládat spoustu dalších po-
vinností, které dnešní mladé sestry většinou už 
ani neznají. Na druhou stranu jsem se zde velmi 
mnoho naučila,“ popisuje své začátky paní Šárka, 
která na porodní klinice zůstala dlouhých 24 let,  
z toho 15 let ve funkci staniční sestry. „Obrovskou 

školou pro mne bylo také budo-
vání první stanice JIP v porodní 
klinice v roce 1990 a následně  
i druhé stanice JIP. Získala jsem 
nové zkušenosti, a to i s budová-
ním něčeho nového, se zavádě-
ním nových postupů a podobně. 
Zhruba od roku 1991 jsem se 
chystala na funkci vrchní sestry 
na této klinice, ale v té době mi 
vážně onemocněl muž a zemřel  
a já jsem se rozhodla dát před-
nost rodině a místo jsem nako-
nec odmítla,“ pokračuje paní Ku-
morová, která to však nevzdala 
zcela a začala studovat. V roce 

2001 absolvovala PSS Anestezie, resuscitace  
a intenzivní péče a po roční pauze udělala přijímací 
zkoušky na Ostravskou univerzitu a vystudovala 
obor Ošetřovatelství a management ve zdravot-
nictví. Po ukončení studia v roce 2004 usoudila, 
že je nejvyšší čas změnit obor a vyzkoušet i něco 
jiného. O rok později nastoupila po 15 letech den-
ních směn opět do třísměnného provozu na Klini-
ku infekčního lékařství FNO, pracoviště JIP. „Byla 
to velká změna, ale dostala jsem se do úžasného 
kolektivu sester, které mi moc pomohly a pomá-
hají dodnes. Chvíli po mém nástupu byla navíc 
klinika zhruba na rok zcela uzavřena a rekonstruo-
vána. Když jsem v roce 2009 nastupovala do funk-
ce vrchní sestry, byla klinika rekonstruovaná, ale 
nezaběhnutá, takže práce zde bylo více než dost. 
Navíc se celá nemocnice začala připravovat na au-
dit JCI, což znamenalo další a další úkoly. Ale mys-
lím, že jsme to zvládli a klinika šlape tak, jak má. 
Snažíme se však dál, v současné době například 
rekonstruujeme atrium uprostřed budovy, které 
by zanedlouho mělo sloužit našim pacientům jako 
oddychová oáza s lavičkami a zelení. A osobně 
kladu velký důraz i na zvyšování kvalifikace, a to 
nejen své, ale i lidí kolem mě. Proto organizuje-
me pravidelné sesterské semináře, sestry začaly 
přednášet i na lékařských seminářích a účastní se 
kongresů zaměřených na infekční choroby. Zvidi-
telňování práce středního zdravotnického perso-
nálu i prestiže kliniky považuji za velmi důležité,“ 
dodává na závěr Bc. Kumorová. -hal-
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V březnu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Stanislav Jokel
Jindřiška Trojanovská
Petr Hýl
Anna Novotná
MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Zdeňka Stivarová
Marie Krejčí
Eva Martiníková
MUDr. Jiří Samlík
Ludmila Tisovská
MUDr. Marie Staňková
Dagmar Budová
MUDr. Jiří Vašík

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši ne-
mocnici vykonali, a do dalších let vám přeje-
me radost a spokojenost v osobním životě.

n    Pronajmu dlouhodobě nezařízený byt 2+kk 
v soukromém vlastnictví, Ostrava-Poruba, 44 m2, 
výtah, 5. p., východojižní balkón, pěkné prostředí, 
zateplený dům, nová okna, linka, blízko do přírody. 
U domu MHD - bus, tram, Hruška potraviny. Volný 
od března. Spěchá. Kontakt: 776 235 016. 

n Prodám rodinný dům 4+1 v Polance nad Odrou 
s garáží, bazénem, zahradou, v blízkosti lužních 
lesů. Veškerá občanská vybavenost, klidné místo. 
Cena 2 700 000 Kč. Kontakt: 602 539 036.

n Prodám útulný byt 3+1 v osobním vlastnictví 
v Ostravě-Porubě. Dům je po revitalizaci, byt po 
celkové rekonstrukci. Luxusní koupelna s vířivou 
vanou, klidná lokalita. Nájem 3700 Kč/měsíc, cena 
1 200 000 Kč. Kontakt: 775 342 123.

Inzerce zdarma

Zatímco březen je v Galerii Ametyst ve znamení 
ostravského autora Václava Vrby, jehož obrazy 
jsou zaměřeny na témata rodiny, vztahů k bližním, 
k přírodě, od 3. dubna budou až do konce měsíce 
galerii zdobit nádherná díla Dany Sedlářové, autor-
ky s širokým záběrem. „Mou prvořadou činností 

je práce s kůží. Obrazy, které vytvářím technikou 
batiky, dále objekty jako vázy, dózy, šperkovni-
ce, lampy, ale i šperky a opasky, především pro 
dámy. K této práci používám hovězí kůži o tloušť-
ce až půl centimetru,“ popisuje svá díla paní Sed-
lářová, která se posledních 10 let navíc  věnuje 
malbě obrazů olejem a akrylem. Malba  na plátno 
umožňuje výtvarnici hlubší vyjádření a otvírá mož-

nosti barevnějšího projevu než je 
tomu u kůže, která je pro svoje 
vlastnosti v přijímání barev omeze-
na. Tématem zůstává stejně jako 
na obrazech z kůže snová krajina  
s příznakem nostalgie a éterič-
nosti, jednoduché až stylizované 
rostlinné motivy na obrazech ma-
lovaných akrylem. A také andělé - 
věčné téma, symbol tolik potřebné 
ochrany, útěchy a něžnosti…
Dana Sedlářová, která v součas-
nosti žije a pracuje na chalupě 
nedaleko Litovle, vystudovala  
v letech 1974 až 1978 Střední  
pedagogickou školu v Přerově se 
specializací výtvarná výchova u pro-
fesorů  Yvonny Boháčové a Jarosla-
va Tylicha. Výtvarné práci se věnu-
je celoživotně a od roku 1989, kdy 
je na volné noze, měla řadu samo-
statných i společných výstav u nás  
i v zahraničí. S autorčinou tvorbou 
se můžete blíže seznámit na webu  
www.sedlarova.eu.

Na křídlech andělů… 

Cestovní agentura Posedlost s.r.o.
www.posedlost.cz

Domov sester – 14. p. 
596 633 291, 774 784 094

Poděkování

Chtěla bych poděkovat MUDr. Naděždě  
Petejové za lidský přístup a sestřičkám
oddělení Interny C za péči při ošetřování 
mého muže a následně i otce.
Děkuji tímto všem z oddělení Interny C.

Jana Beránková 

V lednu proběhla ve Femm clubu Poklad sportovní 
akce Fakultní nemocnice Ostrava s názvem No-
voroční spalovačka. Účastnice si během tří hodin 
vyzkoušely tři různé typy cvičení, a to oblíbenou 
taneční zumbu, cvičení na bosu a speeding (static-
ká kola). Díky zájmu plánujeme v této akci pokra-
čovat a zájemci se mohou těšit na další zajímavé 
hodiny cvičení.

Novoroční spalovačka 
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