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Nejen příznivce FC Baník může k dárcovství krve 
motivovat, že takovou aktivitu podporuje věhlasný 
ostravský fotbalový tým.  
A to jak morálně, tak také 
věcnými dary například 
v podobě vstupenek na 
utkání.
„Ceníme si toho, že jde  
o dlouhodobou spolupráci, 
která se po čase opět ak-
tivně rozběhla, a věříme, 
že bude i dál úspěšně po-
kračovat,“ říká Ing. Tomáš 
Oborný, MBA, tiskový 
mluvčí FNO. „Pro dárce je 

podpora ze strany Baníku velice pozitivní, mnohé 
přímo motivuje k tomu, aby krev darovali.  Vstu-

penky na utkání nebo 
také na filmové promítání 
v ostravském Cinestaru 
jsou pak příjemným bo-
nusem.“ Díky FC Baník 
mohli dárci navštívit napří-
klad promítání posledního 
dílu Harryho Pottera. Bliž-
ší informace o spolupráci 
Krevního centra FNO a FC 
Baník přineseme v někte-
rém z následujících vydání. 
 - gl -

Urgentní příjem je zprovozněn!
Po náročné rekonstrukci bylo 25. čer-
vence ve FNO zprovozněno jedno  
z nejmodernějších pracovišť v České 
republice - urgentní příjem! Spolu s ním 
zahájily provoz ve zcela novém kabátě 
také dvě akutní ambulance – trauma-
tologická a chirurgická. Rekonstrukce 
Oddělení centrálního příjmu FNO, kam 
všechna tři pracoviště patří, probíhá za 
plného provozu a je jednou z nejnároč-
nějších stavebních akcí ve FNO. 

 Více na str. 4 a 5.

Granty IGA MZČR
V průběhu června bylo vyhlášeno další kolo ve-
řejné jednostupňové soutěže IGA MZČR. I tento-
krát se výzva setkala s velkým zájmem vědecky 
založených kolegů a kolegyň z naší nemocnice, 
v řádném termínu bylo na grantovou agenturu 
odesláno 26 grantových projektů. U některých  
z nich jsou zastoupena rovněž spoluřešitelská pra-
coviště z jiných zdravotnických zařízení v České 
republice. Velmi potěšující je narůstající počet vý-
zkumných projektů zaměřených na problematiku 
ošetřovatelské péče. Kvalita grantových projektů 
každým rokem narůstá, důraz je kladen na inter-
disciplinární spolupráci, velice dobře je rovněž při-
praveno statistické zpracování výsledků výzkumu. 
Všechny projekty byly připravovány pod metodic-
kým vedením Útvaru náměstka ředitele pro vědu 
a výzkum FNO a byly schváleny etickou komisí 
naší nemocnice. Je třeba rovněž zmínit význam-
ný podíl ekonomického a personálního oddělení. 
Všem předkladatelům děkujeme za výbornou spo-
lupráci a přejeme hodně zdaru v grantové soutěži. 
O výsledcích samozřejmě budeme informovat.

Bc. Jiří Hynčica
Útvar náměstka ředitele pro vědu a výzkum FNO

Lůžkový blok hledí 
na svět novými okny

V závěru května letošního roku byla v lůžkovém 
bloku nemocnice zahájena výměna oken.  „Akce 
v celkové hodnotě přesahující 6 milionů korun,  
s níž je spojena i výměna vnitřních a vnějších para-
petů a následné malířské práce, se týká 375 sou-
borů  oken,“ informovala Ing. Jindra Strakošová, 
vedoucí odboru technicko-provozního FNO. „Jde 
o plastová sedmikomorová okna s trojitým těsně-
ním a s koeficientem  prostupnosti rámu 1,17.“ 

Pokračování na str. 2

Pacienti čekající na příjem mohou navštívit 
Galerii Ametyst

Rozsáhlá rekonstrukce, která již několik měsí-
ců probíhá v celém Oddělení centrálního příjmu 
FNO, opět malinko zasáhla do běžného nemoc-
ničního chodu. V druhé polovině července byl  
z důvodů rekonstrukce přestěhován do náhrad-
ních prostor vedle Galerie Ametyst plánovaný 
příjem, a to i s čekárnou a s kanceláří informací. 
Ze stejných důvodů a zhruba ve stejném termínu 
byly dočasně přestěhovány také některé ambu-
lance, a to interní, kardiologická a neurologická, 

které nyní naleznete ve vyšetřovnách bývalého 
CT2 a v prostorách operačního sálu č. 16. Jako 
poslední se stěhovaly chirurgická a traumatologic-
ká ambulance. 
A kdy toto provizorium skončí? Počátkem roku 
2012. V té době by již měla být rekonstrukce 
prostoru pro ambulance i pro plánovaný příjem 
dokončena. Nově zde bude vybudována také pří-
stavba pro šest nových expektačních lůžek. 

 - hal -

Baník podporuje dárcovství krve!
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RNDr. Jiří Ště-
pán, Ph.D. Od-
borný program 
byl zaměřen 
na oblast ra-
diofarmak pro 
d i a g n o s t i k u  
a terapii z hle-
diska jejich vý-
zkumu, vývoje, 
výroby, přípra-
vy a klinického 
použití ve zdra-
votnických za-
řízeních. Velká 
část programu 
se týkala kli-
nického použití 
rad iofarmak, 
metod kontroly 
jakosti radiofar-
mak, otázek ra-

diační ochrany pracovníků při přípravě radiofarmak 
a v nukleární medicíně. Byly diskutovány některé 
metodické a legislativní aspekty přípravy radiofar-
mak na pracovištích nukleární medicíny v kontex-
tu správné radiofarmaceutické praxe a požadavků 
radiační hygieny.
Úspěšné akce se zúčastnili čeští a slovenští od-
borníci z pracovišť nukleární medicíny zdravotnic-

kých zařízení, která se zabývají přípravou, kontro-
lou a aplikací radiofarmak pro diagnostiku a terapii, 
dále z výzkumných a vývojových pracovišť, z vý-
roby a distribuce radioaktivních léčiv, z akademic-
kých pracovišť a z oblasti státní správy. V průběhu 
jednání Pracovních dní odeznělo 23 přednášek  
s uvedenou tématikou a proběhlo osm odborných 
prezentací firem, které zároveň vystavovaly nabíd-
ku sortimentu jednotlivých radiofarmak, speciál-
ních měřicích přístrojů a ochranných zařízení pro 
manipulaci s radioaktivními látkami.
Celostátní akce se zahraniční účastí tohoto typu 
proběhla v Moravskoslezském kraji poprvé a byla 
účastníky vysoce hodnocena. 

RNDr. Jan Pekárek
Klinika nukleární medicíny FNO, radiofarmaka

Ve vstřícném přírodním prostředí rožnovského ho-
telu Relax proběhly ve dnech 1. až 3. června Pracov- 
ní dny, pořádané  Sekcí radiofarmacie České společ-
nosti nukleární medicíny ČLS JEP spolu s Klinikou 
nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. 
Jednání, které jménem FNO pozdravila náměst-
kyně ředitele Bc. Mária Dobešová, zahájil předse-
da výboru sekce radiofarmacie ČSNM PharmDr., 

Lůžkový blok hledí na svět novými okny
Pokračování ze str. 1

Prvním pracovištěm, kde renovace proběhla, byla 
Neurologická klinika FNO. „To, že došlo k výměně 
oken, oceňujeme nejen my, zaměstnanci, ale také 
pacienti. Mnoho starých oken totiž nešlo otevřít, 
v zimě přes ně táhlo. Nyní jsou nejen funkční, 

ale přispívají také k lepšímu vzhledu 
místností. A díky žaluziím, jimiž jsou 
opatřena, lze dobře regulovat světlost 
pokojů,“ konstatovala Sidonie Matulo-
vá, vrchní sestra Neurologické kliniky 
FNO. Součástí úprav, které zde v červ-
nu proběhly, nebyla jen výměna oken 

a malování zdí, ale 
také položení nové 
podlahové krytiny 
na chodbě, v jídelně  
a kuchyni. „Ten-
to krok přispěl jak  
k celkovému vzhle-
du prostor kliniky, 
tak také k větší bezpečnos-
ti pacientů,“ dodala Sidonie 
Matulová, která si rovněž po-
chvalovala spolupráci s lidmi  
z firmy Wellco Brno, jež vý-
měnu oken provádí, i rychlost,  
s jakou byly práce provedeny.  
A jaké změny čekají nemocnici  

Vědecká spolupráce s americkými partnery pokračuje
Poslední červnový den se v rezidenci velvyslan-
ce Spojených států amerických v Praze uskuteč-
nila recepce u příležitosti oslav Dne nezávislosti. 
Mezi pozvanými hosty byli rovněž MUDr. Josef 
Srovnal, náměstek ředitele pro léčebnou péči,  
a MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměs-
tek ředitele pro vědu a výzkum. V průběhu setkání 
měli oba kolegové příležitost pohovořit mimo jiné 
s panem Stuartem Shaagem, obchodním atašé 

USA v Praze, a informovat jej o novinkách v oblas-
ti vědecko-výzkumné spolupráce naší nemocnice 
s americkými partnery. V poslední době byly nově 
navázány kontakty s řadou špičkových výzkum-
ných center v USA, namátkou připomeňme Pur-
due University, nebo Birck Nanotechnology Cen-
ter, aktuálně je připravováno několik společných 
výzkumných projektů s komerční i akademickou 
sférou. Jedná se o projekty zaměřené na vývoj 

nových léčebných postupů či inovovaných typů 
zdravotnických prostředků. Několik zahraničních 
výzkumníků přislíbilo taktéž účast s přednáškou 
na plánované konferenci Brokerage Event v listo-
padu letošního roku. Setkání je organizováno FN 
Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro regionální 
rozvoj.

Bc. Jiří Hynčica
Útvar náměstka ředitele pro vědu a výzkum

XXXIII. pracovní dny Sekce radiofarmacie

Počet členů Základní organizace 
OSZSP FN (ZO) k 30. červnu 2011:

Počet řádných členů ZO 1 089
Počet přidružených členů ZO 20
Celkem členů ZO 1 109
Počet členů Klubu důchodců 194
LOK 73
Unie sester 35

v následujících měsících? „Například bude zaháje-
na rekonstrukce prostor pro ambulantní část Kar-
diovaskulárního oddělení v budově diagnostického 
komplementu a bude pokračovat poslední etapa 
rekonstrukce centrálního příjmu, který by měl být 
ke konci roku zcela hotov,“ dodává Ing. Strakošová. 

- gl -

Probíhá restrukturalizace Fakultní nemocnice Ostrava
Jak se vyrovnat s neustále se měnícími podmín-
kami a objektivní existencí nejistoty v  současném 
českém zdravotnictví? Jak skutečně bude vypadat 
nová koncepce zdravotnictví, co na nás chystají 
legislativci, podle jakých úhradových mechanismů 
bude hodnocena naše práce? Celá řada dalších 
otázek. V jedné oblasti panuje shoda. Poskyto-
vatelé zdravotní péče musí projít restrukturalizací 
na všech úrovních. Na podnět našeho zřizovatele  
a rovněž i jako reakce na situaci v regionu došlo  
k rozhodnutí provést analýzu s následnou restruk-
turalizací i ve Fakultní nemocnici Ostrava. Aby 
měla smysl a vedla k zefektivnění manažerského 
řízení nemocnice, nemohlo být snížení lůžkového 
fondu pouhým „kosmetickým“ zeštíhlením jed-
notlivých stanic a oddělení, nýbrž vyžadovalo roz-
hodnutí k uzavření celých stanic.
Pokud se na lůžková klinická pracoviště podíváme 
prizmatem organizační struktury, vidíme, že z 23 
lůžkových klinik či oddělení má 13 pouhou jednu 
stanici. Z těch 12 větších jsou 4 tak specifická, že 

uzavřít jednu z jejich stanic by bylo velmi obtížné 
a chybné.
Pak jsme vyhodnotili využitelnost lůžkového fon-
du v průběhu roku, možnost mezioborové spolu-
práce u příbuzných oborů. Po projednání s vede-
ním klinik bylo rozhodnuto uzavřít stanici D interní 
kliniky a dohromady jednu stanici z lůžkového 
fondu chirurgické kliniky a traumatologického cen-
tra. Původním záměrem bylo uzavření stanice B 
traumacentra, které by pak pro své nemocné vy-
užívalo polovinu lůžkového fondu stanice A kliniky 
chirurgické. Aby tyto kliniky zvládly léčebnou péči 
o všechny své nemocné v podmínkách sníženého 
počtu lůžek, byl s ostatními interními i operačními 
obory projednán princip mezioborové spolupráce 
o definované související diagnózy tak, aby všich-
ni ostatní pomohli dotčeným klinikám v nových 
dimenzích. Vedení Fakultní nemocnice Ostrava 
s velkým uznáním a respektem konstatuje, že  
u všech se tento požadavek setkal se vstřícným 
přístupem a kolegialitou. Věříme, že tomu tak 

bude i v realitě od 1. září 2011, kdy restruktura-
lizace vstoupí v platnost. Byl připraven detailní 
harmonogram tak, aby proces změny byl hladký, 
nekonfliktní ve vztahu ke všem oblastem řízení.
Při projednávání konkrétní realizace lůžkového fon-
du operačních oborů došlo ke změně, která bude 
dle zúčastněných aktérů ku prospěchu všech - pa-
cientů i zdravotníků (především sester). Stanice B 
traumacentra a stanice A chirurgické kliniky budou 
redukovány na polovinu své lůžkové kapacity, ale 
zůstanou s polovinou svého ošetřovatelského per-
sonálu v původních prostorách.
Nemocným budou poskytnuty lepší podmínky  
k rehabilitaci, zůstane zachována možnost reál-
ného zvýšení jejich komfortu, zásadně efektivněji 
bude dodržován hygienický režim. Skladování 
potřebného materiálu, léků, pomůcek nebude ve 
stísněných prostorách.

 MUDr. Josef Srovnal
náměstek ředitele pro léčebnou péči

Pojďte si s námi zaběhnout maratónskou štafetu!
Zaměstnanci Kliniky léčebné rehabilitace FNO vyzývají za-
městnance ostatních klinik  k maratónskému štafetovému 
běhu, který bude součástí 50. ročníku Ostravského maratónu. 
„Věříme, že se v naší nemocnici najde spousta sportovně 
zaměřených lidí, kteří se nebojí tuto výzvu přijmout,“ řek-
la Mgr. Kateřina Hegedüsová  z Kliniky léčebné rehabilitace 
FNO. „Odměnou jim bude lepší fyzická kondice, svěží mysl 
a díky týmové spolupráci i zlepšení komunikace a vztahů na 
pracovišti.“
Ostravský maratón se bude konat 24. září. Členů štafety 
může být od čtyř do sedmi, každý běžec musí uběhnout mini-
málně jedno kolo, přibližně 6 km, a nesmí běžet dva okruhy po 
sobě. Štafeta může být smíšená, tzn. muži i ženy, a účast není 
věkově omezena. Informace o závodu a mapu trati najdete na  
www.ostravskymaraton.cz, případně vám je poskytne Mgr. 
Hegedüsová na kl. 2785.

Realizace projektu ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků

V rámci realizace projektu Vzdělávání zdravotní-
ků, Prohlubování a zvyšování úrovně odborných 
znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků 
a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se 
zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na 
vzdělávání v manažerských dovednostech, se ve 
FNO uskutečnil jeden běh kurzu Fyzioterapie in-
kontinentních pacientů (ostravský koncept), který 
zajišťuje Klinika léčebné rehabilitace FNO, a dva 
běhy kurzu Intermitentní katetrizace, který zajišťu-
je Oddělení urologické. 
Uvedené kurzy dosud absolvovalo celkem 30 
účastníků projektu (10 a 20). FNO se smluvně za-
vázala v každém kurzu proškolit 40 účastníků, tj. 
celkem 80 účastníků, a to do konce trvání projektu 
v březnu 2013. 
Další termíny konání kurzů jsou průběžně zveřej-
ňovány na www.ipvz.cz (v současnosti jsou sta-
noveny tři termíny v období září a říjen). Vzhledem 
k velkému zájmu o kurz Intermitentní katetrizace 
byl generální dodavatel projektu  IPVZ Praha požá-
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dán o zpracování a předlože-
ní FNO další smlouvy k jeho 
realizaci, ve které se FNO 
- Oddělení urologické zaváže 

k proškolení dalších 50 zájemců (předpoklad uza-
vření smlouvy září 2011). 
V rámci projektu spolupracuje Anesteziologicko-
-resuscitační klinika FNO dle uzavřené smlouvy 
o spolupráci ve specializačním vzdělávání s NCO 
NZO Brno při zabezpečování praktické části vzdě-
lávacího programu certifikovaného kurzu Ošet-
řovatelská péče v anesteziologii u dětí. V tomto 
kurzu bylo dosud proškoleno 9 účastníků.

FNO dále v rámci projektu uzavřela s IPVZ smlou-
vu na  realizaci praktické části certifikovaného kur-
zu v oboru Neonatologie, kterou zajišťuje Oddělení 
neonatologie.  
Upozornění IPVZ: Dnem 1. 8. 2011 byl uveden do 
provozu informační systém ZEUS sloužící k reali-
zaci vzdělávacích aktivit v projektu. Od tohoto data 
bude veškerá administrace (zveřejňování vzdělá-
vacích akcí s termíny konání, přihlašování účastní-
ků, vyhodnocování vzdělávacích akcí, apod.) probí-
hat s pomocí uvedeného systému.  
Bližší informace o projektech a konkrétních vzdělá-
vacích aktivitách, včetně podmínek účasti na nich 
(vč. přístupu do informačního systému ZEUS), na-
leznete na webových stránkách: 
www.vzdelavani-zdravotniku.cz,www.ipvz.cz, 
www.nconzo.cz, www.cnna.cz. 
Informace o realizovaných kurzech, včetně foto-
dokumentace, jsou průběžně uveřejňovány na 
www.fno.cz (titulní strana - přístup přes logo pro-
jektu). S případnými dotazy k projektu se obracejte 
na kontakt ivo.genserek@fno.cz, kl. 3456.

Ing. Ivo Genserek 
referent oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance 
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Urgentní příjem je zprovozněn!

Pokračování ze str. 1

Ukončení stavby, jejímž generálním dodavatelem 
stavebních prací je firma EIFFAGE Construction, 
dříve TCHAS, a autorem projektu společnost 
IDOP Olomouc, je naplánováno zhruba na konec 
roku 2011. „Ještě před zahájením této obrovské 
rekonstrukce Oddělení centrálního příjmu jsme 
provedli v polovině roku 2008 rekonstrukci heli-
portu. Dalším důležitým krokem byla rekonstruk-
ce centrální sterilizace, na kterou bezprostředně 
navazovala první etapa rekonstrukce Oddělení 
centrálního příjmu. Obě tyto stavby spolu totiž 

stavebně i technologicky souvisí,“ popisuje úplné 
začátky rekonstrukce Ing. Tomáš Oborný, MBA,  
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava. 
A jak probíhalo samotné zprovoznění urgentního 
příjmu v den „D“? Stejně náročně jako celá re-
konstrukce, jen s jediným rozdílem – poprvé ve 
své historii byl urgentní příjem z důvodu stěhování 
do nových prostor v době od 7 do 12 hodin mimo 
provoz v plném rozsahu včetně telefonického 
spojení. „Tato krátká doba musela stačit k pře-
stěhování z náhradních prostor, v nichž byla péče  
o urgentní pacienty poskytována od července 
roku 2010,“ podotýká MUDr. Stanislav Jelen, pri-

mář Oddělení centrálního příjmu. „Kromě vlastní-
ho stěhování přístrojové techniky a dalšího vyba-
vení, které zajišťoval personál urgentního příjmu, 
technici během pěti hodin zapojili telefony, počí-
tače a oživili v nich informační systémy. Zároveň 
byl zahájen ostrý provoz na CT 2, detašovaném 
pracovišti RDG ústavu, které je spolu s novým 
digitálním rtg přístrojem organickou součástí ur-
gentního příjmu.“
Stěhování vyžadovalo dokonalou přípravu a netý-
kalo se jen urgentního příjmu. Již od 20. července 
se z důvodu pokračování rekonstrukce postupně 
za provozu stěhovaly do náhradních prostor také 
ambulance interní, kardiologická, neurologická 
a rovněž kanceláře plánovaného příjmu. Naopak 
zpět do nových prostor se stěhovaly za plného 
provozu  traumatologická a chirurgická ambulan-
ce.  
„Krátce po přestěhování byl již ve 12.59 hodin 
na novém pracovišti urgentního příjmu ošetřen 
první pacient - chlapec po pádu  
z výšky,“ dodává primář Oddě-
lení centrálního příjmu. To musí 
fungovat 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu a 365 dnů v roce! A to 
včetně příjmu urgentních stavů, 
kdy pacient je opravdu těžce 
ohrožen na životě a je sem do-
praven například vrtulníkem. V 
době stavby bylo pak nutné řešit  
i takové detaily, jako je nepře-
tržitě volná manipulační tra-
sa od vrtulníku nebo sanitek  
k hale urgentního přijmu, který 
byl přestěhován do náhradních 
prostor očního sálu, a podob-

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (1)
Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, které je součástí Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, je zaměřeno především na diagnostiku a léčbu roztrou-
šené sklerózy mozkomíšní (RSM), zabývá se však i dalšími diagnózami. Centrum vzniklo v roce 1996 jako jedno z prvních tohoto typu v České republice a dnes, po patnácti letech činnosti, 
je jedním z nejprestižnějších a nejúspěšnějších odborných center svého druhu nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. O tom svědčí nejen výborné léčebné výsledky centra a rozsáhlá odborná 
publikační činnost i účast jeho zástupců na mezinárodních konferencích a seminářích, ale také častá pozitivní pozornost, která je centru věnována světovými odborníky. V ostravském 
centru, jehož činnost byla v roce 2002 potvrzena dekretem ministerstva zdravotnictví, je registrováno zhruba 2500 pacientů s roztroušenou sklerózou z celého Moravskoslezského kraje.

Roztroušená skleróza mozkomíšní
„Roztroušená skleróza je chronické neurologic-
ké onemocnění, které ovlivňuje nemocné a je-
jich okolí nejen po zdravotní, ale také po sociální  
a společenské stránce. Jde o chorobu, jež nejčas-
těji postihuje mladé lidi ve věku mezi dvaceti až 
třiceti lety a v konečném důsledku může vyústit 
k invaliditě pacientů. I proto nemohla společnost 
toto onemocnění kvůli jeho poměrně častému vý-
skytu přehlížet,“ vysvětluje MUDr. Olga Zapletalo-
vá, vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a léčbu 
demyelinizačních onemocnění FNO, a dodává, 
že první klinické příznaky se objevují nejen u zmí-
něné věkové skupiny, ale také u dětí nebo u lidí  
v produktivním věku. „Pacientů neustále přibývá,“ 
zdůrazňuje MUDr. Zapletalová a upozorňuje na 
to, že demyelinizační změny vznikají i v důsledku 
jiných autoimunitních onemocnění nebo v sou-
vislosti s léčbou onkologickou, imunosupresivní,  
u revmatoidní artritidy a dalších pacientů léčených 
biologickou léčbou apod. Pacienty centra se stá-

Patnáct úspěšných let
Odborníci Centra pro diagnostiku a léčbu demyeli-
nizačních onemocnění FNO mají k dispozici celou 
škálu vyšetřovacích metod, v rámci diagnostiky 
spolupracují i s dalšími pracovišti nemocnice. „To 
vše přispívá nejen ke kvalitní diagnostice, ale také 
k velice kvalitní léčbě,“ konstatuje MUDr. Zaple-
talová. „V neurologické cévní problematice, v ob-
lasti autoimunitních onemocnění i dalších chorob, 
se od doby založení centra změnily vyšetřovací  
a léčebné postupy, přibyly nové léky, takže máme 
mnohem lepší možnost onemocnění roztrou-
šenou sklerózou kontrolovat a stabilizovat.“ Ke 
zkvalitňování léčby přispívá i spolupráce centra 
s mnoha tuzemskými i zahraničními renomova-
nými subjekty, například se Světovou organizací 
pro roztroušenou sklerózu mozkomíšní (MSIF)  
a Neuroimunologickou sekcí České neurologické 
společnosti, v jejichž výborech MUDr. Zapleta-
lová pracuje. MUDr. Zapletalová, která přednáší 
o autoimunitních nemocech mozkomíšních na 
tuzemských i zahraničních odborných plénech  
a konferencích a vyučuje na rehabilitační katedře 
Lékařské fakulty OU, zdůrazňuje i skvělou spolu-
práci s regionální organizací Roska. Ta sdružuje 
nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní. 
„Samozřejmě, že výsledky naší práce jsou tý-
mové, bez ostatních členů, vedení Neurologické 

kliniky a vedení FNO by naše úsilí nemělo cenu.  
V centru pracují zkušení a kvalitní lékaři a sestry, 
máme skvělé kolegy z jiných oborů a s nimi vy-
tváříme výborně spolupracující kolektiv. Můžeme 
takto nejen dobře vyšetřovat a léčit, ale výsledky  
a zkušenosti předávat nejen v České republice, 
ale i mezinárodně.“
Centrum se, jak už bylo naznačeno, nezabývá vý-
hradně léčbou roztroušené sklerózy, ale i léčbou 
dalších autoimunitních a demyelinizačních one-
mocnění. K nim patří například onemocnění peri-
ferních nervů nebo optická neuromyelitida, která 
má podobný původ jako roztroušená skleróza, 
má však jiný průběh a jinou charakteristiku. „Jde 
rovněž o chronické onemocnění, které má ovšem 
rychlejší průběh a je provázeno jiným klinickým 
obrazem a samozřejmě i jinou taktikou léčby než 
roztroušená skleróza,“ pokračuje MUDr. Zapleta-
lová. Kromě toho centrum sleduje také ty pacien-
ty, u nichž se projevují nespecifické demyelinizač-
ní změny anebo diagnóza roztroušené sklerózy 
nebo jiného demyelinizačního onemocnění zatím 
není jistá.

Pokračování příště

Lenka Gulašiová

vají lidé poté, co se u nich objevily první klinické 
příznaky, které vzbuzují vážné podezření, že by 
mohlo dojít k rozvoji roztroušené sklerózy mozko-
míšní nebo jiného demyelinizačního onemocnění. 
„Je dokázáno, že čím dříve se začne s léčbou, tím 
větší je šance, že se nám podaří ochránit nervo-
vou soustavu pacienta a zabránit neurodegene-
raci. Pokud magnetická rezonance ukáže v rámci 
diagnostického vyšetření známky onemocnění  
a nález v mozkomíšním moku je pozitivní, oka-
mžitě pacienta léčíme pomocí kortikoidů, což je 
osvědčená léčba, která je s úspěchem používána 
už od roku 1960. V případě, že klinický stav a pro-
vedená vyšetření svědčí pro velmi aktivní proces,  
zavadíme imunomodulační terapii. U nemocných 
s menšími projevy a jen s podezřením na rozvoj 
těchto změn musíme pacienta bedlivě sledovat a 
čekat, zda se nemoc rozvine definitivně a projeví 
se druhou atakou nebo novými čerstvými změna-
mi prokazatelnými magnetickou rezonancí.“

ně. Ode dne přestěhování je zprovozněn i nový 
vjezd pro sanitní vozy PNP a LZS, které přivážejí 
urgentní, traumatologické a chirurgické pacienty. 
Vedle něj byl otevřen nový vstup pro pěší pacienty 
přicházející k ošetření na akutní  traumatologickou 
a chirurgickou ambulanci.
Urgentní příjem je nyní členitější. Najdete tu pro-
stor pro příjem pacienta, v jehož bezprostřední 
blízkosti se nacházejí jednotlivé urgentní boxy - to-
xikologický, dětský a traumatologický. Lékaři i sa-
motní pacienti tak mají v těchto chvílích mnohem 
větší soukromí, což je důležité zvlášť při příjmu 
několika pacientů najednou. Na tyto prostory na-
vazuje kompletní servis v podobě rentgenového 
pracoviště s RTG a CT přístrojem, dále urgentní 
zákrokový sálek a sádrovna. Samozřejmě zde ne-
chybí také zázemí pro personál - šatny, služební 
místnosti a sklady. V rámci rekonstrukce byla 
vybudována také místnost pro jednání a řešení 
krizových situací, z níž bude možné organizovat 

a řídit krizové situace (hromadné havárie, krizový 
plán). Zároveň bude tento prostor sloužit k výuce 
studentů.
Největší rekonstrukce tzv. „za chodu“ v dějinách 
FNO se chýlí ke konci. V cíli však všechny čeká 
jedno z  nejmodernějších příjmových pracovišť  
s nejkomplexnějším vysokoprahovým příjmem 
pacientů  v ČR a možná i ve střední Evropě, které 
bude schopno zajistit špičkovou péči pro akutní 
pacienty. 
„Poděkování patří všem, kteří se na jeho rekon-
strukci podíleli, vedení FNO počínaje a sestřičkami 

konče,“ dodává na závěr MUDr. Jelen. „Proces 
přestavby však pokračuje. Je třeba zrekonstruovat 
celý ambulantní trakt a vybudovat expektační lůž-
ka. Čeká nás dalších několik měsíců tvůrčí práce 
spojené s vysokými nároky na psychiku, trpělivost 
a vstřícnost. Kromě aklimatizace na novém praco-
višti urgentního příjmu, doladění technických nále-
žitostí a vlastního provozu nás čeká náročná práce 
na ambulancích v náhradních a vpravdě provizor-
ních prostorách. Bude to vyžadovat pochopení ze 
strany pacientů i zaměstnanců FNO.“

Lenka Hatlapatková

MUDr. Olga Zapletalová
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Ve FNO vzniklo Centrum pro endoskopickou chirurgii baze lební
Vynikající výsledky mezioborové spolupráce
Odborníci Neurochirurgické kliniky FNO a Otorino-
laryngologické kliniky FNO začali při řešení speci-
fických případů spolupracovat již v roce 2007. Na 
základě této mezioborové spolupráce, během níž 
bylo odborníky obou klinik společně operováno 
více než sto pacientů, nakonec vzniklo k 1. čer-
venci 2011 Centrum pro endoskopickou chirurgii 
baze lební FNO. Centrum, které je první svého 
druhu v České republice, se zaměřuje na patolo-
gické stavy krajiny tureckého sedla, lebeční baze 
a očnice, nejčastěji jde o adenomy hypofýzy a jiné 
intrakraniální nádory, nádory v ORL oblasti (nádory 
nosu a vedlejších dutin), zánětlivé procesy, vroze-
né vývojové vady a poúrazové stavy.
Koordinátory centra jsou MUDr. Radim Lipina, 
Ph.D., zástupce přednosty Neurochirurgické klini-
ky FN Ostrava, a  MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., 
zástupce přednosty ORL kliniky FN Ostrava. „Ne-
jde jen o neurochirurgy a otorinolaryngology, ale 
také o zástupce mnoha dalších oborů,“ zdůraz-
ňuje MUDr. Radim Lipina. „Spolupracují s námi 
například naši odborníci očního lékařství i lékaři 
dalších odborností. Podstatné je, aby při operaci 
každý odvedl to nejlepší, co umí, a dokázal spo-
lupracovat s ostatními. Naším společným cílem 

totiž je udělat maximum pro pacienta.“ Ten díky 
tomu, že neurochirurgové mohou k operaci moz-
ku přistoupit ve spolupráci s otorinolaryngology 
transnazálně, tedy přes nosní dírku, absolvuje 
operaci bez jakéhokoliv kožního řezu, bez na první 
pohled viditelné známky zákroku. „Podstatnou vý-
hodou je i to, že každým indikovaným pacientem 
se hned v počátku zabývají komplexně všichni čle-
nové centra, kteří jeho stav posoudí a společně 
jej řeší,“ zdůrazňuje MUDr. Lipina, zástupce před-
nosty Neurochirurgické kliniky FN Ostrava.
K nitrolební oblasti totiž mohou odborníci zvolit 
několik přístupů. Neurochirurgové nejčastěji volí 
transkraniální přístup, tzn. přes lebeční kost. Díky 
spolupráci s otorinolaryngology však mohou volit 
k patologické oblasti (např. k nádoru) i již zmíněný 
přístup přes nos. „Kromě absence jizvy je další 
výhodou fakt, že v případě transnazálního přístu-
pu nehrozí při odstraňování patologie pohmoždění 
mozku, menší je i bolestivost a jiné potíže, kte-
ré provázejí standardní postup, pacient tak stráví  
v nemocnici kratší dobu,“ vyjmenovává další vý-
hody mezioborové spolupráce MUDr. Petr Matou-
šek, zástupce přednosty ORL kliniky FN Ostrava, 
a dodává, že odborníci centra již dlouhodobě spo-

lupracují s mnoha nemocnicemi Moravskoslez-
ského kraje, které do FNO posílají pacienty s výše 
uvedenými onemocněními. Ročně jde zhruba 
o padesát pacientů s nádory v oblasti hypofýzy, 
očnice, lebeční baze a nádory, v nichž je propo-
jena otorinolaryngologická oblast s oblastí, která 
už spadá do péče neurochirurgů.  „Velmi často 
jde o pacienty s potížemi, které prvotně spadají 
do kompetence otorinolaryngologů,“ pokračuje 
MUDr. Matoušek. „Jsou to například lidé s ná-
dory vedlejších nosních dutin, které prorůstají do 
intrakránia, a které by ještě před deseti lety ne-
byl chirurg schopen radikálně operovat a odstra-
nit celý nádor. Právě naše rozvinutá dlouhodobá 
spolupráce, která je nyní oficiálně zastřešena nově 
vytvořeným centrem, nám umožňuje kompletně 
odstranit i takový nádor.“  
Kromě rozvoje spolupráce na operačních sálech 
chce Centrum pro endoskopickou chirurgii baze 
lební FNO pokračovat v pořádání kurzů a seminá-
řů a zároveň prezentovat  velmi dobré výsledky 
centra na tuzemských i zahraničních seminářích  
a také publikováním v odborné literatuře. 

Lenka Gulašiová

Prázdninová procházka aneb Nemocnice plná umění
Kromě spousty zeleně  
a nově rekonstruova-
ných budov klinik vás  
v areálu nemocnice 
osloví také umělecká 
díla, která dotvářejí zdej-
ší příjemnou atmosféru. 
Berte naše fotografic-
ké představení, jehož 
autorkou je paní Jana 
Gojová, jako malou há-
danku nebo inspiraci  
k procházce a pátrání po 
těchto skulpturách. Kde 
díla najdete, prozradíme 
v příštím vydání.

A B
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Práce ve zdravotnictví je mým splněným snem

Oddělením centrálního příjmu projde téměř každý 
hospitalizovaný pacient FNO. Jak již napovídá ná-
zev, zde vše začíná… 
„Naše oddělení je vysoce specializované praco-
viště poskytující nepřetržitou vstupní diagnostic-
kou a léčebnou péči všem pacientům s akutním 
či urgentním postižením zdraví v návaznosti na 
přednemocniční péči na straně jedné, a nemoc-
niční péči na straně druhé. Je nezastupitelným 
pracovištěm pro příjímání a ošetřování kriticky 
nemocných. Má návaznost na všechny odbornosti 
FNO a rozvíjí mezioborovou spolupráci,“ popisuje 
základní činnost příjmu jeho vrchní sestra Bc. Ma-
rie Hegarová, která zde v této funkci působí již od 
roku 2004. V součastné době se oddělení člení na 

Od dětství jsem věděla, že budu zdravotní sestrou
Lůžková část kožního oddělení se nachází ve  
4. patře Kliniky infekčního lékařství FNO, ambu-
lance pak ve 2. a 4. podlaží polikliniky. „V součas-
né době zde máme deset lékařů, osmnáct 
sester a dvě sanitářky. Z toho devět sester 
pracuje v lůžkové části, kde se nyní nachá-
zí dvaadvacet lůžek a jeden nadstandardní 
pokoj, a devět sester v ambulantní péči. Ta 
zahrnuje šest ambulancí všeobecné der-
matovenerologie, každá z nich poskytuje  
i superkonziliární služby v podoborech der-
matovenerologie formou poraden, např. po-
radna pro kožní nádory a pigmentové névy, 
ambulance dětské dermatologie, ambulance 
profesionálních dermatóz a další. Součástí 
kožních ambulancí jsou i tzv. lymfodrenáže. 
V lůžkové části kožního oddělení se nachází  
i denní stacionář, kde je ambulantním i lůžko-
vým pacientům poskytována balneoterapie, 
lymfodrenážní terapie a také infuzní aplikace 
biologické léčby nemocným těžkou formou 
psoriázy. Jsme jedním z šestnácti center  
v republice, kde je tato léčebná metoda 
využívána,“ popisuje Oddělení kožní FNO 
jeho vrchní sestra Mgr. Lenka Gavlasová, 
rodačka z Krnova, která od dětství věděla, 
že chce být zdravotní sestrou. „Maminka 
celý život pracovala jako sestřička na zdej-
ším onkologickém oddělení a mně se vždy 
líbilo, že je prospěšná. Dnes jsem ráda, že 
jsem se touto cestou vydala,“ konstatuje 
paní Lenka, která po maturitě v roce 1985 
nastoupila na oddělení dětské chirurgie při 
chirurgické klinice v KÚNZ Ostrava jako dět-
ská sestra. Později byla převedena na JIP 

chirurgické kliniky, kde setrvala až do roku 1999 
jako sestra specialistka. Následující tři roky byla 
zástupkyní vrchní sestry chirurgické kliniky a záro-

veň vykonávala funkci case manager, v rámci níž 
se věnovala především seniorům a pacientům po 
amputaci dolních končetin. „Tím, že jsem se zají-

mala o pacienty, kteří byli ohroženi vznikem 
dekubitů, tedy proleženin, jsem se začala za-
jímat o preventivní opatření, o antidekubitní 
pomůcky a způsoby ošetřování chronických 
ran a defektů, o nové metody hojení a absol-
vovala jsem i specializované kurzy zabývající 
se touto problematikou. A právě tato praxe 
mě přivedla na Oddělení kožní, kde jsem od 
roku 2004 vrchní sestrou.“ Oddělení v době 
nástupu paní Lenky v roce 2004 celkově 
zmodernizovalo všechny své ambulance  
a v letech 2007 a 2008 prošlo spolu s pavi-
lonem Kliniky infekčního lékařství celkovou 
rekonstrukcí, v rámci níž se podařilo vytvo-
řit v suterénu i hygienický filtr, který slouží  
k hygienické očistě pacientů s parazitárním 
onemocněním a bezdomovců.
„V našem oddělení jsou hospitalizováni 
pacienti jak s parazitárními a virovými cho-
robami kůže, tak s nádory kůže a dalšími 
závažnými kožními nemocemi, což vyžadu-
je nejen moderní terapeutické přístroje, ale  
i vysoce erudovaný zdravotnický personál, 
který zde máme. Ráda bych proto všem se-
strám a ostatnímu personálu za jejich práci 
touto cestou poděkovala,“ dodává na závěr 
paní Lenka, která sama absolvovala dvě spe-
cializační studia, mezinárodní projekt HOPE 
a další kurzy, v roce 2008 ukončila magister-
ské studium na Jesseniově lékařské fakultě 
v Martině.  

Lenka Hatlapatková

několik částí. Úsek administra-
tivního příjmu zabezpečuje úko-
ly související s administrativním 
příjmem pacientů pro většinu 
klinik a oddělení FNO, jeho 
součástí je i centrální šatna. 
Dále jsou zde interní příjmová, 
kardiovaskulární, neurologická 
příjmová ambulance, trauma-
tologická a akutní chirurgická 
ambulance. Nezastupitelným 
pracovištěm v ošetřování kri-
ticky nemocných pacientů se 
selháváním základních životních 
funkcí, pacientů polytraumatizo-
vaných a pacientů se sdružený-

mi poraněními a závažnými monotraumaty z celé-
ho regionu je urgentní příjem. „Součástí našeho 
oddělení je i pracoviště pochůzkové služby, které 
zajišťuje sběr biologického materiálu a výsledků 
laboratorních vyšetření a jejich předávání, sběr  
a donášku krevních derivátů, a v neposlední řadě 
odvoz těl zemřelých v rámci celé fakultní nemoc-
nice nepřetržitě 24 hodin denně,“ pokračuje paní 
Marie, jejíž cesta ke zdravotnictví byla poněkud 
spletitější. „Sestřičkou jsem chtěla být už jako 
malá holka, od dětství se mi totiž líbí uniformy. 
Navíc představa, že mohu někomu zachránit život, 
naplňovala mou dětskou duši a vlastně naplňuje 
stále. Absolvovala jsem však učební obor se stro-
jírenským zaměřením, poté jsem pracovala ve 

strojírenském podniku a při zaměstnání studovala 
další střední školu opět strojního zaměření, jinou 
by mi podnik nepovolil. V průběhu práce a studia 
jsem stihla dvě mateřské dovolené. Teprve v roce 
1993 jsem konečně díky možnosti absolvování 
sanitářského kurzu nastoupila do vytoužené ne-
mocnice v Ostravě-Zábřehu, kde mé zdravotnické 
vzdělávání nabralo rychlý spád. Sanitářský kurz, 
ošetřovatelský kurz, střední zdravotnická škola  
a poté bakalářské studium na Ostravské univerzi-
tě, které jsem ukončila v roce 2000.“ Jedenáct let 
pracovala paní Marie na kardiochirurgii, o níž stále 
tvrdí, že je její srdeční záležitostí. Vyzkoušela práci 
sanitářky, ošetřovatelky, řadové i staniční sestry  
a dnes pod jejím vedením pracuje 80 zaměst-
nanců z řad všeobecných sester, zdravotnických 
záchranářů, zdravotnických asistentů, sanitářů  
a referentek. „Jejich práce si pro náročnost zdra-
votnického povolání nesmírně vážím. Jsou pro 
mne velkou podporou, protože hlavně díky jejich 
pochopení, toleranci a smyslu pro dobrou věc 
úspěšně zvládáme i rozsáhlou rekonstrukci OCP 
za plného provozu, která probíhá již od října 2009. 
A asi největším současným přáním nás všech je, 
aby tato největší a zároveň nejzávažnější změna  
v rámci provozu OCP byla v letošním roce úspěš-
ně dokončena,“ dodává na závěr Bc. Marie He-
garová, vrchní sestra Oddělení centrálního příjmu, 
pro kterou je práce ve zdravotnictví splněným 
snem. 

- hal -



8

Vydavatel: FN Ostrava • Tel. č: 597 372 578 
• E-mail: redakce@fno.cz • Grafika a zlom:  
ASEITA spol. s r. o. • Foto: Jiří Zerzoň • Redak- 
ce si vyhrazuje právo krátit a upravovat dodané 
texty • Uzávěrka: Každý poslední pátek v mě-
síci • Určeno pro vnitřní potřebu FN Ostrava

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Axel Springer 
Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
www.ringierprint.cz

n Pronajmu byt 2+1 v Ostravě-Porubě na ul. 
Nálepkova, dvě zastávky MDH od FNO, veškerá 
občanská vybavenost v dosahu, částečně zrekon-
struovaný v revitalizovaném domě, vybavení podle 
individuální dohody. Nájemné 6000 Kč + inkaso. 
Kontakt: barbara2@post.cz, 777 653 435.

n Hledám spolujezdce nebo řidiče, dojíždějící-
ho denně z Třince nebo okolí do FNO - v rámci 
vzájemného šetření za pohonné hmoty. Kontakt: 
Zuzana.Pilich@seznam.cz nebo tel. 733 721 807.

n Pronajmu malý byt 2+1 v RD, v O.-Polance. 
Vhodný pouze pro jednu osobu, plně vybavený, 
samostatný vchod, 4000 Kč/měs. Prosím nekuřá-
ka, domácí zvíře a pobyt na zahradě není možný. 
Kontakt: 604 358 473.

n Pronajmu pěkný byt 2+1, v Ostravě-Porubě,  
7. obvod, v klidném prostředí plném zeleně, byt je 
kompletně vybaven, dům je po rekonstrukci. Cena 
8000 Kč/měsíc (nájemné včetně záloh na služby). 
Kauce 16 000 Kč. Volný od 1. září 2011. Kontakt: 
720 200 304. 

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. Cena: 1 030 000 Kč (cena  
k jednání). Kontakt: 775 342 123.

n Pronajmu plně zařízený byt 1+kk v Ostravě-Po-
rubě, 5. obvod, po rekonstrukci, zasklená lodžie. 
Pronájem včetně inkasa 6 000 Kč měsíčně. Volný 
ihned. Kontakt: 604 270 584.

n Prodám 3+1 v osobním vlastnictví, 68 m2,v Ost-
ravě- Hrabůvce,  Fr. Hajdy, dům po revitalizaci, byt 
po celkové rekonstrukci. Cena 1 200 000 Kč. Kon-
takt: 606 715 333.

Inzerce zdarma

Jesličky U Slunečnice
nabízejí maminkám

hlídání dětí od 0 do 7 let.
Více info na www.uslunecnice.eu 

nebo na mobilu 777 196 723.

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

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

Malování přináší potřebný klid…
V srpnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové:  

Helena Slívová
Silvana Urbanová
Viera Michalíková
Anna Stáňová
Marcela Kotalová
Zdena Marková
Ilona Perutková
Marie Vémolová
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.

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

Prázdninové měsíce se chýlí ke konci a s nimi 
pomalu končí i téměř tradiční prodejní výstava 
přinášející radost, dobrou náladu a možná i naději  
a povzbuzení na duši, kterou v Galerii Ametyst po-
řádal ostravský Čtyřlístek (centrum pro osoby se 
zdravotním postižením). Výtvarné práce klientů, 
které vznikly v letošním roce během arteterapií  
v kreativním ateliéru Čtyřlístku a v ergodílně rehabi-

litačního oddělení, si návštěvníci FNO mohou pro-
hlédnout nebo dokonce zakoupit do 20. srpna. Kdo 
to však nestihne, nemusí smutnit. Galerie Ametyst 
pokračuje v prezentaci dalších nádherných děl. Ve 
dnech 21. srpna až 17. září ji doslova zaplní obrazy 
Boženy Konečné…
Ametyst se v roce 2004 stal svědkem vůbec prv-
ní autorské výstavy obrazů této ostravské malíř-
ky. Ta následně vystavovala svá díla v Librexu,  
v Galerii Viridian, v Lázních Klimkovice, pořádala  
i společnou výstavu na radnici v Ostravě, v Domě 
kultury v Ostravě a dnes se vrací zpět do Galerie 
Ametyst. Ostravskou rodačku a známou malířku 
malování oslovilo teprve v dospělosti, přesto dnes 
zvládá malbu několika technikami, včetně malová-
ní na hedvábí. „Začínala jsem jako samouk a poz-
ději jsem se rozhodla navštěvovat výtvarné kurzy 
Viridian v Ostravě. Malování mě natolik pohltilo, 
že dnes studuji tento obor již druhým rokem na li-
dové konzervatoři,“ vysvětluje paní Božena, která 
si nejvíce oblíbila olejomalbu a malbu na hedvábí.  
A právě tato díla budete moci spatřit také v Ame-
tystu. A proč vůbec začala paní Konečná navště-
vovat výtvarné kurzy a studovat malířství? Ma-
lování jí podle jejích slov přináší pocit svobody  
a potřebný klid, který je v dnešní hektické době to-
lik vzácný. Prostřednictvím obrazů se snaží zachytit 
veškerou krásu kolem sebe, půvab každodenního 
života a přinést je lidem do domovů. - hal -


