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Pod mikroskopem

Probíhá hodnocení publikační činnosti
V průběhu července proběhlo druhé kolo pravidel-
ného každoročního hlášení dosažených výsledků 
vědecko-výzkumné a publikační činnosti pracovní-
ků naší nemocnice. Výsledky jsou exportovány do 
databáze Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, 
která na základě zhodnocení dosažených výsledků 
může poskytnout institucionální podporu na dlou-
hodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, 
což je statut, který náleží rovněž naší nemocnici. 
Při hodnocení výsledků postupuje rada v souladu 
s platnou metodikou. 

Součástí hodnocení bylo taktéž jednání k publika-
cím, které byly duplicitně vykázány naší nemoc-
nicí společně s jinou výzkumnou organizací. Pro 
budoucí zjednodušení uvedeného procesu byl 
vytvořen dedikační list, který budou autoři doklá-
dat společně s hlášením o publikaci do Lékařské 
knihovny FN Ostrava.
Konečné výsledky s dosaženou bodovou hodno-
tou budou známy na přelomu roku. 

Bc. Jiří Hynčica
Útvar NLP, NVV

Neustále se 
vzděláváme
Ředitel FN Ostrava předal na poradě vedoucích 
pracovníků nelékařských oborů osvědčení o ab-
solvování krátkodobého manažerského kurzu 
„Strategické řízení nemocnic“ 15 úspěšným 
účastníkům z oblasti ošetřovatelství. Kurz, které-
ho se zúčastnilo 25 zaměstnanců, probíhal v prv-
ním pololetí letošního roku. „V jeho průběhu byly 
účastníkům prezentovány dovednosti z oblasti 
strategického řízení, marketingu ve zdravotnic-
tví, řízení financí, ale také motivačních systémů  
a osobní efektivity manažera,“ doplnil Ing. Tomáš 
Oborný, MBA, tiskový mluvčí nemocnice. PhDr. 
Petr Reimer, vedoucí oddělení vzdělávání a péče 
o zaměstnance, dodává, že kurz pořádala soukro-
má vysoká škola B.I.B.S., a. s., Brno a jeho celko-
vý rozsah představoval 40 hodin.

Ostrava nemá k dispozici dostatečný 
počet akutních psychiatrických lůžek
Krátký a naplno využitý pobyt na nemocničním od-
dělení v blízkosti domova, aby se pacient necítil 
odtržen od rodiny a byla mu zajištěna péče od-
borníků různých oborů, to je moderní trend, který 
panuje v oblasti psychiatrie. 
„V současné době však nemáme k dispozici do-
statečnou lůžkovou kapacitu, abychom mohli 
vyjít vstříc všem, kteří naši pomoc akutně potře-
bují,“ konstatuje MUDr. Petr Šilhán, primář Psy-
chiatrického oddělení FNO, s tím, že ve fakultní 

nemocnici je k dispozici jen 13 psychiatrických 
lůžek. „Ročně zde hospitalizujeme přibližně 350 
pacientů, což představuje v průměru zhruba 13,5 
dne hospitalizace na jednoho pacienta. Počet psy-
chiatrických onemocnění přitom neustále stoupá, 
 a tak oproti ostatním oborům počty pacientů hos-
pitalizovaných na psychiatrii v posledních letech 
rostou.“ Více o dané problematice naleznete na 
straně 6.

Dramatický boj 
o lidský život popisuje 
fotoreportáž na vnitřní dvoustraně.

Dárcům krve fandí Baník

Pokud uvažujete o darování krve, možná tím 
posledním závažím na vahách vašeho rozhodo-
vání může být fakt, že váš počin bude odměněn  
i vstupenkou na domácí utkání FC Baník nebo 
vstupenkou do multikina CineStar. I ty zajistilo ve-
dení fotbalového klubu. Více o podpoře dárcovství 
krve ze strany FCB se dozvíte na straně 5.

Vzdělávání se věnujeme také na straně 3.
V materiálu Intenzivní kurzy jazyka anglického pro zdravotníky informujeme o možnostech 

absolvování jazykových kurzů.
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Lékařská fakulta OU informuje

E-mailová komunikace ve FNO nově
Od srpna tohoto roku probíhá ve FNO pod vede-
ním útvaru IT projekt modernizace elektronické 
pošty. V rámci tohoto projektu je implementován 
produkt Microsoft Exchange 2010 - světově roz-
šířený moderní produkt, kterým je nahrazováno 
několik stávajících zastaralých řešení. 
Nové řešení elektronické pošty přináší uživatelům 
řadu podstatných výhod. 
K nejdůležitějším patří:

n Přístup k poště odkudkoliv - je možné využít 
internetový přístup libovolného počítače ve 
FNO, z domova, dokonce i z veřejné knihov-
ny nebo z internetové kavárny. Stačí počítač 
připojený na internet, otevřít adresu https://
posta.fno.cz a zadat své přihlašovací údaje 
(jméno a heslo). Poštu je možné také zprovoz-
nit na vašem chytrém mobilním telefonu.

n Globální adresář - každý uživatel má k dispozici 

seznam všech (zhruba 1200) kontaktů ve FNO 
a dále jsou k dispozici globální distribuční listy  
pro definované pracovní skupiny, komise, 
rady atd.

n•Skupinová spolupráce - je možno bez omezení 
používat vyspělé funkce sdílení kalendářů, za-
sílání pozvánek na schůzky a další. 

V současné době probíhá postupná migrace všech 
uživatelů elektronické pošty. Tato část je organi-
začně i časově velmi náročná a dle plánu potrvá do 
konce roku 2011. Samotná migrace jednoho počí-
tače zabere až 2 hodiny a celkem se týká více než 
1200 uživatelů. Za útvar IT děkujeme za spolupráci 
při migraci vaší pošty a jakékoli dotazy směřujte 
standardně na linku HelpDesku (8888) nebo na 
školení, která se konají několikrát týdně.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity 
úspěšně obhájila akreditaci studijního 
programu Všeobecné lékařství
Akreditační komise České republiky uložila v červ-
nu 2010 Lékařské fakultě OU, aby do konce květ-
na 2011 předložila kontrolní zprávu, která umožní 
ověřit, zda výuka studijního programu Všeobecné 
lékařství probíhá v souladu s návrhem předlože-
ným k akreditaci. Lékařská fakulta proto vypsala 
na jaře výběrová řízení. Na jejich základě byli při-
jati další akademičtí pracovníci pro zajištění výuky 
ve třetím ročníku, současně byli přijati také další 
profesoři, docenti a odborní asistenti pro posílení  
a zkvalitnění výuky 1. a 2. ročníku tohoto studij-
ního programu. Lékařská fakulta OU podle poža-
davků Akreditační komise ČR pečlivě připravila 
kontrolní zprávu o průběhu a zajištění výuky stu-
dijního programu Všeobecné lékařství a vědecké 
činnosti a předložila ji k projednání. Akreditační ko-
mise České republiky na svém zasedání ve dnech 
20. až 22. června předloženou kontrolní zprávu  
o zajištění výuky v  1. až 3. ročníku projednala  
a konstatovala, že předložené materiály splňují 
předpoklady uvedené v žádosti o akreditaci. Sou-
časně Akreditační komise požaduje do 31. května 
2012 předložit další zprávu, která bude obsahovat 
údaje o zabezpečení výuky pro 4. ročník studia. 

Výuka studentů Všeobecného lékařství na LF OU 
tedy úspěšně pokračuje. Koncem června proběh-
lo přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012, 
do nového prvního ročníku od září 2011 nastou-
pí další studenti. Naši studenti oboru Všeobecné 
lékařství se na klinických pracovištích Fakultní 
nemocnice Ostrava objeví již za rok. Budou mít 
možnost seznámit se s prací špičkových odbor-
níků, s přístrojovým vybavením, které odpovídá 
úrovni ostatních fakultních nemocnic a mnohdy je 
i převyšuje. Při počtu asi 100 studentů v ročníku 
bude možné pro studenty zajistit klinickou výuku  
s velmi dobrým kontaktem s pacienty a studenti 
tak získají v rámci výuky kvalitní klinickou přípra-
vu. Již teď je však nutné, aby vedoucí jednotlivých 
klinik přemýšleli o organizaci výuky a zajistili per-
sonální i prostorové požadavky, které výuka stu-
dentů bude vyžadovat. Výuku a výzkum na odpo-
vídající úrovni bude možné zajistit jen tehdy, když 
se bude i nadále úspěšně rozvíjet spolupráce Lé-
kařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.

Jana Mačáková,
proděkanka pro lékařské obory LF OU

Besedy v Librexu
Naše pozvání do Domu knihy Librex se tentokrát 
týká přednášky na téma Chirurgické řešení obe-
zity. Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., přednosta 
Kliniky chirurgie FNO, představí moderní metody 
medicíny 20. září v 17 hodin.

Podzimní 
sportovní akce

Speciální tříhodinová akce pro zaměstnan-
ce Fakultní nemocnice Ostrava se odehra-
je v klubu Femm Poklad v sobotu 22. října  
a je určena maximálně 50 osobám. Od 9.00 
do 9.50 hod. se mohou účastníci věnovat 
zumbě, od 10.00 do 10.50 hod. je připra-
veno bosu s posilováním, kterého se může 
účastnit maximálně 30 osob, a speeding pro 
20 lidí. Závěr od 11.00 do 11.50 hod. bude 
patřit pilates. Prezentace účastníků začne  
v 8.30 hod., vstupné 199 Kč. Malé občerstve-
ní po celou dobu zajištěno! Závazné přihlášky 
a platba (do 14. 10. 2011) u Ing. Veroniky Do-
leželové na kl. 3450, DS 4. patro, veronika.
dolezelova@fno.cz. Akce se koná při mini-
málním počtu 25 osob.

Fandíme našim 
maratoncům!
Zaměstnanci Kliniky léčebné rehabilitace FNO vy-
zvali zaměstnance ostatních klinik k maratonské-
mu štafetovému běhu, který bude součástí 50. 
ročníku Ostravského maratonu.
Kolik zástupů nemocnice tedy poběží? Jak vše 
dopadne? O tom budeme informovat v příštím 
vydání Nemocničních listů. Jasné je jedno. Našim 
zástupcům budeme 24. září držet palce a fandit!
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Hodnotící maraton

Ing. Lampartová: „Hodnocení probíhá formou 
osobního pohovoru mezi vedením kliniky – primá-
řem, přednostou a vrchní sestrou a mezi vedením 
nemocnice - ředitelem FNO a náměstky. Hodnotí 
se plnění nastavených ekonomických parametrů, 
léčebná a ošetřovatelská péče a spokojenost.  
V průběhu dvou dnů jsme ohodnotili celkem 41 
klinik, takže šlo jako každé pololetí o doslova hod-
notící maratón. Parametry byly stanoveny již na 
počátku roku, jsou platné po celý rok a pololetně 
se upřesňují.“

Co tedy musejí kliniky splňovat po stránce eko-
nomické?
Ing. Lampartová: „Především nákladové polož-
ky, v rámci nichž mají stanovené limity na léčiva, 
zdravotnický materiál, vyžádanou péči, cestovné 
a jiné. Hodnotíme ale také výnosovou složku, to 
znamená výkonnost klinik s ohledem na  hospi-
talizace a výsledek DRG, na počty ambulantních 
bodů a pak také další podpůrné, ale velmi důležité 
ukazatele jako je dodržení objemu předepsaných 
léčiv, nebo výběr léčiv, které jsou směřovány do 
ústavní lékárny, atd. Všechny tyto ukazatele jsou 
pravidelně kontrolovány a na závěr příslušného 
pololetí zhodnoceny.“ 

Co po stránce léčebné a ošetřovatelské péče?
MUDr. Srovnal: „V hodnocení kvality léčebné  
a ošetřovatelské péče spolupracujeme s naším 
vedoucím oddělení řízení kvality a využíváme vý-
sledků auditů lékařské a sesterské dokumentace. 
Audity zdravotnické dokumentace probíhají ve 
dvou rovinách. Tu první, provádějí pověření lékaři 
a sestry spolu se zaměstnanci oddělení řízení kva-
lity napříč zdravotnickými pracovišti a tu druhou 
provádějí lékaři a sestry na svých vlastních praco-
vištích. Zjišťujeme, jak kliniky dodržují platné vnitř-
ní řídící akty a požadavky akreditačních standardů, 
jakým způsobem se podílejí na spolupráci a tvorbě 
těchto vnitřních pravidel s oddělením řízení kvality 
a jakým způsobem hlásí a reagují na mimořádné 
události.“

Jak se hodnotí spokojenost?
MUDr. Srovnal: „V této oblasti bereme v úvahu 
především výsledky anket a agendu stížností a po-
chval. Spolupracujeme při tom s ombudsmanem 
nemocnice. V anketě spokojenosti došlo ke zlep-
šení procentuálního vyjádření respondentů, čímž 
jsme se stali absolutní špičkou v republice, a naše 
výsledky jsou srovnatelné s evropskými parame-
try. A zvýšila se také spokojenost pacientů jak  

s prací lékařů a sester,  tak i jiného zdravotnického 
personálu, což považujeme za pozitivní trend.“

A jak tedy vše dopadlo?
Ing. Lampartová: „V hodnocení prvního pololetí 
letošního roku byl vidět poněkud přísnější po-
hled vedení nemocnice oproti předchozím letům. 
Důvodem je fakt, že na nemocnici jsou kladeny 
přísnější nároky, a také fakt, že pracujeme ve zhor-
šeném ekonomickém prostředí. Přesto se celkem 
sedmi klinikám podařilo dosáhnout plných 100 %, 
což znamená, že v prvním pololetí plnily všechny 
potřebné parametry. Nejhůře dopadly kliniky, kte-
ré dosáhly pouze 45 %. Na základě tohoto hod-
nocení získají vedoucí klinik balíček odměn v této 
procentuální výši pro  zaměstnance.“

Co byste popřáli klinikám a zaměstnancům na zá-
věr?
Ing. Lampartová: „Blahopřeji všem, kteří byli 
úspěšní, a těm, kterým se dařilo méně, přeji, aby 
se jim v druhém pololetí dařilo lépe, ať vše, co teď 
zcela nezvládli, doženou. Limity platí po celý rok 
a i přes zhoršené ekonomické prostředí zůstanou 
v této výši. Čím více klinik bude plnit své limity, 
tím bude FNO na tom celkově lépe, což budeme 
čím dál více potřebovat. Protože, i když jsme za 
prvních šest měsíců roku skončili s kladným hos-
podářským výsledkem na úrovni 28 mil. Kč (nej-
větší nárůst byl ve srovnání se stejným obdobím 
zaznamenán v oblasti růstu osobních nákladů),  je 
třeba se stále chovat velice hospodárně. Příští rok 
bude totiž pro nás ještě složitější. Stále je ve hře 
návrh ministra zdravotnictví na procentuální navý-
šení osobních nákladů a také dopad růstu DPH 
bude pro naši  nemocnici znamenat výdaje ve výši 
zhruba 50 až 60 mil. korun za rok.“
MUDr. Srovnal: „Jsme rádi, že přednostům, pri-
mářům a vrchním sestrám velmi záleží na tom, jak 
jsou jejich pracoviště hodnocena, a že je pro ně 
věcí prestiže dosáhnout kvalitního výsledku. Po-
těšující je i fakt, že podle výsledků ankety spoko-
jenosti došlo ke zvýšení spokojenosti pacientů jak 
s prací lékařů, tak i ostatních zdravotnických pra-
covníků. Přesto bych rád všem připomenul, že byť 
máme po náročné mezinárodní akreditaci Joint 
Commission International, čeká nás zanedlouho 
příprava na reakreditaci a je nutné, aby úroveň po-
skytování léčebné a ošetřovatelské péče nekles-
la.“ - hal -

Koncem srpna proběhlo pravidelné hodnocení klinik za první pololetí. Jak vše dopadlo, na to jsme se zeptali Ing. Petry Lampartové, náměstkyně pro ekono-
miku a finance, a MUDr. Josefa Srovnala, náměstka pro léčebnou péči…

Intenzivní kurzy jazyka anglického pro zdravotníky
Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance při-
pravuje pro zdravotnické zaměstnance intenzivní 
kurzy jazyka anglického. Jsou určeny lékařům  
a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří 
při výkonu své práce přicházejí či mohou přicházet 
do kontaktu s anglicky mluvícími pacienty, jejich 
rodinnými příslušníky či kolegy, zapojují se do 
vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti a při-
pravují se na reprezentaci či reprezentují naši ne-
mocnici na odborných setkáních v ČR i zahraničí. 
Absolvování kurzu by mělo přispět k prohloubení 
či rozšíření jejich jazykové gramotnosti.
Kurz je plánován v rozsahu 48 hodin, tj. 6 výuko-

vých dnů po 8 hodinách. Výukovými dny budou 
sobota a neděle a výuka bude probíhat v učeb-
nách oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance 
ve 3. patře Domova sester. Polovina času bude 
věnována konverzační angličtině, polovina odbor-
né. Výuku budou zajišťovat čeští lektoři a rodilí 
mluvčí.
Výuková skupina bude v rozsahu od 8 do 12 stu-
dentů a lékaři by měli být na úrovni B1 („Lower 
Intermediate“ – mírně pokročilý), nelékaři na úrov-
ni A2 („Elementary“ – studenti se základními zna-
lostmi). Úroveň znalostí se zjistí vstupním testem.
Kurzy budou obsazovány na základě doporučení 

příslušných vedoucích zaměstnanců, takže zájem-
ci z řad lékařů by se měli obrátit na své primáře 
nebo přednosty, nelékaři na vrchní sestry, vedoucí 
laboranty či laborantky a vedoucí fyzioterapeutku.
Předpokládáme, že do konce roku 2011 bychom 
zrealizovali minimálně dva kurzy – jeden pro lékaře 
a druhý pro nelékaře. A bude-li ze strany zaměst-
nanců o tyto vzdělávací aktivity zájem, pokračovali 
bychom v nich i v letech příštích.

PhDr. Petr Reimer
vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance
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Dispečer Urgentního příjmu (UP) zvedá telefon. 
Jen chvíli si něco zapisuje a hned na to svolává 
tým UP a konsiliáře jednotlivých odborností podle 
druhu poranění přiváženého pacienta.  Sestrám  
a lékařům předává základní informace o avizova-
né události: „Autonehoda. Vezou nám zraněného 
muže, věk zhruba 40 let, vícečetná poranění…,“ 
a pokračuje dál v předběžné diagnóze. V míst-
nosti Urgentního příjmu se to jen hemží. Je zde 
anesteziolog, chirurg, neurolog, traumatolog  
i neurochirurg. Vše je připraveno - transportní lůž-
ko, monitoring, dýchací přístroj, sestry kontrolují 
nástrojové instrumentárium, ochranné pomůcky, 
polohovací pomůcky, pomůcky k fixaci hlavy  
a končetin, k intubaci, dezinfekční a jednorázové 
pomůcky (masky, pláště, rukavice, zástěry). Na-
chystána je i zdravotnická  dokumentace, včetně 
administrativy. Příjezd pacienta sleduje dispečer  
a personál UP díky kamerovému systému na mo-
nitoru. Helikoptéra LZS přistává… „Jdeme na to!“ 

zazní místností. Lékař 
anesteziolog společně 
s lékařem traumatolo-
gem a sestrou přebírají 
ihned po příletu ústní 
informace od lékaře 
LZS o aktuálním zdra-
votním stavu pacien-
ta, včetně informací  
o aplikaci léčiv a ná-
sledné reakci. Mezitím 
je pacient převezen  
z manipulační místnos-
ti oddělení Urgentního 
příjmu do připravené-
ho traumatologického 
boxu. Po nedávné cel-
kové rekonstrukci jsou 
zde nyní hned tři 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.
 „Zajistíme základní životní funkce. Připojte dý-
chací a monitorovací přístroj, připravte SONO, 
CT, RTG i EKG,“ ozývá se z traumatologického 
boxu od lůžka pacienta, které je obklopeno lékaři 
a zdravotnickým personálem. Každý přesně ví, co 
má dělat, je to sehraný tým profesionálů, které-
mu v tuto chvíli záleží 
na jediném - včas a co 
nejpřesněji diagnosti-
kovat veškerá vážná 
poranění pacienta  
a rozhodnout, které 
poranění je nutno řešit 
jako první. Laboratorní 
rozbor krve je jedním 
z hlavních faktorů při 
diagnostice. „Prove-
deme drenáž hrudní-
ku,“ hlásí traumatolog. 
Mezitím jedna sestra 
zajišťuje  periferní žilní 
vstup, druhá chystá in-
strumenty pro zavede-
ní močového katétru a 

 další společně s lékařem fixuje zlomenou končeti-
nu. Ozývají se další a další povely. Nakonec zazní: 
„Připravte rychle pacienta na operační sál!“ Nikdo 
se na nic neptá, vše běží tak, jak má. A nejen to. 
Všechny úkony jsou precizně zaznamenávány  
do zdravotnické dokumentace včetně zaznačení 
všech použitých přístrojů. Během několika minut 
je pacient připraven a odjíždí na operační sál. Ten-
to boj s časem zřejmě vyhrál. Po pár desítkách 
minut ve špičkově vybaveném boxu Urgentního 
příjmu a za pomoci erudovaných odborníků FNO 
jsou jeho základní životní funkce stabilizovány, 
pacient má za sebou podrobné vyšetření a jeho 
diagnóza je jasná… Po operaci bude převezen na 
JIP nebo ARK a následně  podle druhu poranění 
na příslušnou kliniku. Box UP osiří, lékaři odcházejí 
na svá pracoviště, sestry  a sanitáři však zůstávají. 
Uklízejí a připravují box pro dalšího eventuálního 
pacienta. Dezinfikují veškeré plochy, vozíky, ná-
stroje, instrumentárium a fixační pomůcky. Pra-
covnice úklidové firmy utírají podlahy. „Doplňte 
jednorázový materiál, léčivé přípravky a krevní 

deriváty a připravte  transportní vozík a nástroje 
ke sterilizaci,“ udává tichým hlasem pokyny jedna  
z přítomných sester, která následně dokončuje 
administrativu týkající se tohoto pacienta. Jeden 
ze tří nových boxů nejmodernějšího Urgentního 
příjmu v České republice, v němž právě vyhrál 
závod s časem jeden člověk, je připraven pro zá-
chranu mnoha dalších lidí… Zvoní telefon. Dispe-
čer Urgentního příjmu (UP) zvedá sluchátko a jen 
chvíli si něco zapisuje…     - hal -

Každodenní závod s časem!
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„I my chceme přispět svou kapkou krve,“ říká manažerka FC Baník
V průběhu fotbalové sezony hráči krev dávat ne-
mohou, aby nebyli oslabeni v tréninku a při zápa-
sech, takže FC Baník podporuje dárcovství krve 
jinou formou. O podpoře Krevního centra FNO 
jsme hovořili s Mgr. Zuzanou Janošovou, mana-
žerkou marketingu FCB. 
Jak dlouho trvá spolupráce FC Baník s Krevním 
centrem FNO a kdy se myšlenka podporovat dár-
covství krve vlastně zrodila?
„Spolupráce byla navázána v létě 2008, kdy se 
rozhodli dobrovolně odevzdat krev členové reali-
začního týmu v čele s trenérem Karlem Večeřou, 
Pavlem Srničkem a Tomášem Bernadym. Pokud 
vím, myšlenka darování krve se zrodila po tragické 
nehodě tramvají ve Vřesině a  ještě ji umocnilo 
vlakové neštěstí ve Studénce. V té době si všichni 
v klubu více než kdy jindy uvědomili, jak je krev po-

třebná, a klub se ke spolupráci přihlásil. Krve není 
nikdy dostatek. Baník je na Ostravsku pojmem  
a je naprosto přirozené, že se snaží jít příkladem.“
Vaše podpora spočívá i ve věnování vstupenek na 
fotbalové zápasy nebo filmová představení. Kolik 
vstupenek jste už věnovali?
„Nebude to přesné číslo, ale za dvě sezony do-
savadní spolupráce, která byla bohužel přerušena  
v sezoně 2010, a v prvních pár týdnech té aktuál-
ní se jedná přibližně o 1100 vstupenek na domácí 
utkání na Bazalech a v multikině CineStar.“
Při fotbalových utkáních občas teče krev nejen 
kvůli zraněním na trávníku, ale také kvůli hooli-
gans. Jak FC Baník vnímá, nebo jak řeší agresivitu 
fanoušků? 
„Baník se těmto nešvarům snaží předcházet ko-
munikací s fanoušky i spoluprací s policií. Před ka-

ždým zápasem probíhá bezpečnostní porada, na 
které se vyhodnocují rizika daného zápasu a podle 
toho se přijímají opatření. Myslím si, že je to složi-
tější problém, který by hlavně měli řešit odborníci 
na danou problematiku.“ 
Jak vidíte další spolupráci s Krevním centrem 
FNO? 
„Určitě budeme nadále poskytovat Krevnímu 
centru FNO pro dárce krve vstupenky na domácí 
zápasy a drobnosti z našeho merchandisingu. Co 
se týká aktivnější spolupráce, určitě bychom rádi 
připravili další promítání v partnerském multikině 
CineStar. Dále bychom chtěli někdy v budoucnu 
uspořádat setkání hráčů Baníku s dárci krve. A co 
se týká managementu, tak se nám snad do konce 
roku podaří podniknout výjezd do Krevního centra, 
kde bychom přispěli i my svou kapkou krve.“ - gl -

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (2)
V první části jsme se věnovali úspěchům Centra 
pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních one-
mocnění FNO a představili jsme roztroušenou 
sklerózu jako chronické neurologické onemocně-
ní, které ovlivňuje nemocné a jejich okolí nejen 
po zdravotnické, ale také po společenské strán-
ce. V druhém díle se budeme společně s MUDr. 
Olgou Zapletalovou, vedoucí lékařkou Centra pro 
diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění 
FNO, roztroušenou sklerózou zabývat blíže.
Paní doktorko, v centru je registrováno zhruba 
2500 pacientů z celého Moravskoslezského kraje. 
V jaké fázi onemocnění se k vám nemocný dostá-
vá? 
„Noví pacienti jsou posíláni většinou z neurologic-
kých ambulancí nebo oddělení našeho regionu, 
ale část z nich přichází přímo k nám pro podezření 
na tuto nemoc ještě před stanovením diagnózy. 
S diagnostikovanými pacienty, které léčíme a sle-
dujeme, se již známe mnoho let. Je dokázáno, 
že čím dříve se s léčbou začne právě při prvních 
klinických projevech, které mohou mít například 
podobu zánětu očního nervu nebo jiné, někdy vel-
mi diskrétní neurologické symptomatologie, tím 
větší je šance, že ochráníme nervovou soustavu 
pacienta a stabilizujeme patologické autoimu-
nitní pochody. Pokud jde o první klinické projevy  
s jednoznačným neurologickým nálezem, a my 
potvrdíme vyšetřením moku mozkomíšního  
a magnetickou rezonancí, že jde skutečně o demy-
elinizační autoimunitní proces, pak pacienta pře-
léčíme pulsní dávkou kortikoidů. Podle novějších 
kritérií již nemusíme čekat na další klinický projev, 
ataku, a můžeme zahájit léčbu imunomodulujícími 
preparáty. Pacientovi musíme vysvětlit podstatu 
nemoci, objasnit mu možnosti, které mohou na-
stat, a situace, s nimiž by měl počítat. Přestože 
doposud nedokážeme nemoc vyléčit, musí  ne-
mocný vědět, že mu bude věnována maximální 
pozornost a péče, že při léčbě využíváme nejno-
vější metody a že pomocí medikamentózní léčby  
a dodržovaného režimu dokážeme nemoc do urči-
té míry ovládnout. Musí vědět, že se svou nemocí 
není sám a že je v rukou zkušených odborníků. 
Pacientův dobrý psychický stav je totiž velmi dů-
ležitý.“ 
Jaká je u roztroušené sklerózy časová prognóza?
„To je individuální. V průměru dokážeme u léče-
ného pacienta prodloužit v podstatě kvalitní život, 

ovšem ne bez zdravotních potíží, které nemoc 
provázejí. Dobu stabilizace nedokážeme přesně 
určit, dříve jsme uváděli dobu kolem 15 let, ale 
nyní díky novým lékům a pokroku ve znalostech 
o RS je doba kvalitního života s nemocí většinou 
delší. Již teď je to období, kdy matka vychová dítě 
nebo nemocný vybuduje kariéru a je prospěšný 
v osobním i celospolečenském životě. A pozor!  
I když po období stabilizace remitující fáze RS do-
jde ke změně nemoci do průběhu progredujícího, 
život nekončí. Je nadále nutná symptomatická 
léčba a sociální pomoc včetně zdravotnických, ži-
vot ulehčujících pomůcek. Velmi důležitý je aktivní 
přístup ze strany nemocných.“
Jaké změny má člověk, u kterého byla diagnosti-
kována roztroušená skleróza, očekávat v osobním 
i profesním životě?
„Našim pacientům radíme, aby se drželi všeobec-
ných zásad zdravého života. Mohou žít jako před 
onemocněním, jen by se neměli přetěžovat. Roz-
hodně je přínosné a důležité, aby si udrželi  dobrou 
fyzickou kondici. Musí se naučit poznávat přízna-
ky a ataky nemoci. Ne každé brnění nebo fyzická 
změna, která je potká, totiž souvisí s roztroušenou 
sklerózou. Stabilizovaní pacienti k nám přicházejí 
na kontrolu zhruba jednou za čtvrt roku. Pokud se 
nepřetěžují, mohou pokračovat v kariéře i v zave-
deném osobním životě. Mezi našimi RS  pacienty 
je řada profesně velice úspěšných lidí i matek více 
dětí. I s nemocí žijí kvalitní život, sportují, žijí spo-
lečensky i osobně aktivně.“ 
Zmiňujete mateřství. Co odborníci říkají na těho-
tenství žen nemocných roztroušenou sklerózou?
„Berou je pozitivně. Imunita matky se během tě-
hotenství mění, vyvíjející plod vytváří ochranné lát-
ky, které podporují příznivé autoimunitní pochody 
v organizmu matky. Takže čím pokročilejší je tě-
hotenství, tím menší neurologické potíže budoucí 
maminka většinou má. Těhotenství však má být 
naplánované na  dobu, kdy je nemoc stabilizovaná 
a matka nebere léky, které by pro budoucí dítě byly 
škodlivé. Spolupráce s lékařem a příprava na těho-
tenství jsou potřebné. Toto naše pacientky zvláda-
jí většinou dobře i díky tomu, že si miminko přejí  
a  těší se na ně. Náročné může být šestinedělí, kdy 
dochází k prudkým hormonálním změnám, v tuto 
dobu je nutné, aby se rodička nevyčerpala, potře-
buje dostatek spánku, pomoc rodiny v péči o dítě.  
Velmi negativní vliv má umělé přerušení těhoten-

ství, které často bývá důvodem ke změně typu 
průběhu a k zásadnímu zhoršení stavu pacientky.“ 
Jde o dědičnou nemoc?
„Roztroušená skleróza mozkomíšní není dědičná, 
nicméně dítě má větší dispozice reagovat tímto 
imunoagresivním způsobem na zevní faktory, 
takzvané spouštěče nemoci. Bohužel zatím neví-
me, co způsobuje, že konkrétní člověk reaguje na 
některé podněty tak, že nastává imunitní reakce  
s napadením centrálního nervového systému. 
Tato zvýšená vnímavost je u potomka rodičů, kteří 
mají geneticky daný tento patologický typ reakce, 
třicetkrát vyšší než u běžné populace. Nejvyšší 
dispozice je v případě, kdy má žena dceru. Pokud 
budoucí maminka čeká dvojčata, je zhruba dvace-
tiprocentní pravděpodobnost, že zvýšenou vníma-
vost budou mít obě děti.  To není, oproti jiným 
chorobám, nikterak vysoké číslo. Geneticky da-
nou dispozici zásadním způsobem ovlivnit nelze. 
Doporučujeme žít zdravě, je prokázáno, že těžší 
průběh nemoci mají kuřáci. Zajímavý je také fakt, 
že roztroušená skleróza má geotropní vázanost. 
Čím severněji položené pásmo, tím vyšší výskyt 
nemoci. V našem mírném pásmu je incidence po-
měrně vysoká, poslední statistický údaj uvádí až 
200 nemocných na 100 tisíc obyvatel.“ 
Nakolik je léčba roztroušené sklerózy úspěšná?
„Znovu opakuji, že RS nelze, stejně jako jiné auto-
imunitní nemoci, například revmatismus, zánětlivá 
onemocnění střev, lupénku a podobně, vyléčit. 
Záleží na typu a průběhu onemocnění. Také reak-
ce na léčbu je vysoce individuální. Nově diagnos-
tikovaní pacienti mají mnohem vyšší  úspěšnost 
léčby,  protože dostávají moderní léky. Léky ne-
moc nezastaví, ale zásadně zpomalují probíhající 
autoimunitní proces a působí i na hojivé a repa-
rační procesy nervové tkáně. Nejmodernější léky 
mají až sedmdesátiprocentní úspěšnost, ale půso-
bí jen na určitý typ nemoci v aktivní fázi. Sekundár-
ní progresi ani ty nezastaví a samozřejmě mohou 
přinést velmi vážné, často ještě nepředvídatelné 
nežádoucí vedlejší účinky, které by mohly nemoc-
ného ohrozit. Vždy je nutné zvážit benefit léčby 
proti možným rizikům. Ovšem, jak už jsem řekla 
na začátku, jedno je jisté. S léčbou je třeba začít 
včas, musí být přizpůsobená individualitě nemoc-
ného a nemoci a je nutné dosáhnout souladu mezi 
pacientem, zdravotníky a lékařem.“ 

Lenka Gulašiová



6

Ostrava by vzhledem k počtu obyvatel potřebova-
la 100 akutních psychiatrických lůžek, v současné 
době jich má jen 13. „Pro pacienty z Ostravy i je-
jich blízké by bylo mnohem šetrnější zmíněné pa-
cienty, jejichž psychický stav se zhoršil natolik, že 
vyžaduje ústavní léčbu, hospitalizovat na našem 
oddělení,“ zdůrazňuje MUDr. Petr Šilhán, primář 
Psychiatrického oddělení FNO. „Tady jim poskyt-
neme odbornou péči a ve spolupráci s kolegy  

z neurologie, interny a dalších oddělení okamži-
tě zajistíme v jednom areálu i všechna potřebná 
vyšetření. U nás by se pacient podrobil základní 
dvou - až šestitýdenní léčbě. Až poté by se podle 
jeho zdravotního stavu rozhodlo, zda je už vhodný 
návrat nemocného domů, nebo zda by hospitali-
zace měla pokračovat v léčebně v Opavě, která je 
zaměřena na dlouhodobější péči o nemocné a kde 
může proběhnout jeho kvalitní doléčení.“
Zvýšení počtu psychiatrických lůžek ve Fakultní 
nemocnici Ostrava by řešení závažného společen-
ského problému, jakým je růst počtu psychických 
nemocí, rozhodně prospělo. „Ne každé onemoc-
nění vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci v léčeb-
ně. A ne každé může být zvládnuto ambulantně, 
byť dnes máme k dispozici velmi kvalitní léky s mi-
nimem nežádoucích účinků, které nám umožňují 
udržet v domácích podmínkách i pacienty, kteří 
by dříve museli být hospitalizováni. Hospitalizace 
v rozmezí dvou až šesti týdnů, která poskytne in-
tenzivní léčbu, je pro pacienty s těžšími porucha-
mi nezbytná a u jiných proces uzdravování značně 
urychlí a umožní jim i rychlejší návrat do zaměst-
nání, což je dnes pro většinu pacientů velmi pod-

statné a přináší to i úspory celému systému. Ně-
kdy pomůže právě fakt, že se pacient dostane ze 
svého běžného prostředí a s naší pomocí se může 
během hospitalizace podívat na svůj problém  
s odstupem, je schopen si lépe utřídit myšlenky,“ 
konstatuje primář MUDr. Petr Šilhán s tím, že prá-
vě Psychiatrické oddělení FNO, které vede, má za-
veden velmi intenzifikovaný režim, s jehož pomocí 
oddělení dosahuje velmi dobrých výsledků léčby. 
„Snažíme se, aby čas, který u nás pacient stráví, 
byl maximálně využit. Pacienti mají každodenní 
společnou schůzku s personálem, potom indivi-
duální vizitu, skupinovou psychoterapii, mají mož-
nost využít individuálních sezení s psychologem, 
nacvičujeme s nimi relaxaci, připravujeme pro ně  
i přednášky na rozmanitá témata, která se týka-
jí například asertivity, psychosomatiky, poruch 
spánku a podobně. A nezapomíná se ani na rozvoj 
jejich kreativity, zábavu a podporu tělesné kon-
dice, povinná je účast na ranní rozcvičce, kterou 
v létě nahrazuje u pacientů s volným režimem 
krátká ranní procházka. Jde o velmi intenzivní pro-
gram, který jim umožňuje na sobě pracovat.“

Lenka Gulašiová

Krátká a intenzivní hospitalizace může urychlit 
návrat pacienta do běžného života i do zaměstnání

Zahájili jsme regenerační a rekondiční provoz!
Klinika léčebné rehabilitace FNO oznamuje, že  
5. září 2011 opět zahájila regenerační a rekondiční 
provoz.
Nabídka pohybových programů v tělocvičně  
i v bazénu je rozšířena o nové formy cvičení, které 
nabízíme od pondělí do soboty (cvičení pro senio-
ry, power joga, zumba, různé formy aqua fitness, 
orientálních tanců a zumby ve vodě aj.). Dále na-
bídka kopíruje nabídku předchozí (aqua gymnasti-
ka, výuka neplavců, programy pro těhotné, cvičení  
v tělocvičně na míčích, cvičení s lanky jako pre-
venci bolestí zad, pilates aj.), v nabídce zůstávají 

také vodoléčebné procedury (koupele, bazén, tep-
loléčba, infrasauna a masáže). 
Informace o nabídce a ceníku telefonicky na kl. 
2040, osobně v okénku v šatně klientů, na infor-
mativních letáčcích a na internetu FNO.
Objednávka a prodej pohybových programů a pro-
cedur osobně v okénku šatny klientů.
Na vaši návštěvu a využití naší nabídky se těší 
pracovníci Kliniky léčebné rehabilitace FNO, cviči-
telky a maséři.

Bc. Věra Novotná
Klinika léčebné rehabilitace FNO

Comenius S.O.S. Art aneb Umění volá o pomoc
Škola s fantazií! Tak to je Střední umělecká škola 
v Ostravě, která bude od 18. září do 15. října vy-
stavovat výtvarné práce svých žáků v Galerii Ame-
tyst. Přesvědčte se sami! 
„V uplynulých dvou letech jsme jako hlavní ko-
ordinátorská škola realizovali v rámci programu 
Comenius Partnerství škol projekt S.O.S. Art – 
Creative Alliances, na němž jsme spolupracovali 
se školami z Itálie, Velké Británie, ze Slovenska 
a SRN. Cílem projektu bylo kreativní formou upo-
zornit na zanedbávané nebo opuštěné umělecké 
památky v regionech partnerských škol,“ říká Mar-
tin Mikolášek, zástupce ředitele školy pro odbor-
né vyučování. „Výsledkem pak byla dlouhá řada 
uměleckých děl – maleb, kreseb, grafik, komiksů, 
esejí a básní, ale také třeba velkoformátových pu-
zzles.“ A právě umělecká díla, která vznikla v rám-
ci projektu Comenius, budou k vidění na výstavě  
v galerii Ametyst. Návštěvníci Fakultní nemocni-
ce v Ostravě tak získají možnost konfrontovat se 
nejen s mladým uměním a reflektovat dovednosti 
mladých začínajících autorů, zároveň se ale budou 
moci zamýšlet nad stavem některých ostravských 
kulturních památek.  - hal -
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Profese sestry je v současné době hodně náročná

„Už ve škole jsem tíhla  
k chirurgickým oborům,“  
říká Bc. Věra Žídková

Klinika nukleární medicíny (KNM) se člení na část 
ambulantní včetně detašovaného pracoviště, část 
lůžkovou, úsek radiofarmak a technický úsek. Jed-
notlivé úseky jsou provázané, tvoří jeden celek  
a je nutné, aby všechny úzce spolupracovaly. Klini-
ka poskytuje služby jak diagnostické, tak terapeu-
tické. „V ambulantní části KNM je prováděna celá 
paleta vysoce odborných diagnostických výkonů, 
při kterých se setkáváme především s pacienty 
sledovanými kvůli onkologickým a kardiovasku-
lárním onemocněním,“ popisuje hlavní náplň 
Kliniky nukleární medicíny FNO její vrchní sestra 
Mgr. Jana Golisová, Ph.D. „Naše metody mají své 
významné místo také ve vyšetřovacím algoritmu 
při neurologických postiženích, při onemocnění 

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO 
nabízí diagnostickou a léčebně-preventivní péči  
v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirur-
gie. Je také jediným lůžkovým zařízením svého 
typu v Moravskoslezském kraji a v rámci ošetřová-
ní orofaciálních úrazů působí klinika jako součást 
regionálního traumacentra a zabývá se ošetřením 
všech poranění měkkých i tvrdých tkání. 
„Nemalou část naší náplně tvoří ošetřování akut-
ních stavů, především těžkých kolemčelistních 
zánětů, onemocnění slinných žláz, dále preprote-
tické zákroky včetně neoformací s využitím der-
moepidermálních štěpů, ve spolupráci s ortodonty 
provádíme chirurgické korekce čelistních anomá-
lií. Velmi četné dentoalveolární zákroky probíhají 
převážně v ambulantní části kliniky. Okrajově se 
zde věnujeme také dentální implantologii a po-
hybujeme se i v oblasti onkologie, v rámci níž 
zajišťujeme onkochirurgickou část léčby včetně 
rozsáhlých resekčních výkonů a úzce spolupracu-
jeme s onkologickou klinikou FNO,“ popisuje čin-
nost Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie její 
vrchní sestra Bc. Věra Žídková, původem rodačka 
z Ostrova nad Ohří. „Do Ostravy jsem se přistěho-
vala s rodiči jako malá holka, takže jsem tu doma,“ 
podotýká s úsměvem paní Věra, kterou ke studiu 
na zdravotní sestru motivovalo hned několik fakto-
rů. „Chodila jsem do zdravotnického kroužku, líbi-
ly se mi uniformy a příjemný byl i pocit, že můžu 

někomu pomoci. I proto 
zvítězila SZŠ v Ostravě-
-Vítkovicích. Už ve škole 
jsem tíhla k chirurgic-
kým oborům, a tak když 
jsem po maturitě v roce 
1982 získala místo na 
infekčním oddělení, ne-
byla jsem moc nadšena. 
Jakmile se pak objevila 
možnost přejít na sto-
matochirurgii, neváhala jsem ani minutu. V době 
mezi dvěma mateřskými jsem rok pracovala i na 
popáleninovém centru. Tam se mi také líbilo, po 
druhé mateřské se mi však podařilo dostat se zpět 
na stomatochirurgii, kde jsem dodnes a opravdu 
ráda,“ pokračuje paní Žídková, která v roce 2003 
byla pověřena zastupováním funkce vrchní sestry 
a o tři roky později, po dokončení bakalářského stu-
dia na Ostravské univerzitě, byla do funkce jmeno-
vána. V současné době vede tým dvanácti sester, 
čtyř zubních instrumentářek, dvou ošetřovatelek, 
dvou sanitářů a dvou pracovnic THP. „Z toho vět-
šina sester pracuje v lůžkové části, kde máme 
dvacet sedm lůžek a léčíme zde pacienty přijaté 
k plánovaným chirurgickým výkonům a pacienty 
s akutními stavy. Máme k dispozici také vlastní 
plně vybavený operační sál, stomatologickou la-
boratoř, intraorální RTG pracoviště a terapeutický 

ledvin, plic, žilního systému,  
v detekci určitých typů ná-
dorů, zánětů a tradičně v pa-
tologii štítné žlázy. Speciální 
činností je scintigrafická dia-
gnostika mozkové smrti jako 
důležitá součást došetřování 
dárce před odběrem orgá-
nů v rámci transplantačního 
programu naší nemocnice. 
Lůžková část kliniky posky-
tuje zázemí pro terapeutické 
a diagnostické aplikace radio-
nuklidů. Největší část paci-
entů tvoří ti s onemocněním 
štítné žlázy, a to jak benigním 
- hypertyreosy, funkční auto-

nomie, velké strumy, tak i maligním – léčba karci-
nomů štítné žlázy. Hospitalizujeme také pacienty 
s revmatoidním onemocněním, kdy ve spolupráci 
s ortopedy provádíme aplikace u indikovaných pa-
cientů do postižených kloubů. Lůžkové oddělení 
umožňuje i paliativní aplikaci radionuklidů při léčbě 
kostních metastáz u nemocných s generalizova-
ným karcinomem prsu a prostaty.“ 
Mgr. Jana Golisová, Ph.D., vystudovala Střední 
zdravotnickou školu v Ostravě-Vítkovicích hlavně 
díky rozhodnutí rodičů. „V 80. letech nebyl tak ši-
roký výběr středních škol jako dnes a SZŠ patřila 
k těm prestižnějším, takže jsem začala studovat 
obor všeobecná sestra. Po ukončení střední školy 
v roce 1983 jsem nastoupila do FNO, tehdejšího 

Krajského ústavu národního zdraví, na interní od-
dělení jako sestra u lůžka v třísměnném provozu.“ 
Během uplynulých 22 let pracovala paní Jana na 
akutním interním pracovišti, chirurgickém a na 
hygienickém úseku nemocnice, a to v různých 
pracovních funkcích. Své odborné zkušenosti prů-
běžně doplňovala jak potřebnými specializačními 
studii, tak posléze také bakalářským studiem na 
OU v oboru Zdravotnický management – ošetřo-
vatelská péče a následně magisterským studiem 
na UP v Olomouci zaměřeném na ekonomiku  
a řízení zdravotnictví, které dokončila v roce 2005, 
kdy se stala zároveň vrchní sestrou Kliniky nukleár-
ní medicíny. V letošním roce získala paní Golisová 
na olomoucké univerzitě také doktorandský titul. 
V klinice, která v roce 2010 prošla celkovou rekon-
strukcí, pracuje nyní 37 zaměstnanců, z toho 22 
podléhá vrchní sestře. „Vzhledem k povaze rizika, 
které reálně existuje ve zdejším pracovním pro-
středí, jsou kladeny na zaměstnance vysoké po-
žadavky týkající se nejen odborného a specializo-
vaného vzdělávání, ale i oblasti radiační ochrany, 
bezpečnosti a organizace práce. I proto bych ráda 
všem touto cestou poděkovala za jejich pracov-
ní úsilí, odpovědnost a loajalitu,“ pokračuje paní 
Jana, podle níž je profese sestry v současné době 
hodně náročná. „Zvyšuje se tlak na kvalifikaci se-
ster, dovednosti, schopnosti, pracovní výkonnost, 
pružnost a další požadavky, které ve své podstatě 
sledují růst společenské prestiže povolání a posta-
vení sester ve společnosti,“ uzavírá své povídání.

- hal -

lasere, dvě stomatologické ambulance, zákrokový 
sálek, ordinaci závodního stomatologického lékaře 
a jednu akutní ambulanci. Součástí ambulantního 
pracoviště jsou také  poradny - pro poruchy če-
listního kloubu, pro pacienty s poruchami spánku  
a ambulance pro handicapované pacienty. Posled-
ní zmíněná ordinace je součástí příjmové ambu-
lance a spadají do ní kromě mentálně postižených 
pacientů, kteří nejsou schopni vyšetření zvládnout 
u svého stomatologa, také tzv. neošetřitelní dět-
ští pacienti. To jsou děti, které buď mají negativní 
zkušenost z ošetření u zubního lékaře, nebo tako-
vý strach, že se musí ošetřit v celkové anestézii,“ 
dodává  Bc. Věra Žídková, podle níž patří na této 
klinice k nejproblémovějším pacienti, kteří zneu-
žívají úrazové pohotovosti pro bolest zubů nebo 
neakutní stavy. 

Lenka Hatlapatková
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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 s balkonem v OV-Porubě, rok 
po rekonstrukci, kompletně zařízený, 15 min. pěš-
ky od FNO, nájem 5000 Kč + služby (cca 4300 vč. 
wi-fi). Tel.: 731 176 969.
n Pronajmu pěkný slunný byt 2+1 v Ostravě, ul. 
Na Široké, vel. 58 m2, po rekonstrukci. Výborná 
dostupnost MHD, OC Karolina, možnost parková-
ní před domem. Nájem včetně poplatků 8000 Kč/
měs. Kontakt: 604 477 660, magdalena2lf@post.
cz.
n Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 2+1 v Os-
travě-Porubě, u vozovny. Plastová okna, plovoucí 
podlahy. Pronájem včetně inkasa 7500 Kč (mě-
síčně). Volný od 1. října. Kontakt: 604 182 546 po 
15. hodině.

Inzerce zdarma

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

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

V září slaví významné životní jubileum naši 
kolegové:  

Renata Hrůzová
Miluše Juhaňáková
Marcela Ševčíková
Romana Marušáková
MUDr. Milan Šír
MUDr. Bohumír Blažek

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

ŽE NEJSTE PRAVÁ CELEBRITA,
DĚTEM ŘÍKAT NEMUSÍTE...

RENAULT FLUENCE JIŽ OD 249 900 Kč
Cena platí od 1. 9. do 30. 9. 2011 při fi nancování poskytovaném RCI Financial Services, 
s.r.o. * Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při fi nan-
cování poskytovaném RCI Financial Services, s.r.o. Fluence: spotřeba 4,0–10,9 (l/100 km), 
emise CO

2 114–182 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

www.autoset.cz

TŘINEC
Lidická, tel.: 558 323 334–6

OSTRAVA
Michálkovická (směr ZOO), tel.: 596 240 474

HAVÍŘOV
Bludovický kopec, tel.: 596 416 870AUTOSET CENTRUM ČR PLUS, s. r. o.

Nemocnice plná umění
V minulém čísle jsme představili sochy, které 
jsou součástí areálu FNO, a položili otázku, kde se 
vlastně nacházejí. A nyní nabízíme rozluštění naší 
malé hádanky… Na fotce označené písmenem A 
byla socha z atria Onkologické kliniky FNO. Pís-
menem B bylo označeno umělecké dílo, které se 
nachází za budovou Kliniky tuberkulózy a respirač-
ních nemocí FNO. V parčíku za Onkologickou klini-
kou naleznete sochu s označením C a „déčko“ má 
své místo před budovou Pavilonu péče o matku 
a dítě. Sochu s označením E na snímku můžete 
nalézt mezi budovou Infekční kliniky a vstupem na 
Psychiatrickou kliniku.  - red -

Třetí celostátní konference zdravotních sester 
a radiologických asistentů katetrizačních sálů 
s mezinárodní účastí proběhne ve dnech 
13. a 14. října v ostravském hotelu Clarion. Konfe-
renci pořádá oddělení intervenční neuroradiologie 
a angiologie a RDG ústav Fakultní nemocnice Os-
trava, katedra zobrazovacích metod LF Ostravské 
univerzity, Česká asociace sester - Moravsko-
slezský region a Společnost radiologických asis-

tentů České republiky. Konference je zaměřena 
interdisciplinárně, přinese zcela nové poznatky 
a pohledy z oblasti intervenční neuroradiologie, 
angiologie, kardiologie, ošetřovatelské péče, psy-
chologie, pedagogiky i technických oborů. Propo-
jení širokého spektra oborů, které úzce souvisí 
s prací na katetrizačních sálech, potvrzuje interdis-
ciplinaritu konference a řadí ji mezi ojedinělé akce 
v České republice.

Konference zaměřená na katetrizační sály

V září slaví významné životní jubileum naši 

Miluše Juhaňáková


