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V souladu s pověřením ministerstva zdravotnictví 
k zajišťování výkonu atestačních zkoušek v obo-

rech specializačního vzdělávání, Ošetřovatelská 
péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 
a Ošetřovatelská péče v pediatrii, udělenému 
Fakultní nemocnici Ostrava, se v termínu od 20. 
do 23. září 2011 uskutečnily v prostorách oddě-
lení vzdělávání a péče o zaměstnance atestační 
zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků 
z oboru specializačního vzdělávání Ošetřovatelská 
péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. 
Šlo o účastníky specializačního studia, kteří jej ab-
solvovali na akreditovaném pracovišti — Ústavu 
urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 
Atestační zkouška konaná před atestační komisí 
se skládala ze dvou částí, praktické a teoretické. 

Organizace, zabezpečení a průběh zkoušek byly 
bez problémů a na velmi dobré úrovni. Výsledky 
zkoušek, teoretické znalosti a praktické doved-
nosti byly členy atestační komise hodnoceny 
velmi kladně, což, ze svých zkušeností při účasti  
v komisích u jiných akreditovaných zařízení, potvr-
dili externí členové atestační komise. 
Celkem se k atestační zkoušce přihlásilo čtyřiatři-
cet účastníků z nemocnic Moravskoslezského kra-
je, z toho dvanáct z FNO. Jednatřiceti úspěšným 
atestujícím blahopřejeme k zakončení specializač-
ního vzdělávání.

Ing. Ivo Genserek 
referent oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance 

Pod mikroskopem

Zapojte se do Ostravského 
maratonu příště i vy!

Jubilejní 50. ročník Ostravského maratonu 2011, 
který se konal v sobotu 24. září uprostřed města, 
odstartovala nejlepší česká atletka, světová re-

kordmanka na 800 metrů, Jarmila Kratochvílová. 
Mezi běžci štafetového maratonu bylo i čtyřiatři-
cet zaměstnanců naší nemocnice!  Více na straně 4.

Atestační zkoušky

Praktická část atestace 
– učebna kardiopulmonální resuscitace

Ve čtvrtek 6. 10. 2011 proběhla v rámci devate-
náctého ročníku Evropských dnů handicapu kon-
ference s názvem Začínáme znovu, která se vě-
novala problematice lidí v jednotlivých evropských 
zemích po poranění mozku, a to z pohledu zdra-
votníků, pedagogů, sociálních pracovníků, úřadů 
práce, zdravotních pojišťoven a rovněž z pohledu 
lidí postižených zmíněným handicapem. 

Evropské dny handicapu

Gerontologické dny 
Ostrava

Jubilejní patnáctý ročník celostátního kongresu 
Gerontologické dny Ostrava, jenž je určen zdra-
votníkům a sociálním pracovníkům, kteří pečují 
o seniorskou populaci, proběhl ve dnech 12. až 
14. října 2011 v Domě kultury města Ostravy.   
„Fakultní nemocnice Ostrava má na tomto kon-
gresu velmi významné zastoupení. Senioři jsou 
totiž mezi pacienty naší nemocnice velmi silnou 
skupinou, v budoucnu jejich podíl ještě více po-
roste,“ konstatoval MUDr. Milan Stolička, primář 
Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Klokočově. 
Právě on byl společně s prof. MUDr. Evou Topin-
kovou, CSc., přednostkou Geriatrické kliniky 1. LF 
UK a VFN v Praze, garantem prvního kongreso-
vého dne se zaměřením na farmakoterapii a vy-
užití zdravotnických prostředků ve stáří. „Během 
prvního dne kongresu vystoupilo se svými před-
náškami mnoho kolegů z fakultní nemocnice,“ 
pokračuje MUDr. Stolička, který přítomné oslovil 
přednáškou s názvem Farmakoterapie v paliativní 
léčbě u seniorů s demencí.  

Pokračování na straně 3.

Pokračování na straně 3.

Inzerce zdarma
tentokrát na straně 6.
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Lékařská fakulta OU informuje

Veselá cesta k vyšetření

V Klinice dětské neurologie vznikl ve spolupráci  
s občanským sdružením Adra projekt s názvem 
Veselá cesta k vyšetření. Cílem akce, která by 
měla vyvrcholit v rámci Dne dětí v roce 2012, je 
zpříjemnit dětem převoz na vyšetření a na ope-
rační sály a zmírnit tak jejich stres při transportu 

spojovacím koridorem mezi dětským pavilonem 
a hlavní budovou nemocnice. Na projektu spolu-
pracuje Střední umělecká škola AVE ART Ostrava, 
jejíž studenti výzdobu zrealizují bez nároku na ho-
norář. 

- gl -

Besedy v Librexu

Pravidelné besedy v ostravském Domě knihy Lib-
rex budou v říjnu pokračovat přednáškou Sporto-
vání seniorů — mýty a skutečnost. Informacemi 
o tom, jakým pohybovým aktivitám se mohou 
senioři věnovat, osloví posluchače MUDr. Martin 
Rydlo, Ph.D. Beseda se uskuteční v úterý 25. října 
2011 od 17 hodin. Sportování seniorů tak naváže 
na přednášku o chirurgickém řešení obezity, s níž 
v září vystoupil Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., 
přednosta Chirurgické kliniky FNO (viz foto).

Zahájení akademického roku 2011/2012 na Lékařské 
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Již druhým rokem zahajuje třetí nejmladší fakulta 
Ostravské univerzity v Ostravě akademický rok 
pod novým názvem Lékařská fakulta. Jako ka-
ždoročně zahájila výuku 12. září 2011 jako první  
z fakult Ostravské univerzity. Tento den je záro-
veň i dnem uzavření přijímacího řízení pro aktuální 
akademický rok. Do prvních ročníků bakalářských 
studijních oborů nastoupilo 386 studentů, z toho 
172 studentů do kombinované formy studia. 124 
studentů nastoupilo do všech forem navazujících 
magisterských oborů Ošetřovatelství, Ochrana 
veřejného zdraví a Komunitní péče v porodní asi-

stenci, 110 studentů do magisterského studijního 
programu/oboru Všeobecné lékařství a 12 studen-
tů do obou forem doktorských studijních progra-
mů (Ošetřovatelství, Ochrana veřejného zdraví). 
Noví studenti se stali součástí akademické obce 
univerzity/fakulty po slavnostním složení slibu, 
který byl součástí slavnostní imatrikulace konané 
dne 27. září 2011 v Domě kultury města Ostra-
vy.  I kapacita míst kurzů celoživotního vzdělávání 
a míst celoživotního vzdělávání v rámci akredito-
vaných studijních programů podle § 60 odst. 2 
zákona č. 111/1998 Sb. se velice rychle naplnila 

a poptávka jako každoročně převýšila nabídku  
a kapacitní možnosti fakulty.
Jako každoročně je toto období také časem kon-
trol stavu studia jednotlivých studentů. I letos 
muselo zhruba 7 procent studentů ukončit studi-
um z důvodu neplnění studijních povinností. Tyto 
kontroly neminuly ani studenty 1. ročníku studij-
ního programu Všeobecné lékařství, kdy kontro-
la studia snížila počet 106 přijatých studentů na 
pouhých 96.

Ivona Závacká
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání

Modernizace a obnova přístrojového vybavení  
pro neonatologické a dětské pacienty FN Ostrava

Vzpomínku plnou úcty věnují bývalí spolupra-
covníci svým kolegům Evě Kaupové a MUDr. 
Richardu Wurzelovi. Čest jejich památce!

 

další zpráva s logolinkem 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro neonatologické a dětské pacienty FN Ostrava 

 

Fakultní  nemocnice Ostrava  podala  žádost  do  Regionálního  operačního  programu NUTS  II 
Moravskoslezsko,  v rámci  13.  výzvy  na  Podporu  vybavení  zdravotnických  zařízení  zdravotnickou 
technikou, pod názvem projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro neonatologické 
a  dětské  pacienty  FN Ostrava“. Na  základě  této  žádosti  jsme  získali  na  náš  projekt  dotaci  ve  výši 
23,125 milionů Kč. Za  tyto  finanční prostředky  z evropských  fondů a prostředků  z vlastních  zdrojů, 
bude  za  celkem  25 milionů  Kč  pořízeno  přístrojové  vybavení  a  zdravotnická  technika.  Budou  to 
především  inkubátory,  vyhřívaná  lůžka  pro  novorozence,  speciální  vyšetřovací  technika  a  další. 
Pořízením  tohoto vybavení budeme zase o něco více  schopni poskytnout  tu nejlepší péči pro naše 
nejmenší pacienty i ty dosud nenarozené a samozřejmě i pro jejich maminky. 

V současné době probíhá hodnocení nabídek výběrového řízení na dodávku tohoto vybavení. 
Předpokládáme, že procesy veřejné zakázky budou úspěšně dokončeny do konce letošního roku a od 
začátku příštího  roku  již bude nová  technika sloužit.  Jsme přesvědčeni, že po úspěšném dokončení 
tohoto projektu, přibude ještě více spokojených pacientů a to je náš cíl. 

 

do černého rámečku spíš někde dole na straně 

 Vzpomínku  plnou úcty  věnují bývalí  spolupracovníci  svým  kolegům  Evě  Kaupové  a MUDr. 
Richardu Wurzelovi. Čest jejich památce! 

 

rubrika Lékařská fakulta OU informuje 

 Zahájení akademického roku 2011/2012 na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v 
Ostravě  

Již druhým rokem zahajuje třetí nejmladší fakulta Ostravské univerzity v Ostravě akademický 
rok pod novým názvem Lékařská fakulta. Jako každoročně zahájila výuku 12. září 2011 jako 

Fakultní nemocnice Ostrava podala žádost do 
Regionálního operačního programu NUTS II Mo-
ravskoslezsko, v rámci 13. výzvy na Podporu 
vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou 
technikou, pod názvem projektu „Modernizace  
a obnova přístrojového vybavení pro neonatolo-
gické a dětské pacienty FN Ostrava“. Na základě 

této žádosti jsme získali na náš projekt dotaci ve 
výši 23,125 milionu Kč. Za tyto finanční prostředky  
z evropských fondů a prostředků z vlastních zdrojů 
bude za celkem 25 milionů Kč pořízeno přístrojové 
vybavení a zdravotnická technika. Budou to přede-
vším inkubátory, vyhřívaná lůžka pro novorozence, 
speciální vyšetřovací technika a další. Pořízením 

tohoto vybavení budeme zase o něco schopnější 
poskytnout tu nejlepší péči našim nejmenším pa-
cientům i těm dosud nenarozeným a samozřejmě 
i jejich maminkám.
V současné době probíhá hodnocení nabídek 
výběrového řízení na dodávku tohoto vybavení. 
Předpokládáme, že procesy veřejné zakázky bu-
dou úspěšně dokončeny do konce letošního roku 
a od začátku příštího roku již bude nová technika 
sloužit. Jsme přesvědčeni, že po úspěšném do-
končení tohoto projektu přibude ještě více spoko-
jených pacientů, a to je náš cíl.
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Řada našich zaměstnanců pracuje s osobními 
údaji, tzn. zpracovává je, shromažďuje, archivuje 
nebo ukládá na  nosiče informací, třídí, zpřístup-
ňuje apod.

Zpracování osobních údajů probíhá především ve 
dvou základních oblastech: 

n v oblasti související se zajišťováním zdravotní 
péče – jedná se o zpracování osobních údajů 
při vedení zdravotnické dokumentace a další 
nakládání s ní, nebo o  zpracování osobních 
údajů v Národním zdravotnickém informačním 
systému apod., 

n v oblasti pracovněprávních vztahů  
a zaměstnanosti, kdy je zaměstnavatel např. 
oprávněn  vyžadovat údaje od fyzické osoby, kte-
rá se uchází o práci; je povinen vést osobní spisy 
zaměstnanců, vést evidenci pracovních úrazů  
a nemocí z povolání, odvádět za zaměstnance 
zdravotní a sociální pojistné aj. 

Co považujeme za osobní údaj? Jde  
o jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů, tj. např. zaměstnance, 
uchazeče o zaměstnání nebo pacienta. 
Zvláštní kategorií údajů jsou citlivé údaje, které 
vypovídají o národnostním původu, politických 
postojích, členství v odborových organizacích, ná-
boženství a filozofickém přesvědčení,  zdravotním 
stavu aj. Citlivým údajem je také biometrický údaj, 
který umožňuje přímou identifikaci nebo autenti-
zaci subjektu údajů. 

FNO zpracovává osobní údaje zejména v  souladu 
se zákony o péči o zdraví lidu, o veřejném zdravot-
ním pojištění, zákoníkem práce, daňovými  před-
pisy a předpisy upravujícími sociální zabezpečení.

V současné době je připraven předpis systému 
jakosti o ochraně osobních údajů, který se bude 
týkat  realizace zákona o ochraně osobních úda-
jů v podmínkách FNO. V předpise jsou mimo jiné 
uvedeny  povinnosti při zpracování osobních úda-
jů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými 
prostředky.

Upřesňující informaci zaměstnancům o tom,  
v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje 
zpracovány, kdo a jakým způsobem je zpracovává 
a komu mohou být zpřístupněny, obdrží zaměst-
nanci s výplatními lístky za říjen 2011. Jsou to úda-
je, které všichni známe, nicméně zákon vyžaduje 
informovat zaměstnance písemně. 
V případě, že budeme v nemocnici zpracovávat 
osobní údaje na základě vlastních potřeb a  roz-
hodnutí, je pak nutný  informovaný souhlas. To 
znamená, že subjekt údajů musí být informován 
v předepsaném rozsahu o zpracování informace 
a musí s tím souhlasit. Jedná se např. o souhlas 
za účelem zařazení do databáze uchazečů o za-
městnání nebo souhlas se zveřejněním portrétní 
fotografie, které jsou na nástěnkách na oddělení 
nebo na našich webových stránkách, zajištění stá-
ží, odborných praxí a kurzů. Rovněž jsme povinni 
informovat o těchto důvodech zpracování Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 
Ve výjimečných případech není souhlas zapotřebí, 
např. je-li to v zájmu zachování života nebo zdraví 
subjektu údajů nebo jiné osoby, případně odvrá-

Ochrana osobních údajů Vyhlášení nejlepších 
zaměstnanců FNO  
se blíží!
Jako každoročně se v prosinci uskuteční vyhlášení 
nejlepších zaměstnanců v daném roce. Akce opět 
proběhne v prostorách hotelu Clarion Ostrava.  
O vítězích jednotlivých kategorií budeme čtenáře 
Nemocničních listů informovat a také je krátce 
představíme.

Ing. Tomáš Oborný, MBA
tiskový mluvčí FNO

Konference zdravotních 
sester a radiologických 
asistentů katetrizačních 
sálů 
Oddělení Intervenční neuroradiologie a angiologie 
Radiodiagnostického ústavu Fakultní nemocnice 
Ostrava, katedra zobrazovacích metod Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity, Česká asociace se-
ster — Moravskoslezský region a Společnost ra-
diologických asistentů České republiky pořádaly 
ve dnech 13. a 14. října 3. celostátní konferenci 
zdravotních sester a radiologických asistentů ka-
tetrizačních sálů s mezinárodní účastí.

cení bezprostředního závažného nebezpečí hrozí-
cího jejich majetku, nebo když je to nezbytné pro 
provádění nemocenského pojištění, důchodového 
zabezpečení, státní sociální podpory a dalších stát-
ních sociálních dávek, úrazové pojištění aj.

Nemocnice musí přijmout taková opatření, aby ne-
mohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zni-
čení či ztrátě, neoprávněným přenosům a k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování. 

V uvedeném PSJ jsou stanoveny povinnosti všech 
našich zaměstnanců, kteří v rámci plnění svých 
pracovních povinností mají k osobním údajům pří-
stup a dále je zpracovávají.

Jako příklad lze uvést například povinnost:
n shromažďovat a zpracovávat osobní údaje jen 

ve stanoveném nebo  nezbytně nutném rozsa-
hu, 

n vyžadovat souhlas se zpracováním a současně 
zajistit uchování prokazatelného souhlasu po 
celou dobu zpracování osobních údajů, 

n neshromažďovat osobní údaje pod záminkou 
jiného účelu,

n neumožnit zpracování osobních údajů jiné oso-
bě, 

n nepořizovat kopie nosičů s osobními údaji, uklá-
dat nosiče obsahující osobní údaje na náležitě 
zajištěná místa,

n nezveřejňovat osobní údaje (neoprávněně),
n osobní údaje předávat a poskytovat v rámci 

FNO pouze osobám oprávněným k jejich zpra-
cování, mimo FNO pouze stanoví-li tak zvláštní 
předpis

n zdravotnickou dokumentaci vést a nahlížení do 
ní umožnit v souladu s platnými předpisy systé-
mu řízení kvality ve FNO, 

n nahlížení do osobních spisů zaměstnanců FNO 
umožnit v souladu s příslušnými ustanoveními 
platných právních předpisů, 

n v případě zjištění porušení opatření k ochraně 
osobních údajů (nebo nabytí podezření) nepro-
dleně informovat nadřízeného vedoucího za-
městnance,

n zachovávat mlčenlivost.

Povinností je ještě celá řada. Většinu z nich jsme 
realizovali v souvislosti se zavedením mezinárod-
ních standardů a jsou zapracovány v našich vnitř-
ních předpisech. 

Pokračování ze strany 1.
Hlavním partnerem konference byla Klinika léčeb-
né rehabilitace FN Ostrava. Součástí celotýdenní 
akce byly soutěže, workshopy, prodejní výstavy  
a rovněž slavnostní večer Křišťálový kamínek 
2011, kde byly vyzdviženy mimořádné aktivity lidí 
se specifickými problémy a oceněni dobrovolníci  
v oblasti práce s dětmi, mládeží i dospělými se 
zdravotním znevýhodněním.

Evropské dny handicapu

Pokračování ze strany 1. 
Význam terapeutického monitorování hladin anti-
biotik ve stáří otevřeli zástupci Ústavu klinické bio-
chemie FNO, kteří pohovořili také o významu tera-
peutického monitorování hladin digoxinu ve stáří.  
Interní klinika FNO byla zastoupena přednáškou 
o léčbě hypertenze a jejím vlivu na sexuální po-
třeby pacientů, zástupci Onkologické kliniky FNO 
pohovořili o možnostech unikátního ozařovače 
CyberKnife a o onkologické terapii seniorů, odbor-
níci z Otorinolaryngologické kliniky FNO seznámili 
přítomné s tématem benigního paroxysmálního 
vertiga a s indikací sluchadel u poruch sluchu ve 
stáří. Více o tématu seniorů přineseme v dalších 
vydáních Nemocničních listů. - gl -

Gerontologické dny 
Ostrava
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ku a někteří další běžci se k nám přidali. 
Pořádně natrénováno však neměl nikdo  
z nás. Takže nám pak nechyběla ani tréma 
před soutěží. Pro většinu to byl totiž zcela 
první maratonský závod,“ pokračuje paní 
Kateřina, která ze zdravotních důvodů na-
konec běžet nemohla. 
A jak vše dopadlo? Štafetová družstva 
mohla mít čtyři až sedm běžců, běželo se 
sedm zhruba šestikilometrových okruhů, 
přičemž jeden závodník družstva nesměl 
běžet dva okruhy za sebou. Start byl na 
Masarykově náměstí. Okruh vedl podél 
levého břehu řeky Ostravice až na konec 
Komenského sadů a zpět na náměstí. Bě-

želo se po asfaltu a zpevněných cestách v parku. 
Třetí v pořadí doběhl mezioborový tým s časem 
3:38:57, pátý doběhl tým neurochirurgie s ča-
sem 3:40:43, následoval tým rehabilitace na sed-
mém místě s časem 3:44:08, na devátém místě 
se umístil baby tým z gynekologie a porodnictví  
s časem 3:58:06 a na desátém pak tým ORL, kte-
rý doběhl v čase 4:02:33. 
„Vedení nemocnice nám na maraton nechalo vy-

robit stejná trika, což nás mile 
překvapilo. Věříme, že můžeme 
s podporou maratonského běhu 
počítat i v příštím roce, například 
i formou zvýšené informovanos-
ti prostřednictvím internetu a in-
tranetu, aby se o akci dozvědělo 
včas co nejvíce lidí,“ dodává na 
závěr Mgr. Hegedüsová.

Lenka Hatlapatková

Zapojte se do Ostravského maratonu příště i vy!

Hlavním iniciátorem 
účasti pracovníků Fa-
kultní nemocnice Os-
trava na Ostravském 
maratonu byla Mgr. 
Kateřina Hegedüsová 
z Kliniky léčebné reha-
bilitace. Ta společně  
s týmem svých spolu-
pracovníků za-
městnancům 
FNO akci při-

blížila prostřednictvím  letáků a následně 
sestavovala i jednotlivé týmy a sama se, 
byť pasivně, maratonu účastnila. „V minu-
losti jsem běžela maraton v rámci Prague 
International Marathon, kde běželi ma-
ratonskou štafetu zaměstnanci pražské 
fakultní nemocnice Motol. A to nás mo-
tivovalo k tomu, že bychom to mohli také 
zkusit. Zdravotníci by měli jít lidem příkla-
dem,“ říká s úsměvem Mgr. Hegedüso-
vá. A tak začala tzv. agitace a tréninky… 
„Zpočátku to nevypadalo, že by se k naše-
mu rehabilitačnímu týmu někdo přidal, ale 
postupně se začaly hlásit týmy z gyneko-
logie a porodnictví, neurochirurgie a ORL. 
Poslednímu týmu šel příkladem dokonce 
samotný pan primář Komínek. A protože 
se přihlásilo také pár jednotlivců, sestavili 
jsme jeden tým tzv. mezioborový. Snažili 
jsme se samozřejmě i trénovat, většinou 
individuálně, ale náš tým se několikrát se-
šel v neděli večer v Komenského sadech 
nebo v Třebovicích na společném trénin-

3. místo 
FNO Mezioborový tým čas: 3:38:57
1. Komínek Pavel
2. Bradová Petra
3. Bartková Kateřina
4. Šištík Pavel
5. Hudymač Martin
6. Zemánek Tomáš

5. místo 
FNO NCH tým čas: 03:40:43
1. Krejčí Tomáš
2. Kubík Petr
3. Bielnik Ondřej
4. Prášek Ivo
5. Bělák Michael
6. Haltof Aleš
7. Hrbáč Tomáš

6. místo 
FNO Fyzioteam čas: 3:44:08
1. Janalíková Lucie
2. Horáková Monika
3. Doleželová Hanka
4. Muroňová Iva
5. Kristková Veronika
6. Holaňová Romana
7. Václavíková Eva

9. místo 
FNO BABY Friendly čas: 3:58:06
1. Khulová Sylva
2. Bajs Peter
3. Feketevíziová Lenka
4. Juráková Michaela
5. Doležálková Erika
6. Zewdiová Hana

10. místo 
FNO ORL tým čas: 04:02:33
1. Tichopádová Lenka
2. Závodná Kateřina 
3. Lapková Jiřina
4. Kišová Iva
5. Lapka Jiří
6. Davidová Věra
7. Menšíková Andrea

Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
Popáleninového centra FNO
Fakultní nemocnice Ostrava realizovala v rámci 
výzvy č. 5 vyhlášené ministerstvem zdravotnic-
tví z Integrovaného operačního programu, oblast 
Intervence 3.2a Služby v oblasti veřejného zdra-
ví, projekt ze strukturálních fondů EU s názvem 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
Popáleninového centra FNO. Financování projektu 
v hodnotě 49 419 143 korun bylo z 85 procent za-
jištěno ze strukturálních fondů EU a z 15 procent 
z vlastních zdrojů. Za tyto finanční prostředky byly 
pořízeny přístroje a zdravotnické zařízení, které vý-
znamně přispějí ke zkvalitnění poskytované lékař-
ské péče. V oblasti intenzivní péče se jednalo např. 

o monitoring životních funkcí s 
centrálním monitorováním Ni-
hon Kohden, pacientské plicní 
ventilátory pro UPV Hamilton 
G5, transportní monitor Nihon 
Kohden a ventilátor Saime Eli-
sse 250 a o mnoho dalších pří-
strojů. Obsluhy všech přístrojů 
byly odborně proškoleny.
Tento projekt je spolufi-
nancován Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj.
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oboru, kteří se vzdělávají 
podle vzdělávacích progra-
mů z roku 2005 nebo 2009 
a 2010, mohou na základě 
své volby pokračovat ve 
vzdělávání podle nových 
vzdělávacích programů. Ty 
budou vydávány v průběhu 
roku 2011 v návaznosti na 
vyhlášku 361/2010 Sb. Spl-
nění podmínek vzdělávacího 
programu, podle kterého se 
lékař vzdělával (který si zvo-
lil), dokládá lékař až spolu se 
žádostí o vykonání atestační 
zkoušky na Institut postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví. 
Lékaři, zařazeni do základního oboru, u kterého byl 
vyhláškou č. 361/2010 Sb. změněn základní kmen, 
mohou přestoupit do vzdělávacího programu, kte-
rý bude vydán v roce 2011 a bude obsahovat nový 
základní kmen. Do doby vydání nových vzdělá-
vacích programů se mohou začít lékaři vzdělávat  
v základním oboru podle stávajících vzdělávacích 
programů počínaje vlastním specializovaným vý-
cvikem. Vzdělávání v nově zavedených základních 
kmenech si mohou doplnit následně po vydání no-
vého vzdělávacího programu. 

Specializační vzdělávání lékařů prošlo od přijetí 
zákona č. 95/2004 Sb. v roce 2004 řadou změn. 
Poslední významnější legislativní úpravou je no-
velizace vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, 
vyhláškou č. 361/2010 Sb., která je účinná od  
1. ledna 2011. 
Tato vyhláška přináší tyto změny:
n počet základních kmenů, které jsou součástí 

základních oborů, se zvyšuje z 10 na 16 základ-
ních kmenů, a to o dermatovenerologický, neu-
rologický, oftalmologický, ortopedický, otorino-
laryngologický a urologický,

n soudní lékařství je převedeno z nástavbových 
oborů  na základní obor (jejich počet tak činí 41),

n zavedly se nové nástavbové obory — klinická 
výživa a intenzivní metabolická péče, onkochi-
rurgie a koloproktologie,

n nástavbový obor paliativní medicína a léčba bo-
lesti se rozdělil na dva obory – paliativní medicí-
na a obor algeziologie,

n nástavbové obory pro farmaceuty se rozšířily  
o farmakoekonomiku.

Ministerstvo zdravotnictví garantuje, že všichni lé-
kaři, zubní lékaři a farmaceuti, zařazení do základ-
ního oboru, základního kmene nebo nástavbového 

Díky podpoře z fondů EU proběhla v první polovi-
ně roku komplexní obnova přístrojového vybavení 
Kardiochirurgického centra FNO.  Projekt byl spo-
lufinancován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci páté výzvy Integrovaného operač-
ního programu a výrazně rozšířil možnosti léčebné 
péče poskytované v rámci zmíněného pracoviště.
„Významným počinem je pořízení dvou špičko-

Nové přístroje výrazně rozšiřují léčebné možnosti 
Kardiochirurgického centra FNO a zvyšují kvalitu 
péče o pacienty

Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

vých echokardiografických přístrojů, které umož-
ňují mimo jiné také 3D zobrazení. Jeden z přístrojů 
je mobilní, takže může přejíždět mezi jednotlivými 
operačními sály nebo mezi odděleními. Tyto pří-
stroje využíváme jak u pacientů před operací, aby-
chom co nejvíce upřesnili diagnózu a morfologický 
nález, tak také při kontrole operačního výsledku 
po operaci,“ zahajuje výčet novinek MUDr. Ra-
dim Brát, Ph.D., MBA, primář Kardiochirurgického 
centra FNO. „Pořízení zmíněných echokardio-
grafických přístrojů, které jsou v současné době 
tím nejlepším na trhu, zvýšilo bezpečnost operací  
a umožnilo nám provádět i některé nové výkony 
především v oblasti záchovných operací chlopní.“ 
Kardiochirurgické centrum FNO díky podpoře EU 
získalo také přístroje pro umělou plicní ventilaci. 
„Tyto ventilátory doplňují naše stávající vybave-
ní. Díky tomu máme nyní k dispozici šest nových 
špičkových dýchacích přístrojů, které umožňují 
velmi precizní nastavení dýchacího režimu a zá-
roveň usnadňují odpojování nemocného od dý-
chacího přístroje především v případě složitých, 
dlouhých a komplikovaných výkonů,“ pokračuje 
primář centra. „Další částí je systém pro perope-
rační provádění ablace fibrilace síní. Jde o přístroj, 
který umožní řešit srdeční arytmii, tzv. fibrilaci síní. 
Pro nás je podstatné to, že díky tomuto novému 
přístroji můžeme operaci provést jak otevřenou 
cestou, tedy prostřednictvím klasické operace, tak 
také nově torakoskopicky, tzn. za pomoci kamery 
a portů zavedených z 5 až 10 mm dlouhých řezů.  
S tímto novým miniinvazivním výkonem jsme za-
čali ve spolupráci s dr. Yilmazem ze St. Antonius 

Hospital v Holandsku a operace představuje další 
významné rozšíření našich terapeutických mož-
ností na poli miniinvazivních výkonů.“ 
Centrum bylo doplněno také o nový systém te-
lemetrického monitorování mobilních pacientů, 
který umožňuje sledovat základní parametry jako 
je EKG, tepová frekvence a další, a to i v době, 
kdy se v rámci rehabilitace pohybují po chodbách 
či schodištích.  Další velmi podstatnou částí toho-
to projektu je vybavení centra střednědobou sr-
deční podporou, tedy přístrojem, který umožňuje  
v případě srdečního selhání napojení nemocného 
a nahrazení činnosti jeho srdce po dobu až 30 dnů. 
„Tento přístroj výrazně rozšiřuje naše terapeutické 
možnosti především u pacientů, u kterých dojde 
k srdečnímu selhání po náročné, komplikované 
a dlouhé operaci nebo po rozsáhlém těžkém in-
farktu. Doposud jsme byli schopni zajistit pouze 
krátkodobou podporu v rozsahu zhruba pěti dnů,“ 
pokračuje MUDr. Brát.  Součástí projektu je také 
C-rameno neboli rentgenový přístroj určený pro 
operační sál i nový videořetězec, který lze použít 
například při endoskopickém odběru žilních štěpů. 
„Endoskopický odběr znamená pro pacienty ob-
rovskou výhodu. Při klasickém odběru žilních ště-
pů vzniká na dolní končetině zhruba 40 centime-
trů dlouhá operační rána, zatímco endoskopický 
odběr představuje dvě až tři 1- až 2centimetrové 
ranky. V současné době máme tyto videořetězce 
na každém operačním sále, což nám umožňuje 
provádět endoskopické odběry na obou sálech 
souběžně,“ dodává MUDr. Brát.

K přestoupení do jiného základního kmene postačí 
oznámení změny základního kmene na IPVZ, který 
provede změnu v evidenci specializačního vzdělá-
vání lékaře (e-mail: vecerova@ipvz.cz).
1. srpna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády  
č. 225/2011 Sb., kterým se snižují úhrady za 
zkoušky. Např. za atestační zkoušku se od pod-
zimu bude platit 500 Kč, první opakování atestač-
ní zkoušky bude stát 3500 Kč a druhé opakování 
5000 Kč.

PhDr. Petr Reimer
vedoucí oddělení vzdělávání  

a péče o zaměstnance



6

Hasiči cvičili v dětském pavilonu

V pátek 9. září se konalo v dětském pavilonu naší 
nemocnice požární cvičení. Akce probíhala za 
účasti Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje. Aktivním účastníkem cvičné eva-
kuace byla stanice A Oddělení pediatrické resus-
citační a intenzivní péče. „Cvičení proběhlo bez 

komplikací, na akci se podíleli čtyři dětští figuranti. 
Z celé evakuace jsme pořídili videozáznamy, kte-
ré chceme využít pro další edukaci zaměstnanců  
v oblasti požární ochrany,“ doplnil Ing. Tomáš 
Oborný, MBA, tiskový mluvčí FN Ostrava.

Studentská umělecká díla v Galerii Ametyst
Spolupodílí se na Ostravských muzejních nocích, 
na doprovodném programu festivalu Colours of 
Ostrava. V nedávné době jako jedna z pěti škol 
pilotně ověřovala ekologický projekt Mobilobraní 
zaměřený na recyklaci mobilních telefonů. Její 
studenti a učitelé spolupracovali při přípravě kan-
didatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 
2015… O kom je řeč? O škole s fantazií, Střed-
ní umělecké škole v Ostravě, jejíž studenti svá 
výtvarná díla představují v Galerii Ametyst již od 
18. září. Kdo neměl možnost spatřit tyto obrazy, 
má jedinečnou šanci ještě do začátku listopadu. 
„Jsme aktivní škola, a proto se také společně - žáci  
i učitelé - snažíme svou fantazii všemožně rozvíjet 
jak během samotné výuky, tak i v nejrůznějších ak-
tivitách a projektech, které jdou nad rámec toho, 
„co se ve škole musí“. Zapojujeme se např. do 
mezinárodních programů typu Leonardo da Vinci, 
Comenius nebo Sves. Uspěli jsme v mezinárod-
ních soutěžích vyhlašovaných Evropským parla-
mentem či Radou Evropy. Naši žáci také pravidel-
ně přivážejí ocenění z nejrůznějších uměleckých 
soutěží určených mladým talentům,“ popisuje 
aktivity Střední umělecké školy v Ostravě Martin 
Mikolášek, zástupce ředitele školy pro odborné 
vyučování. Škola však samozřejmě nachází mož-
nosti uplatnění znalostí a dovedností svých stu-
dentů i v rámci regionu, v němž působí. Nejenže 
pravidelně vystavuje v ostravské Galerii výtvarné-
ho umění, Galerii 7 či v pobočkách galerie Beseda, 
ale spolupracuje i s Regionální radou ROP NUTS 
Moravskoslezsko (např. tvorba komiksů s tema-
tikou čerpání evropských dotací), Magistrátem 
města Ostravy (grafické prezentace stipendistů 
MMO), Krajským vzdělávacím centrem (informač-
ní materiály pro vzdělávací projekty), Státní vědec-
kou knihovnou v Ostravě, základními i středními 

školami (výzdoba školních prostor, grafická podo-
ba výročních zpráv apod.) a také s nejrůznějšími 
organizacemi a soukromými firmami, které u stu-
dentů a učitelů školy hledají především originální 
nápady a netradiční řešení nejrůznějších zadání  
v oblasti grafického a produktového designu, mal-
by či fotografie a nových médií. Neváhejte a přijď-
te se podívat na řadu studentských uměleckých 
děl – maleb, kreseb, grafik, komiksů, esejí a básní, 
která vznikla právě v rámci projektu Comenius…

- hal – 

III. mezinárodní 
kongres úrazové 
chirurgie a 
soudního lékařství
V Mikulově se ve dnech 1. a 2. září konal III. me-
zinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního 
lékařství. Dva přednáškové bloky byly věnová-
ny urgentnímu příjmu a naše oddělení spolu  
s Traumacentrem a Centrem plastické chirurgie  
a chirurgie ruky se na programu kongresu výrazně 
podílelo nejen přednáškami, ale i účastí v před-
sednictvu. Mezi osmdesáti jedna přednáškami, 
které zde byly prezentovány, bylo deset z FNO: 
pět přednášek bylo připraveno Oddělením centrál-
ního příjmu, dvě přednášky Traumacentrem a tři 
přednášky Centrem plastické chirurgie a chirurgie 
ruky. Další ročník kongresu proběhne v termínu  
6. a 7. září 2012.

n Nabízím prodej bytu 1+ 1 v osobním vlastnictví, 
v O.–Zábřehu, ul. Výškovická. Byt je situován 
na východ, plocha bytu 38 m2, v 6. posch. Nízké 
nájemné, výhodná lokalita, vše v dosahu MHD, 
obchody. Prostorný obývací pokoj, koupelna  
a WC, jádro v původním stavu. V chodbě mož-
nost vestavěné skříně. Dům je po revitalizaci, 
plastová okna, fasáda, nový výtah. Možnost 
parkování u domu. Cena 560 000 Kč, volný 
ihned. Kontakt: 737 619 234. 

n Prodám udržovanou, dobře zabezpečenou ga-
ráž v osobním vlastnictví pod fakultní nemoc-
nicí. Cena 150 000 Kč. Kontakt: 603 111 050.

n Prodám byt 3+1 po kompletní rekonstrukci  
v Ostravě-Porubě, 200 m od nemocnice.
Kontakt: 605 723 194, 17 — 21 hod.

n Spolujízda z Nového Jičína do FNO — prac. 
doba od 7 AM/PM do 7 AM/PM. Jako UP a ARO.  
Zájemce i z okolí NJ. Mobil: 732 935 766.

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

n Hledám tanečního partnera na společenský  
tanec, do kurzu mírně pokročilých. 
39/173. Kontakt: mulledwine@seznam.cz.

n Pronajmu byt 2+1 v Ostravě-Zábřehu, ulice Vol-
gogradská. Byt je částečně zařízený (plovoucí 
podlahy, plastová okna, nová ložnice, kožená 
sedačka), dům je po revitalizaci. V blízkosti  
(5 min.) doprava, obchody, škola, školka, kino, 
golf… Nájem 7000 Kč + služby. Kauce 20 000 
Kč. Kontakt: 608 110 212.

Inzerce zdarma
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Dobré mezilidské vztahy na pracovišti považuji za klíčové

Urologické oddělení FNO disponuje třiceti lůžky  
a dvěma nadstandardními pokoji, dětským poko-
jem pro umožnění pobytu dítěte s matkou, vyšet-
řovacím traktem se dvěma endoskopickými sály a 
urodynamickou poradnou. Na poliklinice se nachá-
zí ambulantní část se třemi ordinacemi lékařů, en-
doskopickým sálkem a pracovištěm pro mimotělní 
drcení kamenů. To vše, včetně pěti sanitářů a třia-
dvaceti sester, již od roku 2003 vede vrchní sestra 
Bc. Ivanka Baumová. Rodačka z Bohumína po ab-
solvování Střední zdravotnické školy v Ostravě-Vít-
kovicích nastoupila do tehdejší Krajské  nemocni-
ce v Ostravě-Zábřehu na chirurgii, na septickou 
jednotku a urologii jako sestřička u lůžka na stří-

Největší odměnou je pohled na vyléčené pacienty
Ústav klinické hematologie se skládá z ambulan-
cí, aplikačního sálku a JIP. Hematologická labo-
ratoř spadá pod Centrum laboratorní diagnostiky. 
„Máme zde čtyři odborné hematologické ambu-
lance a jeden aplikační sálek umístěný ve 4. patře 
vyšetřovacího traktu monobloku, kde jsou také tři 
ambulance. Čtvrtou pak máme v prostorách odbě-
rového centra. Důvodem tohoto nestandardního 
řešení je přibývající počet pacientů a to, že pro-
story, které máme k dispozici, jsou nedostačují-
cí,“ popisuje skladbu Ústavu klinické hematologie 
FNO vrchní sestra Bc. Anna Němcová. „Většinu 
klientů léčíme ambulantně. Zabýváme se širokým 
spektrem diagnóz počínaje anémiemi sekundár-
ními, anémiemi u těhotných až po diagnózy jako 
jsou například AIHA, ITP a TTP. K nejzávažnějším 
diagnózám patří samozřejmě onkologické. Léčíme 
pacienty s maligním lymfomem, ale i mnohočet-
ným myelomem. Chemoterapii u nás většinou ab-
solvují ambulantně, nebo podle závažnosti stavu 
mohou zůstat na hematologické JIP, kde máme 
osm lůžek. V aplikačním sálku provádíme odběry 
krve u pacientů po transplantaci, neutropenických 
nebo špatně mobilních pacientů. Dále provádíme 
odběry kostní dřeně a trepanobiopsie. Aplikujeme 
zde chemoterapii, biologickou léčbu, transfuze 
krevních derivátů, a to mnohdy i u pacientů, kte-
ří nemají hematologickou diagnózu, ale potřebují 
paliativní léčbu. Očkujeme pacienty před pláno-
vanou splenektomií, aplikujeme intravenózně 
preparáty železa, edukujeme pacienty o aplikaci 
např. fraxiparinu, nebo růstových faktorů bílých  
i červených krvinek,“ pokračuje paní Němcová, 

rodačka ze slovenského Čadce a absolventka SZŠ 
M. R. Štefánika v Martině a bakalářského studia 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíně. 
Od dětství si paní Anna přála pracovat s lidmi  
a pro lidi. Původně chtěla být učitelkou v mateřské 
škole, ale nakonec ji život zavál do zdravotnictví. 
Jak však sama říká, neměnila by, splnil se jí sen 
a práce ji baví. 
„Po škole jsem nastoupila na urologické oddělení, 
kde jsem pracovala čtyři roky až do mateřské do-
volené. Poté jsem se kvůli ranním směnám vrátila 
na ARK na dospávací pokoj. Byla to pro mne velmi 
zajímavá zkušenost. Zhruba po roce jsem se pak 
dostala na hematologickou ambulanci, kde mě  
v lednu 2010, po 
otevření hematolo-
gické JIP, navrhli do 
funkce vrchní sestry 
JIP, ambulancí a apli-
kačního sálku ÚKH.“ 
V současné době 
vede paní Němcová 
devatenáct sester, 
včetně staniční, jed-
noho zdravotnické-
ho asistenta, ošetřo-
vatelky a tří sanitářů.  
„Moc nám chybí 
standardní lůžkové 
oddělení, protože 
nárůst pacientů je 
obrovský. Od začát-
ku roku nám přibylo 

devět set nových pacientů. Naší prioritou je proto 
nejen rozšíření stávajících prostor pro ambulance, 
ale také zřízení lůžkového oddělení. Věříme, že 
se nám to brzy podaří, protože tato situace je ná-
ročná nejen pro samotné pacienty, ale i pro celý 
personál, zejména sestry, které musejí pracovat 
v takto omezených složitých podmínkách. Proto 
bych obzvlášť jim ráda poděkovala za jejich prá-
ci. Slouží na směny, neustále se vzdělávají, mu-
sejí zvládat spoustu odborných úkonů spojených  
s hematologickou JIP a další činnosti,“ uzavírá  
Bc. Anna Němcová, pro kterou je asi největší od-
měnou za její práci pohled na vyléčené pacienty, 
kteří se vracejí pouze na běžné kontroly. 

davý provoz. V roce 
1992 absolvovala 
pomaturitní speciali-
zační studium Péče  
o nemocné v chi-
rurgických oborech  
a o dva roky poz-
ději nastoupila do 
e n d o s k o p i c k ý c h 
sálů nově vzniklého  
a samostatného 
urologického oddě-
lení FNO. „Prošla 
jsem ambulancemi, 
centrálními ope-
račními sály, což 
považuji za velice 
dobrou zkušenost, 
a po ukončení ba-

kalářského studia na OU, oboru Management  
a ošetřovatelství, jsem se v roce 2003 po odchodu 
tehdejší vrchní sestry přihlásila do výběrového ří-
zení na tuto funkci,“ popisuje své začátky na tom-
to oddělení Bc. Baumová. „K tomuto kroku mě 
vedl hlavně fakt, že jsem měla jasnou představu, 
co chci změnit a vylepšit a co udělat pro to, aby 
na urologickém oddělení vládly dobré mezilidské 
vztahy, což považuji za klíčové. Chtěla jsem per-
sonálu vytvořit takové podmínky, aby se v práci 
cítil dobře, protože pohodová a optimistická atmo-
sféra se odráží i v kontaktu s nemocnými. Věřím, 
že se mi to daří,“ pokračuje paní Iva, kterou ke 
zdravotnictví víceméně přivedla maminka, jež jí 

tuto školu doporučila. „Neměla jsem tehdy jasnou 
představu, čím chci být. Ale teď po letech vím, že 
tato volba byla správná. Mám obrovské  štěstí, že 
dělám práci, která mě baví a má smysl.“
Urologické oddělení nabízí širokou škálu diagnos-
tických metod a vyšetření s výjimkou speciali-
zovaných výkonů dětské urologie. Oddělení se 
specializuje na diagnostiku a léčbu nemocných  
s onkologickým onemocněním urogenitálního  
traktu, provádí se zde endoskopické operace, 
léčba povrchových nádorů močového měchýře 
instilací cytostatik do měchýře, rozsáhlé otevře-
né operace močopohlavního ústrojí a další. Uro-
logické oddělení se zaměřuje také na léčbu dys-
funkcí dolních močových cest, zahájilo jako první  
v republice léčbu poruch vyprazdňování měchýře 
např. Stollerovou aferentní neurostimulaci, apli-
kací botulotoxinu do měchýře, léčbu inkontinen-
ce vyškolenými fyzioterapeuty. „Zaměřujeme se  
i na léčbu močových kamenů, provádíme lapa-
roskopické operace ledvin, nadledvin, varikokely  
a ambulantně se zaměřujeme v andrologické po-
radně na léčbu erektilních dysfunkcí,“ dodává vrch-
ní sestra Urologického oddělení. To v posledních 
pěti letech prošlo náročnou rekonstrukcí celého 
ambulantního traktu a endoskopického sálu uro-
skopu, postupně se modernizuje a upravuje lůžko-
vé oddělení. „Profese sestry je opravdu náročná.  
A proto bych ráda využila této příležitosti a podě-
kovala všem svým spolupracovníkům, sestřičkám, 
sanitářům, lékařům pod vedením docenta Krhuta 
za dobrou, dlouholetou spolupráci a loajalitu.“

Lenka Hatlapatková
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Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
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Cestovní agentura Posedlost s.r.o.
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Domov sester – 14. p. 
596 633 291, 774 784 094

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.

1. 10. do 31. 10.

V říjnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové:  

Alice Gajdová
Blažena Greňová
Ladislav Wojtas
Jana Michenková
Soňa Olšovská
Bedřiška Puszterová
Milada Rozsívalová
František Dostál

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

Blažena Greňová

V říjnu slaví významné životní jubileum naši 


