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Pod mikroskopem

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět 
více? Čtěte na straně 6!

Den parkinsoniků

Memorandum o spolupráci 

Klub Parkinson Ostrava společnosti Parkinson, 
o.s., se u příležitosti 14. výročí Světového dne Par-
kinsonovy nemoci představil v pondělí 11. dubna 
v Domě knihy Librex Ostrava. Veřejnost s Parkin-
sonovou nemocí seznámili MUDr. Petra Bártová, 
Ph.D., a MUDr. Pavel Ressner, Ph.D. Přítomným 
byla také prezentována činnost klubu a možnosti 
rehabilitačního cvičení ve FNO. 

Více na str. 6.

V březnu letošního roku bylo aktualizováno Me-
morandum o spolupráci mezi FN Ostrava a VŠB-
TUO. Bylo doplněno o nové oblasti vzájemné 
spolupráce týkající se mimo jiné realizace odbor-
ných studentských stáží ve FN Ostrava, výzkumu 
v oblasti nanotechnologie, nenotoxikologie a rizik 
spojených s použitím nanočástic, spolupráce v ob-
lasti statistického zpracování výstupů vědeckých 
aktivit, přípravy společných grantů a realizace pro-
jektu IT4 Innovations. 

Bc. Jiří Hynčica

Nejúspěšnější publikace ORL za rok 2010
Nejlepší publikací za rok 2010 se v rámci vnitřní 
soutěže kliniky ORL stala práce MUDr. Karola 
Zeleníka o Globus Pharyngeus and Extraesopha-
geal Reflux. „Ukazuje se, že globus pharyngeus 
(pocit „knedlíku“ v krku) je zřejmě projevem tvz. 
extraezofageálního refluxu (šíření žaludeční šťávy 
mimo jícen do oblasti hltanu a hrtanu),“ vysvětluje 
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, před-
nosta Otorinolaryngologické kliniky, a pokračuje: 
„Práce MUDr. Zeleníka se zabývá vztahem globu  
a zmíněného rextraezofageálního refluxu, který 
byl měřen pomocí speciální metody - 24hodino-
vé dvoukanálové pH metrie. Tuto metodu provádí  
v ČR pouze dvě pracoviště.“ 

Hlavním kritériem soutěže o finanční odměnu, do 
níž se přihlásili celkem čtyři autoři,  bylo otištění 
publikace v roce 2010, přednostovi kliniky přitom 
pravidla účast v klání zakazují. V rámci vyhodno-
cení výsledků, které proběhlo v úterý 15. března 
za účasti vedení FNO, byli přednostou kliniky doc. 
Komínkem oceněni také další pracovníci. Věra Da-
vidová získala diplom za skvělou práci sestry na 
klinice, MUDr. Lucia Staníková byla vyhodnocena 
jako nejlepší mladý lékař ORL kliniky, za skvělou 
organizaci práce na ambulancích získala ocenění  
i sestra Brigita Bohušová a za rozvoj spolupráce  
s neurochirurgickou klinikou MUDr. Petr Matou-
šek, Ph.D. 

Celebrity v Librexu

V rámci cyklu besed Moderní metody medicíny 
aneb Opravdové celebrity se 19. dubna v 17 hodin 
v ostravském Domě knihy Librex představí MUDr. 
Ondřej Šimetka, Ph.D., přednosta Porodnicko-
gynekologické kliniky FNO. Hovořit bude nejen  
o své práci v nemocnici a obecných otázkách po-

rodnictví, ale také o zkušenostech, které získal  
v rozvojových zemích jako člen organizace Lékaři 
bez hranic.

Národní systém sběru hlášení nežádoucích událostí
Ministerstvo zdravotnictví ČŘ vyhlásilo povinnost 
zapojení všech nemocnic řízených MZ ČR do pro-
jektu Národního systému hlášení nežádoucích 
událostí, provozovaného 3. LFUK, se zahájením 
sběru dat od 1. dubna 2011. Velmi pozitivní je, že 
Fakultní nemocnice Ostrava měla již před vyhlá-
šením připraveny veškeré podklady pro zapojení 
do projektu. Díky této skutečnosti byla schopna 
zahájit odesílání dat do národního registru zpětně 
od 1. ledna 2011. 
Pro zaměstnance FNO to znamená seznámit se  
s novým webovým formulářem „Hlášení nežá-
doucích událostí“ na intranetu. Jeho grafická po-
doba je stejná, ke změně došlo v názvech nežá-

doucích událostí. Ty jsou navíc nově rozčleněny 
na procesy a problémy a v případě oblastí, které 
se týkají osob, je členění na kategorie. Výhodou je 
možnost využití tzv. rychlé volby – kde byly vyge-
nerovány nejčastěji se vyskytující oblasti nežádou-
cích událostí hlášených ve FNO. Jedná se o velké 
změny, ale není důvod k obavám z nepochopení 
systému nebo větší časové ztráty. Elektronický 
systém sám vede a v případě chyby má správce 
nežádoucích událostí možnost provést korekci. 
Testovací provoz byl zahájen v průběhu února 
na Úseku manažera kvality a ke spuštění došlo  
1. dubna 2011. 

Více na dvoustraně 4 a 5.

V březnu představil práci Ústavu klinické farmakologie 
FNO doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., zástupce 
přednosty. 

V únoru se v rámci besed představil MUDr. Jiří Samlík, 
vedoucí lékař Transplantačního centra FNO.  
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Lékařská fakulta OU informuje

Šetrná operace křečových žil radiofrekvenční sondou

Máte křečové žíly? Potřebujete operaci a bojíte se 
velkých modřin a následné delší rekonvalescence? 
Fakultní nemocnice v Ostravě již od loňského roku 
nabízí jedinečnou méně invazivní metodu operace 
křečových žil pomocí radiofrekvenční sondy – tak-
zvanou metodu radiofrekvenční ablace. Ta zajistí 
příznivější pooperační průběh s rychlejším návra-
tem do běžného života. 
„Klasická operace křečových žil dolních končetin 
spočívá ve dvou krocích – odstraní se viditelné kře-
čové žíly a zamezí se příčině jejich dalšího vzniku. 
Tou je často špatně fungující velká či malá saféna 
– hlavní žilní kmeny povrchního žilního systému, 
přes které se do dolní končetiny zpětně vrací krev. 
Ty se při klasické operaci odstraní z těla vytrže-

ním. Při radiofrekvenční ablaci se ponechá saféna 
v těle. Zavede se do ní sonda, která safénu pro-
střednictvím radiofrekvenčních vln zataví (uzavře), 
a tím se odstraní příčina další tvorby křečových žil. 
Při této nové metodě, která trvá pouhé 1 až 2 mi-
nuty,  nevznikají tak velké hematomy, pacient má 
menší bolesti, je zde i menší riziko zánětu a je za-
jištěna rychlejší rekonvalescence. Navíc se jedná 
o metodu bezpečnou s minimálním rizikem kom-
plikací,“ vysvětluje MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., 
staniční lékař chirurgie – stanice CD ve FNO, který 
se specializuje  na cévní chirurgii.  
V minulém roce zde odoperovali celkem 84 paci-
entů s křečovými žilami, většinu z nich klasickou 
chirurgickou cestou. Dvanáct pacientů však vyu-

žilo této nové šetrnější metody. „Důvod tohoto 
nízkého počtu je finanční. Klasická operace křečo-
vých žil je hrazena ze zdravotního pojištění a je pro 
pacienta zdarma. Použití radiofrekvenční sondy 
není ze zdravotního pojištění hrazeno a pacient 
musí zaplatit zhruba 13000 Kč za sondu, což je 
jediný, ale zásadní důvod, který brání většímu roz-
šíření této jinak šetrné metody,“ pokračuje MUDr. 
Mazur, Ph.D.
V České republice je zhruba 110 pracovišť cévní 
chirurgie, metodu radiofrekvenční ablace při ope-
racích křečových žil však používá jen pár z nich, 
mezi ně patří i ostravská fakultní nemocnice. „Nej-
větší zásluhu na tomto faktu má zcela jistě před-
nosta doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., díky jehož 
aktivitě a vstřícnosti vedení nemocnice, bylo mož-
né tento  moderní přístroj zakoupit. Pacienti tak 
mají možnost využít mnohem šetrnější metody při 
operaci křečových žil. A i do budoucna plánujeme 
další rozšíření ještě méně invazivnějších metod. 
K odstraňování varikozit stále častěji používáme 
speciální háčky. Rádi bychom spojili také radiofre-
kvenční ablaci s peroperačním ultrazvukovým cév-
ním vyšetřením. S tímto už máme také první zku-
šenosti,“ dodává na závěr MUDr. Mazur, Ph.D.

- hal -

Poděkování

Dne 16. března Oddělení dětské he-
matologie a hematoonkologie Kliniky 
dětského lékařství FNO obdrželo část-
ku 12 700 Kč - příspěvek zaměstnanců 
FNO a přátel RNDr. Ludmily Nováčkové.  
Za všechny pracovníky Oddělení dětské he-
matologie a hematoonkologie bych rád vy-
jádřil upřímné poděkování všem, kteří svým 
darem přispěli ke zlepšení péče o naše děti. 
Zaměstnanci Ústavu klinické biochemie, 
Ústavu klinické hematologie, včetně odbě-
rového centra, Ústavu klinické farmakolo-
gie, Ústavu soudního lékařství, Oddělení 
systémové podpory a přátelé RNDr. Ludmi-
ly Nováčkové zaslali finanční obnos našemu 
pracovišti na výslovné přání RNDr. Nováčko-
vé, která už bohužel není mezi námi. 
Věřte, že si vašeho zájmu o potřeby našich 
pacientů velmi vážíme. 

Prim. MUDr. Bohumír Blažek
Oddělení dětské hematologie  

a hematoonkologie
Klinika dětského lékařství FNO

Světový den 
ledvin
Světový den ledvin s datem 10. března 2011 je  
v České republice organizován pod záštitou České 
nefrologické společnosti. 
Hemodialyzačně - transplantační oddělení Interní 
kliniky FNO se už po několikáté zapojilo do této 
preventivní akce pro širokou veřejnost, pacienty, 
rodinné příslušníky a přátele dialyzovaných paci-
entů. 
V  tento den mohli zájemci navštívit naše nefro-
logické ambulance, návštěvníkům byla nabídnuta 
možnost rozhovoru s lékaři a sestrami o proble-
matice prevence a léčby onemocnění ledvin, včet-
ně léčby dialýzou, a o dalších aktivitách zaměře-
ných na podporu dialyzovaným pacientů. Všichni 
účastníci mohli také využít nabídku bezplatného 
vyšetření hladiny krevního cukru, moči a kontroly 
krevního  tlaku.

MUDr. Ivo Valkovský
primář Hemodialyzačně-transplantačního odděle-

ní Interní kliniky FNO

Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík,  CSc. 

Zcela nečekaně nás 8. března 2011 navždy 
opustil profesor MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., 
vynikající chirurg, moudrý a laskavý člověk, 
který se celým svým profesionálním životem 
zapsal do historie Fakultní nemocnice Ostrava 
a Ostravské univerzity v Ostravě, kde patřil  
k zakladatelům Zdravotně – sociální  fakulty 
Ostravské univerzity a stál u zrodu Lékařské 
fakulty OU.
Již během studia se zajímal o medicínu hlou-
běji, než  běžní studenti, pracoval jako pomoc-
ná vědecká síla u známého ortopeda prof. Dr. 
Pavlíka a také v té době publikoval svou první 
odbornou práci, Klippel-Feilův syndrom, která 
byla ohodnocena na studentské celostátní kon-
ferenci jako nejlepší. 
Svou chirurgickou dráhu zahájil v nemocnici  
v Hranicích, o rok později již působil v chirur-
gickém oddělení tehdejší Závodní nemocni-
ce Vítkovických železáren. Během této doby 
získal chirurgickou atestaci prvního i druhého 

stupně (1962, 1968). V roce 1970 odešel na 
chirurgické oddělení tehdejšího KÚNZ v Ostra-
vě-Zábřehu, jež vedl primář doc. MUDr. Kamil 
Typovský, CSc. Pod jeho vedením pokračovala 
specializace prof. MUDr. Mayzlíka na cévní chi-
rurgii. Dalším významným datem je rok 1983, 
kdy získal hodnost kandidáta věd. Jeho vědec-
ko-pedagogická práce mohla pokračovat až po 
roce 1989, habilitoval v roce 1994 v Olomouci 
a v roce  1999 byl jmenován profesorem  chi-
rurgie. 
Na vrcholu  oficiálních  ocenění práce profe-
sora Mayzlíka je nepochybně čestné členství 
ve flebologické společnosti od října 2004, dále 
čestné členství v angiologické společnosti   
a především ocenění České chirurgické spo-
lečnosti, která mu na mezinárodním českém 
chirurgickém kongresu v září letošního roku 
udělila prestižní Maydlovu medaili. Doc. MUDr. 
Karel Havlíček, CSc., tehdejší předseda České 
chirurgické společnosti, k tomu řekl: „Toto 
ocenění vám bylo uděleno pro vaši vysokou 
morální a lidskou kvalitu, nezvyklou kultivova-
nost  projevu, výjimečné chirurgické mistrov-
ství a celoživotní nelehkou práci  předního 
chirurga  a vysokoškolského učitele. Dokázal 
jste téměř dokonale spojit vysoké chirurgické 
mistrovství  a laskavost moudrého člověka.“ 
Tato slova mluví za vše.

Odchod pana profesora MUDr. Jaroslava May-
zlíka, CSc., zarmoutil jak nás kolegy a kolegy-
ně, tak i jeho pacienty. Čest jeho památce!

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,  
Traumatologické centrum FNO

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.,  
Chirurgická klinika FNO

Zahraniční spolupráce Lékařské fakulty OU se 
rozvíjí prakticky od roku 1998, kdy byla uzavřena 
první mezinárodní smlouva o vzájemné spolupráci 
s University of Kuopio (Finsko) v rámci tehdejší 
Zdravotně sociální fakulty. V současné době je Lé-
kařská fakulta zapojena do několika zahraničních 
programů. 
V rámci programu Erasmus (mobility studentů  
a pedagogů) se mohou vybraní studenti bakalář-
ského, magisterského a doktorského studia (kri-
téria výběru – studijní a jazykové předpoklady) 
zúčastnit 3 až 12měsíčního studijního pobytu  
nebo pracovní stáže na 26 zahraničních vysokých 
školách v 17 evropských zemích a Turecku. Stej-
nou nabídku vysokoškolských institucí mají také 
akademičtí pracovníci Lékařské fakulty OU, kteří 
mohou absolvovat v tomto programu 1 nebo 2tý-
denní výukový pobyt. Za posledních 10 let bylo 
realizováno 111 zahraničních pobytů našich stu-

dentů a 136 výukových pobytů pedagogů. 
Lékařská fakulta je také zapojena do dvou meziná-
rodních intenzivních programů EU (IP), které jsou 
zpravidla organizovány jako čtrnáctidenní pracovní 
setkání 50 - 60 vysokoškolských studentů a jejich 
pedagogů z různých zemí. V rámci IP probíhají na 
pořádajících zahraničních univerzitách odborné 
přednášky, exkurze, diskusní skupiny, worksho-
py, prezentace jednotlivých zemí a také společný 
kulturní program. Za posledních 5 let participova-
lo v intenzivních programech 30 našich studentů  
a pedagogů. 
Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi 
Lékařskou fakultou OU a zahraniční vysokoškol-
skou institucí (Northern Arizona University, USA; 
Narh-Bita School of Nursing, Ghana; National Tai-
pei College of Nursing, Taiwan; National Institute 
of Public Health and Community, Madagaskar) 
jsou realizovány zpravidla 2 až 4týdenní stáže 

studentů studijního programu ošetřovatelství.  
V rámci výměnných pobytů studenti participují na 
výuce i praxi, zúčastňují se mezinárodní letní školy 
a jiných odborných akcí pořádaných hostitelskou 
institucí. 
Zahraniční spolupráce je na LF OU rozvíjena také 
ve studijní a výzkumné oblasti. Od akademic-
kého roku 2008/2009 studují na naší fakultě ve 
společném studijním programu posluchači oboru 
fyzioterapie University L.U.de.S. Lugano Pazzallo 
(Švýcarsko), v příštím akademickém roce bude za-
hájeno studium v angličtině v programu ošetřova-
telství pro zahraniční studenty. V současné době 
jsou připravovány na fakultě dva větší výzkumné 
projekty s participací zahraničních expertů. 

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Pařízkovy dny

Informace  
o personálních 
změnách

S účinností od 1. 3. 2011 byli ředitelem  
FN Ostrava obsazeni:
• MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., do funk-

ce zástupce primáře pro léčebnou péči 
Traumatologického centra.

• MUDr. Milan Šír do funkce zástupce pri-
máře pro výchovnou a vědeckou činnost 
Traumatologického centra.

Na základě výsledku výběrového řízení na 
přednostu kliniky TRN nebyl výběrovou ko-
misí doporučen do funkce stávající přednos-
ta MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.  S účinností 
od 1. 3. 2011 byl výkonem funkce pověřen 
MUDr. Bedřich Porzer.

S účinností od 7. 2. 2011 byla pověřena výko-
nem funkce primářky Popáleninového centra 
FNO MUDr. Iva Zámečníková.

Ing. Lenka Nétková
náměstkyně ředitele pro personální řízení

Další ročník mezinárodní konference s názvem 
Pařízkovy dny proběhl ve dnech 17. a 18. března 
v Nové aule VŠB-TUO. Akce byla tentokrát zamě-
řena na téma poruchy hemostázy v každodenní 
klinické praxi a buněčná terapie v nehematologic-
kých indikacích.

Workshop s 
operací v přímém 
přenosu  
Live operaci artroskopie čelistního kloubu mohli  
v pondělí 4. dubna sledovat účastníci workshopu  
s názvem Onemocnění, diagnostika a terapie 
čelistního kloubu. Organizátorem akce, která se 
konala v malé posluchárně Domova sester, byla 
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO. 
„Kromě toho proběhly přednášky stomatochirur-
ga, ORL lékaře, neurologa a rehabilitačního pracov-
níka,“ doplňuje MUDr. Jan Štembírek a dodává, 
že účastníky workshopu byli lékaři a sestry ORL, 
neurologie, stomatochirurgie a rehabilitace z FNO 
a nemocnic z Třince, Ostravy-Vítkovic a Ostravy-
Fifejd. „Videokonference, jež nám umožnila uká-
zat operaci větší skupině lidí a přitom komunikovat  
s operatérem, se setkala s pozitivními ohlasy 
účastníků. Ti ocenili také dobré technické zázemí 
konference. Proto bych rád poděkoval Bc. Hyn-
čicovi, technikům a vůbec všem, kteří workshop 
pomohli připravit,“ uzavírá MUDr. Štembírek.

- gl -
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tak také v účast Dr. El-Gendiho na ostravských 7. 
dnech miniinvazivní chirurgie s přednáškou ohled-
ně léčby hepatocelulárního karcinomu jater ne-
vhodného k perkutánní radiofrekvenční ablaci.  
Z dalších prezentací lze zmínit četnou spoluúčast 
na prezentacích např. na kongresu asijské  hepa-
to-pancreto-biliární společnosti v Bangkoku v roce 
2009, na mezinárodním chirurgickém týdnu v aus-
tralském Adelaide v roce 2009, dále v King Husse-
in institutu jordánského Ammanu v roce 2009, na 
meetingu egyptské hepato-pankreato-biliární spo-
lečnosti v Port Said v Egyptě v roce 2010 či na 15. 
kongresu evropské společnosti pro chirurgickou 
onkologii v Bordeaux ve Franci v roce 2010.
Abychom se nevěnovali pouze nástrojům pro léč-
bu jaterních lézí, které byly prvotním impulsem, 
musíme se zmínit i o dalších nástrojích používají-
cích RF energii. Je to především Endoblate, katetr 
sloužící k aplikaci RF energie u solidních nádorů 
GIT, který je určen k paliativní terapii pacientů  
s inoperabilním karcinomem rekta. Ve spolupracu-
jící mezinárodní skupině se nám podařil největší 
úspěch – publikace v prestižním impaktovaném 
časopise Diseases of the Colon and Rectum.
Kromě úspěchů, kam společné přednášky na svě-
tových kongresech a publikace v zahraničních pe-
riodicích jednoznačně řadíme, musíme poukázat  
i na to, co se nám nepovedlo. Především je to po-
kračování ve studii Endoblate, kde jsme chtěli spe-

cifikovat kvalitu života 
u pacientů s karcino-
mem rekta po založe-
ní stomie ve srovnání  
s léčením pacientů po-
mocí ablace Endoblate. 
Zde musíme přiznat, 
že ve studii se účastní 
prozatím nedostateč-
ný počet nemocných, 
a to především proto, 
že u pacientů je jed-
noznačně preferována 
radikální chirurgická 
léčba a teprve nemoc-
ným neúnosným k této 
terapii může být nabíd-
nuta účast ve studii. 
Jako prozatímní další neúspěch možno považovat 
studii dalšího nástroje z Hammersmith Hospital, 
a to Endo HPB. Zde se jedná o endoskopický 
katetr, jenž pomocí ERCP umožňuje provádět ra-
diofrekvenční paliativní ablaci tumoru u pacientů  
s karcinomem pankreatu, kteří nejsou indikováni 
k radikální terapii. Zde jako možný důvod nedosta-
tečného počtu pacientů můžeme uvést zavedení 
moderního způsobu léčby, tedy radioterapii pomo-
cí CyberKnife. I tento důvod můžeme akceptovat 
jako logický. 

Na základě nabytých 
zkušeností s RF ab-
lací jsme se v roce 
2008 rozhodli oslovit 
s nabídkou kolegy  
z VŠB-TUO. Zde mu-
sím připomenout vel-
ký podíl, který měl na 
navázání spolupráce 
prof. MVDr. Petr Kle-
ment, Ph.D. Je i jeho 
velkou zásluhou, že 
došlo k vytvoření spo-
lečného týmu mezi 
chirurgickou klinikou 
FNO a VŠB – Technic-
kou univerzitou Os-
trava (Centrum trans-

Multioborová spolupráce ve Fakultní nemocnici Ostrava vede k vynikajícím výsledkům
V roce 2003 začala být v rámci Chirurgické 
kliniky FNO při léčbě pacientů s nádorovým 
onemocněním jater používána radiofrekvenční 
ablace, jež spočívá ve využívání elektrického 
proudu. Ten vytváří tepelnou energii, která uza-
vírá veškeré cévy, a ty pak při řezu skalpelem 
nekrvácejí. Teplo v podstatě pomůže vytvořit 
prostor, v němž pak lze vést řez skalpelem. Za 
normálních okolností, kdy je veden řez skalpe-
lem přímo do jater, dochází k masivnímu krvá-
cení i k případnému úniku žluči. 
Metodu radiofrekvenční ablace lze využívat  
u primárních nádorů, které vycházejí přímo z ja-
ter, a také u sekundárních v podobě metastáz. 

Česká republika je na jednom z předních míst ve 
výskytu kolorektálního karcinomu, což se odráží 
i v počtu pacientů s metastázami nádorů tlusté-
ho střeva a konečníku. Právě u těchto pacien-
tů je metoda radiofrekvenční ablace používána 
nejčastěji. Fakultní nemocnice Ostrava v tomto 
směru spolupracuje i s dalšími nemocnicemi re-
gionu, které do FNO mohou posílat onkologické 
pacienty s uvedenou diagnózou.
Radiofrekvenční ablace začala být používána 
při otevřené operativě (klasicky vedený průběh 
operace), nicméně v posledních letech je zhruba  
u 20 % pacientů prováděna také laparoskopicky. 
Chirurgická klinika FNO úzce spolupracuje s On-

kologickou klinikou FNO, v posledních 7 letech 
probíhá tzv. multidisciplinární mítink, na němž 
se schází onkologové, chirurgové a rentgeno-
logové, aby stanovili léčbu na míru každému 
pacientovi. Poté, co se součástí Onkologické 
kliniky FNO stal CyberKnife, možnosti lékařů se 
podstatně rozšířily a mohou provádět zákroky, 
které do té doby nebylo možné realizovat. 
Před několika lety FNO navázala spolupráci  
s VŠB-TUO, která směřuje k vývoji nového typu 
nástroje využívaného při radiofrekvenční ablaci. 
Více v článku MUDr. Petra Vávry, Ph.D., a Ing. 
Marka Penhakera, Ph.D.

Stav  použití  radiofrekvenční  energie  ve  FNO
První použití radiofrekvenční energie (RF) ve FN 
Ostrava spadá do roku 2003, kdy jsme ve spolu-
práci chirurgů a rentgenologů využívali RF ablaci  

k paliativní léčbě jaterních metastáz. Tato technika 
byla prováděna u pacientů pod CT kontrolou, nebo 
i na operačním sále při operaci klasickým způso-
bem. V roce 2005 jsme použili RF ablaci jaterních 
tumorů i za kontroly laparoskopické. Přibližně  
v této době si složitost a důležitost interpretace 
čtení CT skenů vynutila první konzultace chirurgů, 
rentgenologů a onkologů, a postupem času tak 
došlo k založení dnes již neodmyslitelné meziobo-
rové spolupráce ve formě MDT Meetingů. 
Výrazným pokrokem ve vývoji použití RF energie 
byl rok 2006, kdy jsme měli možnost se seznámit 
s profesorem Nagy A. Habibem a jeho metodou 
využití radiofrekvenční energie ne pouze k palia-
tivní ablaci (spálení) tumorů, ale také k radikální 
resekci jaterních lézí. Rozdíl mezi pouhou paliativ-
ní ablací a RF asistovanou resekcí ložisek je pro 
další osud pacienta podstatný, bohužel stále řada 
lékařů nerozlišuje rozdíl mezi těmito dvěma zcela 
rozličnými postupy. 
Díky úzké spolupráci s Imperial College London se 
chirurgická klinika FNO stala významným partne-
rem pro řadu studií použití RF energie pro otevře-
né resekce jater. Protože naše pracoviště je vý-
razně orientováno směrem k miniinvazivitě, byly 
tyto zkušenosti využity i při dalším vývoji nových 
nástrojů, především při použití laparoskopické for-
my Habibovy jehly. S použitím této metodiky, kte-

rou jsme zavedli do praxe v roce 2007, má naše 
pracoviště jedny z největších zkušeností v Evropě. 
Výsledkem naší práce pak logicky byly prezenta-
ce této nové techniky, u které upřednostňujeme 
kombinaci manuálně asistované laparoskopické 
chirurgie a RF resekce jaterní tkáně. Tyto zkuše-
nosti jsme prezentovali na řadě domácích i světo-
vých kongresů, např. v Praze na pátém Českém 
chirurgickém sjezdu v roce 2008 či v Japonsku na 
11. světovém kongresu endoskopické chirurgie  
v Jokohamě ve stejném roce. Zde jsme prezento-
vali dvě práce o propojení technik radiofrekvenční 
resekce jater a manuálně asistované laparoskopic-
ké chirurgie.  
Z doby společného studia a práce na londýnské 
univerzitě vznikla i další velice těsná spolupráce, 
která pokračovala i po ukončení pobytu, a to spo-
lupráce s Dr. Ahmedem El-Gendim z Univerzitní 
nemocnice v Alexandrii. Jako spoluautoři jsme se 
podíleli na jeho práci, kdy prezentoval naše zkuše-
nosti na konferenci v Kuwaitu a v egyptské Ale-
xandrii. Na tomto kongresu v roce 2008 byla naše 
práce oceněna hlavní cenou „EL SAHWI AWARD 
FOR BEST RESEARCH“. 
Těsná spolupráce s Dr. El-Gendim dále vyústila 
jak v naší účast na kongresu egyptských chirurgů  
v Ain El Sokhna v roce 2009 (práce s tématem mi-
niinvazivní chirurgie kolorekta v České republice), 

Redukce chyb ve zdravotnictví se stala hlavním cílem zdravotnických pracovníků na celém světě (I.)

Světové studie orientované na problematiku 
zdravotnických pracovníků naznačují, že pochy-
bení v současném systému zdravotnictví je nevy-
hnutelné. V České republice se s náznaky nespo-
kojenosti se současnou situací objevuje zvýšený 
zájem o problematiku chyb a omylů ve zdravot-
nictví. Pochybení při poskytování zdravotní péče 
představuje pro pacienty skutečné nebezpečí…

Světová aliance pro bezpečí pacientů vypracova-
la v rámci zajištění bezpečnosti postupy a mecha-
nismy, které jsou zaměřeny na příkladné řešení  

v této oblasti. K tomu, aby bylo možné chyby 
identifikovat, vyhodnotit a zajistit preventivní 
nebo nápravná opatření, slouží „SYSTÉM PRO 
HLÁŠENÍ A EVIDENCI MIMOŘÁDNÝCH UDÁ-
LOSTÍ“. 

Výzkum výskytu a příčin pochybení ve zdravot-
nictví je relativně mladý – větší pozornost tomuto 
problému byla věnována až v posledních deseti 
letech. Nicméně na problematiku bezpečného 
prostředí pro pacienta a na prevenci chyb upo-
zornila již v dávné minulosti britská zdravotní 
sestra Florence Nightingalová. Tato zakladatelka 
moderního ošetřovatelství poukazovala na rizika 
plynoucí z poskytované péče a nutnost zajištění 
bezpečného prostředí pro pacienta i personál,  

a to již v  roce 1853, kdy probíhala Krymská vál-
ka.
Vzhledem k tomu, že sledování nežádoucích 
událostí se stává jednou z priorit zdravotnických 
systémů napříč Evropou, rozhodli jsme se zana-
lyzovat současnou situaci v problematice hlášení 
nežádoucích událostí ve FNO s porovnáním po-
žadavků WHO, SAK a JCI. A na základě výsledků 
analýzy dále vytvořit návrh na nový systém hláše-
ní nežádoucích událostí s následným propojením 
Fakultní nemocnice Ostrava s Národním systé-
mem sběru hlášení nežádoucích událostí, který 
zajišťuje kabinet veřejného zdravotnictví 3. Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy (LFUK), a podpořit 
tak výzkum ve sledování nežádoucích událostí na 
národní úrovni.

Pilotní provoz národního systému garantovaný 
LF UK byl spuštěn v červnu roku 2009. Srovná-
vací data pocházejí z centrální anonymizované 
databáze Národního systému pro hlášení nežá-
doucích událostí, jejíž vytvoření bylo financováno 
Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektů 
kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů. Klí-
čovým motivem pro vytvoření této databáze je 
snaha porozumět příčinám nežádoucích událostí 
při poskytování zdravotní péče a účinně zabránit 
jejímu opakovanému vzniku a následkům. Tento 
záměr je realizován pomocí centrálního systému 
včasné reakce na nežádoucí události a sdílením 
zkušeností o preventivních opatřeních mezi jed-
notlivými nemocnicemi.
Benchmarking mezi nepovinně zúčastněnými 

zdravotnickými zařízeními probíhal v 1. a 2. čtvrt-
letí roku 2010. Byla analyzována data od 1. led-
na 2010 do 30. června 2010. Z důvodu dodržení 
anonymity jsou zdravotnická zařízení zakódována 
šesticifernými kódy tak, aby třetí strana nedo-
kázala zjistit, kterého zdravotnického zařízení se 
údaje týkají. Do projektu bylo zapojeno 16 zdra-
votnických zařízení z celé ČR. Při aktuální situaci 
lze předpokládat, že množství nahlášených nežá-
doucích událostí je přímo úměrné stupni rozvoje 
kultury bezpečí pro pacienta a personál v daném 
zdravotnickém zařízení. Nadprůměrný počet na-
hlášených nežádoucích událostí je spíše pozitiv-
ním jevem a svědčí o dobré edukaci a motivaci 
pracovníků daného zařízení, než jak se někteří 
lidé mnohdy mylně domnívají, že svědčí o sníže-

né kvalitě poskytované péče. Z vygenerovaných 
dat bylo možné alespoň orientačně získat pově-
domí o množství událostí podle velikosti nemoc-
nice k srovnání s počtem nežádoucích událostí 
ve vlastním zdravotnickém zařízení. 
Na základě prvních zkušeností vyhlásilo Minister-
stvo zdravotnictví ČR povinnost zapojení všech 
nemocnic do projektu Národního systému hláše-
ní nežádoucích událostí. Sledování nežádoucích 
událostí bude řízeno jednotnou standardizovanou 
metodikou v souladu s metodickým pokynem 
uveřejněným ve Věstníku MZ ČR (listopad 2010, 
částka 10). Tímto projektem Česká republika plní 
část Doporučení o bezpečnosti pacientů, vyda-
ného Radou Evropské Unie v průběhu českého 
předsednictví EU v červnu 2009.

Mimořádné nežádoucí události 
ve FNO

feru technologií), kdy výsledkem mnohaměsíční 
spolupráce byl vývoj nového nástroje určeného  
k resekci jaterních lézí a současně šetřícímu zdra-
vou jaterní tkáň. Vývoj tohoto nástroje byl ukončen 
v roce 2010 podáním „OZNÁMENÍ O VYTVOŘENÍ 
PŘEDMĚTU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ“  
s názvy patentů „Radiofrekvenční operační nástroj 
s optimalizovaným rozložením elektrodových jehel 
pro lineární aplikaci“ a „Radiofrekvenční operač-
ní nástroj pro čtyřcentimetrovou polosférickou 
aplikaci“. V současné době probíhá společně  
s  Oddělením pro vědu a výzkum FNO komunikace  
s Veterinární klinikou v Brně ohledně možnosti za-
hájení testů na zvířeti. 
Domníváme, že takováto mezinárodní spolupráce 
je nanejvýš prospěšná jak pro samotné lékaře, tak 
také pro prezentaci Fakultní nemocnice Ostrava 
či Lékařské fakulty Ostravské univerzity. O tom, 
že nastoupená cesta je správná, svědčí i poslední 
přednáška, vyzvaná představiteli Imperial College 
London, kterou jsme přednesli na koloproktologic-
kém kongresu v Bělehradě, i pozvání profesora 
Youry Shelygina k prezentaci výsledků laparosko-
pických resekcí jater s použitím RF energie ve Sta-
te Research Center of Coloproctology v Moskvě. 

 
MUDr. Petr Vávra, Ph.D.,  FNO a LF OU 

Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB-TUO
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Ambulance ve FNO pro diagnostiku a léčbu 
Parkinsonovy choroby ve FNO je jediná pro celý region
Třes rukou a někdy i nohou, ztuhlost, snížená 
pohyblivost, voskový obličej, zhoršená mluva, po-
lykání, pomalost, neobratnost, únava a další. Par-
kinsonova choroba. Přichází nenápadně, pomalu 
a plíživě. Její první projevy bývají nespecifické. 
Nikdo zatím přesně neví, odkud přichází a proč, ni-
kdo ji zatím neumí vyléčit, jen zmírnit její příznaky. 
Poprvé ji popsal roku 1817 londýnský lékař James 
Parkinson, po němž získala své jméno. 
Lékaři jsou schopni pomocí léků mírně zlepšit 
stav nemocného, ale záleží i na dalších faktorech. 
„Pro parkinsoniky je důležitá pohybová aktivita  
a samozřejmě i  psychosociální podpora, proto 
se snažíme společně s ostravským Klubem par-
kinsoniků zapojovat všechny nemocné do spo-
lečných aktivit,“ vysvětluje MUDr. Petra Bártová, 
Ph.D., z Neurologické kliniky FNO specializující 
se právě na léčbu Parkinsonovy choroby a garant 
Klubu parkinsoniků Ostrava. Paní Anna Koleková  
z ostravského Klubu parkinsoniků ji doplňuje: „Po-
řádáme pravidelná cvičení každý čtvrtek od 15 ho-
din na rehabilitační klinice  FNO. Další cvičení pak 
probíhá každé pondělí od 16 hod. ve Sportovním 
areálu v Bystřici nad Olší a každou středu cvičíme 
i v Novém Jičíně.“ Členové ostravského Klubu 

parkinsoniků se scházejí pravidelně každé první 
úterý v měsíci od 15 hod. v Biskupském gymná-
ziu v Ostravě-Porubě. Klub pořádá také besedy, 
přednášky, společné výlety, květnovou „olympiá-
du“ a prezentaci ke  Dni PN v Domě knihy Librex  
v Ostravě. „Zúčastňujeme se ale i akcí jiných klubů 
jako např. Baťova kanálu, výstupu na Říp, Parkin-
soniády v Dubňanech, soutěže ve stolním tenisu  
v Olomouci a podobně. Účast na pořádaných ak-
cích jinými kluby si hradíme sami z vlastních pro-
středků, jsme proto vděčni za jakoukoli podporu.“ 
Občanské sdružení Parkinson Praha, které sdru-
žuje přes 20 klubů z celé České republiky, eviduje 
již skoro 2500 členů a počty stoupají. „Ostravský 
Klub parkinsoniků byl založen v roce 1999 ve FNO. 
Zpočátku jsme měli něco málo přes 20 členů, dnes 
se k nám hlásí přes 250 parkinsoniků a jsme nej-
větším klubem v republice. Naším cílem je zlep-
šovat životní podmínky nemocných parkinsoniků 
a jejich blízkých. Snažíme se jim pomoci zvýšit 
jejich sebevědomí, učit je žít s touto i při intenzívní 
léčbě postupující nemocí a bojovat s ní… Proto 
podporujeme hlavně projekty, které posilují sa-
mostatnost a aktivní stránky života nemocných,“ 
pokračuje paní Koleková. Lidé podle ní tuto nemoc 

příliš neznají a z nevědomosti reagují při setkání  
s parkinsonikem neadekvátně, což nemocným 
není příjemné a ti se pak uzavírají do sebe. 
Co tedy nemoc způsobuje? „Jde o záludné 
neurologické onemocnění, které může potkat 
kohokoliv. Většinou se s touto nemocí setkáva-
jí především lidé starší, ale v léčení máme i lidi  
v produktivním věku. Jde o špatnou souhru pro-
cesů hluboko v mozku, které vedou k poruše 
automatických pohybových aktivit s projevy ty-
pickými pro Parkinsonovu chorobu. Přenos vzru-
chů zajišťuje tzv. dopamin, pokud člověk trpí jeho 
nedostatkem, je velká pravděpodobnost, že se  
u něj rozvine výše uvedené onemocnění,“ popi-
suje MUDr. Petra Bártová, Ph.D. „Nemoc se ze 
začátku někdy obtížně diagnostikuje, proto se 
snažíme nejprve vyloučit možnost jiného onemoc-
nění. Pacient projde neurologickým vyšetřením, 
ale k diagnostice je důležitá i anamnéza pacienta, 
podrobný popis příznaků a průběhu onemocnění, 
věk a další. V současnosti mnohem více pacientů 
a lékařů je informováno o možnostech vyšetření  
a léčby na specializovaných pracovištích, kam pa-
tří i naše extrapyramidová ambulance  ve FNO.“  
Více na  http://www.parkinson-cz.net. -hal-

Zájem o vyšetření krve v Avionu byl obrovský! 

Neznáte svou krevní skupinu? Zvažujete, že se 
stanete dárcem krve nebo plazmy, a nevíte, jak na 
to? Lidé, kteří ve dnech 4. až 6. dubna navštívili je-
dinečnou akci Krevního centra FNO, jež probíhala 
uprostřed největšího nákupního centra na Mora-
vě, Avion Shopping Parku v Ostravě, už všechny 
odpovědi na své otázky znají… 
„Zájem lidí o informace týkající se dárcovství krve 
i o zjištění krevních skupin je obrovský. Přicházejí 
lidé všech věkových skupin od mladých až po se-
niory,“ hlásila už druhý den konání akce v obchod-
ním centru Bc. Naděžda Kalužová, marketingová 
pracovnice Krevního centra FNO, která dodala, že 
hned první den přišlo na zjištění krevní skupiny 

přes 130 lidí. Ti se zá-
roveň vyptávali nejen 
na dědičnost krevních 
skupin, ale i na pod-
mínky, které musejí 
jako případní dárci 
splňovat. „Dnes jsme  
s kolegyní během prv-
ní hodiny udělaly přes 
35 vyšetření krevních 
skupin, takže předpo-
kládáme, že do večera 
včerejší hranici 130 lidí 
možná překonáme,“ 
dodává s úsměvem 
laborantka Krevního 
centra Ilona Sněhoto-
vá, která lidem mimo 
jiné vysvětluje i princip této orientační zkoušky 
krevních skupin. „Teď to malinko píchne,“ infor-
muje další zájemkyni o zjištění krevní skupiny 
druhá zdravotní sestra z Krevního centra Dagmar 
Hiltavská. 
„Kdysi dávno jsem byla u lékaře a on mi v rám-
ci vyšetření krve udělal i zkoušku krevní skupiny, 
ale už si opravdu nepamatuji, jakou skupinu mám. 
Tuším, že asi A,“ říká paní Pavla z Ostravy. Další 
zájemkyně o určení krevní skupiny, paní Leona  
z Havířova, přiznává, že sama krev už v životě po-
třebovala. „Přestože mi osobně krev dárce v ži-
votě pomohla, necítím se na to, stát se jím sama. 
Ale manžel je aktivním dárcem, tak si říkám, že 
alespoň jeden v rodině,“ pokračuje s úsměvem 
paní Leona. 
„Ostraváci jsou nejlepšími dárci v republice,“ 
dodává Bc. Kalužová. „Kdykoli je potřebujeme, 
ochotně dorazí a pomohou. Díky těmto aktivním 
dárcům, kterých v současné době máme 13 tisíc 
(to jsou ti, kteří v uplynulých dvou letech byli mi-
nimálně jedenkrát na odběru), máme naši krevní 

banku tzv. pod kontrolou. Registrujeme však také 
dalších zhruba 15 až 18 tisíc neaktivních dárců. 
Někteří z nich také čas od času přijdou a pomo-
hou…“ 
Kdo akci nestihl, může získat potřebné informace  
i na bezplatné informační lince Krevního centra 
800 260 004 nebo na http://www.fno.cz/krevni-
centrum/o-krevnim-centru.  -hal-

Intenzivní péče o kriticky nemocné pacienty  
24 hodin denně…
Úsek resuscitace (ARO) pro komplexní resusci-
tační péči všem kriticky nemocným s šesti lůžky 
a potřebným moderním vybavením, dvě jednotky 
intenzivní péče (JIP1 a JIP2) pro pacienty s akut-
ním selháním nebo s hrozícím selháním životních 
funkcí s 11 lůžky, dva dospávací pokoje s celkem 
12 lůžky a 35 pracovišť anesteziologické péče v 
rámci celé FNO – to je Anesteziologicko-resusci-
tační klinika, kde je již od roku 2004 vrchní sestrou 
Mgr. Dana Streitová. Pod kliniku spadají také dvě 
anesteziologické ambulance a Centrum pro studi-
um a léčbu bolesti. Ročně zde na obou JIP zabez-
pečí péči zhruba 1100 pacientům v ohrožení života 
a o dalších zhruba 200 kriticky nemocných pečují 
v rámci ARO.  „V současné době zde máme 135 
nelékařských zdravotnických pracovníků, většina  
z nich má PSS v oboru ARIP nebo vysokoškolské 
vzdělání, které je pro tuto vysoce specializova-
nou  práci důležité. Zdejší sestry a zdravotničtí 
záchranáři zabezpečují komplexní péči o kriticky 
nemocné pacienty, což znamená, že musí zvládat 
nejen běžné úkony týkající se hygieny, základního 
ošetření a péče, ale musí ovládat a znát všechny 
důležité přístroje, na které jsou tito lidé napojeni, 
abychom jim stabilizovali životní funkce. Navíc 
musí mít naprosto přesný odhad, zda situaci ještě 
zvládnou sami nebo je nutné zavolat lékaře,“ po-
pisuje náročnost práce zdejšího ošetřovatelského 
personálu, který na odděleních ARO a JIP slouží  

v třísměnném pro-
vozu, Mgr. Streitová, 
která je původně dět-
skou sestrou. Tento 
obor také vystudovala 
na SZŠ v Šumperku 
a po škole odjela za 
manželem do Prahy, 
kde pracovala na dět-
ském oddělení v ne-
mocnici Motol. „Po 
narození vlastních dětí 
jsme se však vrátili 
zpět do Ostravy a já 
jsem po mateřské  
v roce 1988 nastoupi-
la na dětské oddělení 
do Městské nemocnice na Fifejdách, kde jsem 
se poprvé dostala k intenzivní pediatrické péči.  
V roce 1997 se pak otevíralo dětské ARO ve FNO, 
a tak jsem nastoupila sem jako zdravotní sestra,“ 
pokračuje paní Dana, která se o tři roky později 
stala staniční sestrou dětského oddělení ARO,  
o 3 roky později vrchní sestrou samostatného 
oddělení OPRIP a v roce 2004 pak vrchní sestrou 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Mezitím vy-
studovala PSS v oboru ARIP, bakalářské a násled-
ně magisterské studium v oboru ošetřovatelství 
a na podzim letošního roku dokončí postgraduál-

ní studium (Ph.Dr.). Kromě toho je od roku 1999 
také koordinátorkou transplantačního centra. Je-
jím úkolem je zorganizovat průběh odběru orgánů  
u zemřelých dárců a následné transplantace led-
vin.  „Od roku 2005 zde působí pracovní skupi-
na pro prevenci sepse, která zajišťuje semináře 
a edukaci zdravotnického personálu v rámci celé 
nemocnice. Výsledky jsou velmi dobré.  A každé 
dva roky pořádáme také Sjezd zdravotnických pra-
covníků v oboru ARIP, kterého se účastní až 350 
lidí,“ dodává na závěr Mgr. Dana Streitová, vrchní 
sestra Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNO.

Řešíme rozšíření a sjednocení kliniky
Porodní sály a oddělení rizikového a patologického 
těhotenství jsou asi nejznámější části Porodnicko-
gynekologické kliniky FNO. A to mimo jiné i proto, 
že tato klinika je jedním z 12 perinatologických 
center v ČR, což znamená, že zajišťuje komplexní 
péči o těhotné ženy s rizikovým a patologickým 
těhotenstvím a následně péči 
o předčasně narozená mimin-
ka. Klinika také nabízí soubor 
vyšetření v průběhu těhoten-
ství, která podávají informace 
o stavu plodu v děloze. „Roz-
šířením diagnostiky v prvním 
trimestru těhotenství pomocí 
špičkového ultrazvukového 
přístroje jsme schopni včas (již 
kolem 11 až 12 týdne těhoten-
ství) rozpoznat případné vývo-
jové vady plodu. Výrazně jsme 
tak snížili invazivní vyšetřování 
těhotných žen (odběry plodové 
vody),“ vysvětluje Bc. Markéta 
Omachtová, vrchní sestra Po-
rodnicko-gynekologické kliniky. 
Místní klinika se však může 
pochlubit i tím, že se ji zatím 
netýká celostátní průměrné sni-
žování porodnosti, naopak, má 
pořád vzrůstající charakter. Jen 
v loňském roce se zde narodilo 2269 miminek. 
„K péči o nastávající maminku patří samozřejmě 
i předporodní kurzy, které také nabízíme, a jsme 
přístupní i alternativní formě porodu. Navíc máme 
pravidlo, že rodička má právo na intimitu, takže je 

ji přidělena jedna porodní asistentka a lékař, kteří 
se o ni starají po celou dobu porodu. Samozřejmě 
v případě dlouhého porodu se může stát, že se 
personál obmění.“
Další důležitou součástí kliniky je gynekologie  
a také specializované pracoviště onkogynekolo-

gie, které nejsou součástí této nové budovy z roku 
2002, ale nacházejí se v 8. poschodí nemocnice 
(monobloku). „Toto uspořádání je pro nás nevý-
hodné, protože musíme pacientky opakovaně pře-
vážet na relativně velkou vzdálenost na operační 

sály, které jsou součástí Pavilonu pro matku a dítě. 
Tíží nás také nízká lůžková kapacita na porodním 
oddělení, nedostatek nadstandardních pokojů, kte-
ré nejsou schopny pokrýt potřebu rodiček, a zcela 
chybějící samostatné oddělení pro těhotné ženy,.
Ale v současné době již řešíme rozšíření a sjedno-

cení naší kliniky,“ pokračuje 
Bc. Omachtová, která v sou-
časnosti vede 107členný tým 
nezdravotnického personálu. 
„Klinika také zajišťuje péči  
v oblasti urogynekologie, dět-
ské a dorostové gynekologie 
a disponuje i cytologickou la-
boratoří, která je důležitá pře-
devším v oblasti onkogyneko-
logie,“ dodává na závěr zdejší 
vrchní sestra, která původně 
vystudovala obor dětská se-
stra v Ostravě-Vítkovicích. 
„Po škole jsem pracovala 
v havířovské nemocnici na 
dětském oddělení. Pak jsem 
absolvovala dvouleté speci-
alizační studium na porodní 
asistentku, po jehož ukončení 
v roce 1995 jsem nastoupila 
na porodní sál Porodnicko-
gynekologické kliniky FNO.“  

V roce 2004 se stala staniční sestrou suprkonzili-
árních ambulancí a o čtyři roky později vrchní sest-
rou celé kliniky. Mezitím vystudovala specializační 
studim a bakalářské studium v oboru porodní asis-
tence, nyní pokračuje v magisterském studiu…
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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

V  dubnu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové:   
    
Helena Šipková
Šárka Boháčová
Tomáš Kratina
MUDr. Michal Kalčík
Lenka Lužová
Bc. Naděžda Kalužová
Alena Ulčáková
Miroslav Kocián
Radomíra Prasková

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši 
nemocnici vykonali, a  do  dalších  let vám  
přejeme  radost a spokojenost v osobním 
životě.

n    Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Ostra-
vě-Hrabůvce. V dosahu MHD, možnost nastěho-
vání v dubnu 2011. Cena dohodou. Kontakt: 776 
723 164.
n    Pronajmu byt 2+1 v Ostravě-Porubě, Alžírská 
1517. Byt je v žádané, klidné lokalitě. Dům po 
revitalizaci, plastová okna. Cena 7000 Kč včetně 
služeb. Kontakt: 731 415 138. 
n    Prodám útulný byt 3+1 v osobním vlastnictví 
v Ostravě-Porubě. Dům je po revitalizaci, byt po 
celkové rekonstrukci. Luxusní koupelna s vířivou 
vanou, klidná lokalita. Nájem 3700 Kč/měsíc, cena 
1 200 000 Kč. Kontakt: 775 342 123.
n    Pronajmu byt 2+1 (68 m2) se dvěma balkony, 
po rekonstrukci v Ostravě-Hrabůvce, 2. patro s vý-
tahem. Ihned volný. Kontakt: 602 573 150.
n    Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlast-
nictví v Porubě, 7. obvod.  Byt je v 1. patře, v pů-
vodním stavu, 63 m2. Dům je po celkové revitali-
zaci. Nájem  3800Kč, cena 1 250 000Kč. Kontakt: 
605 715 867.

Inzerce zdarma

Možnosti využití aplikace EndNote 

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

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

Malování pomáhá se vyrovnat se smutky… 

Prodám štěňátka IRISH SOFT COATED 
WHEATEN TERRIERA s průkazem původu 
po výborných rodičích. 
V dospělosti  krásná nelínající srst v barvě 
zralého obilí. Velmi milá a přátelská povaha, 
výborný společník, vhodný pro chov doma, 
nevhodný pro chov v kotci či v boudě na 
zahradě.
Cena štěněte: 10 000 Kč.
Kontakt: Darina Barová, 605 422 034,  
e-mail: darina.barova@medicareopava.cz
www.wheaten.cz,www.wheatendarling.cz

Květen bude v Galerii Ametyst patřit malířce Mag-
daleně Musialové, rodačce z Ostravy, která se k 
„opravdovému“ malování dostala zhruba ve dvace-
ti letech. Od útlého dětství však toužila po vzoru 
své maminky stát se malířkou... „Dodnes mám 
maminčiny obrazy ze všech nejraději,“ podotýká 
Madla, jejíž volbu ovlivnilo také studium na vysoké 
škole. Zde navštěvovala ateliér Ivana Titora, díky 
kterému objevila techniku olejomalby a té zůstala 
věrna dodnes. „Řemeslným základům malby mě 
naučil akademický malíř Karel Lepík. Oba pánové 
pro mne otevřeli svět malířství… A protože velmi 
ráda čtu, mnoho mých obrazů vzniká na základě li-
terární inspirace. Některé mé, spíše ranější, obrazy 
obsahují dokonce citace z knih,“ popisuje Madla 
svá díla, která na první pohled působí díky výrazné 
a zářivé barevnosti radostně, při bližším pozorování 
a zamyšlení však divák zjistí, že až tak radostné ne-
jsou. „Čím jsem starší, tím vážnější, nebo, chcete-
li, smutnější a temnější jsou mé obrazy. Ale i tak se 
snažím do každého z nich vtěsnat alespoň nějaký 
náznak naděje. Malování je pro mne způsob, jak se 
se smutky vyrovnat.“ Na výstavě v Galerii Ametyst 
budé po celý květen k vidění zhruba dvacet obra-
zů především z posledních let tvorby této malířky. 

„Některé mám pro jejich barevnost i myšlenku vel-
mi ráda, např. obrazy „Ave“, “LOVE“ nebo “Poz-
dě“. Myslím si, že diváky ale potěší více obrazy jako 
„Duše má“ nebo „Bez lásky není života“, a to právě 
pro jejich lehkost. Mé obrazy jsou takovou nekončí-
cí krajinou a krajinou v krajině. Zapadají do sebe, na-
vazují… Důležité jsou pro mě i barvy, které vnímám 
velmi silně,“ dodává na závěr Madla Musialová, 
která na otázku, proč je právě malířkou, odpověděla  
s úsměvem na rtech citátem malíře Jaroslava Róny:  
„Tuším, že kdybych se setkal u sklenky absinthu  
s Vincentem van Goghem, řekl by mi, že maluje 
prostě proto, aby se nezastřelil o něco dříve…“

-hal-

Dne 8. února 2011 se v zasedací místnosti Do-
mova sester uskutečnila odborná přednáška prof. 
RNDr. Pavla Drašara, DSc., o možnostech využití 
aplikace EndNote pro potřeby publikujících autorů 
z Fakultní nemocnice Ostrava. Jedná se o citač-
ní software pro správu osobních bibliografických 
a webových referencí. EndNote umožňuje mimo 
jiné i automatické prohledávání bibliografických 
databází na Internetu dle klíčových slov, organiza-
ci referencí ve vlastní databázi publikací, vytvoření 
šablon bibliografických citací v MS Word dle po-
žadavků daného odborného periodika a automa-
tické vygenerování vybraných referencí dle zvo-
lené šablony atd. Na základě této přednášky byla  

v nemocnici provedena počátkem března anketa 
mezi zástupci pro vědu a výzkum. Z celkového po-
čtu 36 oslovených se o instalaci tohoto programu 
přihlásilo 19 zájemců. V současné době se připra-
vuje nákup této aplikace pro Fakultní nemocnici 
Ostrava. Koncem dubna bude uspořádán seminář, 
na kterém budou všem zájemcům podrobně vy-
světleny přednosti tohoto systému včetně prak-
tických ukázek využití. Přesný termín bude ozná-
men s předstihem.           

RNDr. Kateřina Vítková,  
Útvar náměstka pro vědu a výzkum

Ing. Miroslav Krupa,  
Útvar náměstka pro Informační technologie 

Hokejisté podpořili dětské pacienty
Výtěžek 8500 Kč z benefičního ho-
kejového utkání, které proběhlo 24. 
března na zimním stadionu v Ostravě-
Porubě, věnoval HC RT TORAX Poru-
ba dětským pacientům FNO. „Utkání  
s HC BRUMOV Bylnice bylo pozván-
kou pro obyvatele Poruby a dalších 
obvodů města Ostravy na další utkání 
nově zrozeného porubského mužské-
ho hokeje, který byl před dvěma lety  
z ekonomických důvodů ukončen,“ 
vysvětluje Lidvína Cviertnová, sekretář 
HC RT TORAX Poruba, o.s. „A proč 
jsme se rozhodli výtěžek věnovat prá-
vě FNO? V našem klubu je soustředě-
no zhruba 220 dětí a mladých lidí, kteří 
služby FNO využívají.“   - gl -


