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Máme nové veřejné parkoviště!

Nestává se každý den, aby Popáleninové centrum 
FNO přebíralo hodnotné dary a jeho pacienti při-
tom měli možnost setkat se s populárním zpěvá-
kem. Obojí se podařilo v úterý 12. dubna, kdy cen-
trum převzalo přístroje v celkové hodnotě 380 298 
Kč. Ty přijel předat, společně se zástupci sponzo-
rů a občanského sdružení Život dětem, zpěvák 
Petr Bende, který byl patronem popáleninového 
centra v rámci prosincového benefičního koncertu 
Magická noc – Srdce pro děti.
Občanské sdružení Život dětem darovalo Popá-
leninovému centru FNO Cutometr 580 MPA, 
špičkový diagnostický přístroj, dva Bioptrony na 
světelnou terapii a čističku vzduchu Therapy Air 
On, která prostředí navíc obohacuje o prospěš-
né záporné ionty. Převážnou část hodnoty Cuto-
metru uhradila společnost AWD, nadace Pomoc 
dětem. Doplatek ve výši 9810 Kč byl uhrazen 
z dárcovských SMS, které zasílali diváci TV Prima. 
Zbývající přístroje darovala společnost Zepter In-

ternational, s.r.o. 
MUDr. Josef Srovnal, náměstek ředitele FNO pro 
léčebnou péči, poděkoval všem, kteří pomohli, 
slova se ujal i Petr Bende: „Kamarád mého syna 
byl před časem pacientem tohoto centra, takže 
vím, jak popálené dítě trpí. Jsem rád, že show, 
jíž jsem se zúčastnil, pobavila diváky a hlavně po-
mohla nemocným dětem.“      - gl -

V  květnu 2011 byla dokončena výstavba veřej-
ného parkoviště automobilů návštěvníků Fakultní 
nemocnice Ostrava (FNO). Nové parkoviště pro 
85 osobních vozidel,  z nichž pět je určeno pro 
vozidla osob těžce pohybově postižených, je další 
vybudovanou plochou, která pomáhá řešit nedo-
statečnou kapacitu současných  parkovacích míst. 
Celá plocha parkoviště je řešena jako bezbariéro-
vý prostor, který navazuje na stávající systém pě-
ších tras.

Pokračování na str. 8

FNO a Avion 
společně proti 
melanomu!

Avion Shopping Park 
Ostrava byl jedním ze 
tří míst v České repub-
lice, kde si lidé mohli 
v rámci akce Stan proti 
melanomu nechat pre-
ventivně zkontrolovat 
kůži. V pátek 13. května 
se tak přímo uprostřed 

obchodního centra otevřely mobilní vyšetřovací 
ambulance, v nichž specialisté z kožního oddělení 
Fakultní nemocnice Ostrava prováděli potřebná 
vyšetření i edukaci na dané téma. A jaké faktory 
přiváděly zájemce do těchto mobilních ambulan-
cí? Světlá kůže, mnoho pih, větší množstvím ma-
teřských znamének (> 25), kožní nádor v rodině, 
spálení v dětství, pravidelné dovolené u jižních 
moří nebo blízko rovníku nebo nově vzniklé nebo 
měnící se pigmentové znaménko. Více informací 
přineseme v následujícím vydání Nemocničních 
listů.    - hal –

Kvalita očima 
pacientů 
a zaměstnanců
V loňském roce se uskutečnila jubilejní desátá 
vlna výzkumu Kvalita očima pacientů, v níž FNO 
dosáhla historicky nejlepšího výsledku. 

Více na vnitřní dvoustraně 4 a 5.

Magická noc přinesla dary 
Popáleninovému centru FNO

V anketě Sestra Moravskoslezského kraje 2010 byla 
oceněna i sestra z naší nemocnice

Věra Davidová, sestra ORL kliniky FNO, byla 
v anketě Sestra Moravskoslezského kraje 2010 
oceněna v kategorii sestra v ambulantní sféře 
zdravotnického zařízení – zařízení sociální péče. 
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, kterého se 
zúčastnili také náměstek hejtmana pro zdravotnic-
tví Karel Konečný a prezidentka České asociace 
sester Dana Jurásková, proběhlo v Clarion Con-
gress Hotelu Ostrava v pátek 15. dubna 2011. 
Anketa je zaměřená na ocenění úsilí, nikdy nekon-
čící práce a trpělivosti všech zdravotních sester. 
Cílem je zvýšení společenské prestiže tohoto po-
volání a podpora ochoty zdravotních sester setr-
vat v našem regionu. „Záměrem je dodat profesi 

zdravotní sestry náležitou vážnost, která jí právem 
náleží a je mnohdy nedoceněná. Zároveň chceme  
zviditelnit ty nejlepší jako osobní vzory pro nastu-
pující generaci v ošetřovatelských službách. Je 
štěstí, že lidé najdou motivaci napsat krásné no-
minační dopisy plné úcty, pokory a díků. Díky nim 
se seznamujeme s  krásnými životními  příběhy 
a slovy díků a obdivu,“ řekla Eva Nytrová, ředitelka 
projektu.
Prezidentka České asociace sester Dana Jurás-
ková kromě toho vyzvedla skutečnost, že Morav-
skoslezský kraj je jediný v ČR, který tuto profesi 
oceňuje samostatně.

- red -
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verzity. „Už 10 
let každý rok na 
podzim pořádá 
Interní klinika 
tzv. nefrologic-
ký den. Postu-
pem času jsme 
však zjistili, že 
v jednom dni 
ani zdaleka ne-
pokryjeme čím 
dál rozsáhlejší 
p rob lemat i ku 
tohoto oboru.  
A právě tento 
fakt byl impul-
sem k tomu, 
abychom oddě-
lili problematiku 
akutního po-
škození ledvin  
a věnovali to-

muto tématu jiný den. V loni na jaře jsme pořá-
dali první ročník a zájem byl natolik veliký, že 
jsme se rozhodli pokračovat. V letošním roce 
se přihlásilo zhruba 300 zájemců z řad středního 
zdravotnického personálu a lékařů. Čili lidé, kteří 
se o tyto eliminační metody intenzivně zajímají  

a pracují s nimi,“ vysvětluje MUDr. Ivo Valkov-
ský, primář Hemodializačně-transplantačního 
oddělení. V rámci 2. eliminačního dne, který pro-
bíhal od 8 hodiny ranní až do odpoledních hodin, 
zaznělo mnoho zajímavých přednášek na téma 
akutního poškození ledvin a eliminačních metod,  
a to z úst odborníků z FNO. Pozvání přijal však  
i prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., z pražské 
Kliniky nefrologie IKEM, který přenášel na téma 
„Nové biomarkery ve včasné diagnostice AKI“. 
Zájemci o sympozia Interní kliniky se již nyní mo-
hou těšit nejen na podzimní nefrologický den, ale  
i na další jarní eliminační den.

- hal –

Lékařská fakulta OU informuje Informace  
o personálních 
změnách

· RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., byl s účin-
ností od 21. 3. 2011 pověřen výkonem 
funkce přednosty Ústavu klinické bioche-
mie FNO.

· MUDr. Oldřich Res byl s účinností od 
1. 4. 2011 obsazen do funkce zástupce 
přednosty pro výchovnou a vědeckou 
činnost Kliniky ústní, čelistní a obličejové 
chirurgie FNO.

· Ing. Patrik Kapias byl s účinností od  
1. 5. 2011 jmenován do funkce vedoucího 
úseku manažera jakosti FN Ostrava.

Ing. Lenka Nétková
náměstkyně ředitele pro personální řízení

Informace o škodních událostech za období leden 
až květen 2011
Ve škodní komisi FNO byly v uvedeném období  
řešeny případy zcizení osobních věcí zaměstnan-
ců, pacientů, poškození a vykradení automobilů 
zaparkovaných v areálu a zcizení kol z kolárny. Zá-
roveň se v komisi řešily škody vzniklé na majetku 
FNO, a to důsledkem technických závad, krádeží 
a poškození cizí osobou.
Škody vzniklé zcizením zaměstnancům se řešily  
v sedmi případech v celkové výši zhruba 130 tis. 
Kč (zcizení šperků, vybavení ubytovny, kol a vykra-

dení automobilů).
Škody vzniklé pacientům (ztráta zubní protézy, 
ztráta obuvi, oblečení, naslouchadlo atd.) se řeši-
ly v sedmi případech – celková výše škody  činila  
18 898 Kč. 
Nejzávažnějším případem, kterým se škodní komi-
se v poslední době zabývala, bylo zcizení hotovos-
ti za regulační poplatky při transportu do pokladny 
FNO v hodnotě 41 000 Kč.  Kuriozitou byl nedávný 
záchyt falešné bankovky v  hodnotě 500 Kč. Tento 

padělek byl policií vyhodnocen jako velice zdařilý. 
Vzhledem k množícím se případům opětovně vy-
zývám všechny zaměstnance k důsledné ochraně 
svých osobních věcí. Uzamykejte pečlivě místnos-
ti a věci odkládejte na určená místa, nenechávejte 
je volně přístupné! Totéž platí o ochraně osobních 
věcí v zaparkovaných automobilech.

Ing. Petra Lampartová
náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance

Interní eliminační den

V úterý 5. dubna  se v aule VŠB uskutečnil již  
2. eliminační den na téma „Akutní poškození led-
vin v intenzivní péči“. Hlavním organizátorem byla 
Interní klinika FNO, Hemodializačně–transplantač-
ní oddělení, která eliminační den připravovala ve 
spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské uni-

První zkušenosti s výukou
Výuka studentů 1. ročníku magisterského studijní-
ho programu Všeobecné lékařství byla na Lékařské 
fakultě OU zahájena po úspěšné akreditaci tohoto 
oboru v akademickém roce 2010/2011. V přijíma-
cím řízení se přihlásilo 667 uchazečů, ke studiu se 
zapsalo 106 studentů. V zimním semestru čeka-
la studenty první zkouška  - z Lékařské chemie, 
kterou téměř všichni úspěšně zvládli. Jedním ze 
stěžejních předmětů prvního ročníku je Normální 
anatomie. Jde o předmět velmi náročný, jehož vý-
uka je rozložena do tří semestrů. V současné době 
se pomalu chýlí ke konci výuka letního semestru  
a studenty čeká několik náročných zkoušek.
Na naší fakultě se do výuky v letním semestru 
zapojili i někteří odborníci z chirurgických oborů 
Fakultní nemocnice Ostrava, takže výuka není 
jen čistě „teoretická“. Studenti si mohou ověřit, 
že dobrý anatomický základ je velmi důležitý pro 
klinické předměty i pro následné působení v praxi. 
V této formě spolupráce s odborníky z klinických 

pracovišť Fakultní nemocnice Ostrava bychom 
velmi rádi pokračovali, abychom umožnili studen-
tům bližší kontakty s klinickými obory co nejdřív. 
Studenti se nevěnují jen studiu, ale založili Česko-
slovenský spolek mediků, k jehož hlavním úkolům 
patří sdružovat zájemce z LF OU v Ostravě, nebo 
také studenty či zaměstnance jiných lékařských 
fakult, především za účelem rozvoje vědeckého, 
kulturního a společenského života. Cílem je repre-
zentovat, prosazovat a hájit zájmy studentů LF OU 
v Ostravě, podporovat vzdělávací a vědeckou čin-
nost studentů LF OU v Ostravě i rozvoj této čin-
nosti v oblasti mezinárodní studentské a lékařské 
spolupráce. Studenti mají také svou zástupkyni  
v Akademickém senátu LF OU. 
K současným studentům na podzim letošního 
roku přibudou úspěšní uchazeči z přijímacího říze-
ní, které proběhne koncem června 2011. Přihláše-
ných je 778 zájemců o studium.

Jana Mačáková

První studentská vědecká konference
První studentská vědecká konference proběhla 
28. dubna v prostorách Lékařské fakulty Ostrav-
ské univerzity v Ostravě. Mezi členy organizační-
ho výboru byly MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., 
proděkanka pro vědu a výzkum LF OU, a Michaela 
Zmrzlíková, referát vědy a výzkumu LF OU. Děkan 
LF OU doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., přivítal 
přítomné a zahájil konferenci, v jejíchž sekcích vy-
stoupili se svými pracemi studenti.  
V sekci Urgentní medicína a forenzní obory za-
zněla například prezentace Martina Šína na téma 

záchrana a vyprošťování osob z havarovaného 
vozidla,  Andrea Šotkovská otevřela téma percep-
ce obětí domácího násilí. V sekci Ošetřovatelství 
hovořila Rumjana Nytrová o období těhotenství 
a šestinedělí u etnických skupin a Vladimíra Lí-
mová o těhotenství a porodu u nezletilých dívek. 
Sylva Boháčová se v sekci Kvalita života zaměřila 
na historii a současnost chřipky a na vnímání ri-
zika pandemické chřipky studenty LF. Ve stejné 
sekci otevřela Anna Martynková otázku biopsy-
chosociálních aspektů kvality života rodiny dítěte 

s cystickou fibrózou. V sekci Laborant vystoupila 
Veronika Nyilfová s prací o karcinomu prostaty,  
Jana Závěšická se v sekci Studenti navazujících  
a magisterských oborů věnovala problematice 
péče o novorozence v romské komunitě. 
Za Fakultní nemocnici Ostrava byli přítomni členo-
vé managementu MUDr. Václav Procházka, Ph.D., 
MSc., náměstek ředitele pro vědu a výzkum, a Bc. 
Mária Dobešová, náměstkyně ředitele pro ošetřo-
vatelskou péči.

- red -

Den ošetřovatelství
Mezinárodní den sester je oslavován na celém 
světě vždy 12. května při příležitosti výročí naro-
zení Florence Nightingalové (12. květen 1820, 
Florencie – 13. srpna 1910, Londýn). Florence 
Nightingalová se stala nejznámější sestrou v 
historii světového ošetřovatelství. Narodila se 
ve Florencii – odtud její jméno. Rodiče byli zá-
možní, mohli dopřát Florence cokoli, ale u ní 
převládalo silné sociální cítění. Během dospí-
vání navštěvovala domovy nemocných, nemoc-
nice, zajímala se, jak je o pacienty postaráno a 
pečováno. Prošla kurzy, kde se věnovala hojení 
ran a jiným metodám v péči o nemocné. Velmi 
známou je její účast a pomoc zraněným vojá-
kům v Krymské válce. Jako zkušená sestra ved-
la a organizovala skupinu sester, které přijížděly 

pečovat o raněné vojáky přímo v poli. Po válce 
pokračovala v reformě ošetřovatelství v civilních 
nemocnicích. Další sen se jí splnil, když zakložila 
ošetřovatelskou školu. Chtěla dosáhnout toho, 
aby ošetřovatelství bylo váženou a uznávanou 
profesí. Napsala spoustu článků, komentářů  
a knih, ve kterých se snažila blíže objasnit zá-
kladní principy profesionálního ošetřovatelství. 
Již tehdy prosazovala zlepšení v oblasti hygie-
ny, pracovního a nemocničního prostředí. Svým 
působením propagovala a podporovala zdra-
vý způsob života. Nezapomínala ani na kvalitu 
ošetřovatelské péče, zásady bezpečnosti paci-
enta. Dokonce se stává průkopnicí v komunitní 
péči. Modernímu ošetřovatelství dala systém, 
povýšila ho na profesi stejně hodnotnou jako 

je práce lékaře. Organizovanou opatrovnickou 
činnost změnila na profesní činnost ošetřova-
telskou. Zastávala názor, že ošetřovatelství, 
stejně jako lékařství, je profesí, kterou je nutné 
studovat celý život. Florence Nightingalová se 
už za života stala legendou. Je zakladatelkou 
moderního ošetřovatelství, ovlivnila zdravotní 
péči  19. a 20. století na celém světě. Mnoho lidí 
inspirovala svým chováním, empatií, vstřícností 
a schopností naslouchat trpícímu člověku. Lze 
říci, že byla vždy důkazem lidské čistoty, ženy 
s velkým srdcem a touhou obětovat se pro dru-
hé. Je dobré si jméno Florence Nightingalové 
připomenout.

Bc. Mária Dobešová
 náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Mezioborová skupina se zaměřuje na léčbu pacientek  
s poruchami příjmu potravy

Ve dnech 7. až 9. dubna se v lázních Sanatoria 
Klimkovice konala 43. celostátní konference gyne-
kologie dětí a dospívajících, jejímž spoluorganizá-
torem byla Porodnicko-gynekologická klinika FNO. 
V rámci konference bylo otevřeno také téma léčby 
dívek s poruchami příjmu potravy a fakt, že ve Fa-
kultní nemocnici Ostrava už rok pracuje meziobo-
rová pracovní skupina, která je zaměřena na léčbu 
těchto pacientek. 

Komplexní péče se ujali odborníci z oboru psychi-
atrie, dorostového lékařství a dětské a adolescent-
ní gynekologie z FNO. Skupina, která spolupracuje 
s dětskou psycholožkou, již oslovila přes 240 pe-
diatrů a 15 psychiatrů z Moravskoslezského kraje, 
jimž nabídla pomocnou ruku i stručný návod, jak 
odhalit riziko poruch příjmu potravy přímo v ordi-
naci pediatra či psychiatra.
Iniciátorkou vzniku této mezioborové skupiny byla 
MUDr. Andrea Polová z Ambulance dětské a do-
rostové gynekologie Porodnicko-gynekologické 
kliniky FNO. „K potížím dívek s poruchami příjmu 
potravy mnohdy patří i poruchy menstruačního 
cyklu, proto se pacientky často dostanou do naší 
ambulance. Šlo mi o to pomoci jim nejen v oblas-
ti gynekologie, ale nabídnout jim komplexní a po 
všech stránkách co nejúčinnější péči. Jde totiž ne-
jen o psychiatrickou diagnózu, ale také o rozsáh-
lou endokrinně-metabolickou poruchu,“ vysvětlu-
je lékařka a dodává, že pracovní skupina odborníků 
se poprvé sešla v březnu roku 2010. „Členové 
týmu společně řeší problematiku poruchy příjmu 
potravy, každý tuto otázku otevírá z pohledu své 
odbornosti, společně konzultujeme a analyzujeme 
jednotlivé případy, které řešíme ve svých ambu-
lancích. Jde nám především o zefektivnění práce 
ve prospěch našich pacientek.“ 
Od března 2010 do března 2011 tým specialistů 
FNO vyšetřil 17 nových pacientek. ,,Sedm jsme 
vyšetřili do konce roku 2010, dalších deset již pro-
šlo ambulancemi od začátku roku 2011. Tyto dívky 
k nám byly poslány většinou dětskými lékaři poté, 

co se u nich projevil výrazný váhový úbytek,“ po-
kračuje MUDr. Polová s tím, že počet pacientek 
roste právě i díky větší informovanosti pediatrů.

 „Důležité je také to, aby dívky s poruchami příjmu 
potravy a poruchami menstruačního cyklu věděly, 
že mají možnost obrátit se na specialisty zmíněné 
mezioborové skupiny nejen prostřednictvím dopo-
ručení svého praktického lékaře či gynekologa, ale 
v akutních případech také přímo, bez doporuče-
ní. Všechny tři ambulance, které se na projektu 
podílejí, jsou společně k dispozici v jeden shodný 
den, a to v úterý. Znamená to, že jsme schopni si 
pacientku v rámci jedné její návštěvy předat, aby 
naše pomoc byla rychlá, opravdu komplexní a co 
nejúčinnější,“ pokračuje MUDr. Polová. „Úloha 
gynekologa a pediatra se ukazuje jako stěžejní pro 
včasný záchyt pacientek s příznaky poruch příjmu 
potravy, psychiatrická diagnostika a léčba jsou  
u těchto diagnóz nezbytné.“      - gl -

Ke konzultaci a vyšetření je možné se objednat 
přímo do jednotlivých ambulancí:
Ambulance dorostového lékařství, MUDr. Zita Ob-
držálková, úterý 8 až 14 hodin, telefon k objedná-
ní: 597 373 528.
Dětská psychiatrická ambulance, MUDr. Kristýna 
Pavlíková, MUDr. Gabriela Vaníková, úterý 8 až 15 
hodin, telefon k objednání: 597 373 280.
Ambulance dětské a dorostové gynekologie, 
MUDr. Andrea Polová, úterý 7 až 15 hodin, telefon 
k objednání: 597 373 246.
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Kvalita očima pacientů a zaměstnanců ve Fakultní nemocnici Ostrava v roce 2010

V loňském roce se uskutečnila jubilejní desátá vlna 
výzkumu Kvalita očima pacientů. Tento výzkum se 
pravidelně od roku 2006 realizuje v jarní a podzim-
ní vlně ve standardních stanicích naší nemocnice. 
Potěšitelné je, že jsme vloni dosáhli historicky nej-
lepšího výsledku – souhrnný index spokojenosti 
dosáhl hodnoty 82,8 % (v roce 2009 činil index 
82,3 %). Tímto výsledkem se nemocnice zařadila 
do nejvyšší ratingové kategorie A+ („významně 
nadstandardní hodnocení“).
Pozitivní je skutečnost, že se nejvíce zlepšovaly 
právě dimenze, které jsou tradičně hůře hodnoce-
né: tělesné pohodlí, citová opora, respekt-ohled-
úcta. Většina změn ve srovnání s hodnocením  

v roce 2009 se pohybuje v rámci statistické chyby. 
Většina dílčích indikátorů zaznamenala mírné zlep-
šení. Statisticky významně se zlepšily indikátory 
„noční hluk“ a „seznámení s právy nemocného“.
Pokud jde o hlavní profesní skupiny personálu, vý-

razný pokrok zaznamenaly sestry, které se dostaly 
z ratingového pásma „A“ do nejvyšší kategorie 
„A+“ (významně nadstandardní hodnocení). Léka-
ři si udrželi svou pozici v pásmu nadstandardního 
hodnocení – rating A.
Nejlépe hodnocenými pracovišti byly (stejně jako 
v roce 2009) Oční klinika FNO a Klinika nukleární 
medicíny FNO.
Za povšimnutí stojí také prokazatelné zlepšení 
Kliniky onkologické A1, Interní kliniky D a Interní 
kliniky C – všechna tři pracoviště skončila v ratin-
govém pásmu A+.
Obdobný výzkum se uskutečnil i ve 26 ambulan-
cích naší nemocnice. Ambulantní pacienti hod-
notili osm dimenzí kvality tvořených více než 40 
dílčími indikátory kvality.
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Souhrnný index spokojenosti dosáhl hodnoty 89,5 
% a vzrostl o 3,3 % oproti roku 2008, kdy se ten-
to výzkum v uvedených ambulancích uskutečnil 
poprvé.
Největší zlepšení zaznamenaly dimenze čekárna 
prostředí, přístup personálu, informace o vyšetře-
ní a léčbě, návštěva lékaře/specialisty a celkový 
dojem.
K nejlépe hodnoceným ambulancím patří: Ambu-

lance ústavu klinické farmakologie, Ambulance I 
kožního oddělení, Ambulance diabetologie II inter-
ní kliniky, Ambulance kardiologie II kardiovasku-
lárního oddělení, Ambulance kardiochirurgického 
centra, Ambulance laser kožního oddělení a Am-
bulance gastroenterologie interní kliniky.
Kromě pacientů si systematicky všímáme i spo-
kojenosti zaměstnanců. V roce 2010 byl prů-
zkum orientován na zaměstnance zdravotnických 

profesí. Souhrnná spokojenost dosáhla 86,5 %  
a oproti poslednímu šetření v roce 2008 se zvýšila  
o 1,5 %.
Nejvíce si zaměstnanci cení momentů a charakte-
ristik vlastní práce a jsou spokojeni s informova-
ností a interpersonálními vztahy.
Nejlépe hodnocenými indikátory jsou samostat-
nost v práci a práce ve FNO.
Výsledky ukazují, že fakultní nemocnice je dobře 
fungující systém. Zaměstnanci odvádějí kvalitní 
práci, která je pozitivně reflektována pacienty, jsou 
spokojeni s možnostmi realizace svých profesních 
ambicí. Dalším dokladem jejich pracovního nasa-
zení je mimo jiné i získání akreditace JCI a dobré 
hospodaření nemocnice.

PhDr. Petr Reimer 
Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance
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Jak je to s kvalitou v naší nemocnici? Jsme doopravdy tak dobří?
Jak je to vlastně s kvalitou v naší nemocnici? 
Jsme doopravdy tak dobří? 
Jsem rád, že pracuji ve FNO. Naše nemocnice 
se dynamicky rozvíjí a pravidelně se umísťuje 
na čelních žebříčcích kvality, bezpečnosti práce, 
spokojenosti pacientů a dalších anket a soutěží. 
Nemocnice dosáhla nejvyšších stupňů akreditace, 
všechno je „nej“. Přesto mám někdy pocit, že se 
něco zásadního trochu ztrácí… 
Nedávno jsem se setkal po delší době se svým 
známým. Povídali jsme si o všem možném. Zmínil 
se i o svých zdravotních potížích a o svém léče-
ní a hospitalizaci v naší nemocnici. Ptal jsem se, 
jaká byla péče, jak vše dopadlo, jak je spokojený.  
Jeho odpověď mě trochu zarazila: „Víš, všechno 
bylo fajn. Na oddělení se ke mně chovali všich-
ni pěkně, sestřičky i doktoři. Nechtěl jsem žádné 

výhody, ležel jsem na normálním pokoji. Všech-
no dopadlo dobře a můj zdravotní stav se zlepšil. 
Přesto jsem z té hospitalizace měl trochu divný 
pocit. Ale rozhodně si nechci stěžovat!“  „Co máš 
na mysli?“ zeptal jsem se. „Víš, to je tak… Každý 
den mne na pokoji navštívil jiný lékař. Jeden mě 
přijímal, další den mne viděl jiný lékař, následující 
den opět jiný, o den později zase další lékař a pak 
mě propouštěl opět někdo jiný. Ani vlastně nevím, 
komu jsem patřil. Poněkud mi to vadilo, protože 
každý mluvil trochu jinak a já (pozn. aut.: známý 
je zdravotník) jsem z toho měl takový divný pocit. 
Když jsem někam šel na vyšetření, tak mi řekli, 
kam jdu, ale nikdo mi už neřekl, jaké jsou výsledky 
a co se bude dále dělat. Ale všichni byli opravdu 
slušní, to musím říct. Vaše nemocnice je opravdu 
dobrá, ale mám z toho trochu divný pocit. Něco 

mi tam chybělo.“
Měl jsem snahu některé věci omluvit, snažil jsem 
se vysvětlit, že jsme velká nemocnice – skoro „to-
várna“, že lékaři musí po službě jít domů a musí je 
tedy zastupovat jiný lékař, že lékaři jezdí na škole-
ní, že je lékařů, ale i sester, mnohdy málo, že mají 
i jiné povinnosti, než chodit za pacientem…
Později jsem si ale kladl otázky: Jsme opravdu tak 
dobří? Zajímá naše pacienty, že máme spoustu 
vedlejší práce a papírování? Zajímá je, že nás je 
málo, že to nejdůležitější je mít vše zaznamenáno 
v dokumentaci, že to je asi důležitější, než mluvit 
s pacientem? A dá se s tím něco udělat, aby se 
pacienti necítili jako v „továrně“? Nevím, zda jsme 
opravdu ti nejlepší… 

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky FNO

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

Mimořádné nežádoucí události 
ve FNO

Redukce chyb ve zdravotnictví se stala hlavním 
cílem zdravotnických pracovníků na celém světě. 
Tento vytvářející se společenský model bohužel 
spěje k naplňování slov známého českého lékaře 
profesora Jiráska, který kdysi varoval slovy: „Me-
dicína zle upadne, přestane-li lékař být sebevědo-
mý a odvážný a začne být právnický a opatrný.“ 
Tato citace je varováním pro všechny lékařské  
i ošetřovatelské obory, aby v budoucnu nepřeva-
žovalo jejich myšlení o právní ochraně více, než 
o prospěchu nemocného. Je velmi důležité, aby 
zdravotníci k pacientovi přistupovali jako k part-
nerovi a poskytli mu dostatečné množství infor-

mací, které vyplývají z  poskytování ošetřovatel-
ské a léčebné péče, a které jsou pro nemocného 
důležité. Pacienti posuzují kvalitu poskytované 
péče většinou podle toho, do jaké míry je naruše-
no uspokojování jejich základních potřeb v době 
nemoci. Model péče, ve kterém se pacient stává 
efektivním a aktivním partnerem, je založen na 
přesvědčení, že jim bude poskytována bezpeč-
ná a kvalitní péče erudovanými odborníky. Jak 
ovšem docílit, aby se slova profesora Jiráska 
nenaplnila a zároveň byl pacient v bezpečí před 
pochybením? Jak se má zdravotnický personál 
nebát mít odvahu, používat intuici a zároveň 
nechybovat? Jedinou odpověď nacházím právě 
v tolik diskutované oblasti a tou je především 
prevence, upozornění na možnou oblast vzniku 

nebezpečí ve zdravotnických zařízeních. Pokud 
budu vědět, že oheň pálí, budu se mu vyhýbat. 
Je to přirozený pud sebezáchovy živých bytostí. 
To je také důvod, proč se zdravotnická veřejnost 
na celém světě sjednocuje v diskuzích a opatře-
ních, týkajících se chybovosti ve zdravotnictví. 
Na základě sběru dat o nežádoucích událostech 
při poskytování zdravotní péče a následných me-
zinárodních výzkumů v této oblasti WHO vyhod-
notila nejrizikovější oblasti, na které upozorňuje 
světovou zdravotnickou veřejnost, například pro-
střednictvím Bezpečnostních cílů. Ty byly za ak-
tivního přispění mezinárodní akreditační komise 
JCI, která s WHO velmi úzce spolupracuje, z pů-
vodních šesti rozšířeny na devět mezinárodních 
cílů. O těchto cílech najdeme informace např. na 

stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v Knize 
bezpečí. Jedná se o upozornění na oblasti největ-
šího výskytu chyb ve zdravotnictví. 
Hlášení nežádoucích událostí ve zdravotnictví 
vnímám jako velkou výzvu, kterou nelze opomí-
jet, ale naopak podpořit, a to nejen ve vztahu k 
pacientům, ale i nám, zdravotnickým pracovní-
kům. Pokud se etabluji do role pacienta, budu 
očekávat, že mi ve zdravotnickém zařízení bude 
věnována adekvátní péče ve vztahu k mému pro-
blému, který bude následně v rámci možností bez 
komplikací vyřešen. Na druhé straně jsem měla 
možnost jako správce mimořádných událostí řešit 
chyby, které v průběhu pobytu ve zdravotnickém 
zařízení nastaly a které způsobil zdravotnický per-
sonál. Ve všech případech jsem jednala s lidmi, 

kteří se na základě vlastního pochybení dostali do 
velmi tíživé psychické situace, kdy si uvědomo-
vali nejen svou chybu, ale i nebezpečí, kterému 
nemocného člověka vystavili. Následné morální 
smíření s incidentem bylo na několik měsíců pro 
inkriminovanou osobu nemožné a tato psychická 
disbalance se stávala sekundárně živnou půdou 
pro další možné pochybení. Každý z postižených 
zdravotníků by byl schopen udělat cokoli, aby 
mohl vrátit čas a chyba se nestala. 
To, co jsem uvedla, je pro nás důvodem, proč 
se snažíme problematiku nežádoucích událostí 
propagovat nejen ve Fakultní nemocnici Ostrava, 
ale naší snahou je i zapojení se do výzkumu na 
národní úrovni s provázaností na Národní systém 
hlášení nežádoucích událostí zabezpečených III. 

LFUK v Praze. Věřím, že sběr dat o nežádoucích 
událostech napříč Českou republikou podpoří 
nejen národní, ale i mezinárodní výzkum, a zá-
roveň podnítí odbornou zdravotnickou veřejnost 
k uvědomění si, jak je důležité komunikovat na 
téma chyba, nežádoucí nebo mimořádná událost. 
Jedině tak můžeme docílit ve zdravotnických za-
řízeních určité rovnováhy etické, morální, odbor-
né a právní s očekáváním, že z našich nemocnic 
budou odcházet spokojení a zdraví pacienti.

Věra Wolfová
úsek manažera jakosti

Souhrnná spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích
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Obezitu lze léčit i chirurgicky. A s velmi dobrými výsledky!

Obezita se vzhledem k zdravotním rizikům, kte-
rá jsou s ní spojena, v posledních letech stává 
závažným medicínským, společenským a eko-
nomickým problémem, jenž bývá stále častěji 
řešen prostřednictvím multioborové spolupráce. 
Ve hře jsou praktický lékař, obezitolog, dietolog, 
psycholog, nutriční terapeut, endokrinolog a také 
chirurg. 
Chirurgií obezity se, kromě jiných úkolů, zabývá 
také Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Os-
trava. Spektrum chirurgických výkonů mimo jiné 
zahrnuje tubulizace žaludku, tzv. sleeve resek-

ce, a bandáže žaludku i komplikovanější zákroky  
v podobě gastrického bypasu.  „V roce 2010 jsme 
provedli osmdesát sleeve resekcí, zhruba pět ban-
dáží žaludku a devět gastrických bypasů.  Gastric-
ký bypas má podobu náročného laparoskopického 
operačního výkonu, který zmenší žaludek a napojí 
na něj přímo kličku tenkého střeva. Doporučuje-
me jej především lidem, kteří trpí extrémní obezi-
tou, kdy se body mass index, tedy index tělesné 
hmotnosti, pohybuje kolem padesátky,“ říká doc. 
MUDr. Jan Dostalík, CSc., přednosta Chirurgické 
kliniky FNO. „Zmíněné kroky bývají používány po 

selhání konzervativní léčby morbidní obezity. Po-
kud pacient spolupracuje a dodržuje doporučený 
stravovací režim, je výsledek velmi dobrý.“
Sleeve resekce žaludku, neboli tzv. tubulizace 
žaludku, je restrikční operační zákrok, který je 
prováděn laparoskopicky a spočívá ve zmenšení 
žaludku o 70 až 85 %. „Chirurg žaludek podélně 
protne  a prošije v celé délce, takže vznikne tru-
bice s podstatně menším objemem.  V podstatě 
jde o vertikální resekci žaludku,“ pokračuje docent 
Dostalík. „Pacienti pak mají rychlý pocit nasycení, 
takže jejich porce jídla jsou malé a  hmotnost se 
snižuje. Nejde však jen o samotný zákrok. S pa-
cientem jsme nadále v kontaktu, sledujeme, jak 
se po sleeve resekci cítí, jak se mu daří bojovat 
s obezitou, snažíme se jej povzbudit. Mnoho na-
šich pacientů úspěšně zhublo, máme zazname-
nány i více než třicetikilové úbytky váhy během 
jednoho roku, spokojené pacientky nám posílají 
své snímky, aby se pochlubily vynikajícími výsled-
ky hubnutí. V rámci boje s obezitou samozřejmě 
multioborově spolupracujeme s dalšími odborníky 
naší nemocnice, aby výsledky byly co nejlepší.“ 
Sleeve resekce je prováděna laparoskopicky,  
v celkové narkóze, třetí den po operaci, pokud je 
vše v pořádku, se pacienti vracejí domů. 
Po dohodě s pacientem jsou prováděny také ban-
dáže žaludku, při nichž je na horní část žaludku 
laparoskopicky implantován regulovatelný škrticí 
kroužek. „Na rozdíl od sleeve resekce a gastrické-
ho bypasu jde o úkon vratný, to znamená, že lze 
bandáž ze žaludku odstranit,“ dodává přednosta 
Chirurgické kliniky FNO. „S bandážemi máme le-
tité zkušenosti, nicméně současný trend v Evropě 
směřuje k sleeve resekcím. Jejich efekt je totiž 
mnohem výraznější a navíc v těle pacienta nezů-
stává cizí materiál.“

- gl - 

Workshop – mikrochirurgie hrtanu
ORL klinika FNO uspořádala 12. dubna workshop 
věnovaný mikrochirurgii a fonochirurgii hrtanu. 
Workshopu se zúčastnilo 35 lékařů z celé České 
republiky i ze Slovenska. Hlavním hostem kurzu 
byl prof. Norbert Kleinsasser z ORL kliniky ve 
Würzburgu (SRN), syn zakladatele mikrochirurgie 
hrtanu Oskara Kleinsassera.  
Pracoviště ve Würzburgu je známé například 
řešením tracheoezofageálního shuntu pomocí 
čínského laloku, které umožňuje pacientům po 
totální laryngektomii mluvit bez použití hlasových 
protéz. Würzburgské pracoviště se rovněž podílí 
na mezinárodním projektu studujícím možnost pří-
mé stimulace svalů hrtanu elektrodami u pacientů  
s oboustrannou obranou zvratného nervu. Výsled-
kem projektu by mělo být v budoucnu zařízení 
podobné kardiostimulátoru, které by bylo schop-
né přímo stimulovat svaly a tím ovlivňovat jejich 
činnost, a to nejen v oblasti hrtanu (u oboustranné 
obrny zvratných nervů), ale i v dalších oblastech 
medicíny (ovládání svěračů u pacientů s inkonti-
nencí). 
Profesor Kleinsasser představil na workshopu ně-
které postupy, které u nás používány standardně 
nejsou, např. použití slizničních laloků ke krytí sliz-
ničních defektů hrtanu po traumatech či resekci 
sliznice u stenóz hrtanu (např. zadní komisura). 
Dále byly představeny způsoby šití sliznice pří-
mo v hrtanu přes laryngoskop. Během kurzu bylo 

možné sledovat na velkoplošných obrazovkách  
a plátně nejen videa v prezentacích prof. Kleinsas-
sera, ale i ukázky operací na kadaverech. Ty byly 
velkým oživením workshopu, zvláště pak i živé 
komentáře prof. Kleinsassera, což podstatně při-
blížilo celý problém běžné praxi. 
Velmi zajímavá byla ukázka způsobu řešení hlasu 
u operací transsexuálů „male to female“, jejímž 
cílem je zvýšit hlas. U těchto operací dosahují 
dobrých výsledků pomocí zkrácení hlasivek (sešití 
hlasivek v přední polovině). 
Část workshopu byla věnována augmentaci hla-
sivek a injekčním technikám, které jsou použí-
vány u nedomykavosti hlasivek. Volbu materiálu 
ponechávají ve Würzburgu na pacientovi. Použí-
vají standardně lipoinjekce (injektáž upraveného 
tuku do svalu hlasivky). Byla rovněž diskutována 
problematika botulotoxinu, který je užíván u ně-
kterých forem spastické dystonie s nadměrným 
napětím svalů hrtanu. 
Velmi zajímavá byla i živá ukázka místní anestezie 
hrtanu. Pro výkony v místní anestezii (augmen-
tace, botulotoxin) se nehodí všichni pacienti, ale 
pouze spolupracující, a ti, kteří vydrží být v klidu  
5 až 15 minut. Důležitá je spolupráce s lékařem, 
který musí být pro pacienta hodně „přesvědči-
vý“. 
Workshop věnovaný mikrochirurgii hrtanu byl jed-
nou z mála podobných akcí v posledních létech  

v ČR, jež nabídly účastníkům nové postupy a nové 
směry v laryngologii, které lze využít v denní pra-
xi. Umožnila účastníkům porovnat způsoby řešení 
nedomykavosti hlasivek (chirurgie kostry hrtanu, 
augmentace), ale i  přednosti a úskalí jednotlivých 
postupů.  
Účastníci workshopu se shodli, že by pro čes-
kou otolaryngologii bylo velmi přínosné podobné 
workshopy zopakovat a opět se posunout v mikro-
chirurgii hrtanu o krůček dál.  Věřím, že se postupy 
představené prof. Kleinsasserem rozšíří v brzké 
době i na další pracoviště v ČR. Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří se podíleli na přípravě worskho-
pu, jenž byl i dobrou propagací naší nemocnice.

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky FNO

Celoživotní vzdělávání je ve zdravotnictví prioritou
O tom, že studovat se dá v každém věku, by moh-
la vyprávět i vrchní sestra Léčebny dlouhodobě 
nemocných v Klokočově Jana Klementová, babič-
ka šestiletého vnoučka, která již druhým rokem 
studuje na Slezské univerzitě bakalářské studium, 
obor ošetřovatelství. „Celoživotní vzdělávání je ve 
zdravotnictví prioritou, proto se snažím i svým ko-
legyním umožnit další vzdělávání, byť je to pro kaž-
dou z nás časově náročné,“ vysvětluje paní Jana, 
rodačka z Vítkova u Opavy, která v roce 1982 
absolvovala Střední zdravotnickou školu v Opavě  
a v roce 1995 ukončila pomaturitní studium  
v Brně, specializaci v ošetřovatelské péči o dospě-
lé. „V posledních letech na základní škole jsem si 
přála být zdravotní sestrou, už kvůli tomu bílému 
čepečku a nažehlené zástěře. Že jde o velmi ná-
ročnou práci u lůžka pacienta, jsem poznala hned 
po maturitě, kdy jsem nastoupila v LDN Klokočov. 
Zdejší práce je opravdu psychicky i fyzicky nároč-
ná, protože nemocným je křehký senior, někdy na 
sklonku života,“ popisuje svou práci paní Jana Kle-
mentová. V LDN působí dlouhých 29 let, z toho 20 
let jako sestra u lůžka, následně jako staniční sest-
ra a poslední zhruba čtyři roky jako vrchní sestra. 
Léčebna dlouhodobě nemocných, v níž pracuje 35 
sester, 17 sanitářů, 5 fyzioterapeutek, dvě ergo-
terapeutky a osm pomocnic na úklid, je od FNO 
vzdálena zhruba 50 km. Je posazena v malebné 
krajině Oderských vrchů, jejichž předností je vel-
mi dobré klima a čistý vzduch. „Naše léčebna má 
150 lůžek následné péče a 10 lůžek sociální péče. 

Máme zde celkem tři 
jednotky - označené 
A, B, C. Oddělení 
A je určené pro 39 
ležících pacientů.  
V oddělení B se léčí 
ženy, které potře-
bují rehabilitovat,  
a také onkologic-
ky nemocné ženy i 
muži. Máme zde pro-
stor pro 51 pacientů 
a 10 klientů sociální 
péče. Oddělení C 
je určeno 60 ženám 
i mužům. Skladba 
pacientů je různá. 
Přicházejí k nám lidé 
po totálních endo-
protézách a různých traumatech, po infarktech, po 
cévních mozkových příhodách, s rozsáhlými bér-
covými vředy, onkologicky nemocní a také pacien-
ti v poslední fázi života ve vysokém věku. I proto 
je pro naše zařízení velmi významná rehabilitace, 
v níž poskytujeme širokou paletu vodoléčebných, 
elektroléčebných a jiných procedur, např. plynové 
injekce, inhalace, parafín a další,“ dodává vrchní 
sestra. 
LDN prošla v posledních dvou letech výraznou 
modernizací. Byla vyměněna okna v celé budově, 
instalován zcela nový výtah a nově je zde i recep-

Během školní praxe se mi práce v nemocnici 
zalíbila…

Počátky Kliniky dětské neurologie FNO sahají do  
70. let 20. století, kdy byla v srpnu 1974 vytvořena 
stanice C Neurologického oddělení KÚNZ v Ostra-
vě-Zábřehu s 22 lůžky pro ženy a dětské pacienty 
starší 2 let. Tři roky po zahájení provozu nastoupila 
na toto malé oddělení jako sestra Angelika Remo-
vá, současná vrchní sestra Kliniky dětské neuro-
logie FNO. 
„Od dětství jsem si přála pracovat v jeslích. Pro-
to má cesta po základní škole vedla rovnou na 
SZŠ v Ostravě-Vítkovicích. Během školní praxe 
se mi však práce v nemocnici zalíbila, a tak jsem 
nakonec podala žádost na novorozenecké oddě-
lení dnešní FNO. Nebylo však volné místo, takže 

ce. Renovací prošly také ergoterapie a tělocvična. 
Pro dobrou orientaci byl aranžérkami FNO zaveden 
v prostorách léčebny i nový informační systém.
„V posledních 10 letech se skladba pacientů vý-
razně změnila, z důvodů limitů zdravotních pojišťo-
ven výrazně ubylo soběstačných pacientů. Pro ne-
lékařský zdravotnický personál je to vyčerpávající 
práce po všech stránkách,“ dodává paní Jana, kte-
ré v poslední době kvůli práci a studiu moc času na 
záliby nezbývá. Naštěstí má velkou oporu v rodině 
a skvělého vnuka, který ji vždy dokáže pozitivně 
nabít svou dětskou bezprostředností.           - hal - 

jsem se dostala na 
neurologické oddě-
lení, jehož součástí 
byla dětská stanice. 
Do té doby jsem  
o dětské neurolo-
gii měla jen mini-
mální představy. 
Byl to velmi mladý 
obor, v začátcích…  
O jeho další rozvoj 
v našem regionu se 
zasadila především 
přednostka MUDr. 
Marie Kunčíková, 
která byla v té době 
staniční lékařkou. 
V roce 1989 pak 
bylo vytvořeno sa-

mostatné oddělení dětské neurologie s 29 lůžky 
pro děti od 1 do 15 let,“ popisuje své začátky  
i začátky oboru dětské neurologie ve FNO paní Re-
mová, rodačka z Trutnova, která zde dlouhé roky  
pracovala v třísměnném provozu. V roce 1994 se 
stala staniční sestrou stanice menších dětí a od 
roku 2006 je vrchní sestrou celé kliniky. „Vzhle-
dem k tomu, že nejsem duší úředník a při nástupu 
na pozici vrchní sestry mi chyběl kontakt s paci-
entem, doplnila jsem si kurz spánkové medicíny 
a v době personálního nedostatku vypomáhám  
i ve videoEEG laboratoři,“ pokračuje paní Remo-
vá, která se vzdělává průběžně. V roce 2005 ukon-
čila bakalářské studium na Ostravské univerzitě  

v oboru Zdravotnický management - ošetřovatel-
ská péče a nyní pokračuje na stejné univerzitě 
magisterským studiem Ošetřovatelská péče v pe-
diatrii. „Do funkce vrchní sestry jsem nastoupila  
v době, kdy začínala příprava na akreditaci dle SAK 
standardů. Byla to doba velkých změn a já mnohdy 
čelila nejrůznější kritice kolegů a spolupracovníků, 
ale nakonec se nám společné dílo podařilo. Za to 
bych ráda všem moc poděkovala, protože za vše-
mi našimi úspěchy stojí týmová práce,“ podotýká 
paní Angelika, pod níž spadají hned tři části kliniky 
-  lůžková, ambulantní a elektrofyziologická. Péči 
 o pacienty zajišťuje 10 lékařů, 24 sester, 6 ošetřo-
vatelek, psycholog, biomedicíncký inženýr a exter-
ní sociální pracovník. „Lůžková část KDN má dnes 
30 lůžek a je rozdělena na stanici menších dětí  
s vyčleněnými pokoji pro dítě a doprovod a na sta-
nici větších dětí a adolescentů. Ambulantní část 
tvoří odborná ambulance a specializovaná ambu-
lance. Elektrofyziologický trakt zahrnuje labora-
toř pro konvenční EEG, videoEEG, laboratoř pro 
poruchy spánku a bdění a laboratoř EMG a evo-
kovaných potenciálů s centrem pro aplikaci botu-
lotoxinu. Zvláštností našeho pracoviště je i úzká 
spolupráce s Neurochirurgickou klinikou FNO,“ 
dodává paní Angelika, k jejímž povinnostem patří i 
zajištění péče o volný čas dětí, které se zde učí po-
dobně jako ve škole a ve školkách. Jednou týdně 
pak za dětmi přicházejí i dobrovolníci z organizace 
ADRA se zábavným programem a také klaun nebo 
zaměstnanci zoo s programem z říše zvířat. 
 - hal -

Na snímcích je pacientka Veronika Zdráhalová před operací a po sleeve resekci žaludku.
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Obrazy z jemného 
malovaného hedvábí 
ostravské výtvarnice 
Ing. Martiny Černé si 
budou moci návštěv-
níci Galerie Ame-
tyst nejen prohléd-
nout, ale i koupit ve 
dnech 29. května až 
25. června. „Budu 
zde vystavovat zhru-
ba 40 mých nejno-
vějších obrazů ručně 

malovaného hedvábí,“ popisuje svou již druhou 
výstavu v galerii nemocnice paní Martina, která se 
k malování dostala zcela náhodou. „Jednou jsem 
při návštěvě nějaké galerie viděla šedočerný ob-
raz s tečkou uprostřed za 150 tisíc korun, který 
mě příliš nenadchl. A tak jsem si řekla, že když 
mohou malíři prodávat podobné obrazy za tako-
vé peníze, že bych své umění asi taky dokázala 
zúročit a pustila jsem se do malování,“ vypráví 
s úsměvem paní Martina. „Kurz malování na 
hedvábí absolvovala krátce po studiích na VŠB 
TÚ Ostrava. „Vdala jsem se do jižních Čech a ne-
našla jsem práci, tak jsem se rozhodla pro kurz 

malovaného hedvábí na Táborsku. Maluji na šaty, 
na kravaty, na šály... Začala jsem svá díla také vy-
stavovat na nejrůznějších akcích a veletrzích, jichž 
se zúčastňuji společně s umělci, kteří umí např. 
výrobky z foukaného skla, nebo s dráteníky, ko-
váři, řezbáři, prostě s lidmi, kteří dokážou ručně 
vytvořit opravdu krásné věci. A na jedné výstavě 
mě napadlo, že by se mé malby na hedvábí moh-
ly stát součástí interiérů bytů, kanceláří a jiných 
prostorů. Začala jsem přemýšlet nad tím, jak tak 
tenké hedvábí vypnout do pasparty tak, aby ne-
povolovalo. A podařilo se mi to. Dnes jsem jediná 
malířka v ČR, která obrazy malované na hedvábí 
s tak tenkou strukturou (Ponge 05) umí a jsem 
ráda, že se má díla líbí dětem i dospělým a že si 
jimi zdobí své interiéry,“ pokračuje paní Černá, 
podle níž se lidem líbí nejvíce vzory stromů. Ne-
váhejte a přijďte se podívat na jedinečnou výstavu 
Ing. Martiny Černé do Galerie Ametyst! 

-- hal – 
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V květnu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové:   
    
Karla Grocholová
Věra Homolová
Alena Trojková
Svatava Kašingová
Hana Matýsková
MUDr. Vlasta Janštová
Jaroslava Kachyňová
Naděžda Hrůzová
Věra Hawliczková
Hana Dvížová

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

 Nabízím  tricolorní štěňata bígla s PP. Pro svoji 
milou a přátelskou povahu se tito pejsci hodí ne-
jen k dospělým, ale také k malým dětem. Mají 
rádi dostatek pohybu a hlavně společnost lidí, či 
jiných pejsků. K odběru budou začátkem května. 
Více info na www.findy-go.wz.cz, e-mail svatava.
durnikova@seznam.cz, tel. 773 635 214.

 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 
1 170 000 Kč (cena k jednání). Kontakt:  775 342 
123.

 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. Volný od června. Kontakt: 731 415 138.

 Pronajmu zařízený byt 4+1, ul. Maluchy, Ostra-
va-Dubina. Co nejdříve! Kontakt: 776 714 417.

Inzerce zdarma

Hlídání dětí U slunečnice
Anny Letenské 797/38, Polanka nad Odrou

Organizuje v červenci a srpnu
Příměstské tábory pro děti 3 až 7 let

Turnusy týdenní, po-pá.
Více informací na 777196723, e-mail:jeslicky.

uslunecnice@seznam.cz

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

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

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem lékařům, sestřičkám 
i pomocnému personálu Oddělení dětské hema-
tologie a hematoonkologie Kliniky dětského lé-
kařství  FNO  za péči, kterou věnují mému synovi 
Honzíkovi Schindlerovi, který se zde léčí s akutní 
leukémií.
Moc si vážím vaší práce!

Marcela Schindlerová 
Karviná

Máme nové veřejné parkoviště!   
(pokračování ze str. 1)

Bylo posuzováno několik lokalit a po podrobném 
vyhodnocení a následných konzultacích byla jako 
vhodné místo pro parkoviště vybrána proluka mezi 
objekty FNO, poliklinikou a budovou Krevního cen-
tra FNO, s možností příjezdu z hlavní komunikace, 
tedy třídy 17. listopadu. 
Proluka mezi objekty FNO byla zcela nevyužívána 
a přitom její poloha byla velmi vhodná např. pro 
doplnění statické dopravy v území  právě díky 
obecnému přístupu z hlavních komunikačních 
tras dopravních (automobilová doprava, zastávka 
MHD)  i pěších tras (chodníky tvořící spojový kori-
dor v území mezi areálem nemocnice a třídou 17. 
listopadu).

Investorem 
a provozo-
v a t e l e m 
nového par-
koviště je 
firma První 
d o p r a v n í , 
s.r.o., která 
má v pro-
nájmu pozemek, na němž byla stavba realizována. 
Realizace stavby přispěla k zvýšení parkovací ka-
pacity v zájmovém území FNO a z výše uvede-
ných pohledů se tak jedná o stavbu veřejně pro-
spěšnou.

Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Veselé tóny barev mě dobíjejí energií!

„Připravte se na léto!!!“

SPORTOVNÍ AKCE
o PERMANENTKU

LOSOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ 3HODINOVÁ AKCE PRO ZAMĚSTNANCE 
Fakultní nemocnice Ostrava v CLUBU FEMM POKLAD

od 8.30 prezentace účastníků
9.00 - 9.50 ZUMBA (kapacita max. 50 osob)

10.00 - 10.50 BOSU s posilováním (kapacita max. 30 osob)
  SPEEDING (kapacita max. 20 osob)
11.00 - 11.50 PILATES (kapacita max. 50 osob)

Malé občerstvení po celou dobu akce zajištěno.

sobota 4. 6. 2011
vstupné 199 Kč

Kapacita míst
je omezená !!!

Závazné přihlášky a platba (do 31.5. 2011) u Ing. Veroniky Doleželové na kl. 3450, 
DS 4. patro, veronika.dolezelova@fno.cz. Akce se koná při minimálním počtu 25 osob.

Club Femm® Poklad
Dům Kultury Poklad
M. Kopeckého 675
Ostrava - Poruba


