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Pod mikroskopem

Otevřeli jsme unikátní kognitivní centrum 
Od pondělí 17. ledna 2011 je ve Fakultní ne-
mocnici Ostrava pro pacienty s poruchami 
paměti, myšlení, řešení logických problémů, 
orientace v prostoru a orientace v čase k dis-
pozici kognitivní centrum, které je součástí 
Neurologické kliniky FNO. Toto pracoviště, kte-
ré je jediné svého druhu v Moravskoslezském 
kraji, je zaměřeno na pacienty s akutními stavy 
cévní mozkové příhody, s poraněním mozku  
a neuroinfekce, s akutními i chronickými stavy 
roztroušené sklerózy a neurodegenerativních 
onemocnění v podobě Alzheimerovy nemoci 
či demence u Parkinsonovy nemoci. V rámci 
České republiky, kde je kognitivní rehabili-
tace prováděna jen na několika místech, jde  
o centrum unikátní svým rozsahem, zaměřením  
i komplexností.

Součástí Kliniky dětského lékařství Fakultní 
nemocnice Ostrava se od 1. ledna 2011 stalo 
ambulantní oddělení dětské a prenatální kardi-
ologie, historicky první pracoviště tohoto typu  
v Moravskoslezském kraji s erudovaným tý-
mem dětských kardiologů, s jistotou zázemí 
nemocnice fakultního typu a s kapacitou zhru-
ba 6 tisíc pacientů ročně. Vznik tohoto centra, 
které poskytuje komplexní péči dětem s vroze-
nými srdečními vadami, srdečními onemocně-
ními a s poruchami srdečního rytmu z celého 
Moravskoslezského kraje, je pro malé kardiolo-
gické pacienty velkým přínosem. 
 „Předností našeho kardiologického centra 
zaměřeného na dětské pacienty je komplexní 

multioborové zázemí, které poskytuje Fakult-
ní nemocnice Ostrava,“ říká MUDr. Tomáš 
Gruszka, primář Oddělení dětské a prenatální 
kardiologie FN Ostrava „Důležitá je zejména 
naše bezprostřední vazba na klinická oddělení 
i na lůžkovou péči a jistota vysoké úrovně re-
suscitačně-intenzivní péče. Úzce spolupracuje-
me jak s Klinikou dětského lékařství FNO, tak 
také například s Porodnicko-gynekologickou 
klinikou FNO, neonatologickým oddělením,  
s oddělením sportovní medicíny Interní kliniky 
FNO i s neurologickými pracovišti.“

(pokračování na str. 2)

O kardiologicky nemocné děti pečuje nová ambulance 

Den onkologických dětí 
Společně s Hitrádiem Orion a s hotelem Park Inn 
Ostrava pořádala Fakultní nemocnice Ostrava v 
úterý 15. 2. Den onkologických dětí. Akce souvi-
sela s Mezinárodním dnem dětské onkologie, je-
hož cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o situaci 
dětí, které bojují s rakovinou. Cílem ostravského 
Dne onkologických dětí, u jehož zrodu stálo od-
dělení dětské hematologie a hematoonkologie 
Kliniky dětského lékařství FNO, bylo uspořádání 
zábavného odpoledne pro malé pacienty a umož-
nění výměny zkušeností rodičů. Více informací při-
neseme v další vydání Nemocničních listů.

V ostravském Domě knihy Librex byl v září 2010 zahájen cyklus besed s odborníky Fakultní nemocnice 
Ostrava s názvem Moderní metody medicíny aneb Opravdové celebrity. Letošní první besedu vedl  

18. ledna doc. MUDr. Pavel Komínek, 
Ph.D., MBA, přednosta Otorinolaryngo-
logické kliniky FNO, společně s MUDr. 
Evou Havlíkovou. Zveme vás na další 
besedy, které proběhnou 22. února  
a 22. března. Únorová bude zaměřena 
na otázky transplantačního programu  
a o své zkušenosti se s veřejností podělí 
MUDr. Jiří Samlík, vedoucí lékař Trans-
plantačního centra FNO. O měsíc pozdě-
ji v besedě vystoupí doc. MUDr. Milan 
Grundmann, CSc., zástupce přednosty 
Ústavu klinické farmakologie FNO. 

Besedy v Librexu pokračují

O klíčových cílech FNO hovoří na 
straně 3 MUDr. Svatopluk Němeček,  

ředitel nemocnice.

Děkujeme všem lidem z Hitrádia Orion, kteří 
dětem nejen v Oddělení dětské hematologie 
a hematoonkologie Kliniky dětského lékař-
ství FNO pomohli pořídit spoustu krásných 
vánočních dárků. Moc si tohoto vstřícného 
gesta vážíme!

Nově zřízené pracoviště HelpDesk 
pomáhá.

Více na straně 2.
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Počet členů Základní organizace 
OSZSP FN Ostrava 
k 31. prosinci 2010

Výbor Základní organizace Odborového  
svazu   zdravotnictví  a  sociální  péče ČR 
Fakultní nemocnice Ostrava (VOO, OSZSP, 
FN) sděluje počet členů Základní organizace 
OSZSP FN (ZO) k 31. prosinci 2010: 
počet řádných členů ZO -  1 115
počet přidružených členů ZO -       20
celkem členů ZO     -  1 135
počet členů Klubu důchodců -     233

Ing.  Jiří Lorenc
předseda VOO

Doplnění: počet členů LOK ve FNO je 73  
a Unie sester má členů 30.

Nově zřízené pracoviště HelpDesk v rámci útvaru IT
Informační a komunikační technologie v dneš-
ní době ovlivňují prakticky všechny vědní obory  
a pracovní činnosti. Jsou brány jako samozřejmost, 
v některých případech do-
konce jako nezbytná nut-
nost, často si přejeme, 
abychom o nich vůbec 
nemuseli vědět. Ovšem  
v okamžiku, kdy ne vše 
funguje tak, jak má, začí-
ná být existence IT vní-
mána velmi intenzivně.
Ve FNO je od poloviny 
října roku 2010 v rámci 
IT v provozu pracoviště  
s názvem HelpDesk (HD), 
které pro svou práci pou-
žívá nástroj stejnojmen-
ného názvu. Jedná se o program, který slouží jako 
jednotný (a v budoucnu také jako jediný) kontaktní 
bod pro sběr, záznam a evidenci všech požadavků 

uživatelů, které se týkají informačních technologií. 
Požadavky jsou zapisovány „žadateli“ prostřed-
nictvím internetové aplikace http://helpdesk.fn-

spo.cz nebo telefonicky na 
lince 8888.
Zřízením tohoto pracoviště je 
zajištěno, že žádný hlášený 
požadavek uživatelů nezapad-
ne, což je první krok vedoucí 
ke zkvalitnění poskytovaných 
IT služeb. Krokem následují-
cím je nalezení srozumitelné-
ho způsobu roztřiďování po-
žadavků (nejlépe již při jejich 
pořizování), na jehož základě 
budeme schopni optimalizo-
vat počty pracovníků řešících 
příslušné oblasti (koncové 

stanice, tiskárny, telefony, aplikace…).
Jen pro ilustraci: v posledním říjnovém týdnu bylo 
na HelpDesku zaregistrováno 148 požadavků, za-

tímco v posledním lednovém týdnu to bylo již 246. 
Tento nárůst neznamená, že se toho více „kazí“, 
ale že začínáme být více pečliví a evidujeme, co 
vlastně reálně pracovníci útvaru IT pro provoz 
FNO dělají. 
Ještě stále ale nastávají případy, kdy požadavky 
jsou na žádost uživatelů řešeny přímo, aniž by 
měly svůj „obraz“ v podobě registrovaného zápi-
su v HD. Cílem následujícího období je, za přispění 
vás, uživatelů, tento stav minimalizovat a v ideál-
ním případě odstranit úplně. 
Pracoviště HelpDesk společně se souvisejícími 
procesy je v provozu velice krátce (je to v podsta-
tě takové miminko) a můžeme zodpovědně říci, 
že v tuto chvíli trpí mnoha dětskými nemocemi. 
Věříme, že společně najdeme cestu, jak z něho 
vychovat rozumného a pracovitého pomocníka 
pro nás pro všechny. 

Ing. Petr Böhm, Ph.D.
náměstek ředitele pro IT

Pokračování ze str. 1

V Moravskoslezském kraji tak vznikla specializovaná jednotka, která zajistí špičkovou komplexní péči 
o malé kardiologicky nemocné pacienty. Významnou kapitolou práce dětských kardiologů a zároveň 
součástí prevence jsou prenatální kardiologická vyšetření plodu. „Ročně dojde v regionu ke zhruba 10 
tisícům porodů. Půl až jedno procento dětí se přitom narodí s vrozenou srdeční vadou. Proto je záchyt 
vady již v prenatálním období tak důležitý,“ dodává MUDr. Gruszka, podle nějž mají obrovský význam 
také pravidelné prohlídky dětí u dětských lékařů, které mohou pomoci odhalit vrozenou srdeční vadu, 
jež se dříve neprojevila. „Děti se závažnou srdeční vadou mnohdy nemusejí mít žádné viditelné potíže, 
proto rodiče netuší, že se něco děje. A dítě tak přichází k odborníkovi až za pět minut dvanáct.“ 
Jedním z cílů, které si dětská kardiologická ambulance FNO stanovila, je vytvoření specializace kardiolog 
pro vrozené vady v dospělosti. „Tato specializace by dětským pacientům v rámci Moravskoslezského 
kraje umožnila plynulý přechod od dětského kardiologa k odborníkovi, jenž se věnuje dospělým, a navíc 
by byla vhodnou formou prevence.“

-gl -

O kardiologicky nemocné děti  
pečuje nová ambulance

V sobotu 5. února proběhl v prostorách Congress 
Hotelu Clarion Ostrava již tradiční ples FN Ostra-
va. Večerem provázel moderátor Roman Pastorek 
a hudební doprovod zajišťovala hudební skupina 
Kvatro a DJ Aleš Šklubal.

Vyvrcholením večera bylo vystoupení slovenské 
hudební hvězdy Vašo Patejdla, které mělo obrov-
ský ohlas. „Velice rád bych při této příležitosti po-
děkoval představitelům Congress Hotelu Clarion 
Ostrava za maximální vstřícnost a mým spolupra-

covníkům za skvělou pomoc při organizaci této 
tradiční akce,“ doplnil Ing. Tomáš Oborný, hlavní 
organizátor plesu. „Jsem velice rád, že se ples 
stále těší tak velkému zájmu. Proto již nyní bloku-
jeme termín příštího plesu v prostorách hotelu.“

Ples se skvělou atmosférou
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Současná krize ve zdravotnictví je velkou příležitostí 
pro zásadní změny

„Akce se přímo či nepřímo dotýká ve zdravotnictví 
každého. Atmosféra je už dlouho poměrně vyhro-
cená a nervózní. A týká se to i naší nemocnice, 
i když naštěstí díky našim zaměstnancům tady 
žádnou výpověď nemáme. Ale velkou hrozbou je 
celková situace v našem regionu, kde je reálné 
úplné zhroucení sítě krajských nemocnic. Pokud 
by k tomu došlo, v některých akutních oborech 
by mohl nastat, přestože se tomu budeme brá-
nit, nekontrolovaný příliv pacientů, který může být 
nad naše síly. Pokud jde o mne, vždy budu stát na 
straně našich přednostů, primářů i lékařů. Je na je-
jich rozhodnutí, jaký objem akutní péče jsme ještě 
schopni zvládnout. Na druhé straně je jasné, že 
naši lékaři nenechají umřít pacienty na chodníku 
před nemocnicí… I proto vypracováváme právní 
analýzu případných rizik, připravujeme organizační 
změny, které směřují k posílení kapacity některých 
akutních oborů.  Doufám, že se na celostátní úrov-
ni podaří najít rozumnou dohodu přijatelnou pro 
obě strany. Představa, že se konfrontace požene 
do krajnosti a výsledkem budou třeba zbytečně 
mrtví lidé, je děsivá!“

Považujete požadavky odborářů za oprávněné?

„Některé ano. Podepsal bych se určitě pod poža-
davek urychlené úpravy systému postgraduálního 
vzdělávání. Plně souhlasím i s výrazně lepším fi-
nančním ohodnocením nemocničních zaměstnan-
ců, v některých oborech do očí bije nesouměřitel-
nost úhrad soukromých ambulancí a nemocniční 
péče. Nemyslím si ale, že by to mělo být formou 
tabulek pro všechny stejně. Třeba  zaměstnanci 
ve špičkových centrech, jakým je například naše 
nemocnice, by měli mít dle mého názoru výraz-
ně lepší ohodnocení, než například v některých 
nemocnicích, kam se bojí pacienti chodit!  Mně 
osobně je sympatický americký model. To zna-
mená, že po dosažení kvalifikace se kvalitní lékař 
posune platově skokově nahoru a je velmi dobře 
zaplacen. 
Na druhé straně musím zcela jasně říct, že for-
ma této odborářské akce je pro mě naprosto ne-
přijatelná. V rámci některých regionů a oborů je 
bez váhání pacient brán jako rukojmí.  Někde se 
hrozí  ohrožením péče o těžce nemocné, rodičky, 
novorozence!  To už je přece hodně za hranou 
jakékoliv etiky! Vadí mi také značná agresivita  
a militantnost, kterou někteří zúčastnění projevu-
jí. Praktický každý, kdo v médiích vyjádřil, že se 
s touto akcí z různých důvodů neztotožňuje, stal 
se na internetu ihned terčem nevybíravých, často 
vulgárních útoků.“ 

V naší nemocnici nepodal v rámci této akce výpo-
věď nikdo. To je potěšující zjištění, že?

„Musím říct, že mi naši doktoři a doktorky  svým 
postojem ke své nemocnici udělali obrovskou 

radost.  Chápu to tak, že i když mnozí z nich 
podporují některé požadavky této akce, jako na-
příklad zvýšení platů  lékařů či zásadní změnu  
v systému  vzdělávání, nepřipojili se k ní podá-
váním výpovědí. Dobře si totiž uvědomují, že by 
v prvé řadě významně poškodili své pracoviště  
a svou nemocnici. Znamenalo by to totiž paralýzu 
fungování nemocnice s obrovskými ekonomickými 
škodami. Je vidět, že pro naše zaměstnance není 
pojem loajality ke své nemocnici, ale i ke spolupra-
covníkům a pacientům,  jen prázdným pojmem.  
Pro mě  je  jejich postoj velmi zavazující. Přitom 
si nenamlouvám, že je u nás všecko perfektní  
a bezproblémové. Je jasné, že i v naší nemocnici 
bychom rádi našim zaměstnancům dali za kvalitní 
práci více peněz, i v naší nemocnici jsou oddělení, 
kde  se doktoři musí potýkat s velkým množstvím 
služeb, a je zde  určitě spousta dalších věcí, kte-
ré  naše lidi oprávněně rozčilují a zlobí. Ale drtivou 
většinu problémů jsme schopni společně postup-
ně řešit.  A ještě chci zdůraznit jednu věc! Ať už 
to s platy lékařů dopadne letos jakkoliv, tak budu 
dělat všechno pro to, aby platy našich lékařů, ses-
ter a dalších pracovníků byly  vyšší než v okolních 
nemocnicích a budu dělat maximum pro to, aby 
se  tento rozdíl dál zvyšoval v náš prospěch.“ 

Bez ohledu na akci lékařských odborů budou ve 
FNO navýšeny motivační odměny. Přitom k oproti 
loňskému roku dochází k mírnému poklesu příjmů 
od zdravotních pojišťoven. Je tomu tak?

„Jak jsem už dříve řekl, zčásti nám pomohou re-
zervy z loňského roku a vůbec naše dlouhodobá 
ekonomická stabilita. Ale klíčovým zdrojem musí 
být pokles nákladů na materiál, léky, nakupované 

služby a podobně.  Zde bychom chtěli docílit  me-
ziročního snížení o 5 procent. A že to stále ještě 
jde a firmy mají ve svých maržích  pořád ještě 
prostor pro snížení, ukazuje například proběhlá 
elektronická aukce na dodávku elektrické ener-
gie, která nám letos umožní realizovat úsporu 
kolem 14 milionů korun za rok! Samozřejmě, že 
počítáme s dalším tlakem na dodavatele s cílem 
dosáhnout snížení nákupních cen. Od jednotlivých 
pracovišť přitom čekáme dodržení limitů na mate-
riál a léky, dodržování pozitivního listu a podobně. 
A samozřejmě také „produkci“.   Přijatý rozpočet  
je přitom postaven na třech základních prioritách, 
kterými jsou platy našich zaměstnanců, udržení 
klíčových medicínských programů a udržení mír-
ně přebytkového hospodaření nemocnice. Při tom 
všem chceme ještě posílit  objem financí, které 
směřují na odměňování zaměstnanců. Řádově by 
mělo jít o několik desítek milionů korun. Chceme 
posílit nejenom tzv. výkonové odměny, které se 
rozdělují dvakrát ročně, ale zavést i průběžné 
odměňování kvalitních zaměstnanců. V loňském 
roce rostly nejvíce platy sester, kdy jsme na rozdíl 
od okolních nemocnic nemuseli nárůst platových 
tarifů kompenzovat krácením osobního hodnocení 
či odměn. Nárůst odměn v letošním roce by se 
měl týkat všech kategorií zaměstnanců, ale priori-
tu budou mít tentokrát lékaři.“ 

Bude mít akce „Děkujeme, odcházíme“ i dlouho-
dobý dopad?

„To je zcela nepochybné. Opakovaně to zaznívá  
i v celostátních médiích. Prvním efektem  bude 
mnohem větší tlak na efektivní a transparentní 
nákupy,  na jasné vztahy s farmaceutickými a dal-
šími dodavatelskými firmami. Pro nás to nebude 
znamenat velké změny. Většinou těchto zásad 
se řídíme už víc než 5 let a na ekonomice naší 
nemocnice je to znát. Druhý efekt bude ještě zá-
sadnější. Bude jím tlak zefektivnění sítě poskyto-
vatelů. A tady si dovolím říct pár adresných vět  
k situaci v našem regionu. Podle mě není náhoda, 
že zmiňovaná odborářská akce zaznamenala tak 
obrovskou odezvu v  nemocnicích v našem regi-
onu.  Síť bývalých okresních nemocnic v našem 
kraji je dlouhodobě předimenzovaná.  Důsled-
kem je mj.  nedostatek personálu a  malá efek-
tivita. Změny struktury této sítě jsou samozřejmě  
v kompetenci zřizovatelů a pojišťoven.  Pro mě 
je ale opravdu těžko pochopitelné, že zdravotní 
pojišťovny nalévají do sítě těchto nemocnic do-
hromady více financí než do fakultní nemocnice 
(se všemi centrovými léky, drahým ZUMem a po-
dobně). Nepochybuji, že při restrukturalizaci sítě 
dosáhneme toho, aby zdravotní pojišťovny výraz-
ně lépe financovaly rozvoj zdravotnického zařízení, 
které je efektivním a stabilním partnerem. A tím 
Fakultní nemocnice Ostrava je! A v tomto smyslu 
se začnu také velmi hlasitě ozývat.“

Klíčové cíle FN Ostrava pro letošní rok. To je hlavní téma rozhovoru s MUDr. Svatoplukem Němečkem, 
ředitelem FNO. V posledních týdnech se ale v souvislosti se zdravotnictvím nemluví prakticky o ničem 
jiném, než o akci lékařských odborů s názvem „Děkujeme, odcházíme!“. Takže jsme se zeptali i na tuto 
záležitost…
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V říjnu 2010 jsem byla vedením naší nemocnice 
vybrána, abych se zúčastnila edukační stáže na 
holandské univerzitní klinice Academisch Zieken-
huis Maastricht. Tato akce se konala za podpory 
královo-hradecké Nadace pro rozvoj v oblasti umě-
lé výživy, metabolismu a gerontologie, která kaž-
doročně umožní pěti sestrám z České republiky 
se stáže účastnit. V rámci stáže proběhla prohlídka 
akutního příjmu, centrální sterilizace, běžného od-
dělení, učeben sester a centrálních sálů.
Nemocnice je od roku 2008 spojena s fakultou 
medicíny a zdravotní péče a je školicím praco-
vištěm lékařů a zdravotnických pracovníků nejen 
pro Holandsko, ale také Belgii a Německo. Jako 
druhá nemocnice na světě začala pro své studen-
ty využívat nové metody učení. V této souvislosti 
mne zaujala tzv. simulační místnost, v níž probíhají 
školení specializovaných sester. V jedné místnosti 
je technicky vyspělá figurína-pacient (důmyslnější 
obdoba našich „andul“). O tu se sestry v rámci 
školení starají. Je napojena na skutečné monitoro-
vací přístroje a zároveň je ale počítačově ovládaná. 
V druhé místnosti oddělené sklem jsou technik, 
lektor a lékař, kteří ovládají tuto počítačově mo-
nitorovanou figurínu a vyhodnocují reakce sester.  
Vše se nahrává a studenti si nahrávku mohou po-
sléze prohlédnout.
V oddělení centrálních sálů mne zaujala netypická 
bezpečností kontrola počtu nástrojů po operaci, 
kdy se nejen počítá množství použitých nástrojů, 
ale celá síta se také váží. Váha musí být totožná  
s předoperační gramáží. Vše je evidováno v PC.

Na běžném oddělení mne zaujaly mobilní počítače, 
kterých mají k dispozici pět pro každé oddělení. Ty 
umožní provést PC záznam ihned po provedené 
intervenci. Zajímavostí je i snaha všude omezit 
administrativu na minimum. Již nyní nepoužívají 
žádné informované souhlasy a veškerá data zapi-
sují jen v PC formě. Tisk dokumentace provádějí 
jen v případě, že pacient je převážen do menší ne-
mocnice. I tam je snaha nejpozději do tří let zrušit 
papírovou dokumentaci. 

Silvie Pluháčková, oddělení centrálních sálů – chirurgie

Edukační stáž v Maastrichtu

„Jednou z důležitých změn pro zaměstnance  
i zaměstnavatele je prodloužení povinnosti za-
městnavatele hradit zaměstnanci náhradu platu za 
nemoc ze současných 14 na 21 dnů. Od letošního 
roku bude také snížen příděl prostředků do fondu 
kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a snížení se 
dotkne i podpory v nezaměstnanosti v případě, 
že zaměstnanec skončí pracovní poměr „z vlast-
ní vůle“ -   bez udání důvodu. Nezaměstnaní lidé, 
kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a po-
bírají podporu, si již nemohou  přivydělat do výše 
poloviny minimální mzdy (tj. do výše 4 tis. Kč). To 
jsou asi ty nejdůležitější změny v pracovněprávní 
oblasti, ale je jich mnohem více. Očekávám, že  
v souvislosti s avizovanou zdravotnickou reformou 
bude narůstat tlak na rychlou implementaci dal-
ších legislativních opatření do reálné praxe. Kro-
mě toho  nás všechny společně čeká kus práce  
na udržení  nastavených pravidel souvisejících  se 
získaným mezinárodním certifikátem.“

Které ze změn se přímo dotknout i FNO a jejích 
zaměstnanců?

„Zaměstnanců se bezprostředně dotkne přede-
vším změna vyhlášky o FKSP. Individuální roční 
příspěvek, který v loňském roce činil 7500 Kč  pro 
zaměstnance, bude v letošním roce podstatně niž-
ší. Nově ho od letošního roku mohou zaměstnanci 
využít také na lázeňskou léčbu nebo na vzdělávací 
kurzy. Další možnosti, jak ještě více fond využít,  

navrhovali zaměstnanci v dotaznících, které  se tý-
kaly spokojenosti zaměstnanců. Z fondu by chtěli 
uhradit kadeřníka, kosmetiku, léky, koupit si brýle,  
lyžařský výcvik  apod. To však není možné, proto-
že vyhláška o FKSP, která je pro nemocnici závaz-
ná, přesně stanoví způsoby čerpání fondu.
V současné době o rozpočtu  fondu ještě jedná-
me s odborovými organizacemi v rámci kolektiv-
ního vyjednávání. Nicméně, již dnes je jasné, že 
vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům 
nemocnice za loňský rok částka, o níž se fond 
snížil, zůstane v osobních nákladech k  posílení 
motivačních složek platů.“

Došlo ještě k jiným změnám v personální oblasti? 

„Určitě je nutné  zmínit se o změnách v předpi-
sech o vzdělávání lékařů. Od 1. 1. 2011  došlo 
kromě jiného k  rozšíření počtu základních kme-
nů z 10 na 16 a stanovení rozsahu tzv. kolečka na 
jiných pracovištích na šest měsíců. Znamená to, 
že  během  přípravy na základní kmen  musí lékař 
absolvovat po dvou měsících stáž na interní klini-
ce, chirurgické klinice a ARK. Zbývající část pak 
zůstává na svém kmenovém pracovišti. Také bych 
chtěla upozornit, že většině všeobecných sester a 
porodních asistentek bude končit platnost tzv. re-
gistrace k výkonu povolání bez odborného dohle-
du. Nejméně 60 dní před skončením její platnosti 
si proto musejí požádat o prodloužení registrace 
v NCONZO v Brně.  Pokud si zaměstnanci toto 

prodloužení nevyřídí, nemají způsobilost pracovat 
bez odborného dohledu a v tom případě musí dojít 
ke snížení platové třídy.“

Začátek roku je vždy spojován s ročním zúčtova-
ním daně z příjmu za uplynulý rok… 

„Patnáctý únor je posledním dnem, do kdy mo-
hou zaměstnanci podepsat ´Prohlášení k dani´ 
a požádat zaměstnavatele o provedení ročního 
zúčtování. Současně by měli předložit veškeré 
doklady, které jsou podkladem k snížení základu 
daně. Jedná se např.o potvrzení o platbách na 
penzijní připojištění, životní pojištění, hypoteční 
úvěr, úvěr ze stavebního spoření, dary aj. Zaměst-
nanci mnohdy z neznalosti nevyužívají všechny 
možnosti ke snížení své daňové povinnosti, proto 
doporučuji obrátit se na příslušné referentky od-
dělení personalistiky a mzdové účtárny, které jsou 
připraveny poradit.“

 Kolik má v současnosti FNO zaměstnanců. Liší se 
tento stav oproti roku 2010? 

„V současné době máme 3160 zaměstnanců,  
z toho je 2655 zdravotnických pracovníků   a   505 
nezdravotníků. Ve srovnání s rokem 2009 se zvýšil 
počet především lékařů a sester – celkem o 48, 
naopak u dělníků došlo k poklesu o 15. V letošním 
roce předpokládáme, že počet zaměstnanců při 
stávajících kapacitách zůstane stejný.“

Počátek roku přinesl v souvislosti s úspornými opatřeními vlády změny v řadě zákonů a předpisů. Některé z nich se týkají i pra-

covněprávní oblasti. O jaké změny jde, o tom jsme si povídali s Ing. Lenkou Nétkovou, náměstkyní ředitele pro personální řízení.

Nejdůležitější změny v pracovněprávní oblasti 



5

Rok 2011 bude náročnější 
 Na otázky, týkající se hospodářských výsledků FNO za uplynulé období a plánu na letošní rok, odpovídala 
Ing. Petra Lampartová, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance.

Jak hospodařila FNO v roce 2010? 

„V roce 2010 hospodařila naše nemocnice dle pů-
vodního předpokladu s kladným hospodařením ve 
výši 25,2 mil. Kč, přičemž jsme byli schopni si vy-
tvořit rezervy na rok 2011, který, jak očekáváme, 
bude v parametrech příjmů mnohem složitější.  
Od původního rozpočtu nákladů jsme se odchýlili 
v položkách:
Spotřeba léčiv ve výši 746 mil. Kč byla oproti roz-
počtu překročena o zhruba 16 mil. Kč z důvodu 
vyššího čerpání centrových léčiv oproti původní-
mu limitu.  Spotřeba centrových léčiv vykazuje 
velký podíl na celkových léčivech, jedná se o 42% 
zastoupení. Kontrole spotřeby a vykazování léčiv 
věnuje vedení FNO velkou pozornost. V posled-
ním čtvrtletí minulého roku bylo mnohokrát disku-
továno se zdravotními pojišťovnami 
dokrytí překročené spotřeby center. 
Dnes mohu konstatovat, že jedná-
ní byla korektní a vedla k navýšení 
původních limitů.  Otázce spotřeby 
léků budeme věnovat také v tomto 
roce velkou pozornost.  Dopředu víme, že letos 
nebude možno se spoléhat na jakékoliv finanční 
dokrytí z důvodu finančních problémů ve zdravot-
nictví. Nechci, aby zůstala stranou mimocentrová 
léčiva, jedná se o veliký finanční náklad (zhruba 
400 mil. Kč), s nímž musíme hospodařit velice 
racionálně. 
Spotřeba zdravotnického materiálu ve výši 552 
mil. Kč byla oproti plánu překročena o 35 mil. 
Kč, přičemž velká část připadla na navýšení péče  
v oboru kardiologie v souvislosti s přidělením sta-
tutu kardiovaskulárního centra. Zvýšenou spotře-
bu zaznamenala také labodiagnostika v návaznosti 
na vyšší počet vyšetření vzorků.

Opravy, údržba majetku – spotřeba 110 mil. Kč 
byla v loňském roce překročena oproti rozpočtu  
o zhruba 13 mil. Kč v souvislosti s nezbytnými 
opravami výtahů a stárnoucího majetku. 
Tržby od zdravotních pojišťoven - 3,4 miliardy Kč 
byly oproti původnímu rozpočtu překročeny o 122 
mil. Kč. Na této částce se nejvíce podílelo kladné 
vyúčtování zdravotní péče za rok 2009 a nasmlou-
vání finančního navýšení za nové kapacity, napří-
klad výkony na CyberKnife.“ 

Co se povedlo a co se naopak nepodařilo zvlád-
nout? 

„Dnes již máme vyhodnoceny ekonomické limity 
jednotlivých klinik oddělení za uplynulý rok. Nej-
větším problémem bylo „uhlídání“ výkonnostního 

limitu na počet hospitalizací u jednot-
livých zdravotních pojišťoven a s tím 
spojeného limitu „složitosti“ diagnóz 
DRG. Celý uplynulý rok jsme zápasili 
s poklesem počtu pacientů přicháze-
jících k nám z VZP.  Druhým ekono-

mickým „oříškem“ byla kontrola spotřeby cent-
rových léků v našich specializovaných centrech. 
Nejnapjatější situace byla koncem roku, kdy jed-
nání s klinikami a zdravotními pojišťovnami ohled-
ně zajištění financí na léčbu konkrétních pacientů 
byla našim každodenním úkolem. Naštěstí jsme 
všichni našli dobrou vůli se domluvit a společně se 
nám podařilo stresovou situaci zvládnout. Dalším 
úspěchem loňského roku bylo dosažení dohody 
o financování jedinečných výkonů na přístroji Cy-
berKnife u největších zdravotních pojišťoven. Co 
se nepodařilo? Jednoznačně jsme nebyli prozatím 
úspěšní v nasmlouvání financí pro novou kapaci-
tu standardních lůžek na hematologii. I přesto, že 

jsme úspěšně prošli výběrovým řízením Minister-
stva zdravotnictví ČR, nenašly zdravotní pojišťovny 
prozatím finanční prostředky na financování těch-
to výkonů. Jednání i nadále pokračují, doufejme, 
že budou úspěšná.“

 Jaký tedy bude rok 2011?

 „I přes pokles tržeb od zdravotních pojišťoven  
v tomto roce se snažíme rozpočtovat kladný hos-
podářský výsledek. Jednáme s dodavateli o dal-
ším snižování cen materiálu. V každém případě 
však budeme nuceni limitovat náklady pro zdra-
votnická pracoviště přísněji, než tomu bylo vloni. 
Kontrola plnění nákladů bude jednou z priorit na-
šeho ekonomického útvaru.  I v této ekonomicky 
těžké době chceme být silným a stabilním zdra-
votnickým zařízením, abychom byli schopni nabíd-
nout pacientům perfektní zdravotní péči a našim 
zaměstnancům kvalitní ohodnocení jejich práce.“

Očekáváte nějaké novinky oproti roku 2010?

„Každý rok přinese pro nás spoustu novinek, ať 
příjemných či takových, bez kterých bychom se 
rádi obešli. Zatím otazníkem zůstává diskutované 
navýšení regulačních poplatků za hospitalizace. 
Velkou nepříjemností by bylo jednoznačně navý-
šení sazby DPH u léků a zdravotnického materiá-
lu. V tomto roce nás tato situace pravděpodobně 
nepotká, musíme se ale připravit na rok 2012, kdy 
dopad zvýšení DPH bude velice citelný. Závěrem 
bych chtěla všem kolegyním a kolegům poděko-
vat za  kvalitní a bezkonfliktní spolupráci v loň-
ském roce a zároveň všem popřát  dobrou náladu 
a nadhled  při spolupráci letos.“

Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava se ve 
dnech 28. a 29. ledna již tradičně účastnila sympo-
zia s názvem 11. Střešovická live + video Surgery. 
Akce pořádané Oční klinikou Ústřední vojenské 
nemocnice a 1. LF UK v Praze se naše nemocnice 
účastnila aktivním telepřenosem. Součástí sympo-
zia byl přímý přenos z operačních sálů Oční kliniky 

ÚVN a FN Ostrava. Oční klinika FN Ostrava 
se v rámci telemostu podělila o zkušenosti 
s refrakční chirurgií , kterou v přímém pře-
nosu provedl přednosta kliniky MUDr. Petr 
Mašek a zástupce přednosty MUDr. Dalibor 
Cholevík.
„Hlavním záměrem tohoto sympozia je 

přenos refrakční, vit-
reoretinální a zejména 
kataraktové chirur-
gie a samozřejmě 
představení novinek  
v oboru oftalmologie,“ 
říká MUDr. Petr Ma-
šek, CSc., přednosta 
Oční kliniky FN Ostra-
va. „Byly představeny 
nejnovější typy nitro-
očních čoček, laserové 
operace, glaukomová 
chirurgie a také nové 
technologie v oblasti vi-
teorálních operací.“ 

Oční klinika se v rámci telemostu podělila  
o zkušenosti s refrakční chirurgií 

Chceme  
naše zaměstnance  
kvalitně ohodnotit.
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Fakultní nemocnice Ostrava na konferencích,  
sympoziích a seminářích
Vzdělávání a role  
nelékařských zdravotnických 
pracovníků v roce 2011

Kurz Medical Taping na  
Klinice léčebné rehabilitace

Telekonference, která proběhla 20. ledna, zdůraznila nutnost 
neustálého vzdělávání nelékařských zdravotnických pracov-
níků a jejich významnou roli v péči o pacienty. Telekonfe-
rence se účastnili zástupci fakultních nemocnic v Ostravě, 
Olomouci a Motole, pracovníci Ústřední vojenské nemoc-
nice Praha, Všeobecné fakultní nemocnice Praha a Masa-
rykova onkologického ústavu. Za FNO přivítala účastníky 
telekonference Bc. Mária Dobešová, náměstkyně ředitele 
pro ošetřovatelskou péči, na jejíž slova navázal MUDr. Sva-
topluk Němeček, ředitel FNO. O vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava v roce 2011 ho-
vořila PhDr. Zdeňka Šináglová z Úseku ošetřovatelské péče 
FNO a Mgr. Bohdana Břegová, vrchní sestra Interní kliniky 
FNO, představila kariéru svého vzdělávání.

13. postgraduální kurz sepse a MODS
V Ostravě proběl ve dnech 25. až 28. ledna za pří-
tomnosti zahraničních odborníků z USA, Němec-
ka, Izraele, Slovenské republiky a dalších států 
13. postgraduální kurz sepse a MODS (syndrom 
multiorgánové dysfunkce), jehož organizátory byla 
Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Ostra-
va společně s oddělením pediatrické intenzivní  
a resuscitační péče FN Ostrava. Kurz pořádaný 
ve spolupráci s ČSL JEP otevřel mnohá nosná té-
mata těžké sepse, jednotlivé sekce se věnovaly 
například problematice chirurgického rizikového 
pacienta a základům pro intenzivní medicínu, pro-

stor byl dán nutriční podpoře kriticky nemocných  
i mýtům a omylům v interpretaci mikrobiologic-
kých vyšetření atd. Na programu byl také součas-
ný přístup k diagnostice a léčbě invazivní kandi-
dózy, perioperační hemodynamická optimalizace, 
farmakologie kritických stavů a další oblasti. Mezi 
odborníky, kteří zde reprezentovali FNO, byli doc. 
MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatolo-
gického centra FNO, a MUDr. Jaromír Gumulec, 
přednosta Ústavu klinické hematologie FNO. 
MUDr. Pleva předsedal společně s doc. MUDr.  
Františkem Vyhnánkem, CSc., FNKV Praha, sek-

ci Polytraumata – interdisciplinární přístup, jež se 
mimo jiné zabývala otázkami mezioborové spolu-
práce. MUDr. Gumulec se společně MUDr. Pet-
rem Kesslerem, primářem oddělení hematologie 
a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, ujal před-
sednictví sekce Hematologie v intenzivní péči.

V rámci konference o sepsi se v Ostravě 
25. ledna konal 9. ročník minisympozia pe-
diatrické péče Aktuality v dětské intenziv-
ní péči, který byl letos věnován 20. výročí 
zahájení dětské dialýzy v Ostravě. Dalšími 
tématy byly bolest u dětí, popáleniny a dal-
ší. Organizátory akce byly Klinika dětského 
lékařství FN Ostrava a LF Ostravské uni-
verzity, Sekce intenzivní medicíny České 
pediatrické společnosti ČLS JEP a Česká 
pediatrická společnost ve spolupráci s OS 
ČLK Ostrava.

Aktuality v dětské intenzivní péči

Odborná konference 
Preanalytická fáze
Ústav klinické biochemie ve spolupráci s Ústavem 
klinické hematologie uspořádal v listopadu a v 
prosinci 2010 odbornou konferenci na téma Pre-
analytická fáze, která byla zaměřena na období od 
naordinování vyšetření do převzetí biologického 
vzorku laboratoří. Právě v tomto čase totiž vzni-
ká až 70 procent chyb, proto je třeba koordinovat 
úsilí laboratoří i klinických oddělení  a apelovat na 
zodpovědný přístup samotných pacientů. Dvojná-
sobně naplněný přednáškový sál Domova sester 
svědčil o aktuálnosti daného problému.

V závěru loňského roku proběhl pod vedením 
holandské instruktorky Wilmy Waters na Klinice 
léčebné rehabilitace FNO certifikovaný kurz Medi-
cal Taping, který byl určen pro účastníky z řad er-
goterapeutů, fyzioterapeutů a lékařů rehabilitační  
a fyzikální medicíny nejen z Ostravy.  
Medical Taping Concept je vysoce propracovaný 
a obsáhlý koncept, který využívá elastických tapů 
(česky tejpů) na rozdíl od pevných tapů, s nimiž se 
pracovalo již dříve zejména ve sportovní medicí-
ně. Základy Medical Tapingu byly položeny v 70. 
letech minulého století v Japonsku a Koreji a jsou 
spojovány se jménem japonského chiropraktika 
Kenzo Kasy. Koncept vychází ze základní myšlen-
ky, že pohyb a svalová aktivita jsou zásadní pro 
udržení nebo obnovu zdraví. Svaly nejsou důležité 
jen pro vlastní pohyb, ale jejich funkce ovlivňuje 
cirkulaci krve, lymfy a tělesnou teplotu. Správným 
použitím elastických tapů se navozuje fyziologic-
ký pohyb, jak by jej tělo provedlo za optimálních 
podmínek. Rozdílné způsoby aplikace tapu půso-
bí na různé tkáně (fascie, vazy, svaly, nervovou 

tkáň apod.),  jejichž prostřednictvím se v systému 
navozují ozdravné procesy. V současné době je 
využití tapů velmi široké nejen k ovlivnění sva-
lové funkce k regulaci svalového napětí, ale i ke 
stabilizaci kloubů, léčbě jizev, edémů, hematomů  
a léčbě bolestí různého typu. 
Lektorka Wilma Waters patří k nejzkušenějším te-
rapeutům v Holandsku i v Evropě.  Nás může těšit 
její kladné hodnocení našeho technického zázemí, 
příjemného prostředí kliniky i dobré atmosféry  
v průběhu kurzu. Co je však nejdůležitější, získané 
vědomosti a  dovednosti směřují ve prospěch pa-
cientů FNO. Z dostupných materiálů je prokazatel-
né, že správnou aplikací lze urychlit léčbu, umožnit 
časnější zatížení končetin a návrat k normálnímu 
životu.

Mgr. Anna Gregorková,  
zástupce vedoucího fyzioterapeuta pro VVČ

MUDr. Barbora Bláhová,  
Klinika léčebné rehabilitace FNO
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ORL obor se zabývá vším, co souvisí s problema-
tikou uší, krku, nosu.  Takto řečeno to zní jedno-
duše… „Přesnější by bylo uvést příklady toho, co 
se na našem pracovišti provádí,“ vysvětluje vrch-
ní sestra Otorinolaryngologické kliniky FNO Bc. 
Alena Pajurková. „Lékaři po medicínské stránce 
a sestry samozřejmě po stránce ošetřovatelské 
se věnují chirurgii hlavy a krku, onkologickým one-
mocněním v této oblasti, operačnímu řešení štítné 
žlázy, endonazálním operacím, poruchám spánku 
a jejich řešením po stránce chirurgické. Provádí se 
u nás také operace slzných cest a středoušní ope-
race. S tím souvisí celé spektrum vyšetřovacích 
metod – vyšetření sluchu a rovnovážného ústro-
jí, vyšetření hlasivek atd. K naší sesterské práci  
potřebujeme celou řadu přístrojů, jejichž obsluha 
rozhodně není jednoduchá a také vyžaduje per-
fektní znalost problematiky. Mezi žhavé novinky 
a velký úspěch pracoviště patří zavedení sceenin-
gového vyšetření sluchu u novorozenců, původně 
jen v naší nemocnici. V současnosti bylo vyšet-
ření rozšířeno pod vedením MUDr. Evy Havlíkové  
a doc. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., MBA, který je 
autorem projektu, do dalších nemocnic Moravsko-
slezského kraje.“ 
Do fakultní nemocnice Bc. Pajurková nastoupila  
v roce 2006. Do té doby působila jako sestra lůž-
kové části, později v pozici vrchní sestry  ORL od-
dělení v nemocnici ve Frýdku-Místku. „Jako stu-
dentka jsem prohlašovala, že bych nikdy nechtěla 
být vrchní sestrou nebo učitelkou. Přesto jsem 

se nakonec rozhodla pokračovat 
ve studiu a absolvovala pomatu-
ritní specializační studium (PPS) 
Ošetřovatelství v chirurgii v Brně 
a později i PPS Management ve 
zdravotnictví.“ Po několikaletém 
působení ve frýdecko-místecké 
nemocnici se paní Alena stala  
v roce 1999 vrchní sestrou oddě-
lení ORL a je jí dodnes, nyní však 
už ve FNO. „Musím přiznat, že 
první tři roky ve fakultní nemocnici 
byly pro mne, ale i pro celý zdejší 
kolektiv, více než náročné. S pří-
chodem nového pana primáře při-
šlo i mnoho změn. Nezůstal zde 
„kámen na kameni“, jak se říká. Každá místnost 
na tomto oddělení prošla modernizací, změnilo se 
přístrojové vybavení v ambulancích, na oddělení 
i na operačních sálech a zároveň se za pochodu 
zaváděly nové ošetřovatelské techniky, nové ope-
race. Všichni jsme se učili navzájem a také jsme 
si na sebe zvykali. Někdy to bylo hodně náročné, 
jindy komické, ale vždy jsme našli společnou řeč. 
Všichni udělali kus práce. Za to všem sestřičkám 
patří můj dík.“ 
V nejhektičtější době navíc přišla příprava na ná-
rodní a následně mezinárodní akreditaci… „Ani 
nevím, jak jsme to všichni zvládli, ale je to za námi 
a klinika funguje relativně bezproblémově a její ko-
lektiv harmonicky,“ dodává vrchní sestra, která již 

léta hlásá, že ošetřovatelství není jen péče o paci-
enta, ale zahrnuje vše,  prostředí, v němž se paci-
ent pohybuje, a lidi, kteří s ním přijdou do styku. 
I proto zavedla v rámci oddělení takzvanou skupi-
novou ošetřovatelskou péči. „Každá sestra má na 
starosti několik pacientů, o ně se po celou směnu 
stará po všech stránkách, dělá veškeré úkony od 
těch běžných až po odborné a složité, čímž si po-
stupně zvyšuje svoji odbornost,“ popisuje změny 
v ošetřovatelství Bc. Pajurková. Ta v současnosti 
stojí v čele týmu zhruba dvaceti zdravotních ses-
ter a třech sanitářek (spadá sem pět ambulancí 
a lůžkové oddělení Otorinolaryngologické kliniky 
FNO) a zároveň je i lektorkou Slezské univerzity 
v Opavě.

Nikdy jsem nechtěla být vrchní sestrou nebo  
učitelkou, dnes dělám obojí…

Kardiologie – srdeční záležitost
Po ukončení studia na Střední zdravotnické ško-
le ve Frýdku-Místku v roce 1983 nastoupila Mgr. 
Ludmila Klemsová, rodačka z Ostravy, do FNO 
na tehdejší interní kliniku v Ostravě-Zábřehu. 
„Během dvou měsíců jsem byla přesměrována 
na  koronární jednotku intenzivní péče, kde jsem 
zůstala mnoho dalších let. Už v té době mne kardi-
ologie velmi zajíma-
la. Jako sestra jsem 
navíc měla hned od 
počátku možnost být 
u mnoha odborných 
výkonů, neustále 
jsem se seznamo-
vala s novými tech-
nologiemi, přístroji  
a musela jsem se na-
dále i vzdělávat, což 
pro mě byla vždy vel-
ká motivace. Možná 
i proto jsem tomuto 
oboru zůstala věrna 
a pracuji v něm již více než 20 let,“ popisuje své 
začátky vrchní sestra nového Kardiovaskulárního 
oddělení Mgr. Klemsová, která byla i u toho, když 
se interní klinika v roce 1987 stěhovala do areálu 
FNO v Porubě. „Pro nás pro všechny to byl ob-
rovský krok dopředu. Nová interní klinika, včetně 
koronární jednotky, kde jsem v té době stále půso-
bila, byla mnohem modernější, měli jsme k dispo-
zici novější monitorovací techniku a další  zařízení. 
Spolu s rozvojem kardiologie bylo však  nutné roz-

víjet i svůj osobnostní růst. V roce 1990 jsem se 
proto rozhodla pro pomaturitní specializační stu-
dium (PSS) na Institutu pro další vzdělávání pra-
covníků ve zdravotnictví v Brně v oboru Anestezi-
ologie, resuscitace a intenzivní péče,“ pokračuje 
Mgr. Klemsová, která o pár let později vystudovala 
bakalářský obor Zdravotnický management – ošet-

řovatelská péče na 
Ostravské univerzitě. 
Po roční přestávce, 
kdy se snažila najít 
pokračující studium, 
nakonec nastoupila 
na Lékařskou fakultu 
Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, kde 
v roce 2005 absol-
vovala magisterské 
studium Ekonomika 
a řízení zdravotnictví. 
„Bylo to náročné ob-
dobí. Zdravotní sestry 

nemají studijní volno, takže místo dovolené jsem 
často chodila do školy a učila se. V té době jsem 
navíc pracovala na směny a starala se samozřej-
mě o domácnost a malého syna. O to více jsem 
přesvědčena, že práce sester, které již dnes musí 
mít na základě podmínek EU vysokoškolské vzdě-
lání, je podhodnocena. Sestra studuje svůj obor 
téměř deset let, z toho větší polovinu distančně 
a na vlastní náklady a ani novelizovaný katalog 
prací k této skutečnosti nepřihlíží. Vysokoškolsky 

vzdělané sestry nejsou adekvátně honorovány  
a ani společnost je nevnímá tak, jak by si zaslouži-
ly. Lidé stále sestru považují za pečovatelku, která 
ustele, přinese teploměr a asistuje lékaři. Takto 
to vidí i v televizi v nejrůznějších seriálech. Sestry 
dnes ale samostatně zvládají opravdu velmi mno-
ho vysoce odborných úkonů, které v minulosti ná-
ležely jen lékařům,“ dodává paní Ludmila, kterou 
ke zdravotnictví přivedla její teta, dětská zdravotní 
sestra, a také fakt, že jako ženě narozené ve zna-
mení Raka jí prostě osud dal do vínku vztah k ošet-
řovatelství a péči o lidi. V pozici vrchní sestry je 
paní Klemsová zhruba rok, ale díky své dlouholeté 
praxi zvládá i ty nejnáročnější úkoly spojené se 
vznikem nového primariátu i se  zřizováním zcela 
nových pracovišť velmi dobře... „V průběhu svého 
působení ve FNO jsem měla několikrát možnost 
být u zrodu něčeho nového, a tak jsem ráda, že 
jsem i u zrodu samostatného Kardiovaskulárního 
oddělení, jehož odčlenění od Interní kliniky FNO 
by mělo být do konce letošního roku ukončeno. Je  
to náročné období, ale naštěstí mám velkou oporu 
u svých kolegyň nejen z mého mateřského praco-
viště invazivní kardiologie, ale i od dalších kolegů. 
Jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit komplexní 
a hlavně skvělý tým nového oddělení. Současné 
Kardiovaskulární oddělení se nejen osamostatni-
lo, ale vytváří novou, společnou firemní kulturu 
lékařských i nelékařských profesí. A za to patří dík 
všem lékařům, sestrám i ostatním pracovníkům, 
kteří se na vzniku nového oddělení podílí,“ uzavírá 
naše povídání Mgr. Ludmila Klemsová.
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V únoru slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Štefan Tóth
Věra Targoszová
Darja Smolková
Bc. Marta Vajdová
Libuše Hrabcová
Pavla Černochová
Soňa Sesztáková
Pavla Sládečková

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

n    Prodám  dr. byt 4+1+komora+sklep (sdružení 
nájemníků) v Ostravě-Porubě, ul. Kosmická, plas-
tová okna, zasklený balkon, revitalizovaný dům, 
vyvýšené přízemí, bezbariérový přístup - výtah i do 
vyvýšeného přízemí. Prodej cestou MM reality.

n Prodám zánovní dětskou dřevěnou postýlku  
s matrací, cena 800 Kč. Kontakt: 602 870 233.

n Pronajmu zařízený byt 1+1 v Pustkovci, mož-
nost nastěhování v dubnu 2011. Cena dohodou.
Kontakt: 724 522 191.

n Prodám byt v Ostravě-Zábřehu, ul. Výškovická, 
1+1 v os. vl., 6. p. Dům je po revitalizaci, nízké 
nájemné, blízká dostupnost MHD, obchodního 
centra Avion. Volný dle dohody. Cena 630 000 Kč. 
Kontakt: 737 619 234.

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 
1 260 000 Kč. Kontakt: 775 342 123.

n Pronajmu samostatně stojící, částečně zařízený 
rodinný dům v Ostravě-Plesné, 2 + KK s příslušen-
stvím,  samostatný vchod. V dosahu MHD, k na-
stěhování ihned. Cena 8000 Kč + inkaso. Kontakt: 
605 985 246.

n Prodám družstevní byt 3+1 v Ostravě-Zábře-
hu, Pískové Doly, po celkové rekonstrukci. Nová 
kuchyňská linka, koupelna, WC, podlahy, dlažby, 
okna. Vlastní parkoviště. Volný od 1. 7. 2011. Cena 
890 000 Kč. Kontakt: 774 347 767.

n Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Ostra-
vě-Zábřehu. Kontakt: 724 476 276.

n Pronajmu malý byt 2+1, v RD v Ostravě-Polan-
ce, plně zařízený, vhodný pro 1 osobu. Cena  4000 
Kč. Kontakt: 604 358 473.

Inzerce zdarma

Jesličky U Slunečnice nabízejí
HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 0 DO 4 LET.

Celodenní strava, pitný režim, pleny v ceně.
Kvalifikovaný personál samozřejmostí.

Více na www.uslunecnice.wz.cz
nebo 777 196 723

Před pěti lety byla v nehostinných údolích pá-
kistánských hor na úpatí západního Himálaje – Ka-
rakorumu ve výšce téměř 3000 m postavena malá 
polní nemocnice pyšnící se českou vlajkou. Do 
vesnice Arandu poznamenané bídou a katastrofál-
ní zdravotnickou péčí ji dopravili po dvouletém úsi-
lí v roce 2006 dva olomoučtí horolezci – Vítězslav 
Dokoupil a Dina Štěrbová. Jedna z nejvýznamněj-
ších českých horolezkyň a zároveň fotografka, je-
jíž fotografie nejen z výstavby nemocnice, ale i ze 
života horského národu Baltiů, můžete zhlédnout  
v Galerii Ametyst do 5. března.
Dina Štěrbová a Vítězslav Dokoupil se k nemocnici 
dostali náhodou v době, kdy oblast severního Pá-
kistánu postihlo ničivé zemětřesení. Horolezci měli 
nemocnici do hor jen dopravit a postavit, nakonec 
ji i provozují. Pro tyto účely založili občanské sdru-
žení Czech hospital, jehož jedinými členy jsou oni 
dva. „Malá polní nemocnice vyrostla v místech, 
kde lidé žijí v prachu, ve špíně, v místnostech pl-

ných blech, v oblasti tyfu. Mají obrovské problémy 
s průjmy, děti jsou tam dehydratované. Prakticky 
všichni mají v zažívacím traktu červy. Skutečně ka-
tastrofální podmínky. Udělali jsme maximum pro 
to, aby nemocnice fungovala a byl tam pořádek,“ 
vysvětluje paní Štěrbová, která společně se svým 
kolegou i letos malou vesnici pod úpatím ledovce 
navštívila. „Snažíme se doplňovat léky, aby přede-
vším v zimě, kdy zde pravidelně umíralo deset až 
patnáct lidí, měli místní dostatek antibiotik. Vyplácí 
se to. Uplynulou zimu zemřel jediný člověk. Zima 
je zde smrtící záležitostí vzhledem k podmínkám, 
ve kterých lidé žijí, hlavně pro malé děti. Víme, 
že o nemocnici se musíme starat i do budoucna,  
i proto jsme zde v roce 2010 vylezli dokonce 
dvakrát – na jaře a na přelomu léta a podzimu. A 
právě při druhé misi se nám sem podařilo  z ČR  
dopravit  a instalovat na střechu nemocnice šest 
českých fotovoltaických panelů, čímž vznikla malá 
elektrárna, která již několik měsíců zajišťuje ener-
getickou nezávislost nemocnice. V současnosti  
v nemocnici kromě osvětlení funguje i mikroskop, 
urologická jednotka, diabetická jednotka, kyslíko-
vá jednotka (výroba kyslíku), odsavač hlenu a EKG, 
které je ovládané laptopem. Byla také zakoupena 
dvě terénní auta Toyota 84, kterými jsme položili 
základ mobilní záchranné služby jak v našem, tak i 
v sousedním údolí. Naším cílem je postupně uvést 
do života setrvalé fungování nemocnice, přičemž 
chceme, aby se to postupně naučili především 
místní lidé,“ dodává jedna z největších osobnos-
tí československého horolezectví Dina Štěrbová, 
jejímž nejvýraznějším úspěchem bylo dosažení 
vrcholu hory Čo Oju - 8201 m. 

Příběhy života na plátně
Výstavu fotografií Diny Štěrbové vystřídají v ga-
lerii Ametyst na počátku března obrazy známého 
ostravského autora Václava Vrby. Téměř měsíc 
zde budou k vidění zhruba tři desítky obrazů vy-
jadřující příběhy života.  „Ve svých dílech usiluji  
o vyšší etiku života, dnes již nežádoucí, ale velmi 
potřebnou,“ říká Václav Vrba, rodák z Plzně, na je-
hož obrazech vévodí témata rodiny - vztahy k bliž-
ním, ke zvířatům, k přírodě. Obrazy Václava Vrby 
můžete v Galerii Ametyst vidět od 6. března do  
2. dubna 2011.

Plavání pro osoby  
s epilepsií pod 
lékařským dohledem 
Za finanční podpory statutárního města Ostravy za-
jišťuje Společnost „E“ pro osoby s epilepsií nebo 
rodiče dětí s epilepsií jednou měsíčně plavání pod 
lékařským dohledem v bazénu Kliniky léčebné re-
habilitace FNO, a to vždy každou 2. středu v měsí-
ci v době od 16 do 17 hod. Výhodou je slaná voda 
a její teplota kolem příjemných 30 °C.
Termíny plavání pro 1. polovinu roku 2011: 
12. 1.; 9. 2.; 9. 3.; 13. 4.; 11. 5. a 8. 6. 
Více informací (také o dalších připravovaných ak-
tivitách pro osoby s epilepsií) je možno získat u 
sociálního pracovníka pro osoby s epilepsií, Mgr. 
Antonína Lišky (Klinika dětské neurologie FNO, 
597 373 518, e-mail: tonda.liska@seznam.cz).

Malá česká polní 
nemocnice v Himálajích 
zachraňuje životy!

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

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


