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První pavilon byl otevřen 
14. srpna 1912 a nově vy-
budovaná nemocnice tak 
oficiálně otevřela své 
brány nemocným. Ty 
léčili dva obecní léka-
ři, dr. Vladimír Hra-
dečný ze Zábřehu 
nad Odrou a dr. Hermann 
Löw z Vítkovic. Jako zdra-
votní personál zde sloužily 
sestry řádu Karla Boromej-

ského. O správu nemocnice se staralo kuratorium 
tří zástupců každé obce. Velkou vlnu epidemií pak 
ústav musel zvládnout během první světové války 

a zvláště pak po ní. V roce 1920 zde byl vy-
budován bakteriologicko-patologický ústav 
a ve stejném roce se usnesla ministerská 
rada v Praze, že nemocnice v Zábřehu bude 
zestátněna. Nemocnice pak velmi účinně 

zasáhla proti poválečným epidemiím skvrnitého 
tyfu, úplavice a především pak proti velkému vý-
skytu neštovic.

Boleslav Navrátil

Komiksy oslovují především mladé dárce krve

Tiskový mluvčí nemocnice Ing. 
Tomáš Oborný, MBA (na sním-
ku), představuje výstavu komik-
sů, které mohou v těchto dnech 
spatřit návštěvníci Krevního 
centra FNO a jejichž autory jsou 
studenti Střední umělecké školy 
Ostrava. Krevní centrum chce 
tímto neotřelým způsobem oslo-
vit především nastupující genera-
ci mladých dárců krve. 

Další informace přinášíme na straně 6.

Nová kolektivní smlouva na období 2012  
až 2014 je podepsána!

Koncem července vešla v platnost nová kolektiv-
ní smlouva na léta 2012 – 2014. O tom, jak pro-
bíhala jednání a na čem se vedení nemocnice s 
odborovými organizacemi shodlo, jsme si povídali 

Červnová návštěva 
konzultantů SAK 
Na sklonku června naši nemocnici navštívili kon-
zultanti Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). 
Tým konzultantů se skládal z MUDr. Františka 
Vlčka, Ph.D., a Bc. Miloslavy Maškové, profesi-
onálů, kteří FNO navštívili již několikrát a mohli 
tedy hodnotit posun kvality poskytovaných zdra-
votnických služeb. Záměrem této konzultace bylo 
zjistit reálný stav plnění požadavků akreditačních 
standardů, proto byl termín této jednodenní kon-
zultace zaměstnancům oznámen až týden před 
konáním. Konzultanti se během návštěvy naší 
nemocnice zaměřili na formální správnost vedení 
zdravotnické dokumentace s ohledem na vnitřní 
řídicí akty FNO, platnou legislativu ČR a příslušné 
akreditační standardy SAK. Dále na klinických pra-
covištích posuzovali kontinuitu péče o pacienty, 
způsob skladování, ordinování a podávání léků. 
Rovněž neopomněli na každém navštíveném pra-
covišti prověřit provozní, bezpečnostní a hygienic-
ké podmínky.
Odstranění nedostatků, na které nás konzultanti 
SAK upozornili, nepochybně přispěje ke zlepšení 
poskytovaných zdravotních služeb. Konzultanti 
velice oceňovali angažovanost všech zaměstnan-
ců FNO, se kterými diskutovali odbornou proble-
matiku vztahující se k jimi vykonávané činnosti. 
Pro závěrečné hodnocení této konzultace využiji 
citaci přímo z oficiální Zprávy z konzultační návště-
vy ve FNO konané dne 29. června 2012, kde je 
uvedeno: „Konzultanti konstatují, že systém říze-
ní kvality a bezpečí je v nemocnici obecně velmi 
dobře zaveden, nicméně doporučují odstranění 
výše uvedených nedostatků.“

Ing. Patrik Kapias
vedoucí oddělení řízení kvality

Výstavba areálu v Zábřehu.

Letos slaví Fakultní nemocnice Ostrava sto let svého vzniku
Od malého infekčního pavilonu ke krajské nemocnici II

s Ing. Petrou Lampartovou, 
náměstkyní ředitele pro eko-
nomiku a finance.
 „Jsem ráda, že mohu kon-
statovat, že schůzky se 
všemi zástupci odborových 
organizací, tedy Odborovým 
svazem, Lékařským odboro-
vým klubem i Profesní od-
borovou unií zdravotnických 
pracovníků, probíhaly rychle, 
nedocházelo ke zbytečné-
mu protahování a všechny 
strany přistupovaly k jednání 
zodpovědně a konstruktiv-
ně. První návrh předložilo ve-
dení FNO v březnu letošního 
roku a v červnu jsme se po-

prvé všichni sešli. V průběhu čtyř schůzek, které 
se konaly v rozmezí jednoho a půl měsíce, jsme 
došli ke společným závěrům a kolektivní smlouvu 
podepsali.“ Pokračování na straně 3

Peer, profesní kolega, který vám 
může pomoci...

Více informací na straně 3
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Lékařská fakulta OU informuje Rozloučení s paní 
Jankou Chromčákovou

Kolektiv Právního odboru s lítostí oznamuje, 
že nás ve věku 50 let dne 12. července 2012 
náhle opustila paní Janka Chromčáková, 
dlouholetá zaměstnankyně Fakultní nemoc-
nice Ostrava. Její vstřícný a obětavý přístup 
a milá povaha nám budou moc chybět. Za 
to vše jí náleží poděkování celého kolektivu. 
Rozloučení s naší kolegyní se konalo 20. čer-
vence 2012 ve vítkovické smuteční síni.

Nástroje pro elektronické nakupování
Situace s republikovým infor-
mačním systémem pro regis-
traci vozidel je všem dobře 
známá. Nicméně i v oblasti 
nákupu komodit v rezortu mi-
nisterstva zdravotnictví je po-
vinnost od 1. července 2012 
nakupovat přes jednotné 
rezortní elektronické tržiště.  
I tento nástroj má své značné 
„porodní bolesti“  a pořídit 
např. kancelářskou techniku 
a potřeby, spotřební mate-
riál, čisticí prostředky, ná-
bytek, řadu služeb, ale také 

počítače, monitory nebo banality jako např. myši, 
klávesnice, fixy či kancelářské sponky, vyžaduje 
značně zvýšené úsilí zaměstnanců jednotlivých 
objednávacích míst. Situaci a reakce dodavatelů 
systému  vhodně vystihuje rčení: „…problémy 
jsou, víme o nich a budeme je postupně řešit…“.  
Předpokládáme, že problémy s výpadky systému 
zdůvodněné přetížením budou pouze dočasné  
a neobjeví se další překážky v nákupu pro naši or-
ganizaci. Za jednotlivá nákupní místa děkujeme za 
pochopení situace a toleranci v případě opoždě-
ných dodávek.

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

Informace  
o personálních 
změnách

Na základě výsledku výběrového řízení byl 
ředitelem FN Ostrava jmenován do funk-
ce přednosty Ústavu radiodiagnostického  
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., a to s účinností 
od 1. srpna 2012.

Ing. Petra Lampartová
pověřena výkonem funkce 

náměstka ředitele pro personální řízení

Máte zájem o studium?
Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů je sa-
mostatné pracoviště Lékařské fakulty OU s náplní 
pedagogickou, zdravotnickou a vědeckovýzkum-
nou. Ústav se zabývá teoretickou a praktickou vý-
ukou v oblasti první pomoci, intenzivní péče, ma-
nagementu bolesti, urgentní medicíny, soudního 
lékařství, toxikologie, kriminalistiky, kriminologie  
a práva. Garantuje vzdělávání studentů ve třech 
studijních oborech. Jde o bakalářské studijní 
obory  Zdravotnický záchranář (prezenční forma, 
kombinovaná forma) a Společenská patologie a lo-
gistika terénních rizikových situací (kombinovaná 
forma), a dále pak navazující magisterský studijní 
obor  Intenzivní péče (kombinovaná forma).
Cílem studijního oboru Zdravotnický záchranář 
je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdra-
votnických pracovníků oprávněných poskytovat 
neodkladnou péči při individuálním i hromadném 
postižení a schopných účinné spolupráce s tísňo-
vými složkami Integrovaného záchranného sys-
tému (IZS). Při tvorbě studijního oboru byla plně 
akceptována doporučení České odborné společ-
nosti urgentní medicíny a medicíny katastrof JEP 
a respektován vývoj v oblasti přednemocniční 
péče v zahraničí. Kombinované studium oboru 
Zdravotnický záchranář kombinuje prezenční část 
výuky (jednodenní výukové bloky, vždy v rozsahu 
14 dní a během semestru jeden třídenní výukový 
tutoriál) a distanční část (samostudium s využitím 
distančních studijních opor). Obsah studia i nároky 
kladené na studenty jsou stejné jako u prezenční 
formy studia. Uchazeč, který nemá odbornou způ-
sobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo 
zdravotnického záchranáře a bude přijat po úspěš-
ném přijímacím řízení ke studiu, musí absolvovat 
odbornou praxi oboru Zdravotnický záchranář  
v plném rozsahu jako v prezenční formě studia.
Bakalářský studijní obor Společenská patologie  
a logistika terénních rizikových situací byl akredito-
ván na Ostravské univerzitě v akademickém roce 
2007/2008 v kombinované formě studia. Jeho 
cílem je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných 
pracovníků schopných účinné spolupráce v rámci 
všech  složek IZS. Studijní obor byl koncipován na 
základě zkušeností, které ukázala praxe ze zása-
hů v terénu (dopravní nehody, přírodní katastrofy, 
hromadná neštěstí, požáry apod.), při kterých je 
spolupráce všech složek IZS nezbytná. V součas-
né době je Ostravská univerzita jedinou vysokou 

školou v ČR, která jmenovaný obor nabízí. Obor 
je koncipován jako multidisciplinární a tvoří jej 
vybrané lékařské, kriminalistické, právní, psycho-
logické, technické, informační a bezpečnostní dis-
ciplíny a sociální politika. V letech 2009 – 2012 byl 
realizován projekt s názvem Inovace didaktických 
postupů, jehož cílem byla modernizace postupů 
při výuce oboru. V prostorách Ústavu soudního lé-
kařství byl vybudován unikátní trenažér terénních 
situací, který slouží k simulaci reálných situací  
a nácviku jednání a chování pracovníků složek IZS 
například při vyprošťování osob z havarovaného 
auta apod. 
Anesteziologicko–resuscitační a intenzivní péče 
o kriticky nemocné představuje sled vysoce eru-
dovaných včas aplikovaných intervencí a zásahů, 
které vycházejí ze znalosti široké problematiky in-
tenzivní a resuscitační péče. Magisterský studijní 
obor Intenzivní péče umožní absolventům reali-
zovat náročnou ošetřovatelskou péči vycházející 
z potřeb kriticky nemocných. V rámci teoretické 
přípravy absolvent prohlubuje vědomosti získané 
při předchozím bakalářském studiu a  současně 
získává nové teoretické vědomosti z oblasti inten-
zivní medicíny a dalších vědních disciplín, jež jsou 
nezbytné k poskytování vysoce specializované 
ošetřovatelské péče o nemocné se selháním zá-
kladních životních funkcí. Praktická výuka umožňu-
je rozšíření stávajících dovedností při poskytování 
kvalifikované ošetřovatelské péče, zaměřených na 
uspokojování všech biopsychosociálních potřeb 
kriticky nemocných pacientů. Rozvoj medicíny při-
nesl v posledních letech nejen nové diagnostické 
a léčebné postupy, ale také samostatnost ošet-
řujícího personálu. Obrovský nárůst odborných in-
formací klade vyšší požadavky na erudici nejenom 
lékařů, ale i dalších členů týmu, a vyžaduje ma-
gisterského specialistu v oblasti intenzivní péče. 
Absolventi navazujícího magisterského studia In-
tenzivní péče (návaznost pro obory Bc. Všeobecná 
sestra a Bc. Zdravotnický záchranář) najdou široké 
uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně 
na lůžkových a perioperačních stanicích ARO, na 
mezioborových jednotkách intenzivní péče, na 
jednotkách intenzivní péče oborových pracovišť, 
na odděleních chronické resuscitační a intenzivní 
péče (OCHRIP), na emergentních/urgentních pří-
jmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče.

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
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Pokračování ze strany 1

Jaké hlavní změny jsou v nové kolektivní smlouvě 
obsaženy? 
 „Jednou ze změn je například výše příspěvků 
zaměstnancům na hlavní jídlo, které doposud či-
nily 3 koruny. Nově bude zaměstnavatel přispívat  
6 korun na jedno hlavní jídlo zaměstnanci denně.  
V kolektivní smlouvě zůstalo také ujednání o in-
dividuálním příspěvku, který náleží každému 
zaměstnanci a je určen například na penzijní při-
pojištění, vitaminy, cvičení, plavání nebo zakou-
penou rekreaci. Výše příspěvku činí přes 4 tisíc 
korun ročně. Zaměstnavatel předložil také návrh 
na vytvoření částky ve výši zhruba 500 tisíc korun, 
z níž by byly čerpány prostředky na zajištění akcí 
pro více zaměstnanců, například oslavy Dne dětí 
a mikulášská nadílka pro zaměstnance a jejich ro-
diny nebo oslavy spojené se 100. výročím FNO. 
Zaměstnanci se však prostřednictvím dotazníkové 
akce odborů vyjádřili, že o tyto akce nemají zájem, 

návrh tedy nebyl při-
jat.“ 
Došlo v nové kolek-
tivní smlouvě i ke 
změnám ve finančním 
ohodnocení zaměst-
nanců?
„Zaměstnavatel se  
v této kolektivní 
smlouvě zavázal na-
výšit celkový průměr-
ný plat zaměstnance  
o 2 procenta, a to i na-
vzdory tomu, že doba 
je pro nemocnice 
nepříznivá a nezlepší 
se ani v příštím roce. 
Nad rámec zákoníku 
práce upravuje nová 
kolektivní smlouva i výši odstupného. Pracuje-
-li zaměstnanec v době odchodu u nás více než  

Nová kolektivní smlouva na období 2012 až 2014 je podepsána!

Peer, profesní kolega, který vám může pomoci…
Lékaři, sestry i ostatní pracovníci nemocnice jsou 
často opakovaně konfrontování s nejrůznějšími 
kritickými událostmi na pracovišti, které jsou velmi 
náročné. Sami však své prožívání takových situací 
odsouvají do pozadí, nemají čas se jimi zabývat. 
Musejí se denně vyrovnávat s nemocemi a těž-
kými úrazy pacientů, s nepravidelným pracovním 
režimem, minimální možností plánování, vysokou 
zodpovědností a dalšími faktory. A jen minimálně 
se jim jejich snaha vrací zpět v podobě pozitivní 
reakce okolí. Stresující ale může být i napadení 
pacientem nebo rodinnými pří-
slušníky, případně nehoda, o níž 
se zajímají média. Nejhorší situací 
je pak úmrtí pacienta, zvlášť když 
jde o mladého člověka nebo dítě. 
Stresovým okamžikem je i ošetře-
ní zraněného kolegy nebo chyba 
zdravotníka, na níž navazují výčit-
ky, stres a obava o místo. Všichni 
jsme však lidé a měli bychom mít 
možnost nechat si pomoci. Jen 
málokdo ze zaměstnanců nemoc-
nice však ví, že pomoc existuje.  
V těchto chvílích je možné se 
obrátit na zkušeného peera, pro-
fesního kolegu, který prošel cer-
tifikovaným výcvikem v systému 
psychosociální péče o kolegy…
„Tento systém, pomáhající lidem, 
kteří jsou vystaveni psychické 
zátěži, funguje již léta u hasičů  
i policie, na zdravotníky se tak trochu zapomnělo. 
V současné době však systém funguje u většiny 
záchranářů a začíná se pomalu rozjíždět i v nemoc-
nicích,“ popisuje začátky systému psychosociální 
intervenční služby ve zdravotnictví Martina Vzor-
ková, DiS, staniční sestra oddělení B Popálenino-
vého centra FNO. Je jednou ze dvou vyškolených 
peerů v nemocnici, druhou je Bc. Marie Hegarová, 
vrchní sestra Oddělení centrálního příjmu. Asi nej-
důležitější informací, kterou by měl vědět každý 
zaměstnanec nemocnice jako první, je, že jakákoli 
intervence je zcela ANONYMNÍ. Nikdo se nedozví 
ani o tom, že zdravotník vyhledal peera, dokonce 

ani přímý nadřízený. Do systémů se nikdy nepíší 
jména ani jiné údaje. Dokonce se nezaznamená-
vají ani informace, o čem se hovořilo. Jediným 
zaznamenaným údajem je datum a čas interven-
ce. Navíc je možné si  domluvit intervenci třeba  
u peera z úplně jiného města, kraje. 
„Je to tak. Jde o to, aby lidé peerům důvěřo-
vali. A pokud má někdo pocit, že se může svě-
řit jen zcela cizímu člověku, kterého už možná 
nikdy nepotká, i to je možné. Na internetových 
stránkách bude seznam peerů z celé ČR. Všich-

ni jsme však vázáni mlčenlivostí a informace, 
které při intervenci získáme, si necháváme jen 
pro sebe. Nemáme žádnou povinnost niko-
ho informovat, naopak, nesmíme nikomu říct,  
o čem jsme hovořili. Nesoudíme, nerozhodujeme. 
Smyslem je lidem poskytnout podporu, poradit  
a pochopit reakce na krizovou událost. Obrovskou 
výhodou je, že peer je také kolega – zdravotník, 
zná dokonale prostředí a má s ním sám osobní 
zkušenost. I proto víme, že nejdůležitější je, aby 
člověk o problému mluvil. Víme, že když si člověk 
o problému může s někým bezpečně promluvit, 
pomáhá to. Nasloucháme. To je obvykle to nej-

důležitější. Pracujeme se zdravými lidmi, kteří se 
prostě jen obrní mlčením a nemluví o věcech, kte-
ré je v práci stresují. Mají k tomu různé důvody. 
Nahromaděný stres se pak dál může přenášet do 
jejich osobního života. Proto je důležité mít mož-
nost o těchto zátěžových stresových situacích 
mluvit a zjistit, jak se s nimi vypořádat,“ popisu-
je úlohu peera paní Martina, která se o systému 
psychosociální intervenční služby dozvěděla ná-
hodou před zhruba třemi lety, kdy byla na kongre-
su. PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ÚSZS MSK, tam  

o této službě přednášel. Na zá-
kladě toho se paní Vzorková při-
hlásila do kurzu v Brně a zažádala  
o zařazení do programu. Zhruba 
dva roky je již peer pracovníkem. 
Garanty Systému psychosociál-
ní intervenční služby jsou PhDr. 
Humpl, mluvčí ÚSZS MSK a kli-
nický psycholog, a psycholožka 
MUDr. Blanka Čepická. Tito dva 
garanti vedou i akreditovaný vý-
cvik v Brně. Každý rok se lidé 
zapojení do systému setkávají na 
mezinárodní soutěži záchranářů 
Rallye Rejvíz nebo na vzdělávacím 
sjezdu, kde si předávají vzájemně 
zkušenosti, získávají informace 
o novinkách a další. Každý peer 
musí být v systému aktivní… 
„Přednášela jsem na kongresu, 
který pořádala Interní klinika FNO, 

ale dělám individuální přednášky i na jednotlivých 
pracovištích v rámci provozních schůzí, zvlášť na 
JIP, ARO, urgentním příjmu, traumatologii, dětské 
onkologii a ostatních. Je nutné, aby se zaměst-
nanci o této službě dozvěděli a aby věděli, že je 
zcela dobrovolná a anonymní, že my jsme tady 
zkrátka pro ně,“ dodává paní Vzorková.

Kontakty na Martinu Vzorkovou, Dis.:
tel. 597 372 810, mobil: 731 564 313, 
e-mail: martina.vzorkova@fno.cz. www.spismz.cz 

Lenka Hatlapatková

15 let, je mu nově možno přiznat až pětinásobek 
jeho průměrného platu.“ - hal -
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Když je člověk ve správnou chvíli na správném místě…

Profese Ing. Lukáše Knybla, zásahového technika 
přístroje CyberKnife z Kliniky onkologické FNO, je 
tedy v rámci republiky opravdu ojedinělá…
Ing. Knybel, kterému je dvacet pět let, začal  
s onkologickou klinikou spolupracovat už během 
bakalářského studia oboru radiologický asistent 
na Ostravské univerzitě. Zhruba po roce dostal na-
bídku stát se součástí týmu CyberKnifu. Souhlasil  
s vědomím, že takovou příležitost může dostat jen 
jednou v životě. S tímto výjimečným přístrojem se 
pak poprvé seznámil během třítýdenního školení 
v zahraničí.
„Nikdy předtím jsem se neocitl v situaci, kdy bych 
musel komunikovat jen anglicky. A najednou jsem 
v San Francisku v angličtině absolvoval rovnou 
přednášky o CyberKnifu. Prostě jsem byl hozen 
do vody a bylo na mě, jak to zvládnu,“ konstatuje 
s odstupem času Lukáš Knybel, který se později 
zapojil také do instalace ozařovače na ostravském 
pracovišti. A jak zdůrazňuje, nové zkušenosti zís-
kává při kontaktu s CyberKnifem neustále. „Tato 
technologie je na trhu teprve krátce a neustále se 
vyvíjí. S tím je spojen i fakt, že k některým situacím 
dochází při provozu přístroje opravdu premiérově. 
My je pak konzultujeme s kolegy v Paříži, kde je 
evropská centrála, a společně řešíme záležitosti,  
s nimiž se doposud nikdo jiný nesetkal. Do pa-
řížské centrály putují všechny informace spojené  
s naším CyberKnifem, aby měla firemní základna 
detailní přehled o tom, jak kybernetický nůž v na-
šich podmínkách a docela nadstandardním zatíže-
ní funguje. Tyto poznatky jsou pak vyhodnocová-
ny, aby umožnily vyvíjet další zlepšení.“
Provoz CyberKnifu je spojen s přísnými před-
pisy a pravidly, ozařovač je pod neustálou de-
tailní kontrolou a prochází každodenními testy.  
K jeho přednostem mimo jiné patří velká přesnost  
a propracovaný zabezpečovací systém zahrnující 
bezpočet bezpečnostních podsystémů, které vše 
hlídají a navíc kontrolují i samy sebe. Jakmile si 
přístroj není něčím jistý, přeruší svou činnost, aby 

XVI. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech v Ostravě
K oslavám stoletého výro-
čí vzniku naší nemocnice 
přispěla i Klinika infekčního 
lékařství FNO, která byla 
hlavním organizátorem XVI. 
česko-slovenského kongresu 
o infekčních nemocech. Kon-
gres se konal ve dnech 6. až 
8. června v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava pod patronací 
Společnosti infekčního lékař-
ství, Slovenské spoločnosti 
infektológov a České asocia-
ce sester. Na kongresu bylo 
registrováno 235 účastníků, 
z nichž 44 bylo ze Slovenska. 
Odborná témata zahrnovala 
AIDS, protivirovou léčbu, in-
fekce u imunosuprimovaných 
osob, infekce v dětském věku 
a zoonózy. Velká pozornost 
byla věnována i problematice 

pneumokokových onemocnění, virových hepatitid 
a klostridiových průjmů. Celkem zaznělo 63 před-
nášek v lékařské sekci, 29 přednášek v sesterské 
sekci a bylo uvedeno 16 posterů. Na kongresu 
přednášeli slovutní odborníci z České a Slovenské 
republiky, ale i mladší lékaři a sestry. Aktivní účast 
odborníků z FN Ostrava byla poměrně velká. Lé-
kaři z Kliniky infekčního lékařství FNO byli prvními 
autory 9 přednášek a prvními autory 2 posterů, 
lékaři z jiných klinik FN Ostrava uvedli jako první 
autoři další 3 přednášky. V sesterské sekci zce-
la dominovala Klinika infekčního lékařství FNO, 
neboť u 10 přednášek byla první autorkou sestra  
z uvedené kliniky.
Organizační a technické zázemí kongresu výbor-
ně zajistila firma SANOPHARM CZ. K zajištění 
doprovodného a společenského programu, který 
umožnil účastníkům kongresu poznat současnou 
Ostravu a její industriální památky, významně při-
spěly farmaceutické a další firmy. 

Za organizační výbor 
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 

se vyhnul jakémukoliv omylu. „Tato extrémní opa-
trnost zaručuje bezpečí pacienta. Ale samozřejmě 
se nespoléháme jen na sebekontrolu přístroje. 
Každý den testujeme mechanickou přesnost pří-
stroje a přesnost dodání dávky i nejrůznější jiné 
parametry,“ vysvětluje Ing. Knybel, jehož klíčo-
vým úkolem je zasáhnout co nejrychleji kdykoliv, 
kdy to přístroj vyžaduje. Nicméně pohotovostní 
zákroky rozhodně nejsou jeho jedinou povinnos-
tí. „S kolegy také spolupracuji na plánování léčby. 
CyberKnife má vlastní systém pro plánování léčby, 
který na základě údajů dodaných lékařem určuje, 
jak bude ozáření probíhat. Systém nám postupně 
nabízí nejlepší řešení, které upravujeme podle da-

Kybernetický nůž je na území státu jen jeden. Z toho logicky vyplývá, že lidé, kteří s přístrojem pracují, 
mají povolání velmi výjimečné, v němž zkušenosti mohou sdílet pouze se zahraničními kolegy.

ných požadavků. Nejvyšší důraz je kladen na šet-
ření zdravých tkání.“
 Přístroj je v provozu šestnáct hodin denně. Je 
pochopitelné, že zátěž, kterou zvládne stroj, ne-
může zvládnout člověk. „Chodím na ranní směny  
a odpoledne jsem v pohotovosti na telefonu. Kdy-
by se přihodilo cokoliv, co je třeba zkontrolovat, 
musím co nejrychleji dorazit. Mnohokrát se už 
stalo, že jsem ani nestihl odemknout dveře od 
bytu...“ Naštěstí Lukáše Knybla jeho povolání ne-
smírně baví. „Onkologie se po technické stránce 
extrémně rychle vyvíjí a právě to mě hrozně moc 
zajímá. Těším se na to, co přijde nového, techni-
ka se stává mým koníčkem. Bez toho by se tohle 
povolání snad ani jinak dělat nedalo… Dost čas-
to si takzvaně nosím práci domů, v duchu řeším 
otázku, která v souvislosti s provozem CybeKnifu 
vznikla. Nebo, je-li na pracovišti výjimečná situace, 
domů nejdu, dokud se vše nevyřeší. V takových 
případech komunikujeme přímo s americkým 
ústředím, a vzhledem k časovému posunu se to  
v našem případě odehrává v noci, kdy oni mají den 
a běžnou pracovní dobu.“

Vysoké pracovní nasazení si Lukáš Knybel ještě 
„zpestřil“ studiem oboru biomedicínský inženýr 
na VŠB-TU Ostrava. „Byl jsem už hodně hluboko 
ponořen v praxi, takže to, že jsem začal získávat  
i teoretické znalosti, se docela hezky doplňovalo,“ 
podotkl v květnu těsně před státnicemi. „Vlastně 
i moje závěrečná práce se týká, jak jinak, Cyber- 
Knifu a jeho schopnosti sledovat pohyblivé cíle.“ 
Ukončením studia se před Ing. Knybelem otevřela 
nová životní etapa. Jak bude vypadat? „Chtěl bych 
pokračovat ve studiu. Pokud jde o CyberKnife, rád 
bych co nejlépe zúročil své zkušenosti a přispíval 
k dobrému jménu, které náš tým ve světě má.  
A v soukromém životě plánujeme se ženou mi-
minko.“

Lenka Gulašiová
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MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., 
přednosta Ústavu soudního lékařství

1. Má jasný směr a cíl. 
Má zdatný kolektiv spe-
cialistů, silné a zdravé 
zázemí.
2. Ve všech odvětvích 
nejde o posun, jde  
o obrovský skok ku-
předu, a to v medicíně 
obecně. Diagnózy, na 
které před 20 lety lidé 

umírali, jsou dnes úspěšně léčeny a vyléčeny (on-
kologie, kardiologie, pediatrie a další).
3. Politický klid a neingerenci zevních vlivů. Nej-
větší zlo pro nemocnici bylo vždy to, když do ne-
mocnice vstupovala politika.

Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, 
přednosta Onkologické kliniky

1. Atmosférou, firemní 
kulturou. Kéž by to vy-
drželo!
2. Zvýšila se celková 
prestiž nemocnice, 
jsme zdravá silná firma  
s vynikajícími pracovní-
ky, unikátní technikou, 
mezinárodní akredita-
cí. Nemusím se stydět 

mluvit s kýmkoli na světě o tom, co děláme a jak, 
protože naše práce je plně srovnatelná s kvalitními 
domácími i zahraničními pracovišti.
3. Ať ji Bůh ochraňuje před erozí zvenčí, tady 
uvnitř se s problémy vypořádat umíme!

MUDr. Stanislav Jelen, 
primář Centrálního příjmu

1. Dobře si pamatuji 
nemocnici v Zábřehu. 
Již od dětských let. Oba 
rodiče zde pracovali  
a bydleli jsme hned  
u vrátnice. V nemocni-
ci jsem vlastně vyrostl  
a není divu, že jsem jí 
zůstal věrný. Pracuji zde 
30 let, a když připočtu 

dobu dětství, jsem v ní vlastně nepřetržitě. Ne-
mocnice byla výjimečná již tehdy. Byla výjimečná 
svou polohou – nacházela se uprostřed průmyslo-
vé Ostravy, umístěná v zeleni s kvetoucími kašta-
ny a šeříky, s labyrintem podzemních krytů, které 
jsme jako kluci prozkoumávali, nechyběl zde vodo-
trysk. Díky otci, který založil lékařskou knihovnu,  
a díky mamince - staniční setře na chirurgii - jsem 
poznal i tu zvenčí neviditelnou výjimečnost. Vý-
jimečnost lidí, kteří zde pracovali. Hlavou mi letí 
jména Koziel,Typovský, Klabusaj, Skacel, Dvořá-
ček, Doleček, Uzel, Šilhán, Černý, Hromada, Fišer, 

Kopecký, Pleva, Šimeček, Kaupa,Tymonová, Ma-
yzlík, Michalský, Skácelová, Horáček, Martínek, 
Adámková, Skotnicová, Dobešová... Jsem již jed-
ním z pamětníků. Tito výjimeční lidé spolu s mými 
rodiči budovali opravdu na zelené louce moderní 
medicínu. Byly to krásné doby. Bylo i více času 
na přátelství, pacient nebyl klient a medicína byla 
posláním. Slovo služba mělo poněkud jiný obsah 
než dnes.
2. Výjimečnost přenesli výše jmenovaní i do no-
vého areálu v Porubě. Naše nemocnice je opět 
nemocnicí v zeleni, a přestože je obrovská, je na 
rozdíl od jiných velkých zdravotnických zařízení pří-
jemná. Změnilo se však mnohé. Zrychlil se život, 
zrychlil se pokrok v medicíně, zrychlilo se léčení, 
přibylo administrativy, počítají se finance. Přes 
tyto skutečnosti se nemocnice snaží být přátelská 
k nemocným a řídí se heslem: Základním cílem 
našeho úsilí je špičkově léčený a spokojený paci-
ent. Dík patří všem, kteří se zasloužili o aklimati-
zaci v novém prostředí. Medicína dnešní doby je 
samozřejmě o individualitách a velkých jménech, 
ale zároveň i o týmové práci, mezioborové spolu-
práci, nových léčebných programech. Nemocnice 
v Porubě tyto programy zavedla a stále zavádí, 
vznikla nová oddělení, centra a kliniky, vzniklo 
Oddělení centrálního příjmu a Urgentní příjem. 
Kromě toho nemocnice pojmenovala procesy, 
dostala řád. Přešla k profesionalitě v léčebných 
postupech, ekonomice, manažerskému řízení pro-
vozu. Musí se vypořádat s turbulentní dobou, je 
obrovským organismem, který dává práci tisícům 
zaměstnanců, a často představuje poslední šanci 
pro nemocné z celého regionu. Zároveň zůstává  
i ve svých sto letech šarmantní dámou, která není 
vůbec stará.
3. Věk nemocnic se měří jinak než lidský věk. Přeji 
naší nemocnici, aby zůstala mladá i nadále. Přeji 
všem jejím zaměstnancům pevné zdraví, přeji ve-
dení nemocnice prozíravost a správná strategická 
rozhodnutí, přeji jí, aby i v ekonomicky náročné 
době zůstala nemocnicí s plným spektrem léčeb-
ných programů, nemocnicí přátelskou a přitom 
vysoce ceněnou v oblasti léčebné. Pevně věřím, 
že bude stále výjimečným zdravotnickým zaříze-
ním, které dokáže ošetřit a utišit nemocné dítě, 
zachránit kriticky nemocného i zvládnout hromad-
né nehody.

Květuše Lyčková, 
vrchní sestra Neurochirurgické kliniky

1. Získáním dvou akredi-
tací, kvalitním zázemím 
pro zaměstnance, mezi 
které řadím například 
finanční ohodnocení, 
možnost vzdělávání  
a tak dále, a komplex-
ností zdravotnických 
oborů.
2. Posun je patrný ve 
všech oborech počínaje 

centrálním příjmem pacientů, vznikem speciál-
ních oborů kardiochirurgie, kardiologie, psychiat-
rie. Vývoj a obrovský posun je patrný i na mém 
pracovišti, Neurochirurgické klinice FNO, která 
vznikla před padesáti lety a jejímž zakladatelem 
byl MUDr. Zdeněk Fišer. Začínal operovat neuro-
chirurgické pacienty na chirurgii, kdy měl k dispo-
zici šest lůžek. V současné době má naše klinika 
pět ošetřovatelských stanic se 67 lůžky a počtem 
hospitalizovaných pacientů a následných operací 
se řadí mezi tři největší neurochirurgická pracovi-
ště v ČR.
3. Schopné manažery na všech postech.

MUDr. Jiří Samlík, 
primář Transplantačního centra FNO

1. Rozsahem a dostup-
ností odborné lékařské 
péče ve všech medicín-
ských oborech, koncen-
trací špičkových odbor-
ných lékařů i technickým 
vybavením pracovišť, 
jako je například Cyber- 
Knife Onkologické kli-
niky FNO. A také dobře 

vedeným stmeleným kolektivem pracovníků, je-
jichž společným cílem je kvalitně léčený a spoko-
jený pacient.
2. Stabilizací ekonomické situace ve FNO i přes 
neustále se zhoršující ekonomické podmínky  
v oblasti zdravotnictví ČR, založením a rozvojem 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity a rozvojem 
vědecko-výzkumných projektů a úzké spolupráce 
s VŠB Ostrava. Významným počinem bylo i zís-
kání nejprestižnější mezinárodní akreditace Joint 
Commision International (JCI), které naše nemoc-
nice obdržela jako první fakultní nemocnice v Čes-
ké republice.
3. Udržení předního postavení nejen v našem kra-
ji, ale i v celé ČR, rozvoj úzké spolupráce s Lékař-
skou fakultou Ostravské univerzity a pokračování 
v dobře započatém rozvoji na úseku vědy a vý-
zkumu. Získaný certifikát JCI bychom měli využít  
k nastartování projektu léčby zahraničních pacien-
tů a v neposlední řadě bychom měli dbát na plnění 
základního cíle všech pracovníků nemocnice, kte-
rým je kvalitně léčený a spokojený pacient.

Fakultní nemocnice Ostrava slaví významné jubileum. Jak ji vnímají 
lidé, jejichž život je s ní spojen, co jubilantce přejí do dalších let?
Zaměstnancům FNO jsme položili tři anketní otázky. Přečtěte si, co o „své“ nemocnici říkají...

1. Čím je FNO z vašeho pohledu výjimečná?
2. V čem se nemocnice posunula během vašeho působení nejvíce dopředu?
3. Co přejete FNO do dalších let?
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Uzdravené dítě je to největší štěstí v životě, které díky vám máme

Dobrý den, dovolujeme si touto cestou poděkovat 
za péči o naši dceru, Lucii Bělicovou, která byla 
na OPRIP B hospitalizována od 23. 4. 2012 po 
dobu tří týdnů. Byla zde přijata v kritickém stavu 

pro rozsáhlé spontánní krvácení do 
mozku a nám se v ten den zhrou-
til celý svět. Naše malá princezna,  
i když už téměř třináctiletá slečna, 
ale v našich očích stále malá hol-
čička, do té doby naprosto zdra-
vá, nejednou ležela v komatu na 
umělé plicní ventilaci a bojovala  
o život. Všichni zde na oddělení, 
lékaři, sestřičky, celý personál, se 
o ni perfektně starali, pečovali o ni 
jako o vlastní a bojovali o její mladý 
život. Byli tu nejen pro Lucinku, ale 
i pro nás, pro rodiče, byli nám ob-
rovskou oporou, dodávali nám na-
ději, vše trpělivě vysvětlovali, učili 
nás, jak se o Lucinku starat, vždy 
tu pro nás byli, vždy milí, usměvaví, 
vysoce profesionální, vstřícní, plni 
porozumění, lásky a naděje. Ni-
kdy vám všem nepřestaneme být 

vděčni, vždy na vás budeme vzpomínat s láskou, 
vděčností a hlubokou úctou. Vaše práce vrátila 
naší dceři zdraví a my vám za to z celého srdce 
děkujeme. Lucinka se vaši zásluhou velmi brzy 

uzdravila, i když byla zpočátku zcela ochrnutá na 
polovinu těla, nemluvila, nefungovala jí paměť, ne-
uměla polykat, trpěla depresemi. Vše jsme rychle 
překonali a dnes, po dvou měsících, je již téměř 
bez následků. Běhá po zahradě, usmívá se, lum-
pačí a v září se už těší na kamarády do školy.
Chtěli bychom zároveň podpořit i ostatní rodiče, 
kteří se ocitnou v podobné situaci jako my, bez-
radní, zdrceni a zcela bezmocní. Ta bezmocnost 
je krutá. Chcete pomoct a nevíte jak. Ale věřte, 
že vaše dítě je v těch nejlepších rukách nejšpič-
kovějších profesionálů, důvěřujte jim a hlavně 
věřte svému dítěti. Buďte u něj a věřte mu. Děti 
dokážou i nemožné, dokonce i zázraky, tak jako 
naše Lucinka. Přejeme všem, ať se jejich děti brzy 
uzdraví a ať jsou zase všichni šťastní. 
Ještě jednou mnohokrát děkujeme celému perso-
nálu OPRIP B pod vedením doc. MUDr. Hladíka, 
Ph.D., za vše, co pro nás udělali. Přejeme všem 
hodně zdraví, síly, a aby byli minimálně tak šťast-
ní jako my, protože uzdravené dítě je to největší 
štěstí v životě, které díky vám máme. Děkujeme.

Bělicovi 

Poděkování
Rád bych poděkoval všem pracovníkům Urolo-
gického oddělení FNO, kde jsem byl opakovaně 
hospitalizován pro lithiázu ledvin a související pro-
blémy. Lékařům děkuji za vysoce odborně erudo-
vané léčebné výkony, sestřičkám, ošetřovatelkám 
a technickým pracovníkům děkuji za svědomitou  
a laskavou zdravotní péči.
Rád bych též vyjádřil svůj obdiv a uznání MUDr. 
Davidu Němcovi, který umí mistrovsky využívat 
moderní vysoce precizní přístrojovou techniku 
(ureterorenoskop, litotryptor, holmiový Ho:YAG 
LASER, vysokofrekvenční elektrody, endoskopic-
ké sondy atd.). 

Vojtěch Ullmann
fyzik z Kliniky nukleární medicíny

Komiksy oslovují především mladé dárce krve 
Cílem výstavy komiksů  
v Krevním centru FNO je 
zajištění plynulého pokra-
čování dárcovské základ-
ny. Ing. Tomáš Oborný, 
MBA, tiskový mluvčí 
nemocnice, tuto aktivitu 
komentuje slovy: „Při 
besedách a exkurzích se 
snažíme mladé lidi oslo-
vit, vštípit jim myšlenku, 
že dobrovolné dárcovství 
krve je prospěšný čin, 
který pomáhá zachraňo-
vat lidské životy. Dopo-
sud jsme využívali různé 
edukační materiály, filmy 
nebo brožury s informa-

cemi o dárcovství. Ty však nebyly zaměřeny přímo 
na mladé lidi, které bychom rádi v budoucnu inspi-
rovali k dárcovství krve. Proto jsme se inspirovali  
v zahraničí, kde se osvědčila zábavnější forma pře-
dávání informací například formou komiksů. A aby 
naše komunikace s budoucími mladými dárci byla 
co nejefektivnější, rozhodli jsme se jim myšlenku 
dárcovství krve představit ve spolupráci s mladý-
mi tvůrci stejného věku. Ti podle nás mají největší 
šanci oslovit své vrstevníky.“

Studenty Střední umělecké školy Ostrava k jejich 
návrhům inspirovala návštěva v krevním centru, 
kde poznali způsob zpracovávání krve a dostali 
veškeré podstatné informace o tom, jak je krev 
důležitá a kolik je jí potřeba, byli seznámeni i s té-
matikou dobrovolného dárcovství. 
 - gl -

Odborníci Kliniky dětského lékařství FNO dostali dopis, jehož obsah vhání slzy do očí a zároveň čtenáře napl-
ňuje pocitem radosti a naděje. Slova manželů Bělicových, která přinášíme na následujících řádcích, jsou tím 
největším oceněním, které lékaři a zdravotní sestry mohou dostat, a zároveň obrovskou motivací k další práci: 

ilustrační foto
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Neurochirurgie. Mladý, ale velmi progresivní obor

„Když jsem po absolvování lékařské fakulty v Brně 
nastoupil v roce 1972 na chirurgii v ostravské fa-
kultní nemocnici (tehdy Krajském ústavu národ-
ního zdraví), byla neurochirurgie malou součástí 
velké chirurgie, a to přibližně od roku 1962. Teprve 
v roce 1977 bylo zřízeno první samostatné neu-
rochirurgické oddělení s 37 lůžky, dvěma operač-
ními sály, pooperačním pokojem a ambulantním 
traktem. Prvním přednostou neurochirurgického 
oddělení byl doc. MUDr. Zdeněk Fišer, CSc. Toho 
po jeho odchodu v roce 1989 nahradil MUDr. Er-
vín Wolný, CSc., který po celá léta pracoval po 
jeho boku. Oba pánové byli jak po odborné, tak 
i společenské stránce natolik na výši, že nás mla-
dé dokázali k neurochirurgii přitáhnout, motivovali 
nás a podporovali v rozvoji. I proto jsem se krát-
ce po nástupu na chirurgii začal o neurochirurgii 
vážně zajímat, a to i přesto, že jsem si původně 
přál nastoupit na gynekologicko-porodnickou klini-
ku. Osud tomu chtěl jinak a já jsem dnes opravdu 
rád, že se právě neurochirurgie stala mým živo-
tem,“ popisuje své začátky v oboru MUDr. To-
máš Paleček, Ph.D., který se stal neurochirurgem 
zhruba po sedmi letech od nástupu na chirurgii. 
„Neurochirurgie patří k oborům s nejdelší odbor-
nou přípravou a obrovskou časovou zátěží. Jedna 
operace zde trvá šest, sedm nebo i devět hodin. 
A to jsou atributy, které mnohé mladé lékaře od 
tohoto oboru odrazují. Já jsem však měl štěstí, že 
jsem měl nad sebou velmi progresivního člověka, 
už jmenovaného MUDr. Fišera, který ve chvíli, kdy 
objevil ve světě jakoukoli dostupnou novinku, oka-
mžitě se ji snažil zavést do praxe i u nás. Ničím 
nás nebrzdil, naopak nás povzbuzoval, a to pro 
nás bylo velmi atraktivní. Na začátku jsme zde byli 
čtyři neurochirurgové a všichni jsme museli zvlá-
dat všechny oblasti tohoto oboru. Dnes je doba 
natolik dynamická, že se neurochirurgové již spe-
cializují na jednotlivé úkony - cévní, dětskou nebo 
endoskopickou neurochirurgii a další. Sledují jed-
nu oblast, vzdělávají se, získávají nutné manuální 
zkušenosti, schopnosti a zavádějí do praxe potřeb-
né novinky. Tenkrát to však bylo jiné…“
V osmdesátých letech se neurochirurgický obor 
centralizoval převážně v Praze a Hradci Králové, 
ostravská fakultní nemocnice však brzo začala 

tato centra dohánět. 
„Pracovali jsme s mi-
nimem technologií, 
prvním usnadňujícím 
elementem byla bi-
polární koagulace, 
která pomáhala stavět 
mozkové krvácení bez 
pracného nasazování 
svorek, pak následo-
val mikroskop, který 
nahradil lupy. Doktor 
Fišer byl jedním z prv-
ních lékařů v republice, 
který začal operovat  
s pomocí mikroskopu. 
Následný překotný 
rozvoj nastal ve chví-
li, kdy byla do praxe 
uvedena computer 
tomografie (CT), která 

byla obrovským přínosem v diagnostice v oblasti 
chirurgie mozku i páteře. A začátkem devadesá-
tých let přišla i magnetická rezonance. Ta výrazně 
zpřesnila diagnostiku a otevřela další možnosti 
chirurgické léčby u onemocnění, která jsme dříve 

nebyli schopni přesně vyhodnotit. V roce 1994 
se Neurochirurgická klinika FNO přestěhovala do 
zcela nových prostorů v Ostravě-Porubě.  Eskala-
ce nových technologií pokračovala, a to snad ve 
všech oblastech od mikrochirurgických instru-
mentů přes zavedení endoskopických výkonů do 
neurochirurgické praxe, zdokonalení operačních 
mikroskopů s možností zobrazení různých modalit 
až po zavedení nejmodernějšího softwaru u jed-
notlivých přístrojů nebo zjemnění chirurgických 
nástrojů. Jedním z nich byl například i ultrazvuko-

Medicína jde doslova mílovými kroky vpřed, což je patrné úplně ve všech lékařských oborech. K oborům, 
které v posledních letech prošly obrovskými změnami, zcela jednoznačně patří neurochirurgie.

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FNO (vpra-
vo) společně s MUDr. Michaelem Bělákem.

Záběr z neurochirurgické operace.

vý sonoaspirátor (CUSA), díky němuž jsme mohli 
začít s daleko šetrnějším a současně radikálnějším 
odstraněním například mozkových nádorů. Ty pa-
tří ještě stále k té smutnější kapitole naší práce. 
Přestože již umíme hodně, a máme i velmi moder-
ní počítačové navigační systémy a další potřebné 
přístroje, stále existuje mnoho typů mozkových 
nádorů, které neumíme zcela vyléčit. Dokážeme 
však prodloužit a především zkvalitnit život paci-
entů,“ pokračuje MUDr. Paleček, který je od roku 
1997 přednostou Neurochirurgické kliniky FNO. 
Pod jeho vedením se ostravská neurochirurgie, 
která již léta patří ke špičkovým pracovištím, na-
dále rozvíjí, a to zejména v  oblasti miniinvazivní 
neurochirurgie, chirurgie páteře a cévní neurochi-
rurgie. Dnes má klinika jedenáct kvalifikovaných 
neurochirurgů, dva lékaře tzv. ve výcviku a v týmu 
jsou i dvě neuroložky, což velmi usnadňuje chod 
pracoviště. Jedním z důvodů, že zde není nouze 
o specialisty, a to i přes úskalí téměř sedmile-
tého získávání potřebných zkušeností a časové 
náročnosti oboru, je i fakt, že MUDr. Paleček jde 
ve stopách svých dvou předchůdců. Své podříze-
né motivuje nejen svým progresivním přístupem 
a pracovitostí, ale dává jim možnost se speciali-
zovat, povzbuzuje je ve studiu, umožňuje jim za-
hraniční stáže apod. „Na začátku jsme byli vždy 
zhruba 10 až 15 let pozadu za světovými neuro-
chirurgickými centry, v posledních letech se nám 
však svět podařilo dostihnout a já věřím, že mi-
nisterstvo zdravotnictví nedopustí, abychom opět 
začali kulhat, a že bude neurochirurgii podporovat 
jak v oblasti technologické, tak i vědecké,“ dodá-
vá na závěr MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., který 
se neurochirurgii mohl celá léta plně věnovat  
i díky své manželce, oční lékařce. Ta totiž výchovu 
dvou synů i domácnost musela léta zvládat téměř 
sama. „Za to jí patří velký dík! Musím říct, že se 
opravdu divím, že to se mnou ty dlouhé roky vy-
držela. Nebylo to vůbec jednoduché a není to jed-
noduché ani dnes, kdy už jsou kluci dospělí. Stále 
totiž trávím větší část dne v práci.“
 - hal -

Dokážeme prodloužit a přede-
vším zkvalitnit život pacientů.
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Nejen léto, ale i nemocnice může být plná barev. 
Oku i duši lahodící zákoutí, místnosti rozzářené 
jasnými pastelovými tóny… Fakultní nemocnice 
Ostrava poskytuje svým pacientům nejen nejlepší 
možnou odbornou péči na světové úrovni, ale také 
příjemné a komfortní prostředí, které přispívá k po-
zitivní atmosféře tohoto zdravotnického zařízení. 
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V srpnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Lubomír Ožana
Lenka Gavenčiáková
Danuše Honzková
Jana Krajcarová
Milena Křivoňová
Květoslava Badurová
Dagmar Kysučanová
Naděžda Zhánělová
Jarmila Janečková

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

n Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví,  
6. p., v Ostravě-Zábřehu, Výškovická ul., 
žádaná lokalita, s výhledem na Beskydy. 
V okolí spousta zeleně, v dosahu všechny 
služby, MHD. Byt je v původním stavu, za-
chovalý, vhodný k rekonstrukci. Okna plas-
tová, žaluzie, plyn a voda v plastu. Dům je 
po celkové revitalizaci, možnost parkování 
u domu. Byt volný k 1. září 2012, cena do-
hodou. Kontakt: 737 619 234.

n Pronajmu pěkný, slunný byt 2+1 v Ostravě-
-Mariánských Horách, ulice Vršovců. Byt je 
nezařízený, ihned k dispozici. 

 Kontakt: 602 572 943.
n Prodám garáž v Porubě, ulice Pod Nemoc-

nicí. Cena 140 tis. korun. 
 Kontakt: 605 723 194, od 19 do 20 hod.
n Slušnému člověku nabízíme podnájem v 

bytě 1+1 v Ostavě-Porubě, na Vozovně. 
Druhé patro z pěti. K bydlení ihned, dlouho-
době. Částečně zařízený. Nájem 6000 Kč 
měsíčně (jeden nájem zaplacený napřed) 
v ceně je elektřina, plyn, UPC (TV + net) 
a věci v domácnosti - lednička, pračka, TV 
atd. V případě zájmu volejte 608 763 060, 
paní Hrčková.

n Prodám družstevní byt 3+1 v Ostravě-Poru-
bě na Hlavní třídě. Dům je po revitalizaci, byt 
po rekonstrukci se stavebními úpravami. 
Nová kuchyňská linka. Řadová garáž za do-
mem v pronájmu. Volný zhruba od září 2012. 
Cena 1 000 000 Kč. Kontakt: 605 578 162.

n Nabízíme k pronájmu byt 2+1 na ul. Opav-
ské, v Ostravě-Porubě. Byt je částečně 
zařízený. V kuchyni je kuchyňská linka, spo-
rák, mikrovlnná trouba, myčka, jídelní stůl a 
židle. V pokoji velká šatní skříň, v obývacím 
pokoji rozkládací sedací souprava, konfe-
renční stolek, závěsná police, TV stolek, 
LCD televizor, satelit. V obývacím pokoji 
jsou zrenovované parkety. V chodbě je ve-
stavná skříň. Koupelna a WC jsou po rekon-
strukci. Dům je po rekonstrukci, zateplen a 
v domě jsou plastová okna.  Byt je volný 
od září. Cena pronájmu: 8500 Kč/měsíc 
(včetně služeb). Tel. 739 675 963, e-mail: 
bukovskymartin@seznam.cz, gabuska.z@
centrum.cz

n Pronajmu byt 2+1 v Ostravě-Zábřehu, ul. 
Výškovická, cena 6500 Kč měsíčně včetně 
služeb. Volný ihned, možnost prohlídky. 
Bližší info tel: 602 762 299.

n Prodám dr. byt 3+1, 79 m2, v ul. 29.dub-
na u Bělského lesa. U domu školka, 
škola, MHD. Byt po úpravách, dům 
po revitalizaci. Zděné jádro, neprů-
chozí pokoje. Skříně na míru v ceně.  
Tel. 603 556 648.

n Pronajmu 1+1 v rodinném domě v Klim-
kovicích. Zařízený, za 6000 Kč měsíčně. 
Kontakt: 604 600 998.

Inzerce zdarma

Maraton se blíží. Přihlaste se!
Nezapomeňte, že už 22. září 2012 proběhne (a to 
doslova) další ročník Ostravského maratonu. K zá-
vodu je připojen štafetový běh v délce klasického 
maratonu (42,195 km), kterého se loni účastnilo  
5 týmů z FNO. Kolik jich poběží letos? 
Bližší informace o podmínkách štafety i možnos-
tech přihlášení jsme přinesli už v červencovém 
vydání Nemocničních listů. Podrobnější informace 
naleznete také na www.ostravskymaraton.cz. Po-
kud se rozhodnete vytvořit tým, případně byste se 
jako jednotlivci rádi stali členy smíšeného týmu, 
kontaktujte: katerina.hegedusova@email.cz. Po-
kud nemáte s kým trénovat, přidejte se k nám 
(info kl. 2785, Horáková)!

Nemocnice plná barev


