
březen 2013

3

Chystáme se na reaudit JCI
Fakultní nemocnice Ostrava projde ve dnech 10. 
až 15. června letošního roku reauditem JCI. „Pres-
tižní mezinárodní akreditace pro naši nemocnici 
neznamená jen další posílení dobrého jména  

a větší důvěru pacientů, ale i mnoho milionů korun 
příjmu od zdravotních pojišťoven navíc,“ zdůraz-
ňuje ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Něme-
ček, MBA.

Ilustrační foto

Jsme úspěšní nejen v péči  
o nezralé novorozence
Na tiskové konferenci konané ve čtvrtek 28. února seznámilo 
vedení Porodnicko-gynekologické kliniky FNO novináře s výbor-
nými výsledky své práce. Úvodního slova se ujal doc. MUDr. Vít 
Unzeitig, CSc., člen výboru ČGPS ČLS JEP a přednosta PGK FN 
Ostrava (na snímku uprostřed). O vývoji porodnosti a výsledcích 
porodnické péče v Moravskoslezském kraji informoval primář 
MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, regionální perinatolog Mo-
ravskoslezského kraje a zástupce přednosty PGK FN Ostrava (na 
snímku vpravo). MUDr. Renata Poláčková, primářka Neonatolo-
gického oddělení FN Ostrava (na snímku vlevo), představila vý-
sledky péče o nezralé novorozence. 

Linhartova cena
Linhartovu cenu pro autory monografií bez věko-
vého limitu převzali na slavnostním zahájení letoš-
ních XXXVIII. angiologických dnů v Praze MUDr. 
Václav Procházka, Ph.D., náměstek ředitele FNO 
pro vědu a výzkum, a MUDr. Vladimír Čížek z Vít-
kovické nemocnice. Cena jim byla udělena za pub-
likaci Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. 
Jejich práci ohodnotila odborná porota pro udělení 
výročních cen Angiologické společnosti jako nej-
lepší monografii s cévní a žilní problematikou pub-
likovanou v roce 2012.

Již třetí ročník Dne onkologických dětí s Hitrádiem 
Orion proběhl 11. února v hotelu Park Inn Ostra-
va. Akce je spojena s mezinárodním dnem dětské 
onkologie, který kalendářně vychází na 15. února. 
Více na straně 4.

Den onkologických 
dětí s Hitrádiem Orion

Pod mikroskopem

Díky velmi přísné normě ISO 15189 jsme připraveni i na reaudit JCI
K laboratořím, které prošly v minulých týdnech 
náročným auditem Českého institutu pro akredita-
ci (ČIA), se řadí také Laboratoř Oddělení lékařské 
genetiky FNO. Stejně jako ostatní, i tato laboratoř 
reagovala na požadavky zdravotních pojišťoven, 
které si nově při uzavírání smluv kladou podmínku 
pro úhradu v plné výši, a to splnění akreditačního 
standardu ISO 15189. Laboratoř Oddělení lékař-
ské genetiky FNO však jako jediná musela absol-
vovat audit ČIA ze zákona. 

„Na audit se připravovali naprosto všichni pracov-
níci našeho oddělení téměř rok. Všichni museli ab-
solvovat povinná školení, seznámit se podrobně s 
normou a vypracovat za své pracoviště jednotlivé 
základní dokumenty. A samozřejmě se museli 
naučit pracovat se zavedeným systémem ma- 
nagementu kvality, sžít se s nastavenými pravi-
dly,“ popisuje přípravu na audit ČIA vrchní labo-
rantka Romana Kaniová. „Bez účinné podpory a 
vynikající spolupráce úseku řízení kvality, konkrét-

ně Ing. Patrika Kapiase, by však pro nás vše bylo 
mnohem těžší. Pomáhal nám s výkladem někte-
rých náročnějších požadavků této normy, s for-
málními úpravami našich dokumentů a s mnoha 
dalšími úkoly.“ 
Norma ČSN EN ISO 15189:2007 patří k velmi ná-
ročným, příprava na audit ČIA tak kladla vysoké 
požadavky na pracovníky doslova všech oblastí 
tohoto oddělení. 

Pokračování na straně 3
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Ošetřování invazivních vstupů u popálených, 
dítě s popáleninovým traumatem, použití  
V.A.C. systému při léčbě kožních defektů na 
Popáleninovém centru FNO, poranění bles-
kem nebo Lyellův syndrom. To je jen část 
přednášek, které zazněly na vůbec prvním 
ročníku odborného semináře Popáleninového 
centra FNO, který proběhl 30. ledna v zasedací 
místnosti Domova sester. Semináře, který byl 
realizován v rámci programu Rozvoj vzdělává-
ní a výzkumu v oblasti chemie a medicíny po-
páleninových stavů CZ.1.07/2.4.00/31.0006, 
se zúčastnilo 107 nezdravotnických pracov-
níků a zástupců odborné veřejnosti z celého 

Moravskoslezského kraje. „Vzhledem k tomu, 
že podobných seminářů v oblasti popálenin 
je jako šafránu, počítali jsme se zájmem, ale 
popravdě tak vysoká účast nás mile překva-
pila,“ řekla po skončení akce RNDr. Kateřina 
Vítková, koordinační a projektová pracovnice 
útvaru náměstka ředitele pro vědu a výzkum. 
Největší úspěch podle pořadatelů sklidily 
konkrétní příklady z praxe, o nichž se hovo-
řilo především v závěru této úspěšné akce. 
„Zcela určitě na tuto akci bude navazovat  
19. výroční konference popáleninové medicí-
ny s mezinárodní účastí, která se uskuteční 
příští rok v květnu v hotelu Relax v Rožnově 
pod Radhoštěm. Součástí odborného progra-
mu bude rovněž odborná sekce pro nelékař-
ské pracovníky,“dodává Mgr. Romana Vrátná, 
vrchní sestra Popáleninového centra FNO.

 
Odborná stáž na téma Lékařská biofyzika v oblasti nukleární medicíny, radioterapie a 

radiodiagnostiky 
 
Katedra biomedicínských oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, ve spolupráci s 
Ústavem lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Klinikou nukleární 
medicíny FNO a Onkologickou klinikou FNO a Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP, 
uspořádala odbornou stáž na téma Lékařská biofyzika v oblasti nukleární medicíny, 
radioterapie a radiodiagnostiky. Katedra se tak aktivně zapojila do projektu Prohloubení 
odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České 
republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058. Cílem projektu je podpora spolupráce mezi lékařskými 
fakultami a fakultou biomedicínského inženýrství a jednou z klíčových aktivit je podpora 
vzdělávacích a školících akcí, která je realizována jednotlivými ústavy lékařské biofyziky 
prostřednictvím stáží a odborných praxí. 
Stáž se uskutečnila 15. ledna v prostorách Kliniky nukleární medicíny FNO (KNM) a 
účastníci, kterých bylo celkem 43, přijeli z celé republiky. Tématem odborné stáže byla 
problematika výuky lékařské biofyziky v oblasti nukleární medicíny, radioterapie, 
radiodiagnostiky. Seminář zahájil krátkým přivítáním účastníků doc. RNDr. Kristián Šafarčík, 
Ph.D., vedoucí katedry biomedicínských oborů. Přítomné přivítal a stručně jim představil 
hostitelské pracoviště také MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, přednosta KNM.  Doc. RNDr. 
Vladimír Špunda, CSc., přednesl krátký příspěvek o systému výuky lékařské biofyziky na LF 
OU a pak už následoval odborný program. Zahájil ho RNDr. Vojtěch Ullmann přednáškou na 
téma Rentgenka v proměnách času spojenou s praktickou ukázkou experimentů, které jsou 
realizovány ve výuce. 
Program pokračoval přednáškou doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA, přednosty 
Onkologické kliniky, která měla název CyberKnife na Onkologické klinice FNO. Po 
teoretickém úvodu se účastníci stáže rozdělili na skupiny, přesunuli se na Onkologickou 
kliniku FNO a postupně se seznámili s plánováním zákroků na CyberKnifu, prohlédli si 
samotný přístroj a seznámili se i s přístrojovým vybavením KNM. 
Odpolední blok přednášek byl pak věnován aktuálním problémům fyziky. RNDr. Ullmann 
přednesl dvě přednášky, obě se setkaly s velkým zájmem posluchačů. Doufáme, že se tedy 
kolegové vraceli ze zasněžené Ostravy na svá pracoviště obohaceni o nové informace a 
poznatky, které mohou využít ve výuce lékařské biofyziky. 
 
RNDR. Hana Sochorová, Ph.D. 
RNDr. Hana Materová 
Katedra biomedicínských oborů LF OU 
 

Utřete slzy a opět se smějte, 
tak si to přeji, 
a v dobrém vzpomínejte.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 15. ledna 2013 ze-
mřela ve věku nedožitých 65 let dlouholetá zaměstnankyně  
a naše kolegyně, paní Jaroslava Loudová. Navždy si ji budeme 
pamatovat především jako obětavou a přátelskou kolegyni, ze 
které i beze slov vyzařovala životní moudrost a laskavost. Se-
tkání s ní bylo pro nás velmi obohacující. Jarko, děkujeme.

Kolektiv Kliniky nukleární medicíny FNO

Úspěšný seminář popáleninového centra

Rovněž v letošním letním semestru pokračuje 
výuka studentů Lékařské fakulty Ostravské uni-
verzity na klinických pracovištích naší nemocnice. 
Jde o studenty druhého a třetího ročníku, jichž se  
v tomto semestru bude na klinikách vzdělávat více 
než 180. Budoucí lékaři dochází na pracoviště od-
dělení klinické biochemie a oddělení klinické far-
makologie v rámci Ústavu laboratorní diagnostiky 
FNO i do Ústavu soudního lékařství FNO a Interní 

kliniku FNO. Chceme, aby se u nás studentům lí-
bilo a aby měli ke studiu odpovídající podmínky. 
Proto jsme zásadním způsobem zlepšili na ně za-
měřenou infrastrukturu a služby.  Studentům byla 
v suterénu monobloku zřízena nová šatna s nově 
vybudovaným hygienickým zázemím sloužící také 
jako denní místnost. Studenti tak mají možnost 
docházet na klinická pracoviště bez nutnosti pře-
cházení venkovním areálem. V prostorách šatny je 
dostupné taktéž bezdrátové připojení k internetu. 
Cesta k šatně je vyznačena zvláštním navigačním 
systémem. 
Před absolvováním praktické výuky byli všichni 
studenti řádně proškoleni v otázkách bezpečnosti 
práce, požární ochrany a systému řízení kvality. 
Následovat budou další školení cílená na jednotli-
vé klinické provozy. Studenti mají též možnost vy-
užívat služeb nemocničního stravovacího provozu 
a docházet zde na obědy. 
Aktuálně vedení nemocnice a lékařské fakulty 
spolupracují na specifikaci úvazků pro vyučující na 
lékařské fakultě, připravováno je také studijní kuri-
kulum pro pátý ročník. Vzdělávání studentů oboru 

všeobecného lékařství bude společně s vědecko-
-výzkumnou činností nově zahrnuto do procesu 
akreditačního šetření JCI, daná problematika je 
obsahem dvou nových akreditačních standardů. 
Fakultní nemocnice Ostrava tak má jedinečnou 
možnost stát se druhým zdravotnickým zařízením 
na světě, které akreditace těchto oborů dosáhne. 

Bc. Jiří Hynčica 
Útvar náměstka ředitele pro léčebnou péči 

Vzdělávání studentů bude zahrnuto do akreditačního šetření JCI 

Rád bych poděkoval ošetřujícímu personálu Lé-
čebny pro dlouhodobě nemocné v Klokočově pod 
vedením primáře MUDr. Milana Stoličky. Zejména 
děkuji ošetřující lékařce MUDr. Martině Koren-
čiakové a vrchní sestře Bc. Janě Klementové za 
poskytnutí účinné péče a laskavý přístup. Poděko-
vání patří také personálu Interní kliniky FNO v čele 
s přednostou doc. MUDr. Arnoštem Martínkem, 
CSc.

Bruno Lokaj

Poděkování

Besedy v Librexu
MUDr. Stanislav Jelen, primář oddělení Centrální-
ho příjmu FNO (na snímku), vystoupil 19. února 
v ostravském Domě knihy Librex. Cyklus besed 
s odborníky naší nemocnice bude pokračovat  
26. března v 17 hodin přednáškou Bc. Naděždy 
Kalužové o Krevním centru FNO.

Vitráže, zrcadla a fotografie
Návštěvníci Galerie Ametyst se v dubnu mohou tě-
šit na výstavu Romany Vaverové a Lucie Petrůjové 
s názvem 6_Zrcadlení. Slavnostní vernisáž proběh-
ne 31. března od 18 hodin za hudebního doprovodu 
komorního houslového souboru prof. Hájkové a go-
spelu. A na co se můžeme těšit? „Na devět samo-
statně stojících vitráží, které budou pod okny, a na 
zhruba patnáct vitrážových zrcadel a obrazů, které 

budou v galerii pověšeny,“ hlásí autorka vitráží Ro-
mana Vaverová, ostravská rodačka, která je v tom-
to oboru samoukem. „Jsem dvacet let v domác-
nosti, abych zvládala péči o svých šest synů a tři 
adoptované dcery. Zhruba před šesti lety jsem se 
začala vitrážemi zabývat. Nyní se věnuji i keramic-
kým mozaikám,“ dodává paní Vaverová. Součástí 
výstavy budou i fotografie o různých příbězích za 

různými dveřmi. Autorkou je Lucia Petrůjová z pod-
horské obce Heľpa na středním Slovensku, která se 
věnuje fotografování převážně dokumentárních fo-
tografií od roku 2003. Je maminkou tří dětí, pracuje 
v Centru pro rodinu a sociální péči, kde vede pro-
gramy pro ženy. V současnosti také studuje tvůrčí 
fotografii na Ostravské univerzitě.
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„Nejvíce jsme se potýkali především s vysokými 
nároky týkajícími se validací a kalibrací veškerého 
přístrojového vybavení laboratoře. ČIA vyžaduje, 
aby klíčové přístroje byly validovány a kalibrovány 
subjekty, které mají akreditaci ČIA,“ doplňuje ve-
doucí laboratoře Oddělení lékařské genetiky FNO 
a zároveň manažer kvality RNDr. Alfons Balcar, na 
kterého je směřována také otázka, jak se získání 
akreditace odrazí v budoucnu ve výsledcích labo-
ratoře? „Vzhledem k tomu, že všechny genetic-
ké laboratoře musí ze zákona mít tento certifikát, 
můžeme konkurovat pouze vlastními nastavený-
mi parametry – kvalitou a dostupností nabízeného 

spektra vyšetření. Je tedy na nás, jakým způso-
bem využijeme tuto akreditaci a naše schopnosti 

k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti labora-
toře.“ Zatímco jeden audit laboratoř má úspěšně 
za sebou, již v polovině června ji čeká, stejně jako 
celou FNO, reaudit JCI. „Na tento okamžik se 
připravujeme už zhruba tři měsíce, proběhla první 
školení a začínáme se seznamovat s novinkami, 
které v rámci JCI budeme muset zavést na všech 
pracovištích. Díky tomu, že ve FNO proběhl na 
některých klinikách preaudit, známe hlavní slabiny  
v tomto systému a pracujeme na nich. Týká se to 
především vedení zdravotnické dokumentace. Vě-
řím však, že i díky velmi přísné normě ISO 15189 
jsme připraveni úspěšně zvládnout i audit JCI,“ 
dodává na závěr RNDr. Balcar.  - hal -

Děkuji z celého srdce
Děkuji z celého srdce MUDr. Jaroslavu Hájkovi  
z Onkologické kliniky FNO a týmu Mobilního hos-
pice Charity Ostrava za paliativní péči, kterou po-
skytli mému bratrovi MUDr. Pavlu Jelenovi. Mo-
bilní hospic Charity Ostrava zajišťuje péči o osoby  
v terminálním stadiu života. Tedy o nemocné, je-
jichž nemoc již nereaguje na kurativní léčbu. Služ-
ba je zajišťována terénní formou přímo v domácím 
prostředí pacienta.

MUDr. Stanislav Jelen

Cením si profesionality i lidskosti
Ve chvílích, kdy člověk pociťuje nejistotu  
a strach, zvlášť si cení nabídnuté opory  
a poskytnuté pomoci. Obojí jsem našel 
ve Fakultní nemocnici Ostrava. Velice dě-
kuji panu přednostovi doc. MUDr. Davidu 
Feltlovi, Ph.D., MBA, a zástupci přednosty 
MUDr. Jaroslavu Hájkovi z Onkologické kli-
niky FNO za jejich vstřícnost a podporu. Má 

vděčnost patří zejména týmu urologického 
oddělení, především primáři doc. MUDr. 
Janu Krhutovi, Ph.D., a mému ošetřujícímu 
lékaři MUDr. Zdeňku Polákovi. Cením si 
jejich odborné a vysoce profesionální po-
moci a péče, kterou mi poskytli a poskytují,  
i lidskosti a otevřeného přístupu. 

Luboš Hána, Šumperk

Díky velmi přísné normě ISO 15189 jsme připraveni i na reaudit JCI
Pokračování ze strany 1

Střední zdravotnická škola slaví osmdesátiny
V březnu proběhnou oslavy osmdesátého výročí 
založení Střední zdravotnické školy a Vyšší od-
borné školy zdravotnické v Ostravě. Na čtvrtek  
21. března připravují žáci slavnostní akademii, 
jejíž dopolední premiéru zhlédnou pozvaní čestní 
hosté a studenti, odpolední repríza bude určena 
rodičům a rodinným příslušníkům. O den později 
proběhne setkání zaměstnanců školy a v sobotu 
23. března se bude konat den otevřených dveří. 

Od roku 1933, kdy škola vznikla, opustilo její brány 
15 648 absolventů. Škola spolupracuje s mnoha 
zdravotnickými zařízeními v kraji, studenti absol-
vují praxi také ve Fakultní nemocnici Ostrava. Na 
průběžnou praxi sem dochází 75 žáků střední ško-
ly. Jde o obory zdravotnický asistent, laboratorní 
asistent a nutriční asistent. Zdravotničtí asistenti 
absolvují praxi na urologickém oddělení, interně C, 
neurologii A, laboratorní asistenti získávají praktic-

ké zkušenosti na klinice hematologie, 
transfuzní stanici, klinice patologie – 
oddělení histologie a nutriční asistenti 
poznávají stravovací provoz, edukaci 
klientů. Na souvislou pětitýdenní praxi 
pak jednou za dva roky dochází více než 

padesát žáků zmíněných oborů. Vyšší  školu pak 
ve FNO na praxi reprezentují studenti oborů diplo-
movaná všeobecná sestra, diplomovaný nutriční 
terapeut  a diplomovaný  farmaceutický asistent. 
V rámci oboru diplomovaná všeobecná sestra do-
chází na průběžnou praxi 12 studentů jedné studij-
ní skupiny, kteří se podle harmonogramu střídají 
na všech odděleních nemocnice. Při souvislé pra-
xi se na různých odděleních v průměru vystřídá  
40 studentů. Až 15 studentů oboru diplomovaný  
nutriční terapeut dochází na souvislé praxe na růz-
ná oddělení, stejné je to u oboru diplomovaný  far-
maceutický asistent. Kromě toho škola spolupra-
cuje se všemi odděleními nemocnice na přípravě 
a realizaci odborných exkurzí a přednášek. 

K 80. výročí založení Střední zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích blahopřeji. Dlou-
holetou vzájemnou spolupráci můžu hodnotit jen pozitivně a přeji si, aby trvala i nadále.
Se studenty jsme velmi spokojeni, jejich příprava je kvalitní. Kolegyně už si během praxe 
vytipovávají ty nejschopnější a jsou rády, když k nim po ukončení studia nastoupí. Úro-
veň absolventů této školy je totiž vysoká.

Bc. Mária Dobešová
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči

Tradiční reprezentační 
ples FN Ostrava proběhl 
v sobotu 16. února v pro-
storách hotelu Park Inn 
Ostrava. Hvězdou večera 
se stal populární zpěvák 
Miro Žbirka.
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Za úspěchy vrchní sestry stojí týmová práce

„Odjakživa jsem chtěla být dětskou sestrou. Když 
jsem však podávala přihlášku na Střední zdravot-
nickou školu v Ostravě-Vítkovicích, rodiče mě 
přesvědčili, abych jako první obor uvedla rehabi-
litačního pracovníka. Poslechla jsem je. Osud ale 
naštěstí rozhodl za mě. Mé zátiší s jablky, které 
jsem namalovala v rámci výtvarné části talento-
vých přijímacích zkoušek, se komisi prostě nelíbilo. 
A tak jsem už písemné přijímací testy absolvovala 
v oboru dětská sestra,“ vrací se ke svým prvním 
krůčkům ve zdravotnictví Mgr. Romana Vrátná, 
vrchní sestra Popáleninového centra FNO. Ta po 
škole v roce 1993 nastoupila na dětské oddělení 
Vítkovické nemocnice, kde pracovala dva roky. 
„Díky tomu, že zde už tenkrát byla dětská dialý-
za, měla jsem jedinečnou možnost nahlédnout 

Den onkologických dětí s Hitrádiem Orion

Den onkologických dětí s Hitrádiem Orion je určen 
nejen dětem, jež prošly onkologickou léčbou, ale 
také jejich sourozencům a hlavně maminkám dětí, 
které jsou v léčbě, anebo jsou již doma v pořádku. 
Těší mě, že pozvání přijaly i maminky dětí, které 
byly v době konání akce ještě v akutní léčbě na 
oddělení, že se vystřídaly v nemocnici s tatínky 
nebo babičkami, vzaly sourozence svých nemoc-
ných ratolestí a přijely se odreagovat. Onemocní-li 
dítě onkologickou diagnózou, obrátí to režim celé 
rodině.  Myslím si, že pozornost zaslouží i souro-
zenci nemocných dětí, kteří se také musí vyrovnat 
s onemocněním svého bratra či sestry i s poby-
tem maminky v nemocnici.

Je skvělé, že Hitrádio Orion společně s mnoha 
partnery opět připravilo pro zmíněné maminky  
a děti bohatý program. Celou akci podpořil a úvod-
ním slovem odstartoval doc. MUDr. Michal Hladík, 
PhD., přednosta Kliniky dětského lékařství FNO.
Největší poděkování patří paní Petře Řezníčkové, 
programové ředitelce HitrádiaOrion. Ta původní 
myšlenku o uspořádání relaxačního odpoledne 
pro maminky onkologicky nemocných dětí a zá-
bavného programu nejen pro malé pacienty, ale 
také pro jejich sourozence proměnila v hezkou 
tradici. Již potřetí dokázala vytvořit krásnou akci 
spojenou s líčením, kadeřnickým salónem, pedi-
kúrou, masážemi pro maminky a s odpolednem 

plným her pro děti. Ty se proměnily ve zvířátka  
i různé pohádkové bytosti. Větší děti zaujala herní 
zóna, ve které se jim věnoval proškolený tým ze 
společnosti Firemka. Nemohli chybět ani oblíbený 
Jínálek a kamarádka Ája.
Příjemné bylo i setkání malých pacientů s lékaři 
a sestřičkami oddělení dětské hematoonkologie. 
Zpestřením programu bylo vystoupení taneční 
skupiny BEAT UP Ostrava. Luxusní prostory ho-
telu Park Inn a úžasné občerstvení dodaly odpo-
ledni dokonalou atmosféru. Maminky odcházely 
jako vyměněné, usměvavé, odpočaté, s dárečky 
a kytičkou. 

Michaela Češková, dětská hematoonkologie

do akutní medicíny. 
A když se pak v roce 
1995 dialýza stěhovala 
společně s některými 
lékaři do FNO, neváhala 
jsem a přijala nabídku 
přejít taky. V té době se 
ve FNO rozjížděla dět-
ská anesteziologicko-
-resuscitační jednotka 
a já měla možnost být 
nejen u jejího zrodu, ale 
pracovat zde dlouhých 
čtrnáct let,“ pokraču-
je paní Romana, která 
stihla absolvovat i dvě 
mateřské dovolené, 
dnes mají její synové 

pět a deset let. V roce 2010 využila volného mís-
ta na popáleninovém centru. „Přijali mě na JIP  
a i když je to psychicky i fyzicky velmi náročná 
práce, mám ji ráda. V loňském roce jsem se po 
odchodu vrchní sestry do důchodu přihlásila do 
výběrového řízení na tento post a vyhrála. Zpo-
čátku to pro mě byla obrovská změna, ale nové 
povinnosti, které plynou z této pozice, mi pomohli 
zvládnout spolupracovníci. Nespornou výhodou 
bylo, že jsem po bývalé vrchní sestře přebírala 
skvělý a sehraný kolektiv. Za úspěchy vrchní sest-
ry totiž stojí především práce celého týmu.“  
Popáleninové centrum FNO si snad každý spojí 
především s mediálně známými kauzami posled-
ních měsíců, s výbuchem v hutní společnosti 
ArcelorMittal, kdy v rámci mimořádného trauma-

tologického plánu přijímali devět pacientů najed-
nou, a s nedávným výbuchem panelového domu 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. V tomto případě 
přijímali sedm pacientů, a to v neděli nad ránem.  
S ohledem na to, že popáleninové centrum má 
dvě standardní jednotky po dvanácti lůžkách 
(jednotku pro muže a jednotku pro ženy a děti)  
a jednotku intenzivní péče se šesti lůžky, je příjem 
tolika pacientů najednou opravdu velmi náročný. 
Kromě toho se zde nachází dva operační sály  
a dvě ambulance. 
A jakými změnami prošlo Popáleninové centrum 
FNO v posledních letech? „Obrovskými, a to pře-
devším v oblasti lokální léčby, kde se používají 
umělé kožní náhrady a jiné moderní prostředky 
v oblasti hojení ran. Díky grantu se nám navíc 
podařilo v roce 2010 a 2011 z velké části obno-
vit přístrojovou techniku, ale také zakoupit i zcela 
nové moderní přístroje, které zde dosud nebyly. 
Na konci roku 2012 nám pak nadace Naše dítě 
darovala laserový přístroj Fotona Dynamis XS. Za-
čátkem února tohoto roku jsme tak díky tomuto 
přístroji rozšířili spektrum poskytovaných služeb  
o provoz nové ambulance pro poskytování lasero-
vé terapie, v rámci níž se zaměřujeme na funkčně 
nedostatečné a esteticky nevyhovující jizvy po 
popálení a ostatní jizvy úrazového i neúrazového 
původu,“ pokračuje Mgr. Vrátná, která se i přes 
své manažerské povinnosti vrchní sestry snaží dál 
pokračovat v práci sestry a aktivně se podílí i na 
rozvoji nových ošetřovatelských postupů a metod 
v léčbě popálenin. 

Lenka Hatlapatková
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Každý pacient FNO má svůj medikační list – rodný list  
pro užívání léků

„Pilotně byl projekt vyvíjen v lůžkové části Kliniky 
onkologické FNO a v Kardiochirurgickém centru 
FNO, v části pro intenzivní lůžka. První varianta 
řešení byla lékaři zamítnuta, a tak na přelomu let 
2011 a 2012 byly ve spolupráci s pilotními praco-
višti a dodavatelem zahájeny práce na zjednodu-
šené variantě medikačního listu. Druhá varianta již 
byla všemi stranami schválena a od září do listo-
padu 2012 tak probíhalo zavedení tohoto systému 
na všech pracovištích nemocnice. V současné 
době řeší Útvar náměstka ředitele pro informač-

Udělení mezinárodní akreditace JCI před třemi lety bylo podmíněno mimo jiné zavedením elektronické me-
dikace v rámci celé FNO do roku 2012. Projekt byl zahájen ve druhé polovině roku 2010, na podzim loňské-
ho roku pak byly postupně elektronické medikační listy zavedeny a rozšířeny na všechna pracoviště FNO. 
Od konce roku 2012 tak má každý pacient nemocnice veden svůj elektronický medikační list.

Bezpečnější ordinace pro všechny pacienty
Farmaceutické firmy uvádějí na trh desítky tisíc 
léčivých přípravků, které nabízí pod svými ob-
chodními názvy. Mezinárodní studie dokazují, že 
může snadno docházet k neúmyslné ordinaci pa-
cientovi preparátu se stejnou účinnou látkou, tzv. 
duplicitě ordinace. Další problém s tím spojený 
je rostoucí počet obchodních názvů léčivých 
přípravků, který značným způsobem znesnad-
ňuje lékaři možnost posoudit interakce mezi 
jednotlivými naordinovanými přípravky nebo 
potravou. Při podávání léků je dalším rizikovým 
faktorem podobnost balení léčivých přípravků, 
které reflektuje spíše příbuznost k výrobci než 
snahu předejít možné záměně přípravku. Podob-
ně vypadající léčivé přípravky nebo podobně zně-
jící názvy léčivých přípravků (v anglicky hovořících 
zemích označované za tzv. LASA drugs – Look 
Alike/Sound Alike drugs) jsou řešeny mezinárod-
ním bezpečnostním cílem WHO, což již samo  
o sobě vypovídá o závažnosti tohoto problému. 
Dopad těchto rizik spojených s ordinováním a po-
dáváním léčivých přípravků na bezpečí pacientů 
je velice významný, např. ve studii ze Spojených 
států amerických z roku 2006 bylo vyčísleno, že 
medikačním pochybením je každoročně postiženo 
cca 1,5 milionu pacientů a několik tisíc pacientů 
na důsledky medikačních pochybení umírá (zdroj: 
Preventing medication errors. Washington, DC, 

Institute of Medicine, 2006). Z tohoto důvodu je 
správná ordinace jedním z klíčových požadavků 
mezinárodních standardů Joint Commission Inter-
national, organizace, která již od roku 1951 usiluje 
o bezpečnější zdravotní péči.

Standardy Joint Commission International je po-
žadováno, aby jak ordinující lékař, tak lékař prová-
dějící druhou kontrolu ordinace posoudil vždy tyto 
parametry:
a) Posouzení správné indikace předepsaného léči-
vého přípravku, dávky a cesty podání. 
b) Identifikace případných duplicit při preskripci.
c) Existence či riziko lékové alergie.
d) Existence či riziko interakce předepsaného léči-
vého přípravku s jiným léčivým přípravkem nebo 
s potravou.
e) Odchylky od nemocničních kritérií (kritéria na-
stavená FNO, resp. formální správnost zapsané 
ordinace – název/aplikační forma/síla/množství/
způsob podání/čas podání léku).
f) Informace o hmotnosti pacienta / informace  

o pacientových fyziologických funkcích.
g) Přítomnost jakýchkoli dalších kontraindikací.
Pro zjednodušení a zefektivnění tohoto proce-
su byla ve Fakultní nemocnici Ostrava zavedena 
elektronická ordinace léčivých přípravků na všech 

pracovištích. Všichni lékaři tak mají možnost 
využít funkcionalitu nemocničního informač-
ního systému, která jim v grafickém výstupu 
přehledně vyhodnotí přítomnost interakcí mezi 
naordinovanými přípravky a potravou (včetně 
uvedení nebezpečnosti interakce), přítomnost 
duplicit v naordinovaných přípravcích a upozor-

ní je na příbuzné ATC skupiny u naordinovaných 
přípravků. Navíc zavedením elektronické ordinace 
je pro sestry k dispozici na každý den vytištěný 
medikační list, který je čitelný, naordinované lé-
čivé přípravky jsou seřazeny do definovaných 
skupin (opiáty, antibiotika, infuzní léčba apod.)  
a obsahuje dostatek prostoru pro přehledné za-
znamenání podání/nepodání léčivého přípravku. 
Výsledkem spolupráce lékařů, sester, zaměstnan-
ců útvaru náměstka ředitele pro informační tech-
nologie a oddělení řízení kvality je bezpečnější 
ordinace pro všechny pacienty hospitalizované ve 
Fakultní nemocnici Ostrava.

Ing. Patrik Kapias
vedoucí oddělení řízení kvality

Správná ordinace je jedním z klíčových 
požadavků mezinárodních standardů 

Joint Commission International.

ní technologie FNO ve 
spolupráci s lékaři jed-
notlivé požadavky na 
vylepšení,“ popisuje 
začátky elektronické 
medikace ve Fakultní 
nemocnici Ostrava Ing. 
Patrik Kapias, vedoucí 
oddělení řízení kvality.  
Elektronická medikace 
představuje pro lékaře 
možnost ordinovat léky 
z číselníku léků zave-
dených v systému a u 
těchto léků následně 
vyhodnotit interakce 
mezi sebou a potravou, 
odhalit případné dupli-
city v ordinaci apod. 
Sestry pak pracují s 
vytištěnou ordinací. Do 

elektronického systému zapisují pouze lékaři.
„Tento systém je v České republice zatím ojedi-
nělý. Pokud je někde realizován, tak především 
formou vytištění ordinací pro transparentní podání 
sestrou. Zaveden je hlavně u nemocnic s mezi-
národní akreditací Joint Commission Internati-
onal, která elektronickou medikaci s rozšířenou 
kontrolou interakcí a duplicit vyžaduje. Slouží jako 
podpůrný systém pro lékaře při ordinování,“ po-
kračuje Ing. Kapias.
A jaký přínos má elektronická medikace pro pa-

cienty, lékárníky nebo nemocnici? Na to jsme se 
zeptali PharmDr. Miroslava Turjapa, vedoucího 
oddělení klinické farmacie. „U pacientů díky me-
dikačnímu listu (eML) očekáváme zvýšení bez-
pečnosti farmakoterapie. Měla by se redukovat, 
eliminovat pochybení vzniklá ručním přepisem, 
kdy mohou být názvy neúplné, zkomolené, hůře 
čitelné apod. Předpokladem je kvalitní zdrojový 
materiál, tedy číselník, ze kterého lékaři léčiva 
vybírají, kompletní zápisy v eML a práce na další 
optimalizaci medikačního listu.“  
„Máme možnost průběžně sledovat medikace  
v průběhu hospitalizace. Můžeme provést kon-
trolu vstupní medikace, reagovat na potenciální 
lékové problémy v průběhu hospitalizace (závaž-
né lékové interakce, duplicity, nevhodné lékové 
kombinace apod.). Výhodou je, že vše lze provést 
částečně na dálku. Teoreticky z jakéhokoliv PC  
v síti FNO a můžeme vidět medikaci z předchozích 
dnů, orientačně posoudit lékové interakce s po-
mocí interakčního software nebo např. si ordinaci 
vytisknout,“ doplňuje informace Mgr. Michal Tur-
jap, farmaceut z OKFa, a dodává: „Rezervy vidíme 
v nutnosti, resp. možnosti vypisovat některé z po-
ložek do eML ručně. Vzniká tak prostor pro pochy-
bení či neúplnost zápisu. Určitým problémem jsou 
ne zcela konzistentní číselníková data, ze kterých 
lékaři léčiva vybírají, postrádáme některé optima-
lizační a kontrolní nástroje, které by dále zvyšova-
ly bezpečnost a racionalitu preskripce. Nicméně 
věříme, že elektronizace dokumentace se bude 
postupně dále vylepšovat.“  - hal -

Mgr. Michal Turjap, farmaceut z OKFa
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Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., je doslova patrio-
tem města Brna. Nejenže se tu narodil a vyrůstal, 
ale vystudoval zde i medicínu, oženil se a dlou-
hých 34 let pracoval ve zdejší fakultní nemocnici. 
Stále také působí ve funkci docenta gynekologie 
a porodnictví gynekologicko-porodnické kliniky LF 
MU Brno. Kromě několika zahraničních stáží Brno 
vlastně nikdy neopustil. Změna přišla teprve na 
podzim v roce 2012, kdy se ujal funkce přednosty 
Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemoc-
nice Ostrava. 
„Je to velká změna, ale byla to pro mne výzva. 
Vedení FNO v rámci výběrového řízení na tento 
post vyžadovalo, aby kliniku, v níž naplno běží vý-
uka studentů nelékařských oborů a během roku  
a půl zde rozběhne i výuka lékařských oborů, vedl 
habilitovaný lékař. S ohledem na to, že FNO zatím 
nemá akreditaci a musela by své lékaře habilito-
vat na jiných klinikách, což by bylo problematické, 
bylo toto nejjednodušším řešením. Dohodli jsme 
se tedy, že se zaměřím především na přípravu 
tohoto pracoviště na povinnosti spojené nejen 
s pregraduální, ale i postgraduální výukou stu-

Představujeme nové tváře

Naše perinatologické centrum patří mezi dvacet nejúspěšnějších 
center v Evropě

Hodinu může obětovat i hodně zaneprázdněný člověk
Cestu dárce premiérově absolvovala sympatická dvaadvacetiletá stu-
dentka Alžběta Baránková, která pochází z Ostravy a v současné době 
studuje filozofickou fakultu v Olomouci. „Darovat krev jsem byla popr-
vé. Ale dárcovství pro mě není novinkou, v minulosti jsem již několikrát 
byla na odběrech plazmy. Ty jsou však časově náročnější a pro mě bylo 
čím dál složitější si udělat prostor. Proto jsem se rozhodla pro dárcovství 
krve. Celá procedura zabere zhruba hodinu, a to si myslím, že může 
obětovat i člověk, který je hodně zaneprázdněn,“ říká Alžběta, která po-
zitivně hodnotí i prostředí Krevního centra FNO a přístup zaměstnanců. 
„Všichni jsou velmi vstřícní, panuje tady příjemný klid a pohoda. Tak-
že já osobně si při odběrech odpočinu, relaxuji. Navíc mi vůbec nedělá 
problém jehla, neomdlévám při odběrech ani se nebojím bolesti. Jsem 
ráda, že mohu někomu pomoci.“ A co je pro nového dárce nejsložitější? 
„Zřejmě fakt, že musí projít několika kontrolními procedurami, včetně 
odběru krve pro kontrolu krevního obrazu. Na druhé straně má dárce 
alespoň jistotu, že je zdravotně v pořádku. Pokud totiž lékař zjistí jakou-
koli odchylku v krevním obrazu, ihned dárce informuje,“ uzavírá Alžběta, 
nová dárkyně krve.
A co vy ostatní? Uvažujete o tom, že byste se stali dárci krve, ale zatím jste se nerozhodli? Do Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava můžete jako pre-
miéroví dárci krve přijít bez objednání, případně se objednat na telefonním čísle 800 260 004 či prostřednictvím e-mailu: krevni.centrum@fno.cz. Více informací 
naleznete na http://www.fno.cz/krevni-centrum/jak-se-objednat. - hal -

dentů nelékařských 
a lékařských oborů. 
Povinností kliniky je 
toto vzdělávání zajistit 
a mým cílem je získat 
pro Porodnicko-gy-
nekologickou kliniku 
FNO (pozn. red.: dále 
jen PGK) nejen povin-
né akreditace minis-
terstva zdravotnictví a 
ministerstva školství, 
ale především meziná-
rodní evropskou akre-
ditaci. Ta FNO umožní 
vzdělávat studenty na 
všech stupních odbor-
nosti ve specializaci 
gynekologie a porod-

nictví tak, aby lékaři celého Moravskoslezského 
kraje nemuseli za vzděláním jezdit do Brna nebo 
do Prahy. Zároveň bych rád připravil alespoň dva 
lékaře PGK na habilitaci,“ popisuje své poslání  
v Ostravě docent Unzeitig. Toho k profesi lékaře 
přitáhlo mnoho nezodpovězených otázek, které si 
jako čtrnáctiletý kluk kladl po smrti své milované 
maminky. „Zemřela na rakovinu děložního čípku  
a já jsem nechápal, proč se s tím nedalo nic dě-
lat, proč ji nikdo nedokázal vyléčit. Těžce jsme se  
s tím s bratrem a tatínkem vyrovnávali. Už tenkrát 
jsem se rozhodl, že budu lékařem. Váhal jsem se 
jen mezi gynekologií a onkologií. S ohledem na 
to, že jsem rád poslem dobrých zpráv, kterých je  
v porodnictví a gynekologii mnohem více než těch 
špatných, porodnictví vyhrálo,“ pokračuje docent 
Unzeitig.  
A jak hodnotí nový přednosta Porodnicko-gy-
nekologickou kliniku FNO? „Klinika urazila za 
posledních pět let pořádný kus cesty. Změnilo 
se spektrum zákroků, operační techniky směřují  
k miniinvazivním výkonům. Mění se i porodnictví, 
které ještě intenzivněji a důkladněji spolupracuje 

s neonatologií i jinými obory. Výsledkem je posun 
našeho perinatologického centra na špici výsled-
ků České republiky i mezi dvacet nejúspěšněj-
ších center v Evropě. Přitom ještě před pěti lety 
se FNO v národním žebříčku umisťovala spíše 
ve druhé polovině. Mladý kolektiv nadšených 
lidí, který tady působí, neuvěřitelným způsobem 
dotahuje své případy do nejmenších detailů a je-
jich práce nese výsledky. Co bych rád na klinice 
přece jen změnil, je přístup celého personálu ke 
zdravým rodičkám. Stále z nich děláme pacient-
ky, a to je špatně. Ony sem přicházejí prožít jeden  
z největších prožitků ve svém životě a my bychom 
je měli brát jako klientky a vytvořit jim co nejideál-
nější prostředí. A k tomu potřebujeme naprostou 
souhru všech – a slovo všech zdůrazňuji – zdra-
votníků, kteří se na péči podílejí,“ dodává docent 
Unzeitig, člověk, jehož profesní životopis, akade-
mický postup, vědecká aktivita a ocenění odbor-
nou komunitou by stačily na samostatný článek. 
„Stihl jsem toho za svůj život opravdu mnoho. Po-
kud bych ale měl zmínit etapu života, která mě nej-
více ovlivnila, bylo to jednoznačně období mého 
devítiletého působení ve Výkonné radě Světové 
organizace gynekologů a porodníků FIGO. V té 
době se mi podařilo nahlédnout pod pokličku nejen 
gynekologie a porodnictví, ale i sociálních problé-
mů, které jsou na tento obor navázány – například  
v Africe. Setkal jsem se také s mnoha význam-
nými osobnostmi, královnami, prezidenty, opa-
kovaně s papežem Janem Pavlem II. Těch devět 
let života zcela změnilo mé sociální cítění. Mělo 
to ale i druhou stranu mince. Neměl jsem čas na 
svou rodinu, především na dceru, která byla ještě 
malá na to, aby cestovala se mnou podobně jako 
syn. Dnes už cestování nevyhledávám a nejlépe 
se cítím u našeho domácího krbu v ušáku s detek-
tivkou v ruce,“ uzavírá s úsměvem naše podívání 
docent Unzeitig. 

Lenka Hatlapatková
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Kvalita očima pacientů v roce 2012

Z osmi měřených dimenzí kvality došlo k největ-
šímu zlepšení u dimenze následná péče. Z díl-
čích indikátorů je nejzřetelnější zlepšení u před-
stavování personálu a předávání dokumentace 
praktickým lékařům. Mezi tři nejlépe hodnocené 
ambulance patří ambulance laser kožního odděle-
ní (93,1 procenta), ambulance I kožního oddělení 
(93,1 procenta) a ambulance diabetologie I interní 
kliniky (92,7 procenta). K nejvýraznějšímu zlepše-
ní během posledních dvou let došlo v hodnocení 
ambulance neurochirurgické kliniky (zlepšení o 9,3 
procenta na 91,8 procenta) a všeobecné ambu-
lance III interní kliniky (zlepšení o 5,4 procenta na 
90,9 procenta).
Kromě sledování spokojenosti u hospitalizovaných 
a ambulantních pacientů měli možnost vyjádřit se 
k pracovním podmínkám a dění v nemocnici i zdra-
votničtí zaměstnanci. Sběr dat prostřednictvím 
standardizovaného dotazníku proběhl v červnu 
2012 a do výzkumu se zapojilo 1961 zdravotnic-
kých zaměstnanců. Předcházející šetření zdravot-
nických zaměstnanců podle stejné metodiky se 
uskutečnilo v roce 2010.
Souhrnná spokojenost zdravotnických zaměst-
nanců se přes mírné snížení ve srovnání s rokem 
2010 udržela na vysoké úrovni a dosáhla 85,8 pro-
centa oproti 86,5 procenta v roce 2010 (pokles  
o 0,7 procenta).

Od roku 2006 se ve vybraných zdravotnických or-
ganizacích z popudu MZ ČR realizuje projekt Kvali-
ta očima pacientů a každoročně se do něj zapojuje 
i naše fakultní nemocnice. Výsledky nemocnice 

se pohybují v pásmu významně nadstandardní 
kvality zdravotní péče. I v roce 2012 FNO obhájila 
nejvyšší rating kvality A+ a certifikát v kategoriích 
zdravotnická lůžková zařízení a sestry lůžkových 

zařízení. Souhrnné hodnocení spokojenosti hospi-
talizovaných pacientů dosáhlo hodnoty 82,6 pro-
centa a ve srovnání s rokem 2011 bylo o jeden 
procentní bod nižší. 

Spokojenost podle jednotlivých dimenzí
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Celkový výsledek loňského roku byl ovlivněn hlav-
ně dynamikou spokojenosti v dimenzích citová 
opora a přijetí do nemocnice. Za pozornost stojí 
skutečnost, že v roce 2011 se podařilo zlepšit 
hodnocení mladých a vzdělaných pacientů, v roce 
2012 se na poklesu spokojenosti podíleli nejvíce 
pacienti nejvyšší věkové skupiny (nad 70 let).
Z jednotlivých útvarů se nejvíce zlepšily stanice  
D a A chirurgické kliniky a také výrazné zlepšení 
zaznamenala stanice A neurochirurgické kliniky.

V roce 2012 jsme v rámci projektu Kvalita očima 
pacientů provedli také měření kvality zdravotní 
péče prostřednictvím zkušenosti ambulantních 
pacientů, a to ve stejných ambulancích jako v roce 
2010.  Jednalo se o 22 ambulancí a své zkušenosti 
sdělilo 914 pacientů. Souhrnná spokojenost čini-
la 89,7 procenta a je v podstatě na stejné úrovni, 
jaké dosáhla v roce 2010, tedy 89,5 procenta.

Spokojenost podle jednotlivých dimenzí
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Během dvou let si čtyři nejlépe hodnocené dimen-
ze udržely vysoký standard a ve třech z nich došlo 
k mírnému zlepšení. K nejvýraznějšímu pozitivní-
mu posunu došlo v dimenzi „Podmínky práce“  
(o 3,6 procenta). Významně poklesla spokojenost 
s dimenzí „Péče o zaměstnance“ – snížila se o 7,9 
procenta. Za tímto snížením stojí propad v hodno-
cení indikátoru „Příspěvek z FKSP“ o 54,3 procen-
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ta z 81,4 procenta v roce 2010 na 27,1 procenta  
v roce 2012. Příčinou tohoto výsledku byla situa-
ce v kolektivním vyjednávání – kolektivní smlouva  
v době vyplňování dotazníků nebyla uzavřena,  
a uzavřena nebyla ani dohoda o FKSP. Zaměst-
nanci tak nemohli příspěvek čerpat, tak jak byli  
z minulých let zvyklí, a odtud pramení jejich kritic-
ký postoj. 

Z 29 sledovaných indikátorů jsou nejvíce ceněny 
samostatnost v práci, kvalita práce, informovanost 
o pracovních úkolech, práce ve FNO a dostupnost 
dokumentů týkajících se práce.

K útvarům s nejvyšší mírou spokojenosti patří kli-
nika nukleární medicíny, ústav patologie, oddělení 
kožní, oddělení ortopedické, centrum plastické 
chirurgie a chirurgie ruky a ústav soudního lékař-
ství.

Bližší informace z uvedených výzkumných akcí 
jsou k dispozici v lékařské knihovně či na webo-
vých stránkách nemocnice.

PhDr. Petr Reimer
vedoucí oddělení vzdělávání
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V březnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Zdeňka Kučerová
Magdaléna Urbánková
Miluše Rožnovská
RNDr. Jiří Seget
Jana Nedvídková
Ing. Lumír Cvik

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

Inzerce zdarma
 Pronajmu 1+1 v rodinném domě v Klimkovicích. 

Zařízený, za 6000 Kč. Kontakt: 604 600 998.

 Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v ulici F. 
Čechury v Ostravě-Porubě. Nachází se v 6. pat-
ře ze 6 pater revitalizovaného domu, nová stře-
cha 3 roky. Celková rekonstrukce celého bytu. 
Součástí prodeje je nábytek na míru (vestavěné 
skříně, postele z masivu atd.). V koupelně zděné 
jádro a rohová vana. V ložnici lodžie. V blízkosti 
FNO, VŠB, Globus, škola, školka, dětské hřiště. 
Velmi klidná a krásná lokalita (les 5 minut od 
domu). Cena po domluvě. Tel. č.: 737 373 925.

 Prodám družstevní byt 3+1 v ulici Gen. Píky 
v Moravské Ostravě. Byt se nachází v 16. pat-
ře. V celém bytě je elektřina v panelu v mědi. 
Rozvody tepla a vody nově v plastu. Revitalizace 
celého domu v roce 2010. Čtvercová kuchyň, 

2 neprůchozí pokoje, 2 komory, koupelna a WC 
samostatně. Byt je v původním stavu, vhodný 
k rekonstrukci. Klidná a pěkná lokalita. Dostup-
nost MHD, obchody, školka, škola. Cena 499 tis. 
Kč. Tel.: 605 740 100.

 Družstevní 3 + kk v Ostravě-Porubě, poblíž re-
staurace Zuzana. V blízkosti park, rybník, školka, 
škola, obchody, MHD. Dům je po kompletní revi-
talizaci (střecha, zateplení, okna, výtahy, sklepy, 
stupačky). Byt je po rekonstrukci (rozvody plynu, 
vody, elektřiny), kuchyňská linka s vestavěnými 
spotřebiči, vestavěné skříně. Cena k jednání 1,2 
milionu Kč. Kontakt: 725 782 093.

 Pronajmu částečně zařízený rodinný dům 2+kk, 
Ostrava-Plesná, 5 minut chůze od zastávky auto-
busu, Poruba 8. obvod. Cena dohodou. Kontakt: 
605 985 246.

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

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

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá ve dnech 8. a 9. 
dubna pod záštitou své foniatrické sekce a ORL kliniky Fakultní nemocnice Ostrava workshop 
Mikrochirurgie hrtanu a fonochirurgie.

V březnu slaví významné životní jubileum naši 


