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V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocni-
ci Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj 

provoz centrum pro léčbu amyloidóz. Jde o je-
diné centrum svého druhu v České republice.  
„Amyloidóza je raritní onemocnění, které se týká 
asi 10 až 15 lidí z milionu. V těle nemocného se 
tvoří bílkoviny jako při řadě krevních nádorových 
onemocnění. Ale přestože se tvoří jen v nepatr-
ném množství, které u jiných diagnóz není na pře-
kážku, v tomto případě jsou poškozovány orgány, 
což následně způsobuje jejich selhání a smrt pa-
cienta. Časté je selhání ledvin nebo kolaps nervo-
vého systému, nejvíce pacientů zemře na srdeční 
selhání,“ vysvětluje prof. MUDr. Roman Hájek, 
CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FNO.

Pokračování na straně 2

Pod mikroskopem

Otevřeli jsme centrum pro léčbu 
amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Šedesát let s nemocnicí
V letošním roce uply-
ne 60 let od okamžiku, 
kdy se endokrinolog  
a diabetolog prof. 
MUDr. Rajko Doleček, 
DrSc., stal zaměstnan-
cem Fakultní nemocni-
ce Ostrava. „Ani přes 
nesporné úspěchy, 
kterých pan profesor 
dosáhl zejména na poli 
endokrinologie a diabe-

tologie, nikdy naši nemocnici neopustil. Šest desí-
tek let v jednom pracovním poměru, to je výjimeč-
ná věrnost a loajalita, které si vážíme,“ říká ředitel 
nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček. Profesor 
Doleček převezme za svou dlouholetou práci 
pro nemocnici ocenění, jež mu bude předáno na  
4. trilaterálním sympoziu, které proběhne v Rož-
nově pod Radhoštěm 24. až 26. dubna. Rozhovor 
s profesorem Dolečkem přineseme v následují-
cím vydání Nemocničních listů.

Stan proti melanomu  
v Avionu
Máte znaménko, 
které se chová ne-
standardně? Nech-
te si je vyšetřit  
13. května ve speci-
ální mobilní vyšetřovací ambulanci Kožního oddě-
lení Fakultní nemocnice Ostrava, jež se opět po 
roce vrátí do ostravského Avion Shopping Parku. 
Právě tady se totiž odehraje ostravská fáze sed-
mého ročníku akce Stan proti melanomu, k níž se 
FNO připojuje již potřetí. Neváhejte, informace  
o výskytu melanomů je alarmující! Nových přípa-
dů každoročně přibývá, průměrně je v České re-
publice ročně zachyceno 19 nových na 100 tisíc 
obyvatel. To vede k tomu, že za posledních 40 let 
se počet melanomů zvětšil šestinásobně. Loni 
bylo ve stanech v Praze, Ostravě a Brně vyšetře-
no 3523 návštěvníků. Celkem bylo objeveno 103 
zhoubných kožních nádorů (konkrétně 61 bazali-
omů, 16 spinaliomů a 26 melanomů). Akce Stan 
proti melanomu je součástí celoevropské kampa-
ně dermatologů, která má upozornit na nebezpečí 
výskytu rakoviny kůže a apelovat na důslednou 
prevenci.

Naše AIDS centrum 
pomáhá již dvacet let
HIV pozitivní pacienti jsou v ostravské fakultní ne-
mocnici sledováni již od roku 1986. Pracovišti byl  
v roce 1993 udělen status AIDS centra. Od té 
doby toto centrum zajišťuje léčebně-preventivní 
péči pro HIV infikované pacienty z Moravskoslez-
ského i Olomouckého kraje.  Více na straně 7

V červnu letošního roku projde Fakultní nemocni-
ce Ostrava reauditem JCI, na který se připravují 
všechna pracoviště. A tak se nabízí otázka, jaký je 
přínos uplatnění akreditačních standardů například 
v personalistice? 
„Spatřujeme jej například v dalším zkvalitnění prá-
ce s lidmi, které se projevuje zejména v nastavení  
systémů jednotlivých oblastí personálního řízení, 
a také v optimalizaci organizační struktury,“ kon-
statuje Ing. Lenka Nétková z útvaru náměstka 
ředitele pro personální řízení. „Přínosem je rov-
něž zavedení adaptačního procesu pro všechny 
zaměstnance, aktualizace popisů pracovních míst, 
včetně stanovení odborných kompetencí, a pravi-
delné hodnocení zaměstnanců. K pozitivům pat-

ří ‚i obnova a revize osobních spisů, které mimo 
jiné obsahují veškeré doklady o vzdělání, záznamy  
o adaptačních procesech, hodnocení zaměstnan-
ců, informace o účasti na vzdělávacích akcích,  
o výsledcích preventivních lékařských prohlídek  
a jiné údaje. Akreditační standardy se odrážejí také 
v aktualizaci stávajících a vytvoření nových předpi-
sů a standardních operačních postupů, k nimž pat-
ří jednoduché, srozumitelné, stručné a především 
jednotné formuláře. V souvislosti s přínosem JCI 
mohu uvést také další rozšíření využití personální-
ho informačního systému, kde zájemce najde na 
jednom místě informaci o absolvování povinných 
školení i přehled dalších vzdělávacích aktivit za-
městnanců.“
PhDr. Petr Reimer, vedoucí oddělení vzdělávání, 
dodává: „Z pohledu vzdělávání považuji za přínos 
metodiky JCI skutečnost, že oddělení vzdělávání 
se podílí na realizaci standardů, jež určují úkoly  
v oblasti vzdělávání a sledování spokojenosti pa-
cientů a zaměstnanců, a které bezprostředně 
ovlivňují cíle JCI – kvalitu personálu a jím posky-
tovaných služeb. Konkrétně jde o kontinuální za-
bezpečování vzdělávacích aktivit nad rámec české 
legislativy a národních standardů. Řadu aktivit rea-
lizujeme a realizovali bychom nezávisle na akredi-
taci JCI.“ - red - 

Uplatnění akreditačních standardů přispívá  
ke zkvalitnění práce personalistů

Světový den hlasu
Otorinolaryngologická klinika FNO se opět připojí k oslavám Světového 
dne hlasu. Ve foniatrické ambulanci bude 16. dubna ve druhém patře 
polikliniky v čase od 9.00 do 11.00 a od 13.30 do 14.30 hodin probíhat 
zdarma vyšetření hlasivek. Odborníci kliniky chtějí tímto způsobem veřej-
nost upozornit, aby nepodceňovala varovné signály, například déletrvající 
chrapot. Moravskoslezský kraj totiž patří k oblastem s vysokým výskytem 
zhoubných nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku.
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Dar od zaměstnanců IKEA
Ve středu 10. dubna převzal MUDr. Bohumír Bla-
žek, primář oddělení dětské hematologie a hema-
toonkologie Kliniky dětského lékařství FNO, od 
Lubomíra Zákopčana, ředitele obchodního domu 
IKEA Ostrava, šek na 47 tisíc korun. O tom, že 
šek bude předán právě tomuto oddělení, roz-
hodli zaměstnanci obchodního domu IKEA, kteří 
získali 45 tisíc korun v motivační soutěži spojené  
s prodejem nových LED žárovek. Místo toho, aby 
částku využili pro vlastní potřeby, rozhodli se daro-
vat ji nemocným dětem. A navíc přidali další dva 

tisíce pocházející ze symbolické vánoční dražby. 
„Ceníme si tohoto rozhodnutí,“ poděkoval MUDr. 
Blažek a dodal, že finanční dar bude využit ve pro-
spěch malých pacientů oddělení.
V žádném případě však nejde o jediný kontakt 
IKEA s fakultní nemocnicí. Mnoho zaměstnanců 
obchodního domu patří k pravidelným dárcům 
krve v krevním centru, IKEA také v době vánoč-
ních svátků předává malým pacientům Kliniky dět-
ského lékařství FNO plyšové hračky zakoupené 
svými zaměstnanci i zákazníky.  - gl -

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz,  
jediné svého druhu v republice
Pokračování ze strany 1
Vysoce specializované centrum ve FNO bude pra-
covat na klinických studiích i nástavbových aktivi-
tách a bude referenčním pracovištěm diagnostiky 
vrozených amyloidóz. Vznik centra  
i referenčních diagnostických labora-
toří a pracovišť na léčbu amyloidóz, 
které budou s centrem v Ostravě 
spolupracovat, bude podporované 
pravděpodobně i grantem minister-
stva zdravotnictví. Vytvoření centra 
pro léčbu amyloidóz kromě toho ko-
responduje s celoevropským tažením 
proti raritním onemocněním, které má 
v České republice podobu akčního plá-
nu. „Léčba amyloidóz je jednou z jeho 
vlajkových lodí. Chceme se zaměřit na 
to, aby se s tímto onemocněním velmi 
dobře seznámili nejen hematologové, 
ale také další odborníci, například kardiologové, 
nefrologové a neurologové,“ pokračuje profe-
sor Hájek s tím, že při léčbě amyloidóz je velmi 
podstatná včasná a správná diagnostika. „V sou-

časnosti nedokážou amyloidózy přesně diagnos-
tikovat ani dobří hematologové. Proto bývá toto 
onemocnění léčeno jinak, než má správně být. 
Například určitý typ vrozené amyloidózy musí být 

léčen transplantací jater. Pokud však dojde k zá-
měně za běžnou formu amyloidózy a onemocnění 
je léčeno chemoterapií, jde o chybný krok. Naším 
zásadním úkolem je tedy standardizovat nejkvalit-

nější a nejjednodušší diagnostiku, jež mimocho-
dem není nikterak finančně náročná, přeskočit 
historicky překonané metody a začít klást důraz 
na hmotnostní spektrometrii, která jednoznačně 

určí typ amyloidu.“
Léčba vrozených amyloidóz spočívá 
v transplantaci jater, nejčastější typ 
AL amyloidózy se léčí podobně jako 
nádorová onemocnění, tedy například 
chemoterapií. „Velkým úkolem České 
hematologické společnosti je také jed-
nání s pojišťovnami. Vzhledem k tomu, 
že jde o raritní onemocnění, nejsou  
u nás dostatečně dostupné účinné 
léky. To chceme změnit. Pokud paci-
ent nemá poškozeno srdce, je naděje, 
že bude žít deset patnáct let. S po-
škozeným srdcem má průměrně dva 
tři roky života. I proto je zcela zásad-

ní včas a dobře toto onemocnění diagnostikovat  
a začít s léčbou co nejdřív. Čekat se nevyplácí,“ 
zdůrazňuje přednosta Kliniky hematoonkologie 
FNO.  - gl -

V úterý 19. března proběhl v přednáškové místnosti 
přízemí budovy Onkologické kliniky Fakultní nemoc-
nice Ostrava edukační seminář s názvem Program 
diagnostiky a léčby amyloidóz. Na semináři vystou-
pili odborníci z FNO, ze Slezské nemocnice v Opavě  
a z olomoucké fakultní nemocnice. Otevřeno zde bylo 
například téma diagnostické kazuistiky či detekce 
amyloidu v podkožním tuku, přednosta Kliniky hema-
toonkologie FNO prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., ho-
vořil o diagnostikování a léčbě amyloidóz a zmínil se 
také o kooperaci v rámci Moravskoslezského kraje. 

Multioborový přístup k diagnostice a léčbě  
pacientů s cévním onemocněním
Léčba angiologického pacienta má ve Fakultní 
nemocnici Ostrava dlouholetou tradici. V obdo-
bí posledních dvou dekád přibyla i problematika 
intervenční radiologie a angiologie a od toho byl 
už jen krůček k takzvaným hybridním výkonům, 
což je kombinace klasického nebo lehce modi-
fikovaného chirurgického přístupu a moderních 
endovaskulárních trendů.  Tyto změny si vyžádaly 
jednak adekvátní materiální a přístrojové vybavení, 
ale i personální zabezpečení na vysoké odborné 
úrovni. V minulých dobách byly striktně vymeze-

ny hranice, které určovaly, kam patří konkrétní 
pacient s konkrétní cévní nemocí.  Multioborová 
spolupráce však vstoupila i do oblasti cévních 
onemocnění.  Přednosta chirurgické kliniky doc. 
MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, přesně vymezil 
jednotlivé specializované týmy, cévní chirurgii ne-
vyjímaje.  V posledním čtvrtletí roku 2012 vznikl za 
významného přispění primáře kardiovaskulárního 
oddělení MUDr. Miroslava Homzy multioborový 
seminář zaměřený na management diagnostiky  
a léčby pacienta s onemocněním břišní aorty  

a končetinových tepen. Na semináři participují 
Chirurgická klinika FNO, Kardiovaskulární oddělení 
FNO a Ústav radiodiagnostický FNO. Seminář, na 
kterém může být a měl by být prezentován cévní 
pacient z libovolného oddělení nebo ambulance 
fakultní nemocnice, probíhá každý pátek od 7.00 
do 7.30 hod. v zasedací místnosti kardiovaskulár-
ního oddělení. V současné době bylo zrealizováno 
včlenění speciálního MDT protokolu do databáze 
CareCentra. 
 - red -

Ve dnech 6. až 8. března se v areálu lázní Darkov konal již 13. roč-
ník konference Slezské dny preventivní medicíny. Pořadatelem 
konference byla Krajská hygienická stanice Ostrava ve spolupráci  
s Fakultní nemocnicí Ostrava. Program sympozia zahrnoval více 
než 50 odborných sdělení a 12 posterových prezentací. Témata od-
borného setkání byla mimo jiné zaměřena na problematiku působe-
ní orgánů státní správy v kauze metanol, na intoxikaci metanolem  
z pohledu soudního lékaře, vliv alkoholu na lidské zdraví, neinfekční 
epidemiologii, prevenci a léčbu virové hepatitidy B, endovaskulární 
léčbu akutní fáze ischemické CMP a oblast bezpečnosti potravin  
a předmětů běžného užívání. Řízení jednotlivých sekcí i odbor-
ných sdělení se ujali také odborníci z FNO. V úvodní části vystoupil 
MUDr. Josef Srovnal, náměstek ředitele FNO pro léčebnou péči.

Slezské dny preventivní medicíny
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diagnóz v systému úhrad podle DRG. A šetřit se 
dá i dobrými investicemi do kvality poskytované 
péče. Jedou z takových investic je i získání pres-
tižní mezinárodní akreditace Joint Commission 
International (JCI) v roce 2010, kterou obdrželo 
zatím jen zhruba 340 ne-
mocnic na světě mimo 
území Spojených států 
amerických. Přínos je 
nezpochybnitelný. Kro-
mě toho, že splňuje-
me velmi přísné standardy a zkvalitňujeme péči  
o pacienty, zohledňuje například Česká průmyslo-
vá zdravotní pojišťovna tyto audity a certifikáty ve 
svých platbách. Tržby nemocnic se značkou kva-
lity mohou být v těchto případech vyšší. V příštím 
roce by se tento fakt mohl odrazit i v hodnotě vy-
produkovaného bodu za zdravotní péči.“

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel Čes-
ké průmyslové zdravotní pojišťovny, k tomu říká: 
„V současné době je 
absolvování externí 
nezávislé akreditace 
kvality podle našeho 
názoru dostupnou 
metodou, která nám 
umožňuje identifiko-
vat a zároveň ocenit 
ty nemocnice, které 
se procesu zlepšování 
kvality zdravotní péče 
a bezpečnosti pacien-
tů intenzivně věnují. 
Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna 
hradí od roku 2010 
jako první zdravotní 
pojišťovna v republice 
akreditovaným ne-
mocnicím dvě až čtyři 

procenta nad rámec základní dohody o výši úhra-
dy v příslušném období při dodržení stanovených 
podmínek.
Uvítali bychom, kdyby akreditací kvality procháze-
ly všechny nemocnice, neboť nezávislé posouzení 

úrovně jednotlivých pro-
cesů ve zdravotnickém 
zařízení vytváří podmín-
ky pro zavedení determi-
novaných standardů při 
poskytování zdravotní 

péče a umožňuje eliminaci potenciálních rizik. Do-
mnívám se, že akreditace by měla být povinná ze 
zákona, přičemž akreditačnímu řízení by se měla 
zdravotnická zařízení podrobovat každé tři roky. 
Pro poskytovatele zdravotních služeb znamená 
získání akreditace zvýšenou prestiž, lepší konku-
renceschopnost a posílení důvěry veřejnosti. Pa-
cientům akreditace přináší zvýšení bezpečnosti, 
zlepšení kvality poskytovaných zdravotních služeb 
a snížení rizika chyb.“

Kvalita poskytované péče zvyšuje tržby nemocnice 
Fakultní nemocnice Ostrava jen v uplynulém roce hospitalizovala 46 400 pacientů na zhruba 1100 lůžkách, 
z toho na 191 lůžkách intenzivní péče. Oproti roku 2011 zaznamenala zhruba desetiprocentní nárůst hospi-
talizovaných klientů, což s sebou logicky nese zvýšení nákladů. Kromě toho se nemocnice během dvou let 
musela doslova poprat se zvýšením DPH, loni z 10 na 14 procent a letos z 20 na 21 procent, čímž ceny po-
třebného zdravotnického materiálu a zařízení vzrostly. Přes složitou situaci nemocnice nejen dostála všem 
svým závazkům, ale dokonce investuje do svého rozvoje a především do zvyšování kvality.

„Šetříme na všech polích, ale snažíme se, aby se 
úspory nedotkly mzdových nákladů a benefitů pro 
zaměstnance a ani připravovaných investic,“ vy-
světluje Ing. Petra Lampartová, náměstkyně ředi-
tele pro ekonomiku a finance. „Nemocnice musí 
růst a její zařízení je nutné modernizovat, nemůže-
me zůstat stát. Každý rok mají proto kliniky nasta-
veny velmi přísné limity, na jejichž splnění vedení 
trvá. Snažíme se maximálně šetřit v nákladových 
položkách, což se nám daří. V loňském roce jsme 
ve srovnání s rokem 2011 ušetřili minimálně  
10 milionů korun, a to při zvýšeném DPH. V rámci 
hledání rezerv musíme také co nejrychleji udělat 
přesnou analýzu ztrátových i ziskových léčebných 

Pro poskytovatele zdravotních služeb 
znamená získání akreditace zvýšenou 
prestiž, lepší konkurenceschopnost  

a posílení důvěry veřejnosti

Nadledviny odstraňujeme novou, velmi šetrnou metodou
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
jako první a v současné době zároveň jako jediné 
pracoviště v České republice provádí chirurgické 
odstranění nadledvin retroperitoneoskopickým 
(pro pacienta velmi šetrným) zadním přístupem. 
Tato metoda zde byla zavedena v říjnu 2012 a je 
typickým příkladem toho, že miniinvazivní chirur-
gie 21. století je stále preciznější a exaktnější! 
Ve fakultní nemocnici bylo během dvou měsíců 
loňského roku odoperováno pět pacientů, kteří 
podstoupili odstranění nadledvin retroperitoneo-
skopicky, přednosta Chirurgické kliniky FNO doc. 
MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, však v této době 
měl v rámci své praxe za sebou více než 150 těch-
to zákroků. Většinu z nich provedl v Německu, kde 
dlouhá léta pracoval. Navíc v listopadu 2012 byl 
v  Transplantačním centru FNO poprvé proveden 
retroperitoneoskopický odběr ledviny od živého 
dárce.

„Operace nadledvin byla dříve považována za 
velkou operaci, která vyžadovala rozsáhlý přístup 
k hluboce uloženému, relativně malému orgánu. 
Dnes se již nadledvina dá odstranit miniinvazivně, 
a to buď laparoskopicky, přes břišní dutinu, nebo 
retroperitoneoskopicky, vstup v oblasti zad, což 
je zásadní benefit pro pacienta. Laparoskopická 
technika při odstranění nadledviny byla popsá-
na už v roce 1991 Snowem. V roce 1993 popsal 
Mandressi z Itálie adrenalektomii retroperitoneo-
skopickou cestou. „Pacient je při této technice ve 
speciální pronační pozici. Zavádí se obvykle tři por-
ty v oblasti zad, v některých případech je možné 
zavést jen jeden. Tato metoda dovoluje excelentní 
viditelnost v oblasti operačního pole ve srovnání  
s otevřenou chirurgií. Pro odstranění nadledviny je 
navíc potřebné vytvořit dostatečně velký prostor 
za ledvinou až k bránici, což je při tomto zákro-
ku snadnější,“ popisuje zásadní změny v operaci 

nadledvin doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS, 
přednosta Chirurgické kliniky FNO.
Odstranění nadledviny touto zcela novou metodou 
probíhá velmi rychle a šetrně. Pacient tedy může 
po krátkém pobytu na dospávacím pokoji odejít 
velmi brzy domů. „Podle studií zabývajících se 
srovnáním laparoskopického a retroperitoneosko-
pického přístupu se jednoznačně ukazuje, že pří-
stup přes oblast zad je výhodnější než přes dutinu 
břišní. Pacienti mají rychlejší rekonvalescenci. Na-
víc lze tuto metodu použít také u oboustranných 
operací a u pacientů, kteří již dříve podstoupili ote-
vřenou operaci břicha. A není problém operovat 
touto metodou i obézní pacienty, kterým nebyly 
dřívější metody příliš doporučovány,“ pokračuje 
docent Zonča. „Retroperitoneoskopické operace 
jsou bezpečné, efektivní a mají dobré výsledky 
včetně extrémně rychlé rekonvalescence.“
 - hal -
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tuálně skupina čítá 20 konzultantek. Odborným 
garantem je PhDr. Zdeňka Šináglová a vedoucí 
koordinátorkou skupiny Mgr. Lenka Krupová. Ka-
ždá z konzultantek má na 
starost konkrétní úsek, 
o který pečuje. Provádí 
konzultace a edukaci 
zdravotnických pracov-
níků v oblasti prevence 
a ošetřování dekubitů a 
chronických ran, ve spolupráci s ošetřujícím lé-
kařem doporučuje vhodný způsob ošetření, ko-
ordinuje a kontroluje způsob ošetřování, včetně 
kontroly plnění stanoveného plánu ošetřovatelské 
péče o pacienty v riziku vzniku dekubitů. Práce 
sester konzultantek dále obnáší měsíční, půlroční  
i roční zpracování statistiky za svěřený úsek, a to 
ve spolupráci s RNDr. Koskem a koordinátorkou 
skupiny, dále účast na pravidelných auditech, kde 
probíhá ověřování znalostí zdravotníků, kontrola 
dodržování preventivních opatření, kontrola zá-
znamu výskytu dekubitů do informačního systé-
mu FNO a další… Účelem koordinované péče je 
efektivní a ekonomicky zohledněné zhojení rány,  
u chronických ran je snaha dosáhnout touto ces-
tou takového stupně ošetření, které podstatně 
zvýší kvalitu života člověka. 
Konzultantky hojení ran pracují v nemocnici již 
řadu let a průběžně se snaží systém vyhodnoco-
vání a léčby chronických ran a dekubitů zdokona-
lovat, a to i v souvislosti s přípravou na reaudit JCI. 
Kontrolují výsledky své práce a snaží se sjednotit 

postupy. V rámci předchozích konzultací JCI nám 
v této oblasti bylo mimo jiné doporučeno zlepšit 
komunikaci mezi lékařskou a ošetřovatelskou 

složkou. Ve snaze více zain-
teresovat lékaře do oblasti 
hojení ran jsme proto uspo-
řádali na konci března ve 
spolupráci s MUDr. Stryjou 
odborný seminář Koplexní 
léčba chronických ran pro 

lékaře FNO. V říjnu 2013 pak proběhne setkání 
konzultantek hojení ran z celého Moravskoslez-
ského kraje.

Mgr. Lenka Krupová
vrchní sestra, oddělení kožní

Zahojená rána a vděk pacientů jsou hnacím motorem konzultantek
Chronické nehojící se rány představují závažný zdravotní problém, můžeme se s nimi setkat u lidí všech 
věkových kategorií, různého pohlaví i společenského postavení. Ve většině případů je nehojící se rána dů-
sledkem jiného závažného onemocnění. S pacientem s chronickou ránou se tedy můžeme setkat ve všech 
klinikách či odděleních, ať už v lůžkové či ambulantní části. V posledních desetiletích se zřetelně zvýšily 
znalosti o hojení ran a o faktorech s hojením ran spojených. Farmaceutický průmysl přinesl na trh stovky 
nových druhů krytí ran a obvazového materiálu, pozitivně se uplatňujících v jednotlivých fázích hojení ran 
při konzervativním způsobu ošetřování.

Výběr vhodného terapeutického materiálu, který 
odpovídá fázovému hojení, je dnes nejen domé-
nou lékařů, ale také předmětem zájmu nelékař-
ských zdravotnických pracovníků. V rámci potřeby 
věnovat se chronickým ranám a defektům podle 
nejnovějších poznatků vznikla ve FNO již v roce 
2004 skupina sester konzultantek hojení ran. Ak-

Sestru konzultantku v oblasti hojení ran si volí 
vrchní sestra daného úseku. Musí se jednat 
o registrovanou všeobecnou sestru nebo 
porodní asistentku. Další požadavky na vzdě-
lání sestry konzultantky zahrnují absolvování 
certifikovaného kurzu hojení ran a kontinu-
ální vzdělávání v oblasti hojení ran (aktivní  
i pasivní účast na seminářích a konferencích  
s touto problematikou). Sestry konzultantky se 
scházejí na pravidelných schůzkách, na nichž 
prezentují výsledky své práce formou fotodo-
kumentace a zpracovaných kazuistik, hodnotí 
své úspěchy či neúspěchy. Navzájem se in-
spirují v možnostech léčby a zkušenostech  
s produkty určenými k vlhké terapii.

Světový den ledvin
Lidé, kteří se chtěli dozvědět něco bližšího  
o prevenci či léčbě onemocnění ledvin, mohli  
ve čtvrtek 14. března v rámci Světového dne led-
vin navštívit nefrologickou ambulanci hemodia-
lyzačně-transplantačního oddělení Interní kliniky 
Fakultní nemocnice Ostrava či se během dne ote-
vřených dveří seznámit s chodem hemodialyzační 
stanice. Světový den ledvin je v České republice 
organizován pod záštitou České nefrologické spo-
lečnosti a hemodialyzačně-transplantační oddělení 
Interní kliniky FN Ostrava se do této preventivní 
akce zapojilo už poněkolikáté.  - red - 

Národní týden trénování paměti
Centrum pro kognitivní poruchy, jež je součástí 
Neurologické kliniky FNO, uspořádalo 12. břez-
na osvětovou přednášku pro veřejnost. Akce se 
uskutečnila u příležitosti Národního týdne tréno-
vání paměti, který v České republice připadl na 
11. až 17. března. Národní týden trénování paměti 
probíhá v rámci celosvětové akce Týden uvědo-
mění si mozku (Brain Awareness Week), který od 
roku 1996 pořádá organizace Dana Allience for the 
Brain. V České republice tuto akci propaguje a ko-
ordinuje Česká společnost pro trénování paměti 
a mozkový jogging, která letos slaví již 15. výročí 

svého založení. Této akce jsme se zúčastnili již 
podruhé. Opět jsme se ujistili, že veřejnost zaujala  
a že trénování paměti i získávání nových poznat-
ků z této oblasti je velice atraktivním tématem. 
Pozitivně je vnímáno rozdělení přednášek na te-
oretický a praktický blok. Poděkování patří před-
nášejícím i organizátorům celé akce. Na základě 
pozitivních ohlasů veřejnosti se této akce zúčast-
níme i v roce příštím. 

Sidonie Matulová
Neurologická klinika FNO

Poděkování hokejistům
Účastníci okresního přeboru ledního hokeje vě-
novali malým pacientům oddělení dětské hema-
tologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékař-
ství FNO výtěžek benefičního zápasu, jehož výše 
přesáhla 59 tisíc korun. „Převážná část výtěžku 
pomůže zajistit cestu našich hematologických pa-
cientů na sportovní olympiádu v polské Wroc³awi, 
kde loni získali mnoho medailí,“ informuje MUDr. 
Bohumír Blažek, primář oddělení dětské hemato-
logie a hematoonkologie.  - red -

Mgr. Lenka Krupová, 
vrchní sestra kožního oddělení

Konzultantky hojení ran systém 
vyhodnocování a léčby chronic-

kých ran a dekubitů neustále 
zdokonalují, a to i v souvislosti  

s přípravou na reaudit JCI.
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Zavedený systém je opravdu kvalitní 
K jakým hlavním změnám došlo v oblasti terapie ran za dobu vašeho působení v roli konzultantky? Co vás 
při této práci motivuje nebo demotivuje? Tyto anketní otázky jsme položili několika konzultantkám.

Bc. Kateřina Hašová, Anesteziologicko-resusci-
tační klinika FNO: „Ráda bych vyzvedla výbornou 
spolupráci a podporu svého vedení ARK, staniční 
i vrchní sestry, a podporu lékařů. Je skvělé, že 
většina kolegyň a kolegů dělá ze všech sil vše 
pro prevenci vzniku dekubitů a snaží se kvalitně 
ošetřovat chronické rány. Všem bych chtěla tímto 
poděkovat. Sama bych ničeho nedosáhla. V sou-
časné době se navíc všichni intenzivně připravu-
jeme na reaudit JCI, intenzivněji studujeme SOP 
a kontrolujeme správnost vedení dokumentace.“
Zuzana Janštová,  Infekční klinika FNO: „Povedlo 
se nám do hojení ran zapojit střední i nižší zdravot-
nický personál. Většina z nich se naučila používat 
alespoň základy vlhkého hojení a ví, jak si poradit 
s II. i III. stupněm dekubitu. Pochopili, že prevence 
je velká pomoc. K hlavním změnám v hojení ran 
patří posun v technologii vlhkého hojení, možnost 
kombinovatelnosti jednotlivých výrobků a výrob-
ců. A také fakt, že se podstatně zvýšila informo-
vanost široké veřejnosti a že lékařská veřejnost se 
na vlhké hojení už také nedívá s takovým despek-
tem, ale pomalu jej začíná akceptovat a spolu s ní 
i nás, dekubitní sestry. Žádné velké změny u nás 
nenastaly ani s připravovaným reauditem JCI, kro-
mě administrativy, kdy například musím všem vy-
světlit, že pro každý dekubit musí používat zvláštní 
dokument. Za demotivující považuji opakovanou 
neochotu a někdy nemožnost domluvit se s lé-
kařem. Motivující je naopak poděkování pacienta 
a jeho rodinných příslušníků a hlavně důvěra 
a dobrá spolupráce s ošetřující lékařkou, která mi 
dala prostor a respektuje mé rozhodnutí.“
Zdeňka Bednářová, Interní klinika FNO: „Když 
jsme s konzultantkami začínaly, znaly jsme možná 
pár krytí. Postupem času přišly vědomosti, teo-
rie, zkoušení v praxi a posléze viditelné výsledky. 
Přibyly polohovací pomůcky, matrace, začal se 
klást větší důraz na prevenci. Zdokonalovala se 
dokumentace, aby byla sestrám pomocníkem. 
A jsem ráda, že systém, který máme zavedený, 
je opravdu kvalitní a nemusíme ho nijak měnit ani 
v souvislosti s reauditem JCI. Byly jsme skvělý ko-
lektiv, který se doteď v určitých intervalech mění, 
ale i přesto je dobrý. Důkazem toho je i naše in-
terní spolupráce, každá klinika má svá specifika. 
Občas však bojujeme s akceptováním dané léčby, 
setkáváme se s nezájmem poznávat nové věci, 
narážíme na zastaralý počítačový systém, který 
souvisí i s některými případy sesterského pochy-
bení při zadávání do počítače. Dalším negativem 
je uspěchaná doba a kladení mnoha požadavků na 
sestry. Slovo „špatně“ zní v této době až velmi 

často, naopak slůvko „děkuji“ se vytrácí a přitom 
zmůže zázraky.“ 
Lenka Pšenicová, Kardiovaskulární oddělení FNO: 
„Dokud jsem nedělala konzultantku, nevěděla 
jsem nic o dekubitech, ranách, nevěděla jsem nic 
ani o vlhké terapii, ani o jiné léčbě. Teď toho vím o 
ranách i terapii hodně a baví mě to. Povedlo se mi 
získat důvěru sestřiček z oddělení, kde docházím 
převazovat rány. Ví, že se na mě můžou s čímkoliv 
obrátit a pomůžu jim. Co se týká konkrétně ran 
a dekubitů, tak úplné zhojení se občas povede, 
a to je pak ta nejlepší motivace. Většinu pacien-
tů vidím pouze u jednoho či dvou převazů a jsou 
propuštění nebo přeložení a už nevím, jak se rána 
hojí, a to mě demotivuje. V současné době nás 
s blížícím se reauditem čeká studium nových SOP 
a VŘA. V době auditu už musíme mít všechny no-
vinky zaznamenané v těchto postupech. Na semi-
nářích nás sestřičky upozorňují také na chyby při 
zadávání rizika dekubitů a vzniklých dekubitů. Je 
důležité, aby všichni věděli, kde naleznou statisti-
ky a zadávali tyto informace správně. To musíme 
také ještě doladit.“
Jana Cihlářová, LDN Klokočov: „Jako velmi po-
zitivní vnímám větší zájem nadřízených o tuto 
problematiku a také fakt, že se rozšiřuje sorti-
ment polohovacích pomůcek, počet kvalitněj-
ších matrací a pozvolna máme k dispozici i čím 
dál více sortimentu k vlhkému hojení ran. Také 
většina spolupracovníků pochopila důležitost pre-
ventivních opatření před samotným ošetřováním 
vzniklých dekubitů a snaží se aktivněji používat 
preventivní polohovací pomůcky. Za velmi důle-
žitý považuji monitoring výskytu dekubitů, neboť 
ten nás všechny popohání vpřed. Co se týká mo-
tivace, tak tou je pro mne každá vzdělávací akce, 
z níž některé nabyté poznatky zkoušíme následně 
i v praxi. Demotivující pro mě mnohdy je zjištění, 
že potřebné materiály jsou kvůli vysoké ceně pro 
nás nedostupné.“
Denisa Horňáková-Súkupová, Traumatologické 
centrum FNO: „Během mého působení ve skupi-
ně konzultantek se mi podařilo seznámit kolegyně 
i lékaře s vlhkou terapií. Díky prevenci a rozšíření 
léčby hojení ran se nám podařilo snížit mateřské 
dekubity, tedy dekubity vzniklé během hospi-
talizace ve FNO. Metody vlhké terapie pomohly 
vyhojit i rozsáhlá devastační zranění, která se na 
našem oddělení vyskytují. Pacienti jsou tak méně 
traumatizováni bolestí. Nepovedlo se mi, bohužel, 
přesvědčit všechny lékaře o úspěšnosti vlhké te-
rapie. Proto čas od času dochází k různorodosti 
názorů. To následně vede k tomu, že kvůli roz-

dílnému přístupu se na ránu dává každý den jiná 
terapie. Demotivující je i přibývající dokumentace, 
jejíž vyplňování mě obírá o čas, který bych mohla 
strávit s pacientem. Na druhé misce vah je pak 
krásně zahojená rána a pochvala kolegů nebo i sa-
motných pacientů.“
Gabriela Priesolová, Klinika dětského lékařství 
FNO: „Zpočátku jsem se velmi obávala, že funkci 
konzultantky nezvládnu, že něco pokazím. Skvě-
lá parta konzultantek mě však mezi sebe vpustila 
a nikdy, když jsem potřebovala poradit, nebyl pro-
blém. Hlavně mi velice pomohl certifikovaný kurz 
Hojení ran pod vedením pana doktora Stryji v Třin-
ci. Teprve tam jsem se dané problematice dosta-
la tzv. na kobylku a musím říci, že po úspěšném 
ukončení tohoto kurzu jsem si jako sestra kon-
zultantka začala více věřit. Motivací pro mne je, 
když vidím, jak se defekty – dekubity – hojí a vidím 
spokojeného pacienta. A co mne občas demoti-
vuje? Časová náročnost – zvládnout svou funkci 
na oddělení a ještě do toho řešit dekubity – a ně-
kdy nedůvěra lékařů. Z hlediska naší nemocnice 
oceňuji jednoznačně sehraný tým konzultantek, 
povědomí v nemocnici, že existujeme, funguje-
me, léčíme a jsme respektovány. Za to vše mluví 
i výsledky, které jsou vidět ve statistikách – menší 
počty dekubitů vzniklých v naší nemocnici je dobrý 
ukazatel kvalitní ošetřovatelské péče!“
Alena Trojková, oddělení ortopedické: „Během 
mého působení v roli konzultantky se mi podařilo 
přesvědčit lékaře, že léčení novými materiály je 
přínosné. Všechny spolupracovnice mají zájem 
o vyzkoušení novinek a jejich používání. Lékaři 
se radí rovněž o ambulantních pacientech, díky 
možnosti vyzkoušet různé materiály – vzorky 
mohu pak lépe zvolit nejlepší řešení. Motivují mě 
samozřejmě úspěchy, pochvala, respekt... Je pa-
trné větší povědomí pacientů o možnostech vlhké 
terapie, lékaři i sestry se zajímají o druhy materiá-
lů, mají větší snahu se zapojovat do léčby. Tu se 
snažíme zahajovat co nejdříve a u rizikových paci-
entů ji používáme i preventivně. Díky schůzkám 
konzultantek, na nichž si předáváme zkušenosti, 
které mají stále vyšší úroveň, se mohu jistěji roz-
hodnut o co nejlepší léčbě. Nutno vyzdvihnout 
i kvalitní spolupráci se zástupci firem, kteří vítají 
a chválí dobrou spolupráci s FNO, a dostupnost 
skladovaného materiálu.“
Bc. Zuzana Morčinková, Interní klinika FNO: 
„Povedlo se nám na oddělení prosadit léčbu ran 
vlhkou terapií, ale záleží hlavně na momentálním 
stavu pacienta. Snažíme se dbát na prevenci a po-
užívání antidekubitárních matrací a pomůcek u kaž-
dého rizikového pacienta. Nedaří se nám zdoku-
mentovat naši práci, protože je zapotřebí souhlas 
pacientů, a ne vždy jim zdravotní stav dovoluje 
tento souhlas potvrdit do dokumentace, tak jak to 
stanovuje VŘA. Motivaci získávám z úspěchu lé-
čení a hojení a ze strany uznání pacientů, kolegyň 
i lékařů. Demotivuje mě nemožnost dokumento-
vat rány a občasná nespolupráce ze strany paci-
entů i kolegyň. Jako konzultantka působím krát-
ce, ale hlavní změnou ve využívání vlhké terapie 
je zaměření se více na prevenci a výživu. Více se 
k nám také dostávají pacienti s dekubity z jiných 
zdravotnických zařízení.“

 - red - 
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Pracoviště nutričních terapeutů zajišťuje odborně vedenou 
nutriční intervenci
Nutriční terapeutky jsou rozděleny na provozní a klinické. Střídají se po týdnu, ve stravovacím provozu 
sestavují jídelní lístky podle pravidel platných ve FNO, podílí se na novelizaci dietního systému, kontrolují 
biologickou a energetickou hodnotu jednotlivých diet, provádí kontrolní činnost výrobních úseků a dohlíží 
nad správně vydanou stravou pod přísným hygienickým režimem. Každá nutriční terapeutka má rozdělena 
svá oddělení, která pravidelně navštěvuje v rámci nutričního konzilia. Provádí edukační činnosti pro hospi-
talizované pacienty, taktéž ambulantní pacienty ve FNO. Pro pacienty zajišťuje odborný materiál, který jim 
v rámci edukace poskytuje.  

Vedoucí nutriční terapeutka Renata Kosmáková 
veškerou svou pozornost věnuje nutriční onkolo-
gické péči na klinice onkologie a hematoonkolo-
gie, a to jak u hospitalizovaných, tak ambulantních 
pacientů. Ke klientům přistupuje individuálně, 
díky jejímu kvalitnímu přístupu se pacientům lépe 
daří zvládat omezení při onemocnění. Nezřídka se 
jedná o nemocné se závažným nutričním stavem, 
kdy je nutno stanovit speciální postup. Pacientům 
stanoví nutriční enterální výživu, sondové diety do 
PEGU, samozřejmostí je provádění bilance příjmu 
stravy u rizikových pacientů včetně propočtů. Na 
základě zjištění doporučené energetické hodnoty 
upravuje každému 
pacientovi jídelní-
ček přímo na míru.
Nutriční terapeutka 
Anna Komoňová 
má na starost ce-
lou Kliniku dětské-
ho lékařství FNO, 
včetně ambulancí, 
oddělení dětské 
neurologie, kliniky 
TBC a respiračních 
nemocí a oddělení 
psychiatrické. 
U dětských paci-
entů je péče o to 
náročnější, že tera-
peutka musí spolupracovat s rodiči, resp. s celou 
rodinou. Vytváří jim návrhy, postupy, rozpisy a jí-
delníčky, edukační materiály jsou rovněž součástí 
péče. Mnohdy bývá problém se k dětskému pa-
cientovi přiblížit a navázat kontakt, získat si jeho 
důvěru. Přitom kvalitní strava a správně nasaze-
ná dieta jsou součástí léčebné stránky a zasahují 
do procesu zlepšujícího celkový zdravotní stav.  
K nejmenším pacientům je prostě třeba zvolit velmi 
specifický přístup, což paní Komoňová díky svým 
zkušenostem a znalostem zvládá na jedničku. 
Nutriční terapeutka Karla Sedláčková spolupracuje 

s interními ambulancemi diabetologie, obezitolo-
gie a v rámci této spolupráce se přidaly i ostatní 
interní ambulance – gastroenterologie, všeobec-
ná interna a další. Společně s Martinou Siwkovou 
mají na starost kliniku infekčního lékařství, kliniku 
léčebné rehabilitace, neurologickou kliniku, ORL, 
oddělení kožní, oddělení urologie, ortopedie, 
KÚČOCH, oční kliniku, centrum plastické chirurgie 
a chirurgie ruky. Podle jejich slov jsou obě rády, že 
na odděleních začali brát na vědomí, že nutriční 
terapeutky jsou součástí mezioborové spolupráce  
v péči o pacienta. Za posledních 5 let došlo k ra-
zantnímu navýšení požadavků v řešení nutriční 

péče.
Nutriční terapeutky 
Jarmila Ciprysová 
a Darja Smolková 
edukují pacienty 
popá len inového 
centra, kliniky nuk-
leární medicíny, 
kliniku porodnicko-
-gynekologickou, 
nefrologickou a 
a l e r g o l o g i c k o u 
ambulanci. I tyto 
nutriční terapeutky 
vypracovávají pro 
ambulantní i hospi-
talizované pacienty 

nutriční screening, kontrolní screeningy, propočty 
a jídelníčky. Specifické jsou např. tvorby nutriční-
ho plánu pro pacienty s chronickým selháváním 
ledvin a v dialyzačním programu.
Nutriční terapeutky Helena Marčišová a Žaneta 
Vařechová se střídají na interní klinice, kardio-
vaskulárním oddělení, klinice neurochirurgické. 
Nejčastěji řeší na interních klinikách edukace 
pacientů s nově získaným diabetem, pacienty  
s jaterním onemocněním, dyspepsií, ledvinovým 
onemocněním. Edukují pacienty s novým diet-
ním režimem při propouštění do domácího léčení  

a vybavují je příslušnými edukačními materiály.  
U dlouhodobě hospitalizovaných pacientů řeší stá-
vající dyspeptické potíže. Pokud pacientovi nevy-
hovuje indikovaná dieta a je nastaven individuální 
režim, konzultují s lékaři změny, v případě potřeby 
doporučují nutriční doplňkovou výživu nebo potra-
vinové doplňky. Zpracovávají nutriční překladové 
zprávy pacientů, kteří jsou transportováni do LDN 
Klokočov.
Služebně nejmladší, avšak ne nepodstatnou posi-
lou našeho týmu je Žaneta Stružová. Kromě toho, 
že zvládá práci v kanceláři závodního stravování, 
pečuje o chirurgickou kliniku, traumatologické 
centrum a kardiochirurgické centrum. Zde se pa-
cientům věnuje nejen po edukační stránce, ale 
také vyhodnocuje nutriční stav pacientů, návrhy 
dietních postupů a jejich vypracování. 
Každý pacient je jiný, ke každému se musí při-
stupovat individuálně a s citem. Všichni víme, 
že někteří pacienti nejsou schopni zvládat svou 
nemoc, ať už fyzicky, nebo psychicky. My jsme 
zde jako jeden z článků, který pomáhá pacientům 
překonat nemoc a vrátit se zpět ke kvalitnímu způ-
sobu života. Jsme rádi, když vidíme, že se nám 
to daří a ohlasy pacientů z oddělení jsou pozitivní. 
Například v březnu jsme byli pochváleni pacienty 
hospitalizovanými na hematoonkologické klinice. 
Píší, že jsou spokojeni s chutí, kvalitou a možností 
výběru stravy. Možnost vybírat z celého jídelníčku 
ostatně mají všichni pacienti bez dietního omeze-
ní. Správné edukaci a přístupu k pacientům učí-
me v našem odboru i studenty na všech úrovních 
– budoucí nutriční terapeuty bakaláře z lékařské 
fakulty, specialisty DiS z vyšší odborné školy i nu-
triční asistenty ze střední zdravotní školy. 
Závěrem mohu jen dodat, že všechny nutriční 
terapeutky, které se na realizaci edukační péče  
o pacienty podílí, pracují na maximální výkon. 

Ing. Jaroslava Jaššová
vedoucí odboru léčebné výživy a stravování 

Poděkování

Dcera Anička dostala v 18 letech plané nešto-
vice a dostavily se komplikace, takže musela 
být hospitalizována na Infekční klinice FNO. 
Cítila se opravdu zle, dostávala infuze. Přesto 
mi při každém telefonátu nebo návštěvě opa-
kovala, jak jsou na ni všichni lékaři a sestřičky 
stále milí, hodní, ochotní, vstřícní… Moc dě-
kujeme a přejeme, ať se vám daří!

Rodina Krajcova

P. S.: Dcera je vegetariánka a byla nadšena  
z jídla. Bylo prý vždy vynikající! Takže posílá-
me velkou pochvalu kuchyni.

Stejně jako celá nemocnice se pečlivě připra-
vujeme na akreditaci JCI. Jsme členy nejrůz-
nějších komisí a týmů,  které ve FNO slouží 
především ke zvyšování péče o pacienty. 

Sami se podílíme na tvorbě a přípravě nejrůz-
nějších směrnic, pokynů a standardů. Znalost 
legislativy a zákonů je pro nás samozřejmostí, 

stejně tak jako znalost a přísné dodržování 
HACCP na celém odboru léčebné výživy a 
stravování. Věříme, že tak, jak roste počet 

žádanek o edukaci pacientů našimi nutričními 
terapeuty, bude růst i úroveň a kvalita našich 
služeb a že v náročném reauditu uspějeme.
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AIDS centrum Ostrava pomáhá již dvacet let

HIV pozitivní pacienti jsou v ostravské fakultní 
nemocnici sledováni již od roku 1986. Zpočátku 
o ně pečoval doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.,  
v roce 1990 tuto péči převzala MUDr. Jitka Kol-
čáková, která se HIV pozitivním pacientům věnu-
je dosud. Status AIDS centra byl Ostravě udělen 
v roce 1993. Od té doby toto centrum zajišťuje 
léčebně-preventivní péči pro HIV infi-
kované pacienty z Moravskoslezské-
ho i Olomouckého kraje. Během dva-
ceti let působení využilo péče centra 
celkem 168 HIV pozitivních klientů,  
z toho 31 cizinců. 
„Zpočátku bylo ročně zařazováno do 
sledování jen několik málo lidí, od jed-
né do pěti osob. Počet nakažených se 
začal zvyšovat po roce 2005. Rekordní 
byl rok 2008, kdy jsme přijali celkem 
22 HIV pozitivních pacientů a následují-
cí dva roky vždy po 18. V roce 2011 jsme přijali 
deset pacientů a vloni třináct. Bohužel, řada pa-
cientů je diagnostikována až v pokročilém stadiu 
onemocnění,“ popisuje postupný nárůst HIV po-
zitivních pacientů MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D., 
vedoucí lékařka AIDS centra, která zde začala 
působit společně s MUDr. Lenkou Olbrechto-
vou  v roce 2008. „V roce 2011 jsme provedli 
celkem 411 komplexních a kontrolních vyšet-

Graf č. 1: Kumulativní počet pacientů sledovaných v AIDS centru Ostrava 1990–2012

Bioptický seminář se stal tradicí

Ústav patologie FNO ve spolupráci s CGB labo-
ratoří uspořádaly pod záštitou Fakultní nemocnice 
Ostrava, Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
a České lékařské komory JEP 27. února již šes-
tý Meziregionální bioptický seminář. Přítomnost 
takřka 80 účastníků nejen z Moravy, ale i z Čech 
a ze Slovenska potvrdila, že tento seminář se již 
stal tradicí a má své jméno. Pozvání přijal MUDr. 

Tomáš Balhárek, Ph.D., (viz foto) z Ústavu pato-
logické anatomie v Martine, který prezentoval 
příspěvek o problematice biopsie kostní dřeně  
a podělil se s námi o své dlouhodobé zkušenosti 
s jejich zpracováním a diagnostikou. Další odborný 
program, obsahující zajímavé, obtížné i neobvyklé 
diagnostické nálezy, zajistili lékaři z Ústavu pato-
logie FNO a CGB laboratoře. Přínosné byly také 
příspěvky sponzorujících firem, které informovaly 
o novinkách a trendech v patologii i molekulární 
genetice. Letošní seminář byl ale i tak trochu ne-
tradiční, jeho zahájení provázel křest knihy Cytolo-
gie pankreatu, jejíž autorkou je přednostka Ústavu 
patologie FNO MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. Za 
přípravou a úspěšným průběhem celé akce sto-
jí tým pracovníků Ústavu patologie FNO, v čele  
s vedoucí laborantkou Mgr. Janou Vaculovou, těm 
všem patří velký dík. 

MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., 
Mgr. Jana Vaculová

Klinika hematoonkologie FNO otevřela  
v březnu další z programů spojených s krev-
ními nádorovými onemocněními. Šlo o lé-
čebný program zaměřený na nemocné trpící 
myelodysplastickým syndromem, onemoc-
něním, které se nejčastěji vyvine v akutní 
leukemii. „Jedním z cílů je to, aby nemocní 
z Moravskoslezského kraje mohli být léčeni 
co nejblíže místu bydliště. Použití nových 
moderních léčiv umožňuje zlepšit prognózu 
nemocných s tímto krevním onemocněním,“ 
řekl prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., před-

nosta Kliniky hema-
toonkologie FNO, při 
slavnostním otevření 
programu, kterého se 
účastnili hematologo-
vé z celého regionu 
i nejvýznamnější ex-
perti na léčbu tohoto 
onemocnění z České 
republiky.

ření našich pacientů 
a vloni celkem 371. 
Většinu úkonů, včetně 
vstupního vyšetření, 
provádíme ambulant-
ně,“ pokračuje MUDr. 
Zjevíková. „V případě 
hospitalizace máme 
možnost uložit pacien-
ta nejen na standardní 
oddělení, ale i na jed-
notku intenzivní péče. 
Vzhledem k efektiv-
nosti léčby syndromu 
získané imunitní ne-
dostatečnosti virové 
etiologie se počet 
hospitalizovaných pa-

cientů snižuje. V roce 2011 bylo hospitalizováno 
celkem 19 pacientů, v roce 2012 jich bylo hospita-
lizováno jen šest.“
Kromě toho centrum velké části klientů poskytuje 
i služby praktického lékaře a v rámci preventivní 
péče nabízí pacientům očkování proti chřipce  
a proti hepatitidám A a B. Přestože je onemocnění 

HIV dobře léčitelné, stále je nevyléčitelné a kon-
čí úmrtím. V AIDS centrum Ostrava zaznamenali  
v průběhu dvacetiletého působení 21 úmrtí, kaž-
doročně umírají jeden až tři pacienti. V roce 2011 
a 2012 se centrum rozloučilo vždy se dvěma kli-
enty, z toho jeden zemřel v mladém věku tragicky 
při autonehodě. 
Podle statistických výsledků Státního zdravotnic-
kého ústavu se však lidé zřejmě přestávají viru 

HIV bát! Jak jinak si vysvětlit fakt, že počet HIV 
pozitivních pacientů i nemocných AIDS totiž rok 
od roku stoupá. Zatímco například v roce 2002 
bylo v celé ČR 601 HIV pozitivních a z toho 167 
AIDS (jde jen o občany ČR a cizince s trvalým po-
bytem na území ČR), o deset let později, v roce 
2012, stoupl počet  HIV pozitivních na 1887,  
z toho 366 nemocných AIDS. „Naše centrum 
pořádá samozřejmě i přednášky o tomto one-
mocnění a prevenci, a to nejen pro lékaře, sestry  
a širokou veřejnost, ale i na středních školách, kde 
se studenti o tuto problematiku sice živě zajímají, 
ale podle našich informací se často při pohlavním 
styku spoléhají jen na antikoncepční pilulky, které 
je ochrání před otěhotněním, před HIV však ne,“ 
pokračuje MUDr. Zjevíková. A tak není divu, že 
celosvětově lidí nakažených HIV infekcí přibývá. 
Naštěstí stoupá i zájem o testování. „Zatímco  
v roce 2007 jsme provedli 88 testů, v roce 2009 
jich bylo už 199. V té době zahájila v rámci FNO 
provoz také anonymní poradna AIDS pomoc, 
která nyní ročně provede asi dvojnásobný počet 
odběrů,“ pokračuje MUDr. Zjevíková, podle níž by 
lidé neměli zanedbávat nejen samotnou prevenci 
onemocnění, ale v případě jakéhokoli rizika by se 

měli nechat testovat (nejdříve však dva měsíce 
po možném nakažení). „Pokud zachytíme HIV  
v raném stadiu, jsou šance pacienta na dlouhý  
a relativně normální život velmi vysoké, samozřej-
mě při dodržování zdravého životního stylu a živo-
tosprávy. Čím později však pacient přijde, tím jsou 
jeho šance na kvalitní a dlouhodobější život nižší.“

Lenka Hatlapatková
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V dubnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Ludmila Koubková
Radmila Kolderová
Yweta Janošcová
Věroslava Kusáková
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

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

Inzerce zdarma
 Prodám auto Suzuki Swift, rok výroby 2003, na-

jeto 70 tis. km. První majitel, každoroční servis, 
zimní gumy jeden rok staré. STK do 6/2014. 
Vhodné na cesty do práce. NÍZKÁ SPOTŘEBA! 
Cena 30 tis. Kč, dohoda možná. 

 Tel.: 606 841 665. 
 Pronajmu slunný byt 1+1, 40 m2, v ul. Jiřinkové 

v Ostravě-Porubě, 5. patro, po celkové rekon-
strukci a revitalizaci. Velmi dobrá občanská vy-
bavenost, dopravní dostupnost, parkování před 
domem, v okolí spousta zeleně. Pronájem mož-
ný i dlouhodobě. Nájem činí 6400 Kč + elektřina 
a plyn. Tel.: 739 438 827.

 Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v ulici 
F. Čechury v Ostravě-Porubě. Byt se nachází 
v 6. patře 6patrového revitalizovaného domu, 
3 roky nová střecha. Celková rekonstrukce 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 
fakultní nemocnice, VŠB, Globus, škola, školka, 
dětské hřiště. Velmi klidná a krásná lokalita (les 
5 minut od domu). Cena po domluvě. 

 Tel.: 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 tisíc Kč. Tel.: 605 740 100.
 Pronajmu byt s balkonem, 2+1, 55 m2, v ul. A. 

Hrdličky v Ostravě-Porubě. Byt v panelovém 
domě v osobním vlastnictví. Dům po revitalizaci, 
zateplen, s novými plastovými okny. Příjemné 
prostředí s množstvím zeleně. Nedaleko zastáv-
ka MHD, škola, školka, parkování před domem. 
Byt je po kompletní rekonstrukci, nové jádro, 
podlahy, kuchyň. Nájem činí 6500 Kč bez služeb. 
Nutno vidět. Tel.: 604 388 311.

 Pronajmu byt 2+1 v OV-Zábřehu, ul. Výškovická 
(lokalita KOTVA), cena 6500 Kč včetně služeb. 
Dům po revitalizaci, nová kuchyně, blízkost 
MHD. Volný ihned, možnost prohlídky. 

 Bližší info na tel.: 602 762 299.

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

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