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Cvičení, které zvedlo Ostravany 
ze židlí

Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 
blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní ne‑
mocnici Ostrava. Zde totiž za plného provozu pro‑
bíhalo taktické cvičení složek Integrovaného zá‑
chranného systému MSK společně s pracovníky 
FN Ostrava. Předmětem cvičení, které bylo zahá‑
jeno v 9 hodin dopoledne, byl příjem kontamino‑
vaných pacientů kyselinou dusičnou. Aby situace 
byla co nejreálnější, nebyl provoz urgentního pří‑
jmu nikterak omezen, takže se zde pacienti, kteří 

byli ošetřováni s opravdovými zraněními, potkávali 
s pacienty ‑ figuranty i s hasiči, záchranáři a policis‑
ty, kteří zde plnili své úkoly. Cvičení, které prověři‑
lo připravenost nemocničního týmu řešit nenadálé 
havarijní situace, bylo maximálně úspěšné, souhra 
složek Integrovaného záchranného systému MSK 
a zaměstnanců FNO dokonalá. Celé cvičení bylo 
ukončeno v 11.30 hod.

Ing. Tomáš Oborný, MBA
tiskový mluvčí FNO

Ocenění 
pro nejlepší

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Sva‑
topluk Němeček, MBA, (vpravo) předal v pátek 
16. prosince v Clarion Congress Hotelu Ostrava 
deseti nejlepším zaměstnancům ocenění za je‑
jich výbornou práci a přínos nemocnici. Jednotli‑
vé pracovníky představujeme v medailoncích na 
stranách 4 až 7.

Zveme na náš ples!
Vedení Fakultní nemocnice Ostrava srdečně 
zve zaměstnance i příznivce nemocnice na 
tradiční ples, který se koná 4. února v prosto‑
rách Clarion Congress Hotelu Ostrava. 
Chcete‑li prožít příjemný večer s pestrým 
programem a bohatou tombolou, zajistěte si 
co nejdříve vstupenky. 

Ty můžete zakoupit v sekretariátu ředitele 
u paní Pavlíny Karnovské, 

tel. č.: 597 372 280.

Beseda v Librexu
V úterý 17. ledna pokračuje v ostravském Domě kni‑
hy Librex cyklus besed s předními odborníky naší 
nemocnice. Tentokrát zde výsledky práce své i svých 
kolegů představí MUDr. Bronislav Vřeský, primář Cen‑
tra plastické chirurgie a chirurgie ruky FNO. Beseda, 
která začne v 17 hodin, bude zaměřena především na 
rekonstrukci prsu.

Na plošný screening sluchu 
novorozenců můžeme být právem hrdi  
Již potřetí se 29. listopadu sešli na společném 
semináři pediatři, lékaři a sestry novorozenec‑
kých oddělení, lékaři i audiologické sestry ORL 
pracovišť celého kraje i pedagogové, například ze 
Základní školy pro poruchy sluchu v Ostravě‑Po‑
rubě, zástupci Speciálního pedagogického centra 
pro sluchově postižené a další odborníci, jichž se 

vyšetřování poruch sluchu 
nějakým způsobem týká. 
Zhruba osmdesát odborní‑
ků se tak věnovalo otázkám 
plošného screeningu slu‑
chu novorozenců.  

Více na straně 3
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Lékařská fakulta OU informuje

Informace  
o personálních 
změnách

S účinností od 1. 1. 2012 byli ředitelem ob‑
sazeni:

· MUDr. Martin Paciorek do funkce zástup‑
ce primáře Centra plastické chirurgie a 
chirurgie ruky

· MUDr. Jaroslav Hájek do funkce zástupce 
přednosty pro léčebnou péči Onkologické 
kliniky

Na základě výsledků výběrových řízení byly 
ředitelem FN Ostrava obsazeny: 

s účinností od 1. 1. 2012:
· Mgr. Lenka Krupová do funkce vrchní 

sestry Kožního oddělení

s účinností od 1. 2. 2012:
· Bc. Romana Vrátná do funkce vrchní sest‑

ry Popáleninového centra
· Ivana Dudková do funkce staniční sestry 

stanice JIP Popáleninového centra

Ing. Lenka Nétková
pověřená výkonem funkce

náměstkyně ředitele pro personální řízení

Změny ve specializačním vzdělávání lékařů

2. Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání 
podává lékař na vybranou lékařskou fakultu, a to 
jak písemně na adresu příslušné lékařské fakulty, 
tak elektronicky. Formulář žádosti je k dispozici na 
webových stránkách lékařských fakult nebo na 
www.mzcr.cz (https://ezp.mzcr.cz), kde uchazeč 
vyplní žádost v elektronické podobě do webové 
aplikace Evidence zdravotnických pracovníků,  
a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle 
příslušné lékařské fakultě. 
3. Při splnění podmínek lékařská fakulta zařadí lé‑
kaře do oboru specializačního vzdělávání nejpoz‑
ději do 30 dnů od doručení kompletní písemné 
žádosti, a to odesláním „Oznámení o zařazení do 
oboru“, Průkazu odbornosti, do kterého je prove‑
den záznam o zařazení do oboru, a příslušného 
Logbooku na adresu uchazeče, kterou v žádosti 
uvedl pro doručování. Originál nebo kopii Ozná-
mení o zařazení do oboru je třeba doručit na OVPZ 
(Ing. Ivo Genserek, Domov sester, 3. posch., 
č. dv. 38) k provedení záznamu do evidence spe‑
cializačního vzdělávání, uložení do osobního spisu 

lékaře a informování příslušného přednosty/primá‑
ře za účelem podání návrhu na zvýšení platové tří‑
dy žadatele (u prvního zařazení do specializačního 
vzdělávání).
4. Lékařské fakulty rovněž zajišťují změnu nebo 
zrušení zařazení do specializačního vzdělávání na 
základě podané žádosti. 
5. Lékařské fakulty zajišťují zápočet odborné praxe 
absolvované v jiném oboru specializace do speci‑
alizačního vzdělávání na základě podané žádosti. 
Formulář žádosti je k dispozici na webových strán‑
kách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz 
(https://ezp.mzcr.cz). Žádost o započtení odborné 
praxe absolvované v zahraničí nebo v rámci dok‑
torského studijního programu se podává na Minis‑
terstvo zdravotnictví ČR. 
6. Vydávání certifikátu o absolvování základního 
kmene získaného v rámci specializační přípravy je 
v kompetenci lékařských fakult. Formulář žádosti 
je k dispozici na webových stránkách lékařských 
fakult nebo na www.mzcr.cz (https://ezp.mzcr.
cz). Certifikát o absolvování základního kmene 

vydaný na základě atestace I. stupně zůstává   
v kompetenci IPVZ (po obdržení je třeba certifikát 
předložit příslušné referentce odboru PPaM k po‑
řízení kopie a založení do osobního spisu). 
7. Od 1. ledna 2012 budou atestační zkoušky zajiš‑
ťovat lékařské fakulty. Přihlášku k atestační zkouš‑
ce zasílá lékař písemně lékařské fakultě, kterou 
si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář 
přihlášky je k dispozici na příslušných pracoviš‑
tích lékařských fakult (též na oddělení vzdělávání  
a péče o zaměstnance FNO). Přihlášku k atestaci 
je nutno zaslat 90 dní před termínem konání ates‑
tační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení 
lékařskou fakultou, zda byly splněny požadavky 
stanovené příslušným vzdělávacím programem  
a eventuálně odstraněny nedostatky podané v při‑
hlášce a přílohách.
8. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých 
oborech specializačního vzdělávání (minimálně  
2 termíny pro každý obor) stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví ČR na návrh Koordinační rady pro 
specializační vzdělávání. 
9. Diplomy o získání specializované způsobilosti 
jsou i nadále vydávány Ministerstvem zdravot‑
nictví ČR, jejich předání úspěšným absolventům 
zajistí příslušná lékařská fakulta (po obdržení je 
třeba diplom předložit příslušné referentce odbo‑
ru PPaM k pořízení kopie a založení do osobního 
spisu). 
S případnými dotazy v souvislosti se změnami ve 
specializačním vzdělávání lékařů se obracejte na 
OVPZ (Ing. Ivo Genserek, kl. 3456).
 

Ing. Ivo Genserek 
referent oddělení vzdělávání 

a péče o zaměstnance

Závěr starého roku a začátek nového bývá obdo‑
bím zamyšlení k rekapitulaci toho, čeho se poda‑
řilo dosáhnout, a čemu je třeba nadále věnovat 
další úsilí. Závěry AK ČR kladou jako jednu ze 
základních podmínek udržení akreditace magis‑ 
terského oboru všeobecného lékařství na LF Ost‑
ravské univerzity (dále LF OU), a s tím související 
udržení statutu lékařské fakulty a fakultní (později 
univerzitní) nemocnice a postupné zkvalitňování 
personální struktury a rozvoj vědecko‑výzkumné 
činnosti.
Ve srovnání s dobou  bezprostředně  před vzni‑
kem LF OU v roce 2010 se podařilo za 18 měsíců  
do současnosti zvýšit počet kmenových  docen‑
tů a profesorů, tzn. akademických pracovníků  
s hlavním pracovním poměrem v LF OU anebo  
v LF OU a FN Ostrava (vykazovaných v REDOP na  
LF OU anebo společně na LF OU a FN Ostrava), 
z původního počtu patnácti těchto akademických 
pracovníků na současných třiatřicet. Dosažené 
zkvalitnění personálního zabezpečení LF OU se 
týká zejména klinických a preklinických oborů,  
v současné době v úzké spolupráci vedení LF OU 
s vedením FNO se tento trend rozšiřuje i na obory 
klinické.
Při hodnocení vědecko‑výzkumné oblasti počtem 

výsledků publikační aktivity se podařilo zvýšit hla‑
dinu bodů ze 6,119 (rok 2008) a 42,692 (rok 2009) 
na 79,63 bodů v roce 2010 a 120,276 bodů v roce 
2011.
Při hodnocení vědecko‑výzkumné oblasti výší fi‑
nanční částky přidělené pro takto získané projekty 
se podařilo navýšit získané částky z původních  
1až 2 milionů korun za rok v letech 2006 až 2009 
na 6,5 mil. korun v roce 2010 a na 19 mil. korun 
v roce 2011.
Při hodnocení vědecko‑výzkumné činnosti po‑
čtem získaných projektů patřících do CEP se po‑
dařilo zvýšit původní počty těchto projektů z 350 
až 500 v letech 2005 až 2008 na 1000 v roce 2009, 
na 1500 v roce 2010 a na 4000 v roce 2011.
Je nutné si uvědomit dvě skutečnosti. Za prvé, 
že dosažené výsledky zatím nejsou srovnatelné  
s výsledky historických kamenných univerzit 
(avšak při udržení dosavadního trendu bychom se 
mohli v časovém horizontu několika let jejich vý‑
sledkům přiblížit). Za druhé, že dosavadní příznivý 
trend a další rozvoj vědecko‑výzkumné oblasti byl 
umožněn a bude reálný jen díky  úzké  a vzájemné  
spolupráci mezi vedením LF OU a FN Ostrava.

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 
děkan Lékařské fakulty OU

Převod části specializačního vzdělávání na lékařské fakulty, o kterém jsem informoval v minulém čísle, 
přinese následující změny (týká se základních oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů  
s výjimkou oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost):

1. Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů se bude uskutečňovat na sedmi lékařských 
fakultách dle výběru lékaře. Jde o tyto fakulty: 

Univerzita Karlova v Praze:
1. lékařská fakulta www.lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta  www.lf2.cuni.cz
3. lékařská fakulta  www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové www.lfhk.cuni.cz

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně  www.med.muni.cz

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci www.lf.upol.cz

Na plošný screening sluchu 
novorozenců můžeme být právem hrdi  

Pokračování ze strany 1  

Kromě přehledu výsledků screeningu sluchu, kte‑
ré představila MUDr. Eva Havlíková z ORL kliniky 
FNO, se přítomní seznámili se základními chyba‑
mi, které dělá, resp. může dělat, zdravotní perso‑
nál při sdělování špatné zprávy. Tomuto tématu 
se věnoval PhDr. Petr Nilius z Neurologické kliniky 
FNO. Poznatky psychologa byly pro všechny vel‑
mi zajímavé. Ačkoliv všichni účastníci semináře 
intuitivně používají při komunikaci s nemocnými 
či jejich rodinami určitou komunikační techniku, je 
nepochybné, že by bylo účelné se s problemati‑
kou sdělování zpráv nemocným a jejich rodinám 
seznamovat pravidelně. 
Setkání se konalo v nádherném prostředí Domova 
pro seniory Sluníčko v Ostravě‑Porubě. K atmosfé‑
ře adventu přispělo i krásné vystoupení dětí ze Zá‑
kladní školy pro sluchově postižené 
Tiché zpívání i pěvecké vystoupení 
hlasové pedagožky ORL kliniky 
FNO Mgr. Marty Tománkové. 
Sluch je nejdůležitější lidský smysl 
a jeho porucha je kladena z hlediska 
závažnosti hned na druhé místo za 
postižení mentální. Středně těžké 
a těžké sluchové vady jsou tam, 
kde není prováděn systematický 
screening sluchových vad u novo‑
rozenců, detekovány až ve věku 
2 až 4 let, což je pozdě a může to 
vést k trvalé deprivaci dětí. Důležité 
je proto detekovat sluchovou vadu 
během prvních měsíců života dětí. 
Jen tak lze sluchovou vadu účinně 

kompenzovat a zajistit správný vývoj dítěte a roz‑
voj jeho schopností. 
Zatímco ve všech okolních státech, včetně Slo‑
venska a Polska, je již několik let prováděn plošný 
screening sluchu u všech novorozenců, v České 
republice tomu tak není. Díky aktivitě ORL klini‑
ky FNO a Neonatologického oddělení, záměrně 
je třeba vyzvednout práci lékařů i sestřiček spo‑
lečně, se podařilo během posledních dvou let do 
praxe zavést plošný screening sluchu u novoro‑
zenců nejen ve Fakultní nemocnici Ostrava, ale  
i v ostatních porodnicích našeho kraje (celkem 
jde o deset porodnic). To se nepodařilo v žádném 
jiném kraji republiky. Máme tedy být na co hrdi. 

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika FN Ostrava

Zvýhodněné nájemné pro zaměstnance
S účinností od 1. 1. 2012 byla podepsána smlouva 
se společností RPG byty, s.r.o., jejímž předmětem 
je poskytování zvýhodněného nájemného zaměst‑
nancům FNO se slevou 15 %. 

Bližší informace poskytne Zdenka Restelová, refe‑
rentka oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance, 
tel.: 597 372 244,e‑mail: zdenka.restelova@fno.cz 

Echo zpívalo 
dárcům krve

Pěvecké sdružení Echo z Frýdlantu nad Ostravicí 
zazpívalo v Krevním centru FNO 22. prosince.

Základní organizace OSZSP FN (ZO) 
Počet řádných členů ZO 1 063
Počet přidružených členů ZO 15
Celkem členů ZO 1 078
Počet členů Klubu důchodců 204

Místní lékařský odborový klub FNO
Počet členů 72

Profesní a odborová unie zdravotnických pra‑
covníků při FNO
Počet řádných členů 32

Počet členů odborových 
organizací ve FNO  
k 31. prosinci 2011

Vystoupení dětí ze ZŠ pro sluchově postižené.

Přednášky i vystoupení posluchače opravdu zaujaly. 

Prvními miminky, která se v naší nemocnici 
narodila 1. ledna 2012, jsou sourozenci Adam  
a Ella Klosovi. K dvojnásobné radosti blahopřeje‑
me šťastné mamince Michaele Klosové, která je  
s dětmi na snímku, i dalším členům rodiny!
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jsem postupně prošla většinou 
zobrazovacích modalit, k nimž 
patří skiagrafie, skiaskopie, ma‑
mografie a DSA. Poslední roky 
působím převážně na pracovišti 
výpočetní tomografie a magne‑
tické rezonance. Práce s touto 
moderní technikou mě opravdu 
baví. V posledních letech byly 
zavedeny například nové dia‑
gnostické postupy v oblasti CT, 
jako CT koronarografie nebo vir‑
tuální kolonoskopie, což považuji 
za velký úspěch. A jsem ráda, 
že se právě na těchto vyšetře‑
ních mohu podílet. Méně kladný 
vztah mám k administrativě, ta je 
však nezbytná,“ pokračuje Bc. Křivánková, vítězka 
v kategorii jiný zdravotní pracovník, která dodává, 

Dlouhá a spletitá cesta k úspěchu
MUDr. Marie Kunčíková, přednostka Kliniky 
dětské neurologie, vystudovala LF UP v Olo‑
mouci, obor všeobecné lékařství. Po promoci 
v roce 1966 začala pracovat na dětském od‑
dělení nemocnice ve Vsetíně. Po roční praxi 
přešla do Ostravy do městské nemocnice, kde 
absolvovala povinné „kolečko“. Poté následo‑
vala zkušenost v kojeneckém ústavu, následně 
na dětském oddělení nemocnice ve Vítkovi‑
cích a v rámci předatestační erudice se dostala  
i  na infekční oddělení krajské nemocnice. „Po 
složení atestace z pediatrie prvního stupně  
v květnu 1970 jsem pokračovala v erudici a ab‑
solvovala odborné kurzy s různým zaměřením. 
V té době však byl nedostatek lékařů v obo‑
ru dětské neurologie, v celé Ostravě byla jen 
jedna dětská neuroložka. Vedení nemocnice 
mě tedy požádalo, abych se oboru věnovala,  
a já souhlasila. Netušila jsem, jak těžké chvíle 
mě čekají,“ popisuje začátky dětské neurologie 
ve FNO MUDr. Marie Kunčíková, kterou vedení 
nemocnice ocenilo za její celoživotní přínos. Paní 
přednostka stála u zrodu zdejší Kliniky dětské neu‑
rologie FNO a je v jejím čele již osmatřicet let. Za 
tu dobu se jí podařilo nejen vybudovat, ale hlavně 
stabilizovat odborný tým zdejších dětských neu‑
rologů. A postupně se zde erudovali také další 
lékaři, kteří dnes působí ve všech okresech Mo‑
ravskoslezského a Olomouckého kraje. Klinika se  
v současné době řadí k předním pracovištím 
dětské neurologie v republice. „Všem lékařům, 

Traumatologie – neustálý boj života se smrtí

Ocenění nejlepší pracoviště roku 2011 získa‑
lo Traumatologické centrum pod vedením doc. 
MUDr. Leopolda Plevy, CSc. Centrum bylo ve 
FNO zřízeno v rámci chirurgické kliniky v roce 
1991. Bylo jedním z prvních traumatologických 
center v republice. S postupným nárůstem počtu 
polytraumat byla v roce 2002 rozšířena jeho lůž‑
ková kapacita z původních 30 na 60 lůžek stan‑
dardních a 6 lůžek traumatologické JIP. V roce 
2000 pak získalo Traumatologické centrum od 
ministerstva zdravotnictví kredit specializované‑
ho pracoviště prvního stupně v ošetřování poly‑
traumat u dospělých pro Severomoravský kraj 
a současně pro ošetřování polytraumat u dětí  

Kardiologie je mou královnou interní medicíny
O tom, že bude lékařem, téměř nepochy‑
boval. Odmalička sledoval svého tátu, 
který léta pracuje v transplantačním cen‑
tru FNO, a cítil, že medicína je profesí, 
která ho bude bavit. A nespletl se. V roce 
2000 MUDr. Jiří Samlík promoval na lé‑
kařské fakultě v Olomouci, obor všeobec‑
né lékařství, a téměř okamžitě nastoupil 
na Interní kliniku FNO. O dva roky poz‑
ději absolvoval první atestaci a přestou‑
pil do Kardiochirurgického centra, kde  

v roce 2011 složil atestaci kardiologickou. Koncem 
roku získal tento kardiolog ocenění za práci lékaře 
u lůžka. „Nejsem typický lékař u lůžka, ale trávím 
s pacienty opravdu hodně času. Zabývám se jejich 
echokardiografickou diagnostikou, doplňuji po‑
třebná ambulantní předoperační vyšetření, řeším 
nejrůznější arytmie a další. Takže jsem s klientem 
od jeho příjmu až po propuštění z nemocnice  
v neustálém kontaktu a následně ho vídám i při 
kontrolách na ambulanci. Znám tedy jeho stav 
před operací a sleduji ho i po operaci, což je 

Interna jako srdeční záležitost…
Když v roce 1972 po vystudování SZŠ ve Vítko‑
vicích nastoupila paní Marie Rajnochová do FNO 
(tehdy Krajského ústavu národního zdraví) v Ost‑
ravě‑Zábřehu, netušila, že v této nemocnici a do‑
konce na jedné klinice bude pracovat i po čtyřiceti 
letech. „Hned po škole jsem pracovala v třísměn‑
ném provozu na interně, a to až do roku 1976, kdy 
se mi narodila dcerka a já měla půlroční mateř‑
kou. Poté jsem se vrátila zpět, ale už jen na ranní 
směny,“ vzpomíná na své sesterské začátky paní 
Marie, rodačka z Krnova, která však již od svého 
dětství žije v Ostravě. Od roku 1983 byla pověřena 
zastupováním staniční sestry Interní kliniky A. V té 
době absolvovala pomaturitní studium a od roku 
1986 je ve funkci staniční sestry této kliniky. Jak 
sama říká: interna je její srdeční záležitostí…
Marie Rajnochová získala v roce 2011 ocenění za 
práci sestry u lůžka. „Miluji práci s lidmi a pro lidi. 
Dělá mi dobře, když se cítí příjemně v mé společ‑

nosti, když jim mohu pomáhat. Kdybych se dnes 
měla rozhodnout, zda jít opět cestou zdravotnic‑
tví, asi bych neváhala. Na druhé straně, profesí, 
v nichž může člověk pomáhat, je více, takže bych 
pravděpodobně mohla pracovat třeba i v sociální 
sféře, a baví mě i praktická výuka mladých lidí, tak 
by možné bylo i školství,“ pokračuje s úsměvem 
paní Marie, která v současné době vede tým jede‑
nácti sester a šesti ošetřovatelek. Kromě toho je 
již léta mentorem, takže vede i studenty z Ostrav‑
ské univerzity, kteří sem docházejí, a samozřejmě 
zajišťuje provoz celého oddělení. „Nejdůležitější 
pro mě je, aby kolektiv, se kterým pracuji, šlapal 
tak, jak má. Aby spolu všichni vycházeli a pomáha‑
li si. O to víc mě těší, že jsem měla doslova štěstí 
na spolupracovníky, celá ta léta pracuji ve skvě‑
lé partě lidí. A jim také vděčím za toto ocenění. 
Mé okolí mě totiž nenechává v klidu, pořád mě 
k něčemu motivuje,“ pokračuje paní Marie, která 

nezapomíná ani na domácí zázemí: „Mám navíc 
skvělou rodinu, dvě vnučky, které jsou další mou 
srdeční záležitostí, a úžasného manžela, který mě 
celé roky v mé práci podporuje, i když to nebylo 
vždy jednoduché. Pokud si chci odpočinout, jsou 
to právě oni a také mí přátelé, s nimiž relaxuji na 
chalupě na zahrádce nebo u krbu.“

Práce s moderní technikou mě baví
Bc. Kateřina Křivánková, která získala ocenění  
v kategorii jiný zdravotnický pracovník, vystudo‑
vala Vyšší odbornou zdravotnickou školu v Olo‑
mouci, obor diplomovaný radiologický asistent. 
Po ukončení studia v roce 2001 nastoupila do FN 
Ostrava na Radiodiagnostické oddělení, kde pra‑
cuje doposud. „Ke zdravotnictví jsem dospěla po‑
stupně během studia na gymnáziu, kde mě bavila 
anatomie a fyzika. A tak jsem se přihlásila ke stu‑
diu Radiologický asistent na vyšší odborné škole.  
A nelituji, tato práce mě baví i přes všechny těž‑
kosti, které přináší. Kdybych se měla rozhodo‑
vat znovu, šla bych zřejmě stejnou cestou,“ říká  
s úsměvem paní Kateřina, která v roce 2010 ukon‑
čila dálkové bakalářské studium ve svém oboru 
na Ostravské univerzitě. V letošním roce začala 
dálkově studovat magisterský obor Zdravotnický 
management na Univerzitě Palackého v Olomou‑
ci. „Po nástupu na Radiodiagnostické oddělení 

oboustranně velmi přínosné,“ vysvětluje MUDr. 
Samlík, který stejně jako ostatní bere toto oceně‑
ní jako ocenění celého kolektivu. A proč si vybral 
právě kardiologii? Prý proto, že pro něj osobně je 
jednoznačnou královnou interní medicíny. „Jde  
o značně zajímavý a zároveň náročný obor, který 
se opravdu rychle vyvíjí. Kromě jiného vyžaduje  
i téměř celoživotní velmi intenzivní vzdělávání, 
což člověka posouvá neustále kupředu. Navíc 
mám rád ten pocit, kdy pacient, kterého do ne‑
mocnice přiveze rychlá záchranná pomoc ve 

velmi vážném stavu s těžkým poškozením srd‑
ce, odchází sám domů, mnohdy i s úsměvem 
na rtech. Na druhé straně je tato práce i vysilu‑
jící, a to nejen časově, ale někdy i psychicky. 
Nejtěžší chvíle prožíváme spolu s kolegy, stejně 
jako všichni zdravotníci, ve chvíli, kdy se nám pa‑
cienta nepodaří zachránit. A když jde o relativně 
mladého člověka, je to o to smutnější. Přestože 
věk našich operovaných pacientů se zvyšuje, ze‑
jména v oblasti korekcí chlopenních vad. Mám 
bohužel pocit, že naopak ischemickou chorobou 

že získané ocenění není jen pro ni, ale i pro kolegy, 
s nimiž denně spolupracuje.

sestrám a dalším pracovníkům naší kliniky chci 
poděkovat za spolupráci, která nás dovedla až 
sem. A děkuji také vedení fakultní nemocnice za 
podporu, bez níž by to nešlo,“ pokračuje MUDr. 
Kunčíková. Cesta k tomuto úspěchu však byla pro 
všechny dlouhá a spletitá...
„V oboru dětské neurologie jsem začínala doslova 
jako „samouk“. Už od roku 1971 jsem absolvova‑
la dlouhodobý školicí pobyt na neurologickém od‑
dělení fakultní nemocnice, kde jsem se věnovala 
právě dětské neurologii. Následovaly další speci‑
ální kurzy, školicí pobyty na dětských neurologic‑

kých pracovištích pražských fakultních zařízení 
a v listopadu 1975 jsem složila atestaci dětské 
neurologie. Od ledna 1976 jsem se stala stanič‑
ní lékařkou dětské neurologie v rámci neurolo‑
gického oddělení. Teprve v roce 1983 vzniklo 
samostatné oddělení dětské neurologie a já 
jsem byla jmenována v rámci výběrového řízení 
do vedoucí funkce. Byly to krušné začátky. Kro‑
mě postelí a základních zdravotnických potřeb 
jsme neměli žádné vybavení a obtížně se shá‑
něli i lékaři se zájmem pro tento obor. Teprve 
postupem let se podařilo vybudovat přístrojové 
zázemí nezbytné k diagnostice. Dnes se věnu‑
jeme problematice dětských neurologických 
onemocnění v celé šíři oboru a od roku 2004 
jsme akreditovaným pracovištěm ministerstva 
zdravotnictví pro obor dětské neurologie,“ 
pokračuje MUDr. Kunčíková a dodává: „Neli‑
tuji, že jsem se oboru začala věnovat a pracuji  

v něm téměř celou svou pracovní kariéru. Není to 
snadná práce, má určitá specifika, je náročná na 
čas a na logické medicínské uvažování. Ale neu‑
mím si představit, že bych se profesně věnovala 
něčemu jinému,“ dodává na závěr přednostka 
Kliniky dětské neurologie FNO a na rovinu přizná‑
vá, že odchodem z nemocnice domů pro ni práce 
lékařky nekončí. „I ve svém volném čase mnohdy 
uvažuji nad řešením pacientovy zdravotní situace. 
K odreagování mi však nejvíce pomáhá hudba, di‑
vadlo, balet, opera, četba nebo kreativní činnost 
na zahradě.“

v Severomoravském a Olomouc‑
kém kraji. 
„Tento obor jde velmi rychle do‑
předu a my musíme být ve své 
práci čím dál rychlejší. Dříve ne‑
byla přednemocniční péče ani 
zdaleka tak rychlá jako dnes,“ 
popisuje začátky traumatologie 
docent Pleva. „Lidé neměli mo‑
bily, a tak trvalo mnohem déle, 
než se jim podařilo zavolat zá‑
chrannou službu a než sanitka 
přijela na místo. Vážně zranění 
pacienti tak umírali na místě, 
případně cestou do nemocnice. 
Dnes jsou lidé schopni zavolat 
pomoc bezprostředně po nehodě  

a s pomocí vrtulníku je i velmi těžce zraněný člověk  
v nemocnici doslova za pár minut. A nám se do‑
stává do ambulance pacient, který umírá. V tu 
chvíli musíme být prostě rychlejší než smrt. Pro‑
to jsme začali využívat multioborovou spolupráci. 
Díky tomu, že při urgentním příjmu jsou u pacienta 
jak traumatologové a chirurgové,  tak i neurochi‑
rurgové, dokážeme rychle diagnostikovat většinu 
život ohrožujících zranění a pacienta můžeme zá‑
roveň hned i operovat, což je v těchto případech 
obvykle jediná šance na přežití.“ Traumatologické 
centrum se musí podle slov svého primáře dále 
rozvíjet a zkvalitňovat léčebnou péči o těžce po‑
raněné pacienty zaváděním nových operačních 

metod a léčebných postupů. Musí nadále rozšiřo‑
vat vzájemnou mezioborovou spolupráci se všemi 
lékařskými obory jak chirurgickými, tak konzer‑
vativními, včetně diagnostického komplementu. 
„Vzhledem k tomu, že úrazová chirurgie je obo‑
rem multidisciplinárním, musíme umět zabezpe‑
čit ošetření úrazu nejen ve sféře nemocniční, ale  
i v rámci péče přednemocniční, a to v úzké spo‑
lupráci se všemi složkami integrovaného záchran‑
ného systému, včetně zajištění logistiky rizikově 
patologických situací,“ pokračuje docent Pleva.  
„V současné době nás však čeká další nelehký 
úkol. Výuka a výchova mediků na naší nově za‑
ložené Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Je 
to úkol velmi zodpovědný, který bude vyžadovat 
velké úsilí nás všech. A to nejen po stránce peda‑
gogické, ale hlavně odborné tak, abychom naučili 
naše studenty medicíny nejnovější a nejmoderněj‑
ší diagnostické a léčebné postupy v terapii zraně‑
ných. Traumatologie je totiž velmi náročná profe‑
se jak fyzicky, tak i psychicky. Je to neustálý boj 
života se smrtí. Mladí lékaři se sem proto vůbec 
nehrnou, raději jdou do soukromí nebo na kon‑
zervativní obory, kde nepracují pod takovým stre‑
sem. Doufáme proto, že se nám podaří vychovat 
a dokonale připravit absolventy LF OU pro praxi 
v ošetřování nejen monotraumat a těžkých úrazů, 
ale že budou zvládat i základy medicíny katastrof 
jak tělesných, tak duševních. Traumatologie se to‑
tiž, stejně jako bez kvalitních nejmodernějších pří‑
strojů, neobejde ani bez erudovaných odborníků.“

srdeční a infarkty myokardu trpí čím dál mlad‑
ší věková kategorie. Dnes není výjimkou, že  
k nám přivážejí třiceti‑ až čtyřicetileté pacienty  
s vážným poškozením srdce. Možná je to do‑
bou a životním stylem, nevím,“ uzavírá naše 
povídání MUDr. Samlík, který se i navzdory této 
náročné profesi snaží najít si čas na rodinu a své 
dva syny, s nimiž rád sportuje. „Máme rádi mí‑
čové hry, sám se pak nejlépe odreaguji na kole. 
A když se mi vyskytne náhodou volná chvilka, 
poslouchám hudbu nebo čtu knihy.“
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Po dlouhé době jsem měl opět možnost po‑
znat naši nemocnici z druhé stránky, z pozice 
pacienta, a přesvědčit se o tom, že vysoké 
hodnocení FNO jako nejlepší nemocnice po 
stránce spokojenosti pacientů není přehnané 
a odpovídá skutečnosti. 
Děkuji za perfektní výkon panu primáři MUDr. 
Tomáši Posoldovi (operační asistence MUDr. 
Michal Dychus), dále anesteziologovi MUDr. 
Janu Divákovi, personálu dospávacího poko‑
je ARK, sestrám a celému ošetřovatelskému 
personálu chirurgie A pod vedením staniční 
sestry Jitky Rutarové, DiS, a staničnímu léka‑
ři chirurgie A MUDr. Aleši Foltysovi. 

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 
přednosta KNM FNO  

Akutní a urgentní medicína je krásný obor

MUDr. Jiří Bílek z Oddělení centrálního příjmu, 
který získal ocenění za práci v ambulanci, pracuje 
ve FNO od  roku 1991. Začínal na oddělení ARO 
v Ostravě‑Zábřehu (nynější klinika ARK), kam na‑
stoupil hned po promoci na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Postupně složil první a druhou ates‑
taci z Anesteziologie a resuscitace  a atestaci  
z Urgentní medicíny. „Po přestěhování nemocni‑
ce ze Zábřehu do nynějšího areálu v Porubě jsme 

usilovali s kolegy o zkvalitnění příjmu nejzávažněj‑
ších pacientů, a to se zdařilo zřízením Urgentního 
příjmu. Nejprve v rámci ARK a posléze od roku 
2000 v rámci Oddělení centrálního příjmu,“ po‑
pisuje své začátky na Urgentním příjmu MUDr. 
Bílek, který zde v současnosti pracuje jako vedou‑
cí lékař anesteziolog. Ten je nezbytným článkem  
v přijímání kriticky nemocných pacientů a je to 
právě on, kdo přebírá za pacienta odpovědnost 

a určuje směr další diagnostiky a léčby. Kromě 
vlastní práce na Urgentním příjmu MUDr. Bílek 
provádí konzilia u kriticky nemocných pacientů ve 
FNO a zabezpečuje se svým týmem resuscitace  
v rozsahu celé FNO. „Práce na Urgentním příjmu 
je typickým příkladem mezioborové spolupráce, 
která je u příjmu nejzávažnějších pacientů více než 
nutná. Těší mě, že se nám tato spolupráce daří.  
A pokud je výsledkem zachráněný pacient, je tato 
radost dvojnásobná,“ pokračuje MUDr. Bílek, kte‑
rý původně váhal, zda být lékařem, nebo jít na vy‑
sokoškolské studium hudebního zaměření. Medi‑
cína však nakonec nad klavírem zvítězila. „Akutní 
a urgentní medicína je krásný obor, ale také velmi 
stresující a vyčerpávající. Po téměř jednadvaceti 
letech jsem se naučil odstřihnout své pracovní 
záležitosti od osobního života. Relaxací pro mě 
je má úžasná rodina, hudba, příroda, cestování  
a přátelé. V posledních letech pak i společenský 
tanec, kterému se s manželkou věnujeme,“ dodá‑
vá na závěr MUDr. Bílek, který prosincové oceně‑
ní vnímá jako ocenění celého kolektivu OCP. „Rád 
bych poděkoval všem zaměstnancům, kteří se na 
činnosti a chodu našeho oddělení podílejí, za do‑
savadní spolupráci. Jejich práci, ať již lékařů, ses‑
ter nebo nezdravotnických pracovníků, považuji za 
velmi náročnou a stále ještě ne plně doceněnou 
a uznávanou.“

Slavnostní atmosféru večera navodil Spirituál kvintet.

Ocenění patří všem kolegům…
Sestřičkou chtěla být snad odjakživa, pomineme‑li 
krátké období, kdy si přála být princeznou. Odma‑
lička ji lákaly uniformy a vůně dezinfekce. Přesto 
její cesta ke zdravotnictví trvala dlouhých čtrnáct 
let! Po základní škole nastoupila v roce 1979 
do školy se strojírenským zaměřením a násled‑
ně pracovala ve strojírenském podniku. Teprve  
v roce 1993 nastoupila na kardiochirurgii ve FNO, 
absolvovala kurz sanitářky, kurz ošetřovatelky  
a vystudovala při zaměstnání i střední zdravot‑
nickou školu v Ostravě‑Vítkovicích. Poté se stala 
staniční sestrou a pokračovala dál v bakalářském 
studiu na Ostravské univerzitě. To ukončila  
v roce 2000. O čtyři roky později se stala vrchní 
sestrou Oddělení centrálního příjmu. Ano, řeč je  
o Bc. Marii Hegarové, vrchní sestře, která získa‑
la ocenění za manažerskou práci. „Má cesta ke 
zdravotnictví byla sice spletitá a plná překážek, ale 

pokud bych se měla rozhodovat znovu, rozhodla 
bych se stejně. Mám svou práci opravdu ráda,  
a to i přes její náročnost, velké množství adminis‑
trativy a psychické zatížení,“ podotýká Bc. Hega‑
rová, která je známá svým smyslem pro pořádek, 
kvalitní organizaci a důslednost. „Získané oceně‑
ní vnímám jako poděkování celému kolektivu za 
každodenní nelehkou práci. Loajalita pro mě není 
pouhým pojmem. Za každým úspěchem je podle 
mého názoru vždy především kvalitní a dobře 
fungující kolektiv. Jsem ráda, že nezůstalo bez 
povšimnutí, jaký kus cesty  Oddělení centrálního 
příjmu od svého založení urazilo,“ dodává na zá‑
věr paní Marie, která se jen málokdy dokáže tak 
odreagovat, aby práci zcela vypustila z hlavy. Snad 
jediným místem, kde zapomene i na všechny po‑
vinnosti, je pobyt u moře. Jak s oblibou říká, její 
tělo moře potřebuje…

Poděkování za 
perfektní výkon

Tady mám pocit, že moje práce má smysl  
Když Jan Šimek z Úseku stavebně‑technické 
údržby, který byl v prosinci 2011 oceněn vedením 
nemocnice jako nezdravotnický pracovník, nastu‑
poval v roce 1995 do Fakultní nemocnice Ostrava, 
měl za sebou několik různých zaměstnání. „Teprve 
tady, v nemocnici, jsem získal pocit, že moje práce 
má smysl. Jako mladý jsem se starším kolegům 
smál, když říkali, že nejdůležitější je cítit se potřeb‑
ný. A dnes vím, že měli pravdu. Nemocnice je jako 
obrovský strom s hlubokými a pevnými kořeny  
a mým úkolem je v pozadí nenápadně, ale usilov‑
ně pečovat o zdraví tohoto stromu. Cítím, že to, co 
dělám, je důležité, má to smysl a lidé zde to umí 
ocenit. Když totiž v nemocnici přestane téct voda 
nebo se vyskytne jakýkoliv jiný technický zádrhel, 
je to obrovský problém a svým způsobem jde tak 

trošku o život,“ vysvětluje svůj vztah 
k práci pan Jan. Ten původně nastou‑
pil na diagnostický komplement, ča‑
sem přešel do Domova sester, kde je 
dosud. Jeho pracovní náplní je všeo‑
becná údržba celé budovy od střechy 
přes schodiště, okna, opravy sprch, 
rozvodů, odpadů až po venkovní roz‑
vody a přilehlé sklady, plyn a tak dále. 
A co je podle něj na jeho práci nej‑
těžší? „Zvyknout si na kontakt s ne‑
mocnými. Často musíme opravovat 
nejrůznější závady přímo na pokojích 
nebo ambulancích a nevyhneme se 
kontaktu s pacienty. Nejtěžší je samozřejmě po‑
hled na nemocné děti. Člověk si na to nezvykne 

Přišla jsem sem na záskok a už jsem tu zůstala…

Paní Věra Štverková z Kliniky infekčního lékařství 
FNO byla oceněna jako sanitářka, ošetřovatelka 
roku 2011. Této profesi se v rámci nemocnice 
věnuje již od roku 1992,  kdy nastoupila jako sani‑
tářka na dětské oddělení. „Ke zdravotnictví mě to 
táhlo od dětství, ale někdo mé mamince poradil, 
že práce ošetřovatelky je moc těžká, ať si vyberu 
jiný obor. A tak jsem se vyučila prodavačkou. Ne‑

Srdce na dlani
Paní Dana Pinkavová vystudovala Střední zdravot‑
nickou školu ve Frýdku‑Místku a hned nato v roce 
1973, nastoupila do Závodní nemocnice Nové huti 
v Ostravě na chirurgické oddělení. Tam strávila 
téměř 25 let svého života. Zpočátku pracovala 
na ambulanci, JIP i na lůžkovém oddělení. Mezi‑
tím se vdala a narodil se jí syn a později i dcera. 
Krátce po návratu z mateřské dovolené si paní 
Danu vyžádali na chirurgický operační sál, kde 
už zůstala. „Práce na sále mě opravdu bavila. 
Pak však přišlo období, kdy se začalo najednou 
mluvit o tom, že nemocnice zanikne. Vzhledem  
k tomu, že můj muž tam pracoval jako chirurg 
na stejném oddělení, rozhodla jsem se, že zku‑
sím najít práci v jiné nemocnici. A měla jsem 
obrovské štěstí, v květnu 1998 jsem nastoupila 
na zdejší kardiochirurgii. Vůbec jsem netušila, 
co mě čeká, a k práci jsem přistupovala s ob‑
rovským respektem. Ten mám dodnes. Denně 
máme na sále srdce pacienta doslova na dlani. 
Vídáme na vlastní oči ten nekonečně se sta‑
hující sval, motor, který nás všechny pohání,  
a z nějž čiší nevyčerpatelná energie. Ve chvíli, kdy 
je oslaben, nebo se dokonce zastaví, jsou pacienti 
přiváženi k nám nebo my vyrážíme za nimi,“ říká 

paní Dana, instrumentářka, která získala ocenění 
za práci sestry v ambulanci. Její práce však je pře‑
devším na kardiochirurgickém sále. „Starám se  
o provoz stanice skládající se ze dvou operačních 
sálů. Úkolem celého kolektivu sanitářek, uklízeček 
a sester je připravit v rychlosti a přitom perfekt‑
ně sály na výkon. Záštitou sester je vždy přívětivá 
paní vrchní. Rychlost hraje zásadní roli, protože  

u nás jde vždy o život. Je to každodenní mravenčí 
a nekonečná práce celého kolektivu již zmíněných 
pracovníků včetně anesteziologů a chirurgů. Jen 

těžko se dá popsat pocit, když vidíte, jak ten mo‑
tor opět naskočí a jede a vy doufáte, že další lidský 
život je zachráněn.“ Kardiochirurgie je velmi pro‑
gresivní obor a jeho rozvoj je v posledních letech 
více než viditelný. To potvrzuje i paní Dana. „Dříve 
lidé mnohem častěji umírali na infarkt. Diagnosti‑
ka nebyla tak přesná anebo se pacient nedostal 
včas tam, kam měl. Dnes v rámci integrovaného 

systému se tito lidé bleskově dostávají na přes‑
ně zvolené místo. To je pro ně první výhra,“ 
dodává paní Pinkavová, pro niž tato práce zna‑
mená i celoživotní vzdělávání. „Maturitou to 
nekončí. Instrumentářky absolvují pomaturitní 
studium. Vzdělávat se v oboru musíme téměř 
nepřetržitě. Díky neuvěřitelnému rozvoji kardio‑
chirurgie se učíme pracovat se stále moderněj‑
šími přístroji, zvládat nové operační metody, 
nové výkony. Máme velkou výhodu v tom, že 
náš pan přednosta se usilovně snaží zavádět ty 
nejmodernější prvky přímo do praxe, a tím nás 
motivuje k dalšímu profesnímu rozvoji. Díky 
tomu je také kardiochirurgické centrum FNO 

na špičkové úrovni. Nemáme tedy šanci usnout 
na vavřínech,“ dodává paní Dana.

 Medailony zpracovala Lenka Hatlapatková

nikdy, ale naučí se alespoň nevnímat bolest kolem 
sebe tak intenzivně.“ 

byla to špatná práce, ale když se mi naro‑
dili synové, potřebovala jsem zaměstnání 
jen na ranní směny. Zkusila jsem práci na 
poště, ve školní kuchyni, u šicího stroje  
a pak jsem se dostala do krajské nemoc‑
nice v Zábřehu na místo sanitářky,“ popi‑
suje svou dlouhou cestu ke zdravotnictví 
paní Věra, rodačka z Ostravy, která z ne‑
mocnice málem odešla, nebýt náhody… 
„Zpočátku se mi práce na dětské klinice 
popravdě moc nezamlouvala, zahrnovala 
především pochůzky s pacienty, s odběry 
a tak podobně. Už jsem zvažovala, že zku‑
sím štěstí jinde. Ale pak si mě vyžádala na 

jeden měsíc na záskok tehdejší vrchní sestra z in‑
fekční kliniky. A tady už jsem zůstala. A jsem ráda. 
Práce mě baví a navíc je zde skvělý kolektiv.“ 
Úkolem paní Věry, která si postupem času udě‑
lala ošetřovatelský kurz, je každodenní dezinfekce 
pokojů, rozdávání jídla, případně krmení některých 
pacientů a samozřejmě jejich pravidelná hygiena. 
Zajišťuje také některé odběry biologického mate‑

riálu, případně glykemické odběry. Kromě toho 
má na starosti také úklid a dezinfekci ostatních 
prostorů. „Jsem ráda, že mohu nemocným při‑
spět  lepšímu komfortu a celkově příjemnějšímu 
pocitu z pobytu v nemocnici. Poslední roky pracuji 
na infekční JIP. Byla to pro mě změna, s níž jsem 
se těžko smiřovala. Nakonec jsem tady ale šťast‑
nější než na dětském infekčním oddělení, kde 
jsem začínala. Jsem mateřský lítostivý typ a při 
pohledu na nemocné děti, kterým jsem nemohla 
jinak pomoci než je umýt, nakrmit a chvíli si s nimi 
popovídat nebo je pohladit, mi bývalo smutno. Do‑
spělí pobyt v nemocnici berou jinak. A i když péče  
o ně je malinko náročnější než o děti, je mi s nimi 
dobře.“ Přestože paní Věra šla do zdravotnictví 
původně kvůli ranním směnám, začala postupně 
pracovat i o sobotách a nedělích a dnes na infekč‑
ní JIP pracuje na tři směny. „Synové jsou už do‑
spělí a na směny jsem si tak zvykla, že mi naopak 
vyhovují. Volný čas trávím většinou se svoji velkou 
rodinou, protože kromě dvou synů a vnuků mám 
maminku, tři sourozence a kmotru.“
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V loňském roce se spolupráce Krevního centra 
FNO a FC Baník značně prohloubila. Kromě nej‑
různějších aktivit, k nimž patřila také mikulášská 
nadílka v Klinice dětského lékařství FNO, darovali 
svou krev v prosinci hned čtyři hráči. Vše proběhlo 

v naprostém pořádku, takže nic nebrání tomu, 
aby úspěšná spolupráce pokračovala i v letošním 
roce. Mimo jiné se plánuje také autogramiáda hrá‑
čů. 
 ‑ red ‑
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TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Axel Springer 
Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
www.ringierprint.cz

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

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

V lednu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Eva Valoušková
Jaroslava Dlabalová
Irena Beuková
Bc. Jana Jurčíková
Bohumila Jaskulová

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

OSOBNÍ PŘEPRAVA
odvozy pacientů, lékařů, dětí..

Tel.: 604 900 793
www.vic-nez-jen-preprava.cz

 Pronajmu dvoupokojový byt po celkové re‑
konstrukci, 58 m2, zánovní kuchyňská linka, 
zánovní koupelna včetně automatické prač‑
ky, vybavený obývací pokoj. Internet, UPC. 
Pěkný, v cihlové zástavbě v Ostravě‑Porubě 
(u oblouku) v ulici Gustava Klimenta. Nutno 
vidět, volný ihned. Kontakt: 732 912 312.

 Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný byt 
1+kk s balkonem v O.‑Porubě v ul. Jana Šou‑
pala. Pokoj rozdělen zídkou na spací a obývací 
část, vše nové ‑ nutno vidět. Volný od 3/2012. 
Cena 6000 Kč vč. služeb. Kontakt: 605 545 064. 

 Pronajmu byt 3+1 v Ostravě‑Porubě nad Du‑
hou, nezařízený, nová kuchyňská linka, plasto‑
vá okna, zateplení. Nájem 8 000 Kč, volný do 
3‑4/2012. Kontakt: 733 289 009.

 Pronajmu pěkný, nezařízený byt 2+1, 58 m2, 
v blízkosti nemocnice, ul. Dvorní, Ostrava‑Poru‑
ba, nejlépe dlouhodobý pronájem, 6500 Kč/mě‑
síc, dvouměsíční kauce. Kontakt: 720 200 304.

 Prodám dvougenerační rodinný dům 6+2, Měs‑
to Albrechtice (Bruntál). Celková plocha 1019 
m2, užitková plocha 245 m2. Garáž, zahrada, 
zahradní chatka, skleníky. Cena 1 500 000 Kč.
Kontakt: 604 626 785.

 Pronajmu byt 1+1 o celkové ploše 42,4 m2 
v Ostravě‑Porubě, ul. Dvorní. Cena 6500 vč. 
služeb. Kontakt: 556 425 099; 774 832 781.

 Prodám novou knihu Bike manual, původní 
cena 499 Kč, nyní 200 Kč, dále funkční mag‑
netický rotoped  Kettler Opal 507 s digitálním 
panelem a 8 stupni zátěže. Původní cena 4900 
Kč, nyní 1000 Kč. Kontakt: sms na 731 877 390.

Inzerce zdarma

Nabízíme rekondiční a regenerační služby

Klinika léčebné rehabilitace FNO i v tomto roce 
nabízí zaměstnancům FNO (pojištěncům VZP) 
možnost obdržet poukaz na rekondiční a regene‑
rační služby. Poukazy, tentokrát ve vyšší hodnotě 
700 korun, jsou vydávány v lůžkové části Kliniky 
léčebné rehabilitace FNO u referentky Jany Po‑
lachové od 9. ledna 2012 v pracovních dnech 
v době od 8 do 10 hodin a od 13.30 do 14.30 
hodin. Pokud máte o poukaz, který je platný tři 
měsíce od vystavení, zájem, stačí s kartičkou po‑
jišťovny (bez ní nelze poukaz vydat) přijít na Klini‑
ku léčebné rehabilitace. Vydávání poukazů bude 
ukončeno 31. ledna 2012, doporučujeme neotá‑
let a také příliš neváhat s výběrem rekondičních 
a regeneračních služeb. Jejich nabídka v moderně 
zrekonstruovaných prostorách rehabilitační ambu‑
lance v přízemí v traktu polikliniky FNO je opravdu 
široká.

Více informací a harmonogram cvičení najdete také na webových stránkách kliniky: 
http://www.fno.cz/klinika‑lecebne‑rehabilitace/cviceni‑pro‑verejnost 

Kontakt, informace a objednávky můžete vyřídit na telefonním čísle  597 372 040.

Také můžete využít možnosti osobních objednávek v šatně pacientů v době od 7 do 20 hodin.

Zaměstnancům, kteří jsou pojištěnci jiných pojišťoven, bychom rádi nabídli možnost čerpání stej‑
ných služeb z příspěvku FKsP. S potěšením vás u nás uvítáme a věříme, že se k nám budete 
rádi vracet.  

Kolektiv Kliniky léčebné rehabilitace

Hráči Baníku v rolích dárců krve

Nabízíme velký výběr pohybových aktivit 
a cvičení:

 v tělocvičně: power joga, prevence bo‑
lesti zad – SM systém, cvičení na bosu, 
cvičení na míčích, pilates a mnoho dal‑
ších,

 v bazénu: aqua gymnastika, aqua aero‑
bic, aqua zumba, orient, aqua fitness, 
kurzy plavání, volné plavání,

 rekondiční procedury: rotoped a elekt‑
rický chodník,

 příjemné regenerační služby: masážní 
vana Royal a Biaritz, infrasauna, teplé či 
rašelinové obklady,

 možnost zakoupení permanentek na 
cvičení.

V lednu slaví významné životní jubileum naši 


