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Jednoznačně nás čeká rok, který bude pro všech-
ny české nemocnice a tedy i pro Fakultní nemoc-
nici Ostrava z ekonomického pohledu nesmírně 
těžký. Na jedné straně se nám v podstatě vůbec 
nezvyšují příjmy od zdravotních pojišťoven a na 
druhé straně dochází k výraznému růstu nákladů. 
Mám na mysli především zvýšení daně z přidané 
hodnoty, což představuje zhruba 80 milionů ko-
run, a jako přímo řízená organizace ministerstva 
zdravotnictví musíme zajistit navýšení platů všech 
zdravotnických zaměstnanců o 6,25 procenta  
z tarifního platu. To nás bude stát více než 70 mi-

lionů korun. Právě mzdové náklady přitom byly už  
v loňském roce jedinou významnou nákladovou 
položkou, která výrazně překročila stanovený plán, 
a to o 20 milionů korun.

Pokračování na straně 3

Pod mikroskopem

Ekonomicky to letos bude hodně 
těžké… 
Ale dobrá loď se pozná v bouři
S ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatoplukem 
Němečkem hovoříme nejen o ekonomických vyhlídkách v roce 2012.

Ples se vydařil

Fotoreportáž z plesu přinášíme na straně 6.

MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel FNO

Den 
onkologických 
dětí
Na úspěch loňského premiérového Dne onkolo-
gických dětí s Hitrádiem Orion by měla navázat 
letošní akce, která se koná ve středu 15. února 
v Hotelu Park Inn Ostrava. Zábavné odpoledne 
pro děti a rodiče pořádá Dětská hematoonkologie 
FNO společně s partnery, kteří byli ochotni podat 
svou pomocnou ruku. Reportáž z akce přineseme 
v březnovém vydání Nemocničních listů.

Bonusový program pro zaměstnance

Naprostou novinkou mezi benefity poskytovaný-
mi zaměstnancům Fakultní nemocnice Ostrava 
je bonusový program, který bude premiérově od-
startován v letošním roce.

„To, že si nemocnice svých kvalitních zaměstnan-
ců váží, se mimo jiné odráží v mnoha již poskyto-
vaných zaměstnaneckých benefitech,“ konstatuje 
Ing. Tomáš Oborný, MBA, tiskový mluvčí nemoc-
nice. „Koncem loňského roku vznikl projekt s ná-
zvem Bonusový program pro zaměstnance. Jeho 
cílem je nabídnout našim zaměstnancům výhody 

v různých oblastech ži-
vota, od trávení volného 
času přes bankovnictví 
a pojišťovnictví až po 
vzdělávání a další akti-
vity. Proto jsme oslovili 
různé společnosti, které 
jednotlivé oblasti repre-
zentují, abychom na 
základě dohodnuté spo-
lupráce sjednali benefity 
pro naše zaměstnance. 
Vzhledem k tomu, že 
Fakultní nemocnice Os-
trava s více než třemi 
tisíci zaměstnanci patří  
k významným subjek-
tům a je uznávanou 

značkou nejen v Moravskoslezském kraji, jednání 
probíhala úspěšně.“
Každý zaměstnanec nemocnice v březnu obdrží 
informační brožurku, aby věděl, jaké výhody a kde 
může čerpat, a zaměstnaneckou kartu, kterou při 
čerpání slev může prokazovat svou příslušnost  
k fakultní nemocnici. „Bonusový program chce-
me nadále rozvíjet a v budoucích letech nabídku 
sjednaných výhod ještě více rozšířit. Chceme 
připravit portfolio spolupracujících firem tak, aby 
nabídka byla pro naše zaměstnance co nejvíce při-
tažlivá,“ uzavírá Ing. Oborný.

O kvalitě v roce 2011 očima hos-
pitalizovaných pacientů informu-

jeme na straně 5.

Cílem je zachovat naši nemocnici 
stabilní a silnou jako jistotu pro 

naše zaměstnance i pacienty.
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Lékařská fakulta OU informuje

Rok 2012, rok dalších úsporných opatření
Vážené kolegyně a kolegové,

máme za sebou další z „ekonomicky úspěšněj-
ších let“. Hospodářské výsledky minulého roku 
dopadly pozitivně a pohybovaly se v plánovaných 
intervalech. Byli jsme opět ekonomicky soběstač-
ní a navíc jsme zvládli vytvořit pro rok 2012 finanč-
ní rezervu.
Znovu musím pochválit vedení zdravotnických 
pracovišť a jejich zaměstnance za dodržování pře-
dem stanovených ekonomických parametrů! Kon-
trolovala jsem úspěšnost klinik, oddělení a ústavů 
v plnění nákladových limitů a jsem ráda, že můžu 
říci, že se rok od roku situace zlepšuje a kliniky 
jsou čím dál tím úspěšnější. Najdou se i případy, 
kde v ekonomice někde něco zaskřípe. K těmto 
pracovištím je pak přistupováno komplexně z cel-
kového pohledu poměru výkon – náklad. 
V loňském roce, více než v minulosti, překroči-
ly kliniky limity preskribci léčiv na recepty, a to  
i v případech neměnného objemu ambulantních 
výkonů. Upozorňuji, že limit pokuty, kterou si po-
jišťovna stáhne z překročené částky, je mnohem 
vyšší než v minulých letech.
Z ekonomického pohledu byla v loňském roce je-
diným černým puntíkem skutečnost, že VZP neak-
ceptovala opravné doklady, které jsme následkem 
vnitřní kontroly kódování pojišťovně předložili. 

Znamená to neuhrazení zhruba 26 mil. korun, jichž 
se budeme dále domáhat. 
Rok 2011 je již minulostí. Co nás čeká v tomto 
roce? V každém případě bude znamenat zhoršení 
ekonomické situace v oblasti zdravotnictví vůbec. 
Koncem minulého roku jsme aktuálně propo-
čítávali nejrůznější úhradové scénáře. Jen při-
pomínám, že rok 2012 je pro nás ještě o to ná-
ročnější, že dochází k nárůstů DPH o 4 procenta  
a dále k nárůstu osobních nákladů pro zdravotnic-
ké zaměstnance. První odhady poklesu tržeb byly 
děsivé. Konečná verze úhradové vyhlášky nako-
nec zaručila, že pokud budeme o něco více (asi 
o 5 procent) výkonnější, máme šanci sáhnout na 
příjmy, které odpovídají nárůstu asi o 2 procenta. 
Vyhláška má však jednu velkou skulinu, a tou je 
neošetřená výše zálohových plateb. VZP pro tento 
rok přistoupí ke snížení měsíčních zálohových pla-
teb o 5 procent oproti zálohám roku 2011 — jde  
o snížení o 6 milionů korun měsíčně. Tento po-
stup zdůvodňuje tím, že jí ubývá pojištěnců a že 
nejvyšší úbytek byl v minulém roce zaznamenán  
v Moravskoslezském kraji (minus 11 tisíc pojiš-
těnců). V našich ročních tržbách tento postup VZP 
znamená úbytek ve výši 72 mil. korun. Tato část-
ka není pro naši nemocnici zanedbatelná, jedná se  
o tvrdý pokles, který nám způsobí velký problém 
v udržení celkové vyrovnané platební hladiny ve 

smyslu zhoršení Cash Flow organizace. Dále hro-
zí, že nebudeme schopni udržet pravidelné měsíč-
ní vyrovnané hospodaření, tzn. reálně budeme do 
doby vyrovnání příjmu tvořit hospodářskou ztrátu. 
Tyto oba jevy jsou pro naši ambiciózní nemocnici 
po mnoha úspěšných letech velice nepříjemným 
zjištěním, které nejsme schopni sami plně korigo-
vat a usměrnit.
Proto tento rok bude rokem dalších úsporných 
opatření, budeme si muset vydělat na navýše-
ní mezd. I nadále budeme tlačit na dodavatele  
s cílem cenových úspor. Zdravotnická pracoviš-
tě budou limitována úspornějšími ukazateli. Při 
debatách o obměně zařízení budou mít přednost 
přístroje a materiály, které přinesou nemocnici 
rychlejší úspory a finance navíc.
Věřím, že všichni chápete složitou ekonomickou 
situaci, která nás čeká. Vnímejte prosím i neopo-
menutelný fakt, že vedení nemocnice dělá vše 
pro to, aby naše organizace zůstala i přes všechny 
tyto problémy vaším stabilním a spolehlivým za-
městnavatelem, na kterého můžeme být právem 
všichni pyšni.
Do roku 2012 vám přeji pevné zdraví, dobré nervy 
a kvalitní mezilidské vztahy.

Ing. Petra Lampartová
náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance

Spolupráce na projektech ESF
V lednu loňského roku proběhl ve FNO seminář. 
Zástupci klinických pracovišť zde byli seznámeni 
s možnostmi spolupráce s LF při realizaci projektů 
ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, který řídí MŠMT. Účastníci 
semináře byli informováni o možnostech čerpání 
finančních prostředků z fondů ve vazbě na výuku 
studentů LF, která bude probíhat na klinických 
pracovištích. Výstupem nabídnuté spolupráce je 
projekt Modernizace — Diverzifikace – Inovace, 
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0247. Z požadavků, 
které projektové oddělení obdrželo z některých 
pracovišť FNO, mohly být do projektové žádosti 
zapracovány pouze ty, které mají bezprostřední 
vazbu na výuku. Při přípravě žádosti bylo nutné re-
spektovat také limity pro tvorbu rozpočtu, zejmé-
na omezení v oblasti investic a stavebních úprav. 
Cílem projektu je posílit spolupráci LF OU a FNO 
při zajištění výuky a posílit připravenost klinických 
pracovišť pro realizaci výuky. Z finančních pro-
středků, které se podařilo získat, budou nakoupe-

ny například výukové modely, videokonferenční 
zařízení, simulátor pro nácvik porodu, kamery  
a podobně. V rámci realizace projektu bude mož-
né vycestovat do zahraničí na odborné konferen-
ce, zajistit překlady odborných textů a v omezené 
míře nakoupit odbornou literaturu. Projekt byl za-
hájen v lednu 2012 a bude ukončen v roce 2014. 
Řešitelem projektu je doc. MUDr. Arnošt Martí-
nek, CSc., děkan LF a přednosta Interní kliniky 
FNO. Hlavním koordinátorem pro spolupráci s LF 
je Bc. Jiří Hynčica, referent pro vědu a výzkum.
Projekt Modernizace - Diverzifikace – Inovace 
není prvním projektem, který LF ve spolupráci 
s FNO řeší. V květnu letošního roku bude ukon-
čen projekt Trenažéry terénních situací, reg. č.: 
CZ.1.07/2.2.00/07.0323. Řešitelem projektu je 
MUDr. Igor Dvořáček, PhD., přednosta Ústa-
vu soudního lékařství. Z finančních prostředků 
projektu byla provedena rekonstrukce suterénu  
v budově Ústavu soudního lékařství, ve kte-
rém byly vybudovány trenažéry pro výuku stu-

dentů oboru Společenská patologie a logistika 
terénních rizikových situací. Na jaře 2011 bylo 
zahájeno řešení projektu MED-KA-NET, reg. č.: 
CZ 1.07/2.4.00/17.0113, jehož cílem je zasíťo-
vat pracoviště, která mají praktickou zkušenost  
s hromadnými haváriemi a přírodními katastrofa-
mi. Odborným garantem projektu je doc. MUDr. 
Leopold Pleva, CSc., přednosta Traumatologické-
ho centra FNO. V listopadu loňského roku byl při-
praven projekt Otevřená síť partnerství mezi LFOU 
a aplikační sférou, reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0221, 
jehož cílem je získat finanční prostředky na pod-
poru praktické výuky studentů oboru všeobecné 
lékařství a rozvinout spolupráci s Klinikou dětské 
neurologie FNO v oblasti výzkumu spánku. Roz-
hodnutí o přidělení finančních prostředků nebo 
zamítnutí projektu bude zveřejněno na webových 
stránkách MŠMT v květnu letošního roku.

PhDr. Ivana Fialová
vedoucí projektového oddělení LF OU

Na zlepšení kvality života těžce 
sluchově postižených v Morav-
skoslezském kraji byla zaměře-
na Bílá sobota, která proběhla  
v otorinolaryngologické ambulan-
ci 4. února. „Šlo nám především 
o vyhledání těžce sluchově posti-
žených dospělých, jejichž kvalitu 
života by mohly podstatně zlepšit 
kochleární implantáty nebo BAHA 
sluchadla,“ říká MUDr. Eva Havlí-

ková z Otorinolaryngologické kliniky FNO. Ambu-
lanci navštívilo třicet šest pacientů. „Dva z nich 
jsou kandidáty na BAHA sluchadlo, tři na kochleár-
ní implantát,“ pokračuje MUDr. Havlíková. „Mezi 
těmito třemi je například šestnáctiletý chlapec, 
jehož snem je vystudovat lékařskou fakultu. Jeho 
sluch se však postupně zhoršuje a kochleární im-
plantát by pro něj byl do budoucna ideálním řeše-
ním.“ Naprostá většina pacientů dostala doporu-
čení na foniatrii k odzkoušení sluchadel.

Bílá sobota
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Ekonomicky to letos bude hodně těžké… 
Ale dobrá loď se pozná v bouři

Pokračování rozhovoru s MUDr. Svatoplukem Ně-
mečkem ze strany 1

Informace, že příjmy nemocnice letos prakticky 
neporostou, je ale překvapivá. Všude se uvádí, že 
příjmy nemocnic se letos zvyšují…

Podobné nepřesné a někdy hrubě zkreslené infor-
mace v některých médiích mě opravdu dopalují. 
Reálně to vypadá tak, že úhradová vyhláška nám 
teoreticky umožňuje růst objemu péče zhruba 
o 2 procenta, na druhé straně ale dochází k po-
klesu úhrad části ambulantních výkonů i výkonů 
komplementu. A kapitolou samou o sobě je pří-
stup Všeobecné zdravotní pojišťovny, která hledá 
jakýkoliv důvod, aby nám sebrala peníze. A někdy 
už jde opravdu o naprostou svévoli! A obrana je 
velmi těžká.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Klidně hned několik! VZP nám například odmítla 
uhradit péči za pojištěnce, kteří k ní přešli po fúzi 
se zaniklou pojišťovnou Média. Jedná se o 16 mili-
onů korun. VZP také odmítla, navzdory všem před-
chozím pravidlům, přijmout tzv. opravné dávky za 
péči vykázanou systémem DRG za rok 2010. Zde 
se jedná o 24 milionů korun! Předpokládám, že 
vše nakonec skončí naší soudní žalobou vůči VZP. 
Vrcholem všeho ovšem je, že nám VZP zhruba 
koncem ledna oznámila, že s ohledem na úbytek 
počtu jejích pojištěnců nám pro letošní rok sníží 
pravidelné měsíční platby o 5 procent oproti loň-
skému roku! Za celý rok 2012 tak od VZP dosta-
neme o 75 milionů méně než loni!!! VZP zneužila 
toho, že úhradová vyhláška ministerstva zdravot-
nictví letos vůbec poprvé výši záloh nestanovuje. 

Řekl jste, že velkým problémem byl už v loňském 
roce obtížně kontrolovatelný růst mzdových ná-
kladů. Jak se tedy v této souvislosti nemocnice 

vyrovná s nárůstem platů zdravotnic-
kých zaměstnanců o 6,25 procenta z 
tarifu, které nařídil ministr Heger?

Vyrovnat se s tím samozřejmě nějak 
musíme, i když to s sebou nese růst 
nákladů o 70 milionů korun. Jak už 
jsem řekl, příjmy od pojišťoven prak-
ticky nerostou. Růst daně z přidané 
hodnoty ve výši zhruba 80 milionů 
korun řešíme tak, že se její dopad sna-
žíme přenést na naše dodavatele, a to 
dalším snížením ceny. Nařízený ploš-
ný růst mezd jsme proto byli nuceni 
aspoň zčásti kompenzovat zvýšením 
efektivity práce. To přinese úsporu 
kolem 20 milionů korun. Kromě jiné-
ho jsme byli nuceni restrukturalizovat 
systém lékařských služeb. Na někte-
rých pracovištích tak dochází ke zkrá-
cení pohotovostí, někde se redukuje 
počet sloužících a některá pracoviště 
služby spojují. S primáři a přednosty 
jsme domluveni, že nový systém slu-
žeb budeme průběžně monitorovat 
a vyhodnocovat. A pokud to bude 
potřebné, tak nejpozději v pololetí 

provedeme změny. Možná se ukáže, že některé 
služby bude nutné posílit, nebo je naopak zefektiv-
nit tam, kde změny zatím neproběhly. Kromě toho 
ale velkou pozornost věnujeme a věnovat budeme 
dopadům na platy lékařů na těch pracovištích, kde 
došlo k výraznější redukci služeb. Na jedné stra-
ně je jistě dobře, že při poklesu přesčasové práce 
budou mít více volného času, na druhé straně ale 
rozhodně nechceme, aby se jim nějak výrazně 
snížil celkový plat. Situaci na jednotlivých praco-
vištích vyhodnocujeme a tam, kde to bude nutné, 
tyto dopady zmírníme. 

A co přinese zavedení smluvních platů u lékařů ve 
13. a 14. platové třídě?

Smluvní platy nejsou nějakým zásadním opat-
řením v rámci mzdové politiky. Jde jen o to, že  
v letošním roce mají plnou zodpovědnost za ob-
jem financí určených na mzdy zaměstnanců dané-
ho pracoviště přednostové a primáři, resp. vrchní 
sestry. A aby mohli především u lékařů dávat prů-
běžně odměny bez obav z toho, že se jim to odrazí 
v mnohem dražší přesčasové práci, je zde nástroj 
smluvních platů. Samozřejmě, že vše záleží na do-
hodě mezi přednostou či primářem a jednotlivými 
lékaři. Nutnou podmínkou je zde vzájemná důvěra. 

 Co zásadního nás v letošním roce ještě čeká?

 Za důležitý úkol považuji i nutnost úprav celého 
systému firemních strategií i strategií jednotlivých 
pracovišť v důsledku rychle se měnících vnějších 
podmínek. Je možné, že některé naše záměry bu-
deme muset posunout v čase, ale cíl by nám měl 
být jasný. A neměli bychom kvůli ekonomickým 
starostem zapomínat na ostatní klíčové cíle, kde 
jsme v některých oblastech dosáhli opravdu vy-
nikajících výsledků. Mám na mysli například spo-
kojenost našich pacientů, i když tady je pořád co 
zlepšovat. Nebo výbornou kvalitu našich klíčových 
procesů, potvrzenou akreditací JCI. Chceme také 
pomoci naší nové lékařské fakultě obhájit akredi-
taci. Bude to mimo jiné znamenat potřebu urych-
lených habilitací přednostů klíčových klinik, pokud 
ji doposud nemají. Na druhé straně samozřejmě 
naše spolupráce s lékařskou fakultou nesmí naru-
šit funkční a jednotné řízení naší nemocnice.

Máte pro zaměstnance nemocnice nějaký vzkaz?

Nepochybuji o tom, že se se všemi nástrahami 
letošního roku úspěšně vypořádáme. Občas se 
přitom nevyhneme ne vždy populárním krokům. 
Ale cílem je zachovat naši nemocnici stabilní a sil-
nou jako jistotu pro naše zaměstnance i pacienty. 
Dobrá loď s dobrou posádkou se pozná především 
v bouři. A Fakultní nemocnice Ostrava dobrou lodí 
s dobrou posádkou je!
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Fakultní nemocnice Ostrava byla i v uplynulém 
roce úspěšným předkladatelem několika gran-
tových projektů. Za všechny jmenujme projekty  
z prostředků Moravskoslezského kraje, a to „Ote-
vřenou randomizovanou pilotní studii, posuzující 
bezpečnost a efektivitu endovaskulární léčby 
CCSVI-Chronické cerebrospinální venózní insufi-
cience u pacientů s RSM-roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní“ a „Přínos transkraniální sonografie  
a dalších neurozobrazovacích metod v diferenciál-
ní diagnostice Parkinsonovy choroby“. 
Dále se FNO podařilo získat grantovou podporu ve 
veřejné soutěži výzkumu, vývoje a inovací Tech-
nologické agentury ČR v oblasti podpory aplikova-
ného výzkumu a biotechnologií – projekty Sulgelix  
a CellSELect. 
V neposlední řadě se nemocnice stala spoluřeši-
telem grantových projektů z prostředků Minister-
stva školství mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 
Operačního programu vzdělávání pro konkurence-
schopnost ve spolupráci se Slezskou univerzitou 
v Opavě, projekt „Intenzifikace internacionálních, 
mezioborových a intersektorálních přístupů při 
studiu“, a s Univerzitou Palackého v Olomouci, 
projekt „Rozvoj vzdělávání a výzkumu v oblasti 
chemie a medicíny popáleninových stavů“. 
Fakultní nemocnice Ostrava je také úspěšným 
řešitelem dvou projektů ministerstva zdravotnictví 
(IGA – MZ ČR) z veřejné soutěže 2011 až 2015, 
a to „Epidemiologické a genetické frekvence slu-
chových vad“ a „Lymfový projekt ČR“.
Výsledky projektů zaslaných do grantové soutěže 
IGA – MZ ČR 2012 v loňském roce budou známy 
v druhé polovině února. Do této výzvy bylo za FN 
Ostrava přihlášeno 18 řešitelských a 8 spoluřeši-
telských projektů.
Také v letošním roce bychom se rádi zúčastnili 
řady grantových soutěží. Tradičně očekáváme 
podání několika projektů do grantové soutěže  
z rozpočtu Moravskoslezského kraje se zaměře-
ním na získání podpory pro mobilitu zahraničních 
odborníků na odborné setkání ve FN Ostrava.
V rámci vědecko-výzkumných aktivit FN Ostrava 
upevnila spolupráci s výzkumnými organizace-
mi nejen v Moravskoslezském regionu, ale také 

Vědecká a publikační činnost v roce 2011

Bodové hodnocení fakultních nemocnic jako výzkumných organizací v roce 2011

Název 
organizace

Celkový počet 
bodů

J-Článek 
v impaktova-

ném periodiku

J-Článek ve 
světové databázi 
SCOPUS, ERIH

J-Článek v čes-
kém recenzova-
ném časopise

B,C-kniha a 
kapitola 
v knize

D-Článek 
ve sborníku

P-Patent

Fakultní nemocnice Ostrava 5127,291 2 702,578 1 760,864 479,192 144,253 40,405 0,00

Fakultní nemocnice Olomouc 545,042 314,101 184,005 12,964 18,415 15,557 0,00

Fakultní nemocnice 
Hradec-Králové

9 295,290 6 129,870 2 182,857 566,656 358,533 37,829 19,546

Fakultní nemocnice na Bulovce 1 519,605 1 465,577 35,356 5,657 1,524 11,491 0,00

Fakultní nemocnice Plzeň 6 887,164 5 037,194 1 371,314 281,235 197,420 0,000 0,000

Fakultní nemocnice u sv. Anny 3 450,022 2 915,197 424,325 64,658 21,093 24,749 0,000

Fakultní nemocnice v Motole 17 979,378 15 080,568 2 025,343 482,076 340,061 38,453 0,000

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.vyzkum.cz

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom tímto 
poděkovali všem pracovištím Fakultní nemocnice 
Ostrava za vědeckou a publikační činnost v roce 

2011, která prokazuje stále vzrůstající trend. Získa-
ná institucionální podpora pro Fakultní nemocnici 
Ostrava jako výzkumnou organizaci bude vyplace-

na ve druhé polovině února a bude sloužit k další-
mu rozvoji vědy a výzkumu v naší nemocnici.

Publikační činnost ve FN Ostrava v období 2004—2010

Rok
B-Odborná 

kniha
C-kapitola v 

odborné knize
D-Práce ve 

sborníku WoS
J-článek v odbor-

ném periodiku
Celkem

2004 0 1 0 50 51

2005 2 6 0 89 97

2006 2 11 0 107 120

2007 1 8 0 126 135

2008 2 11 1 111 125

2009 1 18 0 133 152

2010 3 14 5 118 140

Olomouc 
Fakultní 

nemocnice 
Hradec-
Králové 

9 295,290 
 

6 129,870 
 

2 182,857 
 

566,656 
 

358,533 
 

37,829 
 

19,546 
 

Fakultní 
nemocnice na 

Bulovce 

1 519,605 
 

1 465,577 
 

35,356 
 

5,657 
 

1,524 
 

11,491 
 

0,00 
 

Fakultní 
nemocnice 

Plzeň 

6 887,164 
 

5 037,194 
 

1 371,314 
 

281,235 
 

197,420 
 

0,000 
 

0,000 
 

Fakultní 
nemocnice u 

sv. Anny 

3 450,022 
 

2 915,197 
 

424,325 
 

64,658 
 

21,093 
 

24,749 
 0,000 

Fakultní 
nemocnice v 

Motole 

17 
979,378 

 

15 080,568 
 

2 025,343 
 

482,076 
 

340,061 
 

38,453 
 0,000 

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách www.vyzkum.cz 

Publikační činnost ve FN Ostrava v období 2004- 2010 

Rok B-Odborná 
kniha 

C-kapitola v odborné 
knize 

D-Práce ve sborníku 
WoS 

J-článek v odborném 
periodiku Celkem 

2004 0 1 0 50 51 
2005 2 6 0 89 97 
2006 2 11 0 107 120 
2007 1 8 0 126 135 
2008 2 11 1 111 125 
2009 1 18 0 133 152 
2010 3 14 5 118 140 

        

         

 
v zahraničí. Byla zahájena úspěšná spolupráce  
s Methodist Hospital v Houstonu a Johns Hopkins 
School of Medicine v USA.
Po úspěšné akci Brokerage Event 2011 pokračuje 
spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj při 
přípravě Edukačního centra Traumatologie ve FN 
Ostrava. 

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., 
náměstek ředitele pro vědu a výzkum 

a 
RNDr. Kateřina Vítková, 

koordinační a projektový pracovník 
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Kvalita očima hospitalizovaných pacientů v roce 2011 

 

V loňském roce se uskutečnila již dvanáctá vlna výzkumu Kvalita očima pacientů. Tento výzkum 

pravidelně probíhá od roku 2006 v jarním a podzimním období ve standardních stanicích 

naší nemocnice. V roce 2011 jsme dosáhli historicky nejlepšího výsledku: souhrnný index 

spokojenosti dosáhl hodnoty 83,8 procenta (v roce 2010 činil index 82,8 procenta). Rovněž 

poprvé obě rozhodující profesní skupiny, sestry a lékaři, byly hodnoceny významně 

nadstandardně. Nemocnice si udržela nejvyšší ratingové hodnocení A+ a splnila podmínky 

pro udělení certifikátu Spokojený pacient ve všech třech relevantních kategoriích (lůžkové 

zařízení, sestry a lékaři).  

Souhrnná spokojenost a spokojenost s lékaři a se sestrami: 

 

 

 

Celkový pozitivní výsledek se projevil i v jednotlivých dimenzích spokojenosti. 

Spokojenost podle jednotlivých dimenzí: 

 

spokojenost s lékaři 

spokojenost se sestrami 

souhrnná spokojenost 

77,5

80,1

82,7

81,9

82,9

83,3

89,5

91,7

79,5

80,6

83,4

83,6

84,0

85,3

90,1

90,5

60 70 80 90 100

citová opora

tělesné pohodlí

koordinace a integrace
péče

respekt, ohled, úcta

informace a komunikace

přijetí do nemocnice

propuštění a
pokračování péče

zapojení rodiny

2011

2010

 

Sedm z osmi dimenzí překračuje 80procentní hranici a poslední ji už přímo atakuje. Dobrou 

zprávou je i to, že se daří zlepšovat problematické indikátory: „respekt, ohled a úcta“ a 

„citová opora pacientů“. 

Z jednotlivých útvarů se nejvíce zlepšilo (statisticky významně) oddělení kožní, oddělení 

kardiovaskulární A a chirurgická klinika A. Prostého zlepšení dosáhla většina oddělení, 

významné zhoršení nebylo zaznamenáno na žádném pracovišti. 

Za pozornost stojí skutečnost, že se podařilo zlepšit hodnocení mladých a vzdělaných. Obě tyto 

sociodemografické skupiny jsou klíčové pro budoucí hodnocení spokojenosti s kvalitou péče 

a obvykle bývají nejkritičtější. 

Nelze opomenout ani skutečnost, že nemocnice dosáhla dobrých parametrů sběru dat. Návratnost 

dotazníků činila 72 procent a podíl nezařazených pacientů byl hluboko pod povoleným 

maximem devět a půl procenta (dosáhl 6,5 procent). 

Závěrečná zpráva z výzkumu je zveřejněna na naší webové stránce (O nemocnici – Kvalita očima 

pacientů). 

PhDr. Petr Reimer 

vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance 

 

Kvalita v roce 2011 očima hospitalizovaných pacientů
V loňském roce se uskutečnila již dvanáctá vlna 
výzkumu Kvalita očima pacientů. Tento výzkum 
pravidelně probíhá od roku 2006 v jarním a pod-
zimním období ve standardních stanicích naší 
nemocnice. V roce 2011 jsme dosáhli historicky 
nejlepšího výsledku: souhrnný index spokojenosti 
dosáhl hodnoty 83,8 procenta (v roce 2010 činil 
index 82,8 procenta). Rovněž poprvé obě rozho-
dující profesní skupiny, sestry a lékaři, byly hod-
noceny významně nadstandardně. Nemocnice si 
udržela nejvyšší ratingové hodnocení A+ a splnila 
podmínky pro udělení certifikátu Spokojený paci-
ent ve všech třech relevantních kategoriích (lůžko-
vé zařízení, sestry a lékaři).

Souhrnná spokojenost a spokojenost s lékaři a se sestrami:

Celkový pozitivní výsledek se projevil i v jednotlivých dimenzích spokojenosti.

Spokojenost podle jednotlivých dimenzí:

Sedm z osmi dimenzí překračuje 80procentní hra-
nici a poslední ji už přímo atakuje. Dobrou zprávou 
je i to, že se daří zlepšovat problematické indiká-
tory: „respekt, ohled a úcta“ a „citová opora pa-
cientů“.
Z jednotlivých útvarů se nejvíce zlepšilo (statistic-
ky významně) oddělení kožní, oddělení kardiovas-
kulární A a chirurgická klinika A. Prostého zlepšení 
dosáhla většina oddělení, významné zhoršení ne-
bylo zaznamenáno na žádném pracovišti.
Za pozornost stojí skutečnost, že se podařilo zlep-
šit hodnocení mladých a vzdělaných. Obě tyto so-
ciodemografické skupiny jsou klíčové pro budoucí 
hodnocení spokojenosti s kvalitou péče a obvykle 
bývají nejkritičtější.
Nelze opomenout ani skutečnost, že nemocnice 
dosáhla dobrých parametrů sběru dat. Návratnost 
dotazníků činila 72 procent a podíl nezařazených 
pacientů byl hluboko pod povoleným maximem 
devět a půl procenta (dosáhl 6,5 procenta).
Závěrečná zpráva z výzkumu je zveřejněna na naší 
webové stránce (O nemocnici – Kvalita očima pa-
cientů).

PhDr. Petr Reimer
vedoucí oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance

Koncentrujeme nejkvalitnější, ale zároveň  
i nejnáročnější péči, a tím pádem i nejdražší…
MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA, náměstka ře-
ditele pro strategii, jsme se zeptali, co čeká FNO  
v nejbližší době a jaká je strategie vedení nemoc-
nice na léta následující… 
Hned na začátek bych rád podotkl, že strategie 
nemocnice se připravuje zhruba na pět a více let 
dopředu. Vždy je však nutné ji aktualizovat podle 
dané situace. Jestliže jsou na základě strategie  
z roku 2008, který byl jednoznačně jedním z nej-
úspěšnějších v posledním období, naplánovány 
na příští léta větší investice, je nutné vše zno-
vu zvážit. Všichni víme, že situace se změnila  
a nemůžeme si dovolit investovat příliš, na druhé 
straně nemá cenu nemocnici jen udržovat, rozvoj 
nemůžeme úplně zastavit. Musíme jít dál. Takže 
je nutné v rámci aktualizace strategického plánu 
vždy nalézt tu správnou cestu. V letošním roce se 
proto zaměříme na několik faktorů. V první řadě 
na úplnou novinku, která platí od 1. ledna 2012,  
a tou jsou nadstandardní zdravotní služby. Původ-
ně jsme si od této novinky hodně slibovali, bohu-
žel legislativa je velmi konzervativní a nedovolila 
nám rozvinout projekt v takové šíři, v jaké jsme 
zamýšleli. Vedení jednotlivých klinik přišlo se 
spoustou skvělých nápadů, ale náš optimismus 

narazil na literu zákona a jeho právní výklad, takže 
musíme být trpěliví a doufat, že třeba časem… 
Další cestou jsou investice do oblastí s velkým 
růstovým potenciálem, jako je angiologie. Rádi 
bychom zde vybudovali s ohledem na velkou vy-
tíženost druhou moderní angiolinku. Investovat 
chceme také do růstu Oční kliniky FNO. Na trhu 
je stále dost pacientů, kteří potřebují oční ope-
race a refrakční chirurgii. A v tomto případě jde  
z velké části o platby v hotovosti, což je okamži-
tý přínos pro nemocnici. V neposlední řadě vidí-
me obrovský potenciál také v oblasti psychiatrie, 
kterou bychom rádi lépe podchytili a pomohli jí  
v modernizaci a rozšíření. Ať chceme nebo ne, 
duševních chorob přibývá a poptávka po hospi-
talizaci je nenasycena. Připravuje se proto rekon-
strukce pavilonu Kliniky tuberkulózy a respiračních 
nemocí, kde bude mít psychiatrické oddělení 
podstatně větší a komfortnější prostory. Pocho-
pitelně se zmodernizuje i samotná klinika TRN  
a v horním patře budou vybudovány ambulantní 
prostory pro klinickou hematologii. Já osobně 
mám velký zájem o vybudování pracoviště pozit-
ronové emisní tomografie (PET) v Klinice nukleární 
medicíny FNO. Dále by mělo dojít k přístavbě pavi-

lonu péče pro matku a dítě. Zkrátka na to, že je krize 
a peněz není nazbyt, to není úplně málo, řekl bych. 
Na jaké parametry kladete důraz při tvorbě strate-
gie nemocnice?
Vždy vycházíme z poslání nemocnice. Pokud 
chceme být největším a nejlepším lídrem v obo-
ru, tak všechno ostatní tomu musíme podřídit,  
i strategii. Naše nemocnice staví na kvalitě posky-
tované péče. Máme zde specializovaná centra – 
traumacentrum, centrum onkologické, kardiovas-
kulární, cerebrovaskulární. Popáleninové centrum 
je jedním ze dvou v České republice, máme zde  
i jedinou moderní infekční kliniku v kraji, celou 
řadu dalších pracovišť s unikátním postavením  
v regionu či republice, světovou akreditaci kvality  
a mohl bych pokračovat dále. Mezi nemocnicemi 
patříme ke špičce a koncentrujeme tu nejkvalitněj-
ší, ale zároveň tu nejnáročnější péči, a tím pádem 
i nejdražší. A tomu musíme přizpůsobit strategii, 
ať už na úrovni nemocnice nebo na úrovni kon-
krétních oddělení. V následujících letech je proto 
nutné myslet hlavně na to, že každá investice do 
modernizace a zkvalitňování péče si na sebe musí 
takzvaně vydělat. Jedině tak z této krize vyjdeme 
jako vítězové. 

2011

2010
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Organizační změnou 
platnou od 1. úno-
ra 2012 se Ústav 
klinické biochemie 
FNO stal Oddělením 
klinické biochemie  
a společně s Oddě-
lením klinické hema-
tologie a Oddělením 
klinické farmakolo-
gie se k tomuto datu 
integroval do Ústavu 

laboratorní diagnostiky FNO. Ten tak získává kre-
dit uceleného moderního pracoviště, které kon-
soliduje multidisciplinární laboratorní provozy pro 
biochemické, hematologické a imunoanalytické 
laboratorní analýzy a speciální metody stanovení 
léků s 24hodinovým provozem. „Na tento krok 
se nejen klinická biochemie, ale i ostatní oddělení 
připravovaly prakticky několik let. V rámci projektu 
proběhly postupně modernizace prostorů, v nichž 
se všechna tři oddělení nacházejí, vybudován byl 
centrální příjem biologického materiálu, zmoderni-
zováno přístrojové vybavení. Cílem této integrace 
bylo především zefektivnění práce po stránce per-
sonální i v oblasti přístrojového vybavení. A to se 
nám podařilo,“ vysvětluje RNDr. Zdeněk Švagera, 
Ph.D., který je od 1. dubna 2011 primářem Oddě-

lení klinické biochemie FNO. „Integrace tří labora-
toří pod jeden ústav sníží provozní náklady a zvýší 
produktivitu práce. Základním krokem bylo zpro-
voznění centrálního příjmu biologického materiá-
lu, který jednoznačně přispěl k větší operativnosti  
a hlavně rychlosti zpracování jednotlivých poža-
davků na laboratorní vyšetření,“ pokračuje RNDr. 
Švagera. V současné době centrální příjem denně 
příjme zhruba tisíc vzorků biologického materiálu. 
Minimalizuje se počet odběrů, často z jediného 
odběru je získáno maximum údajů potřebných pro 
diagnostiku a monitorování další léčby pacienta. 
Tato změna podstatně přispěla k většímu kom-
fortu pacientů a uživatelů laboratorních služeb. 
Největší množství vzorků zpracovává právě Oddě-
lení klinické biochemie. „Máme zde pět úseků – 
úsek automatizované analýzy, imunoanalytických 
metod, analýzy likvoru, vnitřního prostředí a spe-
ciálních metod. Poskytujeme základní a speciali-
zovaná biochemická vyšetření z biologických ma-
teriálů, tedy z krve, moči, mozkomíšního moku, 
dalších tělesných tekutin a biologických mate-
riálů, a také konzultační služby v oblasti klinické 
biochemie,“ popisuje základní činnost Oddělení 
klinické biochemie RNDr. Švagera, absolvent UP 
v Olomouci, oboru analytická chemie. Ten se ke 
klinické biochemii dostal trochu nepřímo. „O che-
mii jsem se začal zajímat na gymnáziu, a proto 

jsem se rozhodl studovat analytickou chemii. Po 
absolutoriu jsem však zjistil, že nejperspektivnější 
aplikace analytické chemie jsou zejména v bio-
chemii. Z tohoto důvodu jsem zahájil doktorand-
ské studium (Ph.D.) právě na Lékařské fakultě UP  
v Olomouci v Ústavu lékařské chemie a bioche-
mie. A dodnes toho nelituji, naopak. V bioche-
mii prostě všechno souvisí se vším, je to krásná  
a komplexní věda. Do FNO jsem nastoupil v břez-
nu 2003, kdy jsem byl přijat do funkce vedoucího 
úseku speciálních metod, a nyní zde pracuji ve 
funkci primáře oddělení.“ A jaké plány má nový 
primář Oddělení klinické biochemie do budoucna? 
„Od počátku jsem měl dvě priority: pokračovat ve 
stabilizaci hospodaření OKB a podporovat rozvoj 
vědy a výzkumu na našem pracovišti. V obou ob-
lastech se nám díky silnému a schopnému kolekti-
vu začíná dařit. Naše oddělení je špičkou ve svém 
oboru v regionu i v republice a také tvůrcem a spo-
lutvůrcem mnoha důležitých vědeckých projektů. 
A já si moc přeji, abychom v tomto úsilí nepolevo-
vali. Pokrok v této oblasti jde neuvěřitelně kupře-
du a my musíme umět držet tempo. S tím souvisí 
také celoživotní vzdělávání všech našich pracov-
níků,“ dodává na závěr RNDr. Zdeněk Švagera, 
Ph.D., který se rovněž významně podílí na výuce 
klinické biochemie mediků a jiných zdravotnických 
pracovníků Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Představujeme...

Biochemie je krásná a komplexní věda

Reprezentační ples Fakultní nemocnice Ost-
rava, který 4. února roztančil Clarion Congress 
Hotel Ostrava, se vydařil. „Pozvání na ples, kte-
rý úvodním slovem zahájil ředitel naší nemoc-
nice (foto 1), přijalo mnoho významných osob-
ností našeho kraje, mezi nimi i europoslanec 
Evžen Tošenovský (foto 2) a generální ředitel 

společnosti Vítkovice Jan Světlík s chotí,“ vra-
cí se k plesu tiskový mluvčí nemocnice Tomáš 
Oborný. Hostem večera byl Kamil Střihavka,  
k tanci a poslechu hrála kapela Kvatro a na své 
si přišli i milovníci evergreenů v podání Praskání 
Rosti Petříka.

Ples se vydařil

(foto 1)

(foto 2)

(foto 3)

(foto 4)

Pohled na program Erasmus ze dvou stran
Koncem loňského roku absolvovala Mgr. Lenka 
Krupová, nová vrchní sestra kožního oddělení,  
v rámci programu Erasmus/Sokrates-Teaching 
mobility zahraniční stáž v Holandsku, na niž ji vy-
slala Slezská univerzita v Opavě. Cílem bylo na-
čerpání zkušeností a inspirace z výuky studentů 
oboru Ošetřování v jiné zemi. „V rámci týdenního 
pobytu na partnerské univerzitě v Holandsku jsem 
se setkala s představiteli University Guesthouse. 
Účastnila jsem se aktivně přednášek a měla jsem 
možnost proniknout do systému studia na této 
škole. V rámci pobytu jsme společně s kolegyní 

navštívily také Groningen University Hospital (uni-
verzitní nemocnici v Groningenu) a Blauwborgje 
(domov důchodců),“ popisuje stáž Mgr. Krupo-
vá, která program Erasmus zná i z druhé strany. 
„Když jsem v letech 2010 a 2011 spolupracovala 
s Ostravskou univerzitou, chodili k nám na ARK 
– JIP, kde jsem pracovala do loňského prosince, 
na praxi zahraniční studenti z Lotyšska a Španěl-
ska. Zpočátku bylo velmi těžké vysvětlovat jim  
v cizím jazyce před kolegyněmi, lékaři i pacienty, 
co dělám, proč to dělám a jak je třeba dělat urči-
té úkony správně… Zároveň jsem chápala, že ani 

pro ně není vůbec jednoduché ošetřovat pacien-
ty, jejichž rodné řeči nerozumí. Proto jsem moc 
ráda, že jsem díky své stáži měla příležitost zjistit, 
v jakých podmínkách absolvují naši studenti praxi  
v holandské nemocnici a na co mám připravit stu-
denty, kteří se sem teprve chystají. Byla to pro 
mne velmi zajímavá zkušenost plná nových pod-
nětů především v oblasti výuky, které se věnuji 
na Slezské univerzitě v Opavě. Zaujalo mě však 
i prostředí nemocnice, vybavenost pokojů, dob-
rovolnické programy pro děti i dospělé pacienty 
nebo třeba množství mužů v roli sester.“
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Po základní škole měla jasno. Na vysokou školu 
nikdy nepůjde. A této představě společně s rodi-
či přizpůsobila i výběr střední školy… Maturovala  
v roce 1998 na Střední zdravotnické škole v Opa-
vě. Jenže navzdory svému prvotnímu přání hned 
pokračovala dál v bakalářském studiu na Univer-
zitě Palackého v Olomouci, obor Ošetřovatelství. 
Dnes má Mgr. Lenka Krupová ukončeno i magist-
erské studium v oboru Management zdravotnictví 
na stejné univerzitě. „Po škole jsem nastoupila 
do FNO na Anesteziologicko-resuscitační kliniku. 
Přála jsem si začít od toho nejtěžšího. Chtěla jsem 
se naučit co nejvíce a teprve pak se rozhodnout, 
kterou cestou se vydám. A práce na ARK je krásná 
a náročná zároveň, někdy bohužel i smutná. Na 
tomto oddělení jsou často velmi těžce nemocní 
lidé, kteří bojují o svůj život a ne vždy tento zá-
pas vyhrají. Pak následují smutné okamžiky. Pře-
devším, když jde o náhlé úmrtí mladého člověka. 
Když se pak nepříjemných chvil nahromadí více, 
člověk má potřebu si oddechnout. A já pro „od-
dech“ zvolila mateřskou dovolenou,“ popisuje 
své začátky v nemocnici paní Lenka, které se 
krátce po sobě narodily dvě děti. „Během mateř-
ské jsem měla pocit určitého profesního zakrnění,  
a tak jsem začala studovat magisterské studium, 
které jsem dokončila díky vstřícnému přístupu 
kolegyň a vedení po návratu do práce. V té době 
jsem také začala učit na Slezské univerzitě v Opa-
vě. Začalo pro mě velmi krásné období sebereali-
zace, kdy jsem viděla jako obrovské plus, že můžu 
studentkám předávat zkušenosti rovnou z praxe,“ 
pokračuje Mgr. Krupová, která je díky vítězství ve 
výběrovém řízení od 1. ledna novou vrchní sestrou 
Oddělení kožního. „Mělo to rychlý spád. Začát-
kem prosince jsem odcestovala na pracovní cestu 
do Holandska, po návratu jsem se zúčastnila kon-
kurzu a poté nastoupila dovolenou… Z té už jsem 

se do ARK nevrátila. V podstatě jsem se nestihla 
ani pořádně rozloučit, a tak bych alespoň touto 
cestou chtěla poděkovat všem kolegyním, kole-
gům, sestrám, lékařům i vrchní sestře za krásné 
období, které jsem zde s nimi prožila.“
V současné době Mgr. Lenka Krupová vede tým 
skládající se z patnácti zdravotních sester, jed-
noho zdravotnického asistenta a dvou sanitářek. 
„Je to obrovská změna. Cítím, že se přede mnou 
otevřela nová etapa plná příležitostí, podnětů, po-
znatků a hlavně úkolů. Nejdůležitější je pro mne 
nezklamat lidi kolem sebe, a tak se ze všech sil 
snažím proniknout do tohoto oboru. Zároveň mě 
mile překvapilo také prostředí kožního oddělení, 
které v roce 2007 prošlo rekonstrukcí a je opravdu 

krásné. Máme zde část lůžkovou s dvaadvaceti 
lůžky, devět ambulancí, což mě osobně moc po-
těšilo, protože mám ráda různorodou práci, dále 
stacionář a dermatologický sálek. Oba slouží jak 
pro lůžkové, tak pro ambulantní pacienty,“ dodává 
na závěr nová vrchní sestra Oddělení kožního, kte-
rá se podle svých slov v prvních dnech své funkce 
snažila hlavně rozkoukat a zachovat plynulý chod 
tohoto oddělení. Je si však jista, že své poznatky 
jak z předchozího pracovního místa, kde se naučila 
zvládat i velmi kritické situace, tak i ze zahraniční 
stáže, z manažerského studia nebo i z výuky stu-
dentů uplatní také v ošetřovatelské péči o pacien-
ty tohoto oddělení. 

Lenka Hatlapatková

Otevřela se přede mnou nová etapa

Postřehy ze studijního pobytu v Pittsburghu
Pittsburgh se za posledních třicet let změnil na 
komplex univerzit, výzkumných zařízení a nemoc-
nic a ročně přivítá přes tři tisíce zahraničních stu-
dentů. V roce 2011 jsem požádal o Ruth Crawford 
Mitchell Scholarship, byl jsem vybrán, a na čtyři 
měsíce jsem se stal jedním z nich.
Obrovský zdravotnický komplex University of 
Pittsburgh Medical Centre (UPMC) kromě po-
skytování nejmodernější zdravotní péče patří  
k nejvýznamnějším výzkumným zařízením v oblas-
ti medicíny v USA. V současnosti zaměstnává přes 
padesát tisíc lidí. V roce 2011 se UPMC umístnilo 
na 12. místě v řebříčku nejlepších nemocnic USA. 
Atmosféra v nemocnici je mnohem klidnější, 
spěch typický pro nemocnice v České republice 
jsem nezažil. Lékaři v ambulancích vyšetří za den 
o něco méně pacientů, a tak na ně mají více času. 
Kromě toho jim pomáhá mnohem větší množství 
středního zdravotnického personálu různé úrovně, 
než je tomu v České republice. Na druhé straně 
i pacienti jsou velmi vstřícní. Uvědomují si, že 
nemocnice není továrna a doba ošetření se nedá 
přesně naplánovat. V léčebném procesu je mno-
hem více zahrnuta rodina pacienta. Na ambulantní 
vyšetření přichází většina pacientů s jedním či více 
rodinnými příslušníky, kteří jsou přítomní v prů-
běhu celého vyšetření i v průběhu ambulantních 
operačních výkonů. Také se ptají a diskutují s lé-

kařem možnosti léčby a prognózu. Na odděleních 
jsou návštěvní hodiny od 11 do 21 hodin a přítom-
nost rodiny u pacienta je vnímána velmi pozitivně. 

Hlasové centrum 
ORL klinika UPMC, v níž jsem strávil čtyři měsí-
ce, poskytuje nejmodernější péči nemoci hlavy  
a krku. Za cíl mé stáže jsem si vytyčil „nasát“ co 
nejvíce informací z laryngologie. Je to část ORL 
zabývající se léčbou nemocí hrtanu. Důvodem 
bylo, že tato část ORL není v rámci České repub-
liky rozvinuta tak, jako v západních zemích. Proto 
jsem značnou část své stáže strávil ve Voice Cen-
ter (hlasovém centru) ORL kliniky s Dr. Clarkem 
Rosenem. Zjistil jsem, že mnohé operace děláme 
víceméně stejně, v některých se naše „filozofie“ 
různou mírou liší a některé operace dosud pacien-
tům nenabízíme, nebo jenom v minimálním roz-
sahu. Na hlas je v „hlasovém centru“ skutečně 
kladen velký důraz. Všechny operace, i ty onkolo-
gické, jsou prováděny s tím, že se operatéři snaží 
zachovat co nejlepší hlas (a tedy i kvalitu života). 
Zachování nebo zlepšení hlasu lze docílit jednak 
jemnou mikrochirurgickou technikou operování  
a jednak řadou operačních zákroků na hlasivkách. 
Největší skupinou těchto výkonů představuje tzv. 
augmentace hlasivek (zvětšení objemu hlasivek). 

Právě tato oblast laryngologie není zatím v České 
republice dostatečně rozvinuta. Augmentace hla-
sivek bývá indikována u pacientů s nehybnou (pa-
retickou) hlasivkou (z různých příčin, např. po ope-
raci štítné žlázy, po virovém infektu horních cest 
dýchacích, po intubaci, u pacientů s tumory me-
diastina) a u pacientů s atrofickými hlasivkami jako 
následku stárnutí. Cílem augmentace hlasivky je 
zvětšit objem hlasivky vstřiknutím různých mate-
riálů tak, aby se při mluvení hlasivky dotýkaly. Tím 
se zlepší hlas, sníží se hlasová námaha, zlepší se 
odkašlávání a dýchání a zmenší se svalové bolesti 
krku. Tyto operace výrazně zlepšují kvalitu života 
pacientů a mají nesmírný význam zejména pro lidi, 
„kteří se hlasem živí“ (tzv. hlasoví profesionálo-
vé). Dalšími operacemi, které jsou v rámci České 
republiky prováděny jenom výjimečně, a které 
jsem mohl v rámci své stáže v hlasovém centru 
v Pittsburghu sledovat, jsou operace jizev na hla-
sivkách, operace pro subglotické a tracheální ste-
nózy, aplikace botulotoxinu do hlasivek u pacientů 
se spastickou dysfonií a mnohé další. V nejbližším 
období bychom chtěli většinu těchto operací na-
bídnout i našim pacientům.

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. 
ORL klinika
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Domov sester – 14. p. 
596 633 291, 774 784 094

V únoru slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Miroslav Kovarčík
Janka Chromčáková
Šárka Dočkalová
Josef Gahér 

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

n Pronajmeme byt 4+1, 71 m2, Ostrava-Zábřeh, 
cena 8000 Kč + služby, dle dohody možno po-
nechání stávajícího zařízení, volný od 3/2012. 
Kontakt: 604 821 452.

n Koupím starší funkční klavír v dobrém stavu pro 
neziskovou organizaci sídlící v Ostravě. Odvoz 
zajistím. Kontakt: 602 553 515, e-mail:z.typov-
ska@seznam.cz

n Prodám družstevní byt 3+1 (74 m2 + sklep  
2 m2) v ul. Výškovické v Ostravě-Zábřehu. Dům 
po revitalizaci (plastová okna, zateplení, re-
konstrukce výtahu, střechy, vchodu, schránek  
a zvonků). Kuchyň po rekonstrukci, včetně ve-
stavěné elektrické trouby, plynové varné desky. 
Koupelna a WC v udržovaném stavu. K dispozi-
ci připojení k internetu a kabelové TV. V bytě di-
gitální měřiče tepla. Výhodou jsou velké neprů-
chozí pokoje. Výhled na sever a jih. Občanská 
vybavenost – MHD, škola, školka, obchody –  
u domu. Realitní kancelář ne!!! Byt je možno 
vzít do osobního vlastnictví. Cena: 900 000 Kč. 
Kontakt: 731 674 519, petratbyt@seznam.cz

n Pronajmu byt o velikosti 2+1 v Ostravě-Poru-
bě, Alšovo náměstí. Byt je po rekonstrukci, je 
pěkný, má 2 balkony, je ve 2. patře 4patrového 
domu. Dům má výtah. Skvělá lokalita, vše v do-
sahu. Jde o dlouhodobý pronájem, stěhujeme 
se na vesnici.
Cena 10 000 Kč včetně inkasa. Volné od břez-
na/dubna 2012, záleží na domluvě. 
Kontakt: 734 489 510

Inzerce zdarma

Prodej stavební parcely

Krásná stavební parcela obdélníkového tvaru určená  
k výstavbě rodinného domu na lukrativním místě v obci 
Velké Albrechtice u Bílovce. Příjezd po obecní komunikaci, 
inženýrské sítě na hranici pozemku, zajímavá lokalita,  
v okolí novostavby a další parcely k výstavbě. Nádherné 
slunné stavební místo, ideální pro mladou rodinu. 
Výborná dopravní dostupnost, dojezd z Ostravy-Poruby 
10 minut. Veškerá občanská vybavenost v obci zajištěna. 
Doporučujeme prohlídku. 

Kontakt: 

e-mail: info@realitysen.cz
tel.: 734 447 499, p. Kovalová

Beseda v Librexu

Pokud vás zajímá téma vady srdečních chlopní, můžete se mnohé 
zajímavé informace dovědět v úterý 21. února v 17 hodin v ost-
ravském Domě knihy Librex, kde běží cyklus besed s předními 
odborníky naší nemocnice s názvem Moderní metody medicíny 
aneb Opravdové celebrity. Únorová přednáška MUDr. Radima Brá-
ta, Ph.D., MBA, primáře Kardiochirurgického centra FNO, a MUDr. 
Jiřího Samlíka naváže na vystoupení MUDr. Bronislava Vřeského, 
primáře Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FNO (viz snímek).

Poděkování
Po mnoha českých zdra-
votnických zařízeních, kte-
rými jsem prošla, jsem ve 
FN Ostrava poznala, co je 
vynikající nemocnice s per-
fektní péčí. Děkuji všem 
zaměstnancům z oddělení 
neurochirurgie A, sestřič-
kám, lékařům a především 
MUDr. Hrbáčovi. Děkuji též 
i paní Hendrychové. FNO si 
právem zaslouží umístění 
mezi nejlepšími českými 
nemocnicemi.

MUDr. Hrbáč mě opět 
vrátil do života. Čtyři a půl 
roku jsem trpěla krutými 
bolestmi trojklaných nervů, 
prošla pěti nemocnicemi  
v Praze, kolabovala jsem, 
nikdo mi nedokázal pomo-
ci. Byla jsem ozářena gama 
nožem, prošla operací. Bez 
výsledku. Díky internetu 
jsem se dozvěděla o úspě-
ších MUDr. Hrbáče a spojila 
se s vaší nemocnicí. MUDr. 
Hrbáč jako jediný neurochi-
rurg poznal příčinu bolestí 
trigeminu. Jsem krátce po 
operaci, již doma, šťastná, 
protože mě vrátil do života 
a ne do přežívání. Byla jsem 
velmi překvapena i milým 
přístupem sestřiček, výbě-
rem stravy. Za pobyt ve vaší 
nemocnici bych platila i více 
než 100 korun za den!
Cesta ze severních Čech 
se mi naprosto vyplatila  
a já teď vím, jak má vypadat 
česká nemocnice!

Dana Neumannová 


