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První implantace kochleárního implantátu 
dětskému pacientovi

 Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta 

Otorinolaryngologické kliniky FNO, hovoří o první implantaci 

kochleárního implantátu dětskému pacientovi. 

Ve středu 23. října 2013 byla odborníky Otori-
nolaryngologické kliniky FNO provedena první 
implantace kochleárního implantátu dětskému 
pacientovi. Kochleární implantát byl v Otorino-
laryngologické klinice FNO poprvé zaveden rok  
a půl poté, co zde proběhla premiérová operace 
a vložení kostního sluchadla BAHA. V obou přípa-
dech byla ostravská klinika po pražském Motole, 
s nímž velmi úzce spolupracuje, druhým pracoviš- 
těm v České republice, kde jsou tyto operace 
prováděny. Ostravské centrum by mělo sloužit 
neslyšícím dětským pacientům z východní části 
republiky.  Více na straně 5

Chceme být srovnatelní s těmi nejlepšími na světě
Fakultní nemocnice Ostrava má za sebou opravdu náročné období, během 
kterého prošla hned dvěma reakreditacemi systémů kvality. Ta první se ode-
hrála v červnu a týkala se systému kvality Joint Commission International 
(JCI). Druhá proběhla 15. října. V tomto případě šlo o zkrácené jednoden-
ní šetření Spojené akreditační komise (SAK), které se zabývalo lékařskou, 
ošetřovatelskou i technickou sférou. Obě reakreditace dopadly na výbornou.
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, na 
tiskové konferenci, uspořádané v souvislosti s těmito úspěchy, mimo jiné 
konstatoval: „Svět si uvědomuje, že poskytování zdravotní péče není nic 
jednoduchého. Proto je současným trendem špičkového světového zdravot-
nictví minimalizování všech rizik. Právě to bylo podnětem k tomu, že jsme 
se v roce 2007 do tohoto náročného úkolu na poli kvality pustili: chceme být 
srovnatelní s těmi nejlepšími na světě.“ Pokračování na straně 3
 Osvědčení o akreditaci JCI pro univerzitní nemocnice třímá v rukou  

MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel FNO.

Premiéra autologní 
transplantace 
krvetvorných buněk

V říjnu 2013 byly v Klinice hematoonkologie Fa-
kultní nemocnice Ostrava provedeny první dvě 
autologní transplantace krvetvorných buněk, při 
nichž je použita vlastní kostní dřeň pacienta. Kli-
nika je tak o krok blíž k získání statutu hemato-
onkologického centra, které by se stalo osmým 
centrem svého druhu v republice a jediným  
v Moravskoslezském kraji. Díky moderní techno-
logii je jediným pracovištěm v republice, kde je pa-
cientům štěp krvetvorných buněk transplantován 
bez zmrazovacích přísad. Pacienti tak převod kr-
vetvorných buněk při transplantaci mnohem lépe 
tolerují, její průběh je pro ně mnohem komfortněj-
ší. Dalším krokem k získání statutu hematoonko-
logického centra bude zahájení programu léčby 
chronické myeloidní leukémie a program léčby 
akutních leukémií.  Tím budou otevřeny všechny 
diagnostické a léčebné programy pro nemocné  
z Moravskoslezského kraje.
 Více na straně 4

Ocenění nejlepších zaměstnanců
Ve středu 4. prosince proběhne už sedmý ročník ocenění nejlepších zaměstnanců FN Ostrava. Letos 
hosty přivítá nově zrekonstruované Divadélko pod věží a po slavnostním předání ocenění bude připraven 
koncert kapely Nezmaři.

Ples FNO
Tradiční spole-
čenský ples FN 
Ostrava  
se uskuteční  
25. ledna 2014  
v Clarion Congress  
Hotelu Ostrava.  
Srdečně zveme  
zaměstnance 
i všechny 
příznivce 
FNO!

Účast v projektu DUQuE umož-
nila FNO formou sady indiká-
torů kvality srovnání (bench- 
marking) s nemocnicemi na ná-
rodní a evropské úrovni. Z dosaže-
ných výsledků je zřejmé, že kvalita 
poskytované péče ve Fakultní ne-
mocnici Ostrava patří k evropské 
špičce. Více na stranách 4 a 5.

Dvacet let naší kardiochirurgie
Odborný seminář v Mamaison Business & Con-
ference Hotelu Imperial Ostrava připomene ve 
čtvrtek 21. listopadu dvacáté výročí kardiochirur-
gického centra FNO. 
 

Klinika léčebné rehabilitace  
v novém - strana 3.
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Lékařská fakulta OU informuje

Kongresy a semináře
n 14. až 16. listopadu  – XII. kongres České spo-

lečnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí  
a I. kongres České společnosti rehabilitace 
ruky. Hotel Sepetná.

n 21. listopadu – 20 let kardiochirurgie ve FN Os-
trava, Mamaison Business & Conference Hotel 
Imperial Ostrava.

n 26. listopadu – XIII. ostravský nefrologický den, 
Domov sester.

n 28. listopadu – XXXIII. moravský den dětské 
neurologie, zaměřený na epileptochirurgii dětí, 
Domov sester.

n 29. listopadu – XVI. ostravský internistický den 
na téma Akutní stavy ve vnitřním lékařství, Do-
mov sester.

n 11. prosince – seminář Otolaryngologické klini-
ky FNO, Domov sester.

n 18. prosince – seminář Neurochirurgické a On-
kologické kliniky FNO na téma Možnosti ope-
rační léčby low-grade gliomů v eloqentních lo-
kalitách mozku – operace pacienta při vědomí, 
Domov sester.

Počet členů odborových organizací ve FN Ostrava k 30. červnu 2013
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče FNO:
n počet řádných členů ZO     994
n počet přidružených členů ZO       14
n celkem členů ZO   1 008
n počet členů Klubu důchodců     164

Místní lékařský odborový klub FNO:
n počet členů    73

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků při FNO:
n počet členů    32

II. kongres na téma Léčba v psychiatrii
Ve dnech 10. až 13. října se v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava konal II. kongres na téma Léčba  
v psychiatrii, jehož náplní bylo představení doporu-
čených postupů léčby v psychiatrii pro příští čtyři 
roky. Pořádaly jej Psychiatrická společnost České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně, spolupořada-
telem byla Psychiatrická sekce České asociace 
sester. Kongres proběhl pod záštitou World Psy-
chiatric Association, Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě a Fakultní nemocnice Ostrava.  
Konference se kromě registrovaných pěti stovek 
odborníků zúčastnil také ministr zdravotnictví 
v demisi MUDr. Martin Holcát, MBA,, který se 
mimo jiné věnoval tématu financí vynakládaných 
na psychiatrickou léčbu. Zmínil možnosti čerpání 
až 6 miliard korun z evropských fondů v letech 
2015 až 2020, s nimiž počítá plánovaná reforma 
psychiatrické péče, a které by měly být určeny na 
dobudování moderní sítě ambulantních a lůžko-
vých pracovišť. 
„Naším cílem je zajistit dostatečnou dostupnost 
psychiatrické péče na celém území republiky,“ 
doplnil ministra prezident kongresu MUDr. Mar-
tin Hollý, předseda Psychiatrické společnosti ČLS 

JEP, který za problém považuje i nedostatečnou 
koordinaci služeb, jež duševně nemocní využíva-
jí. Představil také strategii reformy psychiatric-
ké péče, která má za cíl zlepšit kvalitu života lidí 
s duševním onemocněním a přesunuje těžiště 
péče z velkých léčeben blíže pacientům, do jejich 
přirozených spádových oblastí a nejlépe domovů. 
Toto téma doplnil i MUDr. Petr Šilhán, primář psy-
chiatrického oddělení FNO, který poukázal na fakt, 
že Ostrava má v danou chvíli k dispozici pouze  
13 akutních psychiatrických lůžek ve fakultní ne-
mocnici. „Dobrou zprávou je, že bychom měli  
v příštím roce tento počet rozšířit o dalších 37 lů-
žek,“ pokračoval a poukázal na to, že v současné 
době stále ještě není mediální obraz psychiatrie 
a duševně nemocných příliš dobrý. „O zlepšení 
zkresleného pohledu veřejnosti se pokusili orga-
nizátoři neziskového Koncertu pro duševní zdraví, 
který se konal 11. října v Gongu v Dolní oblasti 
Vítkovic, na němž mimo regionálních hudebních 
hvězd vystoupila také skupina S.D.R. Project slo-
žená z praktikujících psychiatrů. Cílem koncertu 
bylo upozornit veřejnost na význam duševního 
zdraví a nárůst počtu duševních nemocí, zlepšit 

obraz psychiatrie a napomoci destigmatizaci du-
ševně nemocných, omezit obavu veřejnosti z vy-
hledání psychiatrických služeb a také poukázat na 
nedostatečné financování psychiatrické péče.“
Kongres provázely i slavnostní okamžiky v podobě 
předání Heverochových medailí za celoživotní prá-
ci v oboru a Kuffnerovy ceny za nejlepší publikaci 
s psychiatrickou tematikou uplynulého roku. Závě-
rem zaznělo také pozvání na jubilejní X. sjezd PS 
ČLS JEP s mottem Budoucnost péče o duševně 
nemocné v souvislostech, který se bude konat  
12. až 15. června 2014 ve Špindlerově Mlýně.

Ohlédnutí za končícím projektem
Dne 24. října se 
konala v Gongu v 
Ostravě-Vítkovicích 
závěrečná konferen-
ce projektu Inovace 
profesních zdravot-
nických programů na 

Ostravské univerzitě, který byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR (reg. číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0020).
V úvodním slovu děkan Lékařské fakulty OU, doc. 
MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., a také proděkanka 
pro studium a celoživotní vzdělávání, Mgr. Ivona 
Závacká, Ph.D., zdůraznili přínos projektů a také 
význam inovací studijních oborů pro kvalitní přípra-
vu studentů pro jejich praktické uplatnění na trhu 
práce. 
Řešitelka projektu, RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., 
seznámila s klíčovými aktivitami projektu a poté 

následovalo seznámení s výstupy projektu. Na 
konferenci se prezentovali také partneři projektu, 
Fakultní nemocnice Ostrava a Městská nemocni-
ce Ostrava. 
Projekt byl zahájen 1. prosince 2010 a ukončen 
bude k 30. listopadu 2013. V rámci projektu 
vzniklo celkem 43 distančních studijních opor, 31  
e-learningových kurzů, 54 inovovaných kurzů  
a jeden zcela nový kurz a bylo zpracováno více než 
150 případových studií pro Evidence Based Practi-
ce. Výuka byla inovována také nákupem didaktic-
kých pomůcek, odborné literatury i zpřístupněním 
licencovaných databází. Cílovou skupinou projektu 
byli z velké míry studenti studijních oborů garanto-
vaných katedrou rehabilitace a Ústavem ošetřova-
telství a porodní asistence, avšak řada studijních 
opor, e-learningových kurzů a videí našla uplatnění 
i ve výuce dalších nelékařských oborů. Díky pro-
jektu byla do výuky ve větší míře implementová-

na EBP a připravena výuka rehabilitačních oborů  
v modulech. Celkem bylo proškoleno přibližně 
1350 studentů nelékařských oborů.
Zhodnoceny byly také odborné konference, kte-
ré byly zorganizovány v průběhu projektu a byly 
věnovány problematice EBP a týmové spolupráci  
v rehabilitaci. Jednotliví vyučující popsali konkrétní 
výstupy inovací ve svých předmětech a účastníci 
měli možnost prohlédnout si studijní opory, in-
struktážní videa a ukázky didaktických pomůcek.
Na závěr je třeba poděkovat všem členům řešitel-
ského týmu, zapojeným autorům studijních opor, 
e-learningových kurzů, lektorům, tedy všem těm, 
kteří se na realizaci projektu podíleli a díky nimž je 
možné říci, že se podařilo cíle projektu úspěšně 
naplnit.

Mgr. Markéta Poštulková
katedra rehabilitace Lékařské fakulty 

Ostravské univerzity v Ostravě

 Zprava ministr zdravotnictví v demisi MUDr. Martin 
Holcát, MBA, MUDr. Martin Hollý, předseda Psychiatrické 
společnosti ČLS JEP, a MUDr. Petr Šilhán, primář psychiat-
rického oddělení FNO.
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Chceme být srovnatelní s těmi nejlepšími na světě

Pokračování ze strany 1

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní 
nemocnice Ostrava: „Byli jsme první fakultní ne-
mocnicí, která získala národní akreditaci SAK. Ale 
neusnuli jsme na vavřínech a šli ještě dál, k JCI.  
A byli jsme hrozně šťastni, když jsme v roce 2010 
uspěli. Stejný pocit máme teď, kdy jsme obhájili 
vyšší stupeň, reakreditaci JCI. To, že jsme akredi-
taci JCI získali i podruhé, potvrzuje, že splňujeme 
nejpřísnější pravidla platná pro nejlepší nemocnice 
světa. Což značí, že se můžeme srovnávat s reno-
movanými zdravotnickými subjekty ve Spojených 
státech nebo Saúdské Arábii… V praxi to pro paci-

enty znamená, že se v této nemocnici mohou cítit 
bezpečně, protože vědí, že zde veškerá činnost 
probíhá podle velmi přesně stanovených pravidel, 
jejichž úkolem je co nejvíc minimalizovat rizika. 
Ostatně, abychom požadavky JCI splnili, museli 
jsme být připraveni na kontrolu všech skórova-
ných indikátorů kvality. A těch mají standardy JCI 
přes 1800 ve čtyřech stovkách různých oblastí! 
Samozřejmě, že tento systém klade na velmi vy-
soké nároky na naše zaměstnance. Ale myslím si, 
že v konečném důsledku jim vše, co si JCI náro-
kuje, usnadňuje profesní život.“
Tiskové konference, na které MUDr. Svatopluk Ně-
meček, ředitel FNO (na snímku uprostřed), zástup-

cům tisku oznámil úspěšné zvládnutí obou reakre-
ditací, se zúčastnil prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., 
dr.h.c., ředitel Masarykova onkologického ústavu 
v Brně (druhý zleva). Také tento ústav v roce 2010 
získal, jako čtvrtý v zemi, certifikát JCI. Na setkání  
s novináři byli přítomni také MUDr. Igor Dvořáček, 
Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství FNO 
(první zprava u stolu), doc. MUDr. David Feltl, 
Ph.D., MBA, přednosta Onkologické kliniky FNO 
a náměstek ředitele pro strategii (druhý zprava),  
a Ing. Patrik Kapias, vedoucí oddělení řízení kvality 
FNO (první zleva). Tiskovou konferenci řídil Ing. 
Tomáš Oborný, MBA (na snímku zcela vpravo).
 - gl -

Klinika léčebné 
rehabilitace v novém
Téměř 14,5 milionu korun investovala FNO do 
rekonstrukce kliniky léčebné rehabilitace, která 
probíhala od počátku června do konce září a pro-
váděla ji firma KONE STAVBY. „Opravována byla 
kompletně celá lůžková stanice kliniky. Byly zde 
vyměněny rozvody silnoproudu a slaboproudu, 
ústředního topení i zdravotechniky a upravena 
byla i vzduchotechnika. Na to samozřejmě navá-
zaly úpravy stavebních konstrukcí, nové omítky, 
podlahy, stropy, obklady a další. Kromě toho zde 
byl vytvořen zcela nový komfortní prostor – bez-
bariérové sociální zázemí pro imobilní pacienty. 
Prostory kliniky léčebné rehabilitace jsou tak díky 
rekonstrukci nejen modernější, ale i mnohem více 
vyhovují potřebám klientů i personálu,“ popisuje 
rekonstrukci Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele 
pro techniku a provoz, a dodává, že čtyřměsíční 
opravy probíhaly za plného provozu kliniky.
 - hal -

Reprezentovali na maratonu

Ocenění za nejpočetněji zastoupenou společ-
nost připadlo Fakultní nemocnici Ostrava díky 
jejím zaměstnancům, kteří se 28. září zúčastnili  
52. ročníku Ostravského maratonu 2013. „Tradici 
výzvy ke sportovní reprezentaci naší nemocnice 
na této akci založila před třemi lety bývalá kolegy-
ně z Kliniky léčebné rehabilitace FNO, Mgr. Kateři-
na Hegedűsová. My teď jdeme v jejích šlépějích,“ 
říká Hana Doleželová, fyzioterapeutka ze stejné 
kliniky, která společně s kolegyněmi vytvořila tým  
a inspirovala tak k účasti ve štafetovém běhu  
i další zaměstnance FNO. „Letos na maratonu 

startovalo rekordních 40 štafet, nemocnici repre-
zentovaly čtyři pěti- šestičlenné týmy. Tradičně 
se k nám přidaly štafety ORL kliniky a Krevního 
centra FNO. Uvítali jsme také účast jednotlivců 
z radiodiagnostického ústavu, oddělení dopravy  
i sympatizantů fakultní nemocnice, kteří společně 
sestavili nejúspěšnější tým.“ 
Na jedenáctém místě zabodoval tým Sympatie 
(čas: 03:19:27), jehož členy byli Mirek Pavlík, Ma-
xim Bedarev, Hana Bártková, Adam Pavlík, Pavel 
Andrýsek a Martin Svoboda. Třináctou příčku ob-
sadil Fyzioteam (čas: 03:24:34) ve složení Hana 
Doleželová, Lucie Sroková, Lucie Janalíková, Petr 
Reimer a Lumír Chovanec. Pětatřicátí byli běžci 
z ORL kliniky (čas: 03:50:38) Barbora Kopecká, 
Věra Nováková, Martin Formánek, Pavel Schwarz, 
Iva Kišová a Tomáš Zemánek. Jako sedmatřicá-
tí doběhli Lenka Jurajdová, Jitka Rudinská, Jiřina 
Procházková, Petr Chovanec, Roman Holubec  
a Libor Pšenica, kteří reprezentovali Krevní cent-
rum s časem 03:53:24. 
„Nakonec se vítězi stali všichni zúčastnění z Fakult-
ní nemocnice Ostrava, protože získali ocenění pro 
zaměstnavatele za nejvyšší účast maratonských 
štafet. Stejné ocenění dostal za čtyři týmy také 
SK Oceláci Ostrava,“ pokračuje Hana Doleželová 
a doplňuje, že za nemocnici startoval v katego-
rii půlmaratonu Tomáš Pniak z ORL kliniky, který 
se časem 01:52:09 umístil na 121. místě z dvou 
set závodníků. Ve sportovním duchu se účastnili  
i závodníci z dalších oddělení. „Všem kolegům, 
kteří se Ostravského maratonu 2013 zúčastnili, 
děkujeme! Vážíme si vašich výkonů a počítáme  
s vámi v dalším ročníku. A samozřejmě rádi přivítá-
me i nové tváře,“ uzavírá Hana Doleželová. - red -
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Zapojení v evropském projektu DUQuE potvrdilo, že patříme mezi evropskou špičku
Fakultní nemocnice Ostrava se účastnila evrop-
ského výzkumného projektu financovaného Ev-
ropskou unií s názvem Deepening our Understan-
ding of Quality Improvement in Europe (dále jen  
DUQuE). Tento výzkumný projekt trval 42 měsíců 
(listopad 2009 až duben 2013) a věnoval se vlivu 
nástrojů řízení kvality a bezpečí v evropských ne-
mocnicích. Projekt probíhal v osmi zemích – An-
glii, České republice, Francii, Německu, Polsku, 
Portugalsku, Španělsku a Turecku. V každé zemi 
bylo do projektu zahrnuto 30 nemocnic, které se 
účastnily základní fáze. Vždy ve dvanácti z těchto 
nemocnic probíhala rozšířená fáze studie, která se 
zaměřovala i na dotazníkové šetření u pacientů, 
audit zdravotnické dokumentace a návštěvu ex-
terních hodnotitelů. Souhrnně se tedy do projektu 
zapojilo 240 nemocnic z Evropy a bylo dotazováno 
více než 11 tisíc pacientů.
Fakultní nemocnice Ostrava byla součástí rozšíře-
né fáze studie, která probíhala ve zdravotnických 
pracovištích FNO od května do října 2011. Základ-

ní fáze se zaměřila na dotazníkové šetření mezi 
zaměstnanci FNO na všech úrovních řízení. Rozší-
řená fáze studie byla zacílena na hodnocení efek-
tivnosti poskytované péče u čtyř diagnóz – akutní-
ho infarktu myokardu, iktu, zlomeniny krčku kosti 
stehenní a porodu. Ve FNO tedy probíhal projekt 
na oddělení kardiovaskulárním, neurologické kli-
nice, oddělení ortopedickém a porodnicko-gyne-
kologické klinice. Vrchní sestry těchto pracovišť 
zabezpečily koordinaci projektu na svých praco-
vištích (sběr dotazníků zaměstnanců a pacientů, 
příprava zdravotnické dokumentace podle kritérií 
studie k auditu) a nemalou měrou tak přispěly  
k bezproblémové realizaci projektu ve FNO. Za 
celkovou koordinaci projektu ve Fakultní nemocni-
ci Ostrava byl odpovědný vedoucí oddělení řízení 
kvality. 
Na konci 1. pololetí 2013 byly publikovány vý-
sledky této studie formou indikátorů kvality, které 
vždy zobrazují dosažený výsledek za každou ne-
mocnici (tedy i FNO), průměrný výsledek za danou 

zemi (v našem případě tedy Českou republiku)  
a průměrný výsledek dosažený za všechny zapo-
jené nemocnice v projektu DUQuE (viz www.du-
que.eu). Indikátory kvality jsou rozděleny do čtyř 
oblastí: vedení, systém kvality, bezpečí a kultura  
v nemocnici, efektivita klinické péče, zapojení pa-
cientů do péče a mortalita u sledovaných diagnóz. 
V oblasti vedení, systému kvality, bezpečí a kultu-
ry v nemocnici dosáhla FNO v 16 z 23 indikátorů 
kvality vyšší hodnoty, než byl průměr všech zapo-
jených nemocnic. V oblasti efektivity klinické péče 
dosáhla FNO v 5 z 5 indikátorů kvality vyšší hod-
noty, než byl průměr všech zapojených nemocnic, 
a rovněž v oblasti zapojení pacientů do péče byla 
hodnota dosažená ve FNO u všech 8 indikátorů 
kvality vyšší, než byl průměr ve všech zapojených 
nemocnicích. Mortalita u iktu, akutního infarktu 
myokardu a zlomeniny krčku kosti stehenní byla 
nižší než průměr všech zapojených nemocnic  
v projektu.

Premiéra autologní transplantace krvetvorných buněk

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hemato-
onkologie FNO a proděkan pro vědu a výzkum LF OU.

„Autologní transplantace patří k nejbezpečnějším 
metodám, které máme k dispozici. Peritransplan-
tační mortalita se pohybuje do dvou procent,  
v řadě center do jednoho procenta,“ vysvětluje 
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kli-
niky hematoonkologie FNO a proděkan pro vědu 
a výzkum LF OU, a zdůrazňuje výhody existence 
ostravského pracoviště pro pacienty, kteří kvůli 
autologní transplantaci už nemusejí jezdit mimo 
Moravskoslezský kraj. „Výjimkou je fáze sběru kr-
vetvorných buněk, kde v danou chvíli spolupracu-
jeme s pracovištěm Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové, které nám štěpy připravuje. Celý proces 

budeme zvládat v březnu příštího roku, zatím pro-
bíhají výběrová řízení na dodavatele potřebného 
přístrojového vybavení,“ upřesňuje profesor Há-
jek.
Transplantační jednotka Kliniky hematoonkolo-
gie FNO má v současné době čtyři lůžka. Kromě 
vybaveného zázemí je podle profesora Hájka 
nejdůležitějším klíčem k perfektnímu chodu pra-
coviště odborně zdatný tým. Ten posílili zkušení 
lékaři, vedoucí lékař MUDr. Zdeněk Kořístek, 
Ph.D., a staniční lékař MUDr. Milan Navrátil, kte-
ří s autologními transplantacemi a intenzivní péčí  
o pacienty mají mnohaleté zkušenosti. „I díky nim 
proběhly první kroky nového programu zcela nekom-
plikovaně,“ vyjadřuje své uznání přednosta kliniky  
s tím, že na první dva pacienty, kteří transplantací 
úspěšně prošli, by do konce roku mělo navázat 
nejméně dalších deset. „V současné době regist-
rujeme téměř tisíc pacientů s krevními nádorový-
mi onemocněními, ročně přibývá asi sto nových. 
Autologní transplantace krvetvorných buněk se 
však nejčastěji používá u pacientů s lymfomem či 
mnohočetným myelomem. S přihlédnutím k těm-
to diagnózám by na našem pracovišti mohlo ročně 
proběhnout zhruba 40 až 50 transplantací, což od-
povídá kapacitě středně velkého transplantačního 
centra,“ uzavírá prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

„Restartovali mi tvorbu 
krvetvorných buněk,“ 
konstatuje Ondřej Stuchlík

Když Ondřeji Stuchlíkovi z Bolatic, dnes 
čtyřiadvacetiletému studentovi Vysoké 
školy báňské – TUO, oboru systémové 
inženýrství v oblasti surovin, koncem léta 
roku 2011 opuchly uzliny na krku, vypra-
vil se ke své lékařce. „Ta mě poslala ke 
krčnímu, který mi řekl, že je to svalová 
záležitost. Dostal jsem léky a dál nic ne-
řešil. V listopadu 2011 jsem měl nehodu 
a následný rentgen odhalil stín u srdce. 
Byl jsem poslán na několik vyšetření, 
byly provedeny i dvě biopsie a následně 
i mediastinoskopie, která prokázala, že 

mám Hodgkinův lymfom. Po měsíci nastoupila 
první fáze léčby v podobě šesti cyklů chemotera-
pie. Pak následovalo denní ozařování,“ vrací se do 
poměrně nedávné minulosti Ondřej, který během 
léčby dál studoval a ukončil bakalářské studium. 
„Vše už mělo být v pořádku, ale po roce od léčby 
se na CT vyšetření objevily další nálezy. Čekala 
mě operace, protože kvůli nádoru mi museli od-
stranit část plícního laloku. Operaci jsem podstou-
pil a čekal na výsledky. Ty prokázaly, že Hodgkinův 
lymfom je zpět. Následovaly tři cykly vysokodáv-
kové chemoterapie, mezitím jsem v Hradci Králo-
vé absolvoval sběr vlastních krvetvorných buněk. 
Po měsíční pauze od chemoterapie jsem byl přijat 
na transplantační jednotku, kde mě čekala šesti-
denní vysokodávková chemoterapie a po dni volna 
finální fáze transplantace.“ 
Před transplantací byl Ondřej lékaři upozorněn, 
jaké pocity mohou zákrok provázet. „Nastalo to, 
co říkali. Teplo na hrudi, škrábání v jícnu a keču-
pová pachuť v ústech. Ale nebylo to nic hrozného, 
celá transplantace trvala zhruba necelou hodinu. 
Obnovil se mi imunitní systém, moje krvetvorba 
prošla restartem. Cítím se dobře, psychika je lep-
ší, těším se domů,“ usmíval se den před odcho-
dem z nemocnice Ondřej Stuchlík, připravený na 
realizaci svých životních plánů. „Dám si týden vol-
na a pak bych chtěl normálně fungovat. Těším se 
na to, že budu třeba chodit na procházky. A hlavně 
mám třikrát týdně školu. To bych chtěl zvládnout  
a vyjít z magisterského studia jako inženýr.“ 
 
 - gl -
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Zapojení v evropském projektu DUQuE potvrdilo, že patříme mezi evropskou špičku

Indikátor: Bezpečnost prostředí

Indikátor: Důvěra v nemocnici

Indikátory: Spokojenost pacientů podle mezinárodního dotazníku The Nordic Patient Experiences Ques-
tionaire (NORPEQ) v péči o pacienty se zlomeninou krčku kosti stehenní (HIP) a iktem (Stroke)

Z uvedených grafů spokojenosti pacientů podle 
NORPEQ je zřejmé, že péči ve FNO hodnotí paci-
enti nejen lépe než v ostatních zapojených nemoc-
nicích v rámci České republiky (Country Average), 
ale rovněž lépe než ve všech zapojených nemoc-
nicích. K vysokému hodnocení v indikátoru bez-
pečnosti prostředí ve FNO přispěla jistě i skuteč-
nost, že FNO je držitelem prestižní mezinárodní 
akreditace Joint Commission International.

Účast v projektu nám formou sady indikátorů kva-
lity umožnila srovnání (benchmarking) s nemocni-
cemi na národní a evropské úrovni a z dosažených 
výsledků je zřejmé, že kvalita poskytované péče 
ve Fakultní nemocnici Ostrava patří k evropské 
špičce. 

Ing. Patrik Kapias
vedoucí oddělení řízení kvality

První implantace kochleárního implantátu dětskému pacientovi

Otorinolaryngologická klinika FNO se stala dru-
hým pracovištěm v republice, kde jsou dětským 
pacientům implantovány kochleární implantáty. 
„Provedení samotného implantování kochleár-
ního implantátu bylo logickým vyústěním naší 
spolupráce s motolskou otorinolaryngologickou 
klinikou. Naši vyškolení logopedové i technici to-
tiž už šest let při pravidelných kontrolách pečují  
o dětské pacienty, kteří byli v Motole operováni.  
A právě kvalitní rehabilitace je nezbytná k tomu, 
aby dítě díky kochleárnímu implantátu co nejlépe 
prospívalo,“ konstatuje doc. MUDr. Pavel Komí-
nek, Ph.D., MBA, přednosta Otorinolaryngologické 
kliniky FNO, a zdůrazňuje, že zdokonalování péče  
o pacienty úzce souvisí s plošným screeningem 
sluchu novorozenců, který se v Moravskoslez-
ském kraji, jako v jediném regionu v republice, 
podařilo v roce 2010 zavést právě díky aktivitě 
Otorinolaryngologické kliniky FNO. „Díky plošné-
mu screeningu máme velmi dobrý přehled o těžce 
sluchově postižených dětech. To nám umožňuje 
včas jednat a přispět tak k dobrému počátečnímu 
vývoji dítěte, pro nějž je sluch zásadní. Slyšet pod-
něty zvenčí je nezbytné nejen pro emocionální vý-
voj, ale také proto, aby mozek dítěte dostával pa-
třičné impulzy a dále se rozvíjel. Proto je důležité, 
aby k implantování kochleárního implantátu, který 

je využíván u pacientů neslyšících nebo s velmi 
těžkou nedoslýchavostí, u nichž není možné ko-
rigovat sluchovou vadu standardním sluchadlem, 
došlo co nejdříve, optimálně do dvou let věku 
dítěte,“ pokračuje docent Komínek, který klade 
důraz také na dobrou spolupráci s rodinou malého 
pacienta.  
V letošním roce uplynulo dvacet let od chvíle, kdy 
jsou v České republice kochleární implantáty vy-
užívány u dětí. „Ročně se v České republice na-
rodí přibližně sto neslyšících, s těžkou sluchovou 
vadou se narodí zhruba jeden z tisíce novorozen-
ců a se středně těžkou sluchovou vadou šest až 
dvanáct dětí z tisíce novorozenců. Někteří z těchto 
malých pacientů však v době narození slyší, ale 
během několika let ztratí sluch kvůli takzvané pro-
gresivní nedoslýchavosti. I proto se snažíme o to, 
aby se doba přidělení sluchadla, která zpravidla 
předchází kochleárnímu implantátu, co nejvíce 
zkracovala. Dětí, jimž už v šesti měsících přidělu-
jeme sluchadlo, které je jedním z předpokladů pro 
následné zavedení kochleárního implantátu, je asi 
deset ročně,“ vysvětluje přednosta Otorinolaryn-
gologické kliniky FNO a dodává, že po historicky 
prvním dětském pacientovi, jímž je patnáctiměsíč-
ní holčička, jsou v ostravské klinice kandidáty na 
zavedení kochleárního implantátu další čtyři děti. 

U všech byla sluchová vada zjištěna při plošném 
screeningu sluchu. „Včasné zavedení kochleární-
ho implantátu dětem velmi často umožní zapoje-
ní do běžného života i to, že mohou navštěvovat 
běžnou základní školu, studovat. Vnitřní ucho 
neroste, takže implantát zůstane, pokud nedojde  
k jeho mechanickému poškození, zaveden natrva-
lo. Jen jeho vnější část je zhruba jednou za deset 
let vyměněna za nový typ,“ přináší docent Komí-
nek bližší informace, k nimž patří i ty, že vnější 
část implantátu je vodotěsná, že při léčbě pacien-
ta s kochleárním implantátem nesmí být použito 
při chirurgickém zákroku monopolární pálení apod.

Poprvé uslyší maminčin hlas
Tváře svých blízkých Emilka zná důvěrně. Jen 
během patnácti měsíců svého života nikdy nesly-
šela jejich hlas. To se díky kochleárnímu implan-
tátu změní – Emílie Poštůlková z Darkovic je totiž 
prvním dětským pacientem, kterému byl na půdě 
Fakultní nemocnice Ostrava zaveden. „Po naroze-
ní Emilky nám v nemocnici řekli, že malá neslyší  
a dali nám kontakt na Středisko rané péče Tam-
tam. Zde nám všechno vysvětlili, poradili, co 
máme dělat, a seznámili nás i s kochleárním 
implantátem. Dává neslyšícím dětem obrovské 
možnosti, umožňuje jim komunikaci s blízkými,“ 
vypráví maminka holčičky, paní Veronika Poštůl-
ková, která měla v době, kdy se Emilka narodila, 
čtyřapůlletou dceru Elišku. „Eliška je naprosto 
zdravá, ani v rodině neměl nikdy nikdo se sluchem 
problémy. Až Emilka. Ale chováme se k ní jako ke 
slyšící. Říkáme jí říkadla, zpíváme jí, děláme paci, 
paci, vařila myšička kašičku… Ona všechno veli-
ce nadšeně vnímá, moc se jí to líbí, baví ji, když 
vidí, jak se naše ústa pohybují.“ Implantace vnitřní 
části kochleárního implantátu proběhla ve středu  
23. října. Za zhruba čtyři až šest týdnů po jejím 
zavedení bude Emilce upevněn zvukový proce-
sor. Děvčátko tak poprvé uslyší maminčin hlas  
i tóny světa, který ji obklopuje. Říká se, že slepota 
odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Emilka 
má kolem sebe spoustu milujících lidí, k nimž jí 
kochleární implantát otevře prostornou cestu pl-
nou poznání. Lenka Gulašiová

 Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA, přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNO, s maminkou malé pacientky.
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XIX. Pařízkovy dny
Ve dnech 19. a 20. září se uskutečnily v Park Inn 
by Radisson Hotelu Ostrava XIX. Pařízkovy dny – 
tradiční konference Kliniky hematoonkologie FN 
Ostrava a LF OU - zaměřené především na pro-
blematiku hemostázy a trombózy. Letošní ročník, 
pořádaný ve spolupráci s Lékařskou fakultou Os-
travské univerzity, byl především věnován kritic-
kému hodnocení 9. vydání Doporučení pro terapii  
a prevenci trombózy ACCP publikovaného na 
počátku minulého roku. Jde o doporučení plně 
respektující pravidla medicíny založené na důka-
zech, která jsou zpravidla velmi dobře vnímána 
odborníky v této oblasti z celého světa. Poslední 
vydání je však něčím nové. Povoluje například pro-
fylaktické režimy, které jsou jinde na světě včet-
ně České republiky vnímány jako obsoletní. Patří 
sem například možnost používat acetylsalicylovou 
kyselinu v profylaxi žilního tromboembolismu při 
elektivních ortopedických výkonech nebo nízce 
dávkovaný nefrakcionovaný heparin u pacientů  
s velmi vysokým rizikem trombotických kompli-
kací. Jednotlivé prezentace předních českých ex-
pertů na téma profylaxe žilního tromboembolismu 
v chirurgii, ortopedii, traumatologii, ve vnitřním 
lékařství, gynekologii a porodnictví, onkologii, in-
tenzivní péči a v neurochirurgii mimo jiné upozor-
nily na diskutabilní části amerických doporučení  
a přednášející navrhli doporučení akceptovatel-
né v podmínkách České republiky. Konec konců  
z řady přednášek zazněla skutečnost, že podob-

ně se k problematice v národních guidelines staví 
experti v Itálii, Francii nebo Německu. Nové a pro 
přítomné hematology jistě velmi užitečné bylo 
vystoupení kardiologů převážně z Kardiovasku-
lárního oddělení FNO. Poděkování patří odborné-
mu garantu těchto bloků, panu primáři Homzovi. 
Diskusi příhodně obohatila skutečnost, že do 
předsednictva jednotlivých bloků přijali pozvání 
lídři řady zainteresovaných klinik FN Ostrava jako 
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., doc. MUDr. Pa-
vel Zonča, Ph.D., FRCS, doc. MUDr. Vít Unzeitig, 
CSc., prim. MUDr. Miroslav Homza, prim. MUDr. 
Jana Dvořáčková, Ph.D., a mnozí další.
Velmi užitečným výsledkem jednání s jednotli-
vými kooperujícími odborníky je vznik pracovní 
skupiny, která připraví návrh doporučení přípravy 
pacientů k invazivním výkonům z pohledu rizika 
trombotických a hemoragických komplikací nutné 
antitrombotické profylaxe. To může být podkla-
dem pro národní doporučený postup.
Tradičně silně obsazené a velmi pozitivně vníma-
né byly bloky hematologické morfologie zaměře-
né na morfologickou diferenciální diagnostiku leu-
kocytózy. Takto prakticky koncipované edukační 
prezentace jsou laboratorními pracovníky našeho 
regionu stále vyhledávány. To jistě velmi dobře 
přispívá k budování dobrého jména dynamicky 
se rozvíjející Kliniky hematoonkologie FNO a LF 
OU. Poděkování za přípravu a kvalitní úroveň patří 
MUDr. Janě Zuchnické a její pracovní skupině pro 

hematologickou morfologii. 
Nové byly dva bloky zaměřené na problematiku 
zdravotních sester z hematologických pracovišť. 
Pozvání k aktivní účasti přijaly kolegyně z koope-
rujících center z Hradce Králové, Prahy a z Brna. 
Jde nepochybně o dobrý počin důležitý pro edu-
kaci zdravotních sester působících na hematolo-
gických pracovištích moravskoslezského regionu. 
Věřím, že se tímto nastartovala nová a užitečná 
tradice. Díky patří vrchní sestře naší kliniky Bc. 
Anně Němcové.
Zajímavé byly nepochybně i prezentace dětských 
hematologů a onkologů, jež „dospěláckým“ he-
matologům, kteří se o dětské pacienty po hema-
tologické stránce na řadě malých pracovišť starají, 
přinesly řadu užitečných poznatků.
Další novum byla organizace firemních satelitních 
sympozií s prezentacemi na téma získaná hemofi-
lie, myelofibróza a role fondaparinuxu v každoden-
ní klinické praxi. 
I přes fůru každodenní práce lidí, kteří se na orga-
nizaci konference podílejí, má podle mého názoru 
smysl pustit se i do organizace jubilejního XX. roč-
níku konference, který se v roce 2014 znovu vrátí 
do svého obvyklého termínu v polovině března.

MUDr. Jaromír Gumulec
předseda vědeckého a organizačního výboru 

konference

Gerontologické dny Ostrava

Motto letošních Gerontologických dnů Ostrava, 
které se konaly ve dnech 16. až 18. října, znělo: 
ČLOVĚK – OBČAN – KLIENT. Toto téma ovládlo 
jednání a diskuse odborníků ze zdravotní i sociální 
sféry, odborný program byl letos navíc rozšířen 
o aktivity pro laickou veřejnost a především pro 
seniory. 
„Potěšilo mne, že na sedmnáctém ročníku těchto 
dnů zaměřených nejen na seniory se aktivně pre-
zentovala řada mých kolegů z Fakultní nemocnice 
Ostrava, kteří vystoupili v odborné části kongresu 
i během přidruženého programu,“ oceňuje vstříc-
ný přístup zástupců fakultní nemocnice MUDr. 
Milan Stolička, primář LDN Klokočov, FNO, od-
borný garant kongresu. A připomíná, že v hlavním 
programu vystoupil doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., 
s tématem inkontinence moči u geriatrických 
pacientů, MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., hovořil  
o otravách seniorů metanolem, MUDr. Ivo Valkov-
ský, Ph.D., se věnoval léčbě chronického selhání 
ledvin u seniorů, MUDr. Radomír Hodan se zabý-
val akutními problémy stomatochirurgie u seniorů, 
MUDr. Patricie  Popelková odpověděla na otázku 
proč nelze podceňovat kašel u seniorů, Mgr. Olga 

Dunková se zaměřila na kvalitu života seniorů  
s bronchogenním karcinomem a Mgr. Petra Krulo-
vá na kognitivní rehabilitace u neurologických typů 
onemocnění.
V pátek 18. října se kongres otevřel seniorům  
a laické veřejnosti, která mohla v Domě kultury 
města Ostravy získat informace a rady odborníků 
formou přednášek a besed s lékaři a dalšími od-
borníky, dozvědět se novinky o klubech důchodců 
a jejich aktivitách. V poradenských centrech lidé 
získali také informace o dávkách a službách pro 
seniory a zdravotně postižené, o správné výživě 
ve stáří apod.  - gl -

Budova Léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově.



7

ný odpolední provoz, 
kdy terapeuti umož-
ňují pacientům absol-
vovat aktivity běžného 
denního života, ko-
munikují s rodinnými 
příslušníky a edukují je  
v péči a v terapii  
o postiženého. „Cílem 
pobytu pacienta na 
spinální jednotce je 
dosáhnout intenzivní 
mezioborovou spolu-
prací co nejvyšší mož-
né úrovně soběstač-
nosti, samozřejmě 
podle postižení, od 
individuálního cvičení, 
cvičení s využitím pří-
strojů a nácviku přesu-

nu na vozík přes uchopení jednotlivých předmětů 
až po celkové zlepšení psychické i fyzické kondi-
ce. Vše směřuje k výcviku či kompenzaci poško-
zených pohybových funkcí. Snažíme se také klien-
ty, kterým to zdravotní stav dovolí, učit například  
i sebeobsluze při práci v kuchyni, jízdě na vozíku 
v exteriéru a další každodenní činnosti, s nimiž se 
budou setkávat v reálném životě. Společně s psy-
chologem a sociální pracovnicí čtvrtletně pořádá-
me také multioborové 
setkání pro pacienty 
a jejich rodinné pří-
slušníky zaměřené 
na praktické rady, jak 
dále po úrazu míchy,“ 
dodává úsekový fy-
zioterapeut Mgr. Zde-
něk Guřan. Po zhruba 
dvou až třech měsí-
cích jsou pacienti ve 
většině případů odesí-
láni do následné péče 
rehabilitačních ústavů. 
Návaznou ambulantní 
péči o spinální pacien-
ty poskytuje Neurochi-
rurgická klinika FNO  
a rovněž Klinika léčeb-
né rehabilitace FNO.
Ostravská spinální 
jednotka vznikla v roce 2002 jako druhá v pořadí  
v rámci České republiky. Ročně pečuje v průměru 
o sto čtyřicet pacientů, z toho zhruba o 50 pacien-
tů po úrazech s následnou transverzální lézí míšní 
a zbývající jsou pacienti s tumorózním a degene-
rativním onemocněním páteře s neurologickým 
deficitem a chronici. Je to opravdu vysoké číslo 
s ohledem na fakt, že v Česku přibývá každým ro-
kem zhruba 230 lidí s akutním míšním poraněním. 
Procentuálně převládají muži (70 procent) a ve 
čtyřiceti procentech jde u těchto poranění o posti-
žení krční páteře a míchy s následnou kvadruplegií 
nebo kvadruparézou...
Od roku 2002, kdy spinální jednotka vznikla, až 
do loňského roku stála v čele fyzioterapeutů  
a ergoterapeutů koordinátorka Ivana Kývalová, 
která měla k dispozici dva šestičlenné týmy. Ty se 
z důvodu psychické a fyzické zátěže pravidelně, 
vždy po několika měsících, střídaly. Všichni však 

Úzká mezioborová spolupráce ošetřovatelského, léčebného  
a rehabilitačního týmu je nejdůležitější

Pacienta po poranění míchy se ihned po příjezdu do 
Fakultní nemocnice v Ostravě ujímají  neurochirur-
gové. Ti také rozhodují o tom, zda bude operován, 
nebo sledován na JIP. Jakmile se jeho zdravotní 
stav stabilizuje, je přeložen na spinální jednot-
ku, zcela unikátní pracoviště pro akutní a post- 
akutní péči o pacienty s poraněním míchy, které 
je jedním ze čtyř pracovišť v celé České republi-
ce. Ostravská jednotka je jako jediná přímo sou-
částí Neurochirurgické kliniky FNO, kde probíhají 
i nezbytné operace. Rehabilitaci zajišťuje Klinika 
léčebné rehabilitace FNO. Do této týmové spo-
lupráce je zapojeno dvanáct zdravotních sester, 
šest ošetřovatelů a asistentů, tři neurochirurgové, 
jeden neurolog, psycholog a stabilní rehabilitační 
tým čtyř fyzioterapeutů a dvou ergoterapeutů. 
Kromě toho jednotka spolupracuje také s urology, 
plastiky, nutričním terapeutem a sociální pracov-
nicí. Mezioborová spolupráce je zde kvalitní a na 
velmi vysoké úrovni.

Cílem je soběstačnost
„Celodenní program pacienta je sestaven z ošet-
řovatelské péče a rehabilitace, které jsou úzce 
propojeny. Nedílnou součástí jsou společné ranní 
vizity všech členů týmu, kdy se na základě aktuál-
ního stavu pacienta konzultuje další postup rehabi-
litace, ošetřovatelské péče a ordinují se doplňující 
vyšetření,“ popisuje mezioborovou spolupráci na 
spinální jednotce vrchní sestra Neurochirurgic-
ké kliniky FNO Květuše Lyčková. Ošetřovatelská 
péče je u těchto pacientů mimo jiné zaměřena 
také na prevenci dekubitů. „Ty u těchto poranění 
bývaly v minulosti velmi závažnou komplikací, kte-
rou již dnes umíme nejen úspěšně léčit, ale umí-
me jí i předcházet. Během uplynulých tří let neměl 
žádný náš spinální pacient proleženiny, léčili jsme 
pouze pacienty, kteří s dekubity přišli z domova 
nebo jiného léčebného zařízení. Dnes již existuje 
spousta polohovacích pomůcek, které sestrám 
pomáhají v prevenci proleženin, ale intervence se-
stry má v polohování nezastupitelnou roli. Máme 
zde také školenou konzultantku pro hojení ran,“ 
pokračuje paní Lyčková. Lékařská a sesterská 
péče je na spinální jednotce zajištěna nepřetržitě 
24 hodin denně. Fyzioterapie a ergoterapie probí-
há v osmihodinovém režimu v pracovní dny a v so-
botu. Dvakrát až třikrát týdně je zajištěn prodlouže-

Vedoucí fyzioterapeut Mgr. Zdeněk Guřan.

Sestra Kateřina Klimšová při práci s pacientem.

byli zaškoleni, a tím pádem i zastupitelní. Zpočátku 
všichni fyzioterapeuti a ergoterapeuti absolvovali 
odbornou stáž na spinální jednotce v Brně a po-
sléze začali spolupracovat s ostatními spinálními 
jednotkami v rámci klinické zájmové skupiny míšní 
léze, pracující pod hlavičkou Unie fyzioterapeu-
tů České republiky. Současný tým pod vedením 
Mgr. Zdeňka Guřana, který vznikl v loňském roce, 
navázal na práci těchto původních dvou skupin,“ 
vysvětluje Bc. Věra Novotná, vedoucí fyziotera-
peutka Kliniky léčebné rehabilitace FNO. „Spinální 
jednotka má kapacitu patnáct lůžek. Pacienti zde 
hospitalizovaní mají pocit, jako by pro ně právě vše 
skončilo, jejich životy se obrátily naruby. Nejsou 
soběstační, nemohou se hýbat. A proto je zde 
více než jinde důležitá úzká mezioborová spolu-
práce ošetřovatelského, léčebného a rehabilitač-
ního týmu. Veškerá péče musí být doslova ušitá 
na míru pacientovi, musí se prolínat a přesně do 
sebe zapadat. Terapeuti zjistí možnosti pacienta, 
nacvičí s ním například jednodušší úkony jako je 
úchop předmětů nebo přesun z lůžka na vozík  
a zaedukují ošetřovatelský personál, kterému 
každá maličkost ulehčí práci s těmito klienty,“ 
pokračuje Bc. Novotná.  Ke cvičení pomáhají te-
rapeutům pomůcky, které jsou již dnes opravdu 
na velmi vysoké úrovni. Od polohovacích postelí 
přes výškově nastavitelná cvičební lehátka, verti-
kalizační stoly, závěsná zařízení, elektropřístroje, 

různé polohovací vozíky, motomedy na cvičení až 
k ergoterapeutickým pomůckám k výcviku sobě-
stačnosti nebo chodítkům. 
Jak důležitá je mezioborové spolupráce na spinální 
jednotce, prezentují terapeuti i na odborných kon-
ferencích a setkáních českých spinálních jednotek. 
Kromě toho se účastní také neformálních setkání 
(např. florbalového turnaje na vozíku pořádaného  
v RÚ Hrabyně) a podařilo se jim ve spolupráci  
s Českou asociací paraplegiků (www.czepa.cz) za-
jistit z výtěžku mezioborové konference prostřed-
ky na další vybavení spinální jednotky vhodnými 
vozíky. Fyzioterapeuti se podílejí i na přípravě pod-
kladů pro instruktážní materiály – brožury a DVD –, 
které ve spolupráci s klinickou zájmovou skupinou 
pro míšní léze v rámci Unie fyzioterapeutů právě 
CZEPA vydává.

 Lenka Hatlapatková
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Inzerce zdarma
n Nabízím k dlouhodobému pronájmu částečně 

zařízený, prostorný, slunný byt 2+1 po částečné 
rekonstrukci v Ostravě-Porubě, ul. Komenského. 
Byt se nachází ve 2./5. n. p. s výtahem. Veške-
rá občanská vybavenost v dosahu, areál FNO 
300 m. Měsíční nájemné včetně záloh na služby 
7500 Kč/2 osoby, kauce 15 tisíc Kč při podpisu 
smlouvy. K nastěhování od 1. 1. 2014, ev. doho-
dou. Kontakt: 734 288 176.

n Pronajmu byt 2+1 v Ostravě-Porubě, cca 57 m2, 
Oty Synka, 8. patro, cena 6500 Kč včetně služeb. 
Dům po revitalizaci, vše v blízkosti, volný ihned.  
Délka pronájmu dohodou. Kontakt: 734 686 264.

n Nabízím veškeré sádrokartonářské práce. 
 Kontakt: + 420 605 154 195, p. Janoš.

n Prodám dr. byt 3+1 v Ostravě-Bělském Lese 
v ulici J. Herolda. Byt je v 5. podlaží 12podlaž-
ního, celkově revitalizovaného domu. V domě 
jsou nové vstupní dveře, nové výtahy, kamero-
vý systém, zateplení, plastová okna, stupačky 
v plastu. Byt je o rozloze 74 m2 + komora v patře, 
sklep v podzemí a lodžie. Byt je po rekonstrukci 
koupelny, WC, kuchyně. Velmi slunný a prostor-
ný. Blízkost lesa asi 5 minut pěší chůzí. Výborná 
MHD dostupnost po celé Ostravě. Cena 990 tis. 
Kč. Popřípadě dlouhodobě pronajmu. Kontakt po 
16. hodině: 777 018 074.

n Dlouhodobě pronajmu nezařízený byt 2+1, 
1. kat., 1. patro, cca 65 m2, v Porubě, v ulici Špa-
nielově. K nastěhování volný ihned. Cena 6500 
Kč/ měs. + plyn a elektřina. Požaduji vratnou kau-
ci předem ve výši 2 měsíčních nájmů. 

 Info na tel. 603 534 878.

V listopadu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Antonín Kazimíř
Marcela Elisová
Jindřiška Režná
Eva Bambásková Štěpánková
Taťána Gaidadzisová
Jana Knapová
MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
Jana Czernerová
Pavla Plíšková

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

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

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

KADEŘNICTVÍ
Domov sester

Nabízíme služby 
            za výhodné ceny!

Otevírací doba: 6.30 – 18.00 hod. 
 sobota – dle domluvy
Objednávky na tel. č.: 597 374 071
Domov sester, 6. patro, Ostrava-Poruba

Den spirometrie ve FNO

Spirometrie je u plicních nemocí jednou ze základ-
ních vyšetřovacích metod, které mohou odhalit 
plicní onemocnění už v začátku. Proto se Klinika 
tuberkulózy a respiračních nemocí FNO rozhodla 
pod záštitou České pneumologické a ftizeologické 
společnosti připojit ke Světovému dni chronické 
obstrukční plicní nemoci, který Globální iniciativa 

pro chronické obstrukční plicní nemoci (GOLD) 
vyhlásila na 20. listopad 2013. Den spirometrie 
proběhne v ostravské fakultní nemocnici už po-
druhé, a to ve středu 20. listopadu od 13 do 17 
hodin na Klinice tuberkulózy a respiračních nemo-
cí FNO, zelená budova T. Každý návštěvník zde 
bude moci zcela bezplatně absolvovat jednoduché 
a bezbolestné vyšetření spirometrem. Trpíte delší 
dobu vleklým kašlem, vykašláváte hlen, často se 
zadýcháváte a vaše potíže s dýcháním se zhoršu-
jí? Nebo jen chcete mít jistotu, že máte plíce v po-
řádku? Pak právě pro vás je určen Den spirometrie 
ve FNO! Vyšetření trvá doslova pár sekund, takže 
neváhejte a nechejte se preventivně vyšetřit!
Kontakt: 597 372 523.

MUDr. Patrice Popelková
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FNO

Upozorňujeme zaměstnance Fakultní ne-
mocnice Ostrava, že možnost čerpat příspě-
vek FKSP na vitaminy, očkování, rekreaci, 
kulturu, sport, vzdělávací kurzy a penzijní 
připojištění končí 16. prosince 2013.

Oddělení zaměstnanosti 
a péče o zaměstnance

Fond kulturních a sociálních potřeb

Poděkování
Chtěla bych poděkovat MUDr. Jiřímu Prokopovi z Chirurgické kliniky FNO za optimismus, laskavost 
a maximální nasazení při řešení mého zdravotního stavu a sestřičce Martě Korbášové, která dokáže 
pomoci pouhým úsměvem a lidským přístupem.

Sylva Luzarová

Obrázky plné energie a poselství

Až do konce roku si mohou návštěvníci Galerie 
Ametyst nejen prohlédnout, ale i zakoupit díla 
dvou kolegyň: Gabriely Frankové, manažerky kva-
lity FNO, a Aleny Mazurové, aranžérky TIC FNO. 
K vidění je doslova pestrá paleta žánrů, od nejrůz-
nějších kombinovaných technik přes olejomalby až 
po automatické kresby akvarelovými pastelkami 
a patschworkové variace. „Obě nás oslovují du-
chovní otázky a práce s energiemi, což se promítá 
i v našich výtvorech. Pro lidi, kteří se dokážou zasta-
vit, ponořit do obrázků a pochopit jejich poselství, 
mohou mít i léčivé účinky,“ popisuje nastávající 
výstavu jedna z autorek, Gabriela Franková, a dodá-
vá, že výstava je doplněna autorskými texty vysvět-

lujícími centrální myšlenku obrázků. „Tou mojí je 
Platónova teorie idejí. Tedy věčný kontrast dokona-
losti, který v mé tvorbě zastupují polodrahokamy, 
a nedokonalosti, tou je má malba. Je důležité, aby 
si každý člověk dokázal i v těžkých situacích najít 
svůj dokonalý svět, v němž může zapomenout na 
každodenní starosti a být alespoň na chvíli šťast-
ný,“ pokračuje paní Franková. Paní Mazurovou při 
tvorbě inspirovaly aspekty lidské duše se všemi 
radostmi a strastmi. „Jedná se o velmi specifickou 
záležitost, která tvoří s druhou částí výstavy tema-
tický celek. Patschworky je možno charakterizovat 
jako ´užité umění´. Jejich cílem je prostřednictvím 
barev navodit harmonii a klid v obydlí,“ doplňuje 
paní Mazurová. Obě ženy se shodují na tom, že je-
jich díla nejsou umění. Jde o výsledky jejich volno-
časových aktivit, kterým se věnují často a s láskou. 
Alena Mazurová absolvovala kurz kreslení pravou 
mozkovou hemisférou a kurz automatické kresby, 
kolegyně Franková je absolventkou tříměsíčního 
kurzu staromistrovské olejomalby. Obě jsou však 
z 95 procent samouci, kteří kreslí a malují podle 
svých představ a pocitů, bez ohledu na předepsané 
postupy, techniky a pravidla. - hal -


