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Ceníme si kvalitních zaměstnanců

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Sva-
topluk Němeček, MBA (vlevo), předal 4. prosince 
ocenění vítězům jednotlivých kategorií sedmého 
ročníku slavnostního vyhlášení nejlepších za-
městnanců FNO. „Máme za sebou rok náročný 
jak po ekonomické stránce, tak po stránce plnění 
složitých úkolů. Na bedrech našich zaměstnanců 
ležela vedle jejich každodenních povinností také 
reakreditace JCI, které jsme se díky jejich vysoké 

profesionální úrovni a zodpovědnosti zhostili se 
ctí. Ceníme si kvalitních a loajálních zaměstnan-
ců,“ řekl MUDr. Němeček. „Našim pracovníkům, 
pacientům nemocnice i všem příznivcům a part-
nerům přeji šťastně prožité svátky vánoční a nový 
rok plný zdraví, úspěchů a osobní pohody.“ 

Pozn. red.: Oceněné představujeme na stranách 
4 až 7.

Nová grafika webu nemocnice
Webové stránky FNO prošly v listopadu grafic-
kou změnou. „Je hlavně vzhledová, obsahově se 
o zlepšování snažíme dlouhodobě,“ uvedl Ing. To-
máš Oborný, MBA, tiskový mluvčí FNO a osoba 
odpovědná za webovou prezentaci nemocnice. 
„Práce s webovými stránkami je každodenní zá-
ležitostí, neustále pracujeme na udržení aktuál-
nosti informací, i když je to při rozsáhlosti našich 
webových stránek někdy skutečně složité. Chce-
me, aby webová prezentace nemocnice byla stá-

le skvělá, a protože konkurence rovněž nezahálí, 
je nutné trvalé zlepšování. Roste počet uživatelů 
tabletů a chytrých  telefonů, proto jsme se roz-
hodli pro provedení takových grafických úprav, 
které webové stránky takzvaně odlehčí, velký 
důraz jsme také kladli na čitelnost textů. Při této 
příležitosti došlo i k úpravě webových stránek při 
prohlížení v mobilech, takže nyní máme i mobilní 
verzi webu,“ doplnil Ing. Oborný.

Zveme na ples FNO

Tradiční společenský ples FN Ostrava 
se uskuteční 25. ledna 2014 

v Clarion Congress Hotelu Ostrava. 

Vstupenky je možné zakoupit 
od 6. ledna na sekretariátu ředitele 
u Pavlíny Karnovské, klapka 2280. 

Srdečně zveme zaměstnance i všechny 
příznivce FNO!

Rekonstrukce znásobila komfort Kliniky léčebné rehabilitace FNO
Téměř 14,5 milionu korun z vlastních prostředků 
investovala Fakultní nemocnice Ostrava do právě 
dokončené rekonstrukce Kliniky léčebné rehabilita-
ce FNO. MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA, před-
nostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO (na snímku), 
akcentuje, že důraz byl kladen především na maximál-
ní komfort poskytovaný pacientům. „Tomu odpovídá 
jak zvýšení počtu pokojů z původních devíti na nyněj-
ších deset při zachování stejné kapacity, tedy dvaceti 
pěti lůžek, tak především fakt, že lůžková část, v níž 
jsou pokoje pacientů, sociální zařízení i prostor určený 

ke stravování, je nyní zcela bezbariérová. Největších 
změn doznala právě sociální zařízení, v nichž je vše 
přizpůsobeno potřebám imobilních pacientů, včetně 
nejrůznějších detailů. Šlo nám o to, aby se lidé, kteří 
mají problém s mobilitou, u nás cítili zcela komfortně 
a také bezpečně.“
Právě na bezpečí, které Fakultní nemocnice Ostrava 
jako nositel mezinárodního osvědčení společnosti 
Joint Commission International (JCI) svým klientům 
zaručuje, bylo vedle maximálního pohodlí pacientů dal-
ší prioritou. Pokračování na straně 3
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Katedra biomedicínských oborů Lékařské fa-
kulty v Ostravě za přispění projektu Jesenius 
– centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií, 
CZ.1.07/3.2.07/02.0053, a ve spolupráci s Krev-
ním centrem Fakultní nemocnice Ostrava uspořá-
dala ve dnech 23. a 30. října a 13. listopadu kurz 
Aferézy v praxi transfuzního oddělení. Tento kurz 
byl Ministerstvem zdravotnictví ČR akreditován 
jako kurz certifikovaný. Zájemci byli z řad všeo-
becných sester, a celkem mohlo být podpořeno 
maximálně 20 osob, i když zájem tuto kapacitu ně-
kolikanásobně převýšil. Garant kurzu, doc. MUDr. 

Lékařská fakulta OU informuje

Portál Vema „v novém kabátě“
Vývoj a inovace v oblasti informačních technolo-
gií se nevyhýbají žádné oblasti. V minulém měsíci  
i náš software Vema přešel na novou technologii, 
označovanou jako V4. Z pohledu běžného uživa-
tele došlo pouze k drobné úpravě vzhledu – jed-
notlivé oblasti činnosti jsou rozděleny do záložek  
a každá záložka představuje určitá oprávnění (roli) 
v rámci bezpečnostního modelu. V současnosti 
máme nastaveny tyto role:
Pracovník – vidí údaje pouze za svoji osobu.
Asistent vzdělávání (zaměstnanci z jednotlivých 
pracovišť určení k zapisování vzdělávacích akcí) – 
navíc vidí přehled vzdělávacích akcí FN a vlastního 

pracoviště  a přehled účastníků na těchto akcích  
a může zadávat nové vzdělávací akce a účastníky 
na těchto akcích.
Vedoucí – vidí osobní údaje podřízených zaměst-
nanců, bilanci odpracované doby, včetně přehledu 
o dovolené, účast na vzdělávacích akcích a lékař-
ských prohlídkách, přehledy o dekretových a sku-
tečně vyplacených platech v členění na nákladová 
střediska, kategorie i jednotlivé zaměstnance za 
zvolené období a sestavy S69 – Evidence odpra-
cované doby (přesčasy) od začátku roku a sestavu 
S52 – Mzdová inventura (dekretové platy zaměst-
nanců ke konci posledního uzavřeného období).

Asistent vedoucího – (primáři na velkých klinikách, 
zástupci přednostů a primářů, staniční sestry a ve-
doucí nelékařští pracovníci na stejné nebo nižší 
úrovni) – vidí to, co vedoucí, kromě mezd.
V přihlašování na portál nedošlo k žádným změ-
nám. V případě dotazů, zjištění chybných osob-
ních údajů nebo požadavků na sdělení přístu-
pového hesla kontaktujte vaši referentku nebo 
administrátory Ing. Věru Pazdziorovou, kl. 2517, 
Ing. Veroniku Křelinovou, kl. 3371, nebo Ing. Janu 
Nešťákovou, kl. 3357.

Změny ve specializačním vzdělávání lékařů
Vyhláška č. 286/2013 Sb. z 5. září 2013 přináší 
dílčí změny v oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Angiologie, 
dětská a dorostová psychiatrie a urgentní medi-
cína se z nástavbových oborů staly obory základ-
ními a minimální délka jejich studia je 5 let. Orto-
pedie změnila název na ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí a minimální doba studia je 
stanovena na 6 let. Obor diabetologie a endokri-
nologie se nyní nazývá endokrinologie a diabe-
tologie. Nástavbové obory se rozšířily o dětskou 
endokrinologii a diabetologii, onkourologii, ortope-
dickou protetiku, psychosomatiku, spondylochi-
rurgii, vaskulární intervenční radiologii a veřejné 

zdravotnictví. Specializační vzdělávání lékařů dnes 
zahrnuje 44 základních a 51 nástavbových oborů. 
U zubních lékařů ke změnám nedochází a u far-
maceutů se u 5 ze 7 základních oborů prodlužuje 
délka studia o 1 rok.
Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky do nástavbových oborů angiologie, dětská 
a dorostová psychiatrie a urgentní medicína do-
končí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., 
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky.

PhDr. Petr Reimer 
vedoucí oddělení vzdělávání

Změna názvu pracoviště  
Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNO

S účinností od 1. ledna 2014 dochází ke změně názvu pracoviště Aneste-
ziologicko-resuscitační kliniky (ARK) na Kliniku anesteziologie, resuscitace  
a intenzivní medicíny – KARIM.
Dále dochází ke změně názvu jednotlivých oddělení KARIM, a to na:
Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 1 - ORIM 1 
   - (původní pracoviště JIP II)
Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 2 - ORIM 2 
   - (původní pracoviště JIP I)
Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 3 - ORIM 3 
   - (původní pracoviště RES B)
Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 4 - ORIM 4 
   - (původní pracoviště RES A)

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., náměstkyně ředitele pro personální řízení

Kongresy a semináře
n	18. prosince 2013 – seminář Neurochirurgické 

a Onkologické kliniky FNO na téma možnosti 
operační léčby low-grade gliomů v eloqentních 
lokalitách mozku – operace pacienta při vědo-
mí, Domov sester

n	24. a 25. ledna 2014 – V. multioborové neu-
rochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační 
sympozium

Křest knihy 
Mimojícnové projevy 
refluxní choroby
Dne 31. října se v Ostravě konal křest knihy Mimo-
jícnové projevy refluxní choroby, už deváté knihy 
edice Medicína hlavy a krku nakladatelství Tobiáš. 
Hlavním autorem knihy je MUDr. Karol Zeleník, 
Ph.D., z Otorinolaryngologické kliniky FN Ostrava. 
Kniha pojednává o projevech refluxní choroby jíc-
nu v dutině ústní, hltanu, horních a dolních ces-
tách dýchacích. Monografie na toto téma zatím  
v Čechách a na Slovensku nebyla publikována. 
Kniha je rovněž určena gastroenterologům, plic-
ním i praktickým lékařům, pediatrům a dalším od-
bornostem. Kromě lékařů ORL kliniky se na přípra-
vě knížky podíleli přední čeští a slovenští odborníci 
z řad gastroenterologů, alergologů, plicních lékařů, 
pediatrů a dalších odborností. Z FNO na přípravě 
spolupracoval MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.,  
z Chirurgické kliniky FNO a primář psychiatrické-
ho oddělení MUDr. Petr Šilhán. Věříme, že knížka 
bude pro odbornou veřejnost přínosem.

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

Ostravské 
transfuzní dny

Čtvrtý ročník konference Ostravské transfuzní 
dny, jehož se zúčastnilo 110 posluchačů z Morav-
skoslezského kraje, se konal 6. listopadu.    - nk -

Spolupráce Krevního centra FNO a katedry 
biomedicínských oborů LF OU

Zuzana Čermáková, Ph.D., byl s průběhem kurzu  
a zájmem účastníků maximálně spokojen. 
Tato aktivita nebyla jediná, jež byla v podzim-
ních dnech podpořena projektem Jesenius 
(CZ.1.07/3.2.07/02.0053) a spolupořádána Krev-
ním centrem FNO a katedrou biomedicínských 
oborů LF OU. Další nabídnutou vzdělávací akcí byl 
certifikovaný kurz Správná výrobní praxe v zaříze-
ních transfuzní služby, který byl primárně určen 
pouze zdravotním laborantům zařazeným do spe-
cializace klinická hematologie a transfuzní služba. 

Mgr. Ivona Závacká,  
oděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání,  

řešitelka projektu,  
Mgr. Hana Hronzová, 

administrátorka projektu
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venska, Polska a Německa se zaměřilo nejen na 
chirurgická řešení a rehabilitace vrozených vad, 
ale i chronických degenerativních chorob ruky. 
Odborníci, kteří ocenili vysokou odbornou i spole-
čenskou úroveň kongresu, se zabývali také úrazo-
vými stavy, a to jak replantacemi, tak rekonstruk-
cemi v oblasti ruky. „Naším cílem je dosáhnout 
co nejlepší funkce ruky a přitom nezapomínat ani 
na výsledný estetický efekt, čehož lze dosáhnout 
jen komplexním přístupem,“ konstatuje prezident 
kongresu MUDr. Bronislav Vřeský, primář Centra 
plastické chirurgie a chirurgie ruky FNO.
„Významnou součástí kongresu, na němž  
s úspěšnými přednáškami vystoupili i zástupci 
našeho centra, byly vstupy rehabilitačních lékařů 
a fyzioterapeutů, mezi nimiž byli také kolegové  
z Kliniky léčebné rehabilitace FNO. Závěr byl jed-

noznačný. Chirurgové a rehabilitační pracovníci 
mají na úspěšném vyřešení funkčnosti ruky rov-
nocenný podíl, sebekvalitnější chirurgie by bez 
následné rehabilitace selhala.“
 - gl -

Rekonstrukce znásobila komfort Kliniky léčebné rehabilitace FNO 

Pokračování ze strany 1
„Do této sféry spadají nejen samotné bezbarié-
rové úpravy prostor, ale také další kroky. Vedle 
bezpečnostních zařízení, kterými si pacienti mo-
hou sami velmi komfortně a bezpečně přivolat 
pomocný personál, jde například o zabezpečení 
vstupu na oddělení, kam nyní vstoupí pouze ten, 
kdo je k tomu oprávněn, nebo vpuštěn sester-
ským personálem. Vzrostl také počet nouzových 
východů ze dvou na tři, což v případě potřeby 
umožní plynulou a rychlou evakuaci všech imo-
bilních pacientů.“ 

Během stavebních úprav, které mimo jiné zahr-
novaly výměnu rozvodů elektřiny, vody, ústřed-
ního topení, zdravotechniky i vzduchotechniky, 
vznikl i samostatný nadstandardní pokoj a byla 
zastíněna část pokojů orientovaných na sluneční 
stranu. Dbalo se také na světlost a optimisticky 
laděnou barevnost pokojů. „Díky rekonstrukci se 
výrazně zlepšily rovněž pracovní podmínky na-
šich zaměstnanců,“ uzavírá MUDr. Irina Chme-
lová, Ph.D., MBA. 

 - gl -

Seminář nemocničních kaplanů
Koncem října se v přednáškovém sále FN Ostrava 
uskutečnil seminář na téma Pacient nemocnice  
a nemocniční kaplan. Byl určen všem zaměstnan-
cům nemocnice i těm, kdo mají zájem dozvědět 
se více o práci nemocničního kaplana. Cílem se-
mináře bylo přiblížit smysl a obsah této služby 
zejména těm, kteří jsou v každodenním kontaktu 
s pacienty.
Ve spolupráci s asociací nemocničních kaplanů 
byli zajištěni čtyři přednášející. Už podle prvních 
reakcí posluchačů bylo znát, že jde o téma nové. 
Přítomní se zajímali mimo jiné také o to, zda ne-
může být tato služba zneužita k manipulaci s paci-
entem nebo k nějaké formě nátlaku. A dozvěděli 
se, že nemocniční kaplani jsou členy Asociace ne-
mocničních kaplanů a řídí se etickým kodexem vy-
cházejícím z mezinárodních i národních dokumen-

tů. V příspěvku Spirituální a náboženské potřeby 
vysvětlil Mgr. Pavel Pokorný řadu pojmů, které 
běžně člověk ve zdravotnictví používá, například 
rozdíl mezi spirituálními a náboženskými potřeba-
mi a další. Předseda asociace nemocničních kap-

lanů a nemocniční kaplan FN v Motole Vítězslav 
Vurst, B.Th., přiblížil práci nemocničního kaplana  
v praxi. Neméně významná byla i osobní zkuše-
nost matky mladé umírající pacientky s touto služ-
bou a svědectví vrchní sestry FN v Motole.
Duchovní péče ve FNO je zajišťována externě už 
od roku 1995. Kromě bohoslužeb v nemocniční 
klapli je možná návštěva u lůžka na žádost paci-
enta nebo jeho rodiny. FNO spolupracuje s řím-
skokatolickým a evangelickým duchovním, na 
přání je však možné zajistit i návštěvu duchovních 
jiných církví. Bližší informace jsou na informačních 
letáčcích umístěných v jednotlivých odděleních  
a v nemocniční kapli.

Marie Karásková, DiS,  
vedoucí sociální pracovnice

Ruka v centru pozornosti

Ve dnech 14. až 16. listopadu se v beskydském 
Horském hotelu Sepetná konal XII. kongres Čes-
ké společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí 
a I. kongres České společnosti rehabilitace ruky. 
Sto sedmdesát účastníků z České republiky, Slo-
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Kdo mě má rád, je šťastný, že se usmívám
„Vnímám ocenění radostně, je dokladem, že 
lidé byli s mou prací více než 60 let spoko-
jeni. Mé srdce je naplněno,“ reaguje prof. 
MUDr. Rajko Doleček, DrSc., na ocenění za 
celoživotní přínos, které převzal 4. prosince. 
„Severní Morava byla mou první štací. Když 
jsem tady v roce 1950 začínal po promoci ve 
Frýdku-Místku, netušil jsem, že tu zůstanu 
po všechny časy. Po vojně jsem v roce 1953 
začal pracovat na interně Krajského ústavu 
národního zdraví v Ostravě, dnešní fakultní 
nemocnice. Víte, já měl životní štěstí. Na 
šéfy, vzpomenu frýdecko-místeckého pana 
primáře Schöna i zdejšího pana primáře 
Černého, který mi umožnil zabývat se endo-
krinologickou praxí a podporoval mě v mých akti-
vitách, i na celoživotní partnerku Dobru. Bohužel, 
moje paní před sedmi lety zemřela, ale na padesát 
let skutečně šťastného manželství nelze zapome-
nout. Mým štěstím je i můj syn Branko s rodinou, 
štěstí mi do života přivedlo dobré kamarády i spo-
lupracovníky. Pracoval jsem a pracuji ve fantastic-
kém týmu, ve kterém jsem se vždy snažil patřit 

Ocenění je příjemným impulzem

MUDr. Hana Klosová z Popáleninového centra 
FNO, která získala ocenění za svou práci lékařky 
u lůžka pacientů, pochází z Uherskobrodska, nád-
herného místa protkaného památkami, lidovými 
tradicemi i krásnou přírodou. Když pak poprvé 
přijela do Ostravy, věděla, že tady žít nechce... 
,,Vystudovala jsem lékařskou fakultu v Brně, obor 
všeobecné lékařství, v roce 1997. Po studiu jsem 
zaslala žádanky do několika nemocnic a ozvala se 

Odříkaného chleba největší krajíc
„V Ostravě a ve zdejší fakultní nemocnici jsem 
se ocitl náhodou. Prostě se to tak nějak stalo,“ 
vysvětluje s úsměvem MUDr. Radek Litvik z Kož-
ního oddělení FNO, který získal ocenění za svou 
práci lékaře v ambulanci. Všeobecné lékařství 
vystudoval v Praze, ale podle svých slov také tak 
trochu omylem. „Bavilo mě snad úplně vše, roz-
hodoval jsem se mezi mnoha obory, chtěl jsem 
být i literárním kritikem. Nakonec jsem se rozhodl 
pro medicínu s tím, že jsem od začátku tvrdil, že 
se nebudu věnovat klinické medicíně, zvlášť ne 
chirurgickým oborům. Vydal jsem se směrem der-
matologie. Po studiích jsem pracoval krátký čas na 
kožním oddělení v třinecké nemocnici, pak jsem 
absolvoval několik zajímavých zahraničních stáží  
v Milánu, Vídni, Toulouse a od roku 2002 jsem ve 
FNO,“ pokračuje MUDr. Litvik. „Profesně mě za-
jímá problematika ekzémů, zejména atopického,  
a venerologie, především pohlavní choroby u HIV 
pozitivních pacientů. Extrémně lékařsky atraktivní 

jsou také projevy vnitřních nemocí na kůži. 
Kůže je de facto zrcadlem vnitřních chorob, 
a když určité projevy správně diagnostiku-
jeme, můžeme v některých případech roz-
poznat vnitřní chorobu dříve, než se projeví 
svými běžnými specifickými symptomy,“ 
popisuje zajímavosti svého oboru MUDr. 
Litvik, který v současnosti tráví tři dny týd-
ně v dermatochirurgickém sálku a dva dny 
v ambulanci. Jak se říká: odříkaného chleba 
největší krajíc... „Operativa je pro mě nako-
nec příjemnou změnou a musím říct, že mě 
baví čím dál víc. Mou specializací je nehto-
vá chirurgie, včetně chirurgického řešení 
nádorů nehtového aparátu.“ Pracovní plány do 
budoucna MUDr. Litvik nemá, neplánuje. O tom 
svědčí i fakt, že neplánoval ani to, že se jednou 
stane lékařem. V čem má ale naprosto jasno, jsou 
jeho koníčky. „Miluji severskou kinematografii, 
moderní severskou dramatickou tvorbu, kde vyni-

k těm, kteří jdou dopředu, v týmu, s nímž jsem 
se spřátelil, kde jeden druhého nešidil. Rád bych 
všem poděkoval. V Ostravě jsem získal všechny 
své akademické tituly, napsal nebo podílel se na 
moři publikací, které byly vydány doma i v zahra-
ničí. Jsem ostravský člověk. A fakultka, to je moje 
rodina.“
Profesor Doleček je pozitivní člověk se šťastnou 

povahou, který se na svět dívá z nadhledu. 
„Držím se životní filozofie, kterou mi dali ro-
diče. Kdo mě má rád, je šťastný, že se usmí-
vám. A kdo mě rád nemá, ten je otráven, že 
se usmívám. Další dobrou životní filozofií je 
neunáhlit se. Než uděláte důležitý životní 
řez, vždy je třeba si ověřit, jaká je skuteč-
nost. Začínajícím kolegům bych rád vzkázal, 
že nejzákladnější je vydržet a neochabovat 
před překážkami a mít životní plán, který se 
snažíte čestně prosadit. Celý život jsem byl 
bezpartijní a jako končící Cyrano z Bergeracu 
mohu říci: můj štít je čistý. A to je velká věc. 
Všechno, co jsem získal, bylo dáno poctivou 
prací. Tím by se měli řídit i mladí lékaři, kteří 

před sebou mají spoustu úkolů. Dnes je v medicí-
ně tolik otázek, jimiž je třeba se zabývat, že mož-
nost pokusit se je vyřešit, má téměř každý. Téměř 
každý totiž má ve své torně maršálskou hůl. Tu 
mu pomůže získat včasná znalost cizích jazyků  
a nepřetržité studování vybraného oboru, který by 
se měl stát věčnou milenkou každého lékaře.“

mi mimo jiné i ta ostravská. Nikdy dříve 
jsem tady nebyla a na první pohled mě 
Ostrava zaskočila. Nechtěla jsem tady zů-
stat. Otočili jsme se tedy a jeli zpátky. Při 
průjezdu Novým Jičínem, dálnice tenkrát 
ještě nebyla, jsme ale narazili na nemoc-
nici v příjemném místě a já se rozhodla 
zkusit štěstí tady, a povedlo se. Vydržela 
jsem zde pět let na chirurgickém odděle-
ní, pak jsem však stejně zjistila, že chci 
víc. Chtěla jsem jít směrem plastické chi-
rurgie, dál se rozvíjet a sbírat zkušenosti. 
Cítila jsem, že chirurgie nebude mou spe-
cializací navždy. Do fakultní nemocnice  

jsem nastoupila v roce 2003 díky inzerátu Popále-
ninového centra FNO, na který jsem se přihlásila. 
A jsem tu dodnes,“ popisuje svůj příchod do Os-
travy žena, která původně vlastně o studiu medi-
cíny ani neuvažovala. „Od dětství hraji na housle 
a věnuji se intenzivně folku a folkloru. I proto byly 
mým snem studia na konzervatoři. K medicíně 
mě nakonec dovedly spíše pragmatické důvody. 
Věděla jsem, že hudbu budu moci dělat, i když 

budu lékařkou, ale opačně to nepůjde,“ dodává  
s úsměvem MUDr. Klosová, která se věnuje hud-
bě stále a hraje s folkovou kapelou. Kromě toho 
však zvládá péči o rodinu a dva syny ve věku  
7 a 11 let, dům a zahradu. „Vše se dá skloubit. Na-
učila jsem se striktně oddělovat práci od soukro-
mí, a když už musím pracovat nebo studovat, tak  
v noci, kdy už rodina spí.“ Svou práci v Popále-
ninovém centru FNO má ráda především pro její 
mnohotvárnost. „Musíme zde zvládat intenzivní 
medicínu, chirurgickou léčbu i rekonstrukční plas-
tické operace, a to u všech věkových kategorií,  
a provádíme i velmi inovativní laserterapie. Péče 
o pacienta je u nás velice komplexní. I proto jsem 
si postupem času kromě chirurgické atestace 
udělala atestaci z popáleninové medicíny i licenci 
nutričního specialisty a nyní bych ráda dokončila 
doktorát a přidala atestaci plastické chirurgie,“ 
komentuje své plány a přání do budoucna lékařka, 
kterou ocenění potěšilo a vnímá je jako ocenění 
celého kolektivu. Kromě toho je pro ni i novým 
impulzem do další práce. A té má i v souvislosti  
s několika granty, na nichž se podílí, opravdu dost...

kají Lars Norén, Jokum Rohde a Maria Blom, kla-
sickou hudbu, filmy Pavla Juráčka ze šedesátých 
let, extrémně hodně čtu a největší relaxací je pro 
mě kino a cestování spojené s návštěvami výstav 
výtvarného umění,“ uzavírá naše povídání oceně-
ný lékař v ambulanci, MUDr. Radek Litvik.
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Jednatřicet klokočovských let

Oceněnou manažerkou roku 2013 se stala Ing. 
Vlasta Martinková, vedoucí odboru, správce LDN 
Klokočov. „Do Léčebny dlouhodobě nemocných 
jsem nastoupila ve chvíli, kdy moji synové měli 
začít chodit do základní školy. Chtěla jsem se 
jim více věnovat, proto jsem hledala zaměstnání 
poblíž domova. Tenkrát jsem totiž působila jako 
vedoucí Závodu služeb ve Vítkově, ale pracoviště 
jsem měla až v Opavě, kam jsem často dojíždě-

Mám štěstí na lidi
„Bez kolegyň a staniční sestry Jindřišky Kola-
říkové bych se mezi nominované nedostala,“ 
konstatuje Zuzana Janštová z Kliniky infekčního 
lékařství FNO, která byla oceněna jako sestra  
u lůžka. „Pokud holky nejsou jednotné, je to na 
oddělení vidět. Ale náš kolektiv funguje skvěle. 
Když se mě někdo ptá, proč jsem tady tak dlouho, 
proč jsem neodešla, říkám, že z dobrého manžel-
ství se také neodchází. Měla jsem prostě štěstí na 
lidi. Vrchní sestra mi umožnila vystudovat ARO JIP  
i stát se zakládající členkou skupiny dekubitních 
sester ve fakultní nemocnici. Prostor jsem dosta-
la jak od vrchní sestry Bc. Šárky Kumurové, tak 
od staniční lékařky, zástupkyně přednosty MUDr. 
Evy Kostřicové. I díky tomu dnes máme na infekč-
ní klinice, klinice plicní a psychiatrickém odděle-
ní, které jako dekubitní sestra zaštiťuji, v oblasti 
chronických ran a dekubitů dobré výsledky.“ Prá-
ce dekubitní sestry jí umožnila vyzkoušet v rámci 
své profese něco nového. „Mám dobrý pocit, že 
mohu pacientům nabídnout léčbu, která jim umož-

ní dostat se rychleji domů,“ po-
kračuje Zuzana Janštová, která 
do FNO nastoupila v roce 1990 
jako dětská sestra na standard-
ní oddělení infekční kliniky. Půl 
roku po návratu z první mateřské 
dovolené jí bylo nabídnuto mís-
to na jednotce intenzivní péče, 
kde působí už 19 let. „Práci na 
JIP beru jako vrchol své profese. 
Jsem ráda, že jsem tady, i když 
někdy je to adrenalinová záleži-
tost. Plníme také funkci dětské 
jednotky intenzivní péče, kromě 
ventilovaných dětí. Kde jinde se 
vám stane, že v jednom boxu leží 
babička a ve vedlejším dvouměsíční kojenec? Má 
práce je různorodá, zajímavá a krásná a rozhod-
ně není stereotypní.“ Stereotyp Zuzaně Janštové 
nehrozí, zvlášť poté, co jí k práci přibylo bakalář-
ské studium oboru všeobecná sestra na Slezské 

„Ocenění za práci sanitářky mě mile pře-
kvapilo, ale hlavně zaskočilo,“ říká oceně-
ná Alena Juchelková z Oční kliniky FNO 
a jedním dechem dodává, že ocenění pa-
tří všem pracovníkům zdejší ambulance. 
„Denně zde ošetříme šedesát až devade-
sát pacientů a určitě by vše nešlapalo tak, 
jak má, kdyby všichni zaměstnanci neodvá-
děli svou práci dobře. Já jsem jen část vel-
kého soukolí, které musí přesně do sebe 
zapadat. Pracuji na recepci, takže mám na 
starosti především první kontakt s pacien-
tem. Musím zjistit, proč přišel, zda je ob-
jednán a k jakému lékaři, zaregistrovat jej  
a zařadit do vyvolávacího systému, připravit 
kartu a odpovědět na jeho případné dotazy. Kromě 
toho samozřejmě zajišťuji telefonické objednává-
ní a přeobjednávání pacientů a pochůzky spojené 
s léčivy a sterilizací a podobně. Samozřejmě je  

Práci s lidmi mám ráda

la,“ vzpomíná na dobu, která je 
vzdálena pro ni neuvěřitelných 
jednatřicet let. „Původně jsem 
si říkala, že zůstanu jen chvíli,“ 
usmívá se s dovětkem, že svou 
roli sehrál fakt, že ji práce moc 
baví. „Je různorodá. Vzhledem 
k tomu, že jsme dislokované 
pracoviště, je třeba z jednoho 
místa zajišťovat veškeré služby 
pro zdravotnickou část našeho 
zařízení. Mým úkolem je starat 
se o to, aby provoz klapal od 
stravování přes potřebná ener-
getická zařízení až po správu 
budov. Navíc spolupráce s ve-

dením léčebny i s technickým vedením fakultní 
nemocnice je velmi kvalitní a umožňuje nám za-
řídit vše, co je potřeba.“ Na poznámku, že jako 
správce si lidé většinou představí mužského, od-
povídá, že technika ji bavila od dětství. „Bratr byl 
soustružník a já jím chtěla být taky. Tenkrát bylo 
možné studovat při gymnáziu také učební obor  
a já si vybrala zaměření soustružník-zámečník. 
Jenže tuto formu výuky nakonec zrušili. A tak 

jsem po ukončení střední školy vystudovala  
v Brně stavební fakultu se zaměřením na kon-
strukce a dopravní stavby. V Klokočově jsem pak 
k technice přidala i ekonomii a ostatní záležitosti, 
které jsou nyní zařizovány centrálně.“ Ing. Mar-
tinková sleduje, jak se Klokočov během tří desí-
tek let mění. „Budovy jsou stále stejné, ale kdo 
navštívil léčebnu před lety, dnes by ji nepoznal. 
Vnitřní úpravy zvýšily komfort jak pro klienty, tak 
pro zaměstnance, investovali jsme do bezpečnos-
ti provozu i zkvalitnění orientace v celém areálu. 
Postupně jsme se přizpůsobili i tomu, že se k nám 
v souvislosti se stárnutím populace dostávají čím 
dál starší lidé, kteří vyžadují specifické podmínky. 
Myslím, že se zde projevuje i to, že v Klokočově 
pracuje skvělý tým lidí, který byl mimochodem 
před několika lety oceněn jako nejlepší pracoviště 
fakultní nemocnice. I ocenění, které jsem převza-
la, je oceněním práce všech, kteří v naší léčebně 
působí,“ uzavírá žena, která se společně s kole-
gy připravuje na brzké odstartování rozsáhlého 
projektu s názvem Modernizace a obnova infra-
struktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro 
dlouhodobě nemocné LDN Klokočov. Ale to už je 
jiná kapitola…

univerzitě v Opavě. „Přiznávám, že spojit rodinu, 
práci a školu je opravdu náročné. Bez fungujícího 
rodinného zázemí nemá člověk šanci vystudovat. 
Naštěstí mám skvělého manžela,“ usmívá se oce-
něná sestra.

Texty na dvoustraně: gl, hal

s mou prací sanitářky v ambulanci spojena spous-
ta administrativy,“ popisuje svou pracovní náplň 
paní Alena. Ta je sanitářkou teprve od roku 2007. 
„Vyučila jsem se pro oděvní podnik, kde jsem také 

deset let pracovala. V době mé druhé ma-
teřské, synové mají dnes deset a osmnáct 
let, však podnik zavřeli a já zvažovala, co 
budu dělat dál. Úplnou náhodou se mi po-
dařilo sehnat práci právě zde na oční klini-
ce a nelituji toho. Mám tuto práci s lidmi 
ráda, přestože sem většinou přicházejí lidé, 
kteří mají nějaký problém, bolest a ne vždy 
jsou dobře naladěni,“ dodává paní Juchel-
ková, která se od práce nejlépe odreaguje 
sportem nebo při procházce s pejskem. 
„Hodně času nám zabere i mladší syn, kte-
rý hraje fotbal za Baník Ostrava. Bydlíme  
v Dolní Lhotě, takže syna vozíme na trénin-
ky, turnaje i soustředění. Stále cestujeme. 
S manželem ale rádi i lyžujeme, jezdíme na 

kole nebo chodíme do posilovny. Kromě toho sa-
mozřejmě máme dost práce i kolem domu.“
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Dáváme zachráněným životům smysl

Pracoviště Kliniky léčebné rehabilitace FNO (pozn. 
red.: KLR) již osmým rokem dosahuje  velmi dob-
rých výsledků v plnění nastavených kritérií ekono-
mického charakteru i kvality a odbornosti péče. 
Není tedy divu, že právě tato klinika získala oceně-
ní nejlepší pracoviště FNO v roce 2013. „Rok od 
roku je plnění těchto kritérií náročnější, jsem ale 
ráda, že se nám to daří a že ve většině hodnoce-
ní stále dosahujeme velmi dobrých výsledků, a to 
i navzdory nedávno probíhající rekonstrukci. Osob-
ně si však cením faktu, že nás v každoroční anketě 
spokojenosti velmi kladně hodnotí také pacienti. 
A věřím, že po právě dokončené rekonstrukci lůž-
kové části naší kliniky budou ještě spokojenější. 

Dosud jsme totiž neměli zcela přizpůsobená so-
ciální zařízení pro imobilní pacienty. Teď je vše 
jinak. Sociální zařízení jsou kompletně rekonstru-
ovaná, prostorná a velmi komfortní. V oblasti péče 
o pacienty je však stále co zlepšovat, takže máme 
před sebou další a další úkoly,“ říká MUDr. Irina 
Chmelová, Ph.D., MBA, přednostka oceněné kli-
niky. KLR má kromě lůžkové části s 25 lůžky také 
velkou ambulantní část, která prošla kompletní 
rekonstrukcí v roce 2004 a nabízí nejkomplexnější 
rehabilitační péči, která je v současnosti možná. 
Počet zaměstnanců kliniky se blíží ke stovce... 
„Jsme velký a navíc svou různorodostí specifický 
kolektiv. Kromě lékařů zde pracují zdravotní ses-
try, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, ošetřovatelé, 
masér, logoped i psycholog a samozřejmě i THP. 
Dobrých výsledků jsme schopni dosáhnout jen 
na základě toho, že dokážeme velmi kvalitně spo-
lupracovat. Naší zásadní prioritou je právě práce 
v týmu, a to nejen na lůžkové a ambulantní čás-
ti, ale máme i skupinu pracovníků, kteří zajišťují 
rehabilitační péči všech hospitalizovaných paci-
entů fakultní nemocnice. Pravidelně docházejí na 
ARK, kde poskytují rehabilitační péči lidem v nej-
kritičtějších stavech, na traumatologii, ortopedii, 
neurologii i neurochirurgii. Terapeuti spolupracují 

s kolegy z popáleninového centra, potkáte je na in-
terně, chirurgii i na dalších odděleních a klinikách.  
Samostatný rehabilitační tým pracuje na spinální 
jednotce a součástí našeho velkého kolektivu je 
skupina pracovníků, která se specializuje na péči 
o děti. Jsme prostě všude. Naši kolegové ostat-
ních odborností zachraňují pacienty a my se těmto 
zachráněným životům snažíme vrátit jejich smysl. 
Děláme vše pro to, aby pacienti byli mobilní, sobě-
stační a mohli se vrátit do plnohodnotného života. 
Každý náš pracovník zná cíle kliniky, strategii i pri-
ority a dokážeme táhnout za jeden provaz. A to je 
nejdůležitější. Jen díky tomu se nám daří,“ uzavírá 
MUDr. Chmelová.

Pracuji nejen s čísly, ale především s lidmi

To, že se nestala učitelkou češtiny a dějepisu, ji 
stále trošku mrzí. Dnes už však Bc. Helena Kur-
ková ví, že osud to s ní myslel dobře. „Stát se 
učitelkou byl můj sen snad odjakživa, ale i můj 
manžel říká, že jsem natolik precizní a akorátní, 
že je dobře, že se tomuto povolání nevěnuji,“ 
podotýká rodačka z Tísku u Bílovce, která se po 
gymnáziu dostala na Filozofickou fakultu Karlovy 
univerzity v Praze. Studium však přerušila a vrátila 
se zpět do Bílovce, kde nastoupila ve společnosti 

Massag Bílovec. „Připravovala jsem zde výkazy 
pro mzdovou účtárnu a postupně jsem vyzkoušela 
i pozici plánovače a vedoucí. V roce 1992 mi na-
bídli místo na ekonomickém úseku technických 
služeb obchodního družstva Tísek. Měla jsem to 
téměř vedle domu, tak jsem nabídku přijala a zů-
stala zde až do mateřské dovolené v roce 1995. 
Do Fakultní nemocnice Ostrava jsem nastoupila 
v roce 1999, krátce jsem působila na chirurgické 
klinice jako referentka a poté jsem přešla na se-
kretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.“ 
Tam pracovala necelých 11 let, v jejichž průběhu 
si mimo jiné dodělala i bakalářské studium eko-
nomického směru na Vysoké škole podnikání. 
V roce 2010 přešla do útvaru náměstka pro perso-
nální řízení nejprve na úsek vzdělávání a od roku 
2012 působí v oddělení personalistiky a mzdové 
účtárny. „Pracuji nejen s čísly, ale především s lid-
mi. Těší mě, když mohu někomu pomoci, poradit 
nebo poskytnout potřebný dokument či potvrzení. 
Mnozí zaměstnanci mají pocit, že zde fungujeme 
jen v době uzávěrky mezd, ale pravda je zcela 
jiná. Řešíme spoustu dalších činností, od odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění přes příjímání 
a výpovědi pracovníků až po nejrůznější personální 
bonusy a jiné. Kromě toho musíme samozřejmě 
sledovat neustále legislativní změny a vzdělávat 
se,“ pokračuje Bc. Helena Kurková, která za svou 
práci získala jako nezdravotnický pracovník oceně-
ní vedení nemocnice. „Potěšilo mě, ale vnímám 
je především jako ocenění této profese, to zna-
mená ocenění kolektivu, který zajišťuje personální 
a mzdový servis celé nemocnici, včetně potřeb-
ného vzdělávání zaměstnanců. A jsem velmi ráda, 
že vedení nemocnice si cení i práce nezdravotnic-
kého personálu, který je pro chod této „továrny“ 
na zdraví stejně důležitý jako všechny ostatní 
profese,“ dodává na závěr paní Helena, maminka 
osmnáctiletého syna, která se nejlépe odreaguje 
doma v kruhu rodiny a přátel. Ráda se také vrací za 
svými rodiči do Tísku, pomáhá na zahradě a chodí 
na procházky s pejskem. V Ostravě-Zábřehu, kde 
se svým mužem a synem žije přechodně, jak říká, 
již dvacet let, se nejčastěji věnuje oblíbenému 
badmintonu. Výzvu ke hře neodmítne nikdy!

Večer plný blahopřání

RNDr. Tomáš Raiter převzal ocenění v rámci pro-
jektu Kvalita očima pacientů.

Večer 4. prosince byl opravdu slavnostní a nabitý 
pozitivními informacemi. Zaměstnanci nemocnice 
aplaudují svým oceněným kolegům.

PF 2014
Přejeme všem čtenářům 

Nemocničních listů, 
aby se v roce 2014 

dozvídali nejen v našem zpravodaji 
pouze pozitivní informace 

a aby jejich vnitřní vyrovnanost 
pramenila z pocitu pohody a štěstí 

a vědomí pevného zdraví 
jich samých i jejich blízkých.

 
Redakce



7

Hrozně moc záleží na celém týmu

Alena Kelnarová, všeobecná sestra z Kliniky nukle-
ární medicíny FNO, právě pomocí spektové kame-
ry zaznamenává obraz pacientova skeletu. „Sna-
žíme se lidem vysvětlit, v čem vyšetření spočívá, 
jak bude probíhat. Někdo má strach ze samotného 

Čtvrtstoletí dětské hematologie a hematoonkologie 
v Ostravě
Ve dnech 25. až 27. října se v Ostravě konala 
XXIII. konference dětských hematologů a onko-
logů České a Slovenské republiky. Akci organi-
zovalo již potřetí pracoviště dětské hematologie  
a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství 
FNO pod vedením primáře MUDr. Bohumíra Blaž-
ka, zakládajícího člena a dlouhodobého místopřed-
sedy Pracovní skupiny dětské hematologie České 
republiky.
Za téměř čtvrtstoletí existence oboru dětské he-
matologie v Ostravě jsme byli svědky mimořád-
ného rozvoje diagnostických i terapeutických po-
stupů, které vedly k výraznému zlepšení prognózy 
u dětí s hematoonkologickými onemocněními. 
Jestliže v souboru pacientů z poloviny osmde-
sátých let žije bez známek nemoci méně než 20 
procent dětí, v současné době dokážeme vyléčit 
přes 80 procent dětských pacientů s nejčastějším 
typem dětského nádorového onemocnění, akutní 
lymfoblastickou leukémií. Podobným způsobem 
se změnily výsledky léčby a prognóza i dalších 
vzácněji diagnostikovaných hematologických  
a onkologických onemocnění dětského věku. 
Péče o tyto pacienty je v České republice soustře-

děna do osmi center,  
z nichž jedno je právě 
na Klinice dětského lé-
kařství FNO.
Mezinárodní konferen-
ce se účastnily téměř 
tři stovky registrova-
ných účastníků, kteří 
si ve třech paralelně 
probíhajících sekcích 
– lékařské, sesterské  
a rodičovské – vyslechli 
více než 130 přednášek 
a posterových sdělení. 
Ozdobou konference 
bylo vystoupení hos-
tů ze tří významných 
zahraničních pracovišť 
– profesora Petera Kaatsche z Gutenbergovy 
univerzity v německém Mainzu, profesora Kjelda 
Schmiegelowa z Univerzitní nemocnice Rigshos-
pitalet v Kodani a  docentky Leslie Raffini z USA, 
ředitelky Centra pro trombózu a hemostázu v Dět-
ské univerzitní nemocnici ve Filadelfii.

VI. valašsko-lašské neurologické sympozium
Ve dnech 8. a 9. listopadu v Karolince 
proběhl VI. ročník Valašsko-lašského 
neurologického sympozia. Sympozi-
um, kterého se zúčastnilo přes 200 
posluchačů, bylo rozděleno na lé-
kařskou sekci, firemní sympozium, 
workshopy a sesterskou sekci, v níž 
bylo registrováno 68 posluchaček.
Lékařská sekce nabídla poslucha-
čům přednášky na rozmanitá neu-
rologická témata, v sesterské sekci 
mimo jiné zazněla přednáška na 
téma efekt kognitivní rehabilitace  
u pacientů po ischemické cévní moz-
kové příhodě. Kolektiv autorů této 
přednášky upozorňoval na důsledky 

cévních mozkových příhod, kde se řadí i postižení 
kognitivních (poznávacích) funkcí. Kognitivní re-
habilitace ve FN Ostrava využívá práce pacientů 
ve skupinách s využitím počítačového programu 
NEUROP3.
Součástí péče o neurologické pacienty je také dys-
fagický screening, který slouží k odhalení pacientů 
ohrožených poruchami polykání. Naši přednášku 
jsme věnovaly informacím o dysfagickém scree-
ningu, který probíhá od ledna 2013 ve FN Ostra-
va. Součástí přednášky bylo poděkování sestrám 
neurologické kliniky ve FN Ostrava za spolupráci. 

Mgr. Barbora Kopecká 
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

průběhu, občas zapů-
sobí i klaustrofobie. To 
na pacienta neustále 
mluvíme, abychom ho 
rozptýlily, někoho je 
třeba i držet za ruku,“ 
vypráví žena, která byla 
oceněna jako sestra 
v ambulanci. „Moc si 
ocenění vážím, beru je 
jako poděkování za ce-
loživotní práci. Ale stej-
ně hrozně moc záleží 
na kolektivu. Jsme zá-
vislí jeden na druhém, 
bez ostatních by člověk 
nic neudělal.“ 
Paní Kelnarová působí 

v oboru nukleární medicíny 29 let. „V roce 1980 
jsem po mateřských dovolených nastoupila do 
ambulance dětské neurologie fakultní nemocnice 
a později jsem začala pracovat také u EEG. A zjisti-
la jsem, že mě baví technika. Když se pak naskytla 

možnost přestupu na kliniku nukleární medicíny, 
neváhala jsem.“ Aby zde mohla pracovat, musela 
absolvovat pomaturitní studium v oboru nukleární 
medicína. Vzdělává se neustále, zatím poslední 
kurz byl zaměřen na práci s hybridním přístrojem 
spek-CT. „Mám za sebou i mentorský kurz. Už 
v minulosti jsem se věnovala studentům střední 
zdravotní školy, dnes jsme také výukovým pra-
covištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 
Chodí k nám studenti oboru radiologický asistent. 
Ti mladí lidé jsou plni vědomostí o oboru, sem při-
cházejí, aby se naučili pracovat nejen s přístroji, 
ale především s pacienty. Musejí se snažit vcítit 
do pacienta a navázat s ním kontakt, je třeba, aby 
dokázali člověka odhadnout a našli tu správnou 
míru komunikace, pokud má strach, měli by se 
snažit ho povzbudit. To je velmi důležité a zároveň 
velmi složité,“ zdůrazňuje oceněná sestra, která 
si na své práci cení i toho, že není jednotvárná. 
„Jsem tu hodně spokojená,“ uzavírá své vyprá-
vění a pokračuje ve vyšetření jednoho z mnoha 
pacientů, s nimiž se během práce v ambulanci 
potkává.

Velký dík za zdárný průběh setkání patří asistentu 
MUDr. Mgr. Tomáši Kuhnovi z Kliniky dětského lé-
kařství FNO, který ve spolupráci s pořádající agen-
turou celou akci pečlivě připravoval.

MUDr. Hana Ptoszková

Účastnící Valašsko-lašského neurologického sympozia
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Inzerce zdarma
n Nabízím pronájem družstevního bytu 3+1, 10. 

patro, 64 m2, ul. Mongolská, Ostrava-Poruba. 
Byt má zděné jádro, plastová okna, lodžii s vý-
hledem na Beskydy. Částečně vybaven. Dům je 
zateplen, má nové výtahy a bezbariérový přístup. 
Veškerá občanská vybavenost v dosahu. Měsíč-
ní nájem 9 tisíc Kč včetně služeb. Kauce 15 tisíc 
Kč. Volný od 1. 1. 2014. Kontakt: 777 407 365.

n Prodám čistokrevná štěňata yorkshire střední 
velikosti, 3 fenky a 2 pejsci. Fenka za 4 tisíce Kč, 
pejsek za 3 500 Kč. Odběr možný v polovině pro-
since. Kontakt: 605 506 684.

n Prodám byt 2+1 v Opavské ulici v Ostravě-Poru-
bě. Kontakt: 602 761 221.

n Prodám družstevní byt 1+1 o výměře 36 m2  
v ul. Gen. Hrušky v Mar. Horách, s balkonem, 
zděnou koupelnou. Dům je po celkové revitali-
zaci se dvěma výtahy. Před domem parkoviště, 
do domu bezbariérový přístup. Cena 500 tisíc Kč. 
Kontakt: 604 560 720.

V prosinci slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Dagmar Vošvrdová
Ing. Alois Pinďák
Marie Rajnochová
Vlastimil Hujík
Josef Winkler
Bc. Šárka Kumorová
Vladislava Jelenová
MUDr. Jan Staněk
Milada Sedláková
Jaroslava Freiová

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

Aukce pro dětskou 
psychiatrii
V listopadu se na aukci výtvarných děl studentů, 
kterou pravidelně už od roku 2004 pořádá ostrav-
ská umělecká škola Ave Art pod vedením Ing. Ja-
roslava Prokopa, podařilo vybrat rekordní částku 
přesahující 300 tisíc korun. Finance směřují na 
přestavbu dětské čekárny psychiatrického oddě-
lení FNO. „Suma, kterou se podařilo získat, nás 
mile překvapila,“ konstatuje MUDr. Petr Šilhán, 
primář psychiatrického oddělení FNO. „Projekt na 
rekonstrukci čekárny se už zpracovává, vybrané 
prostředky investujeme do kompletní rekonstruk-
ce čekárny s dětským koutkem a televizní projek-
cí. Vše doplní výměna oken a klimatizace prostor 
čekárny i dětských ambulancí, které se uskuteční 
z rozpočtu nemocnice. Věříme, že tak menším pa-
cientům celkově zpříjemníme naši péči.“

Ave Art nespolupracuje s FNO poprvé. Studenti 
školy se podíleli například na zkrášlení koridoru 
spojujícího dětský pavilon s hlavní budovou ne-
mocnice, výtěžek z předchozích aukcí byl věnován 
dětem nemocným cystickou fibrózou apod.

Shakespearovy sonety
Ve výstavních prostorách Paláce knihy na Smeta-
nově náměstí v Ostravě můžeme od 10. prosince 
nahlédnout do snového světa díla ostravské au-
torky Mileny Kantorové, která zde představuje své 
současné olejomalby, inspirované Shakespearo-
vým dílem. Vernisáž prodejní výstavy, která potrvá 
do 3. ledna 2014, zahájil 10. prosince shakespea-
rolog Martin Hilský.

Relaxační techniky

V Galerii Ametyst se 20. listopadu odehrál křest 
CD s relaxačním povídáním a hudbou. Do života 
tak oficiálně vstoupil projekt Jiřího Petříka, sanitá-
ře z oddělení psychiatrického FNO. „K vytvoření 
CD mě inspirovali pacienti, kteří mnou používané 
relaxační techniky znají ze systematických bloků,“ 
upřesňuje autor, který na oddělení pracuje pět let. 
Kdo má pocit, že předvánoční doba je na něj příliš 
hektická, může bližší informace o pořízení CD najít 
na www.relaxacnitechniky.cz

Studenti v roli Mikuláše 
i čertů a andělů
V předvánočním čase se jako každoročně konala 
ve Fakultní nemocnici Ostrava mikulášská be-
sídka, kterou organizovaly studentky Ostravské 
univerzity Lékařské fakulty oboru dětská sestra. 
Besídka byla určena pro děti hospitalizované na 
dětských odděleních. Dětští pacienti si užili zpívání 
koled, zdobení perníčků, výrobu přáníček, svícnů  
a v neposlední řadě také milých andělů, rozverné-
ých čertů a váženého pana Mikuláše, který děti 
potěšil drobnými dárky. Mikuláš, čerti a andělé 
navštívili také děti, které se ze zdravotních důvodů 
nemohly besídky zúčastnit.

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.,  

a studentky Nmgr oboru dětská sestra

Dar na MISSIS 2014
MUDr. Tomáš Gruszka, primář oddělení dětské  
a prenatální kardiologie FNO, převzal na finálovém 
večeru MISSIS 2014 Moravy a Slezska šek na 
10 tisíc korun. „Jde o druhý šek na 10 tisíc, ten 
první jsem obdržel při loňském finále,“ přibližuje 
převzetí datu MUDr. Gruszka, který s pořádající 
agenturou, Producentským centrem PROFIL Ma-
riánské Lázně, spolupracuje už delší dobu a před 
samotnou soutěží provádí zdravotní vyšetření 
dětí, jež se klání účastní. „Peníze, které jsme ob-
drželi, investujeme do zpříjemnění atmosféry če-
kárny, kam jsme pořídili hrací domeček, televizi, 
DVD a další doplňky.“

Foto: Jan Poláček


