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Máme nový orientační systém
Nový orientační sy‑ 
stém se snahou o ma‑
ximální přehlednost 
byl vytvořen v budově 
polikliniky. „Po před‑
chozích zkušenostech 
a po probrání různých 
návrhů jsme zvolili 
jednoduchý systém s 
velkými písmeny, bez 
složitých barevných 
efektů. Šlo nám o to, 
aby se konečný uži‑
vatel, tedy návštěvník 
objektu, co nejlépe 
orientoval,“ říká Ing. 
Tomáš Oborný, MBA, 
tiskový mluvčí ne‑
mocnice. 

Pokračování na str. 2

Bílá sobota

V sobotu 8. září mohli otoneurologickou ambu‑
lanci Fakultní nemocnice Ostrava navštívit těžce 
sluchově postižení, kterým nestačí sluchadla a po‑
třebují najít jiné řešení. Odborníci Otorinolaryngo‑
logické kliniky FNO v rámci akce Bílá sobota přímo 
na místě pacienty vyšetřili, zhodnotili audiologická 
kritéria a určili, jakým způsobem lze daný problém 
efektivně řešit.

Cvičení hasičů

Taktické cvičení Hasičského záchranného sbo‑
ru MSK proběhlo v prostorách naší nemocnice  
6. září 2012.

Více na straně 3

Plánovaná konzultace

Letos slaví Fakultní nemocnice Ostrava sto let svého vzniku
Od malého infekčního pavilonu ke krajské nemocnici III
Když pak rozhodla městská rada Moravské Ost‑
ravy o postavení nové státní nemocnice v Ostra‑
vě, bylo vybráno právě místo v prostoru, kde stál 
již epidemický pavilon, tedy na pomezí Zábřehu  
a Vítkovic. V roce 1924 proto na tomto místě vy‑
rostl další pavilon, začaly se stavět hospodářské 
budovy. V roce 1928 byla vypsána architektonická 
soutěž na stavbu nové nemocnice, kterou vyhrál 
architekt Karel Roštík z Prahy. Začal se budovat 
pavilon gynekologicko‑porodnický, hospodářský 
komplement, vyrostl zde pavilon pro nemoci vnitř‑
ní a pavilon chirurgický. Podstatná část nemocni‑
ce byla dokončena až v roce 1940. K tomu zbývá 
dodat, že v roce 1944 byla – při spojeneckém ná‑

letu na Vítkovice – nemocnice silně poškozena.
Po roce 1948 rozhodla vláda, že v rámci nové or‑
ganizace zdravotnictví bude nemocnice v Zábře‑

hu přeměněna na Krajský ústav národního zdraví, 
který bude podřízen zdravotnickému odboru Kraj‑
ského národního výboru v Ostravě. Tím se stala 
nemocnice takzvaně krajskou. Časem se ovšem 
ukázalo, že ani tento ústav nepostačí narůstajícímu 
počtu obyvatel velkoměsta a je potřeba krajskou 
nemocnici podstatně rozšířit. Ukázalo se také, že 
pro tento úkol nebude areál krajské nemocnice  
v Zábřehu, který se již nemohl rozšiřovat, rozlohou 
stačit. Padly první úvahy o tom, že by bylo vhodné 
postavit novou krajskou nemocnici v Porubě. Ten‑
to názor pak získával stále více příznivců. 

Boleslav Navrátil

V podzimním období, ve dnech 29. října až 1. listo‑
padu, k nám na předaudit zavítají konzultanti Joint 
Commission International (JCI), aby zhodnotili 
stav připravenosti Fakultní 
nemocnice Ostrava před 
ostrým auditem v polovině 
roku 2013. Na základě roz‑
hodnutí ředitele FNO bude 
v rámci této konzultace 
rovněž posouzeno naplňo‑
vání dvou zcela nových oblastí v mezinárodních 
standardech Joint Commission International, 
zabývajících se vzděláváním mediků a klinickým 
výzkumem. O tento nástavbový program mohou 
usilovat pouze nemocnice univerzitního typu, kte‑
ré jsou zároveň akreditovány dle mezinárodních 
standardů Joint Commission International pro ne‑

mocnice. FNO tyto podmínky splňuje jako jediná 
fakultní nemocnice v České republice.
Tým auditorů Joint Commission International se 

bude skládat ze známých 
tváří, které nám již pomá‑
haly připravit nemocnici  
k akreditaci v roce 2010. 
Auditorem lékařské ob‑
lasti bude MUDr. David 
Marx, Ph.D., sester‑

ské oblasti Helen Hoesing, RN, MPH, Ph.D., 
a technické oblasti Yvonne P. Burdick, BSc.
(Hons), MHA. Největší změna, kterou musí‑
me v 2. pololetí 2012 v nemocnici zavést, je 
elektronická ordinace léků prostřednictvím ne‑
mocničního informačního systému CareCenter.  

Pokračování na straně 3

Mezinárodní standardy JCI 
splňujeme jako jediná fakultní 
nemocnice v České republice
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Pokračování ze strany 1
„Nový systém je již zaveden ve všech čtyřech pa‑
trech polikliniky, takže návštěvník se díky němu 
velmi dobře orientuje nejen v tom, ve kterém pa‑
tře se nalézá, ale také v tom, jaká oddělení jsou 
v patrech nad ním a pod ním. Důraz jsme kladli 
zejména na jednoduchost a přehlednost,” pokra‑

čuje Ing. Oborný s tím, že změny v poliklinice na‑
vazují na změny orientačních prvků v celém areálu 
nemocnice. „S jejich přepracováním jsme začali 
zhruba před rokem, kdy jsme podstatně zvýraznili 
značení jednotlivých budov a doplnili je i mapami 
označujícími jednotlivé pavilony. V průběhu září 
chceme doplnit mapy i v samotném areálu, tak 
aby pacienti, kteří tímto poměrně rozlehlým pro‑
storem procházejí, se mohli lépe orientovat, kde 
se právě nacházejí. Kromě toho chceme vytvořit 
i jednoduché návody, jakých značení si mají ná‑
vštěvníci všímat, jak mohou co nejrychleji a nejjed‑
nodušeji dojít v areálu nemocnice ke svému cíli.“
Orientační systém nemocnice nesestává jen  
z nových, přehledně zpracovaných tabulí, ale také 
z osvědčené pavučiny čar vedoucích po nemoc‑
ničních chodbách a směřujících ke konkrétním 
místům. Nezanedbatelnou úlohu plní také in‑

formátorky ve vestibulu polikliniky a lůžkového 
monobloku. „První ohlasy, které na nový systém 
máme, jsou pozitivní,“ uzavírá Ing. Tomáš Obor‑
ný. „Velký dík patří týmu Tiskového informační‑
ho centra FNO, který celou změnu realizoval.“

Lenka Gulašiová

Lékařská fakulta OU informuje

Máme nový orientační systém

Informace  
o personálních 
změnách

S účinností od 14. srpna 2012 byla po‑
věřena výkonem funkce primářky Popá‑
leninového centra MUDr. Hana Klosová.

K 31. srpnu 2012 ukončil pracovní poměr ve 
Fakultní nemocnici Ostrava doc. MUDr. Jan 
Dostalík, CSc., přednosta Chirurgické kliniky.

Na základě výsledku výběrového řízení byli s 
účinností od 1. září 2012 ředitelem FN Ost‑
rava jmenováni:
· prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., do funkce 

přednosty Anesteziologicko‑resuscitační 
kliniky

· doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., do funkce 
přednosty Porodnicko‑gynekologické klini‑
ky

· Ing. Petra Tomanová, Ph.D., do funkce ná‑
městkyně ředitele pro personální řízení

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

Počty členů

Místní lékařský odborový klub ‑ MLOK  75

Profesní odborová unie ‑ POU  35

Výbor Základní organizace Odborového  
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR FNO

počet řádných členů ZO  1042
počet přidružených členů ZO  16
celkem členů ZO  1058
počet členů Klubu důchodců  186

Virtuální mikroskopie ve výuce histologie  
a embryologie na LF OU v Ostravě
Absolventi výuky histologie si jistě vzpomínají na 
často ne moc záživný „boj“ s mikroskopickými 
preparáty studovanými ve světelných mikrosko‑
pech v průběhu praktické výuky. Krycí sklíčko na‑
horu, nejdříve malé zvětšení a nejisté výsledky při 
hledání jedné buňky skryté mezi spoustou jiných 
barevných fleků!
Výrazné zkvalitnění studie mikroskopických pre‑
parátů umožňuje využití tzv. virtuální mikroskopie, 
kterou jsme od počátku tohoto roku začali využí‑
vat v ústavu histologie a embryologie.
Základní podmínkou je vybavení výukové místnos‑
ti počítačovou sítí s centrálním počítačem s velkou 
pamětí. Naše učebna je v současné době vybave‑
na kromě centrálního počítače deseti studentský‑
mi stanicemi.
Virtuální mikroskopické preparáty vznikají sy‑ 
stémem Dot.Slide (Olympus), který umožňuje 
postupné snímání celé plochy mikroskopických 
preparátů do tisíců navzájem se překrývajících 
digitálních obrazů s vysokým rozlišením. Tyto ob‑
razy lze prohlížet na počítači s pomocí programu 
Olyvia (Olympus), umožňujícím mimo jiné i ply‑
nulé měnění velikosti zvětšení. Digitální obrazy je 
také možné dále upravovat (barvu, kontrast či jas), 
případně je opatřit značka‑
mi spojenými s popisem 
označených struktur.
Při výuce systém využívá‑
me různými způsoby. Při 
tzv. konferenci studenti 
vidí na svých monitorech 
obraz tak, jak jej nastavuje 
učitel. To umožní detailní 
vedení studenta na struktu‑
rách preparátů při různých 
zvětšeních na typických 
místech tkáně. Učitel může 
předat vedení konference 
kterémukoliv ze studentů 
v učebně a přesvědčit se 
o tom, že student pochopil 
výklad a je schopen najít 
určitý detail v preparátu. 

Po skončení konference mají studenti možnost 
pracovat samostatně. Z databáze v centrálním 
počítači si mohou vybrat virtuální preparát a pohy‑
bem po něm s plynulým měněním zvětšení sami 
studovat preparát. Mají tak k dispozici histologický 
atlas, který svou kvalitou mnohonásobně převyšu‑
je tištěné formy.
V brzké době bude umožněno studentům využít 
počítačové učebny na Lékařské fakultě OU, přihlá‑
sit se do databáze a „vzdáleně“ studovat virtuální 
preparáty. Naším cílem je umožnit přístup do da‑
tabáze z pohodlí domova přes webové rozhraní.
Ptáte‑li se, zda virtuální mikroskopie zcela nahradí 
klasické prohlížení preparátů ve světelném mikro‑
skopu, pak jednoznačnou odpověď přinese jenom 
budoucnost. Já jsem však přesvědčen, že v urči‑
tém rozsahu je třeba výuku práce se světelným 
mikroskopem zachovat. Přináší studentům jednak 
hlubší představu o prostorovém uspořádání struk‑
tur a jednak je připravuje k ovládání obdobných 
zařízení v klinické praxi.

doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc.
vedoucí Ústavu histologie  

a embryologie Lékařské fakulty OU



3

Úspěch nemocnice je neoddělitelně spojen se zaměstnanci 
Dne 1. září 2012 byla na základě výsledků výbě‑
rového řízení jmenována do funkce náměstkyně 
ředitele pro personální řízení Ing. Petra Tomanová, 
Ph.D.
Rodačka z Krnova absolvovala SZŠ v Krnově  
v roce 1991 a zhruba rok pracovala jako zdravotní 
sestra na neurologii v krnovské nemocnici. „Zdra‑
votnictví mě vždy přitahovalo, ale už na střední 
škole jsem věděla, že chci studovat dále. Absol‑
vovala jsem tedy ekonomickou fakultu na VŠB  
v Ostravě, obor podnikatelství a management,  
a to včetně postgraduálního studia v tomto obo‑
ru. Zhruba ve 27 letech jsem se přestěhovala do 
Ostravy a nastoupila do ostravské pobočky Fondu 
národního majetku, kde jsem pracovala až do jeho 
centralizace v roce 2003,“ říká Ing. Tomanová, 
která z FNM přešla na Krajský úřad Moravskoslez‑
ského kraje, kde se posléze stala vedoucí odboru 
zdravotnictví. Po více než devíti letech působení 
na krajském úřadu se Ing. Tomanová, matka dnes 
již dvanáctileté dcery, přihlásila do výběrového ří‑

zení na funkci náměstkyně ředitele pro personální 
řízení FNO… 
„Chtěla  jsem se dostat ještě blíže ke zdravot‑
nictví, k praxi. A jsem ráda, že se mi to podařilo. 
Sama jsem si hned po střední škole vyzkoušela, 
jaké to je pracovat v třísměnném provozu, jak 
psychicky i fyzicky náročná je práce v nemocnici,  
a smekám před všemi zdravotnickými pracovníky. 
I proto mé hlavní motto, s nímž jsem do FNO při‑
šla, zní: Důležitý je spokojený klient. A klientem 

pro personální úsek je zaměstnanec. Je to pro 
mě výzva, protože činnost nemocnice ovlivňuje 
celá řada významných aspektů,“ pokračuje Ing. 
Tomanová, která se v současné době seznamuje  
s chodem personálního úseku. Fakultní nemocni‑
ci Ostrava však zná již díky působení na krajském 
úřadu. „Jde o velmi úspěšné a stabilní zdravotnic‑
ké zařízení s vynikající pověstí a výsledky. Úspěch 
nemocnice je neoddělitelně spjat se zaměstnanci. 
Je to významný zaměstnavatel tohoto kraje, který 
zaměstnává zhruba 3200 lidí. A kromě toho jsou 
na nemocnici vázáni i dodavatelé léků, potravin, 
zdravotnického materiálu a další. Nemocnice udá‑
vá trend v mnoha odbornostech nejen v kraji, ale 
i v celé České republice,“ konstatuje nová perso‑
nální náměstkyně FNO. Ta už na téma personalis‑
tiky sepsala svou disertační práci. „Vedením od‑
boru zdravotnictví na krajském úřadu jsem získala 
mnoho praktických zkušeností, které se prolínají  
s oblastí personalistiky, a ty bych chtěla plně vyu‑
žít při své práci ve FNO.“

O tom, že se Fakultní nemocnice Ostrava celé 
roky umisťuje v žebříčku Kvality očima pacientů 
(KOP) na předních pozicích, jsme již psali v čer‑
vencovém vydání Nemocničních listů. Jen při‑
pomínáme, že FNO se díky hodnocení pacientů 
umístila mezi fakultními nemocnicemi na 2. místě 
a byla také jednou ze dvou nemocnic řízených 
ministerstvem, které splnily v roce 2011 nároč‑
né podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT!  
A v hodnocení jednotlivých oborů si absolutní pr‑
venství vybojovaly i ostravská onkologie, radiolo‑
gie, kardiochirurgie a také oddělení psychiatrické.  
To mimochodem získalo nejvyšší hodnocení i za 
následnou péči po propuštění. V celkovém hodno‑
cení tak psychiatrie FNO předčila i Ústřední vojen‑
skou nemocnici a Všeobecnou fakultní nemocnici 
v Praze i fakultní nemocnice v Brně a Olomouci.

Od samého počátku tohoto projektu v roce 2006 
se s každoroční pravidelností na prvním místě  
v KOP umisťuje rovněž Centrum plastické chirur‑
gie a chirurgie ruky FNO. Prvenství získali za rok 
2011 i lékaři tohoto centra v hodnocení lékařů 
a sestry se umístily na třetím místě. „Je to pro 
nás velmi příjemná zpětná vazba. Jsme rádi, že 
nás pacienti vnímají tak pozitivně a hodnotí naše 
služby velmi dobře. Na druhé straně i my pro toto 
hodnocení děláme maximum. Vzhledem k tomu, 
že nemalou část naší klientely tvoří lidé podstupu‑
jící estetické zákroky, kteří vyžadují nadstandardní 
služby i nadstandardní přístup lékařů a sester, mají 
vyšší nároky na vybavení pokojů a služby a dokon‑
ce i na čas lékařů, naučili jsme se přistupovat ke 
všem pacientům tak, aby cítili, že jsou pro nás 
vždy na prvním místě, a to ve všech ohledech,“ 

vysvětluje MUDr. Martin Paciorek, zástupce pri‑
máře. Centrum plastické chirurgie a chirurgie 
ruky, které se v rámci fakultní nemocnice osamo‑
statnilo v roce 1990, patří mezi lídry především  
v oboru chirurgie ruky, rekonstrukční plastické 
chirurgie a mikrochirurgie. Také tento fakt měl 
vliv na celkovou spokojenost pacientů. Na druhé 
příčce v celkové spokojenosti se umístila Fakult‑
ní nemocnice u Sv. Anny v Brně, oddělení ženy,  
a třetí místo pak stejná nemocnice, oddělení muži.
Do hodnocení kvality nemocnic se v roce 2011 
zapojilo více než 16 tisíc pacientů, kteří opouštěli 
18 přímo řízených zdravotnických zařízení (9 ne‑
mocnic, 7 psychiatrických léčeben a 2 rehabilitač‑
ní ústavy). 

Více na www.hodnoceni‑nemocnic.cz 

Pacient vždy na prvním místě

Cvičení hasičů
Pokračování ze strany 1
Při cvičení, které bylo zahájeno v 10 hodin a pro‑
běhlo bez problémů, byl simulován požár skladu 
čisticího a dezinfekčního materiálu. Součástí cvi‑
čení bylo i svolání krizového štábu, nácvik evaku‑
ace pacientů a zapojení centrálního technického 
dispečinku a obslužných provozů.
 Ing. Tomáš Oborný, MBA
 tiskový mluvčí nemocnice

Foto: Jana Gojová

K zavedení elektronické ordinace v roce 2012 
jsme se zavázali v nápravných opatřeních, aby‑
chom získali akreditaci Joint Commission Interna‑
tional v roce 2010. 
Elektronická ordinace léků povede ke zvýšení 
bezpečnosti poskytované péče, neboť zabezpečí 
stoprocentní čitelnost ordinací, lékařům nabíd‑
ne možnost jediným kliknutím prověřit interakce 
mezi naordinovanými léky, odhalit případné du‑
plicity a interakci léků s potravou. I přes zavedení 
elektronické ordinace bude stále nezbytné prová‑
dět druhou kontrolu naordinovaných léků lékařem 
nebo farmaceutem před jejich podáním, což vy‑
žadují mezinárodní standardy Joint Commission 
International. Po zkušenostech se stávajícím způ‑
sobem řešení druhé kontroly bude navíc spolu se 
zavedením elektronické medikace zavedena po‑
vinnost provádět druhou kontrolu naordinovaných 
léků prokazatelným způsobem.
Zbývající měsíce roku 2012 budou náročné, ale 
věřím, že úsilí zaměstnanců FNO se nám vrátí při 
reakreditaci v roce 2013.

Ing. Patrik Kapias
vedoucí oddělení řízení kvality

Plánovaná 
konzultace
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Padesát nejlepších fotografií prvního ročníku me‑
zinárodní soutěže amatérských fotografů Fajn 
FOTO fest mohou až do konce září vidět ná‑
vštěvníci FNO, a to v průchozím prostoru za Ga‑
lerií Ametyst. V říjnu pak bude výstava pokračovat  
v Avion Shopping Parku v Ostravě a až do kon‑
ce listopadu bude k vidění i v Krevním centru 
FNO. Vernisáž k celé akci, kde bude slavnostně 
pokřtěna také publikace vytvořená z těchto foto‑
grafií, proběhne 20. září v prostorách pořadatele 
projektu Domu kultury Akord. Jeho partnerem 
je polský kulturní dům ve Chvalovicích (Rybnik)  
a celý projekt je spolufinancován z Operačního 
programu přeshraniční spolupráce Česká republi‑
ka – Polská republika 2007–2013 v rámci Fondu 

mikroprojektu Euroregionu Silesia. „Do soutěže 
se od února do konce května letošního roku přihlá‑
silo téměř 200 amatérských fotografů z podporo‑
vaného území. V polovině června mezinárodní po‑
rota vybrala z přihlášených fotografií 50 nejlepších, 
zároveň probíhala i hlasovací soutěž na stránkách  
www.fotofest.eu a v rámci výstavy budou k vi‑
dění fotografie i tohoto vítěze,“ popisuje průběh 
projektu Mgr. Hana Maiwaelderová, obchodní 
náměstkyně Domu kultury Akord v Ostravě‑Zá‑
břehu. Posledním místem, kam výstava zavítá na 
přelomu listopadu a prosince letošního roku, bude 
muzeum v Kopřivnici. 

‑ hal ‑

Fajn FOTO fest – výstava amatérských fotografů ve FNO

Multicentrická etická komise 
V červenci letošního roku provedl Státní ústav pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) kontrolu činnosti etické ko‑
mise FNO, která má od podzimu 2011 statut mul‑
ticentrické etické komise. Kontrola dopadla dobře 
a je pravděpodobné, že uvedený statut bude pro‑
dloužen i do dalších let. 
„V naší fakultní nemocnici dlouhodobě pracova‑
la etická komise, která v rámci FNO posuzovala 
klinické hodnocení léčivých přípravků, grantů  
a vlastních výzkumných projektů. V posledním 
desetiletí vznikly v České republice multicentric‑
ké komise, které posuzovaly všechny náležitosti 
projektu a určitým způsobem degradovaly význam 
tzv. místních neboli lokálních etických komisí. Pro‑
to FN Ostrava před dvěma lety požádala o získání 
statutu multicentrické etické komise,“ vysvětluje 
MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., přednosta Klini‑
ky infekčního lékařství a předseda Etické komise 
FNO. „V rámci přípravy proběhl v polovině roku 
2010 první audit ze strany SÚKL, po kterém násle‑
dovalo výrazné přepracování standardních operač‑
ních postupů etické komise. Při druhé kontrole ze 
strany SÚKL na jaře 2011 bylo konstatováno, že 
provedené změny v činnosti Etické komise FNO 
jsou adekvátní a bylo doporučeno přidělení statutu 
multicentrické komise.“
Etická komise, ať lokální nebo multicentrická, je 
nezávislý orgán tvořený nejen odborníky z oblasti 
zdravotnictví, ale i laiky bez zdravotnického vzdě‑

lání. Povinností etické komise 
je chránit práva, bezpečnost a 
zdraví subjektů hodnocení. Ko‑
mise pečlivě posuzuje, jak jsou 
subjekty hodnocení informovány 
a jak je získán jejich informovaný 
souhlas. Etická komise posuzuje 
vhodnost zkoušejících a zkuše‑
nosti oddělení, na kterých studie 
probíhají. 
„Multicentrická etická komise po‑
suzuje projekty biomedicínského 
výzkumu v celém rozsahu, včet‑
ně opodstatnění projektu, pro‑
tokolu studie a náboru pacientů. 
Následně rozhoduje, zda bude 
projekt v rámci České republiky schválen. Lokální 
komise u multicentrických hodnocení poté posu‑
zuje „pouze“ vlastní pracoviště a řešitele studie, 
ale už nemůže zasáhnout do pravomocí multicen‑
trické komise. I proto jsme usilovali o statut mul‑
ticentrické komise, řečeno sportovní terminologií, 
uvedený statut posunul Etickou komisi FNO do 
nejvyšší ligy,“ pokračuje MUDr. Rožnovský. 
Etická komise FNO, která má v současné době 
20 členů, zasedá jednou měsíčně. Ročně hod‑
notí ve funkci multicentrické komise přibližně 10 
projektů, ve funkci lokální etické komise 30 až 50 
projektů (zejména tzv. lékových studií) a přibližně 

50 grantů a vlastních výzkumných projektů. „Ape‑
lujeme na řešitele grantů a vlastních projektů, aby 
jejich přípravě věnovali patřičnou pozornost, aby 
se soustředili nejen na to, co chtějí vyzkoumat, ale 
i na to, jak správně informovat pacienta. Pokud pa‑
cient neobdrží srozumitelné informace ve formě 
informovaného souhlasu, může to ohrozit realizaci 
jakkoliv slibného projektu,“ uzavírá MUDr. Rož‑
novský s tím, že Etická komise FNO v rámci všech 
projektů úzce spolupracuje s Centrem klinických 
studií, s útvarem náměstka ředitele pro vědu a vý‑
zkum a s právním oddělením FNO. 

Lenka Gulašiová

Obrazy nabité energií stromů a rozkvetlých květin
Galerie Ametyst se opět otevírá dílům moravských 
výtvarníků… Od 11. září jsou zde vystaveny obra‑
zy akademického malíře Mgr. Romana Breta. Rodák   
z Frýdku‑Místku absolvoval akademii výtvarných umění 
v polském Krakově v letech 1986 až 1992 u profesora 
Jana Szancenbacha a profesorky Janiny Kraupe‑Świ‑
derské. Šestiletý pobyt v Polsku jej ovlivnil i v tvorbě, 
dostal se k technice vitráží a jeho práce zdobí koste‑
ly v Krakově a Varšavě. Nyní Mgr. Bret působí v obci 
Sedliště u Frýdku‑Místku, kde se věnuje malbě, kresbě, 
grafice, vitrážím, kolážím, mozaikám i restaurování ob‑
razů. A právě v této obci uspořádal také svou druhou 
samostatnou výstavou v Lašské galerii. Představil zde 
80 svých obrazů, které se zabývaly čtyřmi živly v růz‑
ných podobách a v návaznosti na čtyři roční období. 
V kolážích, které zde vystavoval, využíval reálné prvky 
(výstřižky, nálepky, fotografie) založené na vzájemném 
prolínání, střetávání a křížení. 

V Galerii Ametyst vystavuje Mgr. Bret zcela novou tvor‑
bu motivovanou valašskou tematikou. „Trávil jsem léto 
na chalupě ve Valašské Bystřici a nechal jsem se in‑
spirovat touto nádhernou krajinou,“ popisuje své nové 
obrazy akademický malíř Roman Bret. Ke zhlédnutí tak 
v galerii jsou nejrůznější 
akvarely, květinová zátiší, 
krajiny, olejomalby s mo‑
tivem květin, pastelové 
obrazy stromů a další. Ne‑
váhejte a dobijte si ener‑
gii pohledem na rozkvetlé 
květiny nádherných ba‑
rev, zelené stromy a nád‑
herná valašská zátiší. Pro‑
dejní výstava Mgr. Breta 
bude v Galerii Ametyst do 
poloviny října… ‑ hal ‑

Galerie Ametyst
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Bc. Mária Dobešová, náměstkyně ředitele pro 
ošetřovatelskou péči FNO:

1. Jsme největší ne‑
mocnice v Moravsko‑
slezském kraji, která se 
pyšní značkou FN Ostra‑
va podpořenou akredita‑
cemi SAK a JCI. Máme 
vysoce erudovaný a sta‑
bilní personál s výraznou 
loajalitou a nízkou fluktu‑
ací. Kvalitní lidské zdro‑

je jsou naší silnou stránkou a na to jsme pyšni.  
V minulosti se nikdy jméno naší nemocnice ne‑
skloňovalo tak, jako se skloňuje v současné době, 
kdy patříme k nejkvalitnějším nemocnicím v Čes‑
ké republice. Kromě kvalitního personálu se mů‑
žeme pochlubit i obnovením a modernizací tech‑
nického parku a rozšířením některých pracovišť. 
Svůj nemalý podíl na úspěších FNO má i zřízení 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

2. V oblasti ošetřovatelství jsme podnítili vznik 
přímého řízení nelékařů a zřízení vícestupňového 
systému v pracovním týmu, což se v praxi velmi 
osvědčilo. Jak jsem se zmínila už v první odpo‑
vědi, máme zde výraznou koncentraci vysoce 
profesionálních pracovníků s vysokým stupněm 
vzdělání, kteří jsou flexibilní a komunikativní. Stře‑
dem zájmu všech pracovníků ve FNO je pacient,  
a to nejen z pohledu kvality péče, ale i bezpečnos‑
ti a jeho celkové spokojenosti, na níž nám velmi 
záleží. Během let pozoruji také výrazné zkvalitnění 
ošetřovatelského procesu, který se neustále vyvíjí 
a posunuje dopředu. Zprůhlednil se systém ošet‑
řovatelské dokumentace, vnikly nové standardní 
operační postupy, rozvinula se bazální stimulace, 
dobrovolnické hnutí, duchovní péče. V posled‑
ních letech jsme se zaměřili také na hojení ran, 
prevence pádu a zkvalitnění mentorské práce. Ve 
všech oblastech jsme zaznamenali velké úspěchy. 
Máme zde dokonce i velmi mnoho mentorek, kte‑
ré výrazně pomáhají v praktickém i vědomostním 
vzdělávání studentů, kteří k nám přicházejí na 
praxi. Jako jedna z prvních nemocnic v republice 
jsme zavedli jednorázové rouškování a výměnný 
systém prádla. Otevřeli jsme odběrové centrum 
a mohla bych takto pokračovat dál. Myslím, že se 
nám toho za poslední léta podařilo opravdu hodně 
a ošetřovatelská péče se výrazně zkvalitnila. 
3. Aby se nám všem tento výborný kredit, který 
FNO v současnosti má, podařilo i nadále udržet. 
A abychom i v příštích letech péči o naše pacienty 
zkvalitňovali a zlepšovali.

Marie Rajnochová, 
staniční sestra Interní klinika A:

1. Naše nemocnice je 
výjimečná nejen samot‑
ným vzhledem a uspo‑
řádáním, ale hlavně tím, 
co je schopna nabídnout 
lidem, kteří se rozhod‑
nou zde léčit.
2. Pracuji tady přes čty‑
řicet let, takže mohu 
opravdu srovnávat, po‑

kusím se však zmínit o tom nejdůležitějším. Velký 
posun zaznamenala FNO určitě ve vybavení jed‑
notlivých pracovišť, která mají v současné době 
nejmodernější přístrojovou techniku. Rozšířila se 
rovněž škála vyšetření na špičkových pracovních 
přístrojích, zmodernizovaly se laboratorní techni‑
ky, máme jednorázové pomůcky, prádlo. Zvýšil se 
komfort pro klienty, který je na takové úrovni, že 
uspokojuje i ty náročnější. Zřízeny a nově vybave‑
ny byly nadstandardní pokoje. Možnost sledovat 
televizi však mají nemocní i v ostatních pokojích. 
Nemocní netrpí izolací od svých blízkých, neboť 
návštěvy jsou umožňovány denně, ale i individu‑
álně po domluvě s ošetřujícím lékařem. Je zde 
pamatováno i na duchovní potřeby klientů, kteří 
mohou navštěvovat kapli s bohoslužbou nebo 
mohou trávit volný čas i mimo oddělení v atriu, 
kde je k dispozici klientům i personálu kadeřnictví, 
kosmetika, pedikúra a restaurace. V rámci uspo‑
kojování potřeb klientů jsme schopni zajistit i kon‑
zultaci nutričních terapeutek, které navrhnou jídel‑
níček podle potřeby. V neposlední řadě se změnily  
i podmínky pro samotné zaměstnance, kteří zde 
mají velmi dobré zázemí, a také finanční ohodnoce‑
ní, které uspokojuje určitě většinu zaměstnanců. 
3. Přeji Fakultní nemocnici Ostrava, aby si stále 
udržovala vysoký standard, který si po dosažení 
mezinárodní akreditace vydobyla. Aby se jí i v ná‑
sledujících letech dařilo, tak aby mohla i nadále 
investovat do svého rozvoje. A především jí přeji 
spokojené klienty i zaměstnance. To vše se totiž 
odrazí v kvalitním hodnocení naší nemocnice. 

MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, 
přednosta Kardiochirurgického centra:

1. Zcela určitě komplex‑
ností poskytovaných 
medicínských služeb.  
V nemocnici jsou za‑
stoupeny všechny obory 
včetně těch nejspeci‑
alizovanějších, což je 
jednoznačně výhoda pro 
všechny pacienty, kteří 
se zde léčí. V průběhu 

léčby se totiž u nich mohou objevit i problémy 
související s přidruženými chorobami. V takových 
situacích je možné k pacientovi zavolat specialis‑
tu dané odbornosti, který má veškeré potřebné 
vybavení zde v nemocnici. Pro klienta to zname‑
ná zvýšenou bezpečnost a kvalitu léčebné péče  
a nám lékařům vzniká další možnost, jak se ještě 
lépe a komplexněji postarat o pacienty. FNO je 
však výjimečná i dalším faktem. I přes svou veli‑
kost si totiž zachovává velmi vysokou míru ekono‑
mické efektivity, což je velmi důležité a v případě 
takto velkých nemocnic ne příliš běžné. 
2. Ten rozdíl je obrovský, a to nejen v tom, že 
jsme se přestěhovali ze Zábřehu do zcela nové‑
ho komplexu v Ostravě‑Porubě. Asi nejdůležitěj‑
ší je obrovský technologický pokrok, ke kterému  
v posledních desetiletích došlo. Dnešní vybavení 
nemocnice moderními technologiemi je zcela ne‑
srovnatelné s tím, co bylo například v roce 1987, 
kdy jsem zde nastoupil. Nejedná se ale jen o nové 
technologie a nové přístroje, ale také o zcela nové 
obory, které se postupně vyvinuly, jako například 
právě kardiochirurgie, transplantační centrum atd.
3. Především dostatek SPOKOJENÝCH pacientů 
a také tým erudovaných a motivovaných zaměst‑
nanců, které jejich práce baví a uspokojuje. Za 
důležité považuji i to, aby vnější prostředí, ať už 
ekonomické nebo politické, umožňovalo a podpo‑
rovalo další rozvoj nemocnice. 

Fakultní nemocnice Ostrava slaví významné jubileum. Jak ji vnímají 
lidé, jejichž život je s ní spojen, co jubilantce přejí do dalších let?
Zaměstnancům FNO jsme položili tři anketní otázky. Přečtěte si, co o „své“ nemocnici říkají...

1. Čím je FNO z vašeho pohledu výjimečná?
2. V čem se nemocnice posunula během vašeho působení nejvíce dopředu?
3. Co přejete FNO do dalších let?
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Inzerce zdarma

n	Nabízíme k pronájmu nezařízený byt  
2 + 1 v Ostravě–Porubě v ulici Kopeckého  
(v blízkosti FNO). Cena 7000 Kč měsíčně 
včetně služeb. Volný ihned, možnost dlou‑
hodobého pronájmu.

	Kontakt: 773 207 347 nebo 775 246 135.

n	Prodám luxusně a nadstandardně zrekon‑
struovaný byt 2+1 (OV) v krásné, žádané 
části Poruby, vedle Domova pro seniory 
Slunečnice, 10 min. pešky od FNO. Byt je 
v nízké zástavbě (2. patro ze 4), komplexně 
revitalizovaný dům, veškerá občanská do‑
stupnost (MHD, Hruška, Lidl, MŠ, ZŠ) v bez‑
prostřední blízkosti. Kontakt: 777 571 880. 

Proměň sen 

“Domy Na skalách” Ostrava-Hošťálkovice

www.domy-na-skalach.czTel.: 722 966 966

Nové atraktivní domy v blízkosti centra Ostravy, veškerá občanská 
vybavenost, výborná dopravní dostupnost, nádherné prostředí.

v REALITU

n	Prodám elektrický strunový křovinořez,  
v záruce, dvakrát použitý. Cena dohodou.

 Kontakt: 605 525 892. 

n	Prodám malou ledničku s výparníkem, zn. 
Hyundai, objem 92 litrů, nová, nevhodný 
dárek. Cena 2 600 Kč, interiérové dveře, 
pravé, buk, 70 cm, prosklené, za 500 Kč.

 Kontakt: 605 525 892. 

n	Prodám družstevní byt 2+1 v Porubě, ul. 
Sokolovská, 55 m2, balkon, po rekonstruk‑
ci, cena k jednání 910 tisíc Kč. Více infor‑
mací na tel. 725 561 296 nebo e‑mailu: 
ameli3@seznam.cz.

n	Přenechám úvěr na osobní automobil zn. 
Hyundai i10 1,2 r. v. 2009, najeto 52 ti‑
síc km, druhý majitel, vozidlo zakoupeno  
v ČR, servisní knížka, vozidlo je vybaveno 
klimatizací, 2x airbag, el. stahování před‑
ních oken, hliníková kola, centrální zamyká‑
ní, autoalarm, ABS. Přepis úvěrové smlou‑
vy 7000 Kč, zbývá 49 splátek po 2933 Kč. 
V případě zájmu mě kontaktujte na tel. 734 
287 865. Foto ráda zašlu e‑mailem.

n	Pronajmu řadovou garáž po renovaci v blíz‑
kosti Domova sester v Ostravě‑Porubě. 

 Cena dle dohody. Kontakt: 725 909 725.

V pondělí 10. září byla v obchodním domě Futu‑
rum zahájena výstava fotografií přední české fo‑
tografky Kamily Berndorffové s názvem Můj nový 

život. Je věnována dětem žijícím s onkologickým 
onemocněním. Ke zhlédnutí je zde zhruba 50 vel‑
koformátových snímků dětských pacientů v aktu‑
álně probíhající nebo po ukončené onkologické 
léčbě. Výstava, která potrvá v Ostravě do 10. října 
2012, se snaží ukázat pacienty jinak, než jak je 
vnímá většina společnosti. Barevně a pozitivně…
Slavnostního zahájení této putovní výstavy se 
zúčastnili mimo jiné také zástupci vedení Kliniky 
dětského lékařství FNO, sestřičky hematoonkolo‑
gického oddělení a rovněž malí pacienti po onko‑
logické léčbě s rodinami. „Byla to velice příjemná 

akce, kterou si naši malí pacienti i s rodinami moc 
užili. Vystoupila kapela Marcela Woodmena. Pro 
všechny přítomné bylo nachystáno malé pohoš‑
tění, dobroty a nechyběly ani dárečky pro děti,“ 
popisuje zahájení výstavy Michaela Češková z dět‑
ské hematoonkologie KDL FN Ostrava. Cílem této 
akce, jejímž odborným garantem je Klinika dětské 
hematologie a onkologie FN Motol, je odtabuizo‑
vat problematiku dětské onkologie ve společnosti 
a informovat veřejnost o výrazném zlepšení léčeb‑
ných výsledků.  

‑ hal ‑

Barevný svět malých pacientů s onkologickým onemocněním
Nadace „Národ dětem“

Fakultní nemocnice Motol v Praze

vás zvou na výstavu fotografií Kamily Berndorffové

MŮJ NOVÝ ŽIVOT
v OC Futurum, Ostrava

v termínu 10. 9.–10. 10. 2012
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Traumatologie jde mílovými kroky kupředu  
Již zanedlouho bude urgentní příjem zdobit busta doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc., jednoho ze zakla‑
datelů úrazové chirurgie v Česku a bývalého přednosty chirurgické kliniky FNO. V tuto chvíli čeká busta 
na dokončení rekonstrukce urgentního příjmu v kanceláři doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc., který ji nechal 
vyrobit.

„Docent Typovský se již v 70. a 80. letech snažil 
ty nejtěžší úrazy, polytraumata, z celého regionu 
soustřeďovat na jedno pracoviště. Chtěl centrali‑
zovat úrazovou péči, ale za jeho působení se mu 
to, bohužel, nepodařilo. Změna přišla až po revo‑
luci, a to právě na pracovišti v Ostravě‑Zábřehu, 
kde docent Typovský dlouhá léta působil,“ vzpo‑
míná na začátky tohoto oboru docent Pleva, pri‑
mář Traumatologického centra FNO. To vzniklo 
jako první v České republice v květnu roku 1991, 
a to z původního traumatologického oddělení 
chirurgické kliniky. Hlavním úkolem centra bylo 
zlepšit úroveň léčebné péče hlavně u pacientů  
s polytraumaty, kteří jsou do centra soustřeďováni 
z celého Moravskoslezského kraje, děti jsou sem 
přiváženy i z kraje Olomouckého. „Máme vůbec 
největší spádovou oblast v České republice, a to 
1,2 milionu obyvatel. I proto jsme tolik usilovali  
o vznik centra, do něhož by byli převáženi pacienti 
s nejtěžšími úrazy rovnou z místa nehody. Kaž‑
dé prodloužení doby mezi úrazem a definitivním 
ošetřením znamená více komplikací a více úmrtí.“ 
 Původní traumatologické oddělení v Zábřehu 

mělo 13 lůžek, dnešní 
traumatologické cen‑ 
trum, které patří ke špič‑
ce v České republice, má 
nyní 45 lůžek a 6 lůžek 
intenzivní péče. „Po‑
dařilo se nám vytvořit 
ucelený systém trauma‑
tologické péče v České 
republice. V roce 2008 
vyšla dokonce vyhláška 
o zajištění úrazové péče 
v České republice. Naše 
centrum bylo jako jedno 
z jedenácti ustanoveno 
traumatologickým cen‑ 
trem vysoce specializo‑
vané péče prvního stup‑
ně pro ošetřování těžkých 
úrazů, tedy polytraumat, 
pro Moravskoslezský kraj 
a těžkých úrazů dětských 
pro kraj Severomoravský 
a Olomoucký. V roce 
2010 byla traumatologie 
plně vybavena a rekon‑
struována i díky přispě‑
ní z evropských fondů,  
a to včetně urgentního 
příjmu. Rekonstrukce 
probíhá už druhý rok  
a v tuto chvíli jde do fi‑
nále,“ pokračuje docent 
Pleva, který vystudoval 
lékařský obor na Uni‑
verzitě Palackého v Olo‑
mouci a poté nastoupil 
do nemocnice v Bílovci  
a následně do Městské 
nemocnice v Ostravě‑
‑Fifejdách. Dnes patří 
docent Leopold Pleva  

k lídrům české traumatologie a pod jeho vedením se 
v průběhu posledních dvaceti let stalo také Trauma‑
tologické centrum FNO špičkovým pracovištěm. 
„Traumatologie šla v posledních letech neuvě‑
řitelně rychle kupředu. Když jsme začínali, ope‑
rovali jsme zhruba 
500 poranění ročně, 
dnes jsme na hranici 
2500 operací a z toho 
zhruba 300 těžkých 
úrazů, což znamená 
skoro jeden těžký úraz 
denně. Počet úrazů 
se zvýšil téměř o 200 
procent. Na vině je 
neukázněnost lidí na 
cestách, hlavně mo‑
torkářů, adrenalinové 
sporty, nešikovnost 
dětí, obezita. Přibyly 
zážitky v podobě bun‑
gee jumpingu, skate‑
boardů, snowboardů 

a dokonce přibývá i pádů z koní. U starých lidí je 
často na vině zrychlení dopravy, mnohdy neod‑
hadnou vzdálenost… A tak bych mohl pokračovat 
dál a dál. Před dvaceti lety navíc převažovala léčba 
konzervativní, dnes převažuje operační. Vše se 
ošetřuje urgentně v jedné době, co nejjednoduš‑
šími a nejrychlejšími metodami a v multioborové 
spolupráci, aby se zabránilo komplikacím a úmrtí 
pacientů. Úrazová chirurgie se stala chirurgií mezi‑
oborovou, která využívá všech pracovišť, počínaje 
krevním centrem, laboratoří a konče rehabilitací 
zraněných,“ popisuje hlavní změny oboru trauma‑
tologie v posledních dvaceti letech primář centra.  

Obrovský rozvoj traumatologie však nese ovoce… 
„Díky centralizaci péče o těžce zraněné pacienty  
a úzké spolupráci s přednemocniční péčí se nám 
podařilo výrazně snížit úmrtnost, která se nyní  
u těch nejtěžších úrazů s ISS > 40 celosvětově po‑
hybuje nad padesáti procenty, my máme zhruba 
40procentní úmrtnost.“ A co považuje doc. Pleva 
v současné době za nejdůležitější? „Zcela určitě 
přípravu na výuku mediků Lékařské fakulty Ostrav‑
ské univerzity. Hlavním cílem výuky bude studen‑
ty medicíny seznámit se základy úrazové chirur‑
gie, neboť s úrazy se budou ve své praxi setkávat 
ve všech lékařských oborech. Úrazová chirurgie je 
jeden z nejtěžších oborů jak po fyzické, tak psy‑
chické stránce a doslova 24 hodin denně musí 
být připraven tým lékařů a sester ošetřit jakýkoliv 
úraz. Každý pacient zde potřebuje individuální pří‑
stup a lékaři i sestry musí být připraveni doslova 
na všechno. Proto mediky již nyní vyučujeme kli‑
nickou anatomii, ukazujeme jim operační postupy, 
seznamujeme je s jednotlivými poraněními. A to 
vše s jediným cílem, vyškolit budoucí lékaře tak, 
aby po šesti letech výuky byli připraveni pro prak‑
tickou medicínu,“ dodává na závěr docent Pleva. 

Lenka Hatlapatková

Docent Pleva s dárkem, který mu udělal obrovskou radost. Bez přilby 
by podle něj neměl na cesty na kole, koloběžce nebo motorce nikdo vyrazit.

„Celosvětově se úmrtnost u těch 
nejtěžších úrazů pohybuje nad 

50 procenty, my máme úmrtnost 
zhruba 40procentní,“ říká doc. 

MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Ilustrační snímek



8

Vydavatel: FN Ostrava • Tel. č.: 597 372 578 • 
E‑mail: redakce@fno.cz • Grafika a zlom: ASEITA 
spol. s r. o. • Foto: Jiří Zerzoň, archiv FNO • 
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat 
dodané texty • Uzávěrka: Každý poslední pátek 
v měsíci • Určeno pro vnitřní potřebu FN Ostrava

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Axel Springer 
Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
www.ringierprint.cz

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

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

V září slaví významné životní jubileum naši 
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Stanislava Ralíková
Mgr. Jana Šálková
Matěj Rošič
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Děkujeme za práci, kterou jste pro naši ne‑
mocnici vykonali, a do dalších let vám přejeme 
radost a spokojenost v osobním životě.

Přijďte fandit 
maratoncům
Už 22. září odstartuje Ostravský maraton, jehož 
štafety se už loni účastnili naši kolegové z Fakul‑
ní nemocnice Ostrava. Letos poběží znovu. Proto 
neváhejte a vydejte se je povzbudit, ať se jim na 
trati dlouhé 42,195 km vede! Start a cíl štafety 
jsou na Masarykově náměstí, trať vede po cestách 
Komenského sadů.


