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Moravskoslezský kraj má svou první biobanku
Ve čtvrtek 20. června byla ve Fakultní nemocnici 
Ostrava otevřena historicky první biobanka v Mo-
ravskoslezském kraji a jedna z mála v republice. 
Biobanka, která slouží k dlouhodobému uskladňo-
vání vzorků biologického materiálu pacientů (např. 
krev, plazma, sérum, sliny atd.), je společným pro-
jektem Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity, jenž výrazně přispěje  
k rozvoji výzkumu nejen v medicínské oblasti. 
„Na vytvoření pracoviště, které nese název Vý-
zkumná laboratoř s biobankou Fakultní nemocnice 
Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, 
navazuje již v začátku několik výzkumných pro-
jektů z oblasti hematologie a hematoonkologie,“ 
zdůrazňuje MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. „Díky vzniku 
biobanky máme možnost začlenit se i do meziná-
rodních aktivit. Systematická archivace biologické-
ho materiálu je také jedním ze základních kamenů 
aplikovaného výzkumu.“ 
 Pokračování na straně 2

Symbolickou pásku přestřihli (zleva) prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor Ostravské univerzity v Ostra-
vě, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava, a MUDr. Svatopluk 
Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

Třináctá nemocnice na světě
Nemocnice úspěšně "zdolala" reakreditaci JCI, a to bez zásadních zjištění! Za tímto úspěchem však stojí 
mravenčí práce každého zaměstnance této nemocnice. Nejen o tom jsme si povídali s Ing. Patrikem 
Kapiasem, vedoucím oddělení řízení kvality FNO.
„Určitě nejpalčivějším problémem byl fakt, že mezinárodní akreditace vychází ze standardů, které jsou 
dostupné pouze v angličtině. Což byl samozřejmě pro řadové zaměstnance problém. Nastudovat tak 
obsáhlou dokumentaci v angličtině, sžít se s ní a pochopit jednotlivé postupy a detaily, nebylo vůbec 
jednoduché. Oddělení řízení kvality a jednotliví náměstci ředitele museli standardy navíc rozpracovat 
do podmínek nemocnice a jednotlivé požadavky postupně zapracovat do její řízené dokumentace. A ty 
pak musejí řadoví zaměstnanci samozřejmě dodržovat. Slabší místo je v tom, že řadoví zaměstnanci za 
rozpracovanými a rozšířenými postupy nevidí konkrétní požadavky ze standardů JCI, čímž to pak celé 
více chápou jako direktivní přístup. K pochopení všech požadavků by se museli podrobně seznámit se 
standardy JCI. To je asi největší rozdíl mezi JCI a národní akreditací SAK. Ve standardech SAK si mohou 
číst bez jakékoli jazykové bariéry, standardů je méně. Díky tomu lidé lépe chápou nutnost zavést poža-
dované změny. V češtině je to prostě srozumitelnější.“ Pokračování na straně 2

První v republice v endoskopické léčbě kraniostenóz
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava je prv-
ním pracovištěm v republice a jedním z mála na světě, které 
léčbu kraniostenózy provádí endoskopicky a s následným 
využitím speciální ortézy. Kraniostenóza neboli deformace 
lebky dítěte, k níž dochází z důvodu předčasného srůstu le-
bečních švů, se v republice ročně objevuje zhruba u 70 dětí. 
Touto metodou už bylo léčeno šest malých pacientů Neuro-
chirurgické kliniky FNO a oddělení dětské neurologie. 
„Endoskopická kraniostenóza je výrazně šetrnější miniinva-
zivní zásah s mnohem menší ztrátou krve než u klasického 
způsobu operace. Výhodou je nejen nižší pooperační boles-
tivost i menší otok, ale především fakt, že výsledky tohoto 
šetrnějšího způsobu léčby jsou trvalejší,“ konstatuje MUDr. 
Radim Lipina, Ph.D., zástupce přednosty Neurochirurgické 
kliniky FNO, a dodává, že ortézu v podobě přilbičky děti snáší 
velmi dobře. 
 Více na straně 5

Jako první v republice 
jsme začali obezitu řešit 
pomocí aspirační terapie
Jako první v republice zavedla Fakultní nemocni-
ce Ostrava v závěru loňského roku novou metodu 
hubnutí, která je jednou z mála cest, jak pomoci 
zhubnout zejména extrémně obézním pacientům 
s hmotností přesahující 150 kilogramů. Po Švéd-
sku je tak Česká republika druhou zemí v Evro-
pě, kde je aspirační terapie používána. Metoda 
spočívá v zavedení gumové hadičky do žaludku 
přes břišní stěnu. Na břiše je hadička zakončena 
plochým portem s chlopní, na který se zhruba 20 
minut po jídle napojí aspirační zařízení, jež umožní 
odstranit třetinu obsahu žaludku. Tím se význam-
ně sníží množství přijatých kalorií, což vede k vá-
hovému úbytku. 
 Pokračování na straně 3 

Léčebná péče o onkologické paci-
enty má několik dimenzí - strana 4.
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Pokračování ze strany 1
 „Věříme, že zásadní význam archivace biologic-
kého materiálu pro výzkum docení i další pracoviš- 
tě FN Ostrava a LF OU,“ zdůrazňuje prof. MUDr. 
Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoon-
kologie FN Ostrava. „Služby biobanky budeme 
nabízet všem zájemcům až do vyčerpání kapacity 
biobanky.  Dlouhodobé udržení biobanky a kritic-
ký počet výzkumných vzorků pro výzkum zvyšují 
vědecko-výzkumný potenciál každého pracoviště.  
S tím souvisí i možnost získání finančních pro-
středků ve formě grantů. Jasným cílem je syste-
matický rozvoj vědy a výzkumu nejen ve fakultní 
nemocnici, ale i na území celého regionu.“
Postupně bude vytvořena síť, která by v rámci bio-
bankovnictví centralizovala vzorky s určitými typy 
krevních onemocnění pacientů zdravotnických za-
řízení přinejmenším v regionu Moravskoslezského 
kraje. Profesor Hájek předpokládá, že biobanky na 
území republiky a Evropy spolu budou komuni-
kovat, což znásobí jejich potenciál a umožní vý-
zkumníkům pracovat s větším množstvím vzorků. 
Zdůrazňuje také, že provoz biobanky není příliš 
náročný, ale zároveň není zadarmo. Roční nákla-
dy menší biobanky se pohybují kolem 400 až 500 
tisíc korun. „Přestože plánujeme sebefinancování 
prostřednictvím grantů, doufáme, že na provozu 
biobank se v budoucnu bude finančně podílet stát. 
Tak je tomu i v zemích EU, které si uvědomují, jak 
důležité pro další výzkum a vývoj je mít dostatek 
biologického materiálu,“ konstatuje profesor Há-

jek a pokračuje: „Aktuálně máme nejméně tři kon-
krétní programy, které využívají službu biobanky  
a pro které máme grantovou podporu. Jde o pro-
jekt amyloidóza, projekt heparinem indukované 
trombocytopenie (HIT) a projekt klinických studií 
organizovaných European Myeloma Network. 
V rámci dalšího evropského projektu s názvem 
Optatio pomáháme naplňovat dílčí cíle ve spolu-
práci s brněnskou biobankou. Z možných nabídek 

Třináctá nemocnice na světě

Pokračování ze strany 1
Neexistoval překlad dokumentace JCI?
,,Měli jsme k dispozici neoficiální překlad těchto 
dokumentů, který jsme si zabezpečili. Ale akredi-
tační komise JCI vždy vše posuzuje podle origi-
nálního anglického textu a nezajímají ji problémy 
typu „ztraceno v překladu“. I když máte dobrého 
překladatele, anglický text má mnoho dvojznač-
načností v terminologiích. Poměrně dlouho jsme 
například řešili, co je chápáno pod anglickým po-
jmem „resident“ v kontextu českého vzdělávání 
mediků. A nakonec jsme se shodli na tom, že jde 
o neatestovaného lékaře.“
O co se auditoři zajímali nejvíce?
„Letos přijel zcela jiný tým auditorů než v roce 
2010, navíc jich bylo tentokrát o jednoho více, 
tedy šest auditorů. Co se bude kontrolovat a do 
jaké hloubky, to vždy záleží na auditorovi, každý 
má svou oblast, na niž se zaměřuje. Takže logic-
ky se kontrolovaly jiné oblasti než před třemi lety. 
Standardy JCI mají přes 1800 skórovaných indi-

kátorů kvality a my musíme 
být připraveni na kontrolu 
všech. Tentokrát se auditoři 
kromě jiného velmi zajímali 
o  dvě nové kapitoly stan-
dardů JCI, které 
jsou platné od  
1. ledna 2013,  
a to kapitolu stan-
dardů věnujících 
se vzdělávání mediků a ka-
pitolu standardů věnujících 
se oblasti vědy a výzkumu. 
Nám se podařilo podmín-
ky obou splnit bez jakékoli 
“ztráty kytičky“, tedy zcela 
bez zjištění. A stali jsme se 

tak teprve třináctou nemocnicí na světě, která má 
rozšířenou akreditaci JCI pro univerzitní nemocni-
ce!“ 
Co bylo náročnější? Audit, nebo reaudit?
„Pro všechny zaměstnance je to velký stres  
v obou případech. Reakreditace je vždy obtíž-
nější, na to nás upozorňovali i konzultanti JCI při 
konzultaci na podzim 2012. Zaměstnanci si uvě-
domovali, že při reakreditaci musejí prokázat, že 
nastavený systém a jednotlivé standardy fungují, 
že je stále udržují, zlepšují a optimalizují. Zatímco  
u prvního auditu bylo důležité prokázat, že systém 
je nastaven a zaveden, dokládání dat se týkalo 
jen tří měsíců před reakreditací. Tentokrát audito-
ři požadovali ostrá data, statistické údaje a další 
doklady, kterými jsme prokazovali, že je systém 
minimálně již rok funkční.“ 
Co naši zaměstnanci zvládali nejlépe?
„Především byli všichni velice trpěliví, vstřícní  
a usměvaví. Snažili se vyhovět auditorům, a to i ve 

chvílích, kdy museli některé podklady přinést i ně-
kolikrát, několikrát museli vysvětlovat fungování 
procesů. Auditoři někdy obtížněji chápali některé 
systémy a chtěli do nich proniknout hlouběji, pro-
to trvali na opakovaném vysvětlení. Zaměstnan-

cům však připa-
dalo, že opakují 
stále jedno a to-
též. Auditoři jsou 
však zvyklí na ji-

nou strukturu procesů, zvlášť v oblasti vzdělávání, 
vědy a výzkumu, a bylo nutné jim vše vysvětlit vel-
mi podrobně. Hodně se zde promítala i specifika 
České republiky, respektive evropského pohledu 
oproti americkým zvyklostem. Velmi dobře si vedli 
také pracovníci detašovaného pracoviště v Kloko-
čově, kam zavítali dva ze šesti auditorů a vrátili se 
velmi nadšeni. Neměli k tomuto pracovišti vůbec 
žádné zjištění. Byl to naprosto ukázkový příklad, 
jak by reaudit měl probíhat. Za to všem pracovní-
kům Klokočova patří velké poděkování.“ 
Existují oblasti, v nichž bychom se měli zlepšovat?
„Audit nám samozřejmě otevřel oči a ukázal mož-
nosti pro zlepšení. Jednou z nich je modernizace 
požární ochrany. V posledních letech se nám po-
dařilo mnoho objektů technicky natolik zmoder-
nizovat, že splňují veškeré standardy, i auditoři 
hodnotili tento pokrok velmi pozitivně. Stále je 
zde však dost objektů, které na svou modernizaci 
čekají.  Po klinické stránce jsme se nejvíce obávali 
zvládnutí standardu MMU.5.1., který se týká kon-
troly ordinací. Ten nám byl vytknut v roce 2010. 
Tentokrát však auditoři byli spokojeni s naším ře-
šením i s tím, jak jsme celou situaci zvládli. Mezi 
řádky nám ale navrhli, že bychom mohli zlepšit 
dohled nad celým procesem lékové politiky FNO, 
což určitě uděláme.“ - hal -

na využití biobanky jiným pracovištěm vidím jako 
nejreálnější rozpracovanou možnost spolupráce 
u glioblastomu s kolegy z Neurochirurgické klini-
ky FNO.  Mělo by jít o národní projekt, do něhož 
se mohou začlenit pouze pracoviště, která mají  
k dispozici biobanku,“ vysvětluje přednosta Kliniky 
hematoonkologie FNO a dodává, že další zájemci 
o spolupráci jsou vítáni. A nemusí jít vždy jen vý-
hradně o oblast medicíny.  - gl –

Audit nám otevřel oči  
a ukázal možnosti zlepšení.
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Pokračování ze strany 1

Stoprocentní pravděpodobnost 
redukce hmotnosti
 „Aspirační terapie, která vznikla zhruba před sed-
mi lety ve Spojených státech, má mnoho výhod,“ 
vysvětluje MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., z Inter-
ní kliniky FNO, odborník, který se endoskopické 
léčbě obezity věnuje již několik let jak na poli kli-
nickém, tak výzkumném. „Zavedení hadičky přes 
břišní stěnu do žaludku pacienta je častá a rutinní 
záležitost, která se pod názvem perkutánní endo-
skopická gastrostomie běžně využívá k opačnému 
účelu, tedy k výživě pacienta. Jde o jednoduchý, 
několikaminutový a především nekomplikovaný 
zákrok, při němž nedochází k výrazným změnám 
v zažívacím traktu pacienta. Hadička je kdykoliv 
odstranitelná, pacient může podstoupit jakýkoliv 
další zákrok. Nejpodstatnější však je, že pravdě-
podobnost výrazné redukce hmotnosti je téměř 
stoprocentní. Takovou kombinaci výhod bychom 
těžko hledali u jiných dostupných metod snižování 
hmotnosti.“ 

Pryč ze začarovaného kruhu
Extrémně obézní pacienti žijí v začarovaném kru-
hu, z něhož si nejsou schopni pomoci. Jídlo mi-
lují, nedokážou upravit své stravovací zvyklosti ze 
dne na den. „Pravděpodobnost toho, že extrémně 
obézní pacient zhubne díky spolupráci s výživo-
vými poradci, je podle statistik zhruba tříprocent-
ní,“ pokračuje MUDr. Machytka. „Pokud by byla 
úspěšnost léčby tříprocentní například v případě 
pacienta s infarktem, je otázka, zda jej léčit touto 

metodou, nebo zvolit jinou, efektivnější. Myslím, 
že odpověď by byla jasná. Odpovědí v případě 
léčby extrémní obezity je aspirační terapie, která 
má mnohem větší pravděpodobnost úspěšnos-
ti a umožní pacientovi nenásilnou a postupnou 
formou snížit svou hmotnost až o 25 kilogramů 
ročně.“ 

Postupná změna návyků
Aspirační terapie umožní pacientovi měnit stra-
vovací návyky postupně, bez nárazového náporu 
na psychiku, protože není tlačen vědomím, že se 
musí omezovat. Naopak, může jíst, na co je zvyklý, 
jen je třeba, aby žvýkal více než doposud a zapíjel 
sousta vodou, což mu pak umožní odsátí části po-
travy. „Už jen tím, že pacient přestane jídlo hltat  
a zapíjí je, přijme potravy méně. A pak ještě třetinu 
vypustí, aniž by ztratil pocit nasycení. Bez toho, 
že by dělal něco zásadního, začíná hubnout,“ po-
kračuje MUDr. Machytka a dodává, že součástí 
aspiračního zařízení je i počítadlo, které umožní 
port použít jen 120krát. „Pak se musí pacient opět 
dostavit k lékaři, který si díky tomu ověří, zda pa-
cient nepoužívá zaří-
zení nadměrně. Navíc  
má možnost pravidel-
ně kontrolovat jeho 
zdravotní stav, což vět-
šinou bývá u obézních 
pacientů poměrně ob- 
tížné. Ke kontrolám se 
dostavují neradi, zvláš-
tě když se jim nedaří 
hubnout.“

Já hubnu!
Lékař pak při pravidel-
ných kontrolách s paci-
entem postupně mění 
jeho stravovací zvyk-
losti. „Pacient může 
mít hadičku zavedenou i několik let, má tedy do-
statek času na každou změnu ve stravovacích 
návycích, může se soustředit vždy jen na jeden 
konkrétní krok. Například postupně řešíme sklad-
bu snídaní, pak přílohy k obědu a podobně. Tímto 
způsobem je pacient schopen si pokyny lékaře 
lépe zafixovat a dlouhodobě udržet. Postupně mu 

také dochází, že za jídlo, které vypouští do toale-
ty, vlastně dal hodně peněz. To je další významný 
psychologický moment, jenž vede ke změně uva-
žování a snížení množství potravy, kterou pacient 
zkonzumuje,“ objasňuje MUDr. Machytka, v jehož 
péči je zatím pět pacientů léčených aspirační te-
rapií. Všichni bez jakýchkoliv komplikací postupně 
hubnou a jsou naprosto spokojeni. „Hadičku mi 
pan doktor zavedl v říjnu, to jsem vážil 212 kilogra-
mů, koncem května jsem už měl o 34,5 kilogramu 
méně. Hubnutí jde skvěle,“ pochvaluje si čtyřia-
šedesátiletý pan Milan z Bravantic, který začal na 
váze přibírat poté, co v pětapadesáti letech odešel 
do důchodu. „Méně stresu i pohybu, kila šla na-
horu. Pak už jsem ani nemohl nastoupit do auta, 
než jsem se od domu dostal k brance vzdálené 
padesát metrů, neskutečně jsem funěl. A tak jsem 
si řekl: dost!“ vrací se k rozhodujícímu okamžiku 
svého života muž, jenž je prvním pacientem v Čes-
ké republice, u kterého byla aplikována metoda as-
pirační terapie. Vynachválit si ji nemůže: „Všechno 
jde skvěle, s portem nemám žádné problémy, ne-
překáží, vlastně není vidět ani pod tričkem. Tuto 

Jako první v republice jsme začali obezitu řešit pomocí 
aspirační terapie

Vzděláváme se
K prioritám Fakultní nemocnice Ostrava patří 
vzdělávání zaměstnanců. Jen v roce 2012 ne-
mocnice do této oblasti investovala 13,2 milionu 
korun. „Výhodou je, že máme i vlastní akredito-
vané vzdělávací programy. V praxi to znamená, 
že lékaři se v převážné většině případů mohou 
na atestační zkoušku připravovat přímo u nás 
v nemocnici, což je finančně i časově přínosné 
pro obě strany. Těchto lékařských oborů máme 
akreditováno 62. V oboru specializačního vzdě-
lávání nelékařů-zdravotníků máme akreditová-
no 24 oborů,“ informuje Ing. Petra Tomanová, 
Ph.D., náměstkyní ředitele pro personální řízení. 
„Ke vzdělávání našich zaměstnanců využíváme 
také evropské sociální fondy. Jen v loňském 
roce proběhly čtyři série vzdělávacích programů 

ekonomika a zdravotnictví, ekonomika zdravot-
nických zařízení a další. Téměř tři sta zaměstnan-
ců absolvovalo v roce 2012 také kurzy měkkých 
dovedností jako je komunikace na pracovišti,  
s pacientem, zvládání stresu, konfliktů a krizo-
vých situací. Realizujeme také řadu školení, 
která jsou pro určité kategorie zaměstnanců 
povinná a mají stanovenou periodicitu, jako je 
například školení Hygiena rukou a manipulace 
s biologickým materiálem, Správná transfuzní 
praxe, Kardiopulmonální resuscitace a tak bych 
mohla pokračovat dál. Školíme samozřejmě 
nejen zaměstnance lékařských a nelékařských 
zdravotních oborů, ale i řidiče, svářeče, elektriká-
ře a jiné potřebné profese. Kromě periodických 
školení jsou školení jednorázová, související ze-

jména s nástupem do pracovního poměru.“
A investice i vzdělávací akce pokračují také letos. 
Jen namátkou můžeme zmínit celoroční Spe-
cializační vzdělání v oboru ošetřovatelská péče  
v psychiatrii nebo připravovaný certifikovaný 
kurz Intermitentní katetrizace, jenž bude zamě-
řen na získání teoretických i praktických znalostí 
k provádění intermitentní katetrizace a bude po-
řádán urologickým oddělením FN Ostrava. Ústav 
laboratorní diagnostiky připravuje Celostátní pra-
covní konferenci zdravotních laborantů Ostrava 
zaměřenou na laboratorní diagnostické metody. 
Ta se odehraje 11. a 12. října. Rozhodně nejde  
o jediné vzdělávací akce, které ve druhém polo-
letí roku proběhnou. O většině z nich budeme 
informovat v Nemocničních listech. - red -

metodu mohu doporučit každému, kdo má podob-
né potíže jako já. Co já už držel diet a bez výsled-
ku! Teď za měsíc a půl vždy zhubnu kolem pěti  
i více kilogramů a žije se mi lépe! Rád bych sundal 
celý jeden metrák,“ plánuje spokojený pacient. 
  
 Lenka Gulašiová
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O duchovní posilu a navrácení fyzického zdraví můžete 
požádat v modlitbě
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. 
Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyzná-
vejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí 
modlitba spravedlivého.
 (Novozákonní list Jakubův 5,14-16, na nějž se odvolává Svátost nemocných)

Svátost nemocných (též pomazání nemocných) 
má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit 
mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou podle 
vnímání církve i odpuštění hříchů. Může se udě-
lovat jak jednotlivým osobám doma či v nemoc-
nici, tak společně při bohoslužbě. A právě o tuto 
službu mohou požádat i klienti Fakultní nemocni-
ce Ostrava. „Kněží docházejí do nemocnic už léta.  
V ostravské fakultní nemocnici fungují od devade-
sátých let dokonce i pravidelné bohoslužby v ne-
mocniční kapli, ale chceme tuto službu posunout 
zase o kousek dál,“ vysvětluje nemocniční kaplan 
Václav Tomiczek, člen Katolické asociace nemoc-
ničních kaplanů, který tuto funkci zastává nejen ve 
FNO, ale i v Městské nemocnici Ostrava a nově 
také ve Vítkovické nemocnici. Kromě toho je také 
kaplanem farního kostela Navštívení Panny Marie 
v Ostravě-Zábřehu. 
,,K tomu, aby se kněz mohl stát nemocničním 
kaplanem, je nutné nejen patřičné magisterské 
vzdělání na teologické fakultě, ale musí absolvovat 
i další specializační kurzy, které splňují podmínky 
ministerstva zdravotnictví, a účastnit se pravidel-
ných seminářů. V současné době je na území naší 
republiky zhruba 50 katolických nemocničních kap-
lanů,“ pokračuje Václav Tomiczek. Ten po dohodě 
s vedením fakultní nemocnice přichází pravidelně 
každé středeční dopoledne do Onkologické kliniky 
FNO. ,,Zdravotní sestry všech oddělení jsou o mé 
návštěvě informovány a v každé klinice jsou na 
viditelných místech i letáčky s nabídkou a vysvět-
lením duchovní služby i s kontakty. Lidé si tak tuto 
službu mohou objednat dopředu. Onkologická 

Léčebná péče o onkologické pacienty má něko-
lik dimenzí. O jedné z nich hovoří přednosta on-
kologické kliniky, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., 
MBA. „Vedle protinádorové léčby a léčby pod-
půrné, která pomáhá pacientům vyrovnat se  
s vedlejšími účinky terapie, je tady i sociální  
a spirituální rozměr, rozměr, který je mnohem 
větší a mnohem významnější, než kdokoliv  
z nás předpokládá. A tento rozměr je stejný  

Lidé potřebují popovídat si, svěřit se, vyplakat nebo zasmát
u všech bez ohledu na prognózu. 
Stejné starosti má a stejné otázky 
si klade člověk umírající i člověk  
s velmi dobrou prognózou, jenž 
prochází léčbou. A protože pod-
půrná péče, ať už se týká těla nebo 
duše, je velice důležitá a je pro 
pacienty obrovským přínosem jak  
v prognóze, tak i v kvalitě života, 
stáli jsme o to, aby naši pacienti 
měli možnost pravidelně se setká-
vat s duchovním. Máme nutriční 
odborníky, odborníky na rehabilita-
ci, odborníky na hojení ran. Kaplan 
je také odborník na hojení ran, jen-

že poněkud jiných…
Jsem přesvědčen, že žádný člověk není stopro-
centní ateista. Nemusí se mnou nikdo souhlasit, 
ale ze své praxe vím, že v krizových, zlomových 
momentech lidé začínají hledat něco, co je pře-
vyšuje. Víte, pacienti u nás tráví 24 hodin denně, 
z toho medicína a ošetřovatelství zaberou pár ho-
din. Zbytek času lidé přemýšlejí, kladou si různé 
otázky... My jim z pohledu medicíny a ošetřova-

telství poskytujeme veškerý možný komfort, 
ale chtěli jsme jim nabídnout i něco navíc, další 
stupínek péče a podpory. Proto jsme oslovili 
kaplana a dohodli se na jeho pravidelných ná-
vštěvách. Z našeho pohledu nejde o duchovní 
službu v náboženském slova smyslu, byť samo-
zřejmě i tu někteří pacienti potřebují a jsou za 
ni vděčni, ale o určitou psychologickou pomoc. 
Naše zkušenost je taková, že lidé – věřící i ate-
isté – si s kaplanem povídají, svěřují se mu, 
někteří si popláčou, jiní se zasmějí. Je to spíš 
psychoterapie než duchovní služba v pravém 
slova smyslu. Vždyť i v armádě jsou kaplani. 
A nejsou tam proto, aby křtili a dávali posled-
ní pomazání, ale proto, aby si s vojáky, kteří 
jsou různých vyznání i takzvaní ateisté, povídali  
a dali jejich životu na frontě rozměr navíc. U nás 
to funguje stejně, i zde jsme svým způsobem  
v palebné linii. A jsme vděčni za to, že v ní jsou 
společně s námi i naši dobrovolníci a kaplan! 
Ale hlavní je, že spokojeni jsou především paci-
enti. O setkání s kaplanem je obrovský zájem, 
každou středu tady má opravdu co dělat. Stejné 
je to i s dobrovolníky.“ - gl -

klinika však vznesla požadavek, zda bych 
sem nedocházel pravidelně, a já jsem 
samozřejmě souhlasil. Nemocní lidé se 
potřebují se svou bolestí svěřit, vypovídat 
a potřebují najít nebo obnovit zdroje své 
víry, ať už je mají kdekoli. Psychika kaž- 
dého nemocného je pro jeho uzdravení 
tím nejdůležitějším. Často mě oslovují  
i nekatolíci nebo katolíci, kteří od křtu  
v kostele nebyli, případně lidé jiného vy-
znání. Já se jim samozřejmě věnuji stejně 
jako věřícím katolíkům. Pokud je to v mých 
silách, jsem schopen zajistit i návštěvu 
kněze potřebného vyznání. Nezáleží na 
tom, zda jsou tito lidé pravidelnými návštěvníky 
kostela. Pokud se chtějí ve svých myšlenkách na 
Pána obrátit a přejí si, abych se s nimi pomodlil  
a požádal o duchovní posilu, rád to udělám. Stejně 
tak nezáleží, zda jde o starého člověka nebo malé 
dítě. Nejen podpora ve spirituální oblasti, ale i po-
mazání nemocných je pro každého. Neznalí lidé si 
toto pomazání občas zamění s posledním poma-
záním umírajícího a zcela tuto službu odmítají. Je 
to však omyl. Pomazání nemocných má naopak 
posílit ducha i tělo pacienta,“ pokračuje pan To-
miczek a dodává, že mnoha lidem pomůže už jen 
fakt, že se mohou se svou bolestí svěřit. Častokrát 
se před rodinou snaží být silní a nedávají najevo 
svůj strach a bezmoc a vše dusí v sobě jen pro-
to, aby netrápili své blízké ještě více. Ale o svých 
bolestech a strachu by naopak měli mluvit, je to 
velmi důležité.“ Nemocniční kněz navštěvuje pra-
videlně dlouhodobě nemocné pacienty, kteří o to 

požádají, ale věnuje se i lidem, kteří mají před ná-
ročnou operací nebo onemocněli náhle a najednou 
si s tím neví rady.  Je tady pro všechny, kteří si  
v této těžké chvíli přejí obrátit svou víru k Pánu…
V praxi vypadá svátost (v katolické církvi) tak, že 
kněz na nemocného vloží ruce a modlí se za něj, 
posléze jej pomaže požehnaným olivovým olejem 
a říká při tom:
   Skrze toto svaté pomazání
   ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže
   milostí Ducha svatého. Amen.
   Ať tě vysvobodí z hříchů,
   ať tě zachrání a posilní. Amen.

Ve velké většině je pomazání nemocných spojeno 
(samozřejmě podle zdravotního stavu) i s udílením 
svátosti smíření (zpověď) a svatého přijímání.
 
 Lenka Hatlapatková
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měsíci. Osm měsíců bylo v době endoskopického 
zákroku také Honzíkovi z Českého Těšína, jehož 
rodiče na pravděpodobnost srostlého švu upozor-
nila dětská lékařka. „Teď má syn měsíc po opera-
ci a kontrola ukázala, že hlavička už změnila tvar  
k lepšímu,“ usmívá se Honzíkův otec René Šle-
zinger. „Trochu jsme se zákroku obávali, ale teď 
jsme nadmíru spokojeni. Jak s přístupem odbor-

níků ve fakultní nemocnici, tak se 
stále se zlepšujícím stavem syna. 
Je mnohem pohyblivější, má ne-
srovnatelně větší elán než před 
operací. Helmička, kterou nosí 23 
hodin denně, mu vůbec nepřeká-
ží, dokonale si na ni zvykl.“ René 
Šlezinger počítá s tím, že jeho syn 
bude ortézu nosit 10 měsíců, bě-
hem nichž bude tato ortopedická 
pomůcka třikrát vyměněna. „Tu 
první, korekční, nosí dítě 8 týd-
nů. Druhou, hyperkorekční, má 
tři měsíce. Nejdéle nosí tzv. udr-
žovací ortézu,“ objasňuje MUDr. 
Lipina a zdůrazňuje nutnost spo-
lupráce s rodiči. „Je třeba, aby 

pochopili, že je nezbytné projít celým procesem 
a nezastavit jej u první helmičky. Někteří rodiče, 
kterým se upravující se tvar hlavy dítěte zamlou-
vá, totiž už dál nechtějí pokračovat.“

- gl -

První v republice v endoskopické léčbě kraniostenóz
Pokračování ze strany 1

Cesta MUDr. Radima Lipiny, Ph.D., k endoskopic-
kému řešení kraniostenóz vedla přes práci s malý-
mi pacienty s polohovými tvarovými abnormitami 
hlavy. „V posledních letech těchto tvarových ab-
normit přibývá, z původních 4 procent populace je 
v současné době 20 procent,“ vysvětluje MUDr. 
Lipina. „Jde o vedlejší produkt prevence syndro-
mu náhlého úmrtí kojenců. Prevence totiž spo-
čívá v tom, že kojenec spí výhradně na zádech. 
Maminky se miminka bojí polohovat, takže hlavič-
ky, které v prvních měsících života rostou velmi 
rychle, nepřirozeně modifikují svůj tvar.“ 
Tvarové abnormity hlavy začala Neurochirurgická 
klinika FNO intenzivněji léčit zhruba před třemi 

lety. Tehdy také nastartovala spolupráci s Orto-
pedickou protetikou Frýdek-Místek, která ma-
lým pacientům s tvarovými abnormitami hlavy, 
v danou chvíli jich je zhruba 150, vyrábí ortézy 
v podobě přilbiček. Špičková spolupráce Neuro-
chirurgické kliniky FNO a Ortopedické protetiky 
Frýdek-Místek vyústila ve vytvoření výzkumné-
ho pracoviště, které se začalo zabývat možností 
endoskopického řešení kranioste-
nóz. V listopadu 2012 pak MUDr. 
Lipina absolvoval stáž na klinice 
v San Antoniu, která má s endo-
skopickým řešením kraniostenóz 
dlouholeté zkušenosti. 
„Endoskopická léčba, která je 
hrazena ze zdravotního pojištění, 
spočívá v tom, že z malého řezu 
na hlavičce je pod kontrolou en-
doskopu resekován lebeční šev. 
To samo o sobě by však nesta-
čilo, protože šev by opět rychle 
srostl. Proto je třeba aplikovat 
zmíněnou ortézu, která - podobně 
jako u polohových abnormit - sti-
muluje správný růst lebky,“ po-
kračuje MUDr. Lipina a upozorňuje, kraniostenó-
za je endoskopicky řešitelná do 10 měsíců věku 
dítěte, ideální je věk tří měsíců. Pak už je třeba 
přistoupit ke klasické operaci. Věk malých paci-
entů FNO se při operaci pohyboval mezi 3 až 8 

Cesta k úspěchu? Kombinace top technologií a pověstných zlatých českých rukou

Při vyslovení slova ortéza si laik většinou předsta-
ví ortopedickou pomůcku zpevňující koleno nebo 
kotník, prostě cosi, co udržuje vzájemně pohybli-
vé části těla v pevné poloze nebo ovlivňuje jejich 
pohyb. Fantazie zdaleka nesahá až k drobounkým 
helmičkám, jejichž výrobcem je Ortopedická pro-
tetika Frýdek-Místek, která je na poli endoskopic-
kého řešení kraniostenóz partnerem Neurochirur-
gické kliniky FNO. 
„S doktorem Radimem Lipinou, výborným dět-
ským neurochirurgem z neurochirurgické kliniky 
ostravské fakultní nemocnice, jsme začali spolu-
pracovat zhruba před třemi lety v oblasti kraniál-
ních remodelačních ortéz u polohových deformit 
hlaviček dětí. Díky zkušenostem, které jsme zís-
kali, i díky špičkovým technologiím, jež máme  
k dispozici, jsme pokročili ke společnému endo-
skopickému řešení kraniostenóz,“ představuje 
Ing. Jiří Rosický, CSc., z Ortopedické protetiky 
Frýdek-Místek projekt, který už dostal i rozměr 
vědecko-výzkumné práce zpracovávající dlouho-

dobé sledování pacientů. „Naším cílem je vytvo-
řit specializované centrum, jež by tuto kombinaci 
neurochirurgické a ortotické péče nabízelo malým 
pacientům ze širokého regionu České, Slovenské 
a Polské republiky.“ 
Ortopedická protetika Frýdek-Místek patří ve 
svém oboru ke světové špičce, o čemž mimo 
jiné svědčí i získaná mezinárodní ocenění. „Je to 
dáno jak dvaceti lety zkušeností, tak především 
tím, že se nám podařilo zkombinovat klasický 
umělecko-řemeslný přístup s využitím moderních 
digitálních technologií, k nimž patří například 3D 
optický skener, CNC obrábění nebo 3D tiskárny,“ 
pokračuje Ing. Rosic-
ký a vysvětluje, jak 
ve spolupráci s neu-
rochirurgem vzniká 
správný tvar ortézy: 
„Hlavičku musíme 
nejprve naskenovat 
– vytvořit počítačový 
model. 3D skenování 
je bezkontaktní, což je pro děti určitě příjemnější, 
než kdybychom chtěli vytvořit sádrový odlitek. Po 
naskenování hlavičky provedeme v počítači mo-
delaci růstu lebky mezi časem skenování a termí-
nem dokončení helmičky, která pak koriguje de-
formitu hlavy. Výroba ortézy totiž trvá zhruba pět 
dnů, ale i tak krátký čas stačí k tomu, aby hlavička 
dítěte o něco povyrostla. Na základě upraveného 
počítačového modelu pak připravíme výrobní data 
a pomocí CNC obrábění vyrobíme model, který je 
věrnou kopií hlavičky. Pak přichází na řadu vymo-
delování symetrického tvaru hlavičky – takto upra-
vený model již slouží k výrobě první remodelační 

helmičky. Ta samozřejmě nesmí omezovat pohyb 
hlavy dítěte. Na druhé straně ale musí mít na hla-
vě dostatek kontaktních bodů, aby byla stabilní, 
a zároveň potřebný expanzní prostor k dorůstání 
lebky v požadovaných místech. Každá přilbička je 
originál. A to nejen ve vztahu k individuálním roz-
měrům lebky každého dítěte, ale také proto, že ro-
diče si mohou vybrat ze třiceti barevných designů 
povrchové úpravy od vojenských „maskáčů“ až 
po motýlky. První přilba pro řešení kraniostenóz je 
však většinou z průhledného materiálu, aby lékaři 
mohli kontrolovat pooperační vývoj.“
Na zmíněném 3D skeneru, který jako jediný  

v republice napros-
to detailně zpracuje 
všechny údaje v di-
gitalizované podobě 
i s 3D modelem, 
probíhá také kontrola 
úspěšnosti endosko-
pického zásahu. Kro-
mě toho jej odborní-

ci z Neurochirurgické kliniky FNO začali využívat 
i ke sledování pacientů po klasickém operačním 
řešení kraniostenózy. „Symbióza s výborným 
klinickým pracovištěm Neurochirurgické kliniky 
FNO nás všechny posunula o velký kus dál. Je to 
šťastné spojení, na němž je nejpodstatnější, že se 
potkali ti správní lidé,“ uzavírá své vyprávění Ing. 
Jiří Rosický.

Lenka Gulašiová

Foto na straně:  
archiv Ortopedické protetiky Frýdek-Místek

Někdy se setkáváme s názorem, že děti 
ortézou trápíme. Není to tak. Helmička 

pouze vytváří prostorové podmínky pro to, 
aby se hlava dovyvinula do tvaru, který by 

správně měla mít. Tlak, jenž při kontak-
tu lebky s ortézou vzniká, je stejný, jako 

když dítě leží na jakékoliv podložce.

Ortézy něžně nazývané helmičky
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Vzpomínky na audit
Dlouho a velmi intenzivně se celá nemocnice připravovala na červnovou reakreditaci JCI. A pak to přišlo. 
Audit přinesl palbu přesně cílených otázek vyžadujících precizní odpovědi, zkoumavé pohledy auditorů, 
chvíle obav a napětí, prostě opravdu „ostré“ ostré akreditační šetření i lidskost ukrytou za maskou přís-
nosti, vlídné úsměvy, projevy uznání a hřejivá pohlazení pochvalných slov. A hlavně nejen komisařům audit 
ukázal, že v nemocnici jsou erudovaní odborníci na svých místech, kteří plní své povinnosti přesně tak, jak 
je potřeba. 
Reakreditace je za námi, mezinárodní akreditační komise JCI bezprostředně po ukončení auditu oznámila, 
že doporučí, aby Fakultní nemocnice Ostrava i nadále zůstala nositelem prestižního mezinárodního certifi-
kátu kvality JCI. Jak na rozhodující červnové okamžiky vzpomínají hlavní aktéři – zaměstnanci nemocnice? 
Jejich postřehy přinášíme na této dvoustraně.

1. Co bylo na červnovém auditu nejsložitější?
2. Čím vás auditoři překvapili, zaskočili?

Ing. Lenka Nétková, 
odbor personální práce 
a mezd:

1. Zřejmě to bylo ob-
dobí před auditem, 
kdy jsme připravovali 
a dotahovali podklady, 
kontrolovali, zda jsou 
stanovené indikáto-
ry splněny. Poměrně 
rychle jsme se museli 
vypořádat s novými 

standardy, které se týkaly procesů vzdělávání  
a zapracování studentů, stážistů a rezidentů.
2. Byli velmi důslední a někdy až „urputní“ při sle-
dování návaznosti jednotlivých procesů personál-
ního řízení. Naplnění standardů sledovali nejen na 
papíře – v předpisech, ale především při konkrét-
ních situacích. K některým oblastem bylo přizváno 
i několik zaměstnanců, kteří v souvislosti se svými 
zkušenostmi prokazovali správnost nastavených 
procesů. 

RNDr. Zdeněk Švage-
ra, Ph.D., primář od-
dělení klinické bioche-
mie:

1. Na audity jsou pra-
covníci laboratoří zvyk-
lí, protože laboratoře 
jsou akreditovány po-
dle normy EN 15189 
ČIA a auditoři nás 
navštěvují minimálně 
jedenkrát ročně. Stan-

dardy JCI však kladou velký důraz také na labo-
ratorní vyšetření, která nechávají lékaři FNO pro-
vádět i mimo naše laboratoře. Jsou to především 
mikrobiologická a imunologická vyšetření, která 
pro nás z historicko-organizačních důvodů provádí 
Zdravotní ústav v Ostravě, dále konfirmační labo-
ratorní vyšetření a řada vysoce speciálních vyšet-
ření, jež se provádějí velmi sporadicky. Standardy 
JCI kladou důraz na to, aby i tyto laboratoře měly 
zaveden systém řízení kvality a poskytovaly tak zá-
ruku kvalitních laboratorních služeb našim pacien-
tům. Proti tomu nelze nic namítat, jen standardy 
JCI neřeší, kdo by to v nemocnici měl provádět. 
Laboratořemi FNO tyto vzorky prakticky vůbec ne-
projdou a s výsledky jsou seznámeni jen lékaři po-
žadující tato vyšetření. V naší nemocnici řešila tuto 
situaci Laboratorní rada, poradní orgán náměstka 

pro LPP, která jednak 
shromáždila data tý-
kající se toho, která 
externí laboratorní 
vyšetření naši klinici 
požadují (seznam je 
na intranetu) a které 
laboratoře je posky-
tují. S většinou těch-
to subjektů pak byly 
podepsány smlouvy 
o spolupráci v oblasti 
laboratorních služeb. 
U jednotlivých labora-
toří bylo prověřeno, zda a jaký systém řízení kvality 
mají zaveden, obvykle akreditaci ČIA nebo Audit 
2 NASKL, a navíc byla zorganizována dotazníková 
akce spokojenosti našich klinických pracovníků  
s poskytovanými službami.
Po předložení seznamu externích laboratorních 
vyšetření, seznamu spolupracujících laboratoří  
s uvedením způsobu řízení kvality v těchto labora-
tořích a vyhodnocení dotazníku spokojenosti spo-
lečně s roční zprávou o zajištění externích labora-
torních služeb, včetně kontroly uzavřených smluv 
s externími laboratořemi, byla auditorka JCI velmi 
spokojena. Byli jsme docela překvapeni a nečekali 
jsme, že auditoři JCI půjdou v této oblasti do ta-
kové hloubky.

2. V oblasti POCT (point of care testing) přístrojů, 
zejména glukometrů, jsou v naší nemocnici na-
stavena jasná pravidla provádění interní kontroly 
kvality. Tuto kontrolu řeší sestry na odděleních 
a příslušná SOP. Provozování POCT definuje, 
že kontrolní měření má být prováděno minimál-
ně jednou za 14 dnů, při otevření nového balení 
proužků a vždy, když je naměřena nějaká neočeká-
vaná hodnota. To se auditorům zdálo nevyvážené  
a možná i přísné a museli jsme přistoupit, i když  
s bolavým srdcem, na to, co uvádí výrobce, a to 
provádět interní kontrolu kvality jen při otevření 
nového balení testovacích proužků. Takže z jedno-
ho úhlu pohledu přísná kontrola externích labora-
toří a z druhého pohledu mírná benevolence nad 
prováděním interní kontroly kvality glukometrů.
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potěšujícím zjištěním, že neaplikovaných TP evi-
dujeme pouze do 30 za rok a exspirace ery TP je 
pod jedním procentem. 
2. Při obhajobě pěti bodů indikátoru kvality č. 11 
Správné klinické transfuzní praxe ve FNO bylo 
auditorkou rozporováno, proč chceme naplňovat 
jednotlivé parametry indikátoru „pouze“ na 90 
procent? Jejím apelem na nás bylo, že správný 
transfuzní proces, aby byl opravdu bezpečný, by 
měl mít za cíl 100 procent plnění. Vybídla nás, 
abychom na zlepšování pracovali dál a v auditech 
rozhodně pokračovali. Byli jsme jako nemocnice 
pochváleni za systém školení STP. Nejriziko-
vějším problémem zůstávají individuální lidské 
chyby při identifikaci žádanek a krevních vzor-
ků na předtransfuzní vyšetření - těchto událostí 
bylo na KC v loňském roce evidováno 16. Audi-
toři JCI byli rozhodně velmi všímaví a zvídaví, 
ale musím konstatovat, že při ranních hlášeních 
jsme se někdy potkali s nesprávnou interpretací 
a pochopením stavu věci. Za pracovníky krev-
ního centra bych chtěla moc poděkovat všem 
v nemocnici, kteří o dodržování vysoké kvality 
správné transfuzní praxe každodenně usilují!

MUDr. Šárka Blahu-
tová, lékařka hemo-
filického centra pro 
dospělé:

1. Každý auditor má 
svůj úhel pohledu, spe-
cifika a ve svých poža-
davcích kritéria, která 
není vždy jednoduché 
v praxi naplnit. Kromě 
auditorů JCI nad námi 
v krevním centru (KC) 

pravidelně „bdí“ i auditoři SÚKL, ISO, ČIA, zpra-
covatelé plazmy, hemofilické péče, hemaferetic-
kých odběrů. Jsme tedy zvyklí být v práci důslední 
a přísní na sebe, ale i na všechny ostatní, kteří 
do transfuzního řetězce vstupují. Jak se ukázalo, 
je velmi důležité a správné, že všichni v nemoc-

PhDr. Věra Wolffová, všeobecná sestra odděle-
ní řízení kvality a správce mimořádných událostí 
FNO:

1. Úplně jiný styl myšlení této skupiny komisařů, 
než jsme byli zvyklí z předešlých konzultací a šet-
ření JCI. Dále jsem mnohem výrazněji než v letech 
předešlých vnímala „mentální“ národnostní rozdí-
ly a určitou nepřístupnost k vychýlení od psaných 
textů standardů JCI. 
2. Měla jsem to „štěstí“ celý týden doprovázet 
doktora Pongtorna Kietdumrongwonga, intenzivis-
tu, chirurga a nutricionistu, kterému se v průběhu 
auditu začalo přezdívat „ohař“. Tento komisař JCI 
byl velmi vnímavý a všetečný a neustále překva-
poval obrovským přehledem ve všech oblastech 
medicínských, což by mohlo být relativně očeká-
váno, nicméně jeho perfektní orientace a znalosti 
v technických oblastech mne chvílemi lehce pa-
ralyzovaly. Kvalitu ve zdravotnictví tento lékař vní-
mal a intenzivně prezentoval především ve vztahu 
k pacientovi. Jeho názor jsem ve vztahu k paci-
entovi hodně ocenila. Důvodem tohoto zaměření 
byly jeho vlastní zkušenosti v roli pacienta, kdy byl 
několikrát ve zdravotnictví iatrogenně poškozen. 
Právě tyto zkušenosti v něm mnohdy probouzely 
výraznou úpornost při šetření a vedení dlouhých 
diskusí nad danou problematikou. 

nici zajišťujeme jednotnou linii správné transfuzní 
praxe (STP) v souladu s SOP/ÚNLP-001 Hemovi-
gilance a aplikace transfuzních přípravků. Auditoři 
si velmi všetečně všímali, zda byl pacient infor-
mován o transfuzi, zda byl podepsán informovaný 
souhlas, zda byla zaznamenána indikace transfuze 

lékařem, zda byl transfuzní přípravek (TP) správ-
ně objednán, zda byl správně odebrán vzorek na 
předtransfuzní vyšetření, zda bylo správně prove-
deno předtransfuzní vyšetření, jak a kdy byl TP ex-
pedován z KC, jak rychle byl transportován, jak byl 
přijat na oddělení, zda byl prováděn bed-side test 
ověření krevní skupiny skutečně u lůžka pacienta, 
jak a zda byl TP aplikován, zda lékaři znají postupy 
v případě nežádoucích potransfuzních reakcí. Mu-
seli jsme prokázat, že naše procesy jsou v souladu 
s platnou legislativou a „evidence-based medici-
ne“. Prostřednictvím statistik jsme prezentovali, 
že máme přehled o transfuzní činnosti ve FNO, 
a jak provádíme hemovigilanci. Velmi jim záleželo 
na tom, abychom transfuzní přípravky efektivně 
využívali, což jsme také obhájili. V naší nemocni-
ci je ročně aplikováno 11 500 TU erytrocytových 
transfuzních přípravků (ery TP), 6500 TU plazmy 
a 800 TU trombocytových TP.  Pro auditory bylo 

Bc. Jiří Hynčica, koor-
dinátor pro medicínské 
studijní programy:

1. V průběhu auditu JCI 
jsem se podílel zejmé-
na na prověřování výu-
ky studentů a stážistů. 
Za nejsložitější v této 
souvislosti považuji 
skutečnost, že uvede-
ná oblast je ve stan-
dardech JCI zařazena 

jako nová a byla tak auditována poprvé, a to jak  
z pohledu fakultní nemocnice, tak auditního týmu. 
2. Příjemně mě překvapila vstřícná atmosféra při 
jednání s auditory, kteří vystupovali rovněž v roli 
konzultantů připravených poradit a pomoci při 
dalším zlepšování systému pro uvedenou proble-
matiku. Výsledky auditu v této oblasti ukázaly, že 
systém pro medicínské studijní programy je ve 
FNO nastaven dobře, standard MPE byl naplněn 
bez výhrad a zjištění. - hal, gl -
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Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
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Inzerce zdarma
 Pronajmu  zařízený, pěkný, slunný byt 2+1 v Ost-

ravě-Porubě, v ulici Heyrovského. Byt se nachází 
v 6/7 n.p., nový výtah v patře, orientace bytu vý-
chod-západ, dům po rekonstrukci, v klidné části, 
v zeleni, 200 m od zastávky MHD. Veškerá ob-
čanská vybavenost v dosahu. Měsíční nájemné 
včetně záloh na služby 7500 Kč (pro dvě osoby), 
kauce 15 000 Kč při podpisu smlouvy. Volný od 
1. 8. 2013. Kontakt: 720 200 304.

 Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 3+1 v 
Ostravě-Porubě, 7. obvod. Prostorný byt 78 m2 
s balkonem, komorou a velkým šatníkem. Byt se 
nachází v klidném prostředí, v blízkosti zastávka 
MHD BUS 44, 58, TRAM 4, školka, ZŠ, obcho-
dy, restaurace. Byt je k dispozici od srpna 2013. 
Cena rozumná, dohoda možná. Bližší informace 
na telefonním čísle 724 250 220.

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

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

V červenci slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

MUDr. Jan Jahoda
Štefánia Hudcová
Mgr. Ilona Slavíková
Marie Martiníková
MUDr. Petr Širůček
Ing. Jiří Albrecht
Tomáš Pavlica

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemoc-
nici vykonali, a do dalších let vám přejeme radost 
a spokojenost v osobním životě.

Tři desítky prvodárců
V rámci kampaně S námi a ČPZP to dáš se v ně-
kolika městech republiky uskutečnila akce, která 
odstartovala v pondělí 18. března současně v os-
travském a olomouckém krevním centru. Celkem 
v této kampani darovalo krev 1781 lidí, z toho 152 
poprvé. Krevní centrum FNO během šesti dnů na-
vštívilo 368 dárců, z toho 31 prvodárců. ČPZP od-
měňuje dobrovolné dárce krve balíčkem vitaminů 
po odběru, nové dárce příspěvkem 200 korun na 
vitaminy nebo potravinové doplňky a dlouholeté 
dárce v závislosti na počtu provedených odběrů 
částkou od 1000 do 4500 korun.

Poznejte kouzlo okamžiku v Galerii Ametyst

Znají se již od předškolních let a ve své zálibě, umě-
ní, kresbě a nápadech v oblasti výtvarné tvorby, za-
čaly spolupracovat před více než třiceti lety. Spojily 
své síly a dnes již mají za sebou přes 20 společných 
výstav obrazů na hedvábí v celém ostravském regi-
onu. Nyní obdivují díla Evy Vontrové a Ireny Eger-
tové také návštěvníci Galerie Ametyst, kde tyto 
ostravské výtvarnice společně vystavují... 
„Před malbou na hedvábí jsme pracovaly s kůží, 
dřevem, textilem a různými materiály, avšak něž-
né hedvábí nás inspirovalo natolik, že jsme u něj 
setrvaly dodnes," říká Irena Egertová. „Obrazy, 
které si mohou návštěvníci prohlédnout, jsou dí-
lem momentálních pocitů, nálad a nápadů. Tech-
nika, kterou obrazy vznikají, je dána společnou 

spoluprací a hledáním nových vlastních postupů, 
které se vyvinuly letitým nalézáním stále nových 
nápadů. Tím  dospěly k výsledku, který má stále 
svůj tvůrčí vývoj. Ve výtvarnictví totiž nikdy nejsou 
vyznačeny mantinely, je to nekonečná cesta. Kaž-
dý umělec má  svůj způsob vyjádření a svůj způ-
sob zachycení prchavých okamžiků života,“ pokra-
čuje paní Irena, podle níž tvorba vzniká volně a je 
výsledkem hledání nových technik a skloubením 
nepoznaného s poznaným. „Když se rozhlédnete 
kolem sebe, nacházíte stále nová a nová témata, 
která jsou vnímáním přírodní scenérie či příběhů, 
které sám život přináší. Malba na hedvábí je pro nás 
srdeční záležitostí, a proto se tato výstava nazývá 
Kouzlo okamžiku.“ - hal -

Přejeme všem krásné léto a skvělé dovolené. 
Příjemná místa, která vybízejí k tomu, aby se 
člověk na chvíli zastavil, však lze najít kdekoliv. 
I v zeleni areálu Fakultní nemocnice Ostrava.

Máte dýchací potíže? Trpíte alergiemi? Objevuje se u vás atopický 
ekzém? Na všech těchto potížích a na mnoha dalších onemocně-
ních se může podílet znečištěné ovzduší. Dobrou zprávou je určitě 
to, že od června zkoumá kvalitu ovzduší v Ostravě a okolí speciál-
ní měřicí laboratoř, která jako jediná svého typu v tomto regionu 
získala akreditaci. Certifikát je zárukou, že měření imisních kon-
centrací ve volném ovzduší jsou zcela relevantní a mají potřebnou 
vypovídající hodnotu pro jurisdikci. Mobilní měřicí laboratoř, která 
vznikla ve společnosti VVUÚ, je schopna nejen odhalit znečiště-
ní, ale z velké části i identifikovat jeho původ, a to jak z velkých 
průmyslových zdrojů, tak malých lokálních topenišť, a pomáhá tak 
v boji proti znečištěnému ovzduší.  - hal -


