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Pod mikroskopem

Mikuláš nadělil i hráče Baníku

Mikuláš, čert a anděl se v pondělí 5. prosince vypravili také do Kliniky dětského lékařství FNO, aby potě-
šili malé pacienty. Mikulášskou nadílku podpořilo Hitrádio Orion i FC Baník.  Více na straně 2

Vážené kolegyně, kolegové, 
jen několik dnů chybí do závěru roku, který 
nás provedl mnoha zkouškami a náročnými 
situacemi. Díky vám jsme jej zvládli se ctí. 
Nebudeme si zastírat, že před námi stojí 
rok v mnoha ohledech složitější. Rok, který 
prověří naše odborné i lidské kvality. Pevně 
věřím, že až jej zrekapitulujeme, budeme 
moci konstatovat, že jsme jej zvládli opět 
úspěšně.
Přeji nám všem, ať nás rokem 2012 prová-
zí pevné zdraví a štěstí, ať v něm docílíme 
osobní i profesní spokojenosti, ať nám ne-
chybí odvaha, pevná vůle a odhodlání.

Harmonické vánoční svátky a příznivý vstup 
do nového roku všem přeje

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Nejlepší z nejlepších…
V pátek 16. prosince proběhl v  Clarion Congress 
Hotelu Ostrava již pátý ročník slavnostního vy-
hlášení nejlepších zaměstnanců FNO. Ředitel 
nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 
předal ocenění deseti vítězům v kategoriích:

Lékař u lůžka: 
MUDr. Jiří Samlík, Kardiochirurgické centrum
Lékař v ambulanci: 
MUDr. Jiří Bílek, Oddělení centrálního příjmu
Sestra u lůžka: 
Marie Rajnochová, Interní klinika
Sestra v ambulanci: 
Dana Pinkavová, Kardiochirurgické centrum
Sanitář, ošetřovatel: 
Věra Štverková, Klinika infekčního lékařství
Jiný zdravotnický pracovník: 
Bc. Kateřina Křivánková, DiS., RDG ústav
Nezdravotnický pracovník: 
Jan Šimek, Úsek stavebně-technické údržby
Manažer: 
Bc. Marie Hegarová, Oddělení centrálního příjmu
Celoživotní přínos: 
MUDr. Marie Kunčíková, Klinika dětské neurologie 
Nejlepší pracoviště: 
Traumatologické centrum
S vítězi vás blíže seznámíme v příštím vydání Ne-
mocničních listů.

Zveme na náš ples!
Fakultní nemocnice Ostrava pořádá 4. února 
2012 v prostorách Clarion Congress Hotelu 
Ostrava svůj tradiční ples. Přijmete-li pozvá-
ní, vstupenky můžete od 9. ledna zakoupit  
v sekretariátu ředitele u paní Pavlíny Karnov-
ské, tel. č.: 597 372 280.

Traumatologie slaví dvacetiny!
Traumatologické centrum FNO bylo zřízeno  
v rámci Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice  
s poliklinikou v Ostravě v roce 1991. Bylo jedním 
z prvních traumatologických center (TC) v repub-
lice. „Centralizací polytraumatizovaných pacientů 
a zaváděním nových vyšetřovacích a léčebných 
metod bylo dosaženo nejen snížení letality u zá-
važných poranění z 30 procent v roce 1991 na 10 
procent v roce 2010, ale i snížení počtu trvalých 
následků,“ popisuje první velké úspěchy trau-
matologie FNO její primář Doc. MUDr. Leopold 
Pleva, CSc., který má lví zásluhu na vzniku tohoto 
vysoce odborného centra.  Pokračování na straně 3

Novinky nového roku
Je to tady! Přestože rekonstrukce části nemoc-
nice, kde se dříve nacházely obchody, bufet  
a restaurace, stále pokračuje, mohou se již brzy 
návštěvníci FNO, pacienti i zaměstnanci těšit na 
novou minikavárničku! „Ta bude počátkem roku 
otevřena zhruba v místech, kde kdysi stával bufet, 
za Galerií Ametyst. Provozovatelem bude firma 
Maleda, která zajišťuje velmi úspěšně tyto služby 
také na ostravských vysokých školách,“ vysvětlu-
je Ing. Jindra Strakošová, vedoucí Odboru tech-
nicko-provozního. „Prostor si upraví provozovatel 
na vlastní náklady. Věříme, že otevření tohoto po-

sezení bude jistě uvítáno celou nemocnicí. Firma 
bude rovněž nabízet drobné cateringové služby.“ 
Nového provozovatele bude mít od nového roku 
také bufet u tzv. infekční vrátnice. Po krátkém uza-
vření a provedení vnitřních úprav čeká návštěvníky 
nejen provoz občerstvení, ale i malý minimarket. 
„Koncem roku došlo na popud vedení FNO, na ná-
klady pronajímatele pana Chmelíka, také k esteti-
zaci a modernizaci tradičního prostoru občerstvení 
v poliklinice, který je již léta v provozu ve stejné 
podobě,“ uzavírá pozitivní zprávy Ing. Strakošová.

- hal -
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dechnou,“ charakterizuje docenta Plevu  náměs-
tek ředitele pro léčebnou péči FNO MUDr. Josef 
Srovnal a pokračuje: „Výčet jeho vysokoškolské 
pedagogické praxe, přehled vědecko-výzkum-
né činnosti, pedagogických publikací, klinických 

studií, oponentských řízení, publikační činnosti 
domácí i zahraniční je neobyčejně rozsáhlý, právě 
tak, jako členství ve vědecký a redakčních radách, 
ve výborech odborných společností. Je autorem  
i spoluautorem patentů a zlepšovacích návrhů. 
Proslul jako hlavní organizátor významných kon-
gresů nejen pro vysokou odbornou úroveň, ale  
i kreativitu společenské stránky doprovodných 
programů. Z mnoha připodobnění mne okamžitě 
jako první napadá „lídr jako generátor energie“. 
Budou-li ve fakultní nemocnici takoví lidé, nemá-
me se čeho obávat ani v dobách složitých a nároč-
ných.“ - hal -

Lékařská fakulta OU informuje

Provoz nemocnice musíme ještě více zefektivnit
Blíží se konec roku a s ním spojené „finišování“  
v podobě ekonomických odhadů. Odpověď na 
otázku, jak si naše nemocnice vedla v plnění 
hospodářských cílů stanovených pro tento rok, 
je následující: Fakultní nemocnice Ostrava byla  
i v tomto roce ekonomicky zdravá. Jediné „ne-
moci“, které letos prodělávala, měly podobu 
problematického vyjednávání se zdravotními po-

jišťovnami. Tentokrát se však ani tak nejednalo  
o „boj“ za navýšení financí na centrové léky (toto 
martýrium jsme zažili v uplynulých dvou letech). 
Nyní je největším zádrhelem nedostatek financí 
ve zdravotním pojištění a s tím spojené problémo-
vé dojednávání nových kapacit (rozšíření psychi-
atrických lůžek, nové kapacity JIP a ARK, hema-
tologická lůžka). Dalším problémem je akceptace 
konečného vyúčtování péče za rok 2010, kde se  
s VZP lišíme o zhruba 40 mil. Kč, které nám dopo-
sud nebyly uhrazeny!
V nákladové oblasti se ke konci října odchyluje-
me oproti plánu převážně v osobních nákladech. 
Odhadujeme, že koncem roku se bude jednat  
o částku až 23 mil. Kč, které vyplatíme našim za-
městnancům nad původní plán. Je třeba si uvědo-
mit, že vedení nemocnice nikterak neredukovalo 
nárůst mzdových nákladů tak, jako některá jiná 
zdravotnická zařízení. Naopak do plánů osobních 
nákladů pro rok 2011 zakomponovalo další na-
výšení motivační složky odměn pro zdravotníky  
v řádu desítek milionů korun. 
Co nás čeká v příštím roce? I když se schyluje ke 
konci letošního roku a nálada by měla být již mírně 
sváteční, ve skutečnosti tomu tak není. Celé ve-
dení usilovně pracuje na  tom, jak se naše nemoc-
nice vypořádá s ekonomickými úskalími, která na 
nás čekají v příštím roce.  Sedíme nad variantami 
finančního plánu a lámeme si hlavu, jak z následků 
ekonomické krize vybruslit s co nejmenším po-
čtem „odřenin a zlomenin“. 
K problematickým oblastem sestavení „sobě-
stačného rozpočtu“ na rok 2012 patří plánovaný 

nárůst mzdových tarifů pro zdravotnické zaměst-
nance o zmiňovaných 6,25 procent od počátku 
příštího roku, dále nárůst snížené sazby daně  
z přidané hodnoty  z 10 na 14 procent (léky, SZM, 
potraviny, energie) a také „zastropování“ příjmů 
od zdravotních pojišťoven na maximální úroveň 
roku 2011 s tím, že doposud není vůbec jasné, 
jakou formou a v jaké výši bude upraven objem 
tržeb od zdravotních pojišťoven. Hovoří se o úhra-
dách za případ – DRG, neví se však, jaká bude 
základní sazba, jaké budou váhy DRG, v jaké výši 
budou měsíční paušální  zálohy od zdravotních po-
jišťoven. Navrhuje se, aby ambulantní výkony byly 
hrazeny nemocnicím stejně jako soukromých am-
bulantním specialistům. Předpokládám, že úhra-
dová vyhláška na rok 2012 vyjde v úplném závěru 
letošního roku.  Jedním jsem si však stoprocentně 
jistá: příští rok bude zase o něco více ekonomický 
složitější než ten letošní. Musíme být na tuto situ-
aci připraveni a musíme přijímat operativní a účel-
ná opatření, abychom byli schopni  naši nemoc-
nici udržet  ekonomicky zdravou a soběstačnou.  
Budu moc ráda, pokud si všichni uvědomíme,  
v jaké nelehké situaci se české zdravotnictví na-
chází. Děkuji všem,  není ekonomická situace 
naší nemocnice lhostejná, a věřím, že pochopíte, 
že opatření vedoucí k dalšímu zefektivnění a eko-
nomizaci provozu FNO v následném období je ku 
prospěchu nás všech a našich pacientů.
Děkuji vám všem za spolupráci  a současně vám přeji 
příjemné prožití předvánočního a vánočního času. 
 Ing. Petra Lampartová

náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance

Traumatologie slaví dvacetiny!
Pokračování ze strany 1. 

„S postupným nárůstem počtu polytraumat byla  
v roce 2002 rozšířena lůžková kapacita TC z pů-
vodních 30 lůžek na kapacitu 60 lůžek standard-
ních a 6 lůžek traumatologické JIP. V roce 2000 
pak získalo Traumatologické centrum FNO od mi-
nisterstva zdravotnictví akreditaci specializované-
ho pracoviště I. stupně v ošetřování polytraumat 
u dospělých pro Severomoravský kraj a současně 
pro ošetřování polytraumat u dětí v Severomorav-

ském a Olomouckém kraji. V letech 2009 a 2010 
byla obě tato centra plně materiálně a technicky 
dovybavena z finanční dotace IOP Evropských 
fondu, včetně všech spolupracujících pracovišť 
chirurgických i konzervativních oborů. Tím byla 
nejen zkvalitněna léčebné péče o polytraumatizo-
vaného pacienta, ale byla rozšířena a zkvalitněna  
i mezioborová týmová spolupráce, která se po-
stupně dále rozvíjela. Její výsledky se plně prově-

řily v roce 2008 při ošetřování následků dvou hro-
madných nehod, a to ve Vřesině (srážka tramvají 
– ošetřeno 48 zraněných) a ve Studénce (vlakové 
neštěstí – ošetřeno 67 zraněných). Za úspěšné 
zvládnutí těchto hromadných úrazu bylo TC FNO 
oceněno nejen Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
Moravskoslezským krajem, ale i vládními orgány 
Polské republiky,“ dodává Doc. Leopold Pleva. 
Ten byl na nedávném traumatologickém kongre-
su k 20. výročí tohoto centra oceněn za obrovský 
přínos v tomto oboru děkanem 1. LF UK v Praze 
čestnou plaketou a vedením všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze stříbrnou pamětní medailí Jo-
sefa Hlávky.
    „Tím, kdo představil vizi vzniku traumatologic-
kého centra v Ostravě, byl právě pan docent Leo-
pold Pleva. Dovedl nadchnout svůj tým, dokázal 
být hnacím motorem i v době leckdy složité. Uměl  
a dodnes umí díky neodolatelné motivaci podma-
nit své spolupracovníky, stmelit nezvykle soudrž-
ný pracovní tým. Má intuitivní cit pro získávání ta-
lentovaných spolupracovníků, vlohy pro udržování 
přátelských vztahů uvnitř pracovní skupiny lékařů 
i sester. Ví, že se žádný ambiciózní projekt neo-
bejde bez vyhledávání rozsáhlé sítě neformálních 
vztahů i společenských kontaktů. Projevuje nena-
podobitelnou společenskou obratnost, svá pra-
covní přátelství kultivuje způsobem, pro který je 
recipročně vyhledáván a ostatní stojí o jeho názor. 
V kolektivu přednostů a primářů má přirozenou, 
léty budovanou autoritu. Dá-li docent Pleva u něja-
kého problému svůj „palec nahoru“, ostatní si od-

Proměny v zábřežském areálu vstupují do závěrečné fáze
V závěru listopadu 2011 obdržela OU rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Účelem dotace je rekon-
strukce budovy OU v zábřežském areálu, kde je 
dislokována Lékařská fakulta OU. Cílem stavební 
investice jsou stavební úpravy části gynekologic-
ko-porodnického pavilonu v areálu bývalé krajské 
nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Rekonstruovaná 
část je provozně propojená s vědecko-výzkum-
ným centrem – koordinačním pracovištěm in-
tegrovaného zdravotně-medicínského výzkumu  
se širokým zaměřením. Rekonstrukcí bývalého 
gynekologicko-porodnického pavilonu bude zajiš-
těna zvýšená potřeba výukových prostor pro nově 
akreditovaný magisterský studijní program Všeo-
becné lékařství. Vytvořeny budou i podmínky pro 
vybudování koordinačního pracoviště s potřeb-
ným potenciálem pro integrovaný zdravotnický vý-
zkum, a tím i zvýšení možnosti zapojení studentů 

do výzkumných aktivit fakulty. 
Podmínky dotace: realizace projektu v termínu  
1. 11. až 31. 5. 2015, realizace stavby od 1. 7. 
2012 do 31. 12. 2014, rozpočet celkem 427 mil. 
Kč, dotace na rekonstrukci 377 mil. Kč (320,5 mil. 
Kč z rozpočtu EU, 56,5 mil. ze státního rozpočtu  
a spoluúčast OU 50 mil. Kč).
Vybudování infrastruktury pro realizaci lékařských 
a souvisejících nelékařských zdravotních, soci-
álních, přírodovědeckých oborů a výzkumu OU 
povede k transformaci stávajících doktorských 
studijních oborů fuzzi modelování, aplikovaná ma-
tematika, informační systémy, biofyzika a sociální 
práce a k orientaci na výzkum aplikací těchto obo-
rů na medicínsko-sociální problematiku. 
Nově koncipované specializace těchto doktor-
ských studijních programů se tak budou zamě-
řovat na problematiku počítačového zpracování 
dat v lékařství, problematiku expertních systémů 

a využití exaktních metod při rozhodování v me-
dicíně, problematikou modelování vlivu farmak  
a výzkumu sociálních dopadů zdravotních problé-
mů obyvatelstva apod. Tyto oblasti představují  
v současné době moderní trendy v aplikacích me-
dicíny a o absolventy těchto oborů je obecně velký 
zájem v oblasti zdravotnictví, zejména v nemoc-
nicích vyššího typu, vysokoškolských pracovištích  
a farmakologických firmách. 
Dokončením rekonstrukce této budovy bude vý-
stavba završena a pro potřeby Lékařské fakulty 
OU bude v rámci pěti budov v tomto areálu pro 
výuku, vědu a výzkum k dispozici 57 učeben  
a praktických učeben, 33 laboratoří a 127 praco-
ven pro pedagogy a výzkumné pracovníky. 

JUDr. Antonín Blahuta
proděkan pro výstavbu a strategie

Převedení specializačního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty
Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v 
Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely 
s Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ) takzvané 
veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je pře-
vod větší části vzdělávání lékařů a zubních lékařů 
v základních oborech specializačního vzdělávání 
z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdra-
votnictví (IPVZ) na sedm lékařských fakult těchto 
univerzit a související vzájemné vztahy mezi MZ, 
IPVZ a univerzitami (lékařskými fakultami). Smlou-
vy jsou uveřejněny na webu MZ www.mzcr.cz.

Od 1. ledna 2012 budou zařazování do speciali-
začního vzdělávání, zápočet odborné praxe ab-
solvované v jiném oboru specializace a atestač-
ní zkoušky zajišťovat příslušné lékařské fakulty,  
v jejichž kompetenci bude rovněž přijímání při-
hlášek k atestační zkoušce a vydávání certifikátů  

o absolvování základního kmene. Vydávání diplo-
mu o získání specializované způsobilosti v základ-
ním oboru bude nadále v kompetenci MZ.

Výběr lékařské fakulty pro účastníka specializační-
ho vzdělávání není podmíněn a účastník může lé-
kařskou fakultu v průběhu vzdělávání dle potřeby 
změnit. Podmínkou je evidování účastníka vzdě-
lávání vždy pouze u jedné lékařské fakulty, což 
zajišťují v souladu s přijatými zásadami lékařské 
fakulty, a to vzájemným poskytováním příslušné 
dokumentace o účastníkovi vzdělávání. 

Podávání žádostí dle zákona č. 95/2004 Sb. je nut-
no realizovat pomocí webové aplikace „Evidence 
zdravotnických zaměstnanců“ (https://ezp.mzcr.
cz) a dle pokynů uvedených v příslušné žádosti.
IPVZ společně s MZ bude nadále zajišťovat speci-

alizační vzdělávání v základních oborech všeobec-
né praktické lékařství, praktické lékařství pro děti  
a dorost, vzdělávání farmaceutů, certifikova-
né kurzy a zápočet odborné praxe absolvované  
v zahraničí a v rámci doktorského studijního pro-
gramu. Nezměněno zůstává také vydávání cer-
tifikátů o získání zvláštní odborné způsobilosti  
v rámci nástavbových odborů. 

Lékaři a zubní lékaři, kteří zahájili specializační 
vzdělávání podle předchozích právních předpisů  
v IPVZ, mohou toto vzdělávání ukončit v IPVZ 
nebo v příslušné lékařské fakultě.

Ing. Ivo Genserek 
referent oddělení vzdělávání 

a péče o zaměstnance 

Mikuláš nadělil i hráče Baníku

Pokračování ze strany 1.

„Akci jsme připravili pro děti z dětské kliniky, dět-
ské neurologie a pozváni byli i malí pacienti z po-
páleninového centra,“ říká organizátorka Michaela 
Češková z dětské hematoonkologie Kliniky dět-
ského lékařství FNO.
Za dětmi přijeli hráči Baníku i s trenérem, Miku-

lášem a čertem. Po zhruba hodinovém programu 
plném dárků a smíchu mikulášské odpoledne 
pokračovalo na Bazalech, kam byly pozvány děti  
v ambulantní péči. Přímo na stadionu, kde se jim 
věnovali hráči fotbalového klubu, byl pro děti při-
praven zábavný program a ohňostroj.  - red -

Besedy v Librexu

Besedy v Librexu budou pokračovat i v roce 
2012, kdy bude 17. ledna otevřeno pro ve-
řejnost velmi zajímavé téma. O práci Centra 
plastické chirurgie a chirurgie ruky FNO poho-
voří jeho primář MUDr. Bronislav Vřeský. Na 
snímku je MUDr. Petr Šilhán, primář Psychi-
atrického oddělení FNO, který v cyklu besed 
Moderní metody medicíny aneb Opravdové 
celebrity vystoupil v listopadu.

Koncert pro dárce krve
Přijďte si poslechnout vánoční písně! Pěvecké 
sdružení  Echo  z Frýdlantu nad Ostravicí přijede 
22. prosince zazpívat dárcům krve a jejich blízkým. 

Vánoční koncert bude zahájen v 15 hodin v prosto-
rách občerstvení Krevního centra FNO ve druhém 
patře.
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Vánočně vyzdobené sesterny i pokoje pacientů, 
ticho, klid. Nikdo nepobíhá, nebrebentí a neptá 
se co pět minut, kdy už přijde Ježíšek. Ale i zde, 
v Léčebně dlouhodobě nemocných v Klokočově, 
lidé prožívají blížící se Štědrý den… „Snažíme se 
našim klientům toto období zpříjemnit co nejví-
ce. Někteří vnímají tyto dny se smutkem v duši  
a vzpomínají na své blízké, kteří je už opustili, ji-
ným je smutno po dětech a vnoučatech. Ale mno-
zí jsou naopak rádi, že jsou se svými vrstevníky  
a Vánoce u nás si užívají,“ vysvětluje Jana Kle-
mentová, vrchní sestra LDN Klokočov, detašova-
ného pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava, kte-
ré se nachází nedaleko města Vítkova v malebné 
krajině Nízkého Jeseníku. 
Sváteční čas tady začíná čtyři neděle před Štědrým 
dnem. Tehdy se na stolech objeví adventní věnce,  
u nichž pacienti vzpomínají a vyprávějí si. „Asi 
nejúžasnější vánoční atmosféra panuje na úseku  
ergoterapie. Právě tady totiž klienti vyrábějí ad-
ventní věnce, svícny, ozdoby na stromeček, zpí-
vají koledy nebo poslouchají vánoční hudbu. Před 
Štědrým dnem pak sami ozdobí a rozsvítí strome-
ček v jídelně a pomohou i se sváteční výzdobou 

společných míst-
ností. O štědrove-
černí večeři roz-
svítíme svíčky na 
stolech a pacienti 
dostanou brambo-
rový salát a sma-
ženou rybu. Na ty, 
co mají dietu, čeká 
bramborová kaše  
a ryba upravená 
jinak. Nechybí ani 
balíček cukroví, 
ovoce a samo-
zřejmě koledy,“ 
popisuje sváteční 
atmosféru v léčeb-
ně paní Klemento-
vá a dodává, že o Vánocích mají službu dvě až 
tři sestry, stejný počet sanitářek a jeden lékař. 
„Ti popřejí všem krásný Štědrý večer a spo-
lečně pak vzpomínají na nejrůznější vánoční 
příhody. Jednou z těch velmi milých je i vzpo-
mínka na MUDr. Loudu, který při večeři hrával 

nice dětského lékařství 
FNO to vše samozřejmě 
vědí, a tak se dětem, 
které zde musejí ze zdra-
votních důvodů zůstat, 
snaží Vánoce zpříjemnit, 
jak to jen jde. V loňském 
roce zde například děti 
společně s rodiči pekly 
perníčky, které pak děti 
krásně zabalily, a měly 
připravené vlastnoručně 
vyrobené dárečky pro 
své blízké. Kliniku také 
v rámci Andělského od-
poledne s překvapením 
doslova zaplavili andělé 
a přišel i huňatý čert, 

který hrál na kytaru a zpíval. 
„S prvními vánočními přípravami začínáme ka-
ždoročně už v listopadu, kdy vymýšlíme výzdo-
bu, připravujeme jednotlivé akce, nakupujeme  
a shromaž ďujeme dárečky od sponzorů a dárců,“ 

popisuje začátky nemocničních Vánoc Michae-
la Češková, dětská zdravotní sestra z KDL. A co 
tedy letos děti v dětské klinice čeká? „Máme za 
sebou už jednu nádhernou akci — mikulášskou 
nadílku. Přišel 
za námi Mikuláš  
s čerty i anděly,  
z nichž se nako-
nec vyklubali hrá-
či a trenér FC Ba-
ník Ostrava. Díky 
tomuto klubu  
a Hitrádiu Orion, 
které s námi spo-
lupracuje celoroč-
ně, dostaly děti 
i velmi bohatou 
sladkou nadílku. 
Samozřejmě, že 
i více nemocné 
děti, které ne-
mohly třeba ani 
vyjít ze svých 

Strávit Štědrý den v nemocnici si nepřeje asi ni-
kdo, osud však občas rozhoduje za nás. A mnoh-
dy i za děti, které kouzlo Vánoc pohlcuje nejvíce, 
a které si neumějí tento den bez stromečku, dár-
ků, rodičů a sourozenců ani představit… Na Kli-

Vánoce na dětské klinice bývají nejemotivnější…

Na Štědrý den by neměl nikdo být sám…
O Vánocích se provoz na mnoha odděleních ne-
mocnice cíleně omezuje, některé úseky se dokon-
ce uzavírají na pár dnů úplně. Lidé, jejichž zdravotní 
stav to dovolí, jsou propouštěni alespoň na Štědrý 
den domů a zůstávají jen ti, kteří potřebují lékař-
skou péči nepřetržitě. Všude však panuje sváteč-
ní atmosféra. Dokonce i v nemocniční kuchyni…  
„V tento den přichází zhruba dvacet zaměstnanců 
do práce ráno před pátou hodinou a na přípravě 
celodenní slavnostní stravy si opravdu dávají zále-
žet. Nic neponechávají náhodě. Panuje sváteční, 
nicméně velmi pracovní atmosféra,“ sděluje Ing. 
Jaroslava Jaššová, vedoucí Odboru léčebné výživy  
a stravování FNO. „Den začíná jako obvykle sní-
daní, dopolední svačinkou a pokračuje obědem, 
který je přesně podle tradic bezmasý: bramborová 
polévka, krupicová kaše a kompot. Štědrovečerní 
menu se liší podle jednotlivých dietních omezení  
a diagnóz. Snažíme se vycházet vstříc a jednotli-
vým pacientům doslova šijeme jídelníčky na míru. 
Pacienty bez omezení čeká hrachová polévka, 
smažený kapr a bramborový salát. Každý navíc 
obdrží na tácku klasické vánoční cukroví a balíček 
s ovocem (mandarinky, banán, jablka) a vánoční 
čokoládovou figurku. Při výdeji večeří přidáme 
každému pacientovi na podnos přání brzkého 
uzdravení a klidného prožití vánočních svátků,“ 
pokračuje Ing. Jaššová. Štědrovečerní večeře je 
připravena samozřejmě i pro všechny zaměstnan-
ce FNO. Teprve po 17. hodině, kdy každý pacient 
má své sváteční menu, odcházejí zaměstnan-
ci Odboru léčebné výživy a stravování domů ke 
svým rodinám…
Asi nejnáročnější je sváteční čas pro Oddělení 
centrálního příjmu. „Z důvodů uzavření ambulancí 
praktických i odborných lékařů a omezení provozu 
okolních nemocnic máme mnohem více ošetře-
ných pacientů než v běžných pracovních dnech.  
I o Vánocích dochází k dopravním nehodám, lidem 
se udělá špatně z jídla, zaskočí kost nebo vánoční 
svátky nezvládnou po psychické stránce. Někteří 

přicházejí „pro jistotu“ i se starými úrazy,“ popisu-
je frmol, který o Vánocích nastává na OCP, vrchní 
sestra Bc. Marie Hegarová. I tady však panuje vá-
noční atmosféra, čekárny i vyšetřovny jsou vyzdo-
beny a nechybí ani vánoční stromeček, pod nějž si 
zaměstnanci, kteří se zde i v těchto dnech střídají 
ve 12hodinových směnách, vzájemně nadělí dár-
ky pro radost. „Nejsmutnějším okamžikem je pro 
nás vždy náhlé úmrtí pacienta, kterému ani přes 
veškeré úsilí lékařů a sester nedokážeme pomoci. 
A úmrtí pacienta na Štědrý den je ještě smutněj-
ší. Nejkrásnějším dárkem naopak je, když pacienti 
mohou trávit sváteční čas v rodinném kruhu,“ do-
dává Bc. Hegarová.

Zvolnění ani úlevu o vánočních svátcích nepociťují 
ani na dalším pracovišti – Porodnicko-gynekolo-
gické klinice FNO. Gynekologické oddělení je sice 
uzavřeno, ale v porodnici vše zůstává stejné jako 
v jiných pracovních dnech. Rodí se totiž stále. Jen 
na Štědrý den je zdejší organizace práce jako o 
víkendu. Ale ani tady nechybí vánoční výzdoba, 
stromeček a cukroví na stolcích. Správnou sváteč-
ní náladu dokreslují koledy znějící z nemocničního 
rádia. A jak říká vrchní sestra Bc. Markéta Omach-
tová, Štědrý den zde bývá obzvlášť veselý – osla-
vuje se zde narození malých Ježíšků. 
Příjemná vánoční nálada panuje i na Interní kli-
nice FNO, kde je provoz omezen na minimum a 
na lůžkovém oddělení zůstávají jen pacienti, kteří 

nutně potřebují lékařský dohled 24 hodin, ostat-
ní odcházejí na propustky domů za rodinami. 
Vánoční výzdoba i stromeček signalizují příchod 
svátků na oddělení již od první adventní neděle. 
Zaměstnanci přinášejí cukroví, vánočky a vše, co 
tyto dny nejen jim, ale i pacientů zpříjemní. „Do 
příprav se zapojují i naši klienti a pomáhají s vý-
zdobou nebo dokonce vytvářejí drobné milé dárky 
s vánoční tematikou,“ popisuje svátky na Interní 
klinice FNO vrchní sestra Mgr. Bohdana Břego-
vá. „Na JIOP vyrábějí sestřičky pro své pacienty 
malé dárečky. Na Štědrý den pak personál nasadí 
vánoční čepice, sobí růžky a rozsvítí svíčky i stro-
meček. Dokonce i na hemodialýze sestřičky v mi-
kulášské čepici napojují pacienty, pouštějí koledy  
a pohádky v televizi. Na lůžkové oddělení přichá-
zejí už od rána za pacienty rodinní příslušníci, kteří  
s nimi mohou na pokojích i povečeřet a oslavit 
tento den. Snažíme se, aby všude panovala svá-
teční a hlavně dobrá nálada.“
Období adventu, vánoční atmosféra, koledy, pe-
čení cukroví, večery při svíčkách, vůně jehličí  
a vanilky, ale i předvánoční shon nebo gruntová-
ní… To vše patří k Vánocům. Pacienti v nemocnici 
však předvánoční čas prožívají zcela jinak. „Počí-
tají dny do Štědrého dne a přemýšlejí, zda se jim 
podaří vyléčit a strávit den se svou rodinou, nebo 
zda budou muset zůstat zde. Ti, co by i doma trá-
vili Vánoce sami, si často naopak přejí u nás zů-
stat. Nejdůležitější pro každého je nebýt v tento 
den sám,“ zdůrazňuje Šárka Kumorová z Kliniky 
infekčního lékařství FNO. Pro ni samotnou jsou 
Vánoce dvojitou radostí, v tento den slaví každo-
ročně i své narozeniny. „Možná o to více si uží-
vám předvánoční adventní dobu a dbám na to, aby 
se sváteční atmosféra nesla klinikou již od první 
adventní neděle. S blížící se večerní tmou rozsvě-
cujeme vánoční stromečky, a tak je pro nás každý 
večer sváteční. Na Štědrý den je vše umocněno. 
Sestřičky i lékaři přinášejí z domu dobroty, chystají 
sváteční tabuli a nechybí ani drobné dárečky.“

Veselé i smutné svátky…

Těm, kteří ještě zvažují, jaké cukroví napéci, při-
nášíme inspiraci od Jany Netopilíkové z Interní 
kliniky funkční diagnostiky FNO: 

Koláčky z ovesných vloček
Ingredience: 16 dkg másla (Hery), 16 dkg krupi-
cového cukru, 16 dkg ovesných vloček, 20 dkg 
hladké mouky, 2 vejce, 2 kávové lžičky kypřicí-
ho prášku, špetku soli, jablko, rozinky, oříšky, 
sušené nebo kandované ovoce nebo něco po-
dobného (nemusí být).
Postup: Máslo utřeme s cukrem, přidáme sůl 
a vejce, potom vmícháme vločky, nahrubo 
strouhané jablko, sekané oříšky, rozinky apod. 
a mouku s kypřicím práškem.
Z těsta tvoříme lžičkou malé hromádky (peče-

Dvoustranu připravila: Lenka Hatlapatková

pacientům koledy na klavír. Byl to nádherný zá-
žitek.“ O vánočních svátcích se v léčebně dlou-
hodobě nemocných mísí nejrůznější vzpomínky  
a pocity. Některé jsou velmi smutné a nechybí ani 
slzičky, jiné jsou ale radostnější a ty provází šťast-
ný úsměv ve tváři… 

pokojů, o mikulášskou nadílku nepřišly. Čerti  
i s anděly zavítali na kaž dičký pokoj. A dárečky měli 
opravdu pro všechny. Vrcholem mikulášské besíd-
ky pak bylo zdobení vánočního stromečku, kde se 

sešly všechny 
děti, které moh-
ly, a pomáhaly 
nám za zvuku ko-
led zdobit nejen 
stromeček, ale  
i celé oddělení.“ 
Na Štědrý den se 
přece jen lékaři 
snaží propustit 
většinu dětí ales-
poň na pár hodin 
domů, některé 
však zůstat mu-
sejí. „Pro ty tady 
máme pod stro-
mečkem dárky. 
Každý rok máme 
na tento den při-

praven pěkný doprovodný 
program, ať je tu co nejve-
seleji. A díky Hitrádiu Orion 
a společnosti Rappa, vel-
koobchodu s hračkami, pak 
máme možnost obdarovat 
nemocné děti dárky, o něž si 
píší Ježíškovi.“ 
Na Štědrý den se klinika změ-
ní na jeden velký domov. Za 
dětmi přicházejí rodiče i sou-
rozenci a všichni společně 
zpívají koledy, soutěží a baví 
se. Čekání na Ježíška jim tak 
příjemně ubíhá. A jakmile se 
pak dětskou klinikou rozezní 
kouzelné Ježíškovo zvonění, 
tak i zde září dětská očička štěstím, radostí a pře-
kvapením u nádherného vánočního stromečku, 
pod nímž se i letos budou schovávat vánoční dá-
rečky. „Je těžké připravit šťastné Vánoce dětem  
v nemocnici, o to větší radost máme, když vidí-
me, že se nám to povedlo a že děti jsou navzdory 

všemu, co je právě trápí, šťastné. Moc si přeji, 
aby Štědrý večer s námi trávilo co nejméně dětí. 
A věřím, že pro ty, které přece jen budou čekat na 
Ježíška v nemocnici, se nám podaří ve spolupráci  
s mnoha dobrými lidmi, partnery a sponzory připravit 
co nejšťastnější Vánoce,“ dodává sestřička Míša. 

ním dost nabudou) na plech s pečicím papírem. 
Obráceným koncem vařečky uděláme důlek, do 
něj vložíme kousek rybízové nebo meruňkové 
marmelády. Pečeme ve vyhřáté troubě ne moc 
prudce, až začnou růžovět a kraje mírně zhněd-
nou. Po vytažení z trouby je necháme na plechu 
zchladnout, teprve potom je sundáme. Před podá-
ním je můžeme pocukrovat.

Studentský chlebíček
Ingredience: 15 dkg hladké mouky, 15 dkg mle-
tého cukru, 12 dkg másla (Hery), 4 žloutky, 4 až 5 
bílků, 4 lžíce vlažného mléka, citronová kůra strou-
haná, větší jablko, 1 strouhaná Studentská pečeť 
hořká, sekané oříšky, mandle, rozinky v rumu, kan-
dované ovoce apod. — dle chuti, asi 20 dkg.

Postup: Ušleháme žloutky, tuk a mletý cukr, 
přidáme citronové kůru, postupně mléko, 
strouhané jablko a směs oříšků a Studentskou 
pečeť. Nakonec lehce vmícháme sníh z bílků  
a mouku. Těsto rozetřeme na vymazaný a mou-
kou vysypaný plech a upečeme. Hotový plát 
potřeme marmeládou rozmíchanou s rumem  
a necháme vsáknout. Pak krájíme malé čtve-
rečky, hezky vypadají i trojúhelníčky, a každý 
kousek namočíme do čokolády. Zdobíme kous-
kem ořechu, půlkou loupané mandle, bílou po-
levou, kokosem atd.
Můžeme i celý plát nejdříve polít čokoládou  
a pak rozkrájet a jako moučník ozdobit šlehač-
kou a ovocem.
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n Interní klinika a Kardiovaskulární oddělení FNO 
ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské uni-
verzity, OS-ČLK Ostrava a regionální sekcí ČAS 
uspořádaly již XIV. ostravský internistický den na 
téma Aktuality v kardiologii a angiologii pro praxi. 
Kongres se uskutečnil 24. listopadu 2011 v aule 
VŠB-TUO. V příjemném prostředí se akce zúčast-
nilo zhruba 120 lékařů a 130 sester, což svědčí  
o velkém zájmu o kardiovaskulární problematiku.
n Dne 30. listopadu se v odpoledních hodinách 
konal již XI. ostravský nefrologický den. Místem 
setkání, které pořádalo Dialyzačně-transplantační 
oddělení interní kliniky FNO, byl přednáškový sál 
v Domově sester. Přednášky na aktuální nefrolo-
gická témata přednesli vedle lékařů FN Ostrava 
také přední čeští nefrologové prof. Sulková a prof. 
Teplan. Odborný program si v zaplněném sále se 
zájmem vyslechli nefrologové a další specialisté  

n Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví v O.-Porubě.  
Bližší informace ústně. Byt bude volný  
v 1. čtvrtletí 2012. Kontakt: 605 975 243.

n Pronajmu velmi pěkný, zrekonstruovaný byt 
1+1 v Ostravě-Zábřehu (u Kotvy). V bytě plasto-
vá okna, parkety, nové zděné jádro. Cena 5600 
Korun + elektřina. Kontakt: 777 571 880.

Inzerce zdarma

Zaujala mě rozmanitost této profese
Ústav soudního lékařství (ÚSL) se koncem roku 
2005 přestěhoval jako jedno z posledních oddě-
lení z Ostravy-Zábřehu do zcela nových zmoder-
nizovaných prostor v areálu FNO. A právě v té 
době nastoupila do funkce vedoucí laborantky  
Bc. Romana Obadálková. „Má předchůdkyně 
odešla ze zdravotních důvodů ze dne na den, tak-
že jsem se funkce musela ujmout rychleji, než 
jsem předpokládala. Jen díky skvělému kolektivu 
se mi nakonec podařilo vše skloubit, práci labo-
rantky, vedoucí laborantky i bakalářské studium 
na Ostravské univerzitě, které jsem dokončila  
o rok později, v roce 2006,“ popisuje své začát-
ky vrchní laborantka, která původně vystudovala 
gymnázium v Ostravě. A protože teprve v té době 
ji začal zajímat svět zdravotnictví a obor biologie  
a biochemie, rozhodla se dálkově absolvovat  
i SZŠ, obor zdravotní laborant. V roce 1988 na-
stoupila do FNO do biochemické laboratoře, kde 
pracovala až do roku 1995. Následovala mateřská 
a v roce 1999 ji osud zavál právě do Ústavu soud-
ního lékařství. „Práce v této laboratoři je velmi roz-
manitá, v žádném případě ne rutinní, a to je to, co 
mě na ní baví. Každý vzorek je velká neznámá, pro 
jeho rozbor je potřeba použít nejmodernější meto-
dy a přístroje,“ pokračuje vrchní laborantka Ústa-
vu soudního lékařství. Ten má celkem tři laborato-
ře – histologickou, serologickou a toxikologickou. 
První dvě zpracovávají především thanatologické 
(pitevní) vzorky, třetí laboratoř zpracovává vzorky 
jak pro potřeby soudních lékařů, tak i pro klinic-

ká pracoviště nemocnic v celém regionu. Provádí 
se zde kompletní toxikologický servis s analýzou 
celého spektra látek včetně alkoholu a drog. Toxi-
kologická laboratoř pracuje nepřetržitě i přesto, že 
je zde jednosměnný provoz. „Každý den od 15 do 
7 hodin a o víkendech po celý den má u sebe ur-
čený lékař telefon a v případě intoxikace okamžitě 
dorazí na pracoviště a vzorky zpracuje,“ popisuje 
systém práce v tomto ústavu Bc. Romana Oba-
dálková. Kromě profese toxikologické laborantky 
má na starost deset podřízených a s tím spojenou 
administrativu. „Nedokážu si představit, že bych 
byla jako vedoucí odkázána jen na administrativu, 
potřebuji i práci v labo-
ratoři, mám ji ráda.“
Ročně se v ÚSL, kte-
rý disponuje moder-
ním pitevním traktem  
a špičkově vybavenou 
toxikologickou labora-
toří, provede přibližně 
1100 pitev, 2500 to-
xikologických vyšet-
ření a 4000 vyšetření 
krve na alkohol. Ob-
jemem a spektrem 
poskytovaných služeb 
patří ústav mezi před-
ní soudně lékařská 
pracoviště v ČR. Toto 
pracoviště úzce spolu-

pracuje s kriminalistickými laboratořemi v celé re-
publice a s Ústavy soudního lékařství v Olomouci, 
Brně i Praze. A co je na profesi laborantky Ústa-
vu soudního lékařství to nejtěžší? „Podle mého 
názoru to, že v případě zcela neznámých látek je 
problémem jejich prokázání i s použitím nejmoder-
nějšího vybavení (GC-MS, LC-MS-IT TOF). O to 
větší radost pak máme, když se nám — mnohdy  
i po několika dnech a za pomoci nejrůznějších 
analytických metod — podaří zjistit složení vzorku  
a zařadit ho do seznamu známých látek,“ dodává 
Bc. Romana Obadálková. 

Laboratorní práce není příliš vidět, ale je důležitou 
složkou léčby
Oddělení lékařské genetiky má v rámci FN Ost-
rava výjimečné postavení svým nadregionálním 
významem. Lékařská genetika je doslova sa-
mostatným vědním multidisciplinárním oborem  

v systému lékařských věd, jehož výsledky se pro-
mítají do všech oborů lékařské péče. Oddělení 
se dělí na ambulanci, cytogenetickou laboratoř  
a laboratoř DNA diagnostiky. V současné době 

zde pod vedením vedoucí labo-
rantky Romany Kaniové pracuje 
pět laborantů, tři zdravotní sestry 
a dvě sanitářky. „V našem oddě-
lení nepřicházíme příliš do styku 
s klienty, pracujeme hlavně s 
dodanými vzorky. Jediný kontakt  
s rodiči a dětmi máme v rámci 
ambulance, kde se zaměřujeme 
na prenatální diagnostiku, vrozené 
vývojové vady, diagnostiku neu-
rodegenerativních onemocnění, 
řešíme problematiku infertility  
a sterility, onkogenetiku a posky-
tujeme genetické poradenství  
rodinám s genetickou zátěží. V 
rámci cytogenetické laboratoře 
pak už pracujeme pouze s dodaný-
mi vzorky a vyšetřujeme převážně 
vrozené nebo získané chromo-
zomové změny. Potvrzujeme či 
vylučujeme přenášečství řady zá-
važných dědičných onemocnění 
na úrovni chromozomů. V rámci 
laboratoře DNA diagnostiky pak 
provádíme širokou škálu moleku-
lárně-genetických vyšetření,“ vy-
světluje Romana Kaniová, rodačka 
z Bohumína, která po maturitě na 

SZŠ v Ostravě-Vítkovicích v roce 1985 nastoupila 
do nemocnice v Orlové na oddělení klinické bio-
chemie jako zdravotní laborantka. Teprve v roce 
1999 ji náhoda přivedla do FNO na oddělení lékař-
ské genetiky. „Byla jsem ráda, že jsem se dostala 
právě sem, protože odmalička jsem měla díky své 
mamince, která byla učitelkou a vyučovala děti  
v bohumínské nemocnici, vztah k dětem i ke zdra-
votnictví. A tady se oba mé zájmy krásně snoubi-
ly,“ pokračuje paní Romana. „V roce 2002 jsem 
ukončila specializační studium v oblasti lékařské 
genetiky a v roce 2008, po odchodu naší skvělé 
vedoucí laborantky paní Věry Karasové, jsem byla 
vedením nemocnice uvedena do funkce. Hned  
v následujícím roce se řešilo, zda budeme součástí 
některé kliniky nebo dětského pavilonu. Nakonec 
management rozhodl, že zůstaneme v prostorách 
polikliniky, a tak letos budova prochází částečnou 
rekonstrukcí. Máme vyměněna okna, za což jsme 
velmi vděčni, protože při naší sedavé práci je prů-
van a chlad více než nepříjemný. Probíhá i oprava 
elektrorozvodů, výměna umyvadel, výlevek a po-
stupně se instaluje nový laboratorní nábytek. Vše 
se samozřejmě odehrává za provozu,“ dodává 
paní Romana Kaniová, podle níž laboratorní práce 
sice není na první pohled příliš vidět a pacienti se 
s laboranty téměř nikdy nesetkávají, ale přesto jde 
o jednu z velmi důležitých složek samotné léčby. 
Díky detailním laboratorním rozborům, za nimiž 
stojí několikahodinové pečlivé bádání pracovníků 
laboratoří, mohou lékaři přesněji diagnostikovat 
problém a začít s potřebnou léčbou. 

Lenka Hatlapatková

Celoživotní vzdělávání 
je samozřejmost

Podzimní 
sportovní akce

V říjnu proběhla již druhá sportovní akce v Clubu 
Femm v Ostravě-Porubě. Během tří sportovních 
hodin si účastnice vyzkoušely taneční hodinu zum-
by, posilování s balanční pomůckou bosu a prota-
žení těla prostřednictvím pilates. Proběhlo také lo-
sování o volnou permanentku, kterou vyhrála paní 
Simona Holušová z útvaru náměstka ředitele pro 
ekonomiku a finance. Gratulujeme! Všem spor-
tovkyním děkuji za účast a věřím, že se uvidíme 
na další sportovní akci!

Ing. Veronika Doleželová
odbor personální práce a mezd

Kongres 
kardiologických 
sester
Ve dnech 20. a 21. října pořádalo Kardiovaskulární 
oddělení FNO již V. kongres kardiologických ses-
ter s mezinárodní účastí. Akce se uskutečnila ve 
spolupráci s pracovní skupinou ošetřovatelství  
v kardiologii ČKS, ČAS a pod záštitou MUDr. Sva-
topluka Němečka, MBA, ředitele FNO, a náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Márie Dobešo-
vé. Náplň odborného kongresu byla koncipována 
pro ambulantní i lůžkovou sféru napříč kardiologic-
kými specializacemi.

Mgr. Ludmila Klemsová
vrchní sestra Kardiovaskulárního oddělení FNO

Jsme, čím jsme
V galerii Mlejn v Ostravě-Přívoze můžete spatřit 
díla pacientů s roztroušenou sklerózou. Výstavu 
pořádá Roska Ostrava pod záštitou PaedDr. Ja-
roslava Sourala, CSc., ředitele Krajského úřadu 
MSK, a MUDr. Olgy Zapletalové z MS centra Neu-
rologické kliniky FNO. - red -

Celoživotní vzdělávání lékařů i sester je doslova samozřejmostí. I proto jednotlivé kliniky a oddělení FNO 
pořádají ročně desítky kongresů, seminářů a fór, na něž přijíždějí odborníci nejen z celé ČR, ale i ze za-
hraničí. Téměř kompletní přehled naleznete na http://www.fno.cz/kongresy-a-seminare. Nyní přinášíme 
informace o několika posledních akcích…

z celé České republi-
ky. Velký zájem o akci 
byl již tradičně také ze 
strany sester z oblast-
ních nefrologických  
a dialyzačních center. 
n Dne 30. listopadu 
proběhla konferen-
ce a semináře pro 
nelékařské obory  
s názvem Možnosti 
nelékařských profe-
sí v péči o pacienty 
s kardiovaskulárním 
onemocněním. Tato 
akce byla pořádána 
Aesculap Akademií 
pod záštitou a ve 
spolupráci s Českou 
asociací sester v rám-
ci projektu MZ ČR  

v koordinaci s IPVZ. Spolupořadatelem byla Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Tento projekt je spo-
lufinancován z prostředků Evropského sociálního 
fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, jehož generálním dodavatelem 
pro MZ ČR je IPVZ.  Zazněly velmi hodnotné před-
nášky navazující na výše uvedené téma.
n Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhly v Clarion  
Congress  Hotelu již 8. ostravské dny miniinvazivní 
chirurgie. Jedná se o mezinárodní akci, v rámci níž 
si chirurgové, specialisté v miniinvazivních techni-
kách, předávali zkušenosti. Hlavním zahraničním 
řečníkem  byl prof. Dr. R. L. Whelan, přední svě-
tový  laparoskopický koloproktolog a onkochirurg, 
který byl překvapen, jak vysoké procento operací 
v oblasti kolorekta se ve FNO provádí laparosko-
picky. Akce má svou tradici s vysokou účastí jak 
aktivních, tak pasivních účastníků.

XIV. ostravský internistický den

prof. Dr. R. L. Whelan, vpravo
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V prosinci slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Erika Fišerová
Marcela Košťálová
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
Ing. Vlastimil Klimša

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

V prosinci slaví významné životní jubileum 

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.


