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Koncem 19. století prudce narůstal počet obyva-
tel Ostravy a přilehlých obcí především v důsledku 
přistěhovalectví. V roce 1880 měla Moravská Os-
trava třináct tisíc obyvatel, o dvacet let později už 
to bylo přes třicet tisíc. V té době byly v provozu 

pouze městská nemocnice na Fifejdách a závod-
ní nemocnice ve Vítkovicích. Zdravotní a sociální 
podmínky obyvatel byly ovšem otřesné: chybějící 
kanalizace, nedlážděné ulice, přetékající žumpy,  
z nichž za deště tekly splašky do studní. Všeobec-
ný byl nedostatek vody pitné i užitkové. 
Městská nemocnice na Fifejdách byla 
stavěna výhradně pro obyvatele Mo-
ravské Ostravy s místním domovským 
právem, ale pomoci se dožadovaly také 
tisíce přistěhovalců. Nemocnice ne-
stačila a pacienti často umírali u bran. Vítkovická 
nemocnice zase poskytovala zdravotní služby jen 
zaměstnancům Vítkovického horního a hutního 
těžířstva. Na evropském lékařském sjezdu roku 
1899 v Berlíně bylo konstatováno: „Ostrava je 
město, kde tuberkulóza slaví své hody.“ Na tuto 

nemoc zde umíralo nejvíce osob v celé rakousko-
-uherské monarchii. Běžně se zde vyskytovaly 
nemoci jako tyfus, cholera, neštovice a podobně.  
Z tohoto důvodu se obecní rady ve Vítkovicích  
a v Zábřehu nad Odrou dohodly, že spojí své fi-

nanční prostředky a na území Zábřehu 
vybudují epidemickou nemocnici, kde 
by byli přijímání bez rozdílu všichni ne-
mocní, ať už by to byli stálí obyvatelé 
těchto obcí, anebo zaměstnanci průmy-
slových podniků. Na jaře roku 1912 byly 

zahájeny první stavební práce a 14. srpna téhož 
roku byl s velkou slávou, za přítomnosti hodnostá-
řů zemských i obecních a s nezbytným kněžským 
posvěcením, otevřen první pavilon.

Boleslav Navrátil
Pokračování příště

Očima pacientů se řadíme k republikové špičce
Fakultní nemocnice Ostrava se 
jako jedna z prvních nemocnic 
zapojila již v roce 2006 do celo-
státního projektu podporovaného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR 
s názvem Kvalita očima pacientů 
(KOP). A celé roky se FNO umisťu-
je v žebříčku kvality na předních po-
zicích! A nejinak tomu bylo i v roce 
2011, kdy se díky hodnocení paci-
entů umístila mezi fakultními ne-
mocnicemi na 2. místě a byla také 
jednou ze dvou nemocnic řízených 

ministerstvem, které v roce 2011 splnily náročné 
podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT!  
V rámci hodnocení jednotlivých oborů si onkolo-
gie, radiologie a také kardiochirurgie FNO vybojo-
valy absolutní prvenství, neurochirurgie 2. místo  
a ortopedie 4. místo. O stupínek nižší umístění 
má FNO také v hodnocení pacientů kvality jídla. 
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 straně 5

Provedli jsme již 782 
transplantací ledvin!

Před dvaceti lety, v dubnu roku 1992, vznik-
lo v Ostravě sedmé a až doposud poslední 
transplantační centrum v České republice.  
V červnu 2012 mělo Transplantační cent-
rum FNO za sebou 782 transplantací ledvin.  
O své zkušenosti se odborníci z fakultní ne-
mocnice podělí se zástupci ostatních čes-
kých transplantačních center 11. října na 
odborném semináři.

Akreditace přispívá k lepšímu hospodaření 
Vynaložené úsilí zaměstnanců Fakultní nemocni-
ce Ostrava do udržování systémů kvality dle stan-
dardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK), 
a Joint Commission International (JCI) přináší 
nejen zvýšení bezpečí pro pacienta, návštěvníky 
a zaměstnance, které je jen obtížně vyčíslitelné, 
ale rovněž již od roku 2009 finanční bonifikaci od 
České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále jen 
ČPZP).
Za péči poskytnutou pojištěncům ČPZP v roce 
2011 jsme při konečném vyúčtování obdrželi bo-
nifikaci ve výši 22,74 mil. Kč. Mezi pojišťovnami 
působícími ve zdravotnictví je zatím uvědomění si 
důležitosti a významnosti prokazatelného zavede-
ní systému kvality, který je auditován nezávislým 
externím orgánem, ojedinělým počinem ze strany 
ČPZP.
Jiný pohled zdravotních pojišťoven je na akreditaci 
v laboratorních provozech, kde akreditace dle ISO 
15189 je nezbytným předpokladem pro uzavření 
smluvního stavu. Proto se všechny laboratoře 

FNO usilovně připravují na akreditaci (v případě 
Ústavu laboratorní diagnostiky reakreditaci), aby 
splnily všechny požadavky uvedené v této nor-
mě a úspěšně získaly akreditaci ČIA v roce 2012. 
Všem zaměstnancům laboratoří chci rovněž touto 
cestou poděkovat za vstřícný a pozitivní přístup při 
přípravě k akreditaci ČIA. Věřím, že i tento úkol 
společně úspěšně zvládneme.

Ing. Patrik Kapias
vedoucí oddělení řízení kvality

Letos slaví Fakultní nemocnice Ostrava sto let svého vzniku
Od malého infekčního pavilonu ke krajské nemocnici 
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Lékařská fakulta OU informuje

Vzpomínka na MUDr. Michala Pětroše

Dne 14. června 2012 nás navždy opustil Michal 
Pětroš. Měl jsem tu možnost se s Michalem vídat 
téměř denně po dobu deseti let, byli jsme kolegy 
a přáteli. Cítím dnes naprosté prázdno. 
Michal byl výjimečná osobnost, která ale, bohužel, 
dostala strašně málo času. Odešel ve věku pou-
hých 34 let. 
Když mi Michal před pěti lety mezi dvěma ope-
racemi svým typickým nesmělým způsobem (ja-
koby nechtěl obtěžovat) oznámil, že je nemocný, 
šokovalo mne to a nemohl jsem tomu uvěřit. Poz-
ději se zdálo, že se štěstí postavilo na jeho stranu 

a že nemoc porazil. Čtyři roky jsme se pak o tom 
nebavili. Čtyři bezstarostné roky. Michal pracoval, 
přednášel doma i v zahraničí, absolvoval stáže ve 
Velké Británii, USA, Dánsku, Portugalsku, Rakous-
ku a Německu. Odborně rostl den ode dne. Naro-
dil se mu syn, postavil dům a letos na jaře se do 
něj se svou rodinou přestěhoval. Hovořil plynně 
několika jazyky, ale přestože měl nabídky práce  
v zahraničí, nevyužíval je a soustředil se na práci 
v Ostravě. 
Na Porodnicko-gynekologické klinice ve Fakultní 
nemocnici v Ostravě pomohl vybudovat praco-
viště prenatální diagnostiky, které dnes snese 
nejpřísnější kritéria nejen v rámci republiky. Jeho 
zásluhou spolupracujeme na výzkumných projek-
tech s renomovanými zahraničními klinikami. Jako 
první zavedl do regionu metodu CVS a některé in-
vazivní metody fetální terapie. Nové trendy ihned 
implementoval do praxe a podroboval je velmi 
přísným auditům. Neúnavně a velmi úspěšně bo-
joval za výrazné snížení počtu zbytečných invaziv-
ních vyšetření v moravskoslezském regionu. Co 
se týká kvality práce, byl nekompromisní k sobě 
i kolegům. Byl zapálený pro vědu a doslova mne 
„donutil“ k nákupu odborné literatury v rozsahu 
tak velkém, že jsem měl o návratnosti takovéto 
investice pochybnosti. Nicméně, Michal tyto kni-
hy nejen sám studoval, ale dokázal motivovat ke 
studiu také své okolí. Když narazil na diagnostic-
ký oříšek, pročítal literaturu tak dlouho, dokud jej 
nevyřešil.  Brzdil ho pouze jeho perfekcionismus. 
Zůstaly po něm v šuplíku anglicky psané články, 

které všichni spoluautoři považovali za hotové, 
zralé k publikaci, ne však on sám. Stejně tak se 
tisku a obhajoby nedočkala jeho disertační práce, 
která je téměř hotová.    
Michal ale nežil jen medicínou. Byl to sportovec, 
nad jehož výkony nám občas zůstával rozum stát. 
Do práce jezdil na kole bez ohledu na počasí. Byl 
to houževnatý, silný a šlachovitý chlap. Běhal hor-
ské vytrvalostní závody, ještě v letošní zimě se 
účastnil extrémního etapového závodu s názvem 
Lysá Cup, jehož podstatou je to, že několik desí-
tek „podivínů“ běží každou sobotu celou zimní se-
zonu v mrazu a sněhu na Lysou horu (1323 m n. 
m.).  Michal hory prostě miloval, a to i v zimě, kdy 
se mohl věnovat své další vášni - skialpinismu. 
Nikdy jsem jej neslyšel hovořit o jiných lidech 
negativně, byl člověkem hledícím dopředu, beze-
lstným, čistým a rovným. Miloval svou obdivuhod-
nou ženu a svého syna.   
Doufám, že Michal věděl, jak moc si ho vážíme. 
Vůbec nevím, jestli jsme mu to vlastně někdy řek-
li. Prostě jsme se denně vídávali a pracovali jsme. 
Myslím ale, že to věděl. Přesto ještě jednou, na-
posledy: „Michale, byl jsi skvělý kamarád, kolega  
a úžasný odborník. Chybíš nám už teď. Bude to 
bez tebe nesmírně těžké, ale musíme to zvlád-
nout.“

S úctou a myšlenkami na celou Michalovu rodinu

Ondřej Šimetka
Porodnicko-gynekologická klinika FNO

Katedra rehabilitace je jedno ze zakládajících pra-
covišť Zdravotně sociální fakulty OU, dnešní Lé-
kařské fakulty. V současné době garantuje baka-
lářské studijní obory fyzioterapeut, ergoterapeut, 
ortotik-protetik a navazující magisterské studium 
fyzioterapie. Obor ortotik-protetik byl v ČR po-
prvé realizován právě  na Lékařské fakultě OU  
a v současnosti je možné ho vystudovat kromě 
OU jen na FTVS UK v Praze. Pro příští akademický 
rok je k akreditačnímu řízení připravováno kombi-
nované studium všech tří bakalářských oborů. Prá-
vě o tuto formu studia je velký zájem především  
z řad absolventů VOŠ, kde bylo v minulosti možné 
profesi fyzioterapeut a ergoterapeut vystudovat. 

Absolvování kombinované formy zmíněných obo-
rů je tak pro ně možností dalšího profesního růstu.
Zajímavou aktivitou katedry je spolupráce se švý-
carskou univerzitou L.U.de. S. v Luganu, kde stu-
denti studují fyzioterapii pod přímým dohledem 
našich pedagogů. Spolupráce se začíná kromě 
studia rozvíjet také v oblasti vědy a výzkumu,  
v současné době diskutujeme o odborných smě-
rech této spolupráce. První vlaštovkou byla aktivní 
účast kolegů z Luganské univerzity na II. meziobo-
rovém sympoziu v Rožnově pod Radhoštěm, kte-
ré se uskutečnilo ve dnech 26. a 27. dubna.
Pracovníci katedry rehabilitace se podílejí také na 
celofakultních projektech dotovaných z ESF. Jde 

především o projekty inovace studijních oborů, 
které slouží k přípravě již zmiňovaných kombino-
vaných forem studia nebo pro vytvoření studijních 
podkladů pro studium studentů se speciálními po-
třebami. Přínosným projektem je také další ESF 
projekt Jesenius, který je cílen do celoživotního 
vzdělávání profesí fyzioterapeut, ergoterapeut.  
V rámci této aktivity budou vytvořeny certifiko-
vané kurzy terapie ruky a odborné profesní ang-
ličtiny, které budou nabízeny nejen pracovníkům 
katedry, ale také odborné veřejnosti.

PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Katedra rehabilitace  

Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Úspěšná studentská práce

Student Tomáš Jirsa z ostravského Gymnázia 
Hladnov získal první místo v okresním a kraj-
ském kole soutěže Středoškolské odborné 
činnosti v oboru Zdravotnictví s prací Léčba 
ischemické choroby dolních končetin a diabe-
tické nohy autologní transplantací kmenových 
buněk. Při tvorbě své práce spolupracoval  
s MUDr. Václavem Procházkou, Ph.D., MSc., 
zástupcem pro VVČ, z Radiodiagnostického 
ústavu Fakultní nemocnice Ostrava. Společně 
se svými spolužáky a pedagogy navštívili 21. 
června pracoviště Radiodiagnostického ústa-
vu, Tkáňového zařízení a Oddělení klinické bio-
chemie Fakultní nemocnice Ostrava (viz foto).
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statečných  roskařek se v úzké spolupráci s tre-
kovými holemi a za odborného dozoru vydala na 
klasický výšlap po vlastních nohou. Samotný vý-
stup trval asi tři hodiny. I když počasí moc nepřálo, 
byli všichni účastníci výstupu spokojeni a nadšeni 
z osobní účasti ošetřujících lékařů na této akci.

Za Rosku Ostrava Naďa Nováková

Dárce krve – bezpečný řidič

Krevní centrum FNO slavilo Světový den dár-
ců krve 2. června, a to v Centru bezpečné jízdy 
firmy Libros v Ostravě, kde si mohlo sto dárců 
zcela zdarma vyzkoušet školu smyku na nejmo-
dernějším polygonu ve střední Evropě. Akce  
s názvem Dárce krve – bezpečný řidič byla velmi 

profesionálně organizovaná a všichni zúčastnění 
měli opravdu nádherný zážitek ze zajímavě prožité 
soboty. Děkujeme firmě Libros a věříme, že tato 
skvělá akce se bude opakovat. 

Bc. Naděžda Kalužová

Světový den dárců krve
Světový den dárců krve se 14. června slavil pří-
mo v Krevním centru FNO. „Za přispění mnoha 
firem, které se oslav zúčastnily, jsme dárcům 
mohli poděkovat,“ říká Bc. Naděžda Kalužová  
z Krevního centra FNO. „Pro dárce byla připravena 
losovací soutěž, v níž mohlo třicet výherců získat 
hlavní cenu v podobě luxusního jahodového dortu 
a ostatní soutěžící spoustu drobnějších dárků.“ 
Hosty centrem provázely „červené a bílé krvinky“ 
(viz foto).

I besedy v Librexu 
mají prázdniny…
Cyklus besed s ná-
zvem Moderní me-
tody medicíny aneb 
Opravdové celebri-
ty, během kterého 
osobnosti Fakultní 
nemocnice Ostrava 
představují veřejnos-
ti v Domě knihy Lib-
rex v Ostravě svou práci, má prázdniny. Snímek 
připomíná červnové vystoupení MUDr. Petra Maš-
ka, CSc., přednosty Oční kliniky FNO.

Roskaři na Lysé hoře

Roska  Ostrava s podporou MUDr. Olgy Zapleta-
lové a MUDr. Pavla Hradílka, zástupců MS centra 
Neurologické kliniky FNO, pokořila 1. června nej-
vyšší vrchol Beskyd Lysou horu. Výšku 1323 m n. 
m. zdolala skupina 33 členů Rosky Ostrava výjez-
dem bezbariérovým autobusem.
Přes nepřízeň počasí se tři účastníci vydali na vr-
chol elektrickými vozíky a skútrem.  A skupinka tří 

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FN OSTRAVA  
ve spolupráci s Českou asociací sester  
Moravskoslezského regionu  
pořádají 

VI. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER 

18. až 19. října 2012 
Clarion Congress Hotel Ostrava 

http://www.fno.cz/kongresy-a-seminare

Pojďte si s námi 
zaběhnout štafetu!
Maraton klub Seitl pořádá 22. září další ročník 
Ostravského maratonu, nad nímž převzal záštitu 
náměstek primátora statutárního města Ostravy 
Ing. Martin Štěpánek. Teprve druhým rokem je 
k tomuto závodu připojen štafetový běh v délce 
klasického maratonu (42,195 km). Minulý rok se 
maratonské štafety zúčastnilo z celkového počtu 
jedenácti týmů i pět štafet složených ze zaměst-
nanců Fakultní nemocnice Ostrava. Klinika léčeb-
né rehabilitace se i letos rozhodla nemocnici re-
prezentovat a vytvořit štafetový tým. Rádi bychom 
vyzvali i zaměstnance ostatních klinik k  účasti na 
tomto závodě. 
Start a cíl štafety je na Masarykově náměstí, trať 
vede po asfaltových a zpevněných cestách parku 
Komenského sady. Poběží se osm okruhů (po 
zhruba 5,3 km). Počet účastníků štafety je mini-
málně pět a maximálně osm. Složení štafety je li-
bovolné, tzn. muži i ženy dohromady, bez věkové-
ho omezení. Podrobnější informace naleznete na 
www.ostravskymaraton.cz. Pokud se rozhodnete 
vytvořit tým, popř. pokud jste jednotlivci a rádi 
byste byli členy smíšeného týmu, kontaktujte nás 
prosím na: katerina.hegedusova@email.cz. Pokud 
nemáte s kým trénovat, přidejte se k nám (info kl. 
2785, Horáková)!
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Ke světovému Dni spirometrie jsme se připojili poprvé
Téměř 50 zájemců využilo prvního ročníku Dne 
spirometrie ve FNO, který proběhl ve středu  
13. června od 13 do 17 hodin na Klinice tuber-
kulózy a respiračních nemocí FNO, a nechalo se 
odborně vyšetřit. Mírně větší zájem byl ze strany 
žen, kterých přišlo o čtyři více než mužů, největ-
ší zájem projevovali lidé od 31 do 60 let, kterých 
přišlo 29, a pak od 61 do 80. Těch dorazilo 16. 
K zajímavostem jistě patří i fakt, že polovina pří-
chozích byli celoživotní nekuřáci a dalších devět 
bývalí kuřáci. Polovina lidí přišla ze zvědavosti, 
chtěli znát svůj zdravotní stav, druhá polovina 
přišla s dýchacími obtížemi, trvalejším kašlem  
a dalšími diagnózami. „Vzhledem k tomu, že šlo  
o vůbec první ročník Dne spirometrie v naší ne-
mocnici, byli jsme mile překvapeni zájmem lidí ne-
jen o vyšetření, ale také o další důležité informace. 
Každý návštěvník dostal svůj výsledek s popisem 
nálezu a případným doporučením dalšího postupu 
při  nepříznivých výsledcích, které by mohly uka-
zovat na nějakou možnou poruchu. Tři lidi jsme  
k nám hned objednali na další podrobnější vyšet-
ření a deseti jsme doporučili vyhledat praktické-
ho lékaře, který by posoudil, jaká vyšetření jsou 
nutná. Popravdě, překvapil mě i fakt, že mnoho 
lidí nesdělí své potíže praktickému lékaři a vyhledá 
pomoc jiným způsobem. Jsem však ráda, že tito 
lidé přišli a mají zájem řešit svůj zdravotní stav. 
Věřím, že příštího ročníku se zúčastní minimálně 
stejný počet jako letos,“ hlásila po skončení akce 
MUDr. Patrice Popelková, lékařka z Kliniky tuber-
kulózy a respiračních nemocí FNO.
V roce 2010 byl v Moravskoslezském kraji podle 

Rekonstrukce a modernizace rozvodů elektřiny v areálu 
Fakultní nemocnice Ostrava
Jak jsme již dříve informovali, od roku 2011 probí-
há ve Fakultní nemocnici Ostrava rozsáhlá inves-
tiční akce s názvem Rekonstrukce a modernizace 
rozvodů elektřiny 10kV/22kV v areálu FNO. Hlavní 
příčinou zahájení této činnosti bylo dosažení kraj-
ní meze kapacity přenosu silové elektřiny 10 kV 
v kabelech společnosti ČEZ distribuce v  regionu 
Ostrava-Poruba.  Proto společnost ČEZ rozhodla  
o přechodu na soustavu 22kV, což se týká i Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Byl vypracován projekt 
výše uvedené akce, který řeší i celkovou obnovu 
rozvodů elektrické energie v areálu Fakultní ne-
mocnice Ostrava. 
Z důvodu zastaralosti elektrické sítě a omezené 
kapacity elektrických kabelů dochází v době kli-
matických změn, při uvedení centrálních zdrojů 
chladu a klimatizačních jednotek do provozu,  

k nadměrné spotřebě elektrické energie. A s ní 
souvisejí i občasné výpadky elektrické sítě ve 
Fakultní nemocnici Ostrava. Přestože je snahou 
vedení nemocnice vytvořit nejen pacientům, ale 
i zaměstnancům příjemné prostředí, nemůžeme  

z výše uvedených důvodů v současné době navy-
šovat již tak velký počet klimatizačních jednotek, 
které výpadky elektrické sítě zapříčiňují. V důsled-
ku toho bylo rozhodnuto pozastavit povolování 
instalací nových klimatizačních jednotek. Prosím 
tímto o respektování tohoto opatření a jeho nepo-
rušování nepovolenými instalacemi.
Změna zavedeného opatření nastane po ukončení 
rekonstrukce rozvodů elektřiny v areálu Fakultní 
nemocnice Ostrava a přechodem na napěťovou 
hladinu 22 kV a s vybudováním nového energo-
bloku č. 8 (pod heliportem) s předpokládaným ter-
mínem ukončení na jaře 2013. 

Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele

pro techniku a provoz

Ústavu zdravotnických informací a statistiky Čes-
ké republiky (ÚZIS) vůbec nejvyšší počet osob 
se zvýšeným rizikem TBC nebo plicní rakovinou!  
Z těchto statistik také vyplývá, že nejrizikovější 
skupinou jsou právě silní kuřáci. Z 33 tisíc riziko-
vých pacientů v kraji bylo 22 tisíc silných kuřáků. 
„Kuřáci, a to nejen ti silní, by určitě měli minimál-
ně jedenkrát ročně chodit preventivně na vyšet-
ření spirometrem. Ten přesně změří kapacitu plic 

a průchodnost dýchacích cest. 
Přístroj pomáhá odhalit i některé 
nemoci plic a průdušek, například 
průduškové astma nebo chronic-
kou obstrukční plicní nemoc,“ 
vysvětluje MUDr. Popelková.  
„I proto doporučujeme toto bez-
bolestné preventivní vyšetření, 
které je otázkou doslova pár mi-
nut i s administrativními formali-
tami, také lidem s dlouhodobým 
kašlem (delším než tři týdny), 
alergikům a lidem, kteří mají po-
cit, že se jim těžce dýchá.“

Ročně provede Klinika tuberkulózy a respiračních 
nemocí kolem 6 tisíc spirometrických vyšetření. 
„Tento počet se od roku 2007, kdy bylo pomo-
cí spirometru vyšetřeno zhruba 5 tisíc pacientů, 
pomalu zvyšoval. Nyní se ustálil na počtu kolem  
6 tisíc pacientů ročně. Zhruba jedna třetina těchto 
osob musí absolvovat doplňující vyšetření. Napří-
klad v lednu letošního roku jsme provedli spiro-
metrii 621 pacientům, z toho 168 lidí nemělo hod-
noty v normě a muselo absolvovat další funkční 
vyšetření dýchacích cest, která nám poskytla po-
drobnější informace o plicních funkcích a stanovila 
přesně stupeň a typ ventilační poruchy,“ pokraču-
je MUDr. Popelková.
Spirometrie je u plicních nemocí jednou ze základ-
ních  vyšetřovacích metod, která může odhalit 
plicní onemocnění již v začátku. Proto se Klinika 
tuberkulózy a respiračních nemocí ve FNO roz-
hodla pod záštitou České pneumologické a ftizeo-
logické společnosti  poprvé připojit ke světovému 
Dni spirometrie, kterým Evropská plicní nadace 
při Evropské respirační společnosti vyhlásila  
27. červen 2012.
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První impulsy pro jeho vznik sahají do přelomu let 
2001 a 2002. U zrodu stálo Sdružení fakultních ne-
mocnic a několik nadšenců kolem PhDr. Miroslava 
Bílka. Jedním z nich byl také pracovník z oddělení 
vzdělávání a péče o zaměstnance ve FNO PhDr. 
Petr Reimer. Souběžně s touto iniciativou začal 
vznikat i projekt Kvalita očima pacientů (KOP). 
Cílem projektu KOP bylo připravit měření kvality 
zdravotních služeb, které bude porovnatelné se 
zahraničními projekty stejného druhu a které bude 
zastřešovat subjekt nezávislý na samotných po-
skytovatelích zdravotních služeb. Nejvhodnější in-
spirací byly poznatky Pickerova institutu v Bosto-
nu, proto český projekt vznikal tak, aby umožňoval 
srovnání výsledků se zahraničními, a to v osmi zá-
kladních tzv. pickerových dimenzích kvality. Záhy 
si projekt získal podporu i Ministerstva zdravot-
nictví ČR. V letech 2002 až 2004 probíhala pilotní 
měření v různých zdravotnických zařízeních všech 
typů. První nemocnicí, která projekt realizovala ve 
všech svých lůžkových odděleních, byla Ústřední 
vojenská nemocnice Praha v souvislosti s meziná-
rodní akreditací JCI. Krátce nato se projekt rozbě-
hl v roce 2006 v přímo řízených organizacích MZ,  
a také ve všech nemocnicích Středočeského kra-
je. Vůbec první nemocnicí, která zveřejnila své vý-
sledky na internetu a nechala nahlédnout do své 
„kuchyně“ i pacienty a laickou veřejnost, byla FN 
Ostrava. To byl zcela zásadní průlom v historii pro-
jektu, který byl od počátku plánován jako zdroj in-
formací pro pacienty i zdravotníky. Dneska se nám 
to může zdát jako samozřejmost, ale v té době 
to byl od vedení  FN Ostrava odvážný krok, který 
ukázal směr i ostatním.  

Kolik nemocnic se do posledního projektu přihlási-
lo a kolik pacientů kvalitu hodnotilo? 
Loňský rok byl trochu atypický, protože minister-
stvo zdravotnictví svým přímo řízeným organiza-

cím poprvé účast v projektu nenařídilo a nechalo 
tak na jejich rozhodnutí, zda se do projektu přihlásí 
a půjdou s kůží na trh, nebo nikoliv. Překvapilo mě, 
že se přesto výrazná většina  organizací projektu 
zúčastnila (60 % přímo řízených organizací). Co 
mě naopak nepřekvapilo, bylo to, že mezi účast-
níky byla opět FNO. Stále více se k projektu hlásí 
i další zdravotnická zařízení, která nespadají do 
přímé působnosti MZ. Například v loňském roce 
nemocnice z Libereckého kraje, Zlínského kraje, 
Jihomoravského kraje a samozřejmě v projektu 
dlouhodobě zůstává i nemocnice ministerstva 
obrany – Ústřední vojenská nemocnice Praha. 

Kdo připravuje tyto dotazníky a jak se následně 
vyhodnocují?
Výzkum probíhá podle přísných metodických pra-
videl, která vyšla ve Věstníku MZČR jako závazný 
standard pro přímo řízené organizace a jako do-
poručený standard pro všechna ostatní zařízení. 
Dotazníky dostávají pacienti obvykle den před 
propuštěním z nemocnice společně s obálkou. Po 
vyplnění vhazují zalepenou obálku anonymně do 
uzavřených sběrných boxů. Sběr probíhá několik 
týdnů, vždy tak, aby počet sebraných dotazníků 
zajišťoval vzorek s dostatečnou reprezentativitou. 
Dotazníky se od zahájení projektu prakticky ne-
mění. To je také silná stránka projektu, který na-
bízí vysokou kontinuitu a srovnatelnost dat. Právě 
kontinuita a srovnatelnost výsledků jsou pro nás 
prioritou. Časové řady jsou pro nás důležitější než 
zpřesňování nebo aktualizace otázek. Dotazníky 
nejdříve evidujeme a fyzicky kontrolujeme. Pak je 
převedeme do elektronické podoby a podrobíme 
statistické kontrole logických vazeb. Po zpraco-
vání statistických analýz se provádí vyhodnocení  
a zpracování závěrečné zprávy s podrobnými 
grafy. Každá stanice je hodnocena ve srovnání  
s ostatními stanicemi a ve srovnání s výsledkem 

předchozího šetření v celkem 50 dílčích indiká-
torech. To umožňuje každému pracovišti přesně 
zjistit, co je jeho Achillova pata, v čem naopak 
může sloužit za vzor ostatním. Celkově už projekt 
v posledních šesti letech zpracoval dotazníky více 
než dvouset tisíc respondentů.   

Jak je zajištěna objektivnost tohoto hodnocení? 
Které nemocnice se mohou přihlásit? 
Objektivnost je zajištěna dodržením přesně defi-
nované metodiky jak při sběru dat, tak i při jejich 
zpracování. Důležitou podmínkou jsou dostatečně 
velké soubory dotázaných, které zajišťují vyso-
kou reprezentativnost vybraného souboru. Sku-
tečnost, že během šetření jsou osloveni všichni 
propouštění pacienti, eliminuje možnost ovlivnění 
výběrového klíče. Do projektu se může přihlásit 
jakékoli zdravotnické zařízení, bez ohledu na to, 
kdo je jeho zřizovatelem. 

A nyní konkrétně k FNO. Jak si vede v celostátním 
měřítku v hodnocení za rok 2011? 
Ostravská fakultní nemocnice patří dlouhodobě, 
od roku 2006, ke špičce v oblasti spokojenosti pa-
cientů. Toho dosahuje nejen tím, že se projektu 
pravidelně účastní a zveřejňuje svoje výsledky, ale 
zejména tím, že s výsledky systematicky a cíle-
vědomě pracuje a používá je k motivování svých 
pracovníků. Poslední šetření bylo již dvanáctou 
výzkumnou vlnou uskutečněnou ve FNO. Za 
všechno hovoří dlouhodobý rostoucí trend spo-
kojenosti pacientů (viz graf). Snažil jsem se najít 
nějakou výraznou slabinu FNO ve srovnání s ostat-
ními fakultními nemocnicemi. Prošel jsem všech 
osm hlavních dimenzí kvality a hodnocení sester 
i lékařů. Ve všech těchto hlavních parametrech je 
vaše nemocnice hodnocena nadprůměrně. To ne-
znamená, že na některých pracovištích ještě stá-
le není co zlepšovat.  Na portálu projektu www.
hodnoceni-nemocnic.cz si každé pracoviště může 
své výsledky vyhledat a porovnat s kterýmkoliv 
podobným pracovištěm v jiné fakultní nemocnici. 
Třeba někdo bude mít více štěstí než já a nalezne 
nějakou slabinu.

Lenka Hatlapatková

KVALITA OČIMA PACIENTŮ
 FN Ostrava

(Index spokojenosti) 
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Projekt Kvalita očima pacientů začal vznikat zhruba před deseti lety. Jeho cílem je na základě zpětné vazby 
od pacientů sledovat podrobně kvalitu služeb nemocnic a následně pacienty informovat o kvalitě jednotli-
vých zdravotnických zařízení a zlepšit tak jejich orientaci ve zdravotním systému. Jak projekt Kvalita očima 
pacientů vůbec vznikl, jaká jsou jeho kritéria a objektivnost, na to jsme se zeptali spoluzakladatele a řešitele 
KOP RNDr. Tomáše Raitera…

Očima pacientů se řadíme k republikové špičce

KVALITA OČIMA PACIENTŮ
FN Ostrava

(Index spokojenosti)
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Galerie Ametyst

Nedávno léčené děti s onkologickou diagnózou 
reprezentovaly naši zemi ve Wroc³awi!

Každého hned asi napadne, že šlo o vědomostní 
soutěže, ale opak je pravda! Děti bojovaly ve spor-
tovních disciplínách a dokázaly tak všem, že ani 
překonání těžké nemoci nemusí být normálnímu 

Noc snů v zoo 
V ostravské zoologické zahradě se 18. června 
uskutečnil již šestý ročník speciální akce pro han-
dicapované děti – Noc snů. A ani na této akci ne-
mohly chybět děti z Oddělení hematoonkologie 
FNO. Pro všechny zde byl připraven večer plný 
zážitků. Obličeje dětí se během chvilky měnily na 
nejrůznější zvířátka, chodili zde malí tygři, kočky, 
motýli a další. A nádherně nasvícená zoologická 
zahrada slibovala doslova nevšední zážitky. Ty 
opravdu nechyběly. Děti si vyzkoušely dotykové 
stolky s nejrůznějšími přírodninami a setkaly se  
i se živými zvířaty, která mohly dokonce pohladit. 
Největší překvapením večera byl slon, kterého 
děti samy nakrmily mrkví. Noc snů v zoologické 
zahradě byla nádherným zážitkem pro všechny 
zúčastněné. - hal -

Svět podle nás
Již patnáct let trvá spolupráce Fakultní nemoc-
nice Ostrava a Čtyřlístku, centra pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, které každoročně 
představuje v nemocniční Galerii Ametyst výtvar-
né práce svých klientů. Výjimkou není ani letošní 
rok: ve dnech od 16. července do 31. srpna bude  
v prostorách Galerie Ametyst k vidění kolekce 
kreseb a maleb lidí s mentálním postižením, která 
vznikla v kreativním ateliéru ostravského Čtyřlíst-
ku. Pro většinu autorů představuje výtvarná tvor-
ba nejen způsob relaxace, ale především možnost 
vyjádření svých pocitů, snů a fantazie. Inspirací je 
většinou okolní svět, který autory obklopuje, pře-
devším příroda, barvy a tvary. Zkušenější tvůrci se 
věnují také figurálním kompozicím. 
V jednotlivých zařízeních ostravského Čtyřlíst-
ku žijí více než čtyři stovky klientů s mentálním 
postižením i v kombinaci s postižením těles-
ným, a to ve věku od tří let až do stáří. Řada  
z nich se věnuje výtvarné tvorbě, ať již v zájmo-
vých kroužcích nebo v rámci arteterapií. Svá díla 
vystavují na veřejnosti každoročně na četných 
kolektivních výstavách v ostravských galeriích 
a výstavních síních. Galerie Ametyst Fakult-
ní nemocnice Ostrava patří k těm, kam se se 
svými výtvarnými pracemi vždy rádi vracejí.  
 Bohdana Rywiková 

Rožnovské alergologicko-imunologické dny 
XVII. rožnovské alergologicko-imunologické dny, 
akce, která je každoročně garantována ČSAKI, 
se konaly 25. a 26. května a jejich tématem byla 
Výživa z různých pohledů. Na setkání, kterého 

se zúčastnilo 143 lékařů, se během prvního dne 
hovořilo o vlivu nutrice na funkci imunitního sy- 
stému, o nutnosti kontroly potravin zaměřené 
na přítomnost a označování alergenních složek. 
Probrána byla výživa kojenců ve vztahu k preven-
ci alergie a astmatu, následovaly dvě přednášky 
na téma vitamin D. Ty představily možnosti, jak 
situaci v saturaci vitaminem D hlavně u dětí zlep-
šit, protože patříme k zemím, které mají populaci 
velmi špatně vitaminem D saturovanou. Druhý 
den patřil problematice obezity. Rožnovské aler-
gologicko-imunologické dny tradičně zakončila 
podsekce Setkání mladých alergologů a klinických 
imunologů. Další setkání, tentokrát na téma Lé-
kové hypersenzivity a lékové interakce, proběhne  
v Rožnově ve dnech 24. a 25. května 2013.

životu na překážku. Akademie fyziote-
rapie a Lékařská akademie ve Wroc³a-
wi totiž pořádaly již V. dolnoslezské on-
kologické hry pro děti a mládež. Letos 
poprvé se této akce zúčastnili také malí 
zástupci z Moravskoslezského kraje. 
Pět dětí ve věku 6 až 12 let, které byly 
ještě nedávno léčené v ostravském 
hematoonkologickém centru, tak vyra-
zilo první červnový víkend do Wroc³awi 
měřit své síly s polskými soupeři. „Děti 
se těšily a zároveň obávaly, jak budou 
naši zemi reprezentovat. Celý víkend 
však předčil jejich očekávání,“ popisu-
je nádhernou akci Michaela Češková  

z Kliniky dětského lékařství FNO. „V krásném pro-
středí hotelového komplexu na břehu řeky Odry 
si odpočinuly. Závody v lehké atletice, míčových 
hrách a plavání, to byly disciplíny, ve kterých děti 

soutěžily na wroc³avském olympijském stadionu. 
Nejsilnější emoce byly znát při fotbalovém zápase 
mezi českými a polskými družstvy. Zápas probíhal 
totiž jen týden před začátkem mistrovství Evropy 
ve fotbalu ve Wroc³awi a tato úžasná fotbalová 
atmosféra se vlila do žil i dětem. Sportovní den  
s velmi dobrou organizací přinesl dětem nejen 
zlaté, stříbrné a bronzové medaile, spoustu dárků  
a odměn, ale také pocit, že překonaly samy sebe a 
dokázaly, že i po tak těžké nemoci mohou uspět ve 
sportovních disciplínách,“ dodává paní Češková. 
Skvěle organizovaný víkend byl i vítanou psychic-
kou podporou pro maminky dětí. Ty zavzpomínaly 
na těžké chvíle v nemocnici, vyměnily si cenné 
informace o každodenních starostech, ale i ra-
dostech svých dětí. Nechyběly ani slzy štěstí při 
pohledu na děti bojující o medaile…

Lenka Hatlapatková
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Detektivové z Odboru financí a analýz

Tak trochu detektivní práci připomínají povinnosti 
pracovníků Odboru financí a analýz (OFA), který 
již jedenáct let řídí Ing. Kamila Moslerová. „Or-
ganizačně spadáme pod Útvar náměstkyně pro 
ekonomiku a finance a naším hlavním úkolem je 
zmapovat veškeré datové toky, které se jakým-
koli způsobem týkají ekonomických informací 
FNO. Jednoduše řečeno sbíráme data doslova 
po celé nemocnici, analyzujeme je, kultivujeme  
a vytváříme z nich datovou základnu pro zpracová-
ní následných rozborů, plánů, kalkulovaných cen, 
finančních ukazatelů, ekonomických návratností  
a podobně. Konečným výstupem od nás je výsled-
ný report, který předáváme nejen vedení nemoc-
nice, šéfům klinik, vedoucím jednotlivých odborů, 
ale také externím subjektům, jako jsou MZ ČR, 
ÚZIS a zdravotní pojišťovny.
Odbor financí a analýz má čtyři oddělení: Oddělení 
controllingu, Úsek cen a kalkulací, Úsek finanč-
ního plánování a Oddělení zdravotnických infor-
mací a analýz. Celkem zde pracuje, včetně Ing. 
Moslerové, deset pracovníků. „Každé oddělení 
má svou náplň a realizuje zpracování určitého typu 
informací. Nejde však pouze o předem stanovený 

konkrétní druh reportů. Dostaneme zadání, musí-
me rozhodnout, jaké informace pro správný výsle-
dek použijeme, pokud data nemáme standardně 
zpracována, pokusíme se je zajistit z dílčích apli-
kací informačního systému nemocnice, popřípadě 
oslovíme možné poskytovatele informací, přichys-
táme výstupní tabulky a připravíme si údaje pro 
realizaci zadaného úkolu. Je běžné, že sbíráme  
a analyzujeme obrovské množství dat i několik 
dnů nebo dokonce týdnů a výstupem je stručná 
rekapitulace několika údajů s komentářem, z ně-
hož například vyplývá, jak je co nákladné a proč 
tomu tak je, jaký by měl být předpokládaný objem 
financí na krytí akce, kde jsou možné rezervy…  
A podobně pracujeme se všemi informacemi,“ 
pokračuje Ing. Moslerová, která ve chvíli, kdy 
jsme si povídaly, byla uprostřed práce na kalku-
lacích nákladů FNO na praxi mediků z Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity. Kolik mediků bude 
do nemocnice přicházet? Jak často tu budou? 
Jaké činnosti budou vykonávat, jaké prostory zde 
budou využívat? Budou přítomni na operačních 
sálech, zvýší se v rámci jejich praxe spotřeba dez-
infekce, pomůcek k odběru a aplikaci a jiných ma-

teriálů? To je jen malá část informací, které tým 
pod vedením paní Moslerové potřebuje, aby zjistil, 
kolik bude nemocnici stát praxe jednoho medika. 
A podobným způsobem se dostávají i k ostatním 
informacím a připravují výstupy téměř ze všech 
ekonomických oblastí od tvorby cen přes analýzu 
spotřeby léčiv a materiálů až po ocenění reálných 
nákladů na výkon, na pacienta, na diagnózu a další 
a další. Kromě ekonomických reportů na odboru 
vznikají pravidelné reporty statistik lůžkového fon-
du, povinná hlášení na ÚZIS, připravují se zde sta-
tistická data, která jsou podkladem pro nejrůznější 
klinické studie a granty lékařů. 
„Sbíráme pravidelně ekonomická a statistická 
data ze všech možných oblastí FNO a připravuje-
me komplexní rozbor pro vedení nemocnice, pro 
každý útvar a zdravotnické pracoviště v nemocni-
ci. Rozbor obsahuje základní informace o hospo-
daření, personalistice, výkonnosti na zdravotní po-
jišťovny a mnoho dalších údajů a ukazatelů, které 
mohou být vodítkem ke zlepšení ekonomické situ-
ace pracoviště. Každá klinika má své ekonomické 
limity pro daný rok. Prostřednictvím pravidelných 
měsíčních reportů vedení klinik může přesně 
vidět, jak se jim daří nebo nedaří parametry spl-
ňovat. V případě, že má některý úsek problémy, 
situaci rozebereme a pomůžeme najít řešení,“ 
dodává Ing. Moslerová, která původně vůbec ne-
měla v plánu jít profesně ekonomickým směrem. 
Odmalička měla představu, že bude učitelkou, 
třeba v mateřské škole, dlouhá léta hrála na klavír. 
„Studium s ekonomickým zaměřením bylo vlast-
ně rozhodnutí z neznámých důvodů,“ popisuje  
s úsměvem své začátky paní Kamila. Ta, stejně 
jako všichni její kolegové, ke svému povolání ne-
zbytně potřebuje i dobré znalosti práce s počíta-
čem v různých aplikacích a hlavně dokonale zvlá-
dat práci s databázemi. „Sbíráme data v různém 
stavu použitelnosti a musíme si je umět všechna 
převést do struktury vhodné pro další zpracování. 
I proto absolvujeme pravidelně nejrůznější kurzy 
nejen z oblasti ekonomiky a financí, ale i další 
vzdělávání v práci s počítači.“ Na OFA se ucho-
vává velké množství aktuálních informací i dat  
z minulých let a pracovníci odboru jsou schop-
ni připravit report téměř z jakékoli ekonomické  
oblasti.

Lenka Hatlapatková

Mezinárodní kurz transnazální endoskopické chirurgie 
mozkových nádorů

Ve dnech 6. až 8. červ-
na pořádala Neurochi-
rurgická klinika FNO 
ve spolupráci s ORL 
klinikou FNO a Aescu-
lap akademií již druhý 
operační kurz  trans- 
nazální endoskopie 
nádorů lebeční spo-
diny. Kurzu se účast-
nili neurochirurgové  
a otorinolaryngologo-
vé z Polska, Sloven-
ska a České republiky, 
kteří chtějí tuto novou 
miniinvazivní techni-
ku začít používat na 

svých pracovištích. Účastníci kurzu se seznámili 
s indikacemi transnazální chirurgie, technickým 
vybavením a byli přítomni také u dvou operačních 
výkonů. Kurz probíhal pod vedením MUDr. Radi-
ma Lipiny, Ph.D., z Neurochirurgické kliniky FNO  
a MUDr. Petra Matouška, Ph.D., z ORL kliniky  
i dalších lékařů z Neurochirurgické  kliniky FNO, 
ORL kliniky FNO a Radiodiagnostického ústavu 
FNO. Významným hostem kurzu byl holandský 
neurochirurg, profesor André Grotenhuis,  jeden 
ze světových průkopníků endoskopické neurochi-
rurgie. Během teoretických přednášek i v praxi 
při operačních výkonech byla demonstrována 
nutnost mezioborové spolupráce při těchto ope-
racích, která minimalizuje komplikace a je velmi 
přínosná zejména pro pacienty.
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“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

V červenci slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Ing. Jiří Poláček
Hana Baudišová
Ludmila Bandyová
Hana Niklová
Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Mgr. Rostislav Maděřič, CSc.
Vladimír Matoušek
Oldřich Kuba
Eva Joklová
Anna Šupíková

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

V červenci slaví významné životní jubileum  Jóga v Klímkovicích od září 2012. Nový 
kurz jógy pro začátečníky a pokročilé 
každou středu od 18.00 do 19.30 hod. 
v prostorách mateřské školy v ulici 28. října 
v Klimkovicích. Cvičení je vhodné pro 
všechny věkové kategorie a není zdravotně 
omezené. Lektorka Zdeňka Gelnarová, mo-
bil: 722 920 260.

 Pronajmu dvoupokojový byt s velkým balko-
nem. Byt je v osobním vlastnictví, po rekon-
strukci. Lokalita Ostrava-Poruba, 7. obvod, 
ulice Aleše Hrdličky. Cena 7 300 Kč měsíč-
ně. Kontakt: 604 878 321, 731 883 695.

Inzerce zdarma

Od 1. července je v Domově sester nově 
otevřena advokátní kancelář Mgr. Tomáše 
Fochlera. Kancelář se nachází ve 14. patře, 
č. dveří 149. Advokát bude mimo jiné zajiš-
ťovat i ověřování podpisů na listinách, což je 
služba, kterou využijí jak naši zaměstnanci, tak 
pacienti. Vždy je však nutno si předem domlu-
vit termín schůzky na tel. č. 776 558 610.


