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Srdečně zveme všechny zaměstnance a přízniv-
ce Fakultní nemocnice Ostrava na tradiční spole-
čenský ples, který naše 
nemocnice pořádá v 
sobotu  16. února 2013 
od 19 hodin v prosto-
rách hotelu Park Inn 
Ostrava. 

Slosovatelné vstu-
penky bude možné 
zakoupit od 16. ledna 
2013 v sekretariátu ře-
ditele, Domov sester, 
1. p., u paní Pavlíny 
Karnovské.

Vážené kolegyně, kolegové,

přeji vám vánoční svátky plné lásky a porozu-
mění a v novém roce hodně štěstí a zdraví. 
Zárověň vám všem děkuji za práci odvede-
nou v uplynulém roce.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Máme titul nejlepší fakultní 
nemocnice roku 2012!
V konkurenci 159 nemocnic, které se zúčastnily celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2012, 
bodovala Fakultní nemocnice Ostrava hned v pěti základních kategoriích! V projektu, který probíhal od  
1. března do 30. září 2012, hlasovalo 40 908 pacientů.  Pokračování na straně 2

Pozvánka na 
Reprezentační ples FNO

V pátek 14. prosince proběhl v 
ostravském Klubu Parník již šestý 

ročník slavnostního vyhlášení 
nejlepších zaměstnanců FNO.

Více na straně 3.

Milí čtenáři,
vstupujeme do posledních dnů roku, který byl vý-
jimečný stým výročím narození naší nemocnice. 
Ohlédnutí se za starostmi, strastmi, ale i mnoha 
úspěšnými okamžiky v životech našich předchůd-
ců bylo prospěšné. Dostali jsme možnost si uvě-
domit, že náročné období, které nyní prožíváme, 
není v historii ničím novým. Podstatné je, že tato 
nemocnice vždy všechna úskalí nejen přečkala, 
ale pokaždé z nich vyšla silnější, obohacená zku-
šenostmi a novými poznatky. Věříme, že stejně 
tak tomu bude i nyní, a že do prvního roku naší 
novodobé historie vstoupíme silní, s jasnou vizí  
a přesným tahem na branku. Abychom toho mohli 
dosáhnout, přejeme všem pevné zdraví a osobní  
i profesní úspěchy!  Redakce
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Máme titul nejlepší fakultní nemocnice roku 2012!
Pokračování ze strany 1
Fakultní nemocnice Ostrava se stala nejlepší ne-
mocnicí z pohledu spokojenosti zaměstnanců, kde 
za sebou rozdílem více než 7 procent nechala Vše-
obecnou fakultní nemocnici v Praze, a byla první 
také v kategoriích, které byly hodnoceny očima 
ambulantních a hospitalizovaných pacientů. Lo-
gicky se tedy stala i absolutním vítězem kategorie 
spokojenosti z pohledu pacientů a také absolut-
ním vítězem celého projektu v kategorii fakultních 
nemocnic. A to stále není vše! První místo ve své 
kategorii fakultních nemocnic získala i v části, kte-
rá hodnotí nejkratší dobu čekání pacientů od pří-
chodu do čekárny po přijetí do ordinace. Znamená 
to, že ve FNO pacienti čekají nejméně. Bronzovou 
příčku mezi fakultními nemocnicemi pak získala  
i v kategorii Nejusměvavější nemocnice, v níž pa-
cienti hodnotí pozitivní přístup personálu nemoc-
nice, vlídné zacházení a frekvenci úsměvů, které 
k nim směřují. 
„Titul nejlepší nemocnice roku 2012 ve dvou stě-

žejních kategoriích projektu, tedy v hodnocení  
z pohledu zaměstnanců i pacientů, vnímám nejen 
jako skvělý výsledek, ale také jako fakt, že vysoký 
standard si naše nemocnice udržuje dlouhodobě. 
V anketách zaměřených na spokojenost pacientů 
totiž FNO neboduje poprvé,“ konstatuje MUDr. 
Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní ne-
mocnice Ostrava. „Výsledky projektu potvrzují, 
že naše mnohaleté úsilí o maximální spokojenost 
našich klientů se nemíjí účinkem. Těší mne, že Fa-
kultní nemocnice Ostrava jde ostatním příkladem 
a patří k těm českým nemocnicím, které dávají 
jasně najevo svůj zájem o pacienta a nabízejí špič-
kovou zdravotní péči. A nejen to. Velice si cením 
hodnocení ze strany zaměstnanců. Těm patří dvo-
jí poděkování. Poděkování za to, že se výraznou 
měrou podílejí na našem pětinásobném úspěchu 
v anketě spokojenosti pacientů, a poděkování za 
to, že svými hlasy prokázali svůj vztah ke „své“ 
nemocnici a potvrdili, že naše snaha o spokoje-
nost zaměstnanců se nemíjí účinkem.“

Vývoj nového radiofrekvenčního operačního nástroje pro jaterní 
ablaci a resekci

Ve dnech 4. a 5. října proběhla v prostorách Vete-
rinární a farmaceutické univerzity Brno první část 
animální studie k ověření funkčnosti nově navrže-
ného radiofrekvenčního operačního nástroje. Tato 
studie na živých laboratorních zvířatech navazuje 
na sérii in vitro experimentů provedených na pra-
sečích játrech v letech 2008 až 2011 ve Fakultní 
nemocnici Ostrava.
Animální studie je pokračováním vývoje nástroje 
od roku 2008, kdy vznikla spolupráce mezi Chirur-
gickou klinikou FNO a VŠB-Technickou univerzitou 
Ostrava. Výsledkem spolupráce byl vznik nové-
ho nástroje určeného k resekci jaterních lézí za 
současného snížení množství resekované zdravé 
jaterní tkáně. Vývoj tohoto nástroje byl ukončen 
v roce 2010 podáním Oznámení o vytvoření před-
mětu průmyslového vlastnictví s názvem patentu 
Radiofrekvenční operační nástroj pro čtyřcentime-
trovou polosférickou aplikaci (RONJA). 
Po dlouhém plánování postoupila fáze vývoje no-
vého nástroje do experimentální animální studie, 
na kterou, po schválení Státním úřadem pro kon– 
trolu léčiv (SÚKL), bude navazovat studie klinic-
ká. Testování na laboratorních zvířatech probíhá  
v rámci projektu Institucionální podpory FN Ostra-
va. Tohoto projektu se účastní tým lékařů a tech-

Poděkování
Vedení dětské neurologie FN Ostrava byl adreso-
ván dopis z Dolní Lhoty, datovaný 17. října 2012:

Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali 
všem lékařům, sestřičkám, učitelkám i pomocné-
mu personálu za všechnu péči, která byla věnová-
na naší dceři Pavle Máchové během její třítýdenní 
hospitalizace na oddělení dětské neurologie. Po 
celou dobu pobytu jsme byli spokojeni s přístu-
pem a ochotou vás všech, i přesto, že situace  
s množstvím lůžek na oddělení je jistě těžká.
Přejeme vám hodně úspěchů, trpělivosti, pokory 
a lásky i radosti s pacienty. A pro povzbuzení ve 
vaší službě nemocným sdělujeme výrok upřím-
ného dětského srdce po třítýdenním pobytu  
v nemocnici: „…mami, až budu velká, chtěla bych 
být také sestřičkou, ale nevím, jestli bych zvládla 
píchat injekce…“

 Dagmar a Tomáš Máchovi, rodiče

niků pod vedením 
MUDr. Petra Vávry, 
Ph.D., a Ing. Marka 
Penhakera, Ph.D., 
kteří na vývoji ra-
d iof rekvenčn ího 
operačního nástroje 
spolupracují již od 
roku 2008. 
Animální studie 
probíhá na souboru 
dvanácti labora-
torních prasat roz-
dělených do dvou 
skupin. V první části 
této studie, která 
proběhla na začátku 
října, podstoupila 
skupina šesti la-

boratorních prasat radiofrekvenčně asistovanou 
resekci jater s použitím testovaného nástroje. 
Druhá, kontrolní skupina podstoupila standardně 
vedenou radiofrekvenčně asistovanou resekci ja-
ter za pomoci běžně používaného radiofrekvenč-
ního nástroje.
Pro ověření funkčnosti a potvrzení výhod nově 
navrženého nástroje je zaznamenán ablační a cel-
kový operační čas. Dále je pod dohledem Ústavu 
patologie FNO zhodnocena 
mikroskopická struktura 
odebraného jaterního rese-
kátu a vypočteno procento 
nekrotické tkáně okolo ko-
agulační linie.
Druhá část animální studie 
bude navazovat  kontrolní 
laparoskopií a CT vyšetře-
ním. Třetí, poslední část 
pak zahrnuje pitvu, mak-
roskopické a histologic-
ké zhodnocení jaterního 
parenchymu. V průběhu 
celého experimentu jsou 
kontrolovány vzorky krve. 
Principem metody radio-

frekvenční ablace je dodání vysokofrekvenčního 
proudu do  okolí cílového - nejčastěji nádorového 
-  ložiska, kde způsobí koagulační nekrózu, přes 
kterou je poté veden řez chirurga, a to s minimál-
ním rizikem krvácení a poškození zdravé tkáně. 
Nově navržený nástroj je technicky uzpůsoben 
pro resekci lézí z těsné blízkosti povrchu tkáně 
o polosférickém tvaru s poloměrem do 20 mm. 
Výhody by měly spočívat především ve zkráce-
ní ablačního, a tím i operačního času, a také ve 
snížení objemu odstraněné zdravé jaterní tkáně 
při resekci.  Zkrácení času ablace je dosaženo při 
stejné úrovni výkonu dodaného do nástroje jako 
u stávajících technických řešení. Zaručena je také 
kompatibilita s již používanými generátory radio-
frekvenčního proudu.
Využitelnost tohoto nástroje je ve všech chirurgic-
kých oborech, kde je nutné minimalizovat riziko 
krvácení při extrakci tkáně, zejména však v oboru 
jaterní chirurgie. Se všeobecně známým faktem  
o vysoké incidenci kolorektálního karcinomu  
v České republice stoupá i počet potenciálních pa-
cientů s jaterními metastázami. Tím také vzrůstá 
potřeba a nároky na přístrojové a nástrojové vy-
bavení v jaterní chirurgii a nutnost vývoje inova-
tivních návrhů.

Martina Škrobánková
3. ročník, všeobecné lékařství LF OU
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Finalistky MISS UNIVERSITY!!! darovaly krev

Ve středu 28. listopadu darovalo pět finalistek 
soutěže MISS UNIVERSITY!!! v  Krevním centru 
FNO svou krev. Dívky by se měly stát příkladem  
a inspirací pro ostatní vysokoškolské studenty 
– potenciální perspektivní dárce krve. Zapojení 
Fakultní nemocnice Ostrava a jejího krevního cen-
tra do projektu soutěže považuje tiskový mluvčí 

nemocnice Ing. Tomáš Oborný, MBA, za logické: 
„Spolupracujeme s oběma vysokými školami na 
poli vzdělávání i na poli výzkumném. Těší nás, že 
jsme se stali součástí akce, která zviditelní nejen 
obě vysoké školy, ale také Ostravu a kraj a pod-
poří tak myšlenku dárcovství krve nejen v tomto 
regionu.“

Letos slaví Fakultní nemocnice Ostrava sto 
let svého vzniku

Seriál ke stému výročí ne-
mocnice, který byl po několik 
měsíců součástí Nemocnič-
ních listů, se chýlí ke konci, 
stejně jako samotný jubilejní 

rok. Nahlédněme prostřednictvím fotografií napo-
sledy do minulosti tohoto výjimečného zdravot-
nického zařízení a popřejme mu, aby na stoletou 
minulost navázalo nejméně stejně dlouhou etapou 
plnou úspěchů a pozitivních změn!

Když jsme v říjnových Nemocničních listech 
informovali o otevření jednoho z nejmoderněj-
ších příjmových pracovišť v republice, fotore-
portáž byla zaměřena přímo na daný slavnost-
ní okamžik. A tak vás dnes zveme na malou 
prohlídku míst, která budou už navždy spojena 
s přívlastkem nejnáročnější, největší a nejdel-
ší rekonstrukce za provozu ve stoletých ději-
nách Fakultní nemocnice Ostrava.

Oddělení 
centrálního příjmu 
v novém kabátě

Ocenili jsme ty 
nejlepší
V pátek 14. prosince proběhl v ostravském Klu-
bu Parník již šestý ročník slavnostního vyhlášení 
nejlepších zaměstnanců FNO. Ředitel nemocnice 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předal ocenění 
vítězům v kategoriích:
Lékař u lůžka:  MUDr. Peter Blaško, 
 Kardiovaskulární oddělení 
Lékař v ambulanci:  MUDr. Martin Havel, 
 Klinika nukleární medicíny 
Sestra u lůžka:  Radka Gracová, 
 Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky
Sestra v ambulanci:   Alena Kotulová, 
 Klinika onkologická
Sanitář:    Michaela Žáčková, 
 Interní klinika
SVLS obory:  Ing. Vladimíra Gebauerová, 
 Ústav soudního lékařství
Nezdravotnický pracovník:  Josef Winkler, 
 údržba 
Manažer:  Petr Řeha, 
 odbor zásobování 
Celoživotní přínos:  MUDr. Monika Adámková, 
 Popáleninové centrum
Nejlepší pracoviště:  Oddělení centrálního příjmu
Jako externí spolupracující organizace byla oceně-
na Spojená akreditační komise (SAK). 
Vítěze jednotlivých kategorií představíme v ledno-
vém vydání Nemocničních listů.
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mžiky, a samozřejmě nezbytný 
personál. To však neznamená, 
že by tito lidé o tradiční vánoč-
ní pochutiny měli přijít! Pokud 
si vše nepřinesou z domova, 
mohou si vánoční menu objed-
nat například v kavárně Maleda 
v areálu FNO. „Domácí cukroví 
si u nás zaměstnanci, ale i pa-
cienti objednávají již od konce 
listopadu. Kromě toho si však až 
do 20. prosince může u nás kdo-
koli objednat roznos vánočního 
štědrovečerního občerstvení. 

Nabízíme domácí bramborový salát se smaženým 
lososem nebo kaprem, voňavou kávou a domácí 
vánočkou nebo mazancem či štolou. Jídlo bude-
me roznášet 24. prosince do 13 hodin. A pro ty, 
kteří budou v nemocnici i na přelomu roku, máme 
připraveno i silvestrovské pohoštění. Zájemci si 
mohou vybírat z deseti druhů jednohubek nebo 
pětadvaceti druhů chlebíčků, nabízíme i kanapky, 
obložené mísy sýrové, salámové, masové nebo 
zeleninové a ovocné,“ hlásí Ing. Dana Ligocká z ka-

várny Maleda. Roznos těchto objednaných pochu-
tin v rámci nemocnice bude 31. prosince probíhat 
od 8 do 13 hod. Silvestrovské pohoštění je možné 
si objednat až do 27. prosince 2012 přímo v kavár-
ně Maleda ve FNO nebo na tel. č. 777 287 300. 
 - hal –

Vánoční a silvestrovské pohoštění můžete mít i v nemocnici!

Vánoční cukroví, domácí bramborový salát se 
smaženým kaprem, vánočku a jiné voňavé dob-
roty máme jednoznačně spojeny se Štědrým 
dnem. Ne každému se však poštěstí být v tento 
čas doma, mnozí nemohou být v kruhu svých blíz-
kých dokonce ani u štědrovečerní večeře. Důvody 
bývají různé. V nemocnici tento den zůstávají jen 
pacienti, jejichž zdravotní stav neumožňuje pro-
puštění, případně jejich rodinní příslušníci, kteří 
je přijdou navštívit a prožít s nimi slavnostní oka-

Do 23. prosince: 

všední dny  otevřeno od 7 do 18 hod. 
sobota  od 10 do 18 hod. 
neděle  od 12 do 18 hod.

24. a 25. prosince zavřeno
26. prosince  otevřeno od 14 hod.
27. a 28. prosince  otevřeno od 7 do 18 hod.
29. a 30. prosince  otevřeno od 10 do 18 hod.
31. prosince  otevřeno od 7 do 16 hod.
1. ledna 2013 zavřeno

Od 2. ledna 2013:
běžný provoz a otvírací doba

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku - projděte se cestou dárce při prvním odběru
Blíží se vánoční svátky, čas obdarovávání. Mys-
lete na to, že darovat můžete nejen balíček pod 
stromeček nebo hřejivý úsměv, ale také dar, který 
může zachránit lidský život. 
Nikdo z nás dopředu netuší, zda nebude krev ně-
kdy potřebovat, nebo zda by právě jeho krev neza-
chránila život někomu jinému. Krev je to nejcen-
nější, co můžeme darovat a čím můžeme přispět 
k záchraně člověka. Staňte se proto dárcem i vy! 
Váháte jen proto, že máte nedostatek času, nebo 
nevíte, co vás v Krevním centru FNO čeká? Zve-
me vás tedy na malou cestu dárce…
Chystáte-li se na odběr krve, objednejte se, 
ušetříte tím svůj čas. Zavolejte na telefonní číslo 
800 260 004 jeden den až měsíc dopředu nebo 
minimálně pět dnů předem napište objednávku  
e-mailem na  krevni.centrum@fno.cz a vyčkejte na 
zpětné potvrzení. 

1. Při příchodu do Krevního centra FNO si 
zkontrolujte, zda máte občanský průkaz  
a kartičku pojištěnce. Vytiskněte si pořado-
vé číslo příslušného odběru.

2. Vyplnění „dotazníku“ a seznámení se  
s „poučením dárce krve“ vám zabere pou-
hých pár minut. Pokud si však přece jen 
nevíte s něčím rady, personál centra vám 
rád pomůže. Jakmile se na světelné tabuli 
rozsvítí vaše číslo, vejděte do evidence.

6. Pokud je váš zdravotní stav v pořádku  
a dodrželi jste 14 hodin před odběrem di-
etu, pitný režim a alespoň 3 hodiny před 
odběrem jste nekouřili, můžete po kon-
zultaci s lékařem absolvovat odběr krve.  
V daný okamžik vás však nesmí trápit hlad 
ani žízeň, proto máme pro vás připraven 
rohlík a čaj.

7. Než vejdete do odběrového sálu, důkladně 
si umyjte předloktí ruky, z níž bude krev 
odebírána, včetně loketní jamky. Použijte 
prosím mýdlo!  Je důležité, aby místo vpi-
chu bylo čisté.

8. Místnost odběrového sálu je zařízená tak, 
aby vás při odběru nabádala k relaxaci a od-
počinku.  Po usazení do pohodlného křesla 
vám sestřička vysvětlí každý krok, který 
bude následovat. Poté nahmatá žilní vstup 
na ruce a provede vpich. Zodpoví veškeré 
vaše dotazy týkající se odběru a než se na-
dějete, máte vše za sebou. Odběr krve totiž 
nesmí trvat déle než 12 minut.

Ilustrační foto: Martina Illíková
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Štědrý den v nemocnici bude tradičně sváteční…
I v nemocnici panuje vánoční atmosféra. Již  
v období adventu se jednotlivá oddělení a kliniky 
doslova oblékají do vánočního šatu. Na mnoha 
oknech se třpytí ozdoby, ve vázách jsou nazdo-
bené větvičky a někde už stojí i nastrojené 
stromečky. Nejpestřejší výzdoba je každo-
ročně na dětské klinice, kde se o ni starají  
i samotní malí pacienti… Na Štědrý den se 
však provoz v nemocnici výrazně omezí. 
Cíleně. Pacienti, jejichž zdravotní stav to 
dovolí, budou propuštěni na pár dnů domů, 
aby svátky strávili v kruhu rodiny. Zůstanou 
jen ti, kteří zdravotní péči potřebují nepře-
tržitě. Nikdo z nich se však nemusí bát, že 
by o vánoční pohodu, bramborový salát, 
smaženého kapra nebo cukroví přišel. Vět-
šina z nich má dokonce šanci vidět večer 
zlaté prasátko. I na to totiž vedení stravo-
vání při tvorbě vánočního menu myslí a již 
teď je jisté, že oběd na Štědrý den bude 
bezmasý. „Štědrovečerní večeře se liší podle 
jednotlivých dietních omezení a diagnóz. Vychá-
zíme vstříc a zajišťujeme jídelníček ušitý na míru 
jednotlivým pacientům. Lidé bez omezení dosta-

nou tradiční hrachovou polévku, smaženého kapra  
a bramborový salát. Každý navíc obdrží na tác-
ku klasické vánoční cukroví, balíček s ovocem,  
v němž budou mandarinky, banán a jablka, a vá-

noční čokoládovou figurku. Chceme lidem v ne-
mocnici Štědrý den maximálně zpříjemnit. I pro-
to dostávají na podnosech rovněž přání brzkého 
uzdravení a klidného prožití vánočních svátků,“ 

popisuje Ing. Jaroslava Jaššová, vedoucí Odboru 
léčebné výživy a stravování FNO.
V období svátků většina oddělení a klinik svůj pro-
voz omezí, některé dokonce na pár dnů zavřou 

úplně, přesto bude na Štědrý den i oba ná-
sledující svátky v nemocnici sloužit mnoho 
lékařů a sester. A budou zde i zaměstnanci 
kuchyně, kteří se postarají, aby se štědrove-
černí večeře dostala opravdu ke všem. „Po 
celou dobu svátků budou na odboru léčebné 
výživy a stravování dvě nutriční terapeutky  
a zhruba 25 zaměstnanců kuchyně, mléčné 
kuchyně, myčky a distribuce stravy. Na Štěd-
rý den se sejdou všichni již v pět ráno, aby 
náročné vánoční menu stihli v pohodě při-
pravit. Jde o zkušený tým profesionálů, kteří 
umí zvládat i takto náročné situace, takže se 
nikdo nemusí bát, že by svou porci salátu 
nebo smaženého kapra nedostal,“ pokračuje 
Ing. Jaššová a dodává, že teprve po distribuci 

poslední porce štědrovečerní večeře odcházejí za-
městnanci kuchyně domů ke svým rodinám. 

 - hal -

Darování krve je jedinečným darem člověka člověku - projděte se cestou dárce při prvním odběru

3. V evidenci předložte občanský průkaz  
a kartičku pojištěnce. Všeobecná sestra 
zaeviduje vaše osobní údaje do počítačo-
vého systému, změří vám krevní tlak, tep-
lotu a zeptá se na důležité údaje o vašem 
zdravotním stavu.

4. Pro kontrolu vašeho zdravotního stavu vám  
v hematologické laboratoři sestřička ode-
bere malou zkumavku krve na vyšetření 
krevního obrazu.

5. Jakmile jsou výsledky krevního obrazu  
k dispozici, čeká vás ve vyšetřovně po-
hovor, který provádí lékař. Ten vyhodnotí 
veškeré informace z dotazníku, výsledky 
krevního obrazu a rozhodne, zda můžete 
odběr absolvovat.

9. Pozor! Než opustíte krevní centrum, je důležité vyplnit formulář s názvem Sluníčko, kde potvrdí-
te, že vaše krev může být opravdu použita pro pacienta. Po odběru vás čeká občerstvení a krátký 
odpočinek v čekárně.

10. V pokladně Krevního centra FNO si pře-
vezměte paragraf, jídelní kupon, vitaminy.

Tím vaše návštěva krevního centra končí. 
Celá procedura zabere jen 100 minut vašeho 
času. Za skvělý pocit, že pomůžete zachránit 
lidský život, to určitě stojí! Kromě toho vaše 
krev může zachránit i několik životů.

 Po 7.00 až 14.30 hod.
 Út 7.00 až 17.00 hod.
 St 7.00 až 14.30 hod.
 Čt 7.00 až 19.00 hod.
 Pá 7.00 až 14.30 hod.

Odběrové dny  
v Krevním centru FNO



6

Představujeme nové tváře

Moderní pracoviště ARK může připomínat družici

„Nastoupil jsem do nemocnice, která v žebříčku 
hodnocení fakultních nemocnic obsazuje první 
místa v řadě hodnocených parametrů. A tomuto 
faktu odpovídá také vybavení a chod Anestezio-
logicko-resuscitační kliniky (ARK),“ poukazuje 
na přednosti ARK prof. MUDr. Pavel Ševčík, 
CSc., který je od září letošního roku jejím novým 
přednostou. „Klinika má velice široké spektrum 
činností jak po stránce anesteziologické, tak  
i po stránce lůžkové péče. Zdejší odborníci jsou 
schopni poskytovat resuscitační a intenzivní péči 
nejvyššího typu a hodně se angažují i v tzv. peri-
operační medicíně při péči o pacienty v časném 
pooperačním období po závažných operačních vý-
konech. Lůžkový obrat na ARK je nevídaný, takový 
obrat pacientů nemá žádná z klinik našeho oboru  
v České republice. Ročně se zde na 17 lůžkách vy-
střídá přes 1400 pacientů! Kromě toho zde fungu-
je i centrum pro léčbu bolesti. Klinika je schopna, 
řešit nejzávažnější případy v oblasti anesteziologie 
jak u dospělých, tak i u dětských pacientů. Záro-
veň se podílí na transplantačním programu, a to  

v segmentu péče o dárce orgánů, diagnostiky 
smrti mozku a anestézie u transplantovaných pa-
cientů. Na klinice máme i dva transplantační ko-
ordinátory. K tomu se řada zdejších lékařů věnuje 
pedagogické činnosti v rámci Ostravské univerzi-
ty, někteří kolegové navíc úspěšně publikují své 
práce v časopisech. Aby toho nebylo málo, tak 
klinika pořádá počátkem roku již patnáctý Postgra-
duální kurz Sepse a MODS. Ten je vlajkovou lodí 
mezi kongresy o intenzivní medicíně v naší zemi  
a sjíždějí se sem odborníci nejen z Česka a Sloven-
ska, ale i ze zahraničí,“ popisuje spektrum činností 
ARK ve FNO profesor Ševčík.
ARK má nyní 51 lékařů, jednu resuscitační stanici 
a dvě JIP pro dospělé pacienty. Kromě toho zde 
funguje anesteziologická ambulance. Klinika to-
hoto typu musí být kvalitně přístrojově vybavena. 
„Asi nejlépe naše pracoviště vystihl jeden příbuz-
ný pacienta, když prohlásil, že si v pacientském 
boxu připadá jako v družici. Jsem rád, že zdejší 
ARK se může pochlubit velmi dobrým technickým 
zázemím. Samozřejmě, vždy je co vylepšovat. 
Určitě bychom potřebovali například ultrazvukové 
přístroje jak pro lůžkovou část, tak i pro kontrolo-
vané zavádění intravaskulárních kanyl a pro regio-
nální anestézii, kterou zde hodláme rozvíjet nejen 
u dospělých pacientů, ale i u dětí. V tuto chvíli 
soustředíme své síly na zprovoznění dvou nových 
stanic ARK v suterénu lůžkového traktu, které byly 
vybudovány v rámci velké rekonstrukce urgent-
ního příjmu. Prostor jiné stanice naopak v brzké 
době převezme kardiologické pracoviště. Ze tří 
stávajících stanic budeme mít tedy čtyři. Předpo-
kládám, že nás čeká velmi náročné období a bude 

těžké ho ustát jak personálně, tak i finančně, pro-
tože JIP patří k nejnákladnějším provozům. Věřím 
však, že se zdejším kolektivem schopných lékařů 
a sester tuto změnu zvládneme,“ dodává na závěr 
profesor Ševčík, který část svého dětství prožil ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a nakonec se i s rodi-
nou usadil v Brně. Zde také vystudoval lékařskou 
fakultu. Poté nastoupil do brněnské nemocnice  
U svaté Anny na ARK a postupně působil v pozi-
ci primáře nebo přednosty ARO jak v nemocnici 
Milosrdných bratří, tak v nemocnici U svaté Anny  
a v bohunické nemocnici. V Bohunicích založil  
v roce 2006 novou Kliniku anesteziologie, resus-
citace a intenzivní medicíny s velkou multidisci-
plinární lůžkovou částí. Nyní profesor Ševčík stále 
žije v Brně a do Ostravy za prací dojíždí. „Mám 
kompaktní rodinu a velmi tolerantní ženu, která ví, 
co medicína obnáší, sama je primářkou mikrobio-
logie. Dcery od nás žijí v dosahu dvou kilometrů, 
takže přesun do Ostravy by byl pro nás nemys-
litelný. Díky velké opoře rodiny to však zvládám. 
Vracím se domů pravidelně na víkendy a snažím 
se vidět i s dcerami a všemi vnoučaty.“ Profesor 
Ševčík je výjimečný nejen svou odborností, ale  
i svými zájmy. Mnoho let se věnuje vysokohorské 
turistice a cestám do odlehlých oblastí. Mimo jiné 
dosáhl vrcholu hory vysoké 7500 m, poslední do-
volenou strávil se ženou putováním za severním 
polárním kruhem. Byl prvním lékařem na vědecké 
stanici brněnské Masarykovy univerzity v Antarkti-
dě, kde strávil v roce 2011 dva měsíce.  

 Lenka Hatlapatková

Projekt Inovace profesních zdravotnických programů 
na Ostravské univerzitě úspěšně pokračuje
V návaznosti na červnovou konferenci s ná-
zvem „Implementace praxe založené na dů-
kazech do výuky“, úspěšně pokračuje pro-
jekt ESF Inovace profesních zdravotnických 
programů na Ostravské univerzitě (IPZP), reg. 
číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0020, který byl zahájen  
v roce 2011. Cílem projektu bylo inovovat vybra-
né předměty a kurzy akreditovaných bakalářských 
a magisterských studijních oborů na Lékařské 
fakultě Ostravské univerzity. Akademičtí pracov-
níci zapojeni do projektu inovovali několik desí-
tek předmětů zejména obohacením o případové 
studie, distanční texty, audiovizuální programy  
a e-learningové kurzy. Aktivní účast expertů oše-
třovatelství z Fakultní nemocnice Ostrava zajistila 

při přípravě kazuistik a audiovizuálních nahrávek 
jejich reálnost. K novým metodám obohacují-
cím výuku byly zařazeny např. metody evidence 
based practice (EBP), metoda klinické rozvahy  
a Outcome Present State-Test Model (OPT mo-
del). Z pozitivních ohlasů studentů různých zdra-
votnických oborů vyplývá, že projekt plní své po-
slání, studenti oceňují zejména snadnější přístup 
k širšímu spektru informací. Předložené klinické 
situace je podněcují k aktivní participaci na výuce 
a motivují k hlubšímu zájmu o problematiku. Prak-
tičnost připravených materiálů a pomůcek oceňují 
rovněž akademičtí pracovníci, kteří se seznámili  
s novými metodami a formami výuky. 
 PhDr. Lucie Sikorová, PhD.

Studenti v rolích 
Mikuláše a andělů
Za malými pacienty Kliniky dětského lékař-
ství FNO dorazili 5. prosince andělé, čerti  
a samozřejmě i Mikuláš. A to díky studentům 
Lékařské fakulty Ostravské univerzity, obor 
Ošetřovatelská péče v pediatrii – dětské 
sestry, kteří mikulášskou nadílku připravili. 

IV. multioborové 
neurochirurgickoneurolo- 
gicko-radiodiagnostické 
sympozium

Neurochirurgická klinika Fakultní nemoc-
nice v Ostravě, Radiodiagnostické oddě-
lení Karvinské hornické nemocnice a.s., 
Neurologická klinika Fakultní nemocnice  
v Ostravě a Radiodiagnostický ústav Fakult-
ní nemocnice v Ostravě pořádají ve dnech  
11. a 12. ledna 2013 ve spolupráci s OS 
ČLK Ostrava IV. multioborové neurochi-
rurgickoneurologicko-radiodiagnostické 
sympozium. To se bude zabývat řešením  
a diagnostikou komplikací spondylochirur-
gických výkonů a přínosem moderních zob-
razovacích metod v diagnostice a léčbě CNS. 

 

Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity 

oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii – dětské sestry pořádají 

 
 

 

 

 

 

 

ve středu 5. 12. 2012 od 10:00 hod. 

na Dětské klinice ve Fakultní nemocnici Ostrava 
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Stavby a rekonstrukce v areálu nemocnice  
Je známo, že Fakultní nemocnice Ostrava nemodernizuje pouze technologie, které přispívají ke zkvalit-
ňování léčby, ale také budovy, jež jsou součástí nemocničního areálu. K těm, které v minulosti výrazně 
změnily svůj vzhled, přibývají další…

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 

V současné době je realizováno, případně k zahá-
jení stavby připravováno několik akcí. Patří k nim 
například zateplení Kliniky tuberkulózy a respirač-
ních nemocí FNO, včetně přístavby a nadstavby 
únikových cest. „Tato akce byla zahájena 30. srp-
na letošního roku,“  informuje Miroslav Riedel, ve-
doucí oddělení přípravy a realizace investic. „Její 
součástí je výměna oken a zateplení celého ob-
jektu, včetně střešního pláště. K této rekonstrukci 
jsme přistoupili kvůli stáří objektu, které se pode-
pisovalo zejména na značných tepelných ztrátách. 
Zateplení a výměna oken jsou spolufinancovány  
z Operačního programu Životní prostředí, výzva  

č. 11 SFŽP s podílem vlastních zdrojů nemocni-
ce především u přístavby a nadstavby únikových 
cest. Jejich vybudování bylo podmínkou Hasičské-
ho záchranného sboru Moravskoslezského kraje.“ 
Zateplení přispěje k výraznému snížení tepelných 
ztrát objektu, rekonstrukce zvýší celkový komfort 
například zvětšením plochy lůžkových pokojů, kte-
ré se rozšíří o prostor zrušených nefunkčních bal-
konů, zvýší se také požární bezpečnost objektu. 
Na rekonstrukci v hodnotě zhruba 28 milionů ko-
run včetně DPH bude z Operačního programu Ži-
votní prostředí využita částka 12,9 milionu korun.

Vstupní objekt 
V současné době probíhá výběrové řízení na do-
davatele stavebních prací opravy vstupního objek-
tu. Práce by měly být zahájeny na přelomu roku. 
„Nemocnice musela k rekonstrukci přistoupit na 
základě statických komplikací obvodového a vnitř-
ního zdiva a podlah, kde vlivem špatného podloží 
docházelo k jejich deformacím a hrozilo nebezpe-
čí zřícení,“ vysvětluje Miroslav Riedel. „Opravou 
objektu vzniknou prostory, které bude možno ko-
merčně využít. Pacienti i personál nemocnice zde 
pak naleznou množství nových služeb a objektu 
tak bude navrácen jeho původní účel a charakter.“ 
Předpokládané náklady na první etapu opravy se 
pohybují okolo 9,8 milionu korun.

Kardiovaskulární JIP
Tato investiční akce by měla být zahájena v lednu 
2013 po zprovoznění nového pracoviště JIP a ARK 
v objektu centrálního komplementu. Rekonstruk-
ce JIP zlepší manipulaci s pacienty na lůžku a zvýší 
komfort daný rozšířením kapacity elektro zařízení 
jednotlivých boxů. Náklady na rekonstrukci dosáh-
nou 2,16 milionu korun včetně DPH.

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky 
V listopadu zahájená akce se týká kompletní 
rekonstrukce tohoto ambulantního pracoviště  
v nejvyšším patře objektu polikliniky. Rekonstruk-
ce bude znamenat částečné omezení pohybu 

pacientů i personálu na chodbě. „Bourací práce 
jsme po dohodě s dodavatelem přesunuli do od-
poledních hodin a na volné dny,“ upřesňuje Miro-
slav Riedel s tím, že rekonstrukce vytvoří moderní 

pracoviště pro provádění drobných zákroků a am-
bulantní péči. Celkové náklady rekonstrukce se 
budou pohybovat ve výši 9,3 milionu korun.

Evakuační rozhlas
V lůžkovém bloku nemocnice bude zřízen evaku-
ační rozhlas. „Akce v hodnotě 1,6 milionu korun 
bude zahájena v lednu 2013. Splníme tím pod-
mínky akreditační komise v oblasti bezpečnosti 
pacientů a personálu s možností včasného infor-
mování o krizových situacích a řízení evakuace 
objektu,“ uzavírá Miroslav Riedel.

Máme novou mobilní parní kotelnu
Od října letošního roku se může Fakultní nemoc-
nice Ostrava pochlubit novou parní kotelnou, jejíž 
výkon činí 1,8 tun produkované páry za hodinu  
s účinností 91 až 94 procent! Kotelna má parní 
kotel a jako palivo využívá zemní plyn. „Hlavním 
důvodem k pořízení nové parní kotelny je tech-
nologická a hmotná zastaralost stávající kotelny, 
která je navíc umístěna mimo centrální území ne-
mocnice, s tím souvisejí i ztráty tepla a přenosu 
páry,“ vysvětluje důvody pořízení parní kotelny 
Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku 
a provoz. Počáteční investice činila 1,875 milionu 
Kč a spočívala ve zřízení nových přívodů plynu, 
páry kondenzátu a vody. Parní kotelnu pronajímá 
firma TZB Orlová, s.r.o., která se současně stará  
o její provoz a zajišťuje personální obsazení, včet-
ně školení.
„Výhodou nové parní kotelny je rychlá a snadná 
instalace a také mobilita. Kotelna využívá nejno-

vější technologie, je maxi-
málně bezpečná a její provoz 
je automatický s občasnou 
obsluhou jednou za 24 až 72 
hodin. Při její instalaci navíc 
nebyly nutné žádné velké 
stavební úpravy,“ dodává 
Ing. Žolnerčík. 
Nová parní kotelna je připra-
vena k výrobě páry nezbytné 
pro provoz kuchyně, kde je 
využívána při přípravě jídel, 
a také pro centrální steriliza-
ci. Tam je pára využívána ke 
sterilizaci operačních nástro-
jů, obvazového materiálu  
a prádla. Koncem roku na-
jede kotelna do zkušebního 
provozu. 
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V prosinci slaví významné životní jubileum 
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Mgr. Anna Fischerová
Lucie Ircingová
Pavla Tomášková
David Kabeláč
Ivana Mynaříková
Jiřina Kunčická
Lenka Urbancová

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

Inzerce zdarma
 Dlouhodobě pronajmu teplý byt 2+1 (51 m2) po 

rekonstrukci v Ostravě-Porubě, v Opavské ulici u 
zastávky Vozovna. Byt je ve 2. patře šestipodlaž-
ního domu po celkové revitalizaci a s výtahem. 
Nájem 6500 Kč. Kontakt: 732 145 841.

 Prodám družstevní  byt 2+1 menších rozměrů 
v Ostravě-Porubě, IV. obvod. Velice pěkný, mo-
derní kuchyňská linka. Dlažba – kuchyň, předsíň, 
koupelna + WC. Pokoje – parkety v dobrém sta-
vu. Dům je nadpodlažní + 3. p. Po rekonstrukci, 
zateplen, plastová okna. Pěkné prostředí. Měsíč-
ní nájem 2800 Kč. Cena dohodou, volný ihned. 
Možnost prohlídky. Bližší info: 604 182 546. Ne-
volat realitní kanceláře.

 Pronajmu byt 2+1 v os. vlastnictví, Poruba, 5. ob-
vod, 1. patro, nezařízený, volný od února 2013. 
Více informací na mobilu: 777 171 125.

 Pronajmu částečně zařízený byt 3+1 v Porubě, 8. 
obvod. Volný od 1. ledna 2013. Tel.: 734 594 046.

 Prodám byt 3+1 v centru Ostravy v ulici Gen. 
Píky. Byt je v 16. patře, v původním stavu, 
v celém bytě je nová elektřina v mědi, v panelu. 
Dům po celkové revitalizaci, nová střecha. Ná-
jem 4000 Kč pro 4 osoby. Klidná lokalita, dobrá 
dostupnost MHD, blízko školka, škola. Cena 
550 tisíc Kč. Kontakt: 737 373 925.

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

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

Jsme, čím jsme
V Galerii Mlejn můžete spatřit výstavu prací pa-
cientů s roztroušenou sklerózou. Roska Ostrava, 
regionální organizace Unie Roska, ji pořádá pod zá-
štitou ředitele Krajského úřadu MSK PeadDr. Jaro-
slava Sourala, CSc., a MS Centra Neurologické kli-
niky FNO, vedeného MUDr. Olgou Zapletalovou.

Galerie Ametyst
Pokud jste dosud nestihli navštívit Galerii Ametyst a neměli jste mož-
nost si prohlédnout nádherné fotografie Beskyd a Valašska Petra Lešky, 
nevadí. Máte ještě šanci. Výstava tohoto vsetínského rodáka totiž potr-
vá až do konce ledna. Zpříjemněte si pochmurné zimní dny a pokochejte 
se pohledem na nádherné fotografie krajiny. „Od počátku své tvorby se 
věnuji hlavně krajině Beskyd a Valašska – tedy místům, která dokonale 
znám. Fascinují mě proměny přírody během roku, koloběh stvoření a zá-
niku… Mým cílem není vytvoření nostalgických snímků, naopak, snažím 
se o zachycení obrazů krajiny v jejích netradičních náladách a barvách,“ 
popisuje svou tvorbu samotný autor.

Mezinárodní den mytí rukou

V říjnu proběhla v hale polikliniky akce při příleži-
tosti mezinárodního Dne mytí rukou.
Tuto akci pořádal úsek hygienika ve spolupráci 
s Krajskou hygienickou stanicí MSK za pomoci re-
prezentantů společností Bochemie, Ecolab Hygie-

ne, Hertmann-Bode a Martec-Medical a studentů 
VOŠ v Ostravě. Všem patří velký dík.
Cílem akce bylo aktivně působit na širokou laic-
kou veřejnost v oblasti ochrany a podpory zdraví, 
přispět k prevenci vytipovaných onemocnění, na-
příklad chřipky, žloutenky A, salmonelózy a břiš-
ního tyfu, a zvýšit povědomí občanů o možnosti 
předcházet těmto nemocem právě mytím rukou.
Akce vzbudila mimořádný zájem a do programu, 
který nabízel edukaci, instruktáž a praktický ná-
cvik mytí a dezinfekce rukou, se aktivně zapo-
jilo mnoho lidí. Ti si tak mohli vyzkoušet, jakých 
chybných kroků se při hygieně rukou dopouštějí 
a zkontrolovat si, že samotné použití dezinfekční-
ho prostředku nezaručí požadovaný efekt, pokud 
ho aplikují v nedostatečném množství a nevhod-
ným způsobem.

Beseda v Librexu

V ostravském Domě knihy Librex proběhla 
20. listopadu další beseda z cyklu Moderní 
metody medicíny aneb Opravdové celebrity. 
Tentokrát o terapeutických možnostech Neu-
rochirurgické kliniky FNO hovořil její přednos-
ta MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.


