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Srdečně zveme všechny za-
městnance a příznivce Fa-
kultní nemocnice Ostrava 
na tradiční společenský 
ples, který naše nemoc-
nice pořádá v sobotu  
16. února 2013 od 19 hod. 
v prostorách hotelu Park Inn 
Ostrava. 
Slosovatelné vstupen-
ky bude možno za-
koupit od 16. ledna 
2013 v sekretariátu 
ředitele, Domov se-
ster, 1. patro, u paní 
Pavlíny Karnovské.

Pod mikroskopem

Pozvánka na 
Reprezentační ples FNO

Ocenili jsme ty nejlepší
V pátek 14. prosince proběhl v ostravském Klubu Parník již šestý ročník slavnostního vyhlášení nejlep-
ších zaměstnanců FNO. Ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (vpravo), předal ocenění 
vítězům jednotlivých kategorií, jimž jsou věnovány strany 4 až 7. 

V areálu nemocnice vyrůstá nejmodernější 
biotechnologické centrum 4MEDi

Přímo v areálu Fakultní nemocnice Ostrava byla 
v říjnu 2012 zahájena výstavba nejmodernější-
ho biotechnologického centra na manipulaci  
s lidskými buňkami s názvem 4MEDi – Biotech 
Business Park for Medical Innovations Ostrava 
(4MEDi). Centrum umožní léčbu doposud ne-
dostatečně léčených či neléčitelných diagnóz. 
Stavbu zahájila akciová společnost PrimeCell  

„Ty se máš. Sedíš si tu a čteš,“ slýchají často informátorky

a její dceřiná společnost Centrum buněčné 
terapie a diagnostiky. Právě tímto centrem, 
jehož spoluvlastníkem je Ministerstvo zdra-
votnictví České republiky, bude 4MEDi pro-
vozováno. 4MEDi, jehož první etapa by měla 
být dokončena ještě v letošním roce, se bude 
rozkládat na ploše 6500 m2. 

Pokračování na straně 3

Pro většinu návštěvníků nemocnice jsou nepo-
stradatelné, zároveň však jako by byly neviditelné. 
Když jejich pomoc potřebujeme, stojíme u okénka 
a dožadujeme se informací. Pokud si však pora-
díme sami, procházíme kolem nich, aniž bychom 
pozdravili… Takovou zkušenost má jistě každá ze 
čtrnácti informátorek FNO, které se denně střídají 
na informacích u vchodu do polikliniky, u hlavní-
ho vchodu do nemocnice a u vchodu do dětské 
kliniky. „Dělat tuto profesi není tak jednoduché, 
jak se na první pohled zdá. Informátorky musejí 
zvládat asertivní chování, umění komunikace  
s lidmi, musejí být empatické, vstřícné, ochotné, 

trpělivé a tak dále. Zároveň musejí do detailů znát 
rozmístění klinik, oddělení a ostatních pracovišť 
ve FNO, mít přehled o tom, kteří lékaři slouží  
v ambulancích a které dny a kde se provádějí určitá 
vyšetření,“ popisuje činnost informátorek Jarmila 
Sýkorová, vedoucí oddělení služeb Fakultní ne-
mocnice Ostrava. „Kromě toho mají řadu dalších 
povinností, od rozdělování klíčů a vydávání pagerů 
zaměstnancům FNO přes prodej kuponů na regu-
lační poplatky, obsluhu plošiny pro imobilní paci-
enty až po hygienickou údržbu invalidních vozíků  
a lehátek, za které zodpovídají.“
Převážná většina informátorek jsou absolventky 

sanitářského kurzu a podílí se také na zajištění 
odvozu pacientů sanitkami. V pracovních dnech 
od 15.30 do 7 hod. se navíc na informace dětské 
kliniky přepojují také hovory směřující na ústřednu 
nemocnice. O víkendech pak tuto službu zajišťují 
informátorky celodenně. 
„Je to nepřetržitá práce s lidmi, která se dělí na 
spolupráci se zdravotnickým personálem a na 
kontakt s lidmi, kteří přicházejí z venku. Často se 
mi stává, že si mě kolegové dobírají větami typu: 
Ty se máš. Sedíš si tu a čteš. 

Pokračování na straně 8

Sníh, poetická rekvizita zimy i nadělení, kte-
ré může vést k drobným i vážným zraněním. 
Buďte opatrní! A pokud se přece jen něco 
přihodí, tým odborníků Fakultní nemocnice 
Ostrava je připraven vám pomoci.

Investujeme třiatřicet milionů ko-
run do prevence nozokomiálních 
infekcí, více na straně 2
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Investujeme třiatřicet milionů korun do prevence 
nozokomiálních infekcí 

 
 

Třiatřicet milionů korun Fakultní nemocnice 
Ostrava investuje do přístrojového vybavení  
a zdravotnického zařízení, které podpoří prevenci 
nozokomiálních infekcí. Jde o onemocnění, kte-
rá vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací 
pacientů v nemocničním zařízení, a která mohou 
komplikovat léčbu onemocnění, s nímž byl pacient 
do nemocnice přijat. Zmiňovaná částka bude do 
prevence investována díky podpoře strukturálních 
fondů EU, z nichž bude uhrazeno 85 procent z cel-
kové částky. Zbývajících 15 procent bude hrazeno 
z vlastních zdrojů nemocnice.
Hlavním důvodem realizace projektu, který již pro-
bíhá, je potřeba zajistit účinnou prevenci vzniku 
a šíření nozokomiálních nákaz jako nežádoucích 
komplikací zdravotní péče, které zásadně ovlivňu-
jí kvalitu poskytované zdravotní péče. Přínosem 
bude modernější, účinnější a především efektiv-
nější provádění procesů dezinfekce a sterilizace, 
investice rovněž umožní optimalizaci sterilizace  
v Centrální sterilizaci FNO.
V rámci projektu bude pořízen speciální software 
a hardware pro operační sály, germicidní dezinfek-
tory ovzduší (přístroje na dekontaminaci vzduchu), 
mobilní jednotka pro dekontaminaci vzduchu, spe-
ciální systém pro uložení sterilního materiálu a lé-
čiv a komplementární vybavení zázemí centrálních 
operačních sálů, dále speciální systém pro uložení 
sterilního materiálu a léčiv a komplementární vy-

bavení zázemí septických operačních sálů centra 
pro operace infekčních pacientů a septickou medi-
cínu, pro  mycí a dezinfekční automaty na sanitární 

nádoby atd.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Potřebujeme guidelines v chirurgii?

V době, kdy Evropská unie diktuje, jak má vypadat 
obal na banán a vstupuje neuvěřitelným způso-
bem do všech odvětví života, se ptám: Potřebu-
jeme nové předpisy? Guidelines jsou totiž určitým 
typem předpisů.
Předpisy, které ukazují, jak se má postupovat  
v léčbě pacientů, ale ne svazovat. Předpisy, které 
pacientovi umožní, že projde zdravotním systé-
mem rychle, efektivně a s použitím evidence ba-
sed medicine. To znamená s nejvyšším standar-
dem aktuálních vědeckých poznatků. 
V globalizovaném světě propojeném informačními 
technologiemi si nikdo neumí představit, že by tře-
ba automobilka vyvinula jiné auto pro Francii, jiné 
pro Rakousko a jiné pro Českou republiku. Právě 
tak firma vyrábějící audiovizuální techniku nebude 
vyvíjet novou techniku pro každou zemi. Anebo 

třeba letadlo. Když 
přeletí hranici, musí 
se změnit? Infor-
mační technologie, 
průmyslové techno-
logie, bankovnictví  
a další jsou také glo-
bální. Každý chce mít 
ty nejlepší technolo-
gie, které jsou k dis-
pozici. To vše se ně-
kdy, pokud to lokální 
podmínky vyžadují, 
pouze lehce adaptu-
je na místní poměry. 
Třeba volant u auta 
vpravo pro některé 
státy Commonwel-
thu. Ale to jsou jen 

drobné technické detaily. Pouze politici jsou lokál-
ní a vymýšlejí někdy lokální předpisy tam, kde to 
není v globalizovaném světě třeba.  Samozřejmě 
že i lokální předpisy jsou někdy nezbytné, ale to 
není případ chirurgie. Chirurgie je totiž globální  
a na rozdíl od ekonomiky se nemusí bát krize. 
Operace žlučníku, kýly nebo střeva je stejná na 
všech kontinentech. Musíme respektovat pouze 
anatomické poměry. Nebo jestli je pacient hube-
nější nebo naopak má nějaké kilo navíc. Používá-
me stejné nástroje. Mohu operovat na identicky 
vybaveném operačním sále se stejnými instru-
menty a stejnou technikou v USA, Německu, Ku-
vajtu, v Čechách, Rusku nebo v Japonsku. Tato 
standardizace techniky umožnila vynikající stan-
dardizované výsledky. Narážíme pouze na eko-
nomické mantinely, ale věda, a tedy i chirurgie, 

je globální. Někdy i chirurgická společnost chce 
být lokální a vymýšlet něco, co již existuje. Stačí 
se přece jenom rozhlédnout kolem. Ale buďme  
v tom globální a nebuďme lokální. Nesledujme 
příklady třeba zdravotních pojišťoven. Těm by sta-
čilo převzít etablované a léty vyzkoušené systémy  
v zahraničí, které jsou již vyvážené. V tomto pří-
padě ne v dalekém zahraničí, ale v systému, jenž 
má stejné kořeny jako český systém už od dob 
Bismarcka, který zavedl první zdravotní pojišťovny 
pracující na solidárním principu.   
Na velkých vědeckých standardech pracují celé 
týmy špičkových odborníků. A tak, když někdo tře-
ba v Číně nebo Austrálii publikuje kvalitní vědec-
kou studii, která přinese nové poznatky, příslušný 
guideline se okamžitě aktualizuje. To znamená, že 
se neaktualizuje třeba až k 1. lednu příštího roku, 
ale okamžitě se objeví nová verze standardu.  Sa-
mozřejmě že studie potenciálně ovlivňující guide-
line je důkladně prozkoumána z hlediska metodo-
logického, vědeckého, statistického atd. Prostě 
se zhodnotí, zda její závěry mají takovou vědeckou 
sílu a dopad, že se musí standardy změnit. A na to 
existují přísná vědecká kritéria. 
Jsem rád, že tyto světové standardy, se kterými 
mám tu nejlepší zkušenost, můžeme nyní na chi-
rurgické klinice ve FN Ostrava zavádět a řídit se 
jimi a pacienti z nich mohou profitovat.
A tak volám po dodržování standardů v chirurgii, 
ale ne lokálních českých, ale světových. A pod po-
jmem světových mám na mysli americké, němec-
ké nebo třeba japonské. Ty jsou totiž nejenom 
světové, ale i špičkové, aktuální…

doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.,FRCS
přednosta Chirurgické kliniky
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V areálu nemocnice vyrůstá nejmodernější biotechnologické 
centrum 4MEDi

Vědecko-technický park 4MEDi představuje svě-
tově unikátní a nejmodernější biomedicínské 
centrum pro výzkum a vývoj nových postupů  
a produktů oboru moderní terapie (z angl. Advan-
ced Therapy Medicinal Products). Toto unikátní 
centrum prezentuje velmi důležitou infrastrukturu 
pro celosvětový trh léčivých přípravků moderní te-
rapie. Využívat bude nejlepší moderní technologie 

pro testování, diagnostiku, vývoj a klinický výzkum 
nových buněčných léčivých přípravků, které se 
budou využívat k léčbě pacientů. 

Tyto léčivé přípravky, které jsou založeny na lid-
ských buňkách, biotechnologických postupech  
a nových materiálech, umožňují lidem zlepšit 
kvalitu života. Umožňují léčit diagnózy doposud 

neléčitelné, jako například vážné ischemické cho-
roby dolních končetin, degenerativní onemocnění  
a zánětlivá onemocnění.

Poptávka po léčivých přípravcích moderní terapie, 
které využívají k léčbě lidské buňky, celosvěto-
vě roste a díky své kapacitě tak centrum 4MEDi 
umožní daleko větší kapacity vývoje a výroby bu-
něčných přípravků potřebným pacientům v České 
republice a v Evropě. České republice tak centrum 
4MEDi nabízí neopakovatelnou příležitost dostat 
se na světovou špičku v tomto prestižním a nově 
vznikajícím biomedicínském průmyslu. 

Vědeckými partnery projektu 4MEDi jsou Zdravot-
ní ústav se sídlem v Ostravě a Fakultní nemocnice 
Ostrava. Spolupráce s institucemi vědy a výzku-
mu umožní úzké propojení akademické obce s ko-
merčními subjekty, jejichž úkolem bude produkty 
dovyvinout a umožnit klinické použití.

Laboratoře parku 4MEDi, které mimo jiné před-
stavují možnost vytvoření nových pracovních míst 
pro vysoce odborné pracovníky s významnou při-
danou hodnotou, budou rozděleny na laboratoře 
pro výrobu alogenních a autologních buněčných 
přípravků moderní terapie, laboratoře aplikované 
nanotechnologie, molekulární biologie a nano-
patologie, centrum lékařské genetiky, centrum 
pro datové analýzy, laboratoř environmentální 
diagnostiky, imunologie, parazitologie, virologie  
a elektronové mikroskopie.

Lidé, kteří potřebují akutní psychiatrickou pomoc, 
ji mohou nalézt na Psychiatrickém oddělení Fa-
kultní nemocnice Ostrava, kde je na stávajících 
13 lůžkách ročně hospitalizováno přibližně 350 
pacientů. Během krátké hospitalizace, jejíž délka 
v průměru představuje zhruba 14 dnů na jednoho 
pacienta, je zde pacientům věnována maximální 
pozornost a čas, který zde stráví, je plnohodnotně 
využit do poslední minuty. „Léčebná péče, kterou 
pacientům poskytujeme, je složena ze tří přístu-
pů,“ vysvětluje MUDr. Petr Šilhán, primář Psychi-
atrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. 
„Všechny tři směry – režimový, psychofarmakolo-
gický a psychoterapeutický – se navzájem prolínají 
a pomáhají pacientovi načerpat síly a zaměřit je na 
lepší orientaci ve vlastní životní situaci.“
Léčba režimová spočívá v pravidelném, předem 
předvídatelném režimu dne, který pacientům do 
života vrací řád. „Depresivní stavy bývají spojeny 
s desynchronizací, tedy jakýmsi rozvolněním při-
rozených rytmických dějů v organismu, a podpora 
jejich opětovného uspořádání pomáhá depresivní 
stavy léčit,“ pokračuje MUDr. Šilhán. „Účinek 
současných léků proti depresi je postaven mimo 
jiné právě na synchronizaci biologických rytmů.  
A stejně tak působí i režimová léčba.“ Den v ne-
mocnici, jehož pevně daný program se opakuje 
se železnou pravidelností, proto začíná ranní roz-
cvičkou. Ta pacienty nejen probere k aktivnější 
účasti na dalším programu, ale změnou aktivity or-
ganismu, jeho teploty a metabolismu dává signál  
o ukončení spánkové fáze dne. „Každý z paci-
entů je jednou nebo dvakrát za pobyt vedoucím 
dne. Má za úkol všechny probudit, vytáhnout je 

na rozcvičku, zajistit její program a v průběhu dne 
svolávat pacienty k účasti na ostatních aktivitách. 
Když něco potřebujeme, komunikujeme právě  
s vedoucím dne. Podporujeme tak u našich pa-
cientů ochotu k přijetí zodpovědnosti. Jedním  
z našich hlavních úkolů je totiž vrátit je z rezigno-
vaného stavu, v němž vlivem nemoci ztratili víru 
ve schopnost řídit svůj život, do stavu, kdy opět 
přejímají zodpovědnost za jeho směřování. Při 
vedení komunity zodpovídají i za ostatní, z čehož 
mají zpočátku časté obavy. Ale s podporou ostat-
ních tuto roli nakonec zvládnou a uvědomí si roz-
por mezi svými předpokládanými a skutečnými 
možnostmi.“
Po rozcvičce následuje rozdání léků (léčba psy-
chofarmakologická) a snídaně. V osm hodin začí-
ná setkání celé „komunity“, tedy všech pacientů 
společně s lékaři, psychology a sestrami. „Tady 
už se léčba režimová prolíná s léčbou psychote-
rapeutickou. Účelem ranní komunity je zhodnotit 
předchozí den a naplánovat den nastávající. Toto 
setkání neslouží jen k organizaci chodu oddělení, 
ale snažíme se ho využívat i terapeuticky. Pacien-
ti třeba popisují, jak se předchozí den v určitých 
situacích cítili a jestli je napadá proč. Chceme po 
nich, aby se naučili pracovat se svými pocity, což 
většinou neumí, nebáli se je pojmenovat a mluvit  
o nich, i když je to nepříjemné. Podporujeme je, 
aby byli otevření k sobě i jiným, protože spous-
ta jejich problémů spočívá v tom, že nedokážou 
dostatečně vyjadřovat své potřeby, deklarovat, 
že něco chtějí a nechtějí, ať už v práci nebo ve 
vztazích, takže to potom nedostávají. Někdy se 
nám jejich probuzená otevřenost nakonec vymstí 

při vyplňování dotazníků spokojenosti,“ usmívá se 
lékař. 
Následuje skupinová psychoterapie, které se dob-
rovolně účastní motivovanější pacienti, v průměru 
tak dvě třetiny z celkového počtu. Ve skupinové 
psychoterapii spočívá těžiště celé léčby, problé-
my jsou zde probírány víc do hloubky. Hledají se 
odpovědi na otázky, jak se cítím, co potřebuji, jak 
to dělám, proč to tak je. „Dopoledne probíhá také 
několikahodinová vizita, během níž se pacientům 
věnujeme individuálně, probíráme s nimi jejich si-
tuaci a stav. Poté následuje oběd a polední klid 
a pak vycházky. Na ty se může vydat zhruba 95 
procent pacientů, někteří mohou mít kvůli svému 
zdravotnímu stavu vycházky omezeny. Po večeři 
následuje edukační blok, který mívá různou po-
dobu,“ představuje MUDr. Šilhán denní režim na 
oddělení do všech detailů. Někdy jsou to poučení, 
třeba o lécích, nemocech, spánkové hygieně, ně-
kdy jsou to kvízy nebo společenské hry s nějakým 
psychologickým obsahem. Organizovaný program 
dne zakončuje nácvik relaxace. Pacienti si mohou 
vyzkoušet různé způsoby relaxace a osvojit si ten, 
který jim nejvíc vyhovuje. „Náš program je hodně 
intenzivní a organizovaný, ale zároveň na oddělení 
panuje velká otevřenost. Především díky profesi-
onalitě personálu, který má pro otevřený způsob 
komunikace s pacienty pochopení a kterému patří 
velký dík za jeho obětavost. Ale hodně důležitý je 
také společný duch pacientské komunity, atmo-
sféra a způsob práce, který si pacienti předávají 
mezi sebou.“ 

Lenka Gulašiová

Poskytujeme akutní psychiatrickou pomoc
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Vděk pacientů je nejlepší odměna
„Od svých deseti let jsem si 
přála být lékařkou. A toto přá-
ní se mi splnilo,“ říká MUDr. 
Monika Adámková, která pra-
cuje ve fakultní nemocnici již 
téměř 46 let a na slavnostním 
vyhlášení jí bylo předáno oce-
nění za celoživotní přínos. „Po 
promoci na Lékařské fakultě  
v Brně v roce 1966 jsem se vdala  
a po narození syna v lednu 1967 
jsem nastoupila na plicní oddě-
lení tehdejší Krajské nemocnice 
v Zábřehu. Po osmi měsících 
jsem byla přeřazena na chirur-
gické oddělení téže nemocnice, 
kde jsem složila atestační zkouš-
ku I. stupně v oboru chirurgie. 

Během doby, kdy jsem pracovala na chirurgii, se 
mi narodila dcera.“ V té době došlo k osamostat-
nění oddělení pro popálené a MUDr. Adámková 
přijala nabídku primáře Jiřího Kaliny a začala zde 
pracovat. Postupně si doplnila atestaci z plastic-
ké chirurgie a prošla funkcemi od sekundáře až 
po primáře. „Zpočátku bylo léčení popálených 
neatraktivním oborem. Běžný byl nedostatek pra-
covníků, minimální vybavení, náročná práce jak po 
fyzické, tak psychické stránce. Dnes je možné říci, 
že naše oddělení má evropskou úroveň a zavádění 
nových léčebných metod se odráží i ve vysokém 
procentu úspěšnosti,“ pokračuje MUDr. Monika 
Adámková, která s nadsázkou tvrdí, že ocenění je 
v souvislosti s medializací pro ni možná větší sta-
rostí než radostí. „Vážím si tohoto ocenění a beru 
je zároveň jako ocenění práce kolektivu, který to 
se mnou celá ta léta vydržel a byl mi oporou.“

Je to běh na dlouhé trati. O to větší radost pak máme 
z dobrých výsledků
Zvažoval studium jaderné fyziky, nakonec se však 
přiklonil k medicíně. Nikdy nelitoval a nakonec 
spojil oba své „srdeční“ obory v práci lékaře Klini-
ky nukleární medicíny FNO. Řeč je o MUDr. Mar-
tinovi Havlovi, oceněném v kategorii Lékař v am-
bulanci. „V nukleární medicíně se snoubí vše, co 
mě zajímá – technika, vyhledávání příčin potíží pa-
cientů i práce s nimi. Přitažlivá je i multioborovost, 
spolupracujeme s internisty, kardiology, onkology 
a kolegy z mnoha dalších oborů,“ vyzvedává před-
nosti své profese MUDr. Havel, který ve FNO pra-
cuje od ukončení studia v roce 2007. „Spektrum 
vyšetření prováděných v naší ambulanci je široké, 
navíc se specializujeme na péči o pacienty s karci-
nomem štítné žlázy. Ti jsou námi i endokrinology 
sledováni dlouhodobě, v podstatě celoživotně, 
takže naše ambulantní péče je specifická tím, že 
se k nám pacienti neustále vracejí. Známe jejich 
tváře, jména, vytvářejí se mezi námi pevnější 
vztahy. Pacienti také velmi pozitivně vnímají přá-
telskou atmosféru, která na klinice panuje, oceňují 

souhru týmu, jenž se  
o ně stará. To se opa-
kovaně odráží i v růz-
ných dotazníkových ak-
cích, kde se pravidelně 
umisťujeme na prvních 
příčkách spokojenosti 
pacientů. Teď se sice 
ocenění týkalo mě, ale 
beru to tak, že jsem je 
jen převzal za celou am-
bulanci a kliniku. Jsem 
totiž jen jednou sou-
částkou celého soukolí, 
které se na naší klinice  
o pacienty stará,“ uza-
vírá MUDr. Havel a do-
dává, že pozitivně na 
pacienty určitě působí i vysoká úspěšnost léčby. 
„Je však třeba počítat s tím, že jde o běh na dlou-
hou trať. Ovšem když do cíle tohoto maratonu do-

Svou práci musíte dělat srdcem

Na dotaz, co je nejdůležitější při práci lékaře  
u lůžka, za kterou byl oceněn, MUDr. Peter Blaško 
z Kardiovaskulárního oddělení FNO odpověděl, 
že je třeba dělat ji srdcem. „Když si představí-
te, že na lůžku leží někdo z vašich blízkých, uva-

žujete jinak… K naší 
práci máme spoustu 
detailních doporučení, 
ale život vždy přinese 
něco, co člověk nenajde  
v žádné knize. A potom 
je třeba rozhodovat srd-
cem. To učím i mladé 
kolegy. Když se neumí  
v danou chvíli rychle roz-
hodnout, měli by rozho-
dovat tak, jako by před 
nimi ležel jejich táta,“ 
myslí si MUDr. Peter 
Blaško. „V naší práci by 
mělo být hodně citu, ale 
nesmí v ní být nervozita. 
I ve stresových okamži-

cích se musíme všichni chovat, byť tento termín 
už je hodně zprofanován, profesionálně. Lékař 
nesmí vystupovat tak, aby znervózňoval zbývají-
cí část týmu, naopak musí umět lidi kolem sebe 
uklidnit. Ale i mně samému se to ne vždy daří.  

Uvolněnou atmosféru vnímají pozitivně i pacien-
ti, kteří vše sledují a na chování lékařů a sester 
jsou velmi citliví. I proto si jednou ročně zkušeb-
ně lehnu na lůžko na sále místo pacienta. Je to 
strašně nepříjemný pocit! Když stojíte a zabýváte 
se svými povinnostmi, vnímáte vše úplně jinak. 
Pak si lehnete a zjistíte, jak je ležící člověk bez-
branný, jak intenzivně reaguje na každé slovo, do-
tek.“ Zkušenosti MUDr. Blaško sbíral v Bratislavě  
a v pražském Motole, v Nitře zakládal katetrizační 
pracoviště, školil mladé kardiology v Bulharsku. 
Ve FNO pracuje od 1. ledna 2010. „Na mém pro-
fesním růstu má výrazný podíl profesor Vojáček, 
který mi dal svou důvěru, a tím mne posunul o kus 
dál, k oboru, kterému se dnes věnuji. Jsem mu za 
to vděčný. Dnes se své zkušenosti snažím pře-
dávat mladším kolegům, mezi nimiž jsou opravdu 
talentovaní lidé. Jsou příslibem toho, že zde mů-
žeme vybudovat výborné pracoviště se skvělými 
odborníky. Teď se je snažím naučit všechno, co 
umím, říkám jim o chybách, jichž jsem se dopustil. 
Ješitnost musí stranou, tady jde o život.“

běhneme, je to skvělý pocit, intenzivnější možná 
i kvůli délce cesty, kterou jsme museli společně 
zdolat.“ 
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Každý den začínáme v podstatě od nuly…

V kategorii jiný zdravotnický pracovník získala oce-
nění Ing. Vladimíra Gebauerová, odborná pracovni-

ce v laboratorních meto-
dách Ústavu soudního 
lékařství FNO. „Moje 
práce je velmi zajíma-
vá, a to hlavně díky její 
různorodosti a možnosti 
spolupráce s různými 
zdravotnickými obory, 
například biochemií, 
farmakologií, psychiatrií  
a jinými. Jako toxikolož-
ka provádím toxikolo-
gické analýzy dodaného 
biologického materiálu, 
vyhodnocuji je a na 
závěr musím správně 
interpretovat nález. V 
podstatě každý den 

začínáme od nuly. Nikdy nevíme, čím se pacient 
mohl intoxikovat, protože spektrum látek, kterými 

se může člověk otrávit, je obrovské. Navíc jsou 
lidé vynalézaví a vytvářejí stále nové sloučeniny, 
které nejsou ani zakotveny v zákoně,“ popisuje 
své pracovní povinnosti Ing. Gebauerová. Její pra-
covní dobu doplňují týdenní pohotovosti, během 
nichž musí být lékařům k dispozici na telefonu. 
Paní Vladimíra provedla společně se svými spo-
lupracovníky mimo jiné i mnoho toxikologických 
rozborů v rámci metanolové kauzy, která pořád 
ještě zcela neutichla. Bohužel se stále objevují 
nové případy a toxikologové provádějí další a další 
analýzy… Paní Vladimíra, rodačka ze Štěpánkovic, 
vystudovala pardubickou univerzitu v oboru ana-
lytická chemie a po ukončení studia v roce 2004 
nastoupila do toxikologické laboratoře ve FNO, 
kde pracuje dodnes. V současné době se i s man-
želem a fenkou Annie přestěhovala do Ostravy. 
Volný čas využívá ke každodenním procházkám se 
psem. Miluje posezení s přáteli, ale i odpočinek 
doma při dobrém filmu nebo s knihou.

Pacienti potřebují kvalitní léčbu a stejně tak i obyčejný  
lidský přístup
Do Fakultní nemocnice Ostrava nastoupila Rad-
ka Gracová po maturitě v roce 1985. Začínala 
na chirurgii a po mateřské dovolené kvůli péči 
o děti pokračovala na ranních směnách v zubní 
ambulanci. „Práce tam byla příjemná, ale mě to 
pořád táhlo zpět k chirurgii. A dnes jsem vděčná 
kolegyni Ivaně Taliánové, že mě před čtyřmi lety 
přivedla do Centra plastické chirurgie a chirurgie 
ruky FNO,“ usmívá se žena, která byla oceněna 
jako sestra u lůžka. „Teď mám opět pocit, že jsem 
prospěšná, že mě pacienti potřebují. V zubní am-
bulanci jsem vlastně byla jen prostředníkem mezi 
lékařem a pacientem, tady pracuji samostatně,  
i když opravdu na plné obrátky. Na dvacet osm pa-
cientů jsme často jen dvě sestry a sanitářka, takže 
během dvanáctihodinové směny se nezastavíme. 
Ale stejně bych ani za nic neměnila!“ zdůrazňu-
je. „Děti už odrostly a já se dnes mohu ve své 
profesi věnovat tomu, co mě naplňuje a opravdu 
baví. I když práce u lůžek je psychicky i fyzicky 
náročnější, jsem v centru moc spokojená, mám 

skvělé kolegyně a kolegy, kteří 
mi s návratem k chirurgickému 
oboru pomohli, a s nimiž si skvěle 
rozumím. Kromě toho je plastická 
chirurgie velice různorodá. Našimi 
pacienty jsou děti i senioři, prostě 
všechny věkové kategorie, řešíme 
kosmetické úpravy, vrozené vady 
i následky vážných pracovních 
úrazů. Právě u těch je velice dů-
ležité pacienta na lůžku podpořit, 
věnovat se mu. I proto mě mrzí, 
že obecně ve zdravotnictví není 
dostatek personálu, při všech po-
vinnostech, které mají, nemohou 
zdravotníci věnovat pacientům to-
lik času, kolik by chtěli. Přitom je velice důležité 
se na chvíli zastavit, s pacientem promluvit o jeho 
pocitech a problémech, navodit příjemnou atmo-
sféru. Právě takový přístup pomůže k tomu, aby 
pacient získal důvěru k nemocnici, věřil v dobrý 

Ocenění by na našem oddělení měl dostat každý. Zaslouží si to

„Myslím, že toto ocenění by na našem oddělení 
měl dostat každý, zaslouží si to. Všichni zde pracují 
se stejným nasazením. Proto i já beru toto ocenění 
přinejmenším jako ocenění kolektivu, v němž pra-

cuji,“ prohlašuje Michaela 
Žáčková z Interny B, která 
byla oceněna v kategorii sa-
nitář. Paní Michaela pochází 
z Olomouce, kde se také 
vyučila v oboru kadeřnice. 
Do Ostravy se přivdala před 
dvaadvaceti lety. „Zpočátku 
jsem pracovala v oboru, pak 
jsem krátce po sobě absol-
vovala dvě mateřské a zku-
sila si i profesi fakturantky. 
V roce 1998 se mi naskytla 
příležitost nastoupit jako 
sanitářka na Internu B, tak 
jsem toho využila a dnes 
už jsem tu patnáctý rok.“ 

Povinností sanitářky je pečovat o klienty po strán-
ce hygieny, doprovázet je na jednotlivá vyšetření, 
pomáhat jim při jídle nebo si s nimi alespoň chvíli 
povídat, aby jim ulehčila pobyt v nemocnici. I pro-

to je pro práci sanitářky asi nejdůležitější empatie. 
„Máme tady mnoho imobilních klientů, kteří se 
bez naší pomoci obejdou jen stěží, ale i mnoho 
mladých lidí, které zdravotní problém zastihl zcela 
nečekaně, a proto naši pomoc vítají. Práce na in-
terně je po této stránce velmi různorodá,“ vysvět-
luje paní Michaela. Té rodiče už v dětství říkali, 
že se jednou bude živit péčí o druhé, schopnost 
pomáhat a pečovat o lidi je v ní prostě odjakživa. 
„Občas je to však těžké i pro mě. Zvlášť ve chví-
lích, kdy vím, že už nemohu pomoci, že to není 
v ničích silách… Přesto mám svou práci opravdu 
ráda. Když jsem nastoupila, pracovala jsem na tři 
směny, dnes děláme dvanáctky ranní a noční. 
Je to fyzicky i časově náročnější, ale naštěstí už 
mám syny dospělé, takže to zvládám. Když byli 
kluci malí, bylo to horší, často jsme dělávali úkoly 
po telefonu, ale alespoň se brzo osamostatnili,“ 
dodává s úsměvem paní Michaela, pro niž jsou 
největší relaxací chvíle, které může strávit doma 
v křesle s knihou… 

výsledek léčby a aby se na oddělení cítil dobře.  
I to přispívá k úspěšnosti léčby,“ uzavírá Radka 
Gracová s tím, že si velice váží ocenění, které ob-
držela. „Je to motivace do další práce,“ konstatu-
je s úsměvem.
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Svou práci mám ráda

Stát se zdravotní sestrou, to si paní Alena Kotu-
lová, rodačka z Ostravy, přála snad odjakživa.  

Náklady na zdravotnický materiál se nám již několik let daří 
držet na zhruba stejné úrovni
„Ocenění za funkci manažera je pro mě přede-
vším závazek. Někdo si všiml mé práce, ocenil mě 
za ni a já bych neměl ani v následujících měsících 
zklamat. Tak to alespoň cítím. Jsem však přesvěd-
čen, že ocenění patří celému týmu a zároveň mým 
nadřízeným. Všichni totiž táhneme za jeden provaz 
a snažíme se, aby náklady na nákup zdravotnic-
kého materiálu byly co nejnižší a logistika tohoto 
zboží co nejpřehlednější a nejrychlejší,“ říká Petr 
Řeha, vedoucí odboru zásobování. Petr Řeha do 
FNO nastoupil v roce 1996, a to do krevního cen-
tra, kde se ve finále podílel na vedení ekonomiky. 
V roce 2006 mu bylo nabídnuto místo vedoucího 
odboru zásobování, kde je dosud. „Během těch 
šesti let se nám podařilo realizovat mnoho změn. 
Dříve se žádanky psaly ručně a přehled o cenách 
na trhu jednotlivých produktů a spotřebě zdravot-
nického materiálu nebyl příliš vypovídající. Dnes 
se žádanky i objednávky řeší elektronicky a elek-
tronicky máme zpracován i systém konsignačních 
skladů. Známe přesnou spotřebu jednotlivých 

materiálů na jednotlivých klinikách 
a odděleních i ceny produktů na 
trhu. Postupně jsme také zmenšili 
prostory skladu zhruba na polovi-
nu, čímž se zvýšila jeho funkčnost. 
Všechny tyto kroky vedly k jediné-
mu cíli – snížit nebo alespoň udržet 
náklady na zdravotnický materiál na 
současné úrovni. A to se nám daří. 
Podle výsledků nemocnice je patrné, 
že náklady na zdravotnický materiál 
jsou již několik let zhruba na stejné 
úrovni,“ dodává vedoucí odboru, pod 
jehož vedením nyní pracuje šestnáct 
žen. „A rádi bychom samozřejmě  
v tomto trendu pokračovali dál. Mým 
přáním je zavést systém čárových  
a RFID kódů, což by výrazně zrychlilo 
logistiku a měli bychom i přehled o pohybu zboží 
v rámci nemocnice. V současné době je tento pro-
jekt na začátku,“ uzavírá povídání Petr Řeha, který 

Když děláte práci s chutí, jde to pak samo!

Josef Winkler je člověk, na něhož se můžete obrá-
tit téměř s jakýmkoli problémem v oblasti údržby, 
a on vám pomůže. Vždy si ví rady. Tak ho alespoň 

A její přání se jí splnilo. Střední 
zdravotnickou školu v Ostravě-
-Vítkovicích dostudovala v roce 
1971 a následně nastoupila do 
Městské nemocnice v Ostra-
vě-Fifejdách, kde na interním 
oddělení pracovala v třísměn-
ném provozu. Zhruba po dvou 
letech odešla na mateřskou 
a po návratu využila nabídky 
pracovat v denním provozu  
u diagnostických lůžek v malé 
hornické nemocnici. V době, 
kdy byla otevřena nová budova 
interny městské nemocnice, 
se paní Alena opět vrátila na 
internu, kde zůstala přibližně 
dvacet let. V roce 1996 se však 

rozhodla pro změnu a nastoupila do FNO na Kli-
niku onkologickou. „Z počátku jsem pracovala na 

tři směny, nyní pracuji v denním provozu v ambu-
lancích chemoterapie. Klienty, kteří k nám přichá-
zejí, připravuji na zavedení aplikace chemoterapie  
a následně o ně pečuji i v průběhu aplikace. Sledu-
ji je, povídám si s nimi a snažím se je podrobně při-
pravit na to, co mohou čekat po odchodu z kliniky. 
Jaké komplikace mohou přijít, jak některým even-
tuálně  předejít, případně jak při nich postupovat,“ 
popisuje své pracovní povinnosti paní Alena Ko-
tulová, která převzala ocenění za práci sestry  
v ambulanci. „Ocenění bylo pro mě velkým pře-
kvapením. Ráda bych za ně poděkovala i kolektivu 
lékařů a sester, s nimiž léta pracuji, je to z velké 
části jejich zásluha. I díky nim chodím do práce 
ráda a s chutí, jsem tady opravdu spokojená,“ do-
dává paní Alena, maminka již dospělé dcery a ba-
bička sedmiletého Alberta a tříleté Emy. A co má 
oceněná sestra v ambulanci na své profesi nejra-
ději? „Přímý kontakt s pacienty a fakt, že jsem ne-
ustále mezi lidmi. To mě doslova nabíjí energií…“

v roce 2007 absolvoval vzdělání v oblasti rozvoje 
manažerských kompetencí pracovníků nemocnice 
a nyní dokončuje studium MBA.

vnímají zaměstnanci FNO.  I proto byl 
oceněn vedením nemocnice v kate-
gorii nezdravotnický pracovník. „Bylo 
to pro mě obrovské překvapení. Po-
těšilo mě, že si někdo mé práce váží, 
zahřálo mě to u srdce,“ reagoval na 
ocenění pan Josef. Ten se vyučil ma-
lířem pokojů a natěračem, ale nikdy  
v oboru nepracoval. „Hned po vy-
učení jsem nastoupil do Technických 
a zahradních služeb města Ostravy, 
kde jsem pracoval až do zrušení této 
společnosti, dlouhých 28 let. Poté 
jsem v roce 1992 nastoupil do FNO 
sem na údržbu,“ vzpomíná na své za-
čátky v nemocnici pan Josef, rodák  
z Valtic u Břeclavi, který se do Ostra-
vy přestěhoval s rodiči už jako před-

školák. „Dříve jsem vedl skupinu i čtrnácti chla-
pů, ale tenkrát jsme se starali také o zábřežskou 
nemocnici. Dnes je nás tu i se mnou sedm, ale 

pečujeme už pouze o porubský areál. Mou hlav-
ní náplní je zajistit stěhování před a po malování, 
před různými rekonstrukcemi, v létě pak sekání 
trávy, údržbu chodníků, zeleně a vše, co je potře-
ba. V zimě odklízíme sníh a dbáme na to, aby veš-
keré komunikace a chodníky uvnitř areálu i před 
nemocnicí byly schůdné a sjízdné. Zaměstnanci 
se na nás obracejí i s dalšími různými požadavky 
na drobné opravy a stěhování a my se snažíme 
jim vycházet vstříc,“ pokračuje pan Winkler, který 
jedním dechem dodává, že asi nejnáročnější akcí 
za dobu jeho působení bylo zprovoznění monoblo-
ku. „Je to zhruba 14 nebo 15 let, kdy se tato velká 
budova celá nově vybavovala. Šlo o obrovskou 
akci a my jsme zde byli od rána do večera. Ale 
když děláte práci s chutí, jde to pak samo,“ uzavírá 
povídání pan Josef, otec dvou dcer a dědeček tří 
vnoučat. A protože kutilství a opravy jsou zároveň 
jeho koníčkem, postavil si pan Winkler již před 
dvaceti lety ve Vřesině domeček, kde žije se svou 
ženou, a čas od času i zde něco opraví…
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Oddělení centrálního příjmu získalo ocenění nej-
lepšího pracoviště za rok 2012. A není divu! Přes-
tože dnes už jsou příjmová oddělení a urgentní 
příjmy nedílnou součástí velkého počtu zdravot-
nických zařízení v ČR, Oddělení centrálního příjmu 
FNO si navždy zachová své prvenství – bylo totiž 
prvním komplexním zařízením tohoto typu v ČR. 
A navíc je po celá léta trvale jedním z vedoucích 
pracovišť na poli urgentní medicíny. A aby toho 
nebylo málo, prošlo si toto oddělení v uplynulých 
třech letech nejnáročnější, největší a nejdelší re-
konstrukcí za provozu v dějinách Fakultní nemoc-
nice Ostrava. 
Oddělení centrálního příjmu (OCP) slouží od roku 
1995 v nepřetržitém provozu k zajištění příjmu vět-
šiny nemocných do FNO. Řeší pacienty s náhlou 
změnou zdravotního stavu různé intenzity, se kte-
rými je nemocnice konfrontována. OCP spolupra-
cuje v rámci mezioborové spolupráce s většinou 
klinik a oddělení FNO. Příkladem této spolupráce 
je management akutní fáze cévních mozkových 
příhod a polytraumat  na urgentním příjmu. 
„Za největší úspěch považujeme zajištění kva-
litní léčebné péče našim pacientům, kterých za 
osmnáct let existence oddělení byly ošetřeny  
a přijaty statisíce,“ říká MUDr. Stanislav Jelen, pri-
mář Oddělení centrálního příjmu. „Součástí OCP 
je od roku 1999 i urgentní příjem, který je zcela ne-
zbytným pracovištěm pro ošetření a přijetí pacientů  

Oddělení centrálního příjmu je jedním z nejmodernějších 
příjmových pracovišť v ČR

Z rukou ředitele nemocnice MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, převzal oce-
nění externí spolupracující organizace MUDr. Ivan Staněk, předseda Spojené 
akreditační komise ČR. 

Slavnostní okamžiky, které zůstávají v paměti
Příjemnou atmosféru ostravského Klubu Parník dokreslovala muzika Hra-
dišťan, jejíž písničky umí pohladit po duši a znásobit působivost slavnostních 
okamžiků, které zůstávají v paměti.

v kritickém stavu. Ošetřu-
je a přijímá nemocné se 
selháním či selháváním vi-
tálních funkcí, pacienty po 
KPR, polytraumata, sdru-
žená poranění, poruchy 
vědomí jakékoliv etiologie, 
intoxikace, cévní mozkové 
příhody. Tým urgentního 
příjmu rovněž zajišťuje kar-
diopulmonální resuscitaci 
ve FNO. Jsme právem hrdi 
i na svůj podíl na získání 
akreditace JCI. Pracovníci 
OCP se podíleli na přípravě 
řady důležitých standard-
ních operačních postupů 

a komisaři naše oddělení navštěvují pravidelně. 
OCP je navíc jedním z mála akreditovaných pra-
covišť v ČR pro výuku oboru urgentní medicína,“ 
pokračuje MUDr. Jelen. 
Na oddělení pracuje pět kmenových lékařů, 44 
sester, čtyři zdravotničtí asistenti, 45 sanitářů 
a tři administrativní pracovnice. Kmenoví lékaři 
OCP jsou erudovanými odborníky nejen ve svých 
základních oborech. „Čtyři lékaři mají atestaci  
z urgentní medicíny a podílejí se i na výuce v rám-
ci Lékařské fakulty OU a na výuce KPR ve FNO. 
Tři plně funkční a konsolidované sesterské týmy 
(interní, chirurgický a urgentní) se pod vedením 
skvělé vrchní sestry Bc. Marie Hegarové podílejí 
s vysokou profesionální úrovní na ošetřování paci-
entů. Bez sestřiček to prostě nejde a naše sestry 
jsou nejen profesionální, vzdělané a vstřícné, ale  
i samostatné a kolegiální.“
Do života OCP významně zasáhla rekonstrukce 
všech prostorů, která byla zahájena v říjnu 2009 
a 10. října 2012 byla slavnostně ukončena. Z dů-
vodu zachování provozu urgentního, akutního  
a plánovaného příjmu musela být akce rozdělena 
do několika etap. Jako první bylo plně zrekonstru-
ováno pracoviště urgentního příjmu, které nově 
funguje od července 2011. V létě 2012 pak byly 
stavebně dokončeny zbývající prostory oddělení. 
Novinkou pro pacienty i zdravotníky je možnost 
využití ambulantních expektačních lůžek a rozšíře-

ní stanoviště informací o třídicí pracoviště u hlav-
ního vstupu do FNO.  
Za každým úspěchem stojí lidé… „Bez skvělé-
ho kolektivu bychom to vše nezvládli. A o tom, 
že zde panuje dobrá pracovní atmosféra, svědčí 
i výsledky výzkumu spokojenosti zdravotnických 
zaměstnanců FNO v roce 2012. Naše oddělení  
v něm dosáhlo nadprůměrného výsledku – sou-
hrnná spokojenost se oproti roku 2010 zvýšila  
o 4 procenta a je nyní na hodnotě 89,1 procenta. 
Jistě má na tom svůj podíl rekonstrukce oddělení. 
Interpersonální vztahy jsou na velmi dobré úrovni, 
převládá demokratický styl řízení. Zaměstnancům 
velmi záleží na dobrém pocitu v práci a na dobrém 
výkonu své práce,“ pokračuje primář oceněného 
oddělení a dodává: „Máme za sebou několik let 
tvůrčí práce na projektu přestavby a několik let 
práce v náhradních prostorách. Obojí bylo spojeno 
s vysokými nároky na psychiku, trpělivost a vstříc-
nost a za to patří velký dík jak zaměstnancům, tak 
i pacientům. Hluboce si vážíme podpory vedení 
naší nemocnice a spolupráce se všemi klinikami 
a odděleními. Věříme, že vynaložené úsilí, čas  
a nemalé finanční prostředky přinesou očeká-
vaný výsledek. Do budoucna bych OCP přál ne-
jen digitalizaci dispečinku urgentního příjmu pro 
datovou komunikaci s přednemocniční péčí, ale 
rádi bychom také zintenzivnili přípravu pracoviště  
v rámci krizové připravenosti (CBRNE problemati-
ka) a rozvíjeli krizovou intervenci v programu CISM 
(Critical Incident Stress Management). Ve spolu-
práci s ostatními pracovišti FNO musíme upřesnit 
triážní kritéria pro třídění pacientů dle akutnosti 
a připravit se na plánované rušení LSPP v okolí. 
Děkuji proto všem, kteří nám pomáhají, drží palce 
a spolupracují s námi. I v dnešní době, kdy se si-
tuace ve zdravotnictví často mění, nepřestáváme 
na našem oddělení myslet na slova jedné přísahy: 
Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si 
vážit. Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve 
prospěch nemocného. Když tuto přísahu dodržím 
a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém 
umění skromně dopředu postoupím. Bonum ae-
groti suprema lex.“
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V lednu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

MUDr. Josef Srovnal
Mgr. Svatopluk Koval
MUDr. Henryk Fikoczek
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Jarmila Zacpalová
Jaroslava Václavíková
Jan Kazimír
Dagmar Kusynová
Libuše Kretová
Ivana Bubová
Ing. Ivana Sedláčková
Anna Švecová

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

Inzerce zdarma
n	Pronajmu byt 1+1 na Hlavní třídě v Ostravě-

-Porubě, kompletně zařízený starším nábytkem. 
Volný ihned. Kontakt: 604 151 192.

n	Pronajmu byt 2+1 v os. vlastnictví, 5. obvod Po-
ruba, 1. patro, nezařízený, volný od února 2013. 
Více informací: 777 171 125.

n	Prodám RD 3+1 + podkroví ve Vřesině u Ostra-
vy. Dům je podsklepený, má plastová okna. Za-
hrada, garáž. V blízkosti MHD. Atraktivní lokalita. 
Cena: 2 150 000 Kč.

 Kontakt po 17. hodině: 737 355 089.

n	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 pane-
lu. Dům po celkové revitalizaci, nová střecha. 
Nájem 4000 Kč pro 4 osoby. Klidná lokalita, 
dobrá dostupnost MHD, blízko školka, škola.  
Cena 550 tisíc Kč. Kontakt: 737 373 925.

n	Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 3+1  
v ulici Zdeňka Vavříka v Ostravě-Bělském Lese. 
Byt má rozlohu 68 m2 a nachází se v 6. patře 
panelového domu po částečné revitalizaci. Kou-
pelna a WC odděleně – zděné jádro. K dispozici 

balkon. Veškerá občanská vybavenost v blízkosti 
– MHD, škola, školka, obchody aj. Kauce je ve 
výši 2 měsíčních plateb (potřeba uhradit při pod-
pisu smlouvy). K dispozici ihned. Cena: 8000 Kč/
měsíc + plyn a elektřina. Kontakt: 724 991 456.

n	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, 
zateplení, plastová okna. Pěkné prostředí. Měsíč-
ní nájem 2800 Kč. Cena dohodou, volný ihned. 
Možnost prohlídky. Bližší info: 604 182 546. 

n	Pronajmu plně vybavené byty: 1+1 či 2+1  
v Ostravě-Porubě. Byty jsou v klidné lokalitě, s 
plnou dostupností. Cena: 1+1 za 6500 Kč včetně 
služeb, 2+1 za 8800 Kč včetně služeb. Kontakt:  
605 917 046, e-mail: MNMK@seznam.cz.

n	Pronajmu 1+1 v rodinném domě v Klimkovicích. 
Zařízený, za 6 tisíc Kč. Kontakt: 604 600 998.

n	Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Porubě, ul. Kopec-
kého, 5. patro, výtah, zčásti zařízený, volný od 
ledna 2013, bližší informace na tel. 605 561 589.

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

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

„Ty se máš. Sedíš si tu a čteš,“ slýchají často informátorky
Pokračování ze strany 1
Ale oni už nevidí, že studuji například rozpis služeb 
lékařů, změny na odděleních a jiné, abych měla 
aktuální informace,“ říká s úsměvem sympatická 
Jarmila Trnkalová, informátorka dětské kliniky. Ta 
se zde střídá ještě se třemi kolegyněmi, a to po 
dvanáctihodinových směnách. Provoz na těchto 
informacích je 24hodinový stejně jako na infor-
macích u hlavního vchodu do nemocnice. Jen 
na poliklinice se pracuje pouze od 6 do 18 hodin. 
Všechny informátorky musejí být vzájemně zastu-
pitelné. „Denní směna je u nás vždy náročnější 
kvůli práci s lidmi, kteří k nám přicházejí, noční pak 
v souvislosti s telefonáty. Lidé totiž volají hlavně 
v noci. Volají například proto, že měli domluvený 
hovor s někým blízkým a on se nehlásí, nebo že 
manžel nedorazil domů, že se necítí dobře a tak 
dále. Stává se, že v noci umře doma někdo blíz-
ký a ostatní neví, co si počít, tak nám také volají. 
Ale volají nám i vtipálkové, aby se zeptali, v kolik 
jim jede vlak a podobně. A někteří lidé jsou prostě 
jen ve stresu a potřebují se vypovídat. Odpoled-
ní telefonáty jsou většinou v duchu objednávek, 
ty přepojujeme na patřičná oddělení, často volají 
příbuzní hledající své blízké. Ty můžeme vyhledat 
v počítačovém systému, pokud k tomu ovšem pa-
cient dal souhlas. Pokud ne, musí nám příbuzní 
dát bližší informace o tom, na které klinice by se 
mohl nacházet a my je pak přepojíme. Denní smě-
ny jsou hlavně o komunikaci s přicházejícími klien-
ty, kteří jsou objednaní na vyšetření nebo přímo k 
hospitalizaci a často netuší ani na jaké vyšetření, 
ani na jaké oddělení. Odpoledne podáváme infor-

mace návštěvám a často našich služeb využívají  
i rodiče, kteří se dozví, že jim tady přivezli dítě a hle-
dají je. To jsou pro nás nejhorší okamžiky. Rodiče 
jsou ve stresu, bojí se, prožívají obrovskou tragédii 
a my s nimi musíme umět komunikovat a musíme 
se snažit je uklidnit a alespoň trochu jim pomoci,“ 
pokračuje paní Jarmila. Ta do nemocnice nastou-
pila po mateřské v roce 1987 do prádelny, od roku 
2010 je informátorkou. „V prádelně to bylo hodně 
fyzicky náročné, práce informátorky je náročněj-
ší na psychiku. Občas si však říkám, že pracovat  
v prádelně bylo jednodušší, ale neměnila bych.  
A to ani přesto, že čas od času na mě někdo 
ve stresu a strachu o svého blízkého křičí. Je to 
pochopitelné a k této profesi to prostě patří. Na 
druhé straně ještě pořád existují lidé, kteří umí za 
informaci poděkovat,“ dodává na závěr paní Trn-
kalová. 
Podobné zkušenosti s lidmi má i Eliška Tichá, 
která v nemocnici jako informátorka pracuje již se-
dmnáctý rok. Najdete ji nejčastěji na informacích  
u hlavního vchodu do nemocnice. „Tady je živo 
celý den, ve dne i v noci. Ráno kolem šesté při-
cházejí pacienti na plánovaný příjem, předáváme 
klíče zdravotnickému personálu, řešíme poštu, 
rozdáváme pagery lékařům. Během dopoledne 
pak přicházejí lidé do ambulancí. Kolem poledne 
bývá asi největší klid a pak už se hrnou návštěvy. 
A klid není ani v noci, protože je zde pohotovost. 
Kromě toho měníme lidem peníze do automatů 
na regulační poplatky, případně prodáváme tyto 
kupony. Řešíme i faktury za pobyt v nemocnici  
a další. A do toho nám neustále zvoní telefon. 

Práce je zde opravdu dost,“ říká paní Eliška, které 
nedělá problém neustálá komunikace s lidmi. Na-
opak. Má svou práci ráda. A když potřebuje dobít 
energii, vyrazí si sama bez muže a bez dětí na do-
volenou. „Manžel se mnou nemůže jezdit ze zdra-
votních důvodů a děti už jsou velké, a tak jezdím 
sama nebo s kamarádkou a je to úžasné odreago-
vání.“ Podle paní Elišky se i práce informátorek 
léty změnila. „Dříve jsme opravdu hlavně informo-
valy, dnes jsme i spojovatelky, vybíráme různé po-
platky a máme spoustu jiných povinností. Nejvíce 
se ale změnili samotní lidé. Dnes jsou nervóznější, 
podrážděnější a uspěchanější,“ dodává na závěr 
paní Tichá. A co trápí všechny informátorky asi 
nejvíce? Pozdní předávání informací o změnách 
v nemocnici přímo z jednotlivých oddělení. Čím 
svědomitěji budou jednotlivé kliniky a oddělení  
v předstihu informovat přímo informátorky o tom, 
že se například mění pracovní doba na ambulanci, 
nebo se stěhuje některé oddělení, či přichází nový 
lékař a podobně, tím kvalitnější práce informáto-
rek bude. Lenka Hatlapatková


