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Reakreditaci jsme zvládli se ctí

Fakultní nemocnice Ostrava má za sebou nároč-
nou reakreditaci podle systému kvality Joint Com-
mission International (JCI), která probíhala od 10. 
do 15. června na všech pracovištích nemocnice. 
Po šestidenním maratónu oznámila mezinárodní 
akreditační komise JCI, že naši nemocnici dopo-
ručí k tomu, aby byla i nadále oprávněna prezen-

tovat se prestižním mezinárodním certifikátem 
kvality JCI. „Děkuji všem zaměstnancům nemoc-
nice, kteří se na reakreditaci zodpovědně připravili  
a samotný její průběh zvládli se ctí,“ skládá MUDr. 
Svatopluk Němeček, MBA, ředitel nemocnice, po-
klonu celému týmu. 
 Pokračování na straně 3

Klinika hematoonkologie FNO směřuje  
ke získání statutu hematoonkologického centra
Klinika hematoonkologie, která ve Fakultní ne-
mocnici Ostrava v březnu 2013 vznikla z Ústavu 
klinické hematologie FNO, má mnohem vyšší am-
bice. Cílem je získání statutu hematoonkologické-

ho centra, které by se tak stalo osmým centrem 
svého druhu v republice a jediným v Moravsko-
slezském kraji.
 Pokračování na straně 3

Slavili jsme  
Den dárců
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava se  
v pátek 14. června připojilo ke světovému Dni dár-
ců. ,,Naše centrum se k této akci připojuje každo-
ročně. Je to den, kdy oceňujeme dárce za jejich 
věrnost," říká Ing. Tomáš Oborný, MBA, tiskový 
mluvčí FNO a dodává, že zde kromě jiného  byly 
zastoupeny všechny velké zdravotní pojišťovny  
a samozřejmě i Červený kříž.
 Pokračování na straně 2

První edukační centrum svého druhu v republice

Už v příštím roce by na půdě Fakultní nemocnice 
Ostrava mělo začít, pod odbornou garancí doc. 
MUDr. Leopolda Plevy, CSc., fungovat edukační 
centrum, které bude sloužit k prakticky orientova-

nému vzdělávání vysokoškolských a středoškol-
ských studentů, včetně studentů postgraduálního 
studia, a lékařů v rámci předatestační přípravy. 
Edukační centrum bude přístupné rovněž přísluš-
ným technickým oborům (IT-technologie, materiá-
ly, biomechanika, biomateriály, bioinženýrství, na-
notechnologie atd.). Vznik centra finančně podpoří 
město Ostrava z přidělených evropských dotací.
„Jde o unikátní interdisciplinární edukační pro-
jekt zaměřený na praktickou výuku,“ zdůrazňuje 
MUDr. Václav Procházka Ph.D., MSc, náměstek 
ředitele FNO pro vědu a výzkum, s tím, že se jed-
ná o společný projekt Fakultní nemocnice Ostrava 
jako koordinátora a garanta projektu, Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ostrava a Lékařské 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. „Tento 

projekt, který je mimo jiné založen na přímém pro-
pojení operačního sálu s multimediálními učeb-
nami umožňujícími prakticky zaměřenou výuku, 
je výjimečný nejen v rámci Moravskoslezského 
kraje, ale i celé republiky.“
Vznik edukačního centra je zásadním krokem ve 
zkvalitňování přípravy zdravotnického personálu. 
„Chceme, aby zdravotnický personál i studenti 
měli přístup k moderním technologiím, inovacím 
ve způsobu léčby a získali zručnost a jistotu při po-
užívání nových nástrojů,“ vysvětluje doc. MUDr. 
Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického 
centra FNO. „V centru se budou také konat kurzy, 
semináře a konference na národní i mezinárodní 
úrovni.“ 
 - gl -

První ostravské urologicko- 
-neurologické sympózium – 

článek o úspěšné a především 
přínosné akci naleznete  

na straně 7.

Publikační činnost má ve FNO 
neustále vzrůstající tendenci.  

Více informací přinášíme  
na straně 5.
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Lékařská fakulta OU informuje

Informace  
o personálních 
změnách
Na základě výsledků výběrových řízení byli 
ředitelem FN Ostrava jmenováni:
n MUDr. Renáta Poláčková do funkce 

primářky oddělení neonatologie, a to s 
účinností od 1. 7. 2013.

n MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, do funk-
ce primáře Kardiochirurgického centra 
FNO, a to s účinností od 4. 6. 2013.

Ing. Petra Tomanová, Ph.D.
náměstkyně ředitele pro personální řízení

Slavili jsme Den dárců
Pokračování ze strany 1
V současné době má Krevní centrum FNO  
v registru zhruba 13 500 lidí. Krev, ale i plazmu  
a krevní destičky všech skupin však potřebuje stále,  
a tak s otevřenou náručí vítá každého prvodárce 
ve věku od 18 do 60 let. ,,Rádi bychom upozornili 
na to, že krev mohou oproti dřívějším letům daro-
vat například i alergici, kteří nejsou trvale léčeni  
a v době darování nemají příznaky alergie," vysvět-
luje Naděžda Kalužová z Krevního centra FNO.
 Pro každého dárce krve, plazmy nebo krevních 
destiček připravilo na tento den dárkové poukazy 
v hodnotě 200 korun ostravské obchodní centrum 

Avion Shopping Park, které s Krevním centrem 
FNO spolupracuje i při kampani na získávání pr-
vodárců. ,,Víme, že krev je tekutina nejcennější, 
proto jsme se rozhodli aktivity Krevního centra 
FNO obecně podporovat. Například právě v rám-
ci této kampaně věnujeme každému aktivnímu 
návštěvníkovi krevního centra, který v době od 
začátku června až do konce září přivede nového 
prvodárce, dvousetkorunovou poukázku. Tu mo-
hou uplatnit ve většině našich obchodů," dodává 
Kateřina Ježková, ředitelka Avion Shopping Parku 
v Ostravě.
 - hal -

Dobrovolní hasiči darovali krev
V máji se to v Krevním centru FNO doslova hem-
žilo hasiči. Ti si totiž díky své profesi možná více 
než kdokoli jiný uvědomují, jak důležitou tekutinou 
krev je a jak moc záleží na tom, aby jí bylo do-
statek. Přes třicet dobrovolných hasičů z Ostravy  
a okolí, z toho osm žen a sedm prvodárců, tak da-
rovalo krev právě ve FNO, a to již poněkolikáté. 
Akce se totiž stala tradicí a kromě FNO probíhá 
i v dalších okresech Moravskoslezského kraje.  
V loňském roce se zapojilo celkem 165 dárců,  
z toho 70 prvodárců.  K nejaktivnějším dárcům 
patří mezi dobrovolnými hasiči Bohumil Kokeš  
z SDH Dolní Lhota se 140 odběry, Vít Adámek  
z SDH Proskovice se 71 odběry a David Rožaš  
z SDH Nová Ves s 50 odběry.

Seminář Představení Centra biostatistiky OU
V rámci společné strategie Lékařské fakulty OU 
a Fakultní nemocnice Ostrava, zaměřené na zvy-
šování vědecko-výzkumného potenciálu, připravi-
la LF OU ve spolupráci s FNO seminář s názvem 
Představení Centra biostatistiky OU. Semináře, 
který se konal 7. května v přednáškové místnosti 
onkologické kliniky, se zúčastnilo přibližně 45 pra-
covníků nemocnice, univerzity a zástupců Zdra-
votního ústavu se sídlem v Ostravě. 
Po úvodním slovu prof. MUDr. Romana Háj-
ka, CSc., proděkana pro vědu a výzkum LF OU,  
a MUDr. Václava Procházky, Ph.D., MSc., ná-
městka ředitele nemocnice pro vědu a výzkum, 
seznámila Ing. Hana Tomášková, Ph.D., účastníky 
s projektem, jehož cílem je vybudovat Centrum 
biostatistiky FNO.
Jedná se o projekt Institucionálního rozvojového 
programu, do kterého jsou zapojeni tři partneři 
univerzity - Lékařská fakulta OU, Ústav pro vý-

zkum a aplikace fuzzy modelování a přírodovědec-
ká fakulta. Cílem je vytvořit tým odborníků, který 
bude poskytovat pracovníkům univerzity a zdra-
votnických zařízení služby v oblasti zpracování dat, 
statistické analýzy a data miningu. Mělo by jít jak 
o servisní služby, tak o partnerství ve výzkumných 
projektech.
Poskytované služby:
n	konzultace a spolupráce na přípravě projektů,
n	edukace pracovníků v oblasti statistického zpra-

cování dat,
n	statistické zpracování dat,
n	dlouhodobé úlohy: řešení problémů matema-

tického charakteru, zpracování obrazových 
informací, simulace, optimalizace, klasifikace, 
predikce apod.

Z projektu, který běží od 1. května 2013 do konce 
roku 2013, jsou pokryty mzdové náklady, náklady 

na technické a programové vybavení, náklady na 
vzdělávací akce a konference. Výhledově by cent-
rum mělo pokrýt své náklady na činnost vlastními 
získanými prostředky, prostřednictvím podílu na 
řešených projektech, výnosů z publikací a smluv-
ními vztahy.
Členové týmu mají bohaté zkušenosti v oblasti 
statistického zpracování zdravotnických dat. 
V současné době je tým tvořen 5 pracovníky, do 
budoucna se počítá s jeho rozšiřováním. 
Projekt Centrum biostatistiky OU byl také prezen-
tován na konferenci Globální problémy veřejné-
ho zdravotnictví 2013, která se konala ve dnech  
15. a 16. května v Ústavu epidemiologie a ochrany 
veřejného zdraví.

Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Sesterské neurologické 
sympozium
Dne 24. května pořádala Neurologická klinika 
FNO ve spolupráci s Neurologickou sekcí ČAS 
již druhé odborné setkání sester pracujících  
v neurologii. Obsahem odborných přednášek byla 
například problematika cévních onemocnění nebo 
psychologická a logopedická péče v neurologii. 
Zajímavou přednáškou byli posluchači seznámeni 
se systémem vzdělávání sester v Srbsku. Této 
akce se zúčastnilo na pět desítek sester a jiných 
odborníků pracujících s neurologickými pacienty.  
V letošním roce jsme uvítaly kolegyně ze Sloven-
ské komory sester, v čele s předsedkyní sekce 
neurologické Mgr. Elen Červeňákovou. Poděko-
vání patří přednášecím a celému organizačnímu 
týmu. Další vydařený ročník přispěl k předání 
odborných informací a otevření další spolupráce 
mezi slovenskými a srbskými sestrami pracujícími 
na neurologických pracovištích. 

Sidonie Matulová 
vrchní sestra

Kurz kognitivní rehabilitace 
Ve dnech 27. až 31. května proběhl ve spolupráci 
Centra pro kognitivní poruchy FNO, Neurologic-
ké kliniky FNO a Neurologické sekce ČAS první 
ročník kurzu kognitivní rehabilitace. Kurz byl určen  
všeobecným sestrám, ergoterapeutům, fyziote-
rapeutům a sociálním pracovníkům. Cílem teore-
ticko-praktického kurzu bylo seznámit posluchače  
s komplexním přístupem rehabilitace kognitivních 
poruch na podkladě postižení CNS, zahrnující pro-

blematiku neurologickou, psychologickou a ošet-
řovatelskou. Praktická část kurzu byla zaměřena 
na nácvik skupinové a individuální rehabilitace 
pacientů s kognitivními deficity. Účastníci kurzu 
obdrželi certifikáty a kreditní bodové ohodnocení 
jednotlivých profesních organizací.

Mgr. Petra Krulová
Centrum pro kognitivní poruchy
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Klinika hematoonkologie FNO směřuje ke získání statutu 
hematoonkologického centra
Pokračování ze strany 1

„K tomu, abychom zmíněný statut získali, musí-
me, zjednodušeně řečeno, splnit dvě podmínky. 
Léčit akutní leukémie intenzivní léčbou a provádět 
autologní transplantace. Změny pracoviště, kte-
ré chce dělat velkou hematologii, jsou mnohem 
komplexnější. Jde o to být nositeli pokroku v he-
matologii a jistotou pro regionální hematology, být 
schopni převzít komplikované stavy a nabízet vždy 
něco navíc. Myslím, že se nám to zatím daří,“ 
konstatuje prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., před-
nosta Kliniky hematoonkologie FNO. „Od ledna 

letošního roku se pořád něco děje. V prvním mě-
síci vzniklo lůžkové oddělení. Vedení nemocnice 
investovalo 28 milionů korun do stavebních prací, 
5 milionů korun směřovalo do vybavení. V únoru 
jsme nastartovali program myelodysplastického 
syndromu. Vznik kliniky i vytvoření centra pro léč-
bu amyloidóz se nám podařilo zvládnout během 
března a v červnu otevřeme biobanku nádorových 
tkání, společný projekt fakultní nemocnice a Lé-
kařské fakulty Ostravské univerzity. A připravuje-
me další programy.“
Vznik kliniky a následně také centra, které se 
mimo jiné bude věnovat i výzkumu a vývoji, je 

přínosný především pro pacienty z Moravskoslez-
ského kraje. „Z naší spádové oblasti museli paci-
enti s nutností hospitalizace na hematoonkologii 
v minulosti za léčbou dojíždět do vzdálenějších 
pracovišť v Olomouci a Brně,“ říká MUDr. Svato-
pluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava. „Věříme, že tento krok ustálí tok hema-
tologicky a hematoonkologicky nemocných paci-
entů ze severu Moravy a většina pacientů zamíří 
za kvalitní péči co nejblíže k domovu – do Ostravy. 
Zvýší se tak nejen komfort pacientů, kteří budou 
blíže svým rodinám, ale sníží to i jejich cestovní 
náklady."  - gl -

Reakreditaci jsme zvládli se ctí
Pokračování ze strany 1
Američtí auditoři, kteří centrále v Chicagu doporučili udělit nemocnici reakreditaci JCI, označili výsledek auditu za vynikající. „Všem děkuji za skvělou práci,“ 
pokračuje MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel nemocnice. „Bez úsilí a entuziasmu všech našich lidí bychom tak skvělého výsledku nedosáhli. Opět 
jsme ukázali, že jsme skvělá nemocnice.“
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Mou každodenní prací je výchova a vedení pacientů...
Edukační sestra musí mít neustále aktuální informace ve všech oblastech týkajících se jejího oboru a měla 
by být k dispozici nejlépe stále. Možná to zní nadneseně, ale ve skutečnosti to tak nějak opravdu je. 

Monika Hrdličková pracuje ve funkci edukační se-
stry v Diabetologickém centru Interní kliniky FNO 
od roku 2007, a jak sama říká, nejnáročnější je stá-
le držet krok s moderními technologiemi. Přede-
vším kvůli aplikátorům, senzorům, glukometrům  
a inzulínovým pumpám, jejichž použití musí po-
drobně vysvětlit každému uživateli, se musí vzdě-
lávat téměř nepřetržitě. 
,,Mou každodenní prací je výchova a vedení pa-
cientů, kteří se učí žít s inzulínem nebo s ním už 
několik let žijí, ale jejich zdravotní stav se jakkoli 
změnil, případě se změnila jejich léčba. Každý člo-
věk má svůj typ inzulínu, své dávkování a má svůj 
vlastní aplikátor nebo pumpu. Mou povinností je 
naučit ho správně vše používat a také rozpoznat, 
když není cokoli v pořádku,“ vysvětluje Monika 
Hrdličková. ,,Učím je také vlastní sebekontrole, 
jak a kdy si správně měřit hladinu cukru v krvi  
a v případě nutnosti je seznámím i s kontinuál-
ním monitoringem. Ten se provádí, když je paci-
ent dekompenzovaný nebo lékař potřebuje zjistit 
podrobnosti o jeho glykémii. Klientovi zavedeme 
senzor, který podrobně monitoruje glukózu v krvi 
sedm dní, a dáme mu přijímač, pomocí něhož vidí 

Šestý ročník konference  
Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013

Ve dnech 15. a 16. května proběhl na Lékařské 
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 6. ročník 
konference s mezinárodní účastí Globální pro-
blémy veřejného zdravotnictví 2013. Konferenci 
pořádá Ústav epidemiologie a ochrany veřejného 
zdraví LF OU. Konference byla spolufinancována  
z projektu Jesenius – centrum pro celoživotní 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty 
zdravotnických studií, CZ.1.07/3.2.07/02.0053 
(dnes Lékařské fakulty OU). Tento projekt je spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem a stát-

ním rozpočtem České republiky. 
Program konference byl jako každoročně rozdělen 
do čtyř pracovních částí podle oblastí oboru epi-
demiologie, každá sekce byla uvedena dvěma vy-
žádanými přednáškami od významných českých  
a zahraničních odborníků, kteří se zabývali aktuál-
ními problémy veřejného zdraví. Součástí progra-
mu byla i posterová sekce.
Na konferenci zaznělo celkem 32 přednášek, 
z toho 8 vyžádaných, a bylo odprezentováno  
9 posterů. Akce se zúčastnilo okolo 100 účastníků 

z České republiky i ze zahraničí.
Konference nepatří svým rozsahem k rozsáhlým 
kongresům, postupně si ale získává své příznivce 
a pomalu se stává tradicí. Je nám potěšením, že 
se k nám přednášející i ostatní účastníci rádi vra-
cejí. Pro organizátory je to čest a zároveň velká 
odpovědnost.
Organizátoři konference děkují všem partnerům, 
aktivním přednášejícím i ostatním účastníkům za 
podporu a přízeň. Již teď začínají přípravy sedmé-
ho ročníku. Těšíme se na setkání se zájemci o pro-
blematiku veřejného zdraví v příštím roce 2014. 

MUDr. Jana Povová a Ing. Hana Tomášková, Ph.D 
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví 

Lékařská fakulta OU

graf s různými hodnotami, jež lze dopředu nastavit 
a pravidelně doplňovat. Než odejde domů, musí 
znát všechny možné komplikace a musí vědět, co 
dělat, když bude mít pocit, že něco nefunguje tak, 
jak má.“ 
Monika Hrdličková nastoupila do FNO hned po 
ukončení SZŠ v Ostravě-Vítkovicích v roce 1989, 
a to na lůžkovou část Interní kliniky FNO. Po ab-
solvování mateřské dovolené v roce 1999 přešla 
na ranní směny v endokrinologické ambulanci  
a o osm let později se stala edukační sestrou  

v diabetologickém centru. ,,Tato změna vyžado-
vala další postgraduální studium v Brně, které 
jsem absolvovala v letech 2007 až 2010 a vloni 
jsem ukončila akreditovaný kurz edukace pacientů  
v IKEM. Pravidelně se zúčastňuji seminářů a často 
i přednáším. V tomto oboru je vzdělávání na kaž-
dodenním pořádku,“ dodává paní Monika. Ta při 
své práci považuje za velmi důležité získání důvěry 
klienta. ,,Lidé, kteří zjistí, že si mají začít píchat in-
zulín, mnohdy panikaří a ve chvíli, kdy jim popisuji, 
co mají dělat, mě ani neposlouchají. Snažím se 
proto toho člověka zaujmout tak, aby se sám zapo-
jil a kladl otázky on. V případě, že vedu monolog, 
vím už dopředu, že mi pacient brzo zavolá nebo 
přijde na reedukaci. Psychika je prostě stěžejní. 
Často se setkávám i s obavou z píchnutí. Když vy-
cítím, že klient má strach si sám inzulín píchnout, 
zkusíme to naprázdno. Většinou hned zjistí, že to 
nebolí, a pak už se lépe soustřed. V případě, že 
jsou pacienti v nemocnici hospitalizováni, dělám 
zpětnou kontrolu a ptám se jich, jak jim to jde, jest-
li se nepotřebují na cokoli ještě zeptat. Klientům, 
kteří hned po edukaci odcházejí domů, nabízím 
telefonickou konzultaci, aby byli klidnější.“ V po-
sledních letech paní Monika mnohem častěji edu-
kuje také ženy s těhotenskou cukrovkou. ,,Není to 
tím, že by přibylo těhotných žen s cukrovkou, ale 
tím, že se zpřísnily tyto testy a budoucí maminky 
hlídáme už při sebemenším zvýšení cukru v krvi,“ 
dodává na závěr paní Hrdličková.

 Lenka Hatlapatková

V ošetřovatelské praxi zdravotních sester hraje edukační činnost důležitou roli. Sestry představují 
první linii péče o pacienty, jsou vlastně prvními kontaktními osobami v komunikaci mezi lékařem 
a člověkem, který navštíví ordinaci. Proces edukace se v současné době považuje za jeden ze 
základních pilířů efektivní léčby, neboť řada otázek a problémů souvisejících s nemocí je mnohdy 
dána nedostatečnými vědomostmi pacienta, často jeho neporozuměním a postojem k chorobě,  
a z toho pramenící neochotou k dodržování terapeutických a ošetřovatelských doporučení. Ukázalo 
se, že pokud je pacient na odpovídající úrovni informován o svém zdravotním stavu a obeznámen  
s léčebným režimem, je mnohem větší pravděpodobnost, že bude léčba úspěšnější.
 (Zdroj: publikace Edukační činnost sestry, autor Marcela Svěráková)
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Ve Fakultní nemocnici Ostrava se neustále navy-
šuje počet výstupů z publikační činnosti (viz přilo-
žený graf a tabulka). Tento fakt je velmi pozitivní 
mimo jiné i proto, že růst publikační činnost ne-
mocnici umožňuje další rozvoj výzkumu a vývoje  
a přináší nemalé finanční prostředky.
„Na základě získání rivových bodů, které jsme 
díky výstupům z publikační činnosti vykázali na 
Radě vlády pro vědu a výzkum, nemocnice loni 
obdržela zhruba 14 milionů korun, v letošním roce 
je tato částka ještě o dva miliony vyšší,“ komen-
tuje úspěšný výsledek MUDr. Václav Procházka, 
Ph.D., MSc, náměstek ředitele FNO pro vědu  

a výzkum. „Tato částka 
nám umožnila nastar-
tování vnitřních gran-
tových projektů a insti-
tucionálního výzkumu,  
v podstatě vnitřní soutě-
že, z níž v letošním roce 
vzešlo 25 projektů. Mezi 
nimi jsou i čtyři projekty 
s investičním záměrem. 
Jde o velice kvalitní pro-
jekty, které jsou důleži-
tým nástrojem pro další 

rozvoj výzkumu v naší fakultní nemocnici.“ 
Vnitřní soutěže se zúčastnila řada pracovišť, mezi 
nimi například chirurgie, onkologie, neurologie, 
hematoonkologie a celá řada dalších. „Kvalita  
a rozsah výzkumných programů se odráží v ná-
sledném rozdělení finančních prostředků,“ pou-
kazuje na jednu z rovin motivace MUDr. Procház-
ka a dodává, že růst publikační činnosti vede jak  
k rozvoji projektů zaměřených na vědecko-vý-
zkumnou činnost, tak ke stimulování další pub-
likační činnosti. „Ve spolupráci se zahraničním 
editorem SanFrancisco Edit se nám daří dostat 
publikace do zahraničních časopisů s vysokými 
impakty. Rád bych poděkoval všem kolegům, 
kteří se intenzivně snaží prohlubovat vědecko-vý-
zkumnou činnost v naší nemocnici.“ - gl -

Publikační činnost má neustále vzrůstající tendenci
Rok
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Stavební zkoušky máme za sebou
Vůbec nejdelší a nejnáročnější rekonstrukce za 
provozu v dějinách FNO - rekonstrukce všech 
prostorů oddělení centrálního příjmu (OCP), která 
byla oficiálně zkolaudována a ukončena koncem 
loňského roku, významně zasáhla do života všech 
zdejších zaměstnanců. Ti mají za sebou tři nároč-
né roky plné změn. A přestože stavební práce ofi-
ciálně skončily v roce 2012, ještě počátkem letoš-
ního roku zde pozorný návštěvník mohl sledovat 
drobné dolaďovací práce. Upravovaly se otěrové 
zóny, přidávaly ochranné lišty, umisťovaly police... 
Která část rekonstrukce byla právě pro zaměst-
nance nejnáročnější? Nejen o tom jsme si povídali 
s Bc. Marií Hegarovou, vrchní sestrou OCP.
,,Každá část rekonstrukce byla specifická a zatě-
žovala daný úsek OCP, nelze tedy určit konkrétní 
etapu. Nejnáročnější byl zcela určitě čas trvání 
rekonstrukce - bezmála tři roky. Velmi těžké bylo 
pro nás také období nejistoty v lednu 
2012, kdy se původní stavební firma 
Eiffage dostala do insolvence."
Hlavní přínosy rekonstrukce? 
,,Zřízení centrálního rozvodu medici-
nálních plynů, monitorace pacientů 
i v rámci ambulancí konzervativních 
oborů a rozdělení  akutních pracovišť 
a čekáren, včetně barevného rozliše-
ní. Personál vnímá zlepšení i v tom, že 
pracuje v nových moderních prosto-
rech, které jsou vybaveny nejnovější přístrojovou 
technikou. Velkým přínosem je rovněž denní míst-
nost pro zaměstnance ambulancí konzervativních 
oborů, kompletně vybavená převazovna, zákroko-
vý sál a sádrovna."
Co vám po rekonstrukci nejvíce usnadňuje práci? 
,,Bezesporu expektační lůžka, díky nimž můžeme 
poskytnout  pacientům veškerou ošetřovatelskou 
péči, a také  dekontaminační místnosti pro celko-

vou očistu pacientů. Moc nám pomáhají 
rovněž drobnosti jako myčky podložních 
mís nebo desinfektor. Hrdí jsme i na 
konsiliární místnost, kterou plně využí-
váme."
S čím jste se naopak museli takzvaně 
poprat? 
,,Nové prostory nám přinesly i novou 
organizaci práce, s níž jsme se museli 
vypořádat, včetně přechodu na dvanác-
tihodinové směny." 
V čem je nyní OCP doslova NEJ? 
,,Zcela jistě v multioborové spolupráci, 
která je zde na velmi vysoké úrovni, 
a v péči soustředěné přímo k pacien-
tovi. Máme dostatečný prostor pro manipulaci  
s pacientem, včetně blízkosti heliportu a pracoviš-
tě zobrazovacích metod." 

Kolik je nyní ve vašem oddělení zaměstnanců? 
,,Po rekonstrukci došlo k navýšení o 11 lidí. Nyní 
má OCP celkem 103 zaměstnanců, a to 5 léka-
řů, 46 sester, 4 zdravotničtí asistenti, 45 sanitářů  
a 3 referenti.
Je něco, na co dnes už vzpomínáte s úsměvem?    
,,Určitě na příhodu, která se stala  při vystěhová-
vání ambulancí operačních oborů. Pan údržbář, 
který demontoval umývadla, si díky stavebnímu 

hluku nevšiml, že dveře, kterými vstoupil do am-
bulancí, rychlá stavební parta uzavřela sádrokar-
tonem. Všichni měli plné ruce práce a teprve za 

nějakou dobu, kdy jsme potřebovali 
další pomoc pana údržbáře, jsme jej 
hlasitě volali. Jaké bylo naše překva-
pení, když se jeho hlas ozýval za nově 
vniklou sádrokartonovou stěnou. Ven 
vedla pouze jediná cesta oknem. Tu 
však s ohledem na rozměr manipu-
lačního vozíku, který měl s sebou, 
nemohl využít. Vše dopadlo nakonec 
dobře. Sádrokarton firma demontova-
la, a tím byl problém neplánovaného 

uvěznění vyřešen."
Čeká vás v následujícím období ještě nějaká po-
dobná „zkouška“? 
,,Věřím, že stavební zkoušky již máme za sebou, 
ať si je užije někdo jiný. V nejbližší době nás čeká 
společně s celou nemocnicí obhajoba reakredita-
ce JCI, pak dovolená v Jugoslávii a pak už jenom 
samá pozitiva."  
 Lenka Hatlapatková

OCP získalo ocenění nejlepšího pracoviště za rok 2012. 
A není divu. Přestože dnes už jsou příjmová oddělení a 
urgentní příjmy nedílnou součástí velkého počtu zdra-
votnických zařízení v ČR, Oddělení centrálního příjmu 
FNO si navždy zachová své prvenství – bylo totiž prvním 
zařízením tohoto typu v ČR! A navíc je po celá léta trvale 
jedním z vedoucích pracovišť na poli urgentní medicíny.
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při onkologickém oddělení kraj-
ské nemocnice, které vedl před-
nosta MUDr. Bruno Raffersberg, 
tzv. radioizotopové pracoviště. 
Jeho prvním šéfem se stal asis-
tent MUDr. František Beška, poz-
dější primář Onkologické kliniky 
Krajské nemocnice v Ostravě-Po-
rubě. Zakladatelem radioimunolo-
gické laboratoře tohoto pracoviš-
tě byl Ing. Milan Závada.
 Pod vedením těchto dvou nad-
šenců bylo toto pracoviště cíleně 
doplňováno mladými specialisty. 
Ti byli předem určeni jako per-
sonální základ oddělení nukleární 
medicíny krajské nemocnice, kte-
ré bylo v tuto dobu ve výstavbě.  
V průběhu krátkého času tak při-
byli lékař MUDr. Lubomír Mrhač 
a specialisté elektronik Ing. Ladi-
slav Dubroka, fyzik RNDr. Vojtěch 

Ullmann a farmaceut RNDr. Jan Pekárek. Radio-
isotopové pracoviště se nacházelo ve stísněných 
prostorách bývalé zámecké hospodářské budovy, 
bylo však jedním z mála v tehdejším Českosloven-
sku. Přístrojové vybavení bylo zpočátku poněkud 

skromné, zato však laboratoř RIA metod byla na tu 
dobu vynikající a vydobyla si v republice vysokou 
prestiž. Mnohé přístroje a zařízení zde také vzni-
kaly „na koleně“ – amatérsky, přesto však často 
s profesionální úrovní. Příkladem může být radio-
izotopový profilograf, který byl schopen sledovat 
kontury páteře, a tak eliminovat chyby způsobené 
rozdílem vzdálenosti. 
Je tomu právě 40 let, co se v létě 1973 toto praco-
viště „radioizotopů“, jak bylo často označováno, 
po dostavění a předání budovy v Ostravě-Porubě 
přestěhovalo do nových prostor. Bylo to jedno  
z prvních oddělení v areálu nově vznikající krajské, 
později fakultní nemocnice v Porubě. V nových 
prostorách a po doplnění personálu se změnilo na 
největší a nejlépe vybavené pracoviště nukleární 
medicíny, které v té době bylo v republice. Již po 
měsíci bylo toto oddělení schopno plného pro-
vozu, což bylo nepochybně výsledkem intenzivní 
přípravy základů jednotlivých specialistů v Pasko-
vě. Nový přednosta MUDr. Josef Kuba, CSc., se 
svým mladým týmem zahájil první kapitolu oboru 
nukleární medicíny v komplexu rodící se krajské 
nemocnice s řadou inovací, výzkumem a vývojem 
nových odborných  metod.  To už je ale jiná kapi-
tola historie…

MUDr. Lubomír Mrhač

Při pečlivém skládání střípků historie dnešní Fa-
kultní nemocnice Ostrava by neměl být opomenut 
zajímavý vznik a vývoj současné Kliniky nukleární 
medicíny FNO.
Před 45 lety, tedy v roce 1968, vzniklo v Paskově 

Vyšetření ledvin - izotopová nefrografie bylo nejčastějším vyšetře-
ním na „radioizotopech“ v Paskově. 

Prazáklady nukleární medicíny v Ostravě

Den melanomu využilo 620 lidí! 
Během Dne melanomu si 13. května nechalo vy-
šetřit kůži 620 lidí, z toho více než čtyři sta žen, 
zhruba o polovinu méně mužů a přes čtyřicet dětí. 
V ostravském Avion Shopping Parku je v mobil-
ních ordinacích během osmi hodin vyšetřili speci-
alisté kožního oddělení FNO. 
„Zájem o vyšetření kůže byl, stejně jako v minu-
lých letech, obrovský. Lidé zde čekali už od rána, 
v průběhu dne se tvořily i hodinové fronty. Tím se 
potvrzuje, že vyrazit s ordinacemi mezi lidi bylo ze 
strany FNO správné rozhodnutí,“ komentovala akci 
Kateřina Ježková, ředitelka obchodního centra. 

„Výbornou zprávou je, že naši lékaři nediagnosti-
kovali žádný melanom. Objevili však 26 atypických 
névů a 10 bazaliomů," uvedl Ing. Tomáš Oborný, 
MBA, tiskový mluvčí FNO. 
Že podobné preventivní akce mají smysl, potvrdi-
la i primářka kožního oddělení fakultní nemocnice 
MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D. „V posledních 
letech pozorujeme posun v tom, že lidé chodí na 
kontroly a mnohé nádory kůže se nám tak poda-
ří zachytit v úplných počátcích,“ řekla s tím, že 
v těchto případech mají pacienti velkou šanci na 
vyléčení.  - hal -

4. trilaterální sympozium očima studentů

Ve čtvrtek 25. dubna se studenti všeobecného 
lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity  
v Ostravě zúčastnili 4. trilaterálního sympozia  
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Musíme přiznat, že nás všechny upoutala již první 
přednáška pana profesora Dolečka na téma vá-

lečný stav z pohle-
du civilistů a lékařů. 
Touto přednáškou 
byla odstartována 
dopolední část sym-
pozia, ve které bylo 
prezentováno třináct 
zajímavých témat. 
Například pan docent 
Pleva nás zaujal svou 
přednáškou na téma 
bodná poranění srd-
ce a rovněž prezen-
tace pana podplukov-
níka Planky na téma 
střelba na prezidenta 
republiky byla velice 
poutavá. Dopolední 
blok byl zkrátka plný 

informací, které se student medicíny nemůže 
dozvědět jinou formou, než účastí na sympoziu 
tohoto rozsahu.
Odpolední blok byl ještě více zaměřen na mezi-
oborovou spolupráci a komunikaci. Ze všech de-
seti skvěle připravených a přednášených témat 

bych vybral dvě, které u nás vyvolaly největší zá-
jem. Byla to bezesporu přednáška paní inženýrky 
Nekvapilové o hromadném neštěstí na Lovepa-
rade 2010 a dále prezentace na téma simulace 
hromadné havárie, která vznikla ve spolupráci se 
studenty Lékařské fakulty OU.
Velice nás potěšilo, jak srdečně jsme byli přijati 
do kolektivu odborníků na takto vysoké úrovni. 
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat 
panu docentu Plevovi a paní bakalářce Segarové 
za pozvání na výborně zorganizované sympozi-
um. I přesto, že akce trvala od ranních hodin až 
do večera, všichni jsme se shodli na tom, že nám 
všem utekla jako voda a tento den patřil mezi jed-
ny z nejlépe strávených v náročném semestru.  
O účasti na další podobné vzdělávací akci by nikdo 
z nás neváhal, protože při dlouhém teoretickém 
studiu bylo toto sympozium skvělou motivační 
složkou před náročným zkouškovým obdobím. 
Všichni hodnotíme tuto akci jako nadmíru přínos-
nou, zvláště oceňujeme možnost získat informace 
také z jiných oborů, které však s medicínou úzce 
souvisejí a spolupracují.

Jakub Vysocký
student 3. ročníku všeobecného lékařství
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a léčbu demyelini-
začních onemocnění 
Neurologické kliniky 
Fakultní nemocnice 
Ostrava. „Roztrouše-
nou sklerózu provází 
různé komplikace, 
mnohé z nich jsou 
mezioborové. Právě 
potíže urologické-
ho charakteru patří  
k velmi častým prů-
vodním jevům, mnoh-
dy jsou prvním pro-
jevem roztroušené 
sklerózy nebo jejím 
jediným příznakem. 
Některé poruchy ve-
dou k inkontinenci, 
jiné k retenci moči. 

Proto je spolupráce nás, neurologů, s urology vel-
mi nutná, potřebujeme, 
aby urolog pacienta po-
drobně vyšetřil, určil typ 
postižení a vedl léčbu z 
urologického hledis-
ka,“ konstatuje MUDr. 
Zapletalová, která zrod 
sympózia uvítala. 
Neurogenní dysfunk-
ce dolních močových 
cest v současné době 
zásadně ovlivňuje kva-
litu života milionů lidí 
na celém světě, noví 
pacienti neustále přibý-
vají. „Tento problém se 
netýká jen velmi úzké 
a specifické skupiny 
lidí, ale zhruba 10 až 
15 procent populace,“ 

zdůrazňuje doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. „Roz-
hodně nelze ztotožnit pojem neurogenní měchýř 
s problematikou traumatického postižení míchy. 
Je třeba si uvědomit, kolik lidí je po cévních moz-
kových příhodách, kolik je léčeno v souvislosti 
s Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou 
sklerózou, kolika lidí se týká demence nebo po-
kles mozkové kapacity v důsledku stárnutí. My 
se nyní snažíme na jejich potíže dívat ze širšího 
úhlu pohledu a přispět k tomu, aby onemocnění 
pacienta bylo řešeno komplexně, tedy ve spolu-
práci s neurologem. Spolupráce s neurology má 
na našem pracovišti dlouhou tradici a je na velmi 
dobré úrovni. I proto jsme se chtěli o naše zkuše-
nosti a poznatky rozdělit s ostatními kolegy, což 
bylo podnětem k zorganizování prvního ročníku 
urologicko-neurologického sympózia v Ostravě. 
Myslím, že přineslo mnoho zajímavých myšlenek 
a příznivý ohlas, který jej provázel, naznačuje, že 
má smysl v podobných setkáních pokračovat i do 
budoucna.“  - gl -

1. ostravské urologicko-neurologické sympózium

Sekce neurourologie, urodynamiky a urogyne-
kologie při České urologické společnosti České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádala ve 
dnech 23. a 24. května 1. ostravské urologicko-
-neurologické sympózium. Tématem setkání byla 
problematika neurourologie. 
„Cílem sympózia bylo iniciovat širší mezioboro-
vou spolupráci mezi urology a neurology, podob-
ně jako tomu je například mezi urology a gyneko-
logy na poli gynekologické urologie,“ objasňuje 
zrod akce doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., primář 
urologického oddělení Fakultní nemocnice Ostra-
va, který stál v čele příprav sympózia. 
Sympózium bylo rozděleno na několik samo-
statných bloků, prostor dostala problematika 
roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, 
cévních mozkových příhod, stenóz páteřního 
kanálu, herniací intervertebrálních disků a peri-
ferních neuropatií. První blok, který byl zaměřen 
na roztroušenou sklerózu, otevřela MUDr. Olga 
Zapletalová, vedoucí Centra pro diagnostiku  

Celé sympózium probíhalo v uvolněné a přátelské atmosféře.

Odborné semináře pro praktické lékaře

V letošním roce opět pokračujeme v úspěšných 
cyklech akreditovaných seminářů pro praktické 
lékaře.  Ústředním tématem dubnového seminá-
ře  s mezinárodní účastí byla problematika léčby 
diabetické nohy s přednáškami především v ob-
lasti angiologie, podologie, protetiky a chirurgie.  

V rámci odborného programu vystoupili rovněž za-
hraniční odborníci z Indiana Vascular Biology and 
Medicine,  Dr. Brian Johnstone, Ph.D., a Dr. Keith 
L. March, Ph.D. Kolegové z USA představili mož-
nosti experimentální léčby za pomocí kmenových 
buněk, a to nejen léčby diabetické nohy. Lékaři 
byli seznámeni s výsledky testů v preklinické fázi 
a vizemi do budoucna. 
Vývoj těchto seminářů zaznamenává postupný 
růst zájmu ze strany praktických lékařů, pro kte-
ré jsou zajímavé svým zaměřením na konkrétní 
problematiku. Velmi jsou oceňovány přednášky, 
které pomáhají orientovat se ve specifické pro-
blematice konkrétního oboru. Pro obě strany jsou 
přínosem zpětné vazby, které mnohdy přímo na 
místě vyřešily případné požadavky, a dále jsou 
marketingově zacíleny na ostatní praktické lékaře.
Účast zahraničních odborníků byla podpořena 
projektem Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje Zapojení zahraničních odborníků do vědecko-
-výzkumných aktivit Fakultní nemocnice Ostrava 
(01551/2012/RRC). 

Mgr. Petr Rudzki
vedoucí útvaru marketingu

Imunitní trombocytopenie 
Klinika hematoonkologie uspořádala 6. června 
edukační seminář s názvem Imunitní trombocy-
topenie.  Seminář byl zaměřen na otázky spoje-
né s tímto získaným, imunologicky podmíněným 

onemocněním, pro které je charakteristický izo-
lovaný pokles počtu krevních destiček. Hlavními 
tématy, jež byla na semináři prezentována, byly 
léčba perzistující imunitní trombocytopenie, léč-

ba chronické imunitní trombocytopenie a dopo-
ručený postup terapie ITP na Klinice hematoon-
kologie FNO. 

Setkání provázela rozsáhlá neformální diskuse. 
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Inzerce zdarma
n	K prodeji nabízím originální švýcarskou bioptro-

novou lampu Bioptron Pro 1 se stolním stoja-
nem, typ PAG-990, novou, nepoužívanou. Pů-
vodní cena 59 990 Kč (nevhodný dárek), prodejní 
cena dle vzájemné dohody. Bližší informace:  
http://www.zepterclub.cz/produkty/bioptron-
-pro-1. Kontakt: 607 540 791.

n Nabízím pronájem řadového RD 180 m2 v Ost-
ravě-Svinově, Jižní svahy, 5+1, garáž, zahrada, 
terasa, technické zázemí, klidná lokalita. Dům 
je volný od 1. 7. 2013, cena pronájmu 12 000 
Kč + služby + poplatek za sjednání smlouvy. 
Tel.: 739 535 785.

n Pronajmu plně vybavený byt 1+1 s balkonem 
v Ostravě-Porubě. Volný od července. Cena 
6500 Kč včetně služeb. V případě zájmu volejte 
tel. č. 605 917 046, e-mail: MNMK@seznam.cz.

n Pronajmu/prodám 4+1, 130 m2 ,Ostrava 1, Tyr-
šova ulice, cihlový, 3. poschodí s výtahem,V-Z, 
SVJ. Kontakt: decathlon@post.cz.

n	Pronajmu/prodám 1+kk s lodžií, 29 m2, Trojano-
vice-Ráztoka, zvýšené přízemí, panel po rekon-
strukci domu i bytu. 

 Kontakt:decathlon@post.cz.
n Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 na Alšově ná-

městí v Ostravě-Porubě za 7500 Kč/měsíc. Kon-
takt : 736 627 792.

n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v ulici 
F. Čechury v Ostravě-Porubě. Byt se nachází 
v 6. patře ze 6 pater revitalizovaného domu, 
3 roky nová střecha. Celková rekonstrukce bytu. 
Součástí prodeje je nábytek na míru (vestavěné 
skříně, postele z masivu atd.). V koupelně zděné 
jádro a rohová vana. V ložnici lodžie. V blízkosti 
FNO, VŠB, Globus, škola, školka, dětské hřiš-
tě. Velmi klidná a krásná lokalita (les 5 minut od 
domu). Cena po domluvě. Tel.: 737 373 925.

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

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

V červnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

Bc. Věra Novotná
Věra Krupařová
Šárka Surovcová
Naděžda Drobková
Mária Fojtíková
MUDr. Jaromír Gumulec
Michaela Fáberová
Jarmila Sroková

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

Světový den RS 
Pacientská organizace Roska Ostrava uskutečnila 
22. května ve spolupráci RS centrem Neurologic-
ké kliniky FNO seminář ke Světovému dni roz-
troušené sklerózy. Tento seminář se konal v pro-
storách lázní Klimkovice, které svým technickým 
zázemím zcela vyhovují požadavkům takové akce. 
Odbornou záštitu převzala Fakultní nemocnice 
Ostrava a semináře se osobně zúčastnila náměst-
kyně ředitele FNO pro ošetřovatelskou péči Bc. 
Mária Dobešová. Díky úzké spolupráci s RS cen-
trem Neurologické kliniky FN Ostrava, které 
vede MUDr. Olga Zapletalová, byli pozváni 
přední odborníci z RS centra FNO a lékaři 
Sanatoria Klimkovice zabývající se léčbou 
a rehabilitací roztroušené sklerózy. Letos na 
seminář přijala pozvání i profesorka MUDr.
Eva Havrdová, CSc., která patří mezi uznáva-
né odborníky na léčbu roztroušené sklerózy 
v ČR. Díky přednáškám se mohla široká ve-
řejnost a pacienti dozvědět nové informace 
o tomto onemocnění a o činnosti pacientské 
organizace Roska Ostrava.
Nad touto vydařenou akcí převzal záštitu ná-
městek hejtmana Moravskoslezského kraje 
Ing. Jiří Martinek a generálním partnerem 

Světového dne RS byly AQUAKLIM, s.r.o., Sana-
toria Klimkovice .
Světový den RS navštívilo 195 účastníků, mezi 
kterými byli i zástupci zahraničních pacientských 
organizací ze Slovenska a Polska.
Velké poděkování patří Fakultní nemocnici Ost-
rava a RS centru Neurologické kliniky FNO, bez 
nichž bychom tento Světový den RS nebyli schop-
ni realizovat.

Předsedkyně Rosky Ostrava Naďa Nováková

Až do 16. července mohou návštěvníci Galerie 
Ametyst obdivovat díla ostravského malíře a so-
chaře Pavla Váchy, rodáka ze Zlína. Ten po absol-
vování studia designu a tvarování výrobků z plas-
tických hmot u K. Hofmana, F. Nikla, J. Kadlece 
a J. Jašky na SUPŠ v Uherském Hradišti pracoval 
jako návrhář v Olomouci a věnoval se i propagaci 
v Ostravě.  V roce 1985 se stal členem Unie 
výtvarných umělců a od té doby se malířství 
a sochařině věnuje naplno a profesionálně. Pavel 
Vácha se zaměřuje na volnou plastiku a malbu, pří-
ležitostně realizuje práce pro architekturu. Pracuje 

se dřevem, bronzem, cínem, kamenem i epoxi-
dem. Účastní se sympozií a za sebou má desítky 
výstav po celé republice i v zahraničí. A na co se 
návštěvníci Galerie Ametyst mohou těšit? ,,Vy-
stavuji zde několik olejomaleb především krajiny 
a dřevěné sochy. Zájemci tu najdou například siré-
ny, bludný balvan, galaxii, dva anděly a další," říká 
Pavel Vácha, který se při tvorbě svých děl nechá-
vá inspirovat životem a přírodou. K té má ve svém 
ateliéru v Jeseníkách opravdu blízko. Možná i proto 
ho v poslední době oslovila především práce se 
dřevem. Výstava Pavla Váchy je prodejní. - hal -

Dřevěné sochy i obrazy krajin


