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Porodnicko-gynekologická klinika FNO 
zaznamenala v červenci rekordní počet porodů

V červenci letošního roku zaznamenala Porod-
nicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice 
Ostrava historicky nejvyšší počet porodů v jed-
nom měsíci! „V červenci u nás porodilo 214 žen 
a narodilo se 220 dětí, z toho 44 novorozenců s 
hmotností pod 2500 gramů,“ konstatuje MUDr. 
Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, primář Porodnicko-

-gynekologické kliniky FNO. „Od ledna do konce 
července 2013 u nás porodilo již téměř 1300 žen. 
To je ve srovnání s loňským rokem zhruba o de-
set procent více. Jsme velmi potěšeni, že zájem  
o naši porodnici narůstá i přes pokles počtu po-
rodů v regionu a navzdory snižující se porodnosti  
v České republice.“  Pokračování na straně 3

Unikátní technika jaterní resekce je zaměřena na onkologické pacienty s četnými metastázami jater

V závěru srpna byla odborníky Chirurgické kli-
niky Fakultní nemocnice Ostrava jako první  
v republice provedena unikátní jaterní resekce 

Ostravský maraton
Neváhejte a zaběhněte maraton nebo půlmara-
ton! Reprezentujte Fakultní nemocnici Ostrava  
a navíc získejte pamětní medaili a pocit, že doká-
žete překonat sami sebe! Ostravský maraton se 
tentokrát poběží v Bělském lese v Ostravě-Zábře-
hu. Jeho dvaapadesátý ročník se koná 28. září,  
a protože i letos bude jeho součástí štafetový běh, 
již potřetí se ho zúčastní tým zaměstnanců Kliniky 
léčebné rehabilitace FNO. A ti už tradičně vyzývají 
k účasti na této akci také zaměstnance ostatních 
klinik. Štafeta má maximálně šest a minimálně pět 
členů, členové štafety nesmí běžet dva úseky po 
sobě. Další informace o závodu, možnost přihláše-
ní a mapu trati najdete na: 

www.ostravskymaraton.cz.

První operace velkých cév   
u nedonošeného novorozence   

v naší nemocnici – více na str. 4.

Osudy nemocničního prádla
Víte, že i prádelny, které perou nemocniční prádlo, 
musejí vlastnit patřičné certifikáty a pracovat po-
dle daných standardů? Nemocniční prádlo je zdro-
jem mnoha bakterií a manipulace s ním by měla 
být co nejjednodušší. Cesta, jak toho dosáhnout, 
tak jednoduchá ale není. I proto se Fakultní ne-
mocnice Ostrava rozhodla zhruba před třemi lety 
pro plný outsourcing při praní prádla. Nejenže si 
prádlo nechává prát externím subjektem, ale navíc 
prádlo není ani její, pouze si ho pronajímá...
„Nedávno jsme s kolegyněmi vzpomínaly, jak 
jsme dříve každý den třídily a počítaly špinavé prá-
dlo pro prádelnu, a naopak rozdělovaly a ukládaly 
prádlo čisté. Prováděly se pravidelné inventury  
a řešily chybějící či přebývající kusy prádla,“ vzpo-
míná vrchní sestra Otorinolaryngologické kliniky 
FNO Bc. Alena Pajurková. „Dnes je vše pro nás 
mnohem jednodušší, prakticky i časově. Špinavé 

prádlo házíme do barevně odlišených pytlů a více 
se nestaráme. Pytle následně “někdo“ odveze. 
Ráno se u dveří ozve zazvonění a na oddělení nám 
přivezou vozík s nažehleným čistým prádlem, kte-
ré si uložíme do skříně. Tím to pro nás končí. Zcela 
jsou odděleny osobní pracovní oděvy zaměstnan-
ců, ty s nemocničním prádlem nepřicházejí vůbec 
do styku. Po použití a odhození do jedné skříňky 
máme za pár dnů k dispozici opět své košile, hale-
ny, šaty atd. Jen otevřeme svoji skříňku a máme 
nachystáno. Ani si už nedovedeme představit, ko-
lik pilných rukou a práce za tím vším stojí. Není 
špatné občas zajít do prádelny a připomenout si 
to. Tam totiž můžeme také porozumět tomu, proč 
po nás stále někdo chce, abychom do prádla ne-
dávali, co tam nepatří, zkrátka jako doma. Tam si 
jen tak něco nezničíme! Aby se nám pak čisté ne-
mocniční prádlo vrátilo zpět, objednáme elektro-

nicky počty kusů, které potřebujeme na další dny. 
Zkrátka v mnohém se nám ulehčilo,“ pokračuje 
Bc. Pajurková.  
 Pokračování na straně 2

Čisté osobní pracovní oděvy musejí být vždy  
připraveny.

s názvem ALPPS, která je zaměřena na onkologic-
ké pacienty s četnými metastázami v obou jater-
ních lalocích. Vychází z transplantačních technik, 

kdy je živému dárci odebrán jaterní štěp, aby 
mohl být využit u pacienta s nefunkčními játry.
  Více na straně 3
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Lékařská fakulta OU informuje

Osudy nemocničního prádla

Pokračování ze strany 1
Takzvaný outsourcing praní prádla zajišťuje FNO 
společnost Renatex CZ, ta přímo v nemocnici zří-
dila vlastní systémové expediční středisko, které 
se nachází v přízemí monobloku, poblíž expedič-
ních ramp. Odtud pak vozy odvážejí velké kontej-
nery se špinavým prádlem do nedaleké prádelny  
a zpět přivážejí hromady čistého prádla.  

„Naše středisko má deset pracovnic, 
každá má svůj úsek. V pět ráno vyrá-
žejí všechny do technických prostorů, 
kde jsou uloženy kontejnery s pytli špi-
navého prádla. Zkontrolují, zda je vše 
řádně uloženo, že jim cestou nic ne-
vypadne, přikryjí kontejnerovou skříň 
speciálním potahem a vše svážejí dolů 
k rampě,“ popisuje průběh sběru prá-
dla Šárka Fryšerová, asistentka sys-
témových expedic. „Odpoledne nám 
pak z prádelny přivážejí podle našich 
objednávek čisté prádlo. To už máme 
roztříděné podle jednotlivých klinik, 
vše zkontrolujeme a společně s doda-
cím listem předáme vrchním sestrám. 
Zvlášť nám prádelna přiváží osobní 

pracovní oděvy, procedura je stejná – rozvážíme 
a rozdělujeme a ukládáme vše do určených pro-
storů. Zdravotnický i nezdravotnický personál má 
nárok na šest setů prádla, jen pracovníci kuchyně 
mají osm setů.“ Čas od času naleznou pracovníci 
na svém prádle vzkaz, že je třeba prádlo vyměnit, 
to je vzkaz, že se mají zastavit ve skladu expedi-

ce. „Nemocniční prádlo opravujeme a měníme 
automaticky, ale osobní prádlo si pracovníci mu-
sejí přijít vyměnit sem, aby si vyzkoušeli velikost, 
a zároveň musíme prádlo opatřit čipem. Měníme 
kus za kus. Důvodem výměny prádla často bývá 
jeho zabarvení od propisek a podobně. Stává se, 
že zaměstnanci zapomenou v kapse psací potře-
by, čipovou kartu na oběd, náplasti a jiné věci. 
Bohužel z kontejnerů na osobní prádlo už nelze 
nic vyjmout. Máme to takto zabezpečeno proto, 
že kontejnery jsou snadno dostupné. Ale když 
nám někdo zavolá, že právě vhodil do kontejneru 
oděv s propiskou nebo kartou, jsme jen rádi, že 
se ozval, protože to stihneme vytáhnout. Jinak se 
věci před praním nekontrolují.“ 
Služba, jež značně zjednodušila práci především 
sestrám, má však svá pravidla, která je nutné do-
držovat. „Renatex prádlo nemocnici neprodává, 
pronajímá ho, a to i osobní pracovní oděvy. Nikdo 
ze zaměstnanců proto prádlo nemůže nosit na vy-
prání domů, to ještě čas od času musíme někte-
rým zaměstnancům připomínat,“ dodává na závěr 
paní Fryšerová. 

Lenka Hatlapatková

Stačí jen otevřít skříňku a vyzvednout si čisté prádlo.

Rok podstatný pro prodloužení akreditace oboru Všeobecné lékařství 
Již čtvrtým rokem jsme pod hlavičkou Lékařské 
fakulty OU zahájili akademický rok jako první ze 
všech fakult Ostravské univerzity v Ostravě, kon-
krétně již 9. září. Jako každoročně se tímto dnem 
definitivně uzavřely dveře některým ještě dou-
fajícím uchazečům o studium, protože šlo o den 
uzavření poslední části přijímacího řízení. Z celko-
vého počtu 3032 platných přihlášek bylo přijato 
maximálně 20 procent uchazečů, a to na základě 
přijímacích testů, jež proběhly v druhé polovině 
června.
Do prvních ročníků bakalářských studijních oborů 
nastoupí asi 300 studentů z přibližně 1600 uchaze-
čů, z toho téměř jednu třetinu tvoří studenti kom-
binovaných forem studia. První ročník navazujících 

magisterských oborů pojme kapacitně zhruba 160 
studentů (512 uchazečů), magisterský obor Vše-
obecné lékařství maximálně 110 studentů (931 
uchazečů). Během července a srpna bylo vyhlá-
šeno druhé kolo přijímacího řízení pro doktorské 
studijní programy, kde je předpoklad započetí stu-
dia u 22 studentů. Také kapacita míst kurzů celoži-
votního vzdělávání a míst celoživotního vzdělávání  
v rámci akreditovaných studijních programů podle 
§ 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. se velice rych-
le naplnila a poptávka jako každoročně převýšila 
nabídku a kapacitní možnosti fakulty. 
Některá klinická i další pracoviště Fakultní ne-
mocnice Ostrava zažijí již druhý a třetí rok výuky 
budoucích lékařů (Ústav laboratorní diagnostiky, 

Ústav patologie a Interní klinika), další pracoviště 
již v červenci a srpnu měla na starost budoucí lé-
kaře v rámci jejich první prázdninové praxe v oboru 
ošetřovatelství. Některá pracoviště FNO se od září 
potkají se studenty medicíny poprvé, například 
neurologická klinika, chirurgická klinika a další.
V září by měla být akreditační komisí projednána 
kontrolní zpráva týkající se oboru Všeobecné lé-
kařství a posléze bude na Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR odeslána žádost o prodloužení akreditace 
daného programu. 

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D,
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání,

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Kongresy a semináře
n 19. a 20. září – XI. spondylochirurgický kongres

n 24. a 25. října – VII. kongres kardiologických sester

n 30. října – Pětrošův den prenatální diagnostiky

n 1. a 2. listopadu – 19. beskydský ORL den, 
 Ostravice

Rekonstrukce lůžkové části Kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava je v plném proudu.

n 7. až 9. listopadu – 10. česko-polsko-slovenské 
trilaterální sympozium orální a maxillofaciální 
chirurgie a 2. národní kongres Společnosti ma-
xillofaciální chirurgie, Velké Karlovice

n 14. až 16. listopadu – XII. kongres České spo-
lečnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí  
a I. kongres České společnosti rehabilitace ruky
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Unikátní technika jaterní resekce je zaměřena na onkologické 
pacienty s četnými metastázami jater

Pokračování ze strany 1
„Tuto první jaterní resekci jsme provedli ve spo-
lupráci s docentem Mathé z Kliniky viscerální  
a transplantační chirurgie v Essenu. Tato klinika 
patří k největším a nejaktivnějším transplantač-
ním centrům v Evropě a své bohaté zkušenosti 
s transplantacemi jater dětských pacientů využívá 
i při ALPPS resekci jater, jichž už realizovala ně-
kolik,“ vysvětluje doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., 
FRCS, přednosta Chirurgické kliniky FNO, a dodá-
vá, že technika jaterní resekce ALPPS je založena 
na dvou operacích. 

Při první operaci se uzavře žilní zásobení jedné po-
loviny jater, játra se rozdělí a současně se odstraní 
patologická ložiska z druhé poloviny jater. Během 
zhruba sedmi až deseti dnů od uzavření žilního 
zásobení totiž dochází k extrémní hypertrofii části 
jater s neuzavřeným žilním zásobením. Metastá-
zami postiženou část pak lze odstranit při druhé 
operaci. 
„Dříve tito pacienti s pokročilým metastatickým 
postižením jater obvykle podstoupili chemoterapii 
nebo biologickou léčbu, a tím byly veškeré léčeb-
né možnosti vyčerpány. Dnes jim můžeme nabíd-

nout jaterní resekci technikou  ALPPS a můžeme 
jim pomoci,“ zdůrazňuje docent Zonča.
Chirurgická klinika FNO je jako jediné pracoviště 
v zemi zapojena do celosvětové studie, na níž 
participuje řada center v Evropě, Spojených stá-
tech, Kanadě, Jižní Americe a Asii a jejímž cílem 
je vyhodnocení výsledků této nové metody u 80 
pacientů z celého světa. „Metastázy jater se nej-
častěji objevují u kolorektálního karcinomu, tedy 
nádoru tlustého střeva a konečníku. Tento karci-
nom patří v České republice k velmi častým nádo-
rovým onemocněním. Vzhledem k tomu může být 
nově aplikovaná technika jaterní resekce ALPPS 
léčebnou metodou, která může být využita řádově 
u desítek pacientů ročně.“ 
Nádor tlustého střeva a rozvoj oboustranných 
jaterních metastáz byly diagnostikovány také  
u pacienta, u kterého byla technika jaterní resekce 
ALPPS použita jako u prvního v České republice. 
„U tohoto devětačtyřicetiletého muže už byly 
všechny konvenční metody léčby vyčerpány. Pro-
to jsme mu nabídli tuto novou možnost a během 
dvou operací jsme odstranili všechny metastázy 
z jater,“ pokračuje přednosta Chirurgické kliniky 
FNO a dodává, že po zhruba dvoutýdenní hos-
pitalizaci a přibližně po dvou měsících rekonva-
lescence by měl pacient být bez jakýchkoliv potíží.  
V průběhu září provede tým chirurgické kliniky dal-
ší resekci jater technikou ALPPS. Tentokrát bude 
operována pacientka s podobnou diagnózou. Lé-
kaři pouze čekají na odeznění efektu biologické 
léčby, jíž byla pacientka v předchozí době podro-
bena.  - gl -

Porodnicko-gynekologická klinika FNO zaznamenala v červenci rekordní 
počet porodů
Pokračování ze strany 1
Právě na Porodnicko-gynekologické klinice FNO 
proběhne každoročně nejvíce porodů v Morav-
skoslezském kraji. V roce 2012 zde porodilo 2061 
žen, zatímco například ve Vítkovické nemocnici 
bylo 1481 porodů a v Městské nemocnici Ostrava 
1324 porodů. 
Porodnicko-gynekologická klinika FNO však má  
i další prvenství. Její perinatologické centrum (je-
diné v kraji) dosáhlo v letech 2010 a 2011 nejlep-
ších výsledků v péči o novorozence s extrémně 
nízkou porodní hmotností (pod 1000 g) ze všech 
pracovišť v ČR. Plných 80 procent dětí s takto 
nízkou porodní hmotností zde přežívá bez tzv. zá-
važné novorozenecké morbidity, což je o celých  

20 procent více, než je průměr 
celé ČR. 
Obecně platí, že proběhne-li před-
časný porod v perinatologickém 
centru, má novorozenec až o 30 
procent vyšší šanci na přežití bez 
závažného postižení, než když se 
narodí mimo centrum. Základem 
úspěchu je dlouhodobá spoluprá-
ce vysoce erudovaných odborní-
ků z oblasti prenatální diagnostiky 
a genetiky, porodníků, neonatolo-
gů a pediatrů, dětských chirurgů 
i dětských neurologů a neurochi-
rurgů.  – gl -

Centrum klinických studií
Centrum klinických studií funguje v naší nemocni-
ci již od listopadu roku 2007. Zřízením tohoto pra-
coviště došlo k nastavení transparentních a stan-
dardních postupů při zadávání a realizaci projektů 
klinického hodnocení ve FN Ostrava. Centrum je 
v každodenním kontaktu se zadavateli a sponzo-
ry klinických studií, podílí se na výběru vhodného 
zkoušejícího lékaře, ve spolupráci s právním od-
dělením participuje na přípravě smluvních ujed-
nání, společně s ekonomickým oddělením vytváří 
konečný rozpočet projektu, včetně fakturace od-
vedené práce a rozdělení finančních prostředků 

členům řešitelského týmu. Nezbytná je rovněž 
součinnost s prací etické komise.
Aktivity centra byly akreditovány v průběhu po-
sledního reakreditačního šetření JCI bez jediného 
nálezu či připomínek, podněty JCI jsou zpraco-
vávány v podobě nového standardu pro klinický 
výzkum.
Centrum dále organizuje školení k problematice 
Správné klinické praxe GCP, kterým musí projít 
všechny osoby podílející se na provádění klinic-
kých hodnocení. Školení probíhají pod vedením 
externích certifikovaných lektorů, nejbližší se 

uskuteční již 31. října 2013 od 13 hodin v zasedací 
místnosti Domova sester.
Centrum klinických studií ve FN Ostrava bylo prv-
ním svého druhu v České republice, náš příklad 
nyní následují další fakultní nemocnice. Pracoviště 
je velmi pozitivně vnímáno jak zadavateli, tak Stát-
ním ústavem pro kontrolu léčiv i ostatními regula-
torními orgány.

Bc. Martina Robenková, 
manažerka pro farmakoekonomiku

Mgr. Martin Pružinec, 
vedoucí Centra klinických studií FNO
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První operace velkých cév u nedonošeného novorozence  
v naší nemocnici

Ve spolupráci s Dětským kardiocentrem FN Mo-
tol byl zahájen program ligace otevřené tepen-
né dučeje u nezralých novorozenců přímo na 
Jednotce intenzivní péče pro novorozence ve 
FN Ostrava. Tato operace byla na oddělení neo-
natologie poprvé provedena 16. července 2013  
u pětitýdenního nedonošeného novorozence s ak-
tuální hmotností 800 gramů. Dětský kardiochirurg 
MUDr. Tomáš Matějka z FN Praha Motol ji provedl 
přímo v boxu novorozenecké JIRP za přítomnosti 
anesteziologa a dvou erudovaných neonatologů  
z ostravské fakultní nemocnice. 
„Dosud byli nezralí novorozenci ke všem kardio-
chirurgickým výkonům převáženi na pracoviště ve 
Fakultní nemocnici Motol. Každý transport je však 
pro nezralé novorozence extrémní zátěží a děti jej 
špatně tolerují. Jednoznačným trendem součas-
né neonatologie je centralizace péče o nezralé 
novorozence v perinatologických centrech s mi-
nimalizací jejich manipulace, transportů a nejnižší 
možnou mírou invazivity výkonů. MUDr. Matějka 
a jeho instrumentářka přicestovali za novoro-
zencem k tomuto plánovanému výkonu vlakem, 

ušetřili tak děťátku složitý transport za operací do 
Prahy. Rozhodně se nejedná pouze o zvyšování 
komfortu pro naše pacienty, neboť i nejšetrnější 
transport nedonošeného novorozence může zá-
važně zkomplikovat pooperační průběh. Tímto 
postupem také eliminujeme riziko zavlečení nozo-
komiálních infekcí na naše oddělení z jiných inten-
zivních pracovišť. Nozokomiální infekce jsou totiž 
stále nejčastější příčinou úmrtí nedonošených 
novorozenců. Nový postup vítají i rodiče, protože 
dítě zůstává na domovském pracovišti a jejich vzá-
jemný kontakt není nijak narušen“ sděluje primář-
ka oddělení MUDr. Renáta Poláčková.
Otevřená tepenná dučej je céva, která spojuje 
kmen plicnice s hrudní aortou. Během nitrodě-
ložního života plodu je nezbytná, protože odvádí 
většinu krve z plicnice přímo do aorty, neboť plíce 
jsou nevzdušné a odpor plicních cév je vysoký.  
S prvními vdechy dítěte klesá odpor plicních cév  
a do plic začne zvýšeně proudit krev, nastupu-
je výměna plynů v plicích. Postupně dochází  
k uzávěru této tzv. Botallovy dučeje. MUDr. Hana 
Wiedermannová, zástupce primářky oddělení 
neonatologie, uvádí, že právě nezralost, ztížená 
poporodní adaptace, asfyxie, proběhlá infekce či 
dlouhodobá parenterální výživa oddalují uzávěr te-
penné dučeje. Tato pak způsobuje překrvení plic 
a může být v kojeneckém věku příčinou dechové 
nedostatečnosti až srdečního selhání. „U novoro-
zence s podezřením na tuto vadu přistupujeme 
k řadě opatření, která mají za cíl uzavření dučeje 
podpořit – pečlivě vedeme parenterální výživu, 
přísně hlídáme bilanci tekutin, snažíme se dítě 
adekvátně ventilovat, aby byly tkáně dobře okysli-
čené, předcházíme anemii, pravidelně sledujeme 
parametry vnitřního prostředí a monitorujeme 
krevní tlak,“ dodává MUDr. Renáta Klosová, ve-

doucí lékařka novorozenecké JIRP. „Pokud jsou 
však tato opatření neúspěšná a echokardiografic-
ké vyšetření potvrdí hemodynamicky významnou 
otevřenou dučej, pokoušíme se ji uzavřít nejprve 
farmakologicky podáním ibuprofenu. Pokud se 
spojka neuzavře ani po farmakologické ligaci, je 
indikován chirurgický podvaz.“
Primářka MUDr. Renáta Poláčková vyprávění uza-
vírá: „V minulosti jsme otevřenou tepennou dučej 
ročně řešili u zhruba 15 až 20 pacientů, přičemž  
v 5 až 7 případech byl nutný chirurgický zákrok, na 
který bylo dítě transportováno do Prahy, nejčas-
těji letecky v přítomnosti specialisty neonatologa. 
Pevně věříme, že nová spolupráce s dětským kar-
diocentrem bude zdárně pokračovat a naši nezralí 
novorozenci z ní budou i nadále profitovat. Několi-
kadenní pobyt ve FN Motol, spojený s operačním 
výkonem a zatěžujícím transportem, se tak z po-
hledu novorozence a jeho rodičů smrskne na ele-
gantní, hodinu trvající kardiochirurgický výkon.“ 

- red -

Nová metodika RIV platná pro období 2013 až 2015
Nová Metodika hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených pro-
gramů byla schválena usnesením vlády ČR dne 
19. června 2013 a je platná pro roky 2013 až 2015. 
Metodika je strukturována do tří propojených pilí-
řů, které se uplatní ve vzájemné součinnosti.

Pilíř 1: Oborové hodnocení publikačních výsledků. 
Zde jsou pro každou oborovou skupinu určeny 
relevantní druhy výsledků a maximální podíly na 
bodových hodnotách. Některé výsledky ve vybra-
ných oborových skupinách nejsou hodnoceny vů-
bec – viz. tabulka:

Bodové a procentní limity pro jednotlivé druhy výsledků

Pilíř 2: Hodnocení kvality vybraných výsledků 
– excelentní výsledky. Cílem pilíře je zhodnotit  
a bonifikovat kvalitu výsledků vytvořených vý-
zkumnými organizacemi. Dominantní část spočívá 
v expertním posuzování kvality omezeného po-
čtu vybraných výsledků. Na každých započatých  
10 mil. institucionální podpory předloží výzkumné 
organizace jeden výsledek. Hodnocení podle to-
hoto pilíře bude uplatněno od roku 2014.
Pilíř 3: Hodnocení patentů a nepublikačních vý-
sledků aplikovaného výzkumu. U patentů zůstává 
paušální hodnocení. Za ostatní výsledky se bodo-
vé skóre odvíjí podle finanční podpory z projektů 
aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu.

Hodnocení výsledků v roce 2013 bude probíhat 
následně:
n hodnocené výsledky s bodovým (nenulovým) 

hodnocením z let 2008 až 2011 zůstávají v hod-
nocení, přiřazené bodové hodnoty se přenášejí 
do dalšího roku hodnocení,

n výsledky zaslané v roce 2012 budou hodnoceny 
podle nové metodiky, viz. tabulka Bodové a pro-
centní limity pro jednotlivé druhy výsledků.

Nová metodika je dostupná na: http://www.vy-
zkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899

MUDr. Václav Procházka, PhD, MSc, 
náměstek ředitele FNO pro vědu a výzkumJimp – články v impactových časopisech.
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cientů, tak došlo ke zhruba desetiprocentnímu 
nárůstu. Přičemž průměrné celkové náklady na 
jednoho hospitalizovaného pacienta vycházejí na 
44 tisíc korun, z toho spotřeba léčiv činí zhruba 
4500 korun a spotřeba zdravotnického materiálu 
4600 korun. Jeden takzvaný lůžkoden stojí 6600 
korun, což není málo. Obrat naší nemocnice osci-
luje ročně okolo čtyř miliard korun, z toho náklady 
na materiál tvoří 1,7 miliardy korun a mají meziroč-
ní klesající trend. Jen za léky utratíme 
z této částky asi 680 milionů korun, 
přičemž velký objem léčiv je vázán 
na takzvaná specializovaná centra, 
ve kterých léčíme vážně nemocné 
z celého Moravskoslezského kraje. 
Jde například o pacienty s roztrouše-
nou sklerózou, plícními a ostatními 
nádory, gastroenterologickými nebo 
kožními nemocemi a podobně. Spo-
třeba specifických léků tvoří necelou 
jednu třetinu celkové spotřeby léčiv. 
Roční spotřeba zdravotnického ma-
teriálu se pohybuje okolo 480 milionů 
korun. Když to vezmeme v procen-
tech, tak na celkových nákladech se 
materiálové položky podílejí 40 procenty a osobní 
náklady 43 procenty, přičemž tržby od zdravotních 
pojišťoven činí 87 procent našich příjmů. V sou-
časné době zůstává stále naší hlavní pojišťovnou 
VZP, následuje ČPZP a pak RBP. 

Zmínila jste se o investicích…
Investujeme a v tomto trendu chceme pokračo-
vat. Jsou zdravotnická pracoviště, do jejichž ob-
novy hodláme a musíme investovat, a plánujeme 
i nákup dalšího přístrojového vybavení pro speci-

alizovaná centra a kliniky. Vlastní zdroje pro tyto 
investice tvoříme formou účetních odpisů, a věří-
me, že se nám i letos podaří alokovat potřebnou 
částku na obnovu a modernizaci zdravotnických 
přístrojů. Kromě toho ročně proinvestujeme na 
běžnou opravu a údržbu našeho majetku a pravi-
delné opravy našich zdravotnických přístrojů zhru-
ba 90 milionů.

Dá se vůbec ekonomické řízení tak obrovského 
gigantu, jakým fakultní nemocnice je, srovnat  
s okresní nemocnicí?
Zjednodušeně řečeno, rozdíl je v jednom dese-
tinném čísle. Finance, s nimiž hospodaří menší 
nemocnice celý rok, se ve FNO protočí v průbě-
hu měsíce. Jinak je hlavní rozdíl vždy především  
v lidech, v řízení a ve vedení samotné nemocnice 
nebo firmy. I proto nástup do FNO nebyl pro mne 
natolik složitý. Za prvé jsem věděla, do čeho jdu,  
v oblasti zdravotnictví a ekonomiky se pohybuji už 
dlouho a v té době jsem už měla i zkušenosti eko-
nomického řízení menší nemocnice. A za druhé 
jsem vstoupila do obrovské továrny na zdraví plné 
hodně kvalitních a pohodových lidí, kteří mají sna-
hu spolupracovat. A to od samotného vrcholové-
ho vedení nemocnice přes 42 primářů a přednostů  
a zhruba stejného počtu vrchních sester až po 
ostatní zdravotní a nezdravotní pracovníky. Všichni 
tito lidé umí přesně definovat své požadavky, ví, 
co nutně potřebují, umí určit priority, a to je ob-
rovská pomoc. Navíc zde máme nadstandardní 
kontrolní tým, který je pro naše rozhodování velmi 
důležitý.

„Investice do modernizace nemocnice a do kvality poskytované 
péče jsou pro nás důležité,“ říká náměstkyně pro ekonomiku FNO 
Ing. Petra Lampartová
Navzdory krizi, která v předcházejícím období silně zasáhla i zdravotnictví, investuje Fakultní nemocnice 
Ostrava do svého růstu a nešetří ani na mzdových nákladech a benefitech zaměstnanců. Přesto, byť to tak 
na první pohled nevypadá, nemocnice intenzivně šetří a hospodaří, lidově řečeno, s každou korunou. Své  
o tom ví Ing. Petra Lampartová, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a finance, která v oblasti ekonomiky  
a zdravotnictví pracuje již od roku 1998.

Šetříme na všech polích, ale snažíme se, aby se 
úspory nedotkly mzdových nákladů a benefitů 
pro zaměstnance a ani připravovaných inves-
tic. Nemocnice musí růst a její zařízení je nutné 
modernizovat, nemůžeme zůstat stát. Každý rok 
mají proto kliniky nastaveny velmi přísné limity, 
na jejichž splnění vedení trvá. Snažíme se maxi-
málně šetřit v nákladových položkách, což se nám 
daří. V loňském roce jsme ve srovnání s rokem 
2011 ušetřili minimálně 10 milionů korun, a to  
i při zvýšené DPH. V rámci hledání rezerv jsme 
také provedli přesnou analýzu ztrátových i zisko-
vých léčebných postupů v úhradovém systému 
DRG, abychom našli rezervy právě na úrovni léčby 
jednotlivých diagnóz. V tomto roce jsme provedli 
také podrobnou analýzu vyžádaných laboratorních 
vyšetření u hospitalizovaných pacientů podle po-
žadavků jednotlivých klinik a oddělení.  I tady jsme 
nalezli rezervy. A šetřit se dá i dobrými investice-
mi do kvality poskytované péče. Jedou z takových 
investic je i získání prestižní mezinárodní akredita-
ce Joint Commission International. Přínos je ne-
zpochybnitelný. Kromě toho, že splňujeme velmi 
přísné standardy a zkvalitňujeme péči o pacienty, 
zohledňuje například Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna tyto audity a certifikáty ve svých plat-
bách. Tržby nemocnic se značkou kvality mohou 
být v těchto případech vyšší. V příštím roce by se 
tento fakt mohl odrazit i na hodnotě vyprodukova-
ného bodu za zdravotní péči.

Můžete přiblížit roční náklady FNO?
Například v loňském roce nemocnice hospitali-
zovala 46 400 pacientů na zhruba 1100 lůžkách,  
z toho 191 na lůžkách intenzivní péče. Oproti roku 
2011, kdy jsme hospitalizovali zhruba 42 tisíc pa-

Přesto, řešit ekonomické záležitosti nemocnice 
se 3200 zaměstnanci s ročním obratem okolo čtyř 
miliard korun, není to na jednu osobu příliš?
Samozřejmě, že celý systém nestojí jen na mně. 
Je to hlavně o cíleném strategickém plánování ře-
ditele nemocnice a náměstků i vedení jednotlivých 
klinik. Já přicházím se svými návrhy a postřehy  
a řeším situace, na kterých se všichni domluvíme 
nebo které prostě vyvstanou.  

 - hal -
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Nejintenzivnějším zážitkem byly slzy štěstí dětí i rodičů...
Lenička, Nikolka, Jirka, Tomáš a Jarek, těchto pět 
dětí reprezentovalo náš kraj na již 6. mezinárodních 
onkologických sportovních hrách dětí a mládeže ve 
Wroc³awi. Ty se uskutečnily počátkem léta a spo-
lečně s pěti zástupci z Ostravy sem vyrazilo dvacet 
dětí z Prahy a Brna. Ostravské děti si stejně jako 
v uplynulém ročníku odvážely nejvíce medailí ze 
všech. „Za to, že děti, které se ještě nedávno léčily 
na hemato-onkologickém oddělení a stále dochá-
zejí na ambulantní kontroly, mohly i s doprovodem 
na tuto nádhernou akci vyrazit, vděčíme hokejis-
tům HC Ostrava. Ti uspořádali charitativní finále 
okresního hokejového přeboru, kde vybrali téměř 
60 tisíc korun právě pro naše děti,” vysvětluje Mi-
chaela Češková z Kliniky dětského lékařství FNO. 
Děti se přihlásily samy již počátkem roku. Akce, 
kterou organizuje Akademie fyzioterapie a lékařská 
akademie v polské Wroc³awi, se totiž olympijským 
hrám podobá víc, než by kdo čekal, a proto i pří-
pravy jsou náročné. Všichni malí sportovci přijeli 
oblečení v barvách své země, absolvovali slavnost-

ní olympijský nástup, nechyběl olympijský oheň  
a dokonce ani skuteční olympijští medailisté. „Sou-
těžilo se například v běhu, skoku do dálky, plavání, 
badmintonu, stolním tenisu, fotbalu nebo hodu kri-
ketovým míčkem. A právě hod kriketovým míčkem 
vyhrál náš patnáctiletý Jirka. Vzhledem k množství 
medailí, které naše děti vyhrály, to nevypadá jako 
něco zvláštního. Ale Jirka v průběhu léčby akutní 
lymfoblastické leukémie prodělal velmi kompliko-
vaný zánět pravé ruky, ale přesto zabojoval natolik, 
že vyhrál. Bylo to neskutečné vítězství,” popisuje 
bojovnost ostravských dětí sestra Míša Češková  
a dodává, že nejintenzivnějším zážitkem bylo vidět 
tyto děti, jejich rodiče i sourozence plakat štěstím. 
„Cílem těchto olympijských her je vrátit děti, které 
byly několik měsíců zcela izolovány od světa, opět 
do normálního prostředí. Chceme, aby se nebály 
sportovat, aby se nestyděly zapojit se do nejrůzněj-
ších her a nebály se ani prohry. Důležité je si zahrát 
a pobavit se, prostě žít naplno dál,” dodává sestra 
Češková.

Hurááá do Legolandu!
Děti z hematoonkologického oddělení, které již 
docházejí pouze na ambulantní kontroly, vyrážejí 
se svými rodiči do zábavních parků. Nadace Kapka 
naděje pořádá totiž ve spolupráci s CK Zájezdy pro 
děti akce právě pro male pacienty z onkologických 
center z Prahy, Brna i Ostravy. „V tuto chvíli jsme 
na řadě my, Ostraváci,” hlásí Michaela Češková  
z Kliniky dětského lékařství FNO. „Vše probíhá tak, 
že oslovíme rodiče, kteří by měli zájem vyrazit se 
svým dítětem do Legolandu nebo jiného zábavního 
parku a seznam předáme Kapce naděje. Zástupce 
cestovní kanceláře pak postupně volá jednotlivým 
rodičům ve chvíli, kdy zná datum odjezdu, a pokud 
rodiče mají čas a chuť, vyrážejí s dětmi na úžasný 
výlet. Vše mají samozřejmě zadarmo.”

Motolice všem řádně 
zamotala hlavu
Téměř sedmdesát účastníků z Ostravy vyrazilo 
v létě na akci Motol-motolice 2013. Ta je určena 
hematoonkologicky nemocným nebo vyléčeným 
dětem, jejich rodičům a sourozencům a pořádá ji 
Nadace můj nový život. Motolice se uskutečnila 
v pohádkovém prostředí břevnovského kláštera  
a kromě skákacího hradu, dětského divadla Plus 
a spousty dalších dětských atrakcí zde zazpívaly 
a zahrály takové hvězdy jako jsou Dan Bárta, bra-
tři Ebenové nebo Ondřej Brzobohatý. Ostravskou 
výpravu navíc podpořil RegioJET, jehož majitel do-
pravil všechny do Prahy a zpět zdarma. 

Dobrý lékař versus dobrý učitel 

V rámci projektu Salzburg Medical Seminars Inter-
national bylo tento rok zařazeno nové téma Medi-
cal Education – Jak správně učit v medicíně. Tyto 
semináře jsou nejrozsáhlejším projektem postgra-
duálního vzdělávání ve střední a východní Evropě 
pořádané American Austrian Foundation. 
Z několika set uchazečů byla vybrána třicetičlenná, 
velmi různorodá a výborně spolupracující skupinka 
ze zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky, od 
mladých lékařů po děkany fakult. Seminář vedl 
profesor Stephen Ludwig, zakladatel oboru dět-

Automatizovaný knihovní systém pro Lékařskou knihovnu FNO
Současný stav
Lékařská knihovna pracuje od roku 2005 v Auto-
matizovaném knihovním systému (AKS) Clavius. 
Jedná se o modulární systém pro automatickou 
správu knihovnicko-informační činnosti, který 
však neumožňuje propojení webového katalogu 
s placenými licencovanými databázemi. Rovněž 
zde nelze exportovat publikační činnosti do RIV 
(Registru informací ve vědě a výzkumu Rady vlá-
dy ČR). K tomuto účelu byl v roce 2009, kdy byla 
FNO zařazena mezi výzkumné organizace, zakou-
pen formou outsorcingu modul EPCA systému 
Advanced Rapid Library pro zpracování publikační 
činnosti zaměstnanců s možností přímého expor-

tu záznamů do RIV. U tohoto modulu však z dů-
vodů dalších výdajů nemáme zakoupen webový 
katalog, proto zpracováváme publikační činnost 
našich zaměstnanců v obou systémech, aby tyto 
výsledky vědy a výzkumu byly dostupné i na na-
šich webových stránkách.
Pro vypsání výběrového řízení na nový AKS jsme 
se rozhodli vzhledem k tomu, že firma Clavius dal-
ší vývoj svého systému zaměřuje více na lidové 
knihovny, které mají jiná specifika činnosti. 

Požadovaný stav a přínosy nového systému
n Odstranění duplicitního zpracování publikační 

činnosti zaměstnanců FNO

n Přímý export výsledků vědecko-výzkumné čin-
nosti do RIV, na jejichž předávání je závislé po-
skytování financí na další výzkum z veřejných 
prostředků

n Efektivnější využití finančně nákladných licen-
covaných databází (on-line IPAC)

V lednu 2013 proběhlo výběrové řízení na nový 
AKS. Byl vybrán AKS Dawinci od firmy SVOP Bra-
tislava. V současné době probíhá transformace 
dat a školení knihovnic. Předpokládané uvedení 
AKS do provozu je do konce roku 2013.

MUDr. Václav Procházka, PhD, MSc, 
náměstek ředitele FNO pro vědu a výzkum

ské urgentní medicí-
ny z Dětské nemoc-
nice ve Philadelphii. 
Dobrý lékař nemusí 
být automaticky dob-
rým učitelem, takové 
bylo ústřední téma 
semináře. Dobrý 
lékař-učitel má sa-
mozřejmě výborné 
medicínske znalosti 
a klinické zručnosti, 
ale i pozitivní přístup, 
komunikační schop-
nosti a entuziasmus, 
dokáže své studen-
ty nadchnout pro 
svůj obor. Vystupuje  
v roli lékaře, učitele 
i člověka. Pro do-

spělého studenta je na rozdíl od dětského žáka 
důležitá hlavně relevantnost informací, které sly-
ší, důležitá je jeho motivace. Mladí lékaři by měli 
mít přiděleného školitele – mentora, který se stará  
o profesionální kariéru svého svěřence jako o vlast-
ní, pracuje na jeho vědomostech, zručnostech, ale  
i profesionálních a lidských postojích. 
Přeji kolegům hodně zdaru při výchově svých svě-
řenců. 

MUDr. Katarína Lišková, ARK FNO
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Odběrové centrum se osvědčilo!

Už šest a půl roku ve Fakultní nemocnici Ostrava 
úspěšně funguje odběrové centrum. To zahájilo 
svůj provoz 1. března 2006 a u jeho zrodu stála ná-
městkyně Bc. Mária Dobešová a Mgr. Eva Mina-
říková. Zpočátku odběrové centrum spadalo pod 
hematologickou kliniku, následně pod biochemii  
a od 1. února 2012 je součástí Interní kliniky FNO. 
Provozní doba čtyř odběrových míst je od pondělí 
do pátku od 6.15 do 14.15 hodin. Denně se zde 

První na severní Moravě
Stanice hemodialyzačně-transplantační pracuje 
v nepřetržitém provozu. Díky jedenácti lůžkům  
a sedmnácti přístrojům zde denně mohou při-
jmout na dialýzu až 32 klientů. O ty pečuje celkem 
třináct erudovaných sester, které se zde pravidel-
ně střídají, a jeden technik. Ten zajišťuje bezpro-
blémový chod přístrojů.
„Naše stanice, která je součás-
tí Interní kliniky FNO, vznikla 
pod vedením doktora Balabána 
v roce 1976 jako vůbec první 
na severní Moravě. Od začát-
ku jsme tady měli jedenáct lů-
žek, ale přístroje samozřejmě 
odpovídaly době, nebyly tak 
moderní jako dnes,“ vzpomíná 
na začátky staniční sestra Bc. 
Emílie Chrenšťová. „Na dialýzu 
se tenkrát dostala jen část paci-
entů, procedura byla omezena 
věkem i některými diagnózami 
jako je diabetes nebo onkolo-
gické onemocnění. Teprve až 
po roce 1989 začala dialyzač-
ní střediska růst doslova jako 
houby po dešti. A protože jsme 
měli v této oblasti největší zku-
šenosti, stali jsme se i školicím centrem. Školili 
jsme sestry a zdravotnické pracovníky z okolních 
měst, kde tato střediska teprve vznikala, a školení 
provádíme dodnes.“ Pacienti přicházejí na dialýzu 
většinou z nefrologické poradny, kde jsou obvykle 
dlouhodobě sledováni. Na dialýzu dojíždějí sanit-
kou nebo vlastní dopravou dvakrát až třikrát týdně 
a ve stanici stráví podle potřeby zhruba pět hodin. 
„Když k nám přichází nový pacient, v první řadě 
ho pečlivě edukujeme. Vytvořili jsme si dokonce 
vlastní brožury, které nám v tom hodně pomáhají. 

U této diagnózy je více než nutné dodržovat správ-
né stravovací návyky. Nemocní musejí přijímat do-
statek bílkovin, ale nesmí jich být zase moc, důle-
žitá je také hladina draslíku a tak dále. To vše se 
dá částečně uhlídat právě správným jídelníčkem.“ 
Nejvíce, okolo třiceti lidí denně, je v hemodialyzač-

ní stanici zpravidla v pondělí, ve středu a v pátek, 
nejméně jich chodí o víkendu. Stanice však ne-
poskytuje jen dialýzy, ale i hemadiafiltraci. „Tato 
procedura nejenom čistí krev, ale je pro klienta 
šetrnější, není však vhodná pro všechny pacien-
ty,“ pokračuje paní Chrenšťová, která v dialyzační 
stanici začínala už v roce 1983 jako sestra, v rámci 
Interní kliniky FNO pracovala později na lůžkovém 
oddělení, na JIP i koronární jednotce, posledních 
pět let je staniční sestrou hemodialýzy. „Většina 
našich pacientů jsou chronicky nemocní lidé, s ni-

miž se postupně seznámíme natolik, že víme, co 
je těší i co je trápí. Známe obvykle i jejich příbuzné. 
I proto je to relativně náročná práce, sestry musejí 
umět naslouchat, není to vždy právě jednoduché. 
Psycholog nám tady vyloženě schází.“ 
Podle statistik je lidí s potřebou dialýzy rok od 

roku více. V současnosti neplatí 
žádná věková ani jiná omezení. 
Na dialýzu se dostane každý, kdo 
ji potřebuje. „Je to zčásti nevhod-
ným životním stylem, ale i stár-
nutím populace. Na druhé straně 
máme modernější prostředky  
a přístroje. Pro zjednodušení 
často používáme katetry nebo 
dokonce peritoneální dialýzu. Jde 
o břišní dialýzu, kterou pacient 
může obsluhovat sám a k nám 
dojíždí na kontroly jednou za čtvrt 
roku. Tuto možnost zatím však 
využívá jen malé procento našich 
klientů. Výhodou je také fakt, že 
lidé s potřebou dialýzy mohou 
dnes i normálně cestovat po celé 
České republice, jsme schopni 
předem domluvit a naplánovat 
dialýzy v kterémkoli jiném městě. 

V některých případech zajišťujeme tuto službu i do 
zahraničí. Stejně tak k nám na dialýzu přicházejí 
lidé z celé republiky i ze zahraničí, kteří do regionu 
přijíždějí na dovolenou nebo na návštěvu,“ uzavírá 
naše povídání staniční sestra, podle níž je důležité 
připomenout, že pomocí dialýzy se pacient neléčí. 
Dialýza pouze nahrazuje funkci ledviny do doby, 
než může klient podstoupit transplantaci. A tato 
doba může být různě dlouhá. Může trvat několik 
měsíců, ale i let... 

Texty na straně: Lenka Hatlapatková

provede okolo dvou 
set odběrů krve. 
„Nejvíce pacientů při-
chází v době od šesti 
do desíti hodin. Z toho 
důvodu jsou na praco-
višti čtyři zaměstnan-
ci, kteří zajišťují, aby 
čekací doba pacien-
tů nepřesáhla třicet 
minut. V pozdějších 
hodinách se frekven-
ce pacientů snižuje,“ 
vysvětluje chod od-
běrového centra Mgr. 
Bohdana Břegová, 
vrchní sestra Interní 
kliniky FNO. „Odbě-
rové centrum odebírá 
krev ambulantním 
pacientům téměř ze 

všech klinik a od praktických lékařů sem docházejí 
i pacienti, kteří potřebují specializované vyšetření. 
Jsou zde dvě čekárny a recepce. Všechny odbě-
ry jsou registrovány v nemocničním informačním 
systému, takže lékaři se k výsledkům dostanou 
téměř okamžitě.“  Dříve byly odběry prováděny 
v jednotlivých ambulancích polikliniky FN Ostrava 
v průběhu celého dne a biologický materiál pak 
personál jednotlivých ambulancí nosil několikrát 

denně do laboratoří. Zřízení odběrového centra 
tak nemocnici přineslo nemalou úsporu finanč-
ních prostředků, a to ve spotřebě sterilního zdra-
votnického materiálu, pevnostěnných kontejnerů 
na použité jehly i dezinfekčních přípravků, které 
byly používány při úklidu, jenž musel být dříve  
v jednotlivých ambulancích, kde k odběrům do-
cházelo, prováděn až třikrát denně. Snížily se  
i náklady na malování jednotlivých ambulancí, kte-
ré muselo být prováděno častěji. „Nesnížily se 
však jen celkové náklady na odběry, ale zkrátila se 
i preanalitická část. To je časový úsek od odběru 
krve až do chvíle, kdy vzorek dorazí do laboratoře 
a začne jeho rozbor. Čím delší je tento čas, tím 
hrozí větší riziko poškození vzorku nebo zkreslení 
výsledku. To vše nyní odpadlo, odběrové centrum 
sousedí s laboratoří, takže vzorky jsou na rozboru 
téměř ihned. Navíc se snížilo také riziko špatného 
odběru nebo záměny vzorků. Pracovníci v odběro-
vém centru se soustředí jen na tuto činnost a jsou 
to prostě profesionálové, kteří dokonce provádějí 
školení jak zaměstnanců nemocnice, tak i studen-
tů,“ dodává Mgr. Břegová. 
V odběrovém centru nechybí ani vybavený dětský 
koutek. V moderních odběrových místnostech, 
které klientům poskytují i dostatečné soukromí, je 
i jedno lehátko. Lidé, kteří nemusí na odběry akut-
ně, mohou přijít kdykoli během provozní doby. Od-
běrové centrum je určeno nejen pro potřeby FNO, 
ale i pro širokou veřejnost. 
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Inzerce zdarma
n Prodám udržovaný byt v osobním vlastnictví 3+1, 

72 m2, velká čtvercová kuchyň, balkon, bezpeč-
nostní dveře, v revitalizovaném bytovém domě 
v Ostravě-Porubě u Duhy. Příjemné uspořádání, 
prostorné pokoje, plovoucí podlahy a dlažba, dře-
věné obložky a vnitřní dveře. Rekonstruovaná 
koupelna a WC. Dům disponuje společnou kolár-
nou v zabezpečených sklepních prostorách.  Blíz-
kost nákupních středisek, zdravotního střediska 
a lékárny, školy, školky. MHD zastávka 3 minuty. 
Na okraji města, cyklotrasy, park, les. Parkování 
před domem a na parkovištích nákupních stře-
disek v těsné blízkosti. Dům je sedmipodlažní, 
dva velké byty a dvě garsoniéry na patře, klidné 
a čisté bydlení. Nový prostorný výtah. Zateplený 
dům, nová okna. Cena k jednání 1 500 000 Kč. 
Kontaktní telefon: 736 531 729.

n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v ulici F. Če-
chury v Ostravě-Porubě. Byt se nachází v 6. patře 
ze 6patrového revitalizovaného domu, nová stře-
cha 3 roky. Celková rekonstrukce bytu. Součástí 
prodeje je nábytek na míru (vestavěné skříně, 
postele z masivu atd.). V koupelně je zděné jádro 
a rohová vana, v ložnici lodžie. V blízkosti fakultní 
nemocnice, VŠB, Globus, škola, školka, dětské 
hřiště. Velmi klidná a krásná lokalita (les 5 minut 
od domu). Cena po domluvě. Tel.: 605 740 100.

n Pronajmu byt 2+1 v OV-Zábřehu, ul. Výškovic-
ká (lokalita Kotva), cena 6500 Kč včetně služeb. 
Dům po revitalizaci, nová kuchyně, blízkost 
MHD. Volný ihned, možnost prohlídky. Bližší info 
na tel.: 602 762 299.

n Dlouhodobě pronajmu byt 4+1+balkon v Ostra-
vě-Zábřehu, za hotelem Vista. Příjemná lokalita. 
Tel.: 604 333 453.

n Nabízím pronájem družstevního bytu 2+1+ko-
mora, 72 m2, v Ostravě-Hrabůvce, v ulici Majora 
Nováka, 4. patro se dvěma výtahy. Dům je po 
revitalizaci. Délka pronájmu dohodou. Cena pro-
nájmu 7 000 Kč + služby. K nastěhování ihned. 
Kontakt: 720 685 611.

n Prodám družstevní byt 2+1 v Ostravě-Porubě, 
63 m2, nábřeží SPB, po celkové rekonstrukci. 
Cena 860 tis. Kč. Kontakt: 603 104 915.

n Chceš zkusit zhubnout? Nestyď se a přijď to 
prubnout! Potřebuješ kila nabrat? Zavolej a po-
radíme, co vybrat. Konzultace zdarma! Nutriční 
centrum Ostrava, 731 764 956, 734 504 026.

n Prodáme nádherná štěňata maďarského ohaře. 
Dva pejsci narození 21. 7. 2013, bez PP, otec  
s PP, matka bez. Jsou odčervená, očkovaná, 
cena 6000 Kč. Pouze do dobrých rukou. 

 Kontakt:776 771 345, p. Garba.

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

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

V září slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

MUDr. Josef Růčka
Eva Chovancová
Jana Blahutová
Tomáš Jalůvka

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

Poděkování
Děkuji za obětavost a vlídnost
V nedávné době jsem byl nucen vyhledat lékařskou 
péči, kterou poskytuje pouze vaše nemocnice, tj. 
neřešitelnou ambulantně a neposkytovanou v blíz-
ké nemocnici. Má operace na oddělení KÚČOCH 
proběhla bez obávaných komplikací, proto bych 
chtěl poděkovat především přednostovi MUDr. 
Petru Michnovi za jeho profesionální, obětavý 

a vlídný přístup při mé operaci a následném po-
operačním období, dále jemu asistujícím lékařům, 
anesteziologům, MUDr. Janu Štíglerovi a kolekti-
vu sester, zvláště těm o mě pečujících v den mé 
operace. 
 Ing. Radomil Sabaš

Stal se zázrak
Byla jsem opětovně hospitalizována na neuro-
chirugii A. Mé poděkování patří především vyni-
kajícímu lékaři, zástupci přednosty kliniky neuro-
chirurgie, MUDr. Tomáši Hrbáčovi, Ph.D., MBA. 
Neskutečných šest let se trápím bolestmi troj-
klaných nervů, prošla jsem spoustou nemocnic  
i v Praze a bez výsledku. Až jsem se v lednu 2012 
obrátila na MUDr. Hrbáče s prosbou o pomoc. On 
jako jediný neurochirurg v naší republice poznal 
příčinu a zůstala jsem na operaci. Pomáhá mi na-
dále, jezdím do vaší nemocnice více než 500 km. 

Naposledy jsem byla hospitalizována 1. července 
a tentokrát se stal zázrak. Tento špičkový neuro-
chirurg mě zbavil jedné kruté bolesti trojklaného 
nervu. Zároveň bych chtěla poděkovat všem lé-
kařům z oddělení, vrchní sestře, staniční sestře  
i všem sestřičkám a sanitárním pracovníkům  
z neurochirurgie A za jejich příkladný přístup ke 
všem pacientům, který by mohl být příkladem 
všem nemocnicím v naší republice. 

Danuše Neumannová, severní Čechy

Obrázky ze života

Takový je název výstavy obrazů doc. MUDr. Ja-
roslava Šimíčka, která bude ke zhlédnutí v Galerii 
Ametyst až do 12. října, slavnostní vernisáž se zde 
uskuteční 16. září v 18 hodin. 
Dvaaosmdesátiletý známý kardiolog a také čest-

ný občan Ostravy a bývalý internista, kardiolog, 
vysokoškolský učitel, děkan fakulty, amatérský 
muzikant, výtvarník, atlet-běžec a maratonec, jak 
sám sebe nazývá, začal malovat po válce. Jeho 
oblíbenými motivy byly a jsou krajiny. Přátelil se 
s mnoha ostravskými výtvarníky, malování pova-
žuje za radost, obrázky většinou věnoval přátelům 
a známým. 
První Šimíčkův pacient s kardiostimulátorem 
uběhl maraton, ale i jeho lékař se běháním jako 
součástí zdravého života proslavil. Do povědomí 
veřejnosti se tento lékař mimo jiné dostal před 
lety také svou knihou Srdce, buď zdrávo, ve které 
laické veřejnosti sdělil hodně o kvalitě a způsobu 
života, který by měl srdce posílit. Patří k lidem, 
kteří umí svůj život naplnit opravdu vrchovatě. 
 (r)

Krevní centrum na 
výstavě Zdraví a duše

Krevní centrum FNO se představí na výstavě Zdra-
ví a duše, která se uskuteční ve dnech 27. až 29. 
září na výstavišti Černá louka v Ostravě. Během 
Dnů s Krevním centrem FNO se návštěvníci do-
zvědí veškeré informace o darování krve.

Iluistrační foto
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