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Mezinárodní akreditace se vztahuje i na vzdělávání mediků  
a oblast vědy a výzkumu
V závěru září Fakultní nemocnice Ostrava obdržela 
osvědčení společnosti Joint Commission Interna-
tional (JCI), které je oficiálním potvrzením úspěš-
ně zvládnuté červnové reakreditace podle systé-
mu kvality JCI. Stala se tak třináctou nemocnicí 
na světě, jež získala akreditaci JCI pro univerzitní 
nemocnice, rozšířenou o dvě nové kapitoly zamě-
řené na vzdělávání mediků a na vědu a výzkum. 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel nemoc-
nice, zdůrazňuje, že rozhodnutí o rozšíření akredi-
tace o kapitoly zaměřené na vzdělávání mediků 
a vědu a výzkum bylo nabíledni. „Tímto krokem 
jsme se rozhodli podpořit Lékařskou fakultu Ost-
ravské univerzity a potvrdit vysokou úroveň kvality 
vzdělávání na této fakultě zvláště v klinické sféře, 
která se zabývá především praktickou částí výuky. 
Rozšířená akreditace potvrzuje, že na vzdělává-
ní mediků se podílejí dva provázané, byť právně 
oddělené subjekty – Fakultní nemocnice Ostrava  
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. A záro-

veň svědčí o špičkovém 
nastavení všech procesů, 
které z pohledu JCI mu-
sejí zcela nezbytně doko-
nale fungovat. K nim patří 
například bezproblémová 
komunikace mezi oběma 
subjekty, precizní předá-
vání informací i vysoká 
úroveň zpětné vazby jak 
od studentů, tak od lékařů 
Fakultní nemocnice Ost-
rava, kteří tyto studenty 
vyučují. Samozřejmostí je 
ověřená kvalifikace všech 
odborných pracovníků, 
kteří se na přípravě bu-
doucích lékařů podílejí.“ 

Pokračování na straně 3

Navazujeme spolupráci s Národním 
superpočítačovým centrem 
IT4Innovations
Fakultní nemocnice Ostrava nava-
zuje spolupráci s Národním super-
počítačovým centrem IT4Innovati-
ons. Cílem je zavedení pokročilých 
analýz, které se v současné době 
pilotně nasazují na výzkumných 
datech. Spolupráce obou organizací 
je na samotném počátku. Nicméně 
tým pod vedením náměstka FN pro 
vědu a výzkum MUDr. Václava Pro-
cházky, Ph.D., MSc, by rád na kon-
ci této spolupráce nabídl možnost 
pokročilé diagnostiky medicínských 
dat pacientů v reálném čase. Tato 
nová technická podpora diagnosti-
ky by měla vést ke zkvalitnění pro-
cesu léčby pacientů.
 Pokračování na straně 3

Koncert pro duševní 
zdraví 
Jeden den po světovém Dnu duševního zdraví, 
tedy 11. října, se v hale Gong ve Vítkovicích konal 
Koncert pro duševní zdraví, který pořádala Česká 
psychiatrická společnost. „Úkolem koncertu bylo 
nevtíravou a zábavnou formou ukázat, že z psychi-
atrické péče není třeba mít obavy, protože veřej-
nost, psychiatři i pacienti mohou táhnout za jeden 
provaz a dokážou se společně dobře pobavit,“ říká 
MUDr. Petr Šilhán, primář psychiatrického oddě-
lení FNO.

Pohotovostní lékárna 
je opět v provozu
Po úspěšné rekonstrukci je od 1. října znovu  
v provozu pohotovostní lékárna, takže lékárenská 
služba je pacientům k dispozici opět 24 hodin den-
ně po celý rok. V rámci rekonstrukce bylo, kromě 
úprav zázemí pohotovostní lékárny, zásadním způ-
sobem změněno výdejní místo pro pacienty. Ti 
nyní mohou vyčkat na výdej léků ve vnitřní čekár-
ně vybavené sedačkami. Přístup do pohotovostní 
lékárny je samozřejmě bezbariérový.

„Prožíváme ekonomicky nejtěžší 
rok za posledních deset let.  

Ale zvládneme to!“ říká  
MUDr. Svatopluk Němeček,  

ředitel FNO, na straně 3.

Aplikace Fakultní 
nemocnice Ostrava 

poskytuje majitelům 
chytrých telefonů  

mobilní servis  
– více na straně 2.
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Při vyslovení tohoto jména se všem zaměstnancům oddě-
lení centrální sterilizace zobrazí před očima postava sestry 
Vandy Babišové. Kolegyně a kamarádka, která plná elánu  
a plánů do života právě ukončila druhý ročník  bakalářského 
studia, nás 29. června 2013 nečekaně, bez slůvka rozloučení 
navždy opustila. Na oddělení centrální sterilizace nastoupila 
v září 1994 a do kroniky pracoviště se zapsala zcela ojedině-
lým způsobem.

Naše vědomí dosud nepřijalo tuto šokující skutečnost, a tak 
se k nám všem během práce neustále vrací. Co by řekla, co 
by udělala, jak by reagovala… Jako tichý, dobrý duch odděle-
ní. Směnová sestra – oblíbená pro svoji přímost a schopnost 
s nadhledem vyřešit jakýkoliv pracovní problém nebo uvolnit 
napjatou pracovní atmosféru způsobem jí vlastním, a často 
i humorným. 
Vandi, jsi pořád s námi.

Kolektiv oddělení centrální sterilizace

Editace a korekce odborných, anglicky psaných publikací
Vážení kolegové, 
rádi bychom vás tímto znovu informovali o mož-
nosti editace a korekce odborných, anglicky 
psaných publikací, které prostřednictvím útvaru 
náměstka ředitele pro vědu a výzkum poskytuje 
zaměstnancům FN Ostrava společnost San Fran-
cisco Edit ze Spojených států amerických. 
Rukopis, včetně uvedení názvu odborného perio-
dika, do kterého bude následně publikace zaslána, 

prosím pošlete prostřednictvím svého zaměstna-
neckého e-mailu na adresu vaclav.prochazka@fno.
cz. Prostřednictvím elektronické pošty vám bude 
do týdne zaslán tento rukopis zpět po odborné 
úpravě a korekcích. Takto upravené publikace mají 
podstatně vyšší šanci na publikaci v prestižních 
impaktovaných časopisech.
V loňském roce bylo prostřednictvím této služby 
editováno 10 odborných publikací a v letošním 

roce je to již 15 publikací (stav k 24. září 2013). 
Služba je určena všem zaměstnancům FN Ostra-
va a je hrazena z prostředků institucionální podpo-
ry FNO. Podmínkou je dedikace publikace pro Fa-
kultní nemocnici Ostrava, vzhledem k poskytnuté 
finanční podpoře. 

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
náměstek ředitele pro vědu a výzkum

Kongresy a semináře
n	24. a 25. října – VII. kongres kardiologických sester, Clarion Ostrava
n	30. října – Pětrošův den prenatální diagnostiky, Clarion Ostrava
n	1. a 2. listopadu – 19. beskydský ORL den, Ostravice
n	7. listopadu – Kompetence porodních asistentek, konference Porodnicko-gynekologické 

kliniky, Domov sester
n	7. až 9. listopadu – 10. česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium orální a maxillofaci-

ální chirurgie a 2. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, Velké Karlovice
n	14. listopadu – Endometrióza, seminář Porodnicko-gynekologické kliniky, Clarion Ostrava
n	14. až 16. listopadu – XII. kongres České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí 

a I. kongres České společnosti rehabilitace ruky, hotel Sepetná

Aplikace Fakultní nemocnice Ostrava poskytuje majitelům 
chytrých telefonů mobilní servis
Fakultní nemocnice Ostrava je první nemocnicí  
v České republice, která majitelům chytrých tele-
fonů vyšla vstříc aplikací, jež usnadňuje orientaci 
v areálu tohoto zdravotnického zařízení a nabízí  
i kontakty na jednotlivá pracoviště a další služby.
„Pro naši nemocnici je typické, že drží krok s vývo-
jem špičkových technologií nejen v oblasti medi-
cíny. Takže je logické, že vstřícně reaguje i na po-
třeby lidí, kteří s moderními technologiemi pracují 
a využívají je v každodenním životě,“ komentuje 
Ing. Tomáš Oborný, MBA, tiskový mluvčí Fakultní 
nemocnice Ostrava, zrod aplikace, která byla zpro-
vozněna v závěru září 2013 a mohou ji využívat 
majitelé takzvaných chytrých telefonů pracujících 
na systému iOS nebo Android. „Hlavním cílem 
aplikace bylo poskytnout uživatelům chytrých te-
lefonů dokonalý mobilní servis a zjednodušit jejich 
pohyb po areálu nemocnice. Proto je součástí ap-
likace interaktivní mapa, díky níž se může uživatel 
chytrého telefonu v areálu velmi dobře orientovat. 
A nejen to. Aplikace zjednodušila rovněž orientaci 
v kontaktech na jednotlivá pracoviště, nabízí také 
poznámkový blok, v němž je možné si vést vlastní 
záznamy a poznámky.“
Aplikace obsahuje čtyři části. První z nich s ná-
zvem Ordinace nabízí seznam všech ambulant-
ních pracovišť nemocnice i lůžkových částí, kon-
takty na ně i specifikaci přesné polohy těchto 

pracovišť v rámci areálu nemocnice. Druhá část 
je určena k lepší orientaci v názvech jednotlivých 
pracovišť. „Nazvali jsme ji Vaše obtíže,“ vysvět-
luje Ing. Oborný. „Tady si člověk může vyhledat 
potřebné pracoviště podle konkrétní části těla,  
s níž jsou spojeny jeho problémy. Samozřejmě ne-
chybí ani část nazvaná Mapa, kterou jsme zpraco-
vali na základě reálných mapových podkladů. Jsou 
zde například označeny jednotlivé budovy v areálu  
i se seznamem pracovišť, která v daných objek-
tech sídlí.“ Poslední částí jsou Moje data. Jde o již 
zmíněný poznámkový blok, do něhož si lze zanést 
například upomínky vztahující se k chystané ná-
vštěvě ambulance, upozornění na kontroly i na to, 
že je třeba brát pravidelně určité léky a podobně. 
Uživatel si sem může také zanést vlastní seznam 
nejčastěji využívaných kontaktů. 
„Aplikaci, kterou si majitelé uživatelé chytrých 
telefonů mohou stáhnout bezplatně prostřednic-
tvím App Store nebo Google play, stačí zadat ve 
vyhledávači zkratku FNO nebo Fakultní nemocni-
ce Ostrava a program aplikaci nalezne. Aplikaci 
považujeme za příjemnou formu rozšíření všech 
dostupných informací, jež nemocnice nabízí,“ 
pokračuje Ing. Oborný s tím, že podrobnosti  
o aplikaci a také návod k jejímu stažení lze nalézt 
na webových stránkách nemocnice.
 - gl -

Naše Vanda
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Prožíváme ekonomicky nejtěžší rok za posledních deset let. 
Ale zvládneme to!
Do konce roku, který je obzvláště těžký, zbývá  jen 
několik měsíců. A tak jsme se ředitele FN Ostra-
va, MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, zeptali, jak 
si nemocnice v současné chvíli stojí?

Musím konstato-
vat, že letošní rok je 
skutečně těžký. Ale 
i přesto se spousta 
věcí daří. Úspěšně 
jsme zvládli reakredi-
taci JCI, jsme jedinou 
fakultní nemocnicí 
v republice, která 
se pečetí JCI může 
pochlubit. Oproti mi-
nulým létům došlo  
k výraznému zlepše-

ní a je vidět, že spoustu věcí máme již tzv. „pod 
kůží“. Kromě finančního zvýhodnění u zdravotních 
pojišťoven nám JCI přináší opravdové zvýšení bez-
pečí jak u pacientů, tak u zaměstnanců. 
V přímém srovnání s jinými nemocnicemi děláme 
skutečně skvělou medicínu a naši pacienti vůbec 
nepociťují, s jak složitými ekonomickými úkoly 
musíme bojovat. Ekonomicky si stále vedeme 
lépe než většina ostatních a tento rok zvládneme.
Jak tedy vypadá situace v řeči čísel?
Začal bych připomenutím toho, s čím se musíme 
letos vypořádat. V příjmech máme pokles o 120 
milionů korun, k tomu musíme přičíst dalších 50 
milionů korun nákladů kvůli nárůstu DPH. Díky 
skvělému hospodaření a rezervám z minulých 
let se nám daří tuto situaci zvládnout. Nedochází 
ke snižování platů, jak tomu je v řadě jiných ne-
mocnic. Dokonce je zachován i systém odměn. 

Přestože jej nemůžeme navyšovat a rozdělovat 
mimořádné odměny, považuji zachování princi-
pů odměňování v tak složité situaci za obrovský 
úspěch. Bohužel i přes veškerou snahu jsou  
k dnešnímu dni naše ekonomické výsledky o 50 
milionů korun horší, než je plán.
V čem vidíte příčinu tohoto nedodržení?
Hlavní příčinou je překračování limitů daných zdra-
votnickým pracovištím na léky a speciální zdravot-
nický materiál. Považuji to za selhání vedoucích 
zaměstnanců těchto pracovišť a věřím, že to do 
konce roku napraví a neohrozí ekonomiku nemoc-
nice. A tím ani odměny zaměstnanců těchto pra-
covišť. Překračování limitů nemůžeme tolerovat.
Jak vidíte situaci v příštím roce?
Od přírody jsem optimista. Letošní rok byl nejtěžší 

za posledních deset let, příští rok bude v každém 
případě lepší. Dnes již snad všichni uznávají, že 
nemocnice potřebují ekonomicky posílit. Proto 
je potřeba dívat se do budoucna. I z tohoto důvo-
du opět pracujeme na nové strategii nemocnice  
i jednotlivých pracovišť. Chceme v ní reagovat na 
změny ve společenském i oborovém okolí. Stále 
je potřeba počítat s trvalým ekonomickým tlakem, 
i když ne tak drastickým, jaký způsobila letos úhra-
dová vyhláška. Musíme přicházet s novými zámě-
ry rozvoje, které přinesou novinky pro naše paci-
enty, a svádět boj o naši pozici jedničky v regionu  
i jedné z nejlepších nemocnic v zemi. Není čas 
spát na vavřínech. Letošní rok zvládneme, a je čas 
jít zase dopředu. 
 - red -

Mezinárodní akreditace se vztahuje i na vzdělávání mediků  
a oblast vědy a výzkumu

Pokračování ze strany 1
Pro nemocnici je z pohledu dalšího rozvoje velmi 
důležité, že výborně uspěla i v části zaměřené na 
vědu a výzkum. „Tato skutečnost je velkým příno-
sem zejména při jednáních s externími partnery, 
dodavateli a klinickými firmami, jimž dáváme jas-
ně najevo, že jsme partnerem, jehož systém kvali-
ty je na mezinárodně uznávané úrovni,“ akcentuje 
MUDr. Němeček. 
„Předpokládáme, že fakt, že i v tomto směru jsme 
akreditováni JCI, se pozitivně odrazí i na získávání 
studií v klinické sféře a ve zvýšení naší prestiže na 

mezinárodním poli vědy a výzkumu.“ 
Fakultní nemocnici Ostrava čeká další reakredita-
ce JCI za tři roky. V současné době zde však pro-
bíhají externí dozorové audity Českým institutem 
pro akreditaci v laboratořích nemocnice, neboť 
všechny laboratorní provozy FNO jsou akreditová-
ny dle normy ISO 15 189, a 15. října bude zaháje-
na reakreditace Spojenou akreditační komisí (SAK) 
ve zkráceném jednodenním šetření, které se bude 
zabývat lékařskou, ošetřovatelskou i technickou 
sférou.Rozhodnutí mezinárodní akreditační komise bylo už potvrze-

no oficiálním osvědčením.

Navazujeme spolupráci s Národním superpočítačovým 
centrem IT4Innovations
Pokračování ze strany 1
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations 
je výzkumným ústavem Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava). 
Postupně v něm vyrůstá superpočítač, který bude 
patřit do stovky nejlepších strojů světa. První su-
perpočítač Anselm byl instalován do speciálních 
kontejnerů do venkovního prostranství areálu 
VŠB-TU Ostrava v květnu tohoto roku. Finální 
část superpočítačové technologie, která bude de-

setkrát větší, bude dodána a zprovozněna v roce 
2015. Mezitím se pro superpočítačové centrum 
staví v porubském areálu VŠB-TU Ostrava nová 
budova, ve které budou superpočítače trvale 
umístěny. Po zprovoznění finální části superpočí-
tače by se IT4I mělo zařadit mezi 100 největších 
superpočítačů světa. Vedle provozování super-
počítače je Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations nositelem excelentního výzkumu 
v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. 

High Performance Computing) a zabudovaných 
systémů. Výzkum realizuje společně pět subjektů: 
vedle VŠB-TU Ostrava také Ostravská univerzita 
v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké 
učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie 
věd ČR. Více informací naleznete na webových 
stránkách www.it4i.cz. 

Mgr. Klára Janoušková, M. A. 
manažerka pro vnější vztahy IT4Innovations
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Doba Jánošíkova pásu je naštěstí pryč
Když se řekne stomická sestra, představí si většina lidí neznalých zdravotnické terminologie sestru, která 
má něco společného se zubním oborem. Zdravotníci však samozřejmě rozdíl mezi stomatologickou a sto-
mickou sestrou znají. Oba obory spojuje řecký základ slova stoma – ústa, který v přeneseném významu 
znamená otvor. V případě stomiků jde o dočasně nebo trvale vyvedené střevo nebo močovod.
Úkolem stomických sester je zajistit komplexní péči o pacienty s těmito vývody. Fakultní nemocnice Ostra-
va má v současnosti tři stomické sestry, Mgr. Ludmilu Hranickou na Urologickém oddělení, která se stará 
o pacienty s urostomií, a Radomíru Vítkovou a Blanku Pupíkovou na Chirurgické klinice FNO. Stomická am-
bulance se ve FNO otevřela poprvé v roce 2005 a u jejího zrodu stála právě Radomíra Vítková... 

Radomíra Vítková

O stomickém pacientovi je třeba vědět každý detail

Stomická ambulance pro dospělé i děti

Stomici dnes mohou žít plnohodnotným životem

„O stomické pacienty 
se zde staráme odjak-
živa, ale funkce sto-
mické sestry vznikla 
až na popud přednosty 
kliniky doc. Mudr. Jana 
Dostalíka, CSc., který 
také trval na zřízení 
stomické ambulance, 
v rámci níž je i dětská 
stomická poradna.  

Dnes již víme, že to bylo správné rozhodnutí. Díky 
včasné a komplexní edukaci stomických pacientů 
a téměř neustálé péči se nám daří život stomiků 
zkvalitňovat. Velký podíl na tom mají i dodavatelé 
stomických pomůcek. Ty jsou čím dál pohodlnější 
a umožňují většině stomiků návrat zpět k původní-
mu životu, na který byli zvyklí před stomií,“ vysvět-
luje paní Vítková. Ta pracuje ve FNO již od roku 
1992, stále na chirurgii. „Několik let jsem působila 
střídavě na oddělení a ve stomické poradně. Při-
bývající počet stomických pacientů však rozhodl 
o tom, že dnes již pečuji o stomické pacienty jen 
na oddělení. Začínám se jim věnovat už ve chví-

li, kdy se dozví, že je čeká tento zákrok, nejde-li  
o akutní operaci. V první fázi je důležité přesně za-
kreslit, kde bude stomie vyvedena. Vleže má i sil-
nější člověk břicho rovné a natažené, ale jakmile si 
sedne, je důležité, aby stomie nebyla všita napří-
klad v kožním záhybu nebo na úrovni pasu kalhot 
apod. Druhým velmi náročným krokem je vybrat 
správnou pomůcku. Lékařsky to není problém, 
víme přesně, která pomůcka komu náleží. Pokud 
nám ale záleží na tom, aby se život stomika dostal 
co nejdříve do původních kolejí, je důležité znát 
o něm spoustu detailů. Od jeho koníčků a zálib 
přes zdravotní problémy až po takové detaily, jestli 
třeba dostatečně dobře vidí, zda nemá porušenou 
jemnou motoriku  a další. V minulosti to bylo svým 
způsobem jedno, existovala totiž jen jedna jediná 
pomůcka, takzvaný Jánošíkův pás. Šlo o obyčejný 
igelitový pytlík připevněný na gumovém těsnění, 
který se pomocí pásu připevňoval kolem těla. To, 
zda pomůcka protékala nebo ne, záleželo jen na 
tom, jak pevně se pás připevnil a jak dobře se gu-
mové těsnění přisálo k tělu. Pro stomiky to byl ob-
rovský diskomfort. Neměli zájem chodit mezi lidi, 
báli se, že jim pytlík proteče, styděli se za zápach 

a zvuky, které stomii provází a které v tomto pří-
padě nebylo možné zamaskovat. Žili zcela izolova-
ně. Dnes už je vše jiné. Stomické pomůcky vyrábí 
a dodává na český trh zhruba osm zahraničních 
firem a jejich sortiment je opravdu široký. Od sa-
molepicích sáčků, jednodílných nebo dvoudílných, 
přes nejrůznější doplňky až po poslední novinku   
– speciální disk, který stomikovi s trvalým vývo-
dem tlustého střeva umožní být až 12 hodin plně 
kontinentní. Disk v podstatě brání i zvukům i zápa-
chu. Stomici s touto pomůckou mohou prakticky 
dělat téměř úplně vše jako zdraví lidé," pokraču-
je paní Vítková. Ta po výběru vhodné stomické 
pomůcky učí pacienty i samostatnosti při jejich 
výměně, probírá s nimi jejich obavy ze života se 
stomií, které je po zákroku doslova zaplaví, a snaží 
se navázat kontakt a spolupráci i s rodinou nebo 
blízkými klienta. „Ve chvíli, kdy pacienti opouštějí 
nemocnici, přecházejí pod stomickou ambulanci 
ke kolegyni Pupíkové. Tam většina stomiků jezdí 
na pravidelné kontroly minimálně jednou za čtvrt 
roku, pro recepty na stomické pomůcky nebo při-
jíždějí řešit své aktuální problémy, které je tíží,“ 
dodává paní Vítková.

Stomická ambulance 
je určena dětem i do-
spělým a nachází se 
na poliklinice FNO ve 
3. patře. Každou stře-
du od 8 do 14 hodin 
zde mohou stomici 
přijít na kontrolu nebo 
konzultaci, objednáv-
ky jsou nutné jen v 
případě dětí. „V sou-

časné době sledujeme zhruba 300 stomických 
pacientů, řešíme jejich komplikace, stomické po-
můcky, reedukujeme je a probíráme s nimi jejich 

zařazování do běžného života,“ popisuje hlavní 
činnost stomické sestry v ambulanci paní Blanka 
Pupíková, která ve FNO pracuje již od roku 1994. 
„Vystudovala jsem obor dětská sestra a jelikož 
mě vždy lákala chirurgie, byla jsem ráda, že jsem 
mohla začít rovnou na dětské chirurgii. V průbě-
hu let jsem si vyzkoušela práci na intenzivní péči 
naší kliniky a od roku 2002 jsem na septickém 
chirurgickém oddělení. Se stomiky se setkávám 
od počátku své profese, poprvé jsem se se sto-
mií setkala už na dětské chirurgii. A protože můj 
dědeček byl stomik, bohužel, v době, kdy tito lidé 
žili zcela izolováni od světa a nebylo jim jak po-
moci, zajímala jsem se o tuto problematiku velmi 

intenzivně. I díky rodinným zkušenostem vím, že 
tato situace může psychicky zničit i silného je-
dince. Když jsem se pak na septické chirurgii se-
tkala s kolegyní Vítkovou, díky níž zde byla péče  
o stomického pacienta již na velmi vysoké úrov-
ni, moc ráda jsem se připojila. Dnes mám štěstí  
i v tom, že pracuji na částečný úvazek zároveň i na 
oddělení septické chirurgie, a stomické pacienty, 
kteří po ukončení hospitalizace přicházejí do am-
bulance, už trochu znám. Díky podrobným infor-
macím kolegyně Vítkové se dozvím vše potřebné 
a jen pokračuji v dobře rozjeté práci,“ dodává paní 
Pupíková.

Stomie se dělí do ně-
kolika skupin, zjedno-
dušeně ji lze rozdělit na 
dočasnou nebo trvalou, 
dále pak na ileostomii 
a kolostomii. Dočas-

ná stomie, např. ileostomie, je vývod z tenkého 
střeva. Mnohdy jde o léčebný zákrok, kdy je nutné 
vyloučit daný úsek střeva, po několika týdnech 
lze pak následně obnovit přirozenou kontinuitu 

Blanka Pupíková

Moderní stomické pomůcky.

Jánošíkův pás

střevní. Kolostomie trvalá či dočasná se provádí v 
případě resekcí tlustého střeva, nebo při amputaci 
konečníku. Většinou jde o nádorová onemocnění, 
jichž v posledních letech u nás výrazně přibylo.
,,Pro pacienty je většinou šok, když se dozví, že 
budou mít dočasnou nebo trvalou stomii. Je to ob-
rovská životní změna, s níž se někteří nesmíří ni-
kdy. Na nás, stomických sestrách, je vysvětlit jim 
postupně jednotlivé kroky, které budou následo-
vat, a naznačit jim, že pokud vše bude v pořádku, 
je šance, že budou žít plnohodnotný život i se sto-
mií. Informace musíme dávat pacientovi postupně 
a ve chvílích, kdy je ochoten a schopen je přijímat. 
Pokud jde o lidi, kteří se zároveň léčí na onkologii, 
je vše ještě složitější. Procházejí náročnou léčbou, 
jsou fyzicky i psychicky zesláblí a mnohdy ani ne-
zvládají péči o sebe sama. O to krásnější jsou pak 

okamžiky, kdy tito lidé přijdou po ukončení terapie 
do ambulance a jen tak mezi řečí se zmíní, že dnes 
nemají čas, protože frčí na sraz s přáteli. Pro lidi, 
kteří se stomií nikdy nepřišli do styku, to není nic 
neobvyklého, pro stomika je však setkání s přáteli 
obrovský krok směrem kupředu. Znamená to, že 
nejen zvládá perfektně výměnu stomických po-
můcek, ale že se se svým hendikepem naučil žít 
a nestydí se za něj. Část stomických klientů se 
dokonce vrací zpět do práce, chodí plavat nebo 
jinak sportuje. Díky širokému spektru stomických 
doplňků, včetně kvalitního, praktického a zároveň 
krásného spodního prádla, se výrazně zlepšil i in-
timní život stomiků. Doba Jánošíkova pásu je na-
štěstí pryč," uzavírá povídání paní Pupíková.  

Lenka Hatlapatková
Foto: Jana Gojová
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Výjimečné epitézy vysvobozují lidi z takzvané sociální smrti
Jako jediné pracoviště v republice dokáže Cen- 
trum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní 
nemocnice Ostrava pacientům, kteří vlivem vro-
zené vady, onemocnění nebo úrazu přišli o část 
obličeje, nabídnout plnohodnotný návrat do života 
pomocí individuální protetické pomůcky – epitézy, 
jež nahradí chybějící obličejový fragment. Doslova 
zpět do života tak klinika ve spolupráci s Ortope-
dickou protetikou Frýdek-Místek, která unikátní 
epitézy vyrábí, pomohla už šesti pacientům, další 
čtyři na operaci čekají.  
„Lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu přišli o orbitu, 
horní čelist, ucho nebo nos, mohou být jinak zce-
la zdrávi, ale ve většině případů se kvůli svému 
hendikepu, jenž k nim často přitahuje nežádoucí 
pozornost, straní společnosti a prožívají takzvanou 
sociální smrt. My jsme schopni podstatně zvýšit 
kvalitu jejich života,“ vysvětluje MUDr. Martin 
Paciorek z Centra plastické chirurgie a chirurgie 
ruky Fakultní nemocnice Ostrava, který se tomuto 
tématu věnuje společně se zmíněnou ortopedic-
kou protetikou už od roku 2009. „Epitéza tvarově 
i barevně zapadne do celkové struktury obličeje 
tak dokonale, že na první pohled není patrný roz-
díl mezi protetickou pomůckou a tváří pacienta. 
Tento výsledek je mnohem kvalitnější a pacien-
tem lépe akceptovatelný, než výsledky klasické 
rekonstrukční plastické chirurgie, která je sice již 
na vysoké úrovni, ale například věrnou kopii složité 
struktury ucha není schopna vytvořit. Pacienti pak 
chirurgicky upravené boltce raději začesávají, po-
kud mohou, snaží se, aby je okolí nespatřilo. A to 
nehovořím o tom, že po získání chrupavky potřeb-
né k vytvoření rekonstrukce boltce zůstávají na 
těle pacienta jizvy po odebrání potřebných žeber 
a kožního štěpu z třísel i jizva na hlavě. Pacienti, 
kteří sice takovou náročnou a bolestnou operaci 
v dětském věku absolvovali, ale doposud nerezig-

Epitéza jako dokonalá součást obličeje

Jedním z prvních pacientů, kteří používají tuto uni-
kátní individuální protetickou pomůcku, je JUDr. 
Zdeněk Hájek z Ostravy. U tohoto pacienta se už 
v raném dětství projevila neurofibromatóza, dě-
dičné onemocnění, kvůli němuž se mu u levého 
oka začal vytvářet tukový nádor, s nímž se potýkal  
i v následujících letech. Před třemi roky bylo třeba 
přistoupit k definitivnímu řešení a oko, které v té 
době už neplnilo svou funkci, spolu s nádorem od-

stranit. Orbitu pak nahra-
dila epitéza, která je svým 
zpracováním výjimečná i v 
celoevropském měřítku.
„Už od dětství jsem si 
musel zvykat na to, že vy-
padám jinak než ostatní,“ 
vypráví JUDr. Hájek. „Ale 
naštěstí jsem po dědovi 
zdědil poněkud šibeniční 
smysl pro humor, díky ně-
muž jsem svůj hendikep 
vždy docela dobře zvlá-
dal. Nemá cenu koukat 
do zrcadla a rvát si vlasy. 
Nakonec i spolužáci mě 
brali takového, jaký jsem, 
věděli, že si ze sebe umím 
udělat legraci a že mnoh-
dy jsem, i díky svým ži-

votním zkušenostem, schopen jim poradit, dostat 
je ze špatné nálady. I později mi nadhled a černý 
humor pomáhaly v situacích, kdy jsem se musel 
vyrovnat s nejrůznějšími reakcemi okolí. S humo-
rem se vše zvládá líp, pokaždé lze najít příležitost, 
čemu se zasmát. Humor je všude kolem, jen je 
třeba otevřít oči a vidět ho.“ 
S nadhledem bral i nezbytné definitivní odstranění 
oka. „Probírali jsme tenkrát v nemocniční kavárně 

s kamarádem, kterému musela být amputována 
noha pod kolenem, kdo z nás je na tom hůř. Dělali 
jsme si z toho legraci, ale dívky, které seděly ved-
le, to braly smrtelně vážně a náš dialog nezvládly. 
Nechaly na stolku rozpitou kávu a utekly. A my 
se tím skvěle bavili,“ pokračuje osmapadesátile-
tý právník a s uznáním hodnotí celý proces, jehož 
výsledkem je epitéza, která tvarově i barevně 
dokonale zapadla do celkové struktury jeho obli-
čeje. „Jsem ostravské fakultní nemocnici a hlav-
ně odborníkům z plastické chirurgie, oční kliniky, 
kožního oddělení a lékařské genetiky i frýdecko-
-místecké protetiky nesmírně vděčný. A to nejen 
za skvěle odvedenou práci, ale také za psychic-
kou podporu, otevřenost a perfektní komunikaci. 
Prošel jsem mnoha nemocnicemi, takže věřte, že 
mohu srovnávat!“
Vynachválit si nemůže ani jednoduchou údržbu 
epitézy. „Večer ji sundám, manželka, jíž jsem 
vděčný za veškerou trpělivost a péči, mi pomů-
že s očištěním šroubků, já si očnicovou dutinu 
vypláchnu a klasicky zalepím. Epitézu ošetřím, 
opatrně uložím a ráno opět jednoduše nasadím. 
Drží perfektně, mohu nosit brýle i klobouk, nikdy 
nenastal jediný problém. Rodina i známí chválí, jak 
dobře vypadám, a kdo neví, jaký mám problém, 
netuší, že se potkal s člověkem, který nemá celou 
levou očnici.“  
 Lenka Gulašiová

Epitéza tvarově i barevně dokonale zapadá do celkové struktury obličeje JUDr. 
Zdeňka Hájka. 

novali na svůj vzhled, k nám 
přicházejí. My jim nabídneme 
amputaci neforemného zbytku 
ucha a vyrobíme jim tvarově  
i vzhledově dokonalé siliko-
nové ucho, které už nebudou 
muset skrývat. Stejné je to  
i s ostatními částmi obličeje.“
Celý proces od posouzení pa-
cientova stavu až po dodání 
funkční epitézy trvá zhruba 
dva měsíce. Epitéza se sou-
částí pacientovy tváře stává 
díky integrovaným titanovým 
implantátům – čepům, které 
jsou zavrtány do kosti hlavy  
a procházejí její pokožkou. Epi-
téza se na ně nasazuje pomocí 
magnetů. „Drží velmi dobře, pacienta nijak neo-
mezuje,“ pokračuje MUDr. Paciorek a zdůrazňuje, 
že velmi důležitá je v tomto případě mezioborová 
spolupráce protetika, plastického chirurga a ana-
plastologa, který rekonstruuje znetvořené nebo 
chybějící části lidského těla umělými prostředky. 
„Aby výsledek byl dokonalý a pacient spokojený, 
musíme být maximálně důslední a naprosto přes-
ně určit, jak epitézu správně umístit. K tomu využí-
váme počítačovou navigaci, jejímž základům jsme 
se naučili na odborných pracovištích ve Švédsku 
a Spojených státech. Pracujeme i s 3D tiskárnou, 
která vytiskne přesný model epitézy, což nám 
usnadní určení jejího přesného umístění, které je 
velmi podstatné.“ 
Podle statistik potřebuje tuto vysoce speciali-
zovanou pomoc zhruba 150 lidí z 10 milionů. To 
znamená, že kapacity Centra plastické chirurgie 
a chirurgie ruky FNO a Ortopedické protetiky Frý-
dek-Místek jsou naprosto dostačující nejen pro 

MUDr. Martin Paciorek z Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemoc-
nice Ostrava v obležení novinářů.

pokrytí požadavků pacientů z České republiky, ale 
také ze Slovenska a případně i z Polska. „Vzhle-
dem k tomu, že titanové čepy mají schopnost stát 
se součástí kosti, zůstávají v daném místě doži-
votně. Sama epitéza má trvanlivost až pět let, pak 
je vyměněna za novou, která lépe odpovídá změ-
nám v obličeji, jež jsou dány postupujícím věkem 
pacienta,“ uzavírá MUDr. Paciorek s důrazem na 
přínos epitéz nejen pro psychiku a celkový este-
tický vzhled pacienta. Výjimečné řešení klinického 
případu ocenila také mezinárodní anaplastologic-
ká konference v americkém Nashvillu, na jejímž  
27. ročníku se Ortopedická protetika Frýdek-Mís-
tek prezentovala letos v květnu. Ocenění, které 
bylo uděleno po porovnání odborných výsledků 
klinických i akademických pracovišť z celého svě-
ta, potvrdilo světovou úroveň anaplastologie, na 
níž se podílejí odborníci z Frýdku-Místku společně  
s Centrem plastické chirurgie a chirurgie ruky 
FNO.
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Dobré zdravotní sestry by si zasloužily svatozář

 
Koncem května převzala v pražském Divadle Na 
Jezerce paní Milena Nociarová, zdravotní sestra  
z Interní endoskopie FNO a zároveň místopřed-
sedkyně Moravskoslezského regionu ČAS, pres-
tižní cenu Florence Nightingale za rozvoj ČAS 
(České asociace sester). Slavnostního předávání 
čtyř cen za rozvoj ČAS, za rozvoj oboru, za rozvoj 
ošetřovatelství a za celoživotní dílo se zúčastnil 
i tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger. Paní 
Nociarovou na cenu nominoval výbor Moravsko-
slezského regionu ČAS.
Podle kolegyň paní Nociarová vždy byla výbornou 
sestrou, které nikdy nebyl lhostejný osud sester 
na Moravě. Její podíl na rozvoji ČAS především 
v Moravskoslezském kraji je zcela nepřehlédnu-
telný. „Mé členství v ČAS, kde jsem již od roku 

1993, vyplynulo tak nějak samo. Byla jsem mladá 
a nadšená pro nové věci. Pracovala jsem tenkrát 
jako dětská sestra na novorozeneckém oddělení 
FNO a když nás vrchní sestra vyzvala ke spoluprá-
ci v ČAS, neváhala jsem,“ vzpomíná paní Nocia-
rová na své začátky v této asociaci, v níž od roku 
2007 zastává i funkci předsedkyně revizní komise 
prezidia ČAS. Do České asociace sester vstoupila 
v roce 1993 nejprve jako členka pediatrické sek-
ce, od roku 1995 do roku 1999 působila jako její 
předsedkyně. V roce 1998 se stala zakladatelkou 
Severomoravského regionu ČAS a od roku 2001 
do roku 2008 působila jako předsedkyně Morav-
skoslezského regionu ČAS. „Je škoda, že zatímco 
my jsme byly v době zakládání regionu plné elánu  
a nadšení, dnes jsou sestry rezignované a otrá-
vené celospolečenskou situací. Jsou přetížené  
a navíc se bojí o práci. Akce ČAS dnes už navště-
vuje jen zdravé jádro, které se chce dozvědět  
o novinkách z oboru a sejít se s kolegyněmi mimo 
zaměstnání. Je to dáno celkovou náladou ve spo-
lečnosti a jen velmi těžce se s tím dá bojovat,“ 
konstatuje paní Nociarová, která o svém povolání 
zdravotní sestry hovoří jako o splněném dětském 
snu. „Moje maminka byla porodní asistentka  

a byla mým velkým vzorem. Odmalička jsem proto 
toužila být zdravotní sestrou a jsem ráda, že se mi 
tento sen splnil.“  Po vystudování SZŠ v Ostravě-
-Vítkovicích, oboru dětská sestra, nastoupila paní 
Nociarová v roce 1973 do tehdejší Krajské nemoc-
nice v Ostravě-Zábřehu (dnešní FNO) na novoro-
zenecké oddělení, kde pracovala až do roku 1995. 
Následující tři roky strávila jako sestra na chirur-
gické endoskopii a v letech 1998 až 2000 působila 
na Klinice dětského lékařství FNO – na dětské dia-
lýze – a také na Klinice nukleární medicíny FNO.  
V roce 2000 pak přešla na interní endoskopii, 
kde je dodnes. Práci zdravotní sestry považuje za 
jednu z nejnáročnějších. „Dobré zdravotní sestry 
by si zasloužily svatozář. V dnešní rychlé době je 
téměř nemožné stíhat veškerou odbornou ošet-
řovatelskou péči a zároveň se věnovat pacientovi  
i po té lidské stránce, říci mu pár vlídných lidských 
slov. Přesto to mnoho sester zvládá. Pacienti jsou 
pro ně vždy na prvním místě, což je ta nejlepší 
zpráva. Ale i sestra by si měla uvědomit, že je jen 
člověk a má své možnosti a hranice,“ dodává paní 
Nociarová, která by ráda na interní endoskopii se-
trvala až do důchodu, který ji čeká za pár let. 
 Lenka Hatlapatková

Jubilejní XX. kongres ČSARIM

XX. kongres České společnosti anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) pro-
běhl v Brně ve dnech 19. až 21. září. Kongres byl 
výjimečný mimo jiné tím, že se jej poprvé v historii 
zúčastnil prezident Světové federace anesteziolo-
gů (WFSA) dr. David Wilkinson z Velké Británie. 
Kongresu se zúčastnilo 612 lékařů, 241 sester  
a 30 studentů lékařských fakult, spolu se zástupci 
firem se na kongresu zaregistrovalo 1053 účast-
níků.
V průběhu kongresu zaznělo 117 přednášek v 37 
sekcích. Bylo prezentováno 38 posterů v lékařské 
části a 3 postery v části pro nelékařské zdravotnic-
ké pracovníky. Důležitou součástí kongresu byla 
rozsáhlá sesterská část, která proběhla v 6 sekcích 
a obsahovala celkem 35 přednášek. Její program 
sestavily PhDr. Dana Streitová a PhDr. Renáta 
Zoubková z ARK FN Ostrava a LF Ostravské uni-
verzity. Díky podpoře OU mohly být na kongres po-

zvány coby přednášející i 4 sestry z Velké Británie.
Tradičně byli na slavnostním zahájení kongresu vy-
znamenáni a oceněni špičkoví pracovníci našeho 
oboru z České republiky i zahraničí. Čestné členství 
ČSARIM letos obdržel dr. David Wilkinson, presi-
dent WFSA, doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., před-
nosta ARK FN Plzeň a LF UK Plzeň, doc. MUDr. 
Roman Záhorec, CSc., vědecký sekretář Slovenské 
společnosti anesteziologie a intenzivní medicíny,  
a prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta ARK 
FN Ostrava a LF Ostravské univerzity. Čestné 
členství v ČLS obdržel prof. MUDr. Karel Škarvan  
z Basileje a nejvyšší ocenění ČSARIM – Medaili Ce-
lestýna Opitze – obdržela za celoživotní práci pro 
obor AIM doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., z FN 
Motol.
Je tradicí, že na závěr kongresu je vyhlášeno a oce-
něno nejlepší volné sdělení v lékařské i sesterské 
sekci. V lékařské sekci byl letos oceněn poster  
dr. Viktora Kubrichta a spolupracovnic z ARO Ne-
mocnice Na Homolce s názvem Zavedení acute 
pain service vede k významnému poklesu výskytu 
pooperační bolesti a některých vybraných jevů. Dr. 
Kubricht je doktorandem prof. Pavla Ševčíka. Jako 
nejlepší volné sdělení v sekci nelékařských zdravot-
nických pracovníků byla vyhodnocena práce Mgr. 
Tomáše Glace, PhDr. Renáty Zoubkové a PhDr. 
Dany Streitové z ARK FN Ostrava Využití účinné 
látky chlorhexidinu v prevenci sepse.
V rámci doprovodného programu kongresu pro-

běhla v České republice nevídaná akce Děti zachra-
ňují životy. Česká resuscitační rada ve spolupráci  
s ČSARIM, ZZS Královéhradeckého kraje a ZZS Ji-
homoravského kraje uspořádala ve sportovní hale 
ve Vodové názornou výuku neodkladné resuscitace 
na modelech pro celkem 400 žáků. Bylo úžasné 
pozorovat, jak stovky školáků s velkým zaujetím re-
suscitují výukové modely. Akce se mimo jiné uchá-
zí o zapsání do České knihy rekordů. 
Řada ohlasů svědčí o tom, že kongres byl jedním 
z nejúspěšnějších v celé dvacetileté historii konání 
kongresů ČSARIM. Aktivní angažmá ARK FN Ost-
rava a LF OU jak po stránce lékařů, tak po stránce 
nelékařských zdravotnických pracovníků bylo velmi 
rozsáhlé, ARK se na kongresu prezentovala v nej-
lepším světle. Příští, XXI. kongres ČSARIM se bude 
konat 2. až 4. října 2014 v Olomouci.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 
ARK FNO a LF OU

Gerontologické dny Ostrava 
Ve dnech 16. až 18. října se bude v Domě kultury 
města Ostravy konat sedmnáctý ročník kongresu 
Gerontologické dny Ostrava, jehož se zúčastní 
odborníci ze zdravotní a sociální sféry. Motto le-
tošního ročníku, který bude zaměřen na seniory  
v institucionální a komunitní péči, zní Člověk - ob-
čan - klient. Program bude letos navíc 18. října 

rozšířen o aktivity pro laickou veřejnost a pře-
devším pro samotné seniory, kteří budou mít 
příležitost poradit se s odborníky, poslechnout 
si zajímavé přednášky a navštívit prodejní vý-
stavu zaměřenou na potřeby seniorů. Odbor-
ným garantem kongresu je MUDr. Milan Sto-
lička, primář LDN Klokočov FNO (na snímku).
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Vítězný snímek se zrodil na Antarktidě

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta Anes-
teziologicko-resuscitační kliniky FNO, se v roce 
2011 zúčastnil výpravy brněnské Masarykovy 
univerzity na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě, 
kde je česká vědecká stanice Gregora Johanna 
Mendela. Tehdy ještě profesor Ševčík netušil, že 
s touto výpravou budou spojena hned dvě prven-

ství. Kromě toho, že byl prvním lékařem  v této 
vědecké stanici, převzal za snímek,  který tehdy  
v Antarktidě pořídil, v City Hall v Czestochowe zla-
tou medaili a cenu za první místo v kategorii Pain-
ted with light na 1st International Salon of Artistic 
Photography for Physicians. Stalo se tak v sobotu 
21. září 2013. Blahopřejeme!

Tasemnice a botulotoxin se stanou hlavními tématy 
konference zdravotních sester a laborantů
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve spoluprá-
ci s Fakultní nemocnicí Ostrava pořádá ve středu  
30. října již  6. pracovní konferenci zdravotních la-
borantů a zdravotních sester. Akce se uskuteční  
v Domově sester a je určena nejen zdravotním la-
borantům a sestrám, ale i porodním asistentkám, 
asistentům ochrany veřejného zdraví apod. Hlav-
ními tématy podzimní konference budou tasemni-
ce a problematika botulismu. 
„Letošní jaro nás překvapilo epidemií výskytu ta-
semnice bezbranné na Opavsku, i proto jsme se 

rozhodli zaměřit celý jeden blok právě na tuto pro-
blematiku. 
Stejně tak zajímavým tématem jsou i otravy botu-
lotoxinem. Vzhledem k tomu, že máme akredito-
vané vivárium, můžeme provádět pokusy na zví-
řatech, a tím rychle potvrdit nebo vyloučit otravu 
botulotoxinem. Více se účastníci dozví ze zajíma-
vých kazuistik,“ říká Miroslava Topínková z Centra 
klinických laboratoří Zdravotního ústavu a dodává, 
že o konferenci je vždy velký zájem a kapacita 130 
míst je velmi rychle zaplněna. „Zájemce, kteří se 

registrují později, musíme, bohužel, odmítat.“
Cílem konference je nejen odborně se vzdělávat, 
informovat o aktuálních problémech, ale zároveň 
zdůraznit, jak důležitá je kvalitní spolupráce klinic-
kých pracovišť a laboratoří. „I když je konference 
zaměřena především na práci zdravotních laboran-
tů a sester, podporují nás i lékaři, čehož si ceníme. 
Vzájemná informovanost posouvá naši spolupráci 
o úroveň výš,“ dodává Miroslava Topínková.

 - hal -

Spondylochirurgický kongres měl velmi kvalitní úroveň
Ve dnech 19. a 20. září se v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava konal 11. výroční kongres České 
spondylochirurgické společnosti, jehož uspořádá-
ním byla pověřena Neurochirurgická klinika FNO. 
Zúčastnili se ho chirurgové z řad neurochirurgů, 
ortopedů a traumatologů, kteří se zabývají one-
mocněním nebo poraněním páteře a míchy. 
„Pozvání přijalo celkem 228 hostů, z toho  
98 lékařů a 130 sester. Velký zájem sester nás 
velmi mile překvapil,“ říká MUDr. Tomáš Paleček, 
Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FNO,  
a dodává, že v lékařské sekci zaznělo 56 předná-
šek, z toho 12 zahraničních, a v sesterské sekci 
pak 28 přednášek, z toho dvě zahraniční. „Kon-

gres měl velmi kvalitní úroveň a přednášky byly 
opravdu přínosné, což dokazovaly i aktivní diskuze, 
které se vždy na konci každého bloku přednášek 
rozpoutaly. Zaznělo množství velmi kvalitních a za-
jímavých informací. Osobně mě zaujala například 
přednáška profesora Beckera z Vídně o stabilizač-
ních operacích v místě sakroiliakálního kloubu, ob-
lasti, která bývá chirurgicky dosti často, pokud se 
nejedná o úraz, opomíjena. Kromě nové operační 
techniky prezentoval již velký soubor úspěšně 
operovaných pacientů. Profesor perfektně roze-
bral diagnostiku těchto potíží a upozornil na to, 
že neuvěřitelné problémy se často vyskytují také  
u pacientů po operaci páteře. V České republice 

bývají nemocní s tímto problémem léčeni konzer-
vativně. I proto mě zaujalo množství úspěšných 
operací pana profesora a určitě se o tuto proble-
matiku budu zajímat dál. Neméně zajímavé byly 
i přednášky o miniivazivních operacích zpevnění 
páteře, dále o poranění míchy a eventuálních mož-
nostech ovlivnění a zlepšení zdravotního stavu 
pacienta a další,“ dodává MUDr. Paleček, Ph.D. 
Dvanáctý ročník spondylochirurgického kongre-
su proběhne za rok v Praze přibližně ve stejném 
termínu, pořadatelem bude spondylochirurgické 
oddělení nemocnice Praha-Motol.       

  – hal -

Originál vítězné fotografie visí na chodbě v 1. patře Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNO, před 
vstupem na JIP 2.

Renesanční osobnost
V první polovině října vystavoval v Galerii Ametyst 
svá díla doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc. Nedíl-
nou součástí života prvního děkana Zdravotně so-
ciální fakulty, dnešní Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity, je působení ve FNO. Byl kardiologem  
v krajské nemocnici, později pracoval v nově 
založeném kardiochirurgickém oddělení FNO.  
V polovině 60. let založil v Ostravě první spiroergo-
metrickou laboratoř v ČR, v roce 1968 se stal prů-
kopníkem implantací kardiostimulátorů v Ostravě. 
Ostravské centrum se pod jeho vedením stalo 
jedním z nejlepších v zemi.  - gl -
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Inzerce zdarma
n Nabízím k dlouhodobému pronájmu řadovou ga-

ráž, na sídlišti O.-Fifejdy, na křižovatce ul. Horno-
polní a Novinářská, vedle čerpací stanice OMV.  
K dispozici ihned. Info na tel.: 603 714 250.

n Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Výškovicích, cena 
7000 Kč včetně služeb. Kontakt: 604 251 584.

n Pronajmu prostorný byt 3+1 v pěkném a klidném 
prostředí ve Zbyslavicích (10 km od Ostravy-Po-
ruby). Prosklený balkon s výhledem na Besky-
dy, možnost zahrádky a zahradního posezení. 
Smlouva, kauce 20 tisíc Kč, celkový měsíční ná-
jem 8200 Kč. Mob.: 776 022 195.

n Prodám zahradní chatku v Krásném Poli v cha-
tové osadě, s elektřinou, vodou a udržovanou 
zahrádkou (ovocné stromy, keře a skleník). Po-
zemek má celkem 321 m2. Chatka je vybavená: 
kuchyňkou, sprchou, WC a komorou v přízemí. 
V patře je malý obýváček s krbem a dřevěnými 
schody do podkrovní ložnice. Nutno vidět, vše je 
velmi pěkné a udržované. Objekt je v osobním 
vlastnictví, hned u lesa a vedle výborných sou-
sedů. Volejte, prosím, jen vážní zájemci na tel.:  
731 971 502.

n Pronajmu zařízený byt 2+1, balkon s výhledem 
do lesa. Ostrava-Zábřeh, ul. Svazácká. Dům po 
revitalizaci. Volný od listopadu 2013, cena cel-
kem 8500 Kč/měsíc. Kontakt: 732 937 093.

n Pronajmu byt 2+1 v OV-Porubě, ul. Gen. Socho-
ra (u bazénu, pěkné prostředí), dům po revitali-
zaci, byt po rekonstrukci, cena 7000 Kč včetně 
služeb. Volný ihned. Bližší info: 608 946 759.

n Prodám družstevní byt 2+1 v Ostravě-Porubě, 
64 m2, nábřeží SPB, naproti kostelu. Cena po do-
mluvě. Tel.: 737 913 068.

V říjnu slaví významné životní jubileum naši 
kolegové: 

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
MUDr. Bohumil Dočekal
Josef Wajda
Eduard Cihlář
Eva Kučková
Dagmar Cetkovská

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

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

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

Kardiochirurgické centrum oslaví 20 let!
Kardiochirurgické centrum FNO pořádá v rámci 
oslav 20. výročí svého vzniku odborného semi-
náře, který proběhne 21. listopadu v Mamaison 
Imperial Hotelu Ostrava. V rámci semináře pro 
kardiology, praktické lékaře, angiology, cévní 
chirurgy a další odborníky zazní mnoho zají-
mavých přednášek ze všech oblastí kardiochi-
rurgie a kardiologie. Účast potvrdil mimo jiné 
i předseda České společnosti kardiovaskulární 
chirurgie doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA.

 - hal -

Afrika očima 
studentů
V následujícím měsíci si návštěvníci Galerie 
Ametyst budou moci prohlédnout výstavu  
s názvem Afrika očima studentů. Autory akry-
lových maleb tematicky zaměřených na Afriku 
jsou žáci třetího a čtvrtého ročníku SSUŠ AVE 
ART v Ostravě. Celkem na této prodejní výsta-
vě bude představeno dvanáct děl. „Škola se 
mimo jiné zaměřuje i na dobročinné aukce, při 
nichž jsou dražena díla studentů,“ říká Ing. Ja-
roslav Prokop, ředitel AVE ART Ostrava.  „Od 
roku 2004 jsme tak podpořili nemocné děti 
částkou téměř 25 tisíc eur. Právě teď připra-
vujeme aukci, která proběhne 9. listopadu. Její 
výtěžek je učen na vybavení dětské čekárny  
a denního prostoru pacientů psychiatrického 
oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Škola 
tímto způsobem vychovává odborně zdatné je-
dince a současně formuje jejich základní lidské 
hodnoty.“

Sportovní reprezentace 
Ostravského maratonu 2013 se 28. září zúčastnily čtyři 5- až 6členné týmy složené ze zaměstnanců Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Bližší informace o akci přineseme v listopadovém vydání Nemocničních listů.


