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Poskytujeme nejvyšší kvalitu péče o děti a jejich maminky
Už je to tady! Nový Pavilon péče o matku a dítě
Fakultní nemocnice Ostrava je dokončen a také
slavnostně otevřen. Páska byla přestřižena ve
čtvrtek 10. ledna po poledni za přítomnosti mnoha
významných osobností.
„V médiích se sice hovoří o tom, že ubývá obyvatel našeho kraje, ale tento trend se radikálně
zpomaluje. Cest k tomu, aby začalo lidí v regionu přibývat, je několik. A právě takové centrum
je jednou z nich. Zcela zapadá do mozaiky kroků
směřujících k tomu, aby nás v kraji bylo stále víc,“
prohlásil při slavnostním otevření hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
(na snímku uprostřed).
V podobném duchu hovořil také Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (druhý zleva), náměstek primátora Ostravy: „Vedení města má dlouhodobý plán změny
image Ostravy. Snažíme se, aby ji všichni vnímali
jako místo pro život, kde je radost žít. A k tomu
přispívá každá investice podobného rázu jako je
tento pavilon. Přidanou hodnotou této investice je
fakt, že se zde budou rodit další generace,“ akcentoval.
„Díky investicím v celkové výši 330 milionů korun teď má Moravskoslezský kraj k dispozici jedno z nejmodernějších perinatologických center
v republice s kapacitou až 2 700 porodů ročně,“

řekl doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. (druhý zprava),
ředitel FNO, a poděkoval všem, kteří se o vznik
centra přičinili.
S novým Pavilonem péče o matku a dítě FNO, jenž
je propojen s Gynekologicko-porodnickou klinikou
FNO a jehož součástí jsou i zcela nové prostory

oddělení neonatologie, se v průběhu druhého lednového týdne seznámily stovky návštěvníků, kteří
využili nabídku prohlédnout si zbrusu nové cen–
trum v průběhu dnů otevřených dveří.
Pokračování na vnitřní dvoustraně

Vítězové ankety Zaměstnanec roku 2018 převzali ocenění
V pátek 14. prosince převzali někteří naši kolegové na slavnostním večeru v Domě kultury Akord
prestižní ocenění Zaměstnanec roku. Tradiční anketa o nejlepšího zaměstnance Fakultní nemocni-

„Cílem je vytvořit nejprestižnější
kardiologické pracoviště regionu,“ říká na straně 3
MUDr. Marian Branny, Ph.D.

ce Ostrava loni prošla zásadní proměnou. Ve většině kategorií totiž o vítězi rozhodovalo anonymní
internetové hlasování, do kterého se mohli zapojit
všichni, kteří jsou v nemocnici zaměstnáni. Roz-

hodli tak o vítězích v sedmi kategoriích.
Pokračování na straně 2

Srdečně Vás zveme na

Reprezentacní
ˇ ples
Fakultní nemocnice ostrava

sobota 16. února 2019 ve 20:00 hod.
Clarion Congress Hotel Ostrava
Večerem provede a zazpívá Petr Rychlý

Folklórní klub Fogáš

Mistr magie Tomasiano

Timbre music

DJ Lumír Mořkovský
Půlnoční tombola

Prodej vstupenek v ceně 500 Kč v kanceláři č.29, 2.patro, Domov sester, denně od 10:00 – 14:00 hod.
Foto: Vladimír Pryček
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Vítězové ankety Zaměstnanec roku 2018
převzali ocenění

Počet členů odborových
organizací ve FN Ostrava

sanitář – ošetřovatel a v kategorii společné vyšetřovací a léčebné složky nejvíce
zaměstnanců hlasovalo pro Pavlu Návratovou z Ústavu laboratorní diagnostiky.
Vedení Fakultní nemocnice Ostrava letos rozhodovalo o vítězi jen ve čtyřech
kategoriích. Nejlépe spolupracující externí organizací je Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava. Na slavnostním večeru ji zastupovala nově jmenovaná prorektorka pro vědu a výzkum
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., která na několika projektech s lékaři i osobně spolupracovala.
Nejlepším pracovištěm je podle vedení
nemocnice oddělení neonatologie, které vede primářka MUDr. Hana Wiedermannová. Ocenění za
péči o nedonošené děti si v Domě kultury Akord
převzala spolu s vrchní sestrou Mgr. Janou Kučovou.
Pódium patřilo rovněž Ing. Jaroslavě Jaššové,
stále usměvavé vedoucí Odboru léčebné výživy
a stravování FNO. I díky ní a 75člennému týmu,
který vede, získala nemocniční kuchyně jako první
v republice prestižní certifikát jakosti.
A ocenění za celoživotní práci pro nemocnici získal MUDr. Josef Srovnal, náměstek ředitele pro
léčebnou péči a odborník v oblasti nefrologie,
kterého vyhledávají pacienti nejen kvůli odborným
znalostem, ale i pro jeho empatii a laskavý přístup.

Místní lékařský odborový klub FNO (MLOK):
n k 30. červnu 2018
n k 31. prosinci 2018

66
66

Profesní odborová unie:
n k 30. červnu 2018
n k 31. prosinci 2018

36
38

Pokračování ze strany 1

Nejvíce hlasů v kategorii lékař u lůžka poslali primáři oddělení interní a metabolické péče MUDr.
Vladimíru Hrabovskému, který je pověřen zastupováním přednosty Interní kliniky FNO. Vyhledávaný a mezi rodiči nejen z Moravskoslezského
kraje oblíbený dětský neurolog MUDr. Jan Staněk
zvítězil v kategorii lékař v ambulanci. Oba vynikající
odborníci jsou s Fakultní nemocnicí Ostrava spojeni řadu let.
Vítězkou v kategorii sestra u lůžka se stala Michaela Češková z Kliniky dětského lékařství FNO. Už
téměř deset let organizuje akce pro hematoonkologicky nemocné děti a jejich rodiče. Ti vědí, že
se na ni mohou kdykoliv obrátit a ona jim ochotně
poskytne nejen psychickou podporu.
Vítězku má i Klinika úrazové chirurgie
FNO, kde pracuje Yveta Aghová. Zaměstnanci rozhodli, že je sestrou roku
v ambulantní péči. Do fakultní nemocnice nastoupila před 35 lety. Podle pacientů i kolegů je nejen vynikající odbornicí,
ale oceňují i to, že je stále pozitivně naladěná a ochotná kdykoliv pomoci.
Nezdravotnickým pracovníkem, který
dostal nejvíce hlasů, se stala Bc. Ludmila
Stuchlá, vedoucí lékařské knihovny. Renáta Jantošová z metabolické JIP Interní
kliniky FNO převzala ocenění v kategorii

Počet členů Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky
Fakultní nemocnice Ostrava k 30. červnu 2018:
Počet řádných členů ZO
Počet přidružených členů ZO
Počet členů klubu důchodců
Počet členů ZO celkem

888
12
112
1012

Počet členů Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky
Fakultní nemocnice Ostrava k 31. prosinci 2018:
Počet řádných členů ZO
Počet přidružených členů ZO
Počet členů klubu důchodců 
Počet členů ZO celkem 

869
12
112
993

Ve druhé polovině ledna bude
probíhat kolektivní vyjednávání,
jehož předmětem bude mimo jiné
tvorba a čerpání rozpočtu FKSP
na rok 2019.

Kongresy a semináře
n 18. až 22. února
Specifická péče o pacienta s roztroušenou
sklerózou
n 20. února
XII. bioptický meziregionální seminář

IT v naší nemocnici
Implementace nového nemocničního systému ve FNO
Implementace nového nemocničního informačního systému po 23 letech vstupuje v naší nemocnici do další fáze a pokračuje podle plánu.
Zakončili jsme analýzu pracovišť zahrnutých do
první fáze a začátkem ledna jsme kontaktovali
vedení pracovišť schválených řídícím výborem
projektu pro druhou fázi analýz.
Jednalo se o tato pracoviště, kde nyní budou
probíhat analytické schůzky:
n chirurgická klinika,
n interní klinika,
n kardiovaskulární oddělení,
n klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
n neurochirurgická klinika,
n centrální příjem,
n OLVAS.

V této fázi analyzujeme současné procesy pracoviště v návaznosti na nemocniční informační systém
tak, abychom v novém systému (IKIS) neopomněli
žádný z procesů, a tím zajistili plynulý přechod na
nový systém. Tyto schůzky jsou poměrně časově
náročné, ale jejich přínos pro úspěšnost projektu
je veliký. Výsledné analýzy by měly respektovat jak
potřeby nemocnice a požadavky řídícího výboru
projektu, tak potřeby jednotlivých pracovišť.
Současně s těmito schůzkami probíhá příprava
spuštění systému IKIS do ostrého provozu pro tzv.
„předskokany“. Jedním z prvních pracovišť, která
tímto procesem projdou, bude Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově. Zde do konce února
spustíme modul ošetřovatelské dokumentace.
Následně již bude IKIS implementován dále do
naší nemocnice. Podle plánu se bude jednat o tato
pracoviště: oční klinika, klinika otorinolaryngologie

a chirurgie hlavy a krku a oddělení pojišťoven.
Veškeré informace a aktuality k projektu budeme uvádět na intranetu nemocnice. Zároveň, jak vždy uvádím, nám můžete napsat na
speciálně zřízený e-mail k projektu nis@fno.cz.
V neposlední řadě vás zvu na semináře k IKIS.
Termíny těchto seminářů uvádíme na intranetu.
Děkuji všem za čas věnovaný implementaci
nového informačního systému. My v IT útvaru
děláme vše pro to, abychom tento nelehký úkol
zvládli. Avšak k tomu potřebujeme vás všechny, kteří se systémem každý den pracujete
a budete pracovat.
Mgr. Radomír Tvrdý
vedoucí IT oddělení uživatelských aplikací
Útvar náměstka ředitele pro informační technologie FNO
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Cílem je vytvořit nejprestižnější kardiologické pracoviště regionu
Kardiovaskulární oddělení FNO vede od října loňského roku MUDr. Marian Branny, Ph.D., špičkový kardiolog a přední český expert v oblasti intervenční léčby strukturálních onemocnění srdce, uznávaný odborník
s mnoha zkušenostmi v zavádění nových katetrizačních technik a vědec s četnými mezinárodními zkušenostmi.
Pane primáři, máte za sebou třiadvacetiletou kariéru kardiologa. Které její momenty jsou pro vás
nejpodstatnější?
Intervenční kardiologie, které se věnuji, umožňuje
léčit srdeční onemocnění pomocí katetru tam, kde
dříve byla možná pouze chirurgická léčba. Mezi
nezapomenutelné momenty mé profesní kariéry
patří první koronární angioplastika v roce 1997,
první uzávěr defektu síňového septa, první implantace srdeční chlopně. Podstatným milníkem
bylo vybudování kardiocentra Nemocnice Podlesí
doslova „na zelené louce“, kdy v prostorách malé
závodní nemocnice vzniklo jedno z největších kardiologických center v republice.
Jak se v posledním desetiletí vyvíjela intervenční
léčba strukturálních onemocnění srdce? A jak postupovalo zavádění nových katetrizačních technik?
Intervenční kardiologie je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících medicínských oborů. Výzkum
a vývoj se zaměřil na kardiologii z důvodu vysoké prevalence a úmrtnosti při kardiovaskulárních
onemocněních. Za posledních dvacet let byla
proto vyvinuta a do praxe uvedena celá řada nových, doslova revolučních léčebných postupů
a metod. Těžko je všechny vyjmenovat, takže jen
namátkou… Například přímá angioplastika snížila
v léčbě akutního infarktu myokardu úmrtnost na
polovinu oproti trombolytické léčbě. Transradiální
katetrizace omezila obávané krvácivé komplikace
a umožnila provádění koronarografií a angioplastik
ambulantní cestou. Lékové stenty několikanásobně snížily riziko restenosy a úmrtí. Katetrizační
uzávěry vrozených zkratových vad umožnily provádět léčbu nechirurgickou cestou. Katetrizační
léčba chlopenních vad dala nemocným možnost
absolvovat léčbu s vyšší mírou bezpečí, bez narkózy a bez skalpelu.
Obecně řečeno, veškeré inovace se zaměřily na
miniinvazivitu. Pro nemocné to znamená lepší
výsledek léčby, takže větší naději na přežití a lepší kvalitu života, bezpečnější léčbu – nižší riziko,
méně komplikací, méně bolesti –, větší šanci, že
se pacient k léčbě dostane, kratší dobu hospitalizace, rekonvalescence a návratu do plnohodnotného života
Všechny nové léčebné metody se po uvedení na
trh rychle rozšířily a křivky grafů dokumentujících
jejich používání stoupaly strmě nahoru ve světě
i v České republice.
Byl jste jmenován primářem kardiovaskulárního
oddělení FNO. Čím je tato pracovní změna pro vás
přínosná, ať už profesně, nebo z osobního hlediska? Šlo o určitou výzvu?
Pojem fakultní nemocnice má pro odbornou i laickou veřejnost význam určité exkluzivity. Znamená
nejvyšší, nejkomplexnější stupeň zdravotní péče
a je spojován s velkým odborným potenciálem.
A fakultní nemocnice ve třetím největším městě
v republice je velmi prestižním místem pro práci.
Ve všech velkých nemocnicích je kardiologie jedním ze základních a největších oborů. Ve Fakultní
nemocnici Ostrava je několik velkých a excelentních medicínských programů, ale kardiologie to

bohužel není. Mým úkolem
a zároveň výzvou je dostat
zdejší kardiologii na úroveň,
která jí patří, to znamená
stát se nejprestižnějším
kardiologickým
pracovištěm regionu.
Jak na vás nové pracoviště
působí? V čem spatřujete
jeho pozitiva, kde je třeba
přidat?
Kardiologie jako obor má
ve FNO dlouhou tradici,
zasloužily se o to osobnosti jako MUDr. Roman
Štípal, CSc., MUDr. Tomáš
Minařík, Ph.D., a MUDr.
Antonín Káňa, CSc. Samostatné oddělení vzniklo až
v roce 2010, kdy se z interního oddělení přesunula
část mladých lékařů pod
vedením MUDr. Homzy do
nově založeného kardiovaskulárního oddělení. Na
současném pracovišti vidím
mnoho pozitivního. Je zde
velký odborný potenciál věkově mladého týmu, dobré
mezilidské vztahy, snaha
věnovat se výuce studentů.
Stejně tak střední zdravotnický personál má vysokou
odbornou kvalitu a dělá vše
pro dobro pacientů. Na druhé straně jsou zde patrné
„dětské nemoci“ oddělení,
které vzniklo teprve před
osmi lety. Mám na mysli
prostorové (ne)uspořádání,
kdy lůžková oddělení a obě
JIP jsou na různých patrech
budovy, nedostatečné prostorové, personální a technické vybavení. To vede
k absenci nebo omezení
kapacit kardiologických programů.

MUDr. Marian Branny, Ph.D., vystudoval LF UP
v Olomouci a LF MU v Brně. Absolvoval zahraniční
stáže kromě jiného v The National Heart and Lung
Institute v Londýně, v Herzzentrum v Bad Krozingenu v Německu a v Division Cardiology na University
of Utah v Salt Lake City v USA. Napsal více než dvě
desítky vědeckých článků, je předsedou revizní komise České kardiologické společnosti a členem výboru České asociace intervenční kardiologie. Před
nástupem do FNO působil jako primář kardiologie
v Nemocnici Podlesí v Třinci.

Vy jejich rozšíření plánujete,
stejně jako zavedení nových léčebných metod.
Mohl byste být konkrétnější?
Ano, máme v plánu zahájení a rozšíření kardiologických programů, které ve FNO dosud chybí,
nebo jsou prováděny v omezeném množství.
Mám na mysli ablační léčbu komplexních arytmií,
katetrizační léčbu strukturálních onemocnění srdce a chlopenních vad, chronických uzávěrů věnčitých tepen a podobně.
Jedním z vašich cílů je i zřízení výukového centra.
Na předchozím pracovišti jsem byl garantem výuky programu katetrizačních implantací srdečních
chlopní. Jednalo se o jediné výukové centrum

v republice, kterým prošlo 45 lékařů ze 16 kardiocenter z 9 zemí Evropy a Asie. S mým odchodem
centrum ukončilo činnost. Rád bych podobné otevřel ve zdejších prostorách.
Chcete se kromě výuky soustředit také na výzkum
a vývoj?
Výzkum a vývoj v kardiologii je velmi dynamický
a byl bych rád, kdyby se ve spojení s Lékařskou
fakultou OU podařilo této problematice věnovat.
Nabízí se oblast arytmologie, intervenční kardiologie, srdečního selhání a tak dále.



Lenka Gulašiová
Foto: Vladimír Pryček
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Pokračování ze strany 1

Nový Pavilon péče o matku a dítě FNO umožní
sjednocení všech pracovišť Gynekologicko- porodnické kliniky FNO pod jednu střechu. Díky tomu
ubudou mnohdy komplikované převozy a hlavně
dojde k rozšíření celého perinatologického centra.
Klinika je vybavena nejmodernějším přístrojovým
vybavením, na které nemocnice v rámci podpory
českých perinatologických a onkogynekologických center získala z evropských fondů téměř
150 milionů korun. Jde o zcela nové vybavení pro
neonatologii, porodnická část centra získala kromě jiného tři ultrazvukové přístroje nejvyšší třídy
v hodnotě přes 10 milionů korun. „Porodní sál je
kompletně vybaven špičkovým monitorovacím
systémem, zcela nové přístrojové vybavení máme

i na JIP. Onkogynekologové budou nově pracovat
s moderní laparoskopickou soustavou s velmi vysokým rozlišením i s novými technologiemi umožňujícími kvalitnější zobrazování uzlin. Zcela nový
bude i onkogynekologický stacionář pro pacientky
podstupující chemoterapii. Vše, o čem hovořím,
výrazně zkvalitní léčebnou péči,“ popisuje jednotlivá pozitiva doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.,
MBA, přednosta kliniky, a dodává, že Gynekologicko-porodnická klinika FNO má za sebou velmi
úspěšný rok. „Došlo k výraznému vzestupu počtu
porodů i k prohloubení všech trendů, na které
jsme se zaměřili. Například jde o pokles prováděných císařských řezů a zlepšení centralizace péče
o riziková těhotenství a dvojčetná těhotenství.
Kromě toho se nám také podařilo výrazně posílit
onkologický tým.“
Zásadní posun spatřuje docent Šimetka v tom,
že díky novému pavilonu vznikne v prostorách
současného oddělení patologických novorozenců
stanice pro ženy s rizikovým a patologickým těhotenstvím. Přibudou nadstandardní pokoje
a pokoje pro ženy po císařském řezu. Ty
dříve musely být kvůli nedostatku lůžek
často umístěny na JIP, takže byly odděleny od dítěte i partnera. „Ze strany rodiček je to velice vítaná služba, protože
díky tomu nepřijdou o nejhezčí první okamžiky po porodu,“ vysvětluje docent Šimetka a dodává, že díky přístavbě může
klinika rozšířit i počet ambulancí. Zkrátí
se tak objednací lhůty a nová vyšetřovací
polohovatelná lůžka nabídnou pacientkám při vyšetření mnohem větší komfort. Přibyly také přednáškové místnosti

a jeden porodní pokoj. Oproti roku 2017, kdy musel být provoz Gynekologicko-porodnické kliniky
FNO kvůli přestavbě omezen, loni počet porodů
neustále vzrůstal. Za dvanáct měsíců uplynulého
roku se ve FNO narodilo 2 443 dětí. A to je nejvíce
za 20 let. „V 98 případech jsme na svět pomohli dvojčatům a také jedněm trojčatům,“ doplňuje
docent Šimetka. „Přijíždějí k nám porodit nejen
ženy z našeho kraje, ale také z jiných regionů
i ze zahraničí, a to především proto, že patříme
k porodnicím, které jsou vstřícné k požadavkům
budoucích rodičů. Dokonce není výjimkou, že
u nás rodí přirozenou cestou ženy i po dvou císařských řezech,“ pokračuje docent Šimetka
a dodává ještě jeden zajímavý fakt: „Jako klinika
s evropskou akreditací EBCOG pro gynekologii
a porodnictví přijímáme stážisty z jiných nemocnic. Chceme získat také Evropskou perinatologickou akreditaci. Pokud se nám to podaří, budeme
třetím takto akreditovaným perinatologickým centrem v České republice.“
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Rozšířená neonatologie nabídne více lůžek a umožní
maminkám být co nejdříve se svými dětmi

Díky dostavbě Pavilonu péče o matku a dítě FNO
se kapacita zdejší stanice intermediární péče rozšíří ze stávajících 26 na 37 míst pro rizikové novorozence. Tento krok reaguje na zvyšující se počty
hospitalizovaných dětí na novorozenecké jednotce
intenzivní péče nebo na intermediárním oddělení.
Už teď je jich ročně zhruba 800.
„Nově máme k dispozici 17 lůžek pro maminky.
Pokoje jsou dvoulůžkové, jeden nadstandardní,

kde je umožněn i pobyt tatínka. Souběžně s investicí do přístrojového vybavení, která v případě
neonatologického oddělení představovala přibližně 50 milionů korun, jsme vybudovali pracoviště,
jež zcela odpovídá současným trendům moderní
léčebné péče nejen o nezralé novorozence,“ hodnotí uskutečněné změny MUDr. Hana Wiedermannová, primářka neonatologického oddělení.
Ta jako podstatné vnímá také vybudování ambu-

lantního traktu neonatologie a přestěhování všech
ambulancí do společných prostor. Součástí jsou
ambulance pro rizikové novorozence, ambulance ultrazvuková a ambulance psychologa, kromě
toho tu přibude také ambulance dětského kardiologa. „Díky dostatečnému prostoru v novém objektu se nám povedlo soustředit péči o novorozence do jednoho místa, což je obrovské plus. Stejně
jako to, že se nám daří směřovat vše k tomu, aby
miminko mohlo být s maminkou co nejdříve, pokud oba splňují potřebná kritéria. K tomu jsou zatím uzpůsobeny dva pokoje,“ pokračuje ve výčtu,
který zdaleka nekončí. Součástí nového objektu je
také edukační místnost, v níž budou laktační poradkyně radit maminkám při potížích s kojením.
„Chceme maminkám umožnit, aby mohly být
svým dětem co nejblíže. K dispozici tedy máme
i dvoulůžkový pokoj pro maminky, které jsou zdaleka a jejich dítě je na jednotce intenzivní péče.“
dodává MUDr. Wiedermannová s tím, že k rostoucí kvalitě léčebné péče přispěla i výrazná obměna
všech přístrojů na všech stanicích oddělení neonatologie. „Máme 27 nových inkubátorů, novou
monitorovací techniku, nové ventilátory a další
přístroje, které potřebujeme k tomu, aby naše
péče o novorozená miminka byla co nejlepší. Přínosem je také možnost centrálního monitoringu
ve vybraných pokojích nové stanice intermediární
péče, což zvyšuje komfort péče o novorozence.
A sestřičky i lékaři tak mají dokonalý přehled o stavu hospitalizovaných novorozenců.“
Foto na dvoustraně: Petr Chodura
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Za našimi malými pacienty přijelo hned několik
Mikulášů a Ježíšků
Děkujeme za pomoc!
O adventu a v čase Vánoc se každoročně znásobují aktivity zaměřené na malé pacienty, kteří toto období
musejí trávit na půdě nemocnice. Do svátečně nazdobené Kliniky dětského lékařství FNO přijely návštěvy
se spoustou dárků a milých slov, dveře si tu podávali Mikuláši a Santové a Ježíšek se pro jistotu vracel
několikrát za sebou, aby stihl nadělit vše, co dětem vykouzlí úsměv na tvářích.

Vůně perníku

ných dárků přivezli i pohodovou předvánoční atmosféru. Příjemného setkání se zúčastnily jak
rodiny dětí v léčbě, tak rodiny s dětmi, které loni
léčbu ukončily. Takže bylo o čem si povídat,“ pokračuje v rekapitulaci prosincových aktivit.

Loni to začalo 4. prosince, kdy sestry z oddělení
dětské hematoonkologie napekly společně s hospitalizovanými dětmi a jejich maminkami perníky,
jejichž vůně nakonec prostoupila celou kliniku
a všem zvěstovala, že se blíží Vánoce. Děti perníky
nazdobily stromeček a než se kdo nadál, vstoupil
nejen advent…

Pomáhá, kdo může

Čertovské dílničky
Hned 5. prosince si malí pacienti
užili Čertovské dílničky s mikulášskou nadílkou. „Jde o tradiční
akci, kterou pro hospitalizované děti už několik let pořádáme
s osvědčenými partnery, k nimž
patří ADRA, studentky profesorky PhDr. Lucie Sikorové, Ph.D.,
z Ostravské univerzity, Hitrádio
Orion a Česká distribuční. Toto
odpoledne plné pohody a zábavy
pořádá Klinika dětského lékařství
FNO společně s oddělením dětské neurologie a do jeho organizace se vždy ochotně zapojí Mgr.
Angelika Remová, vrchní sestra
oddělení dětské neurologie, a moje kolegyně Bc.
Hanka Činčilová. Jim oběma i ostatním, kteří přidávají ruku k dílu, patří velké poděkování,“ vrací
se Michaela Češková, zdravotní sestra z Kliniky
dětského lékařství FNO, k akci plné emotivních
okamžiků. Ale nejen k ní. „Mrzí mě komentář
na Facebooku nemocnice, kde nám kdosi vyčetl, proč jsou to dílničky čertovské a ne andělské.
Jenže my jsme raději, když tu máme malé rozesmáté čertíky, kteří myslí na roštárny. Protože to
je signálem toho, že se zdravotní stav dětí zlepšuje a že je vše na dobré cestě. Proto naše malé
pacienty během Čertovských dílniček na čertíky
rovnou pasujeme,“ usmívá se a doplňuje, že ji velice mile překvapilo zapojení nemocniční kuchyně.
„Přímo na akci nám kuchaři přivezli super punč,
který všem velice chutnal. Bylo to moc hezké gesto, jež zahřálo na těle i na duši,“ dodává s tím, že
překvapení ten den nebrala konce. Kromě nádherných dárků, spousty sladkostí i her a zábavy se
děti dočkaly také sněžení. Co na tom, že ten den
venku nespadla ani vločka? S krepovým papírem
lze sněhové vánici konkurovat víc než dobře!

Sára dětem

Na děti hospitalizované ve Fakultní nemocnici Ostrava už několik let myslí i dobrovolníci z Bílovecka, kteří malým pacientům s onkologickým onemocněním před Vánocemi přivážejí krásné hračky
a v průběhu roku v jejich prospěch organizují i
finanční sbírky. „Členové spolku Sára dětem za
námi tentokrát přijeli 6. prosince a kromě úžas-

Během prosince navštěvují Kliniku dětského lékařství FNO nejen zástupci organizací, které by rády
pomohly, ale také jednotlivci, často bývalí pacienti
nemocnice nebo kliniky. Někdo podpoří malé pacienty jednorázově, jiní spolupracují dlouhodobě
a lze se na ně kdykoliv obrátit.
„Pomoc, které se nám dostává, má nejrůznější podoby. Například v prosinci jsme dostali nadýchané
muffiny, které všem moc chutnaly, nezapomněl
na nás ani herec Štěpán Kozub, který sice nestál
o publicitu, ale my mu za jeho vstřícnost chceme
moc poděkovat. A přijel i pacient po léčbě, leukemik, a přinesl takzvané bolestné, což jsou drobné
odměny, které malí pacienti dostávají v ambulancích dětské kliniky za odběry, injekce a podobně,“
pokračuje Michaela Češková a dodává, že si cení
všech pomáhajících.

Vlaďka Erbová

K těm, kteří pomáhají pravidelně, patří Vlaďka Erbová. „Přijíždí k nám opakovaně, vždy s plnou náručí věcí, které potřebujeme. Loni přivezla peřiny
a deky, aby se dětem v nemocnici dobře spalo, letos do postelí na dětské hematologii nakoupila polohovací pomůcky. A nejen to. Věnovala se ustaraným maminkám, s nimiž probrala jejich starosti,
s nemocnými dětmi si zahrála stolní hry a nemalým darem přispěla i k vytvoření vánoční atmosféry v rodině jednoho z malých pacientů. To vše bez
snahy o jakoukoliv publicitu, prostě jen tak, z dobroty srdce,“ konstatuje Michaela Češková, která
si neokázalého přístupu drobné půvabné ženy velice váží. „Nejenže pokaždé splní to, co slíbí, ale
dokáže bezprostředně reagovat na potřeby jiných
a spontánně jim pomoci. To každý neumí,“ uzavírá
Michaela Češková své vyprávění o návštěvě, která
se uskutečnila 16. prosince.
Lenka Gulašiová
Foto: Jana Gojová, archiv
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Zavádíme nové metody léčby inkontinence a častého močení
Specialisté z Urologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava začali jako jedni z mála v republice provádět
speciální zákroky, které mají vyřešit u mužů problémy s inkontinencí a u žen s častým močením. Obě metody jsou sice invazivní a je nutný zákrok v anestezii, ale poskytují naději na podstatné zlepšení stavu u i těch
pacientů, u nichž selhává léčba pomocí léků.

Karcinom prostaty patří k nejčastějším nádorovým
onemocněním. Podle posledních údajů žije u nás
s touto diagnózou 57 600 mužů. Díky moderním
metodám diagnostiky a léčby má naději na dlouhodobé přežití až 90 procent pacientů. Někteří
z nich ale po ukončení léčby mohou trpět inkontinencí. Pomocí operačního zákroku je teď umí lékaři z Urologické kliniky FN Ostrava tohoto problému
zbavit. Jedná se o voperování umělého svěrače

močové trubice, který
dokáže z velké části nahradit roli fyziologického
svěrače.
„Celý silikonový systém
je složený ze tří částí. Je
uložen v těle a pacient
o něm v podstatě neví.
Systém zajišťuje udržení
moči v močovém měchýři, pacient jej může
jednoduše deaktivovat
ve chvíli, když se potřebuje vymočit,“ přiblížil
ve stručnosti výjimečnou
metodu přednosta urologické kliniky doc. MUDr.
Jan Krhut, Ph.D. V České
republice tento zákrok provádí jen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Thomayerova nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Brno.
Urologická klinika FN Ostrava teď nově zavádí
i metodu tzv. sakrální neurostimulace. Ta pomůže ženám, které trpí častým močením a unikáním
moči při neodolatelném nucení na močení. Některé ženy musejí chodit na toaletu až 40x denně a mnohdy jim unikne moč ještě předtím, než

stačí na toaletu dojít. „U výrazného procenta žen
jsme schopni toto řešit pomocí léků, ale některým
pacientkám medikace nepomáhá. Nová metoda
spočívá v tom, že do křížové kosti, kde jsou kořeny nervů řídících činnost močového měchýře,
voperujeme generátor, který vydává impulzy,
a tím ovlivňuje činnost močového měchýře,“ popisuje zákrok docent Krhut a dodává, že tento zákrok
ženy častého chození na toaletu zbaví. Voperované zařízení pracuje v podstatě na podobném principu jako kardiostimulátor, který řídí chod srdce
pomocí elektrických impulzů. Kromě FN Ostrava
sakrální neurostimulaci provádí pouze pražská
zdravotnická zařízení v Motole a v Thomayerově
nemocnici.
- red -

všech stránkách, od psychické po materiální. „Na
sklonku roku toho pokaždé řeším hodně. Působím
jako koordinátorka rodin, jejichž děti jsou u nás léčeny a které se i v souvislosti s vážným onemocněním dítěte dostaly do složité finanční situace.
A některé potřebují podporu v souvislosti s přípravou Vánoc. Ostatně s tou potřebuje pomoci i naše
klinika. A nejen o Vánocích. Snažíme se proměnit prostory nemocnice tak, aby se tady děti cítily
dobře,“ nastiňuje Michaela Češková, zdravotní sestra z Kliniky dětského lékařství FNO, část úkolů,
jimiž se ve svém volném čase zabývá jako ředitelka neziskové organizace HAIMA Ostrava. „Asi
největší radost mi udělalo, že se mi podařilo splnit

přání dlouhodobě léčenému, vážně nemocnému
chlapci z dětského domova, který toužil vidět za
okny kliniky sněhuláka. Ale poznamenal, že takové
přání se mu asi nesplní,“ vrací se k jedné z mnoha
situací loňského prosince. „Sice nesněžilo, sněhulák s andílkem a se sobem nakonec za okny stál
a svítil nejen pro Kubíka, ale i pro všechny děti,“
usmívá se Michaela Češková, která v anketě Zaměstnanec roku 2018 zvítězila v kategorii sestra
u lůžka. „Za ocenění moc děkuji, překvapilo mě
a potěšilo. A zároveň se stalo mou vnitřní výzvou
k dalšímu pracovnímu putování za dětskými úsměvy našich malých pacientů,“ vrací se ke slavnostnímu okamžiku.

Sněhulák pro Kubíka

Nezisková organizace HAIMA Ostrava je bezpečným a veselým ostrůvkem v moři strachu a nejistoty. Rodinám s nemocnými dětmi pomáhá po

Na naše malé pacienty nezapomněla ani Coca-Cola a vyslala do Fakultní nemocnice Ostrava Santu se skřítky a spoustou dárků.
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V lednu slaví významné životní jubileum
naši kolegové:

MUDr. Tomáš Bártek
Lenka Berousková
Ladislava Znišťalová
Marcela Kadalová
Pavla Richterová
Eliška Gelnarová
Děkujeme za práci, kterou jste pro naši
nemocnici vykonali, a do dalších let vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě.

K emotivním okamžikům adventu patřilo i setkání našich sestřiček se žáky ZŠ Hrdličky z Ostravy-Poruby, od nichž kromě jiného dostaly vlastnoručně vyrobeného papírového anděla.

Nové polohovací postele chválí pacienti
i personál
požadavků jednotlivých oddělení. Zatímco někde
stačí vyměnit pouze několik kusů, například v kardiovaskulárním oddělení dojde k obměně kompletní. Zároveň bylo pořízeno i 150 matrací. Pro
oddělení, kde leží pacienti delší dobu, jsou určeny
matrace se speciální antidekubitovou úpravou.

Sledujte nás na
Twitteru @FN_Ostrava.
www.facebook.com/
FNOstrava

Poděkování
Naše poděkování za vysoce profesionální a empatický přístup patří odbornému personálu lékařů
a zdravotních sester i ošetřovatelům oddělení/
stanice – A5 Kliniky onkologické FNO, v průběhu
náročné léčby pacientky Bc. Márie Dobešové,
bývalé náměstkyně FNO pro ošetřovatelství, a za
možnost být v těchto těžkých chvílích s ní.
S úctou a díky rodina Dobešova

Zhruba 30 milionů korun investovala Fakultní nemocnice Ostrava do pořízení nových, elektricky
ovládaných polohovacích postelí od firmy Linet. Finanční prostředky pocházely převážně z vlastních
zdrojů, část investic byla pokryta z evropských
fondů.
Bezmála 300 lůžek se podařilo obměnit už v závěru loňského roku. Postelí je několik typů, podle

Myšlenky na plátně
V Galerii Ametyst můžete spatřit obrazy opavské
malířky Petry Šípkové, jejíž díla byla oceněna na
prestižní Saatchi Art.com a jsou součástí tuzemských i zahraničních sbírek. Členka opavské výtvarné skupiny X při Matici slezské, která se věnuje urgentní medicíně jako lékařka rychlé záchranné
služby, začala malovat po čtyřicítce a splnila si tak
svůj dětský sen. „Snívala jsem o tom, že až budu
velká a budu mít peníze na plátna a barvy, až si
budu moci malovat, co chci, namaluji krásné obrazy a budu mít výstavy,“ vzpomíná Petra Šípková
a dodává, že maluje pro radost a ve svých dílech
hledá estetično a hlubší význam. „Maluji abstraktně, hledám výtvarné ztvárnění pocitů, nálad,
myšlenek, zážitků, definice, citáty, vzpomínky,“
poznamenává.

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE

CZECH PRINT CENTER a.s.
Provozovna Ostrava
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
www.cpcenter.cz

Vydavatel: FN Ostrava • Tel. č.: 597 372 578
• E-mail: redakce@fno.cz • Grafika a zlom:
ASEITA spol. s r. o. • Foto: Petr Chodura, Jiří
Zerzoň, Jana Gojová, archiv FNO • Redakce
si vyhrazuje právo krátit a upravovat dodané texty • Uzávěrka: Každý poslední pátek
v měsíci • Určeno pro vnitřní potřebu FN Ostrava

