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listopad 2019

Centrum telemedicíny zlepší kvalitu 
života pacientů

Podpisem memoranda o partnerství a spolupráci 
stvrdili 14. října představitelé Fakultní nemocnice 
Ostrava (FNO), Ústavu vývoje a klinických aplika-
cí (ÚVKA) a Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
(LF OU) zájem spolupracovat na zřízení a provozu 
centra telemedicínských služeb.  Toto specializo-
vané pracoviště zahájí svoji činnost do konce roku.
Telemedicína je součástí elektronizace zdravotnic-
tví, tzv. eHealth. Jedná se o moderní odvětví lé-
čebné péče, díky kterému lékař online sleduje na 
dálku důležité údaje o zdravotním stavu pacienta 
a může mu poskytnout okamžitou konzultační po-
moc. A právě FNO ve spolupráci s ÚVKA a LF OU 

pomocí speciálního softwaru, mobilních aplikací 
pro pacienta i lékaře a dostupných diagnostických 
přístrojů ví, jak na to.
„Pacientům s chronickým onemocněním teleme-
dicína výrazně zlepšuje kvalitu života. Odpadnou 
dlouhotrvající hospitalizace, mohou zůstat v do-
mácím prostředí, a přitom pod lékařskou kontro-
lou, což se pozitivně odrazí hlavně na jejich psy-
chice. Nezanedbatelným přínosem je i celkové 
zlevnění léčby,“ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, 
ředitel FNO (na snímku uprostřed).

Pokračování na straně 2

Pětadvacáté výročí monobloku 
Před čtvrtstoletím, 17. října 1994, otevřela Fakult-
ní nemocnice Ostrava (FNO) devítipodlažní mono-
blok. Tento významný mezník historie si přesně  
o 25 let později, 17. října 2019, připomněli společ-
ně se zástupci nemocnice a pamětníků zmíněné 
události také představitelé Ministerstva zdravot-
nictví ČR, Ostravské univerzity, kraje, města Os-
travy, zdravotních pojišťoven a nemocnic.
„Nesmírně oceňuji a vážím si úsilí všech lidí, kte-
ří se od začátku na budování nemocnice podíleli. 
Odvedli obrovský kus práce. Díky nim máme na 
co navazovat. Chystáme výstavbu psychiatric-
kého pavilonu, rekonstrukci centrální kuchyně  
a chceme také modernizovat jednotlivá pracoviš-
tě,“ říká MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO.

Pokračování na vnitřní dvoustraně

Lékařská knihovna se 
šedesátiletou historií 
plnou prvenství 
Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava  
v letošním roce slaví šedesáté výročí svého vzniku 
– založena byla v roce 1959 jako Ústřední lékařská 
knihovna Krajského ústavu národního zdraví v Os-
travě. V současné době vlastní 34 tisíc fyzických 
knihovních jednotek, jako jsou knihy, časopisy, 
CD, DVD a videokazety. Pokud by časopisy byly 
počítány na kusy, ne po ročnících, číslo by bylo 
ještě vyšší…

Pokračování na vnitřní dvoustraně

Anketa Zaměstnanec roku
V úterý 10. prosince budou na slavnostním večeru 
v Clarion Congress Hotelu Ostrava vyhlášeni drži-
telé prestižního titulu Zaměstnanec roku.

První nemocniční matrika v kraji 
na straně 2

Přijměte pozvání na ples! 

Stop dekubitům 2019
Ve čtvrtek 21. listopadu osloví odborníci Fakultní 
nemocnice Ostrava veřejnost v Avion Shopping 
Parku v Ostravě, kde se bude konat preventivně 
vzdělávací akce s názvem Stop dekubitům 2019. 

Společenský ples FN Ostrava se uskuteční v so-
botu 29. února 2020 v Clarion Congress Hotelu 
Ostrava.

Krevní centrum FNO se v pondělí 
25. listopadu představí ve Světě 
techniky v Dolních Vítkovicích.

Prestižní Cenu Neuron 
získal náš kolega! 
Blahopřejeme!
Prestižní Cenu Neuron v oblasti medicíny převzal 
ve středu 6. listopadu RNDr. Michal Šimíček, 
Ph.D., z Kliniky hematoonkologie FNO. Stal se tak 
členem elitní skupiny osobností české vědy, k níž 
patří například plastický chirurg prof. MUDr. Boh-
dan Pomahač, M.D. 
Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění udě-
lovaná nejlepším českým vědcům a vědkyním, 
zároveň jde o jednu z nejlépe dotovaných vědec-
kých soutěží.  Pokračování na straně 2
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Lékařská fakulta OU informuje

Podzim ve znamení dokončení akreditačního spisu i první úspěšné habilitace 
Začátek podzimu se nesl ve znamení finalizace ak-
reditačního spisu. Na dokumentu o více než dvou 
tisících stranách pracovalo usilovně několik měsí-
ců mnoho lidí z lékařské fakulty i fakultní nemoc-
nice. „Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kdo se na práci při tvorbě akreditačního spisu po-
díleli. Pevně věřím, že naše úsilí nepřijde vniveč. 
Udělali jsme maximum, abychom akreditaci pro 
obor všeobecné lékařství na dalších 10 let opět 
získali,“ říká proděkanka pro studium ostravské 
lékařské fakulty Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. 
Kromě práce na akreditačním spisu se ale podzim 
nesl také ve znamení úspěchů. Fakulta totiž zís-
kala svoje první řízení ke jmenování profesorem. 
„Je to první profesorské řízení, které naše lékař-
ská fakulta získala. Akreditace má platnost deset 
let a navazuje na doktorský studijní program oše-
třovatelství a jeho habilitační řízení, jež jsme nově 
obhájili,“ vysvětluje proděkanka pro zahraniční 
vztahy prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., s tím, 
že ostravská lékařská fakulta je v České republice 
teprve druhou fakultou, která se může akreditací 

pro jmenování profesorem pochlubit. Kromě Jiho-
české univerzity tak lze získat docenturu a nově  
i profesuru v oboru ošetřovatelství už jen v Ostravě. 
„Celá úspěšná akreditace je výsledkem spolupráce 
vedení fakulty a ústavu ošetřovatelství. Vnímám ji 
jako další silný důkaz a uznání rostoucích kvalit naší 
fakulty,“ dodává děkan Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 
O další skvělý úspěch ostravské lékařské fakulty 
se pak postarali naši studenti z IFMSA. Do Ost-
ravy přivezli na začátku listopadu cenu Nejlepší 
lékařská fakulta za rok 2018/2019. Dlouhé roky 
si cenu o nejlepší lékařskou fakultu předávali stu-
denti z Karlovy a Masarykovy univerzity. Poprvé  
v historii udílení této ceny putuje pohár do Ostra-
vy! Na letošní valné hromadě IFMSA CZ konané 
tentokrát v Praze na půdě Univerzity Karlovy byla 
pobočka této mezinárodní studentské organizace 
na ostravské lékařské fakultě vyhlášena jako nej-
lepší a byla oceněna putovním pohárem IFMSA 
CZ. „Tento pohár je ocenění pro všechny členy 
naší pobočky bez výjimky. Stali jsme se teprve 

třetí fakultou v historii, která tento pohár získala. 
I přesto, že jsme nejmenší a nejmladší pobočkou, 
dokázali jsme svou dlouhodobou a systematickou 
prací, že vyhrát může při velké píli a odhodlání 
každý. Pro všechny členy je to obrovský úspěch  
a motivace do dalších aktivit,“ dodává studentka 
ostravské medicíny a členka IFMSA Aneta Sýko-
rová.   
Lékařská fakulta v Ostravě zahájila výuku nového 
akademického roku 9. září. Do prvních ročníků 
všech typů studijních programů a oborů nastoupilo 
celkem 576 nových studentů, kteří byli přijati podle 
upravených pravidel na základě opatření vydaných 
děkanem Lékařské fakulty a rektorem Ostravské 
univerzity. „Čeká nás nejspíše nelehký akademic-
ký rok, který se ponese v duchu výrazných změn 
týkající se Lékařské fakulty a nezbývá než popřát 
studentům hodně sil, energie a úspěchů v překoná-
ní všech překážek a akademikům a zaměstnancům 
fakulty, aby neztráceli optimismus a radost z dobře 
odváděné práce,“ uzavírá proděkanka pro studium 
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.

Centrum telemedicíny zlepší kvalitu života pacientů
Pokračování ze strany 1

Centrum telemedicínských služeb bude umístěno 
v areálu FNO. Potřebné přístrojové a technologic-

ké vybavení poskytne ÚVKA. Zřízení pracoviště 
pro stáže a výuku studentů bude mít na starost 
LF OU. Všichni partneři společně zajistí odborné 
a personální vedení, provoz centra a účast na pro-
jektech financovaných z národních, evropských  
i mezinárodních dotačních programů.
Společným cílem projektu je především dál rozví-
jet aktivity, které doposud vykonával ÚVKA. Tedy 
pokračovat v realizaci projektů vzdáleného moni-
toringu fyziologických funkcí pacientů, zavádění 
a klinické ověřování telemedicínských postupů  
v různých lékařských oborech.

Ing. Petra Petlachová
vedoucí oddělení komunikace

První nemocniční matrika v kraji
Od pondělí 4. listopadu mohou rodiče čerstvě na-
rozených miminek využít přímo v porodnici FNO 
služeb detašovaného pracoviště matriky Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Poruba. Pro rodný 
list dítěte tak už nemusejí chodit na úřad. V rámci 
Moravskoslezského kraje jde o první nemocniční 
matriku. Otevřeno má od pondělí do pátku v době 
od 8.30 do 10 hodin ve 2. patře porodnice FNO,  
v Pavilonu péče o matku a dítě.

„Matrikářka může na vyžádání přijít za mamin-
kou i do pokoje. Matriku mohou rodiče využít  
i po propuštění maminky s miminkem z porodnice. 
Myslím si, že právě v prvních dnech po narození 
miminka, kdy mají rodiče nejvíce starostí, pro ně 
tato služba přináší výraznou pomoc a podporu,“ 
upřesňuje starostka Úřadu městského obvodu Os-
trava-Poruba Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
„Díky skvělé spolupráci s porubským úřadem dále 

rozšiřujeme spektrum služeb poskytovaných na-
šim rodičkám. Záleží nám na tom, aby se u nás 
cítily co nejlépe. Věřím, že to ocení a rády se  
k nám budou vracet,“ doplňuje ředitel FNO MUDr. 
Jiří Havrlant, MHA.
Již první den přijala matrikářka Petra Malíková 
sedm žádostí o vydání rodného listu.

Ing. Petra Petlachová
vedoucí oddělení komunikace

Prestižní Cenu Neuron získal náš kolega! 
Blahopřejeme!
Pokračování ze strany 1

Dr. Šimíček, jenž rovněž úzce spolupracuje s věd-
ci z Ostravské univerzity, byl oceněn za zkoumá-
ní procesů způsobujících zhoubná onemocnění  
a jejich lékovou rezistenci. Pracuje na pomezí zá-
kladního a aplikovaného medicínského výzkumu. 
Na půdě Fakultní nemocnice Ostrava se zabývá 
studiem hematoonkologických nádorů a společně  
s týmem vyvíjí unikátní technologie buněčné tera-
pie pro různé typy rakoviny. Svou prací dokazuje, 
že špičkový biomedicínský výzkum lze dělat i v re-

gionech, mimo etablovaná vědecká centra.
Za zmínku jistě stojí i to, že nejde o jediný význam-
ný tuzemský úspěch Dr. Šimíčka. Kromě jiného na 
konci listopadu 2018 Grantová agentura ČR pod-
pořila v juniorské soutěži jeho projekt Deubiquiti-
náza OTUD1 v regulaci stability proteinů, tvorby 
metastáz a lékové rezistence u mnohočetného 
myelomu. Během působení v zahraničí pak získal 
několik prestižních stipendií a publikoval význam-
né články v Nature a Science.

Rozhovor s Dr. Šimíčkem přineseme příště.

Čerpání individuálního 
příspěvku z FKSP
Upozorňujeme zaměstnance na blížící se termín 
pro vyčerpání individuálního příspěvku z FKSP. 
Možnost čerpání končí 16. prosincem 2019. In-
dividuální příspěvek nelze převést do roku 2020!
Aktuální výši příspěvku naleznete po přihlášení do 
vašeho osobního profilu na intranetu (v pravém 
horním rohu), případně vám ji sdělí Zdenka Res-
telová, kl. 2244.

TO DÁŠ s Radiem Čas! 
Úspěšná akce zaměřená na podporu dárcovství 
krve – TO DÁŠ s Radiem Čas! – se uskutečnila  
24. října v Krevním centru FNO. Dorazilo 251 dár-
ců, z toho 155 (mezi nimi 36 prvodárců) darova-
lo krev, 93 plazmu a ve 3 případech šlo o odběr  
– destiček (trombocytů). A nad tím vším svítilo ča-
sácké sluníčko…
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Medicínský start-up inkubátor
Vědci z VŠB-TUO a FNO se potkali už potřetí
Ve středu 30. října se už potřetí konal Medicínský start-up inkubátor. Jde o brainstorming s návrhy na spo-
lupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a VŠB-Technickou univerzitou Ostrava.
Úvodního slova se chopili rektor univerzity prof. 
RNDr. Václav Snášel, CSc., a ředitel nemocnice 
MUDr. Jiří Havrlant, MHA. Účastníci se dozvědě-
li více o výročí 170 let VŠB-TUO, které univerzita 
letos slaví, a za Fakultní nemocnici Ostrava při-
pomněl MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., nedávnou 
oslavu čtvrtstoletí otevření nového moderního 
monobloku ve FNO. Přednášející z obou institucí 
představili témata a oblasti, ve kterých by univerzi-
ta s nemocnicí mohla dále a těsněji spolupracovat.
„Medicínský start-up inkubátor je akce, která spo-
juje vědce na poli medicínském a technickém. 
Přednášející tak mají možnost nabídnout zajíma-
vá témata kolegům z druhé instituce, kteří by  
o ně mohli projevit zájem,“ uvedl doc. MUDr. Petr 
Vávra, Ph.D. (na snímku), náměstek ředitele pro 
vědu, výzkum a výuku a zároveň organizátor akce 
za FNO.
Představena byla například spolupráce Kliniky úra-
zové chirurgie FNO s VŠB-TUO či podpůrné ná-
stroje pro vizualizaci dat generovaných v lékařství. 
Vědci se zaměřili i na možnosti využití geotechno-
logií pro FNO, prezentovali také desetiletý výzkum 
klíšťaty přenášených onemocnění s podporou 
geoinformačních technologií. 
„Spolupráce mezi FNO a VŠB-TUO skýtá značný 

prostor pro další rozvoj v oblasti jednak interdisci-
plinárních oborů, a také aplikovaného výzkumu,“ 
zhodnotila význam společného setkání za VŠB-

-TUO spolumoderátorka akce prof. Mgr. Jana Ku-
kutschová, Ph.D.

Foto: Petra Valášková, DiS.

Hojení ran

Už 12. ročník kožního semináře s názvem Hojení 
ran se uskutečnil 16. října. Akci připravují konzul-
tantky hojení ran působící na různých pracovištích 
FNO. Letos bylo součástí semináře, jehož se zú-

častnilo více než sto posluchačů, 14 přednášek  
a 5 workshopů.
„Jsem velmi ráda, že o toto setkání je tak velký 
zájem. Téma hojení ran je pro sestry velmi důle-
žité, v rámci svých kompetencí sestry nejen kom-
plexně hodnotí ránu, rovněž rány ošetřují a navr-
hují způsob terapie, a to především u chronických 
ran,“ řekla PhDr. Andrea Polanská, náměstkyně 
ředitele pro ošetřovatelskou péči.  
Pracovní skupina konzultantek pro hojení ran, 
která je zastoupena 21 členy napříč klinikami, je 
poradním orgánem náměstkyně. „Tato pracovní 
skupina pomáhá udržet odbornou erudici kolegyň, 
provádí různá auditní šetření a rovněž se podílí na 
tvorbě standardních operačních postupů. Pro naše 
pacienty je obrovským přínosem, že tady tuto pra-
covní skupinu máme,“ zdůraznila PhDr. Andrea 
Polanská.

Šek od Mlékárny Kunín

MUDr. Bohumír Blažek, primář oddělení dětské 
hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského 
lékařství FNO, převzal 22. října z rukou zástupců 
Mlékárny Kunín šek na 80 tisíc korun. Celkem  
42 572 korun je určeno dětské hematologii a he-
matoonkologii, z obnosu ve výši 37 520 korun 
bude na dětské chirurgii pořízeno vybavení herny.

Chobotničky z Hlučína Ostravský transfuzní den

Zástupci Městského úřadu Hlučín předali oddělení neonatologie chobotničky 
určené pro nezralé novorozence. Ty na základě výzvy města vytvořili občané 
města. 

Krevní centrum FNO uspořádalo 6. listopadu v aule VŠB-TUO desátý ročník 
konference Ostravský transfuzní den.
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Pětadvacáté výročí monobloku 
Pokračování ze strany 1

 „V roce 1990 jsem tady přebíral betonový ske-
let zakonzervované stavby. Za 4 roky jsme už na 
stejném místě otevírali novou moderní lůžkovou 
nemocnici, na kterou čekali ostravští zdravotníci 
bezmála 30 let,“ vzpomíná MUDr. Jaroslav Lux, 

tehdejší ředitel FNO. „Byli jsme například dokonce 
první nemocnicí v republice, která měla v té době 
urgentní příjem,“ dodává.
Součástí slavnostního programu v respiriu, v jehož 
prostoru byla umístěna výstava fotografií připo-
mínajících nejen historii monobloku, byla klavírní 

show Dominika Fajkuse. Hosté si pak prohlédli 
urgentní příjem a po koncertu Martina Chodúra 
a klávesisty Iva Moryse, který se rovněž odehrál 
v respiriu, následovala mše svatá v nemocniční 
kapli.

Foto: Simona Stanjurová

Akční říjen Kliniky hematoonkologie FNO

Seminář
Klinika hematoonkologie FNO se od podzimu 
minulého roku účastní projektu Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce pro ITI SMART 
technologie pro zvyšování kvality života ve 
městech a regionech CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_0
49/0008452 Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity. Projekt DMS ITI je pořádán MŠMT 
a bude probíhat do konce roku 2022. Garan-
tem projektu zabývajícího se prevencí sepsí  
u hematoonkologických pacientů v léčbě je 
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta 
Kliniky hematoonkologie FNO. Klinika 1. října 
zahájila praktickou část projektu, kdy pomocí 
telemedicínských přístrojů, které jsou pacien-
tům zapůjčovány do domácí péče, si pacienti 

měří tělesnou teplotu a krevní 
tlak, což jsou dva základní indiká-
tory rozvoje febrilní neutropenie. 
Na základě těchto měření je pa-
cient pod 24hodinovou kontrolou 
lékaře. Přístroje jsou pacientům 
bezplatně zapůjčovány a veš-
kerý telemedicínský outsour-
cing provádí Národní dohledové 
centrum, jehož zřizovatelem je 
Ústav vývoje a klinických aplikací,  
z. ú. (ÚVKA). Dne 24. října klinika 
uspořádala seminář pro kolegy 
z FNO a širokou veřejnost, kde 
představila i další telemedicínské 
projekty, které ve FNO probíhají. 
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Liberty Ostrava
Zástupci společnosti Liberty Ostrava předali  
15. října zástupcům Kliniky hematoonkologie 
FNO tři antidekubitní matrace v celkové hodnotě  

16 197 korun. Matrace jsou určeny pro pacienty 
se zhoubnými hematologickými chorobami. Tento 
dar byl zakoupen z finančního příspěvku grantové-
ho programu, do kterého přihlašují projekty sami 
zaměstnanci společnosti. 
Mezinárodní workshop
Klinika hematoonkologie FNO byla partnerem me-
zinárodního workshopu zaměřeného na buněč-
nou terapii, který se pod názvem XIV. Myeloma  
& II. Cell Therapy Workshop uskutečnil 16. a 17. 
října v Ostravě.
Dar seniorům
Jen o pár dnů později, 23. října, byl předán dar 
zaměstnanců Kliniky hematoonkologie FNO 
spastickým pacientům domova pro seniory ve 
Frýdku-Místku. Šlo o speciální invalidní vozík pro 

spastické pacienty v rámci předvánoční sbírky 
Ježíškova vnoučata. Zaměstnanci na jeho poří-
zení loni vybrali zhruba 42 tisíc korun.  - red -

Lékařská knihovna se šedesátiletou historií plnou prvenství 
Pokračování ze strany 1

V Lékařské knihovně FNO, která odebírá 42 zahra-
ničních a 84 českých periodik, pracuje čtyřčlen-
ný knihovnický tým. „Kromě půjčování publikací  
a jiných knihovnických jednotek poskytujeme také 
cirkulační služby odborných periodik, rešeršní  
a bibliograficko-informační služby, zprostředková-
váme překladatelské služby. A v neposlední řadě 
– vzhledem k tomu, že nemocnice je výzkumnou 
organizací –, zpracováváme, vykazujeme a archi-
vujeme publikační činnost zaměstnanců,“ na- 
stiňuje pracovní náplň vedoucí týmu Bc. Ludmi-
la Stuchlá a dodává, že díky zapojení do projektu 
CzechElib v roce 2018, který je určen pro české 
výzkumné organizace, knihovna získala přístup  
k většímu množství elektronických informačních 
zdrojů. „Dále knihovna využívá službu on-line 
knihovny Bookport a v průběhu posledních dvou 
let nakoupila přibližně tři tisíce elektronických knih 
z nakladatelství Springer. Množství nakoupených 
“papírových“ knih a jiných publikací i periodik je 
logicky rok od roku nižší. Minulý rok jsme pořídili 
pouze 204 kusů tištěných knih, což je o 32 méně 
než o rok dřív, u časopisů je rozdíl 21 titulů,“ kon-
statuje vedoucí Lékařské knihovny FNO a dopl-
ňuje, že časopisecký i knižní fond je uložen nejen 
v lékařské knihovně, ale také v 38 dílčích knihov-
nách klinik, oddělení či ústavů. 
Přestože zrod knihovny se datuje do roku 1959, 
počátky sahají až do roku 1953, kdy na základě 
směrnice ministerstva zdravotnictví muselo být 
každé zdravotnické zařízení vybaveno vhodným 
typem knihovnické nebo bibliograficko-informač-
ní služby. Prvních šest let však zdejší knihovně 
chybělo odborné vedení, kterého se až ve zmi-
ňovaném roce 1959 ujal odborný knihovník PhDr. 
Stanislav Jelen. „V prvním desetiletí činnosti byla 
provedena centrální evidence knižního fondu, 
vznikaly katalogy, místní seznamy a pomocná evi-
dence časopisů. Začalo se pracovat na důsledné 
koordinaci odběru lékařských – zejména zahra-
ničních – periodik ve zdravotnických zařízeních  
v rámci našeho kraje a vznikl plán metodické po-
moci ostatním lékařským knihovnám v regionu,“ 
zmiňuje Bc. Stuchlá některé momenty z historie 
knihovny. A připomíná, že se v 70. letech minulé-
ho století rozběhla pravidelná cirkulace zahranič-
ních časopisů a v návaznosti na tuto službu zde 
bylo zřízeno reprografické středisko, které na zá-
kladě požadavků čtenářů zhotovovalo xerokopie 

ze zapůjčených periodik. A od poloviny 70. let až 
do roku 1988 knihovna ve spolupráci se Zahranič-
ní literaturou Praha a Státní vědeckou knihovnou 
Ostrava pořádala výstavy zahraniční literatury Libri 
Medici, kde byla možnost nakoupit větší množství 
jinak těžce dostupné, tzv. “devizové“ literatury. 
Začátek 80. let byl charakterizován zejména pře-
chodem klasického ručního vyhledávání literatu-
ry z tištěných bibliografií na strojové rešeršování  
z on-line zdrojů v systému Golem. „Naše knihov-
na byla první lékařskou knihovnou v bývalé ČSSR, 
která s tímto systémem pracovala,“ poznamená-
vá. Po roce 1995 byla zahájena retrokonverze kni-
hovního fondu, tj. převod záznamů o knihovních 
jednotkách do elektronické podoby. Vzhledem  
k velikosti fondu, který v době jejího započetí obsa-
hoval zhruba 31 tisíc knihovních jednotek, byla do-
končena až v roce 2006. „Automatizace knihovnic-
kých procesů umožnila také zpracování publikační 
činnosti zaměstnanců do elektronické podoby. Vý-
znam tohoto kroku vzrostl po roce 2009, kdy byla 
nemocnice zařazena mezi výzkumné organizace  
a výrazně stouplo publikování výsledků vědy a vý-
zkumu,“ akcentuje Bc. Stuchlá.

Lenka Gulašiová

Nejstarší knihovní jednotka z fondu knihovny – 1. ročník Časo-
pisu lékařů českých z roku 1862.

Výstava zahraniční literatury Libri Medici v roce 1978.

Terminálová stanice ve studovně.

n V roce 2013 pořízen automatizovaný kni-
hovní systém Dawinci, který je schopen plně 
reagovat na požadavky knihovny spojené ze-
jména s vědecko-výzkumnou činností.
n V roce 2017 se FNO zapojila do projektu 
CzechElib, jehož cílem je efektivní zajištění 
přístupu ke klíčovým elektronickým infor-
mačním zdrojům (EIZ) pro výzkumnou a vzdě-
lávací sféru v ČR. Na základě tohoto projektu 
mají zaměstnanci nemocnice přístup do řady 
licencovaných fulltextových databází, včetně 
bibliometrické databáze Web of Science. 
n Knihovna úzce spolupracuje zejména  
s informačními středisky a odbornými 
knihovnami v rámci vědecko-informační sítě 
ve zdravotnictví a metodicky vede lékařské 
knihovny v Moravskoslezském kraji.
n Lékařská knihovna FNO patří ke špičko-
vým pracovištím sítě lékařských knihoven  
v republice. 
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Zkvalitňujeme pracovní prostředí, myslíme na bezpečí 
Na začátku října byla dokončena rekonstrukce JIP 
úrazové chirurgie. Toto pracoviště, jehož oblož-
nost byla v loňském roce 95procentní, ročně při-
jme zhruba 430 pacientů. Celkové náklady, včetně 
stavebních prací, elektroinstalace, slaboproudých 
rozvodů, podlah atd., představovaly 1,47 milionu 
korun bez DPH z vlastních zdrojů nemocnice. JIP 
úrazové chirurgie byla kromě toho vybavena no-
vým nábytkem a ochrannými prvky ACROVYN.
„Tato JIP byla v původním stavu od doby pře-
stěhování do porubského areálu, což je 25 let. 
Její podoba tomu nasvědčovala,“ konstatuje  
Bc. Miroslava Berková, vrchní sestra Kliniky úra-
zové chirurgie FNO, a dodává, že nešlo ani tak o 

rekonstrukci, ale spíše o úpravu prostoru – vyrov-
nání a úpravu podlah, nový nábytek pro stanoviště 
sester, obnovu kuchyňky a skladu přístrojů a léků. 
„S rekonstrukcí se počítá v následujících letech. 
Ale díky této podzimní akci už máme více úložné-
ho prostoru, vše je světlé, čisté, nové,“ pokraču-
je Bc. Berková a poznamenává, že koncem roku 
dojde i k výměně lůžek a monitorovacího zařízení.
„Během zmiňovaných úprav nám vyšla vstříc 
klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny, která nám poskytla dvě lůžka. Někteří 
pacienti byli uloženi na čtyři lůžka stanice B, kde 
jsme k tomuto účelu vyčlenili jeden box. Provoz 
jsme sice nijak neomezili, ale mnohdy to nebylo 

Moravskoslezská sestra 2019

Linkou na drink
Výtěžek z charitativní akce Linkou na drink ve výši téměř 68 tisíc korun 30. října slavnostně předali její 
organizátoři a podporovatelé zástupcům Kliniky dětského lékařství FNO. Za darované peníze klinika pořídí 
speciální lůžko pro nemocné děti.

Akce Linkou na drink 
proběhla již 28. září 
na Alšově náměstí 
v Ostravě-Porubě za 
účasti primátora statu-
tárního města Ostravy 
Ing. Tomáše Macury, 
MBA, ředitele FNO 
MUDr. Jiřího Havrlan-
ta, MHA, starostky 
Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Poruba 
Ing. Lucie Baránkové 
Vilamové, Ph.D., a za-
znamenala nečekaný 
úspěch.

Během jednoho dne všichni zúčastnění díky té-
měř 1 400 vypitým originálním nealkoholickým 
drinkům a stovkám kil zkonzumovaných specialit 
přispěli na dobrou věc částkou téměř 48 tisíc ko-
run. A nejen to. Kdo chtěl, mohl si na stacionárním 
kole vyzkoušet svoji fyzickou kondici. Magistrát 
města Ostravy pak proměnil najetou energii za 
částku ve výši 20 tisíc korun.
„Dlouhodobý pobyt v nemocnici není pro nikoho 
příliš příjemná záležitost. Natož pro dítě. Proto kaž- 
dému, kdo se zapojil a jakkoliv se přičinil o to, že 
hospitalizované děti budou mít u nás větší pohodlí, 
patří velký dík,“ poděkoval při převzetí šeku všem 
dárcům MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO.

Ing. Petra Petlachová
vedoucí oddělení komunikace

Podpořil nás Baník

Ve středu 30. října hráči FC Baník podpořili Krevní 
centrum FNO. Při zápasu se Slavií byli fanoušci 
vyzváni, aby pomohli a darovali krev.

Naši zdravotníci patří k nejlepším 
v kraji, takže není divu, že bodovali 
i v anketě Moravskoslezská sest-
ra 2019, kterou pořádá již pátým 
rokem Moravskoslezský kraj pod 
záštitou ministra zdravotnictví, 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje a prezidentky České asoci-
ace sester. Fakultní nemocnice 
Ostrava měla v nejužší nominaci 
dokonce tři kandidáty: Bc. Jarmilu 
Schejbalovou z Kliniky nukleární 
medicíny FNO, Pavlu Minclovou  
z centrálních operačních sálů  
a Mgr. Marcela Koňaříka, MBAce, 
z Kliniky hematoonkologie FNO.

jednoduché,“ uzavírá Bc. Berková. 
Změny na JIP úrazové chirurgie patří k menším 
investičním akcím zaměřeným zejména na zkva-
litnění pracovního prostředí a zvýšení bezpečí 
zaměstnanců i pacientů. „Do konce roku budou 
drobné stavební opravy provedeny také v sester-
nách kliniky neurochirurgie A a B, v sálu hemo-
dialýzy interní kliniky a na klinice ústní, čelistní  
a obličejové chirurgie. Zmíněné prostory budou 
zároveň vybaveny novým nábytkem,“ informuje 
Sylva Trojková z oddělení přípravy a realizace in-
vestic FNO.
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Pětadvacátý ročník Beskydského ORL dne 

Jubilejní 25. ročník Beskydského ORL dne pořá-
daného 1. a 2. listopadu Klinikou otorinolaryngolo-
gie a chirurgie hlavy a krku FNO se tradičně konal  
v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná  
v Ostravici. Akce přesahující hranice regionu se 
zúčastnilo 160 účastníků. 
Na začátku semináře byla poprvé představena kni-
ha Poruchy dýchání ve spánku (nakladatelství To-
biáš), na jejíž přípravě se podíleli MUDr. Jaroslava 
Kubíčková a další lékaři z Kliniky otorinolaryngolo-
gie a chirurgie hlavy a krku FNO. 
Odborný program byl zaměřen na nemoci, které 

mohou potkat „stárnoucího 
otorinolaryngologa“ (tedy 
kohokoliv) s přibývajícím 
věkem. Byl tedy zacílen 
nejen na ORL nemoci, ale 
především na onemocnění 
a terapeutické pokroky ve 
zcela odlišných oblastech 
medicíny – v neurologii, 
intervenční angiologii, oftal-
mologii, interním lékařství 
a gastroenterologii či psy-
chiatrii. 
Doc. MUDr. Michal Bar, 
Ph.D., přednosta Neurolo-
gické kliniky FNO, hovořil  
o organizaci péče o nemoc-
né s cévní mozkovou přího-

dou a o bolestech zad. Zmí-
nil doporučení, která musí znát především rychlá 
záchranná služba, aby byl postižený dopraven do 
správné nemocnice (centra). 
Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA, ve-
doucí lékař angiolinky, prezentoval možnosti sou-
časné intervenční angiologie. Poukázal na řadě 
příkladů a kazuistik, kam se obor v posledních 
desetiletích posunul. Velmi zábavná (zároveň ale 
smutná) byla prezentace žádanek o rtg vyšetře-
ní, která jsou odesílána lékaři naší nemocnice do 
Ústavu radiologie. Je až neuvěřitelné, jaká je „lido-
vá tvořivost“ lékařů FN Ostrava. 

Prof. MUDr. Viktor Chrobok CSc., Ph.D., FN Hra-
dec Králové, se věnoval vybraným projevům ne-
mocí ve vyšším věku. Zvláště zajímavá a názorná 
byla videoukázka o metodice hodnocení bolesti 
(vizuální analogová škála) ve FN Hradec Králové. 
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., Klinika ORL a chirur-
gie hlavy a krku FNO, se zaměřil na vliv věku na 
třes ruky operatéra. Je zřejmé, že by každý měl 
mít sebereflexi a vědět, kdy přestat operovat. 
MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA, Nemocnice ve 
Frýdku–Místku, primář interního oddělení, hovo-
řil o pokrocích v interně a gastroenterologii. Byl 
zdůrazněn význam prevence (kolonoskopie) pro 
snížení incidence karcinomu konečníku a tlustého 
střeva. Současně byly představeny další moderní 
metody a postupy z revmatologie a kardiologie. 
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., primář oddělení psychi-
atrického FNO, zaujal naprosto všechny poslucha-
če rozborem psychosociálních vlivů z dětství na 
život a chování dospělých. Pokud by přednášku  
s diskusí slyšeli studenti medicíny, nepochybně 
by se chtěli stát výhradně psychiatry. 
Pořadatelům se podařilo udržet dobrou úroveň 
této krátké, ale velmi intenzivní akce, a to jak  
v odborné části, tak i části společenské. Organizá-
toři se těší na XXVI. beskydský ORL den, který se 
bude konat v tradičním termínu – během prvního 
listopadového víkendu (6. a 7. listopadu). 

 prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FNO

4. ostravské likvorové sympozium

Endoskopiský kurz

Dne 6. září se uskutečnilo 4. ostravské likvorové 
sympozium – mezinárodní a mezioborové vzdě-
lávací setkání zaměřené na likvorovou laboratorní 
diagnostiku.
Akce byla zahájena přednáškami předních světo-
vých představitelů likvorové diagnostiky – dr. U. 
Wurstera (Hannover, Německo) a prof. H. Reibera 
(Göttingen, Německo). Seznámili nás s problema-
tikou detekce oligoklonálních imunoglobulinů a vý-

počtu intrathékalní syntézy volných lehkých řetěz-
ců. Následovala prezentace dr. E. Baranovičové  
a spoluautorů z Jesseniovy lékařské fakulty Uni-
verzity Komenského v Martine (Slovensko) na 
téma Metabolický profil likvoru pacientů s roz-
troušenou sklerózou a klinicky izolovaným syn-
dromem ve srovnání s jinými demyelinizačními 
onemocněními CNS a zdravými kontrolami. Blok 
uzavíral dr. D. Zeman (Ústav laboratorní diagnos-
tiky FNO, oddělení klinické biochemie, a Neurolo-
gická klinika FNO), který prezentoval dílčí výsledky 
projektu Likvorové biomarkery roztroušené skle-
rózy (Institucionální podpora 07/RVO-FNOs/2017), 
a poté za nepřítomnou Bc. P. Porubovou přednesl 
sdělení Laboratorní monitorování pacientů s roz-
troušenou sklerózou léčených preparáty interfe-
ronu beta. Druhý blok byl věnován problematice 
diagnostiky neurodegenerativních onemocnění  
a třetí byl zaměřen na styčné oblasti mezi neuro-
imunologií a imunologií. Konference byla zakonče-
na blokem věnovaným problematice neurotrop-
ních infekčních agens. 

Sympozium splnilo kvalitou i významem naše oče-
kávání a předčilo i úspěšné konference konané  
v letech 2012, 2015 a 2017. Poskytlo mnoho im-
pulsů pro další rozvoj neuroimunologické labora-
torní diagnostiky ve FN Ostrava a na Ostravské uni-
verzitě, mj. i jedinečnou a neopakovatelnou šanci 
na navázání spolupráce mezi našimi pracovišti  
a špičkovými imunology/neuroimunology z České 
republiky i zahraničí, kteří toto téma reprezentovali 
vynikajícím způsobem a představili mimořádně za-
jímavé vlastní výsledky. Blízká budoucnost ukáže, 
zda a do jaké míry nám bude umožněno již pro-
pracovaný koncept neuroimunologické laboratoře 
ve FN Ostrava realizovat. Z jiného úhlu pohledu je 
možné sympozium chápat také jako vynikající pre-
zentaci Ústavu laboratorní diagnostiky FN Ostrava. 
Přátelská a nekonfliktní atmosféra sympozia byla 
účastníky hodnocena velmi kladně a lze jen dou-
fat, že tomu tak bude i v letech budoucích.

RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. 
Ústav laboratorní diagnostiky FNO

Pozn. red.: Texty byly redakčně zkráceny

Křest monografie Poruchy dýchání ve spánku

Ve dnech 6. až 8. listopadu se v LF OU uskutečnil 
mezinárodní endoskopický kurz s názvem Endo-
scopy in the Ventricular System and Skull Base, 
který byl připraven ve spolupráci Neurochirurgické 
kliniky FNO a Kliniky otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku FNO společně se zahraničními 
lektory z Nizozemska, Itálie a Ruska. Spolupořá-
dajícími institucemi byly FN Ostrava a Aesculap 
akademie. Účastníky kurzu byli neurochirurgové 
z Filipín, Indie, Polska, Ruska, Slovenska a České 
republiky. Kurz byl zaměřen na výuku a procvičo-

vání endoskopických operačních technik v oblasti 
mozkových komor a lebeční spodiny. Zahrnoval 
teoretickou výuku, nácvik techniky na kadaveróz-
ních preparátech v Ústavu anatomie LF a přímé 
sledování endoskopických operací ve FN Ostrava. 
Účastníci i zahraniční lektoři ocenili příjemné pro-
středí a zázemí LF, kvalitu výuky na Ústavu anato-
mie LF OU i vybavení operačních sálu ve FNO při 
live operacích.

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky FNO
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TENTO ZPRAVODAJ TISKNE

V listopadu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Dana Bulatová
Karin Kolarčíková
Martina Slováčková
MUDr. Eva Kostřicová

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši 
nemocnici vykonali, a do dalších let vám pře-
jeme radost a spokojenost v osobním životě.

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

PENZION U ŠÍPKŮ
 

nabízí ubytování v jedno- a vícelůžkových pokojích. 
Hlídané parkoviště, wifi zdarma, možnost zapůjčení automobilu.
Snídaně s donáškou na pokoj.

VELMI BLÍZKO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA!!!

Kontakt: 776 886 606
www.penzionusipku.cz

n Nabízíme k pronájmu zrekonstruovaný byt 
2+KK + komora v ulici Gen. Sochora v Ostra-
vě-Porubě. Byt o výměře 56 m2 se nachází ve 
2. patře cihlového čtyřpatrového domu bez bal-
konu. V těsné blízkosti je krytý/venkovní bazén 
Sareza, sportovní centrum SC Fajne, MHD bus 
Bajkalská / tram Sokolovská. Byt je orientován 
na jižní stranu. Celý dům je po revitalizaci. Byt 
bude volný od února 2020. V případě zájmu mě 
kontaktujte na tel. č.: 724 193 720. 

 Nájem: 8 500 Kč + energie a internet.
n Nabízím ke krátkodobému pronájmu byt 1+1 

po celkové rekonstrukci v Ostravě-Porubě, 
ulice Nábřeží SPB. Byt je plně nově vybaven, 
včetně kuchyně, koupelny, nábytku, TV. Pra-
videlný úklid je možné zajistit. Cena dohodou 
podle délky pobytu, při dlouhodobé dohodě 
výhodnější cena. Bližší informace na e-mailu: 
fotosarafilip@gmail.com.

Kongresy a semináře

n 21. listopadu
 – Výroční konference regionální onkologic-

ké skupiny MS kraje na téma Organizace 
onkologické péče MS kraje

n 27. listopadu 
 – 3. ročník multioborového setkání – Dět-

ské polytrauma
n 27. listopadu 
 – Ostravský nefrologický den

MUDr. Eva KostřicováMUDr. Eva Kostřicová

Kopie starých mistrů i abstraktní tvorba…
Marek Nespěšný studoval klasické malířské 
techniky v ateliéru prof. Zdeňka Berana na Aka-
demii výtvarných umění v Praze. Již od počátku 

jeho malířské tvorby se projevovala jeho snaha 
navázat na malířství zejména holandských mistrů 
17. století, jejichž techniku dodnes studuje. Pro-

tipólem k technicky pečli-
vým realistickým obrazům 
je v jeho případě expre-
sivní abstraktní tvorba, 
ve které vytváří barevné 
strukturální kompozice 
alternativními malířskými 
technikami.  Na výsta-
vě, která bude v Galerii 
Ametyst zahájena 18. lis-
topadu, jsou zastoupeny 
jak abstraktní obrazy, tak 
i klasické portréty, kopie 
starých mistrů či krajino-
malba. Obrazy představují 
umělcovu práci v předcho-
zích dvou letech. - red -

Den urologické prevence
Ve středu 6. listopadu se v rámci Dne urologické 
prevence ve FNO otevřely dveře urologických am-
bulancí. Lidé se mohli bez objednání a doporuče-
nek nechat zdarma odborně vyšetřit a předejít tak 
pozdějším zdravotním problémům. 
„Akce se vydařila, zájem byl podstatně vyšší než 
v posledních letech. Vyšetřili jsme 65 zájemců, 
z toho 42 mužů. U 8 příchozích jsme zachytili 
podezření na onkologické onemocnění močové 
soustavy, u dalších 20 jiné onemocnění močo-
vé soustavy, například litiázu, potíže s močením 
u mužů a inkontinenci moči u žen. Všichni tito 

pacienti zůstávají v naší péči a budou dále došet-
řováni a léčeni. Příští ročník se uskuteční první 
listopadovou středu, tedy 4. listopadu 2020,“ zve 
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., přednosta Urologic-
ké kliniky FNO.
„Den urologické prevence pořádáme ve spolu-
práci s FNO a Zdravotní pojišťovnou ministerstva 
vnitra již počtvrté. Koná se rovněž v rámci podpory 
osvěty zdraví mužů – charitativní celosvětové akce 
Movember,“ říká Ing. Pavel Novotný, předseda 
a zakladatel Nadačního fondu Pavla Novotného.

3. ostravský gastroenterologický den
V průběhu 3. ostravského gastroenterologického 
dne, který 31. října uspořádalo oddělení gastro-
enterologie, hepatologie a pankreatologie Interní 
kliniky FNO, zaznělo v přednáškovém sále Domo-
va sester FN Ostrava 13 odborných přednášek, 
jejichž společným tématem – stejně jako celé 
konference – byly nespecifické střevní záněty – 
terapie, komplikace a specifické situace. Akce ko-
nané pod záštitou MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA, 

ředitele FN Ostrava, a doc. MUDr. Ondřeje Urba-
na, Ph.D., předsedy ČGS, jejímž odborným garan-
tem byl MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., se zúčast-
nilo 61 lékařů z Ostravy, Brna, Olomouce, Přerova 
a z mnoha dalších moravských měst, 29 zdravot-
ních sester a 10 zástupců sponzorujících firem, 
čímž se počet účastníků sympózia zaokrouhlil na 
rovnou stovku účastníků! 

– red –


