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„Budeme bojovat o zachování naší 
ekonomické stability,“ říká na  

straně 3 ředitel nemocnice  
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. 

Kapka naděje obdarovala malé pacienty

Dar v celkové hodnotě bezmála 750 tisíc korun 
předala ve středu 2. listopadu prezidentka nadace 
Kapka naděje Vendula Svobodová Oddělení dět-

ské hematologie a hematoonkologie Kliniky dět-
ského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. 

Více na straně 7.

Představíme naše 
nejlepší zaměstnance

Angiokonference 

V pátek 16. prosince 2011 budou v prostorách 
hotelu Clarion Ostrava slavnostně představeni 
nejlepší zaměstnanci roku. Prestižní titul bude ve 
FNO udělen už pošesté, a to v několika katego– 
riích. Mimo jiné bude vyhlášeno nejlepší pracovi-
ště roku 2011, udělena cena za celoživotní přínos 
nemocnici a vyhlášena nejlepší externí spolupra-
cující organizace. Rozhovory s oceněnými přine-
seme v lednovém vydání Nemocničních listů.

Ing. Tomáš Oborný
tiskový mluvčí FNO

V polovině října se v hotelu Clarion uskutečnil již 
třetí ročník tradiční Celostátní konference zdravot-
ních sester a radiologických asistentů s meziná-
rodní účastí. Mezi vyzvanými přednášejícími byly 
dvě kolegyně ze Spojených států, které přednesly 
sdělení týkající se organizace práce a výzkumných 
aktivit na katetrizačním sále, a dále kolega z Ra-
kouska, jenž pohovořil o novinkách v oblasti per-
fúzních technik v kardiologii.
Jedná se o ojedinělé odborné setkání zaměře-
né cíleně na nelékařské zdravotnické profese. 
V průběhu konference byla také za přítomnosti  
Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, slavnostně 
pokřtěna nová kniha určená jako studijní materi-
ál právě pro tuto cílovou skupinu zdravotnických 
pracovníků. - hyn -

Krevní centrum na výstavě

Doslova v obložení návštěvníků výstavy Život na 
zahradě - zdravý životní styl byla expozice Krev-
ního centra FNO, které zde ve dnech 30. září až 
2. října prezentovalo svou činnost a oslovovalo 
potenciální dárce krve. V průběhu akce pracovní-
ci Krevního centra FNO určili krevní skupiny 380 
zájemcům a informace o prospěšnosti dárcovství 
krve předali bezpočtu návštěvníků.

Besedy v Librexu
Pozvánka na další díl cyklu besed s názvem 
Moderní metody medicíny aneb Opravdové 
celebrity tentokrát platí na 29. listopad, kdy  
v ostravském Domě knihy Librex vystoupí se 
svou přednáškou MUDr. Petr Šilhán, primář 
Psychiatrického oddělení FNO. MUDr. Šilhán, 
který bude od 17 hodin hovořit o psychických 
problémech a onemocněních, naváže na říjno-
vý díl, v němž se MUDr. Martin Rydlo, Ph.D., 
věnoval sportování seniorů.

Nová spiroergometrická linka
Díky sponzorskému daru akciové společnosti 
ČEZ je v Centru zátěžové sportovní medicíny In-
terní kliniky FNO od začátku listopadu k dispozici 
nová spiroergometrická linka. „Tato moderní linka 
je doplněna softwarem, který umožňuje bezpro-
střední vyhodnocení výsledků,“ představuje nové 
vybavení v hodnotě 500 tisíc korun MUDr. Mar-
tin Rydlo, Ph.D., atestovaný tělovýchovný lékař  
a garant Centra zátěžové sportovní medicíny In-
terní kliniky FNO. „Linka je pro nemocnici dalším 
přínosem, díky ní můžeme zaznamenávat jak cho-
robné změny organismu našich pacientů, tak také 
vyhodnocovat fyzickou kondici vrcholových spor-
tovců. Případně ji můžeme využít k volbě pohybo-
vých aktivit seniorů.“

Nová spiroergometrická linka, která denně prověří 
zdravotní stav zhruba osmi klientů, nahradí stávají-
cí zařízení, jež bylo v centru k dispozici.
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Fakultní nemocnice Ostrava podala žádost do 
Regionálního operačního programu NUTS II Mo-
ravskoslezsko, v rámci 13. výzvy na Podporu 
vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou 
technikou, pod názvem „Modernizace a obno-
va přístrojového vybavení pro neonatologické  
a dětské pacienty FN Ostrava“. „Na základě této 
žádosti jsme získali na náš projekt dotaci ve výši 
23,125 milionů Kč. Za tyto finanční prostředky  
z evropských fondů a prostředky z vlastních zdrojů 
bude pořízeno přístrojové vybavení a zdravotnická 
technika v hodnotě 25 milionů korun,“ vysvětluje 
Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku 
a provoz. „Půjde především o inkubátory, vyhří-
vaná lůžka pro novorozence, speciální vyšetřo-

vací techniku a další. Díky pořízení tohoto vyba-
vení můžeme poskytnout tu nejlepší péči našim 
nejmenším pacientům i těm dosud nenarozeným  
a samozřejmě i jejich maminkám.“
V současné době probíhá hodnocení nabídek výbě-
rového řízení na dodávku tohoto vybavení. Podle 
předpokladů by veřejné zakázky měly být úspěšně 
dokončeny do konce letošního roku a od začátku 
příštího roku již bude nová technika sloužit. „Jsme 
přesvědčeni, že po úspěšném dokončení tohoto 
projektu přibude ještě více spokojených pacientů. 
To je náš cíl,“ dodává Ing. Ivo Žolnerčík. - hal -

Lékařská fakulta OU informuje

 

další zpráva s logolinkem 
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Předpokládáme, že procesy veřejné zakázky budou úspěšně dokončeny do konce letošního roku a od 
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do černého rámečku spíš někde dole na straně 

 Vzpomínku  plnou úcty  věnují bývalí  spolupracovníci  svým  kolegům  Evě  Kaupové  a MUDr. 
Richardu Wurzelovi. Čest jejich památce! 

 

rubrika Lékařská fakulta OU informuje 

 Zahájení akademického roku 2011/2012 na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v 
Ostravě  

Již druhým rokem zahajuje třetí nejmladší fakulta Ostravské univerzity v Ostravě akademický 
rok pod novým názvem Lékařská fakulta. Jako každoročně zahájila výuku 12. září 2011 jako 

Modernizace a obnova přístrojového 
vybavení pro neonatologické a dětské 
pacienty FN Ostrava

Revitalizace zeleně významného krajinného prvku

Součásti areálu Fakultní nemocnice Ostrava je  
i území významného krajinného prvku (VKP). To je 
z jižní a západní strany ohraničeno plotem a přileh-
lou komunikací K Myslivně, ze strany severní a vý-
chodní jsou pak travnaté plochy, heliport a budovy 
onkologie, TRN a infekce.

Před zahájením stavby areálu ne-
mocnice bylo rozhodnuto, že tento 
prostor bude sloužit jako zdroj sa-
debního materiálu pro budoucí oze-
lenění. Vzhledem k posunu termínu 
výstavby však stromy odrostly do ta-
kové velikosti, že už nemohly být pro 
uvedený účel využity. Později byla 
tato oblast prohlášena za VKP z dů-
vodu výskytu chráněné fauny a flory.
V současné době jsou porosty větši-
nou přehlušené, některé stromy jsou 
ve špatném zdravotním stavu (suché 
větve, výskyt hnilob a dutin, naruše-
ná statická stabilita a jiná poškození). 
Podstatná většina stromů je však  
v dobré kondici, ovšem je jich mno-

ho. Z tohoto důvodu je nutno provést revitalizaci 
celého VKP. A protože jde o stejnověký porost 
přibližně 40 let starý a většinou s podrostem ná-
letových dřevin, můžeme odstranění nevhodných 
dřevin označit také za pěstební probírku.
V rámci revitalizace zůstanou některé skupiny 

Katedra biomedicínských oborů
Náplní Katedry biomedicínských oborů (KBO) je 
činnost pedagogického i vědecko-výzkumného 
charakteru. Katedra  zajišťuje výuku odborných 
předmětů pro studenty všeobecného lékařství 
i pro bakalářské nelékařské zdravotnické obory 
a garantuje studijní obor Zdravotní laborant. Ka-
tedra zajišťuje, částečně ve spolupráci s Příro-
dovědeckou fakultou OU, pro všechny lékařské 
i nelékařské zdravotnické obory výuku chemie  
a biochemie, hematologie a transfúzního lékařství, 
informatiky a biofyziky, biologie, genetiky a gene-
tické toxikologie, mikrobiologie a imunologie. 
V současnosti se vedení katedry zaměřuje na 
zajištění výuky teoretických preklinických oborů 
zejména pro lékařský směr, který postupně na-
stupuje do jednotlivých ročníků studia. Aktivity  
v jednotlivých oborech jsou zaměřeny na inovace 
stávající výuky a přípravu a realizaci nové výuky 

pro studenty všeobecného lékařství. V rámci pro-
jektu OPVK Inovace profesních zdravotnických 
programů na OU (IPZP) probíhá inovace výuky bio-
fyziky pro nelékařské zdravotnické obory, příprava 
nového učebního textu a e-learningového kurzu.  
V oboru informačních technologií byla v uplynu-
lém roce výuka inovována v souvislosti s využívá-
ním vyšší verze vyučovaných softwarových aplika-
cí a bylo vytvořeno několik e-learningových kurzů 
nově i pro studenty prezenčního studia. E-learning 
ve výuce umožnil vést výuku interaktivně, studen-
ty maximálně zapojit do samostatných činností  
a v souladu s podmínkami hodnocení kurzu prů-
běžně sledovat práce studentů, efektivně je ohod-
notit a korigovat. Zcela nový e-learningový kurz byl 
připraven i pro studenty oboru všeobecné lékař-
ství. Byly vydány a připravují se výukové materiály 
z oblasti hematologie a transfúzního lékařství. Ino-

vace výuky byla již několikrát podpořena v rámci 
projektů Fondu rozvoje vysokých škol jak v oblasti 
informatiky, tak v oblasti výuky biochemie a nově  
v oblasti molekulární genetiky. KBO je aktivně 
zapojena do akcí celoživotního vzdělávání v rámci 
nelékařských zdravotnických i lékařských profesí 
(projekty Jesenius), a to jak stávajících, tak no-
vých.
Před katedrou stojí celá řada úkolů, zejména zajiš-
tění výuky teoretických předmětů studia medicíny 
a rozvoj jednotlivých ústavů jak po stránce per-
sonální (od září 2011 byl tým posílen o profesora 
biochemie, od ledna 2013 o docenta imunologie 
a profesora mikrobiologie), tak po stránce rozvoje 
v oblasti rozvoje výzkumných a vědeckých aktivit.

Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
pověřen vedením KBO

Hlavní otázkou, která se v souvislosti se zdra-
votnictvím v médiích neustále přetřásá, jsou 
ekonomické problémy a požadavky odborářů na 
růst platů. A samozřejmě také hrozby, které pro 
hospodaření nemocnic představuje prohlubující 
se evropská ekonomická krize. Jak vidí vývoj eko-
nomiky naší fakultní nemocnice, jsme se zeptali 
jejího ředitele MUDr. Svatopluka Němečka, MBA. 
Jak hodnotíte ekonomický vývoj v naší nemocnici 
v letošním roce?
Letos jsme se museli vypořádat se dvěma základ-
ními ekonomickými vlivy. Na jedné straně nulový 
růst plateb ze strany zdravotních pojišťoven, na 
druhé straně růst cen energií a podobných komo-
dit. Nejvýznamnějším vlivem je ale bezesporu vý-
razný nárůst platů lékařů.
Jde o důsledek celostátní akce „Děkujeme, od-
cházíme“?
Nejenom. Na rozdíl od některých jiných nemocnic 
jsme při nařízeném růstu tarifů neredukovali mo-
tivační složky mzdy, ať už to jsou odměny, nebo 
osobní hodnocení. I když takové návrhy ve vedení 
zazněly. Naopak. Hned začátkem roku jsme po-
měrně výrazně rozšířili objemy financí určené prá-
vě na motivační odměny. Právě náš motivační sys-
tém, v jehož rámci se snažíme odměňovat podle 
konkrétních pracovních výsledků a ne primárně 
podle věku, nám pomohl dosáhnout mnoha vel-
kých úspěchů a posunout naši nemocnici hodně 
dopředu oproti ostatním. 
Navýšení tarifních platů lékařů ale přece hradí 
zvláštní platbou zdravotní pojišťovny? Alespoň tak 
o tom referují média…
Formálně ano, ve skutečnosti jsme nedostali na-
víc ani korunu. Tedy konkrétně nám byla úhrado-
vou vyhláškou platba od pojišťoven o 2 procenta 
snížena a následně jsme dostali takzvané navýše-
ní na růst tarifních platů lékařů. Růst platů léka-
řů, včetně růstu odměn, plně hradíme z vnitřních 
zdrojů. A to si vyžádalo už 160 milionů korun!
Jak je možné se s takovými nárůsty mzdových 
nákladů bez růstu příjmů vyrovnat? Neohrozí to 
ekonomickou stabilitu nemocnice?
Při hledání řešení jsem se snažil řídit dvěma zá-
kladními prioritami: zachovat ekonomickou stabi-

Budeme bojovat o zachování naší ekonomické stability
litu naší nemocnice jako jistotu pro všechny za-
městnance a nehledat jednoduchá řešení pomocí 
škrtů motivačního odměňování. Máme jednu ob-
rovskou výhodu oproti většině ostatních nemoc-
nic. Naše nemocnice je v dobré ekonomické kon-
dici, což je výsledek práce mnoha posledních let. 
Naši vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou 
zvyklí při každé činnosti zvažovat i hledisko eko-
nomické. Díky skvělé práci nejen ekonomického 
úseku, ale i našich přednostů, primářů, vrchních 
i staničních sester umíme kontrolovat náklady  
a dosahovat úspory. Na druhé straně ani úspo-
ry v materiálech nelze zvyšovat donekonečna. 
Dnes jsou suverénně největší a také bezesporu 
nejrychleji rostoucí nákladovou položkou mzdové 
náklady. Bohužel však tento růst probíhá při nulo-
vém nárůstu příjmů od pojišťoven. Jedinou šancí, 
jak přitom neohrozit ekonomickou stabilitu naší 
nemocnice, je úměrně zvýšit produktivitu práce.
Co to v praxi znamená?
Zdravotníci jsou dnes prostě mnohem dražší než 
před několika málo lety a vše nasvědčuje tomu, 
že tento trend bude dál pokračovat. Průměrné 
platy narostly za posledních šest let o 36,3 pro-
centa. Nemůžeme si proto dovolit provozovat lůž-

ka, která jsou málo využitá. Proto jsme v letošním 
roce redukovali lůžka na chirurgii, traumatologii 
a interně. A budeme v tom muset pokračovat. 
Jsem si vědom toho, že to bude čím dál obtížněj-
ší. Museli jsme řešit i personální obsazení někte-
rých JIP, kde byly leckdy udržovány nepřiměřeně 
vysoké stavy personálu na základě požadavků po-
jišťoven při vykazování TISS bodů. Ale platba dle 
TISS bodů je přitom již několik let minulostí.  
Bude to ale stačit? Na poslední primářské poradě 
padla informace, že reálně hrozí překročení mzdo-
vého rozpočtu asi o 20 milionů korun!?
Máte pravdu. I přes tato opatření máme stále 
problémy s dodržením mzdového rozpočtu. Kro-
mě jistého překročení počtu zaměstnanců na 
některých pracovištích nám způsobuje zásadní 
problémy obtížně kontrolovatelný růst nákladů na 
přesčasy lékařů. Zmiňované překročení se bude-
me snažit aspoň zčásti „ukočírovat“ prodlouže-
ním „vánočního“ provozu v prosinci. Souvisí to  
i s tím, že u většiny zdravotních pojišťoven bude-

me mít naplněn nasmlouvaný roční objem péče 
již na konci listopadu. Je ale jasné, že pro příští 
rok musíme hledat rezervy také v přesčasech za 
ústavní pohotovostní služby. Za situace, kdy roste 
velmi rychle cena práce lékaře, není možné udržet 
systém pohotovostí z dob, kdy byly platy lékařů 
výrazně nižší. Samozřejmě že jsou v naší nemoc-
nici obory, kdy se lékaři ve službě nezastaví. Ale 
na druhé straně jsou pracoviště, kde budeme or-
ganizaci ÚPS výrazně měnit. 
Odboráři požadují po ministerstvu další růst ta-
rifních mezd všech zdravotnických zaměstnanců  
o deset procent. Pokud jim v tom ministerstvo vy-
hoví, co to bude znamenat?
Již jsem uvedl, že odhadujeme pro letošní rok ná-
růst platů lékařů v naší nemocnici o 19 procent! 
Na to jsme museli z vnitřních rezerv najít 160 
milionů korun. V příštím roce nás jen růst DPH 
bude stát 80 milionů. A nárůst platových tarifů  
o 10 procent by znamenal dalších zhruba 180 
milionů korun. I když podle posledních informací  
z ministerstva zdravotnictví by měl být nárůst v prv-
ním pololetí 2012 přes 6 procent. Nevěřím přitom  
v nějaký významný nárůst plateb od zdravotních 
pojišťoven za situace, kdy nevíme, zda celá ev-
ropská ekonomika neupadne do ještě větší krize.  
A nikdo neví, kdy a jak to skončí. 
Jak na to budeme reagovat v naší nemocnici?
Myslím, že jsme to v jakémsi polokrizovém řízení 
schopni zvládnout. Ale tlak na úspory bude oprav-
du hodně tvrdý. A budeme muset pokračovat ve 
všech opatřeních vedoucích k růstu produktivity 
práce. Při tak rychlém růstu platů v době krize to 
bohužel jinak nejde. Budeme znovu ověřovat vy-
tíženost každého lůžka, každé stanice. A ta málo 
vytížená čeká další redukce. O nutnosti zásadně 
změnit systém lékařských pohotovostí jsem už 
hovořil. 
Lze na závěr říci vůbec něco pozitivního?
Určitě. Čeká nás sice náročná zkouška, ale naše 
nemocnice je ekonomicky silná a máme skvělé 
zaměstnance, na které se můžeme spolehnout  
i v těžkých časech. Věřím, že z této krize vyjdeme 
posíleni. 

Byl jmenován 
náměstek pro strategii

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, přednosta Onko-
logické kliniky FNO, byl v říjnu 2011 jmenován ná-
městkem ředitele pro strategii. Rozhovor s MUDr. 
Feltlem přineseme v některém z příštích vydání 
Nemocničních listů.

zcela bez zásahu, u jiných budou změny (kácení 
a nové výsadby) výraznějšího charakteru. Budou 
sázeny nové stromy s obvodem kmene 12 až 14 
a 16 až 18 cm zhruba v 1 metru výšky stromu. 
Keře pak budou vysazovány plošně formou záho-
nových výsadeb.
Cílem navržených sadových úprav je rozvolnění 
přehuštěných porostů, odstranění nevhodných 
náletových dřevin, souší a poškozených jedinců, 
zvýšení biodiverzitu (doplnění stromového patra, 
vytvoření patra keřového), zformování porostů 
skládajících se z jedinců v různých vývojových 
stádiích.
Konečným záměrem je pak vytvořit parkový les 
sloužící jak ke zlepšení životního prostředí v Os-
travě-Porubě, tak ke zpříjemnění pobytu pacientů  
v areálu fakultní nemocnice.
Celý projekt si vyžádá investici ve výši přibližně 
3,5 mil. Kč, přičemž 90 procent ceny bude finan-
cováno v rámci dotace z evropských fondů.

Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz
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Sport a četba jsou příslibem dobré psychické 
i fyzické kondice i ve vyšším věku
Zaměřili jsme svou pozornost také na pohybové aktivity seniorů!
Při dlouhodobém zátěžově nízkém výkonu, který 
by měl denně trvat zhruba 30 minut, se v mozcích 
seniorů uvolňuje látka známá pod zkratkou BDNF. 
Tato látka přispívá k regeneraci mozkových buněk. 
„Mohou to být libovolné pohybové aktivity, napří-
klad chůze, severská chůze, poklus, běh na lyžích, 
jízda na kole nebo tanec,“ vysvětluje MUDr. Mar-
tin Rydlo, Ph.D., atestovaný tělovýchovný lékař  
a garant Centra zátěžové sportovní medicíny Inter-
ní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Právě zde 
se lékaři věnují i zmíněnému sportování seniorů,  
u kterého je zvlášť třeba, aby se dříve narození 
sportovci naučili dodržovat pokyny odborníků. 
„Důležité také je, aby člověk ve vyšší věkové hra-
nici vykonával nějakou psychickou činnost. Aby se 
dejme tomu učil cizí jazyk, četl knihy, luštil křížov-
ky…  Spojení psychických a fyzických aktivit pak 
seniorovi umožňuje prožít spokojenější a plnější 
stáří.“
Faktem však zůstává, že většina seniorů se potýká 
s určitým zdravotním deficitem. „Proto je nutné 
po konzultaci s lékařem nalézt takovou pohybovou 
aktivitu, která bude sportujícímu ku prospěchu. 
Jinému druhu pohybu se bude věnovat člověk, 
jenž má potíže s klouby, jinému senior s problémy 
srdečními a cévními. Vždy je třeba nalézt takový 
druh sportu a zvolit takovou intenzitu, která spor-
tujícímu seniorovi dělá dobře a nepoškozuje jej. 
Například pro seniory, kteří mají potíže s klouby  
a vysokým krevním tlakem, je vhodná cyklistika, 
případně domácí rotoped,“ pokračuje MUDr. Ry-
dlo a zdůrazňuje, že v Centru zátěžové sportovní 
medicíny Interní kliniky Fakultní nemocnice Os-
trava rádi seniorům s takovou volbou pomohou. 
A nejen to. „Samozřejmě provedeme komplexní 
vyšetření, abychom si udělali přesný obraz o zdra-
votním stavu seniora, jenž chce začít sportovat. 
A pak záleží na něm, na jeho pevné vůli nebo 

chuti a na jeho schopnosti najít si 
dostatek času na sportování. A při-
znejme si, potřebné je také určité 
finanční zajištění - lyžování je jistě 
finančně nákladnější než například 
chůze.“ 
U seniorů, kteří se pustili do spor-
tování, odborníci zmíněného cent-
ra zaznamenávají pokles hmotnosti 
i snížení krevního tlaku, příjemným 
bonusem je i lepší psychický stav 
těchto dříve narozených. „Pohybo-
vé aktivity v seniorském věku mají 
určitá specifika,“ doplňuje další 
informace MUDr. Rydlo. „Organis-
mus seniorů se zátěži přizpůsobu-
je mnohem pomaleji, než například 
organismus třicetiletých lidí. Proto 
musí být postupné zvyšování dá-
vek velmi pomalé, nic se nesmí 
přehánět.“ Jde o celosvětový pro-
blém, jenž řeší ekonomicky silněj-
ší část světa. V podstatě jde o to 
nahradit dříve běžný každodenní 
pohyb na zahradě nebo při péči  
o domácí zvířata, který byl zvláště 
ve městech nahrazen pasivním 
sledováním televize nebo prací  
u počítače, přiměřenou pohybo-
vou aktivitou, jejíž minimální dáv-
ka je zhruba pětkrát týdně nízko 
intenzivní zátěže po 30 minutách. 
„Doba, během níž se senior věnu-
je dlouhodobému zátěžově nízké-
mu výkonu, by neměla být kratší než deset minut. 
Jinak však lze tyto časy sčítat, to znamená, že po-
myslných 150 doporučených minut týdně si může 
senior rozvrhnout na různé časové úseky delší  

Břišní tance, zumba nebo latina v bazénu 
nezatěžují klouby, přispívají ke spalování 
tuků a podporují kardiovaskulární systém
Soustřeďujeme svou pozornost na seniory a osoby se 
zdravotními problémy
Pravděpodobně jako první v Moravskoslezském 
kraji nabízí Klinika léčebné rehabilitace FNO  
v rámci svého regeneračního a rekondičního pro-
vozu pestrý fitness program realizovaný ve vodě.  
„V souvislosti s obrovským zájmem našich klien-
tů o pohybové aktivity v bazénu jsme naši letošní 
nabídku od září rozšířili o aqua zumbu, aqua latinu, 
aqua orient, aqua fitness a aqua kardio. Navázali 
jsme tak na velmi oblíbenou aqua gymnastiku, kde 
jsme museli pro velký zájem počet lekcí zdvojná-
sobit,“ vysvětluje MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., 
přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO,  
s tím, že pohyb ve vodě má řadu výhod především 
pro seniory a lidi se zdravotním problém. „Voda 
odlehčuje a pohyb v ní nezatěžuje klouby, výrazně 
se liší od jiných pohybových aktivit. Navíc bazén 
představuje pro řadu lidí atraktivní prostředí, které 
přispívá i ke zlepšení jejich psychiky.“
Klinika léčebné rehabilitace FNO aqua programem 
soustřeďuje svou pozornost právě na zmíněné 
skupiny obyvatel, tedy na seniory a osoby se zdra-
votními problémy. „Vycházíme z toho, že nabídka 
pohybových aktivit pro zdravé mladé lidi je dosta-
tečná, zatímco námi oslovované skupiny mnoho 
možností k aktivnímu pohybu nemají,“ pokračuje 
paní přednostka a zdůrazňuje, že nabídka kliniky 
vychází ze zkušeností rehabilitační ambulance  
a z práce s lidmi, kteří z určitých zdravotních dů-
vodů potřebují pohyb. Lekce jsou samozřejmě 
vedeny buď našimi fyzioterapeuty, nebo externími 
spolupracovníky, kteří jsou profesionály ve svém 
oboru a mají dlouholeté odborné zkušenosti.“
MUDr. Chmelová upozorňuje na fakt, že populace 

stárne a v nabídce služeb je čím dál tím více po-
třebné myslet i na vyšší věkovou kategorii klientů. 
„I proto zcela nově otevíráme cvičební programy 
pro seniory. Jde o cvičení pro seniory a fitness pro 
seniory. Obojí má svá specifika, která respektují 
potřeby a možnosti lidí ve vyšší věkové kategorii  
a umožňují jim být pohybově aktivní.“ 
Novinkou pro zájemce je také cvičení na bosu. 
Jde o nový cvičební trend, jenž dokáže aktivovat 
svalové skupiny a systémy, které jsou v lidském 
těle uloženy velmi hluboko podél páteře a které 
při standardních cvičebních procesech zahálejí. 
Cvičení na bosu přispívá k lepšímu vnímání těla 
a k lepší propriorecepci, je velmi efektivní a vel-
mi dobře zbavuje 
člověka problémů 
především v oblasti 
páteře. 
„K prevenci bolesti 
zad je určeno cviče-
ní ve spirálách s po-
mocí pružných lan. 
Je to rovněž velmi 
efektivní cvičení, při 
němž pacient cvi-
čí v tělocvičně pod 
vedením instruktora  
a poté relaxuje, za-
plave si,“ pokračuje 
ve výčtu regenerač-
ních a rekondičních 
aktivit přednostka 
Kliniky léčebné re-

habilitace FNO. „Zájemcům nabízíme také pila-
tes zaměřené na koordinaci i power jógu, jež je 
zaměřena na aktivaci svalové síly v určité pozici, 
protahuje a posiluje svaly, zkvalitňuje vnímání těla  
a koordinaci pohybu.“ Ale nejde jen o cvičení, 
které přispívá k prevenci bolesti zad a kloubů.  
„V mnoha případech přispívá k těmto bolestem 
obezita. V současné populaci se bohužel zvy-
šuje podíl obézních lidí. Jako velmi nebezpečný 
vnímám fakt, že tloustnou celé rodiny, a že se 
obezita přenáší i na čím dál tím mladší populaci,“ 
pokračuje MUDr. Chmelová. „Proto máme pro 
děti, které bojují s nadváhou, připraven speciální 
cvičební program ve vodě i na suchu.“  - gl -

Máte zdravotní problém, který nechcete rozebírat 
u pultu lékárny před lidmi stojícími za vámi v řadě? 
Nebo potřebujete co nejrychleji léky, ale všechny 
dostupné lékárny již mají zavřeno? Obě zmíněné 
záležitosti, a nejen ty, můžete vyřešit díky lékár-
ně Fakultní nemocnice Ostrava. O její činnosti  
a o tom, co nabízí, jsme hovořili s její vedoucí 
PhMr. Martou Kollárovou.
„Naším hlavním úkolem je zajistit léky, léčivé pří-
pravky, laboratorní diagnostika a zdravotnický ma-
teriál pro všechna oddělení a kliniky fakultní ne-
mocnice a zároveň zabezpečit potřeby veřejnosti. 
Pro tu zde máme otevřeny dvě výdejny. Jedna  
z nich je ve druhém poschodí diagnostického 
komplementu, druhá, která je lépe přístupná 
například imobilním osobám nebo seniorům, je  
v přízemí polikliniky.“
A právě tato výdejna nabízí klientům lékárny nad-
standardní služby…
„Máte pravdu. Byla zřízena před dvěma roky.  

Pohotovostní služba, diskrétnost zajištěná konzultační místností a nadstandardní péče o klienty
Naše lékárna I díky tomu odpovídá všem současným požadav-

kům na moderní a funkční lékárnu a plně reflektu-
je potřeby zákazníků. Kromě toho, že je vybavena 
širokým sortimentem léků i zdravotnických pomů-
cek, je její součástí také kabina pro vyzkoušení 
zdravotních pomůcek i konzultační místnost. V 
té může v naprostém soukromí a intimitě probrat  
s lékárníkem svůj diskrétní problém pacient, kte-
rý jej nechce otevírat před ostatními návštěvníky 
lékárny. A ve zkušební kabince může klient s po-
mocí farmaceutické asistentky vyzkoušet, opět 
v intimním prostředí, potřebné zdravotnické po-
můcky. Ovšem také lékárna ve druhém poschodí 
zajišťuje jak výdej na recepty, tak prodej volně pro-
dejných léků, je zde opravdu pestrá nabídka po-
travinových doplňků, dětské i léčebné kosmetiky, 
zdravotnických pomůcek a podobně.“
Obě výdejny jsou otevřeny od 7.30 do 16.00 ho-
din. Jak je péče o pacienty zajištěna mimo tuto 
dobu?
„Servis pro občany Ostravy i celého Moravsko-
slezského kraje zajišťuje naše pohotovostní lé-

kárenská služba, jedna ze dvou na území města. 
Pohotovostní provoz začíná ve všední dny v 16 
hodin, pohotovostní lékárna je otevřena celou noc 
a také denně o svátcích i víkendech. Služby lékár-
ny fakultní nemocnice jsou permanentní, jsme  
k dispozici denně po čtyřiadvacet hodin. Je to 
dáno i tím, že musíme neprodleně reagovat na 
všechny požadavky přicházející z lůžkových oddě-
lení a klinik naší nemocnice.“
V čem spočívá spolupráce lékárny s ostatními pra-
covišti fakultní nemocnice?
„Lékárnu tvoří sedm oddělení, každé z nich plní 
specifické úkoly. Je zde například velké oddě-
lení přípravy léčivých přípravků. Ty chystáme na 
základě požadavků jednotlivých pracovišť FNO, 
nebo reagujeme na konkrétní recepty, s nimiž 
do lékárny přicházejí pacienti. Většinou jde o oční 
nebo nosní kapky, sirupy a podobně, pacient si 
je může vyzvednout tentýž den. Kromě toho zde 
máme dvě oddělení, která se zabývají vysoce 
specializovanou farmaceutickou činností a nejsou 
běžnou součástí terénních či privátních lékáren. 

Jde o oddělení centrálního ředění cytostatik,  
v němž připravujeme pro všechny onkologické pa-
cienty z naší nemocnice cytostatika. Ta jsou díky 
tomu, že jsme s onkologií počítačově propojeni, 
chystána pro konkrétní pacienty přímo na jméno 
podle toho, jak je indikuje lékař. Druhým vysoce 
specializovaným oddělením je příprava sterilních 
léčiv. Zde podle požadavků nemocnice připravuje-
me tzv. „all in one“ směsi. Jsou určeny například 
pro pacienty na stálých výživách, kteří jsou v do-
mácí péči. Opět jde o nadstandardní služby, které 
nemohou kapacitně ani finančně zajišťovat menší 
lékárny. Mimo spolupráce s odděleními naší ne-
mocnice také pomáháme nestátním zdravotnic-
kým zařízením, která potřebují statimové léky, se 
žádankami k nám přijíždějí i z jiných měst regio-
nu. Díky tomu, že denně připravujeme obrovské 
množství léčiv, náklady na jednotlivé přípravky se 
snižují, což nám dovoluje klientům z řad veřejnosti 
nabídnout u mnoha léků velmi příznivé ceny. I to 
patří k pozitivům, která návštěvníci naší lékárny 
oceňují.“ Lenka Gulašiová

10 minut. Rozhodně se ovšem nepočítá cesta 
do obchodu nebo procházka s pejskem. Musí jít  
o zrychlenou formu pohybu, o stupeň, který aktivi-
zuje organismus,“ podtrhuje MUDr. Rydlo.  - gl- 
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Provoňte si v nadcházejícím adventním čase krásně a sladce domov…
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc… Ale není to jen vůně purpury, která symbolizuje vůni Vánoc, 
pro mnohé z nás je tou nejsladší a nejoblíbenější vánoční vůni bezesporu vůně maminčina či babiččina cukroví. A aby i váš domov byl v adventním čase krásně 
a sladce provoněn, přinášíme pár tipů na osvědčené vánoční cukroví od našich sestřiček….

Nukleární marokánkySuchárky

Ingredience: 1/2 hrnku smetany, 1 lžíce hlad-
ké mouky, 2 lžíce cukru krupice, 1 lžička másla,  
1 lžíce loupaných mandlí, 1 lžíce lískových ořechů, 
1 lžíce sušeného ovoce 
Postup: Smetanu smíchat s hladkou moukou  
a 1 až 2 min. povařit, přidat ostatní ingredience  
a tvořit malé hromádky na pečicí papír, péct při tep-
lotě 150 až 180 °C do zlatova. Plochou stranu potřít 
rozpuštěnou čokoládou a vidličkou utvořit vlnky.

Autoři receptů: kolektiv nukleární medicíny

Na těsto:
3 vejce, 300 g mletých ořechů, 300 g moučkové-
ho cukru, 3 lžíce hladké mouky, tuk na plech
Na krém: 3 vejce, 120 g cukru krupice, 30 g kakaa, 
250 g másla
Na polevu: 200 g čokolády na vaření, 100 až  
120 g ztuženého tuku
Příprava:
1. Smícháme vejce, mleté oříšky, moučkový cukr 
a hladkou mouku. Těsto dáme do sáčku s ustřiže-
ným růžkem a na vymazaném plechu děláme ro-
hlíčky nebo tyčinky asi 2 cm široké a 6 cm dlouhé. 
Pečeme – spíš sušíme – v předehřáté troubě při 

velmi mírné teplotě (kolem 50 °C) asi 10 minut do 
světle růžova. Cukroví trochu nabude, ale musí zů-
stat téměř stejné barvy jako za syrova. Po upečení 
ihned horké sejmeme z plechu pomocí nože – po 
vychladnutí by se lámalo.
2. Pak uděláme krém: nejprve vejce, cukr krupici 
a kakao šleháme ve vodní lázni a necháme zchlad-
nout. Pak vyšleháme změklé máslo (ručně nebo 
v mixéru). Vychladlý krém postupně zašleháváme 
do másla. Zdobicím sáčkem stříkáme na cukroví, 
které dáme na tácku do mrazničky.
3. Čokoládu a ztužený tuk rozpustíme ve vodní 
lázni a pak poléváme zmrazené cukroví. Držíme je 
svisle dolů – řídká poleva rychle odkapává zpět do 

hrnku a na cukroví ihned tuhne. Uložíme na tácek 
nebo do krabice a necháme v chladu 2 dny uležet, 
aby zvláčnělo.
Recept na pařížské rohlíčky nám poslala paní Dana 
Urbánková z Oddělení centrálního příjmu. Peče je 
každým rokem s velkým úspěchem a z uvedené-
ho receptu udělá až 150 kousků rohlíčků.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, 
nikdo si nevšímá, že život mění se v dým… Tak 
jen pozor, aby se nedýmilo i u vás doma z trouby  
a některá z těchto dobrot se vám nepřipálila. Pře-
jeme vám všem dobrou chuť a pohodovou přípra-
vu na nádherně provoněné Vánoce! - hal -

n Prodám dr. byt 2+1 s balkonem v Sokolovské 
ul. v Porubě. Byt vel. 56 m2 je ve 4.p/5 revitalizo-
vaného domu – plastová okna, zateplení, fasá-
da, výtah. K disp. 2 sklepy, prádelna, kočárkár-
na, spol. TV-satelit, internet. V bytě stavebně 
změněna disp. kuchyně, obklady v koup. a WC, 
dlažba v předsíni a OP. V blízkosti MHD, obcho-
dy, škola, školka v parku za domem. 
Cena 880 000 Kč. Kontakt: 733 727 610.

n Nabízím zařízený pokoj pro dva studenty/tky  
(v blízkosti VŠB), případně zdravotnice, za 2500 
Kč měsíčně, včetně internetu, el., plynu, vody. 
Tel. info: 775 180 842.

n Pronájem bytu, Ostrava-Poruba, kousek od FN 
Ostrava. Výjimečná lokalita – klidná část Poru-
by, 100 m od lesa a současně 5 minut chůze od 
MHD a 5 minut autem na dálnici. Poloha bytu 
zajišťuje klidné prostředí a možnost sportovního 
vyžití. Jde o nový byt velikosti 94 m2, v prvním 
patře cihlového bytového domu se 6 bytovými 
jednotkami, s podzemním garážovým stáním, 
sklepem, se zahrádkou. Byt je kompletně zaří-
zený. Nízké náklady na energie (cca 2600 Kč/
měsíc). Nájem 13 500 Kč. K dispozici od pro-
since 2011. Kontakt: email:pespbi@gmail.com.

n Prodám byt 3+1, zděný, mezanin. V přízemí 
kuchyň, obývací pokoj, WC se sprchovým kou-
tem a umyvadlem. V 1. poschodí dětský pokoj, 
ložnice a koupelna. Dům je po rekonstrukci (na-
proti FNO). Kontakt: 733 311 929, 596 916 882.

n Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Porubě. Kontakt: 
777 782 214

n Pronajmu byt 0+1 v Ostravě-Porubě, celkově 
zařízený. Informace na tel.: 725 258 670.

Inzerce zdarmaUmění pod vánočním stromečkem…

Blíží se konec roku a s ním přinášíme malé, ale 
významné ohlédnutí za úspěšnými výstavami 
Galerie Ametyst. Nevíte-li si rady s výběrem vá-
nočního dárku, máme pro vás právě teď krásnou 
inspiraci…
Ve dnech 13. listopadu až 7. ledna si v Galerii 

Ingredience: 4 bílky, 10 dkg cukru, 15 dkg mandle 
nebo lískové ořechy, 10 dkg hladké mouky
Postup: Do ušlehaných bílků přidat mouku, cukr 
a oloupané mandle nebo ořechy. Těsto dáme do 
dobře vysypané a vymazané formy (srnčí hřbet)  
a pečeme ve vyhřáté troubě. Druhý den nakrájíme 
tenké plátky, které sušíme v troubě – do růžova. 
Konzumace je možná i dlouho po Vánocích.
Vychytávka: ořechy namočíme přes noc do stude-
né vody.

Pařížské rohlíčky

Ametyst můžete nejen prohléd-
nout, ale i koupit obrazy a jiná 
výtvarná díla mnoha známých mo-
ravských autorů, kteří zde v minu-
losti vystavovali. „Většinou půjde  
o olejomalby a grafiky, ale nebu-
dou chybět ani ručně malované 
obrazy na jemné hedvábí a další 
díla významných umělců jako je 
Ing. arch. Lojda, Petr Sedlík, Mar-
tina Černá, Ondřej Kočár, Pavel 
Vácha, Jiří Neuwirt a další,“ popi-
suje zcela poslední prodejní výsta-
vu letošního roku Ingrid Raszková, 
vedoucí Galerie Ametyst a interne-
tové prodejní galerie. „Námětem 
mnoha obrazů je krajina a příroda, 
k vidění budou snová města a zá-
tiší i velmi zajímavé grafiky.“ Ba-
revné kouzlo jednotlivých pláten 
mnohé z vás jistě příjemně naladí 
a snad i přiměje alespoň ke krát-
kému zastavení, které vám umožní 
spoluprožít zachycenou chvíli. 
Zpříjemněte si nacházející sváteč-
ní adventní čas a navštivte kdykoli 
od pondělí do pátku od 9 do 15.30 
hodin Galerii Ametyst.  Možná zde 
právě na vás čeká nádherný vánoč-
ní umělecký dar pro vaše blízké. 

A věřte nebo ne, naleznete zde i obrázky, které 
uvítají rovněž děti ve svých pokojíčcích. Obrázky 
rybiček, žiraf, slonů nebo koček, na nichž panují 
veselé žlutooranžové nebo zelené odstíny, totiž 
nejen rozveselí každou místnost, ale doslova vás 
nabijí energií. - hal -

Nejkrásnější na profesi laborantky je to neustálé bádání…
Ústav klinické biochemie (ÚKB) zajišťuje bioche-
mická vyšetření pro lůžková i ambulantní pracoviš-
tě FNO, dále pro zdravotnická zařízení mimo FNO. 
ÚKB poskytuje také konzultační služby a podílí na 
výuce mediků LF OU. „Jedná se především o zá-
kladní biochemická vyšetření z biologických ma-
teriálů, k nimž patří krev, moč, mozkomíšní mok, 
další tělesné tekutiny a biologické materiály,“ po-
pisuje pracovní náplň zaměstnanců Ústavu klinic-
ké biochemie vedoucí laborantka Jana Jankůjová. 
„K našim povinnostem rovněž patří specializova-
ná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, 
nádorových markerů, růstových faktorů, kostních 
markerů, protilátek a dalších látek), specializovaná 
vyšetření mozkomíšního moku, vyšetření v rám-
ci diagnostiky vrozených metabolických poruch, 
laboratorní vyšetření pro potřebu screeningu 
vrozených vývojových vad v 1. a 2. trimestru tě-
hotenství, nebo biochemická vyšetření pro vete-
rinární účely.“ Janu Jankůjovou od malička lákala 
příjemná vůně lékáren a bílé pláště, toužila se stát 
lékárenskou laborantkou. Osud ji však svedl na 
cestu zdravotní laborantky. „Byla jsem překvape-
na, co tento obor obnáší, a dodnes jsem ráda, že 
jsem se rozhodla jít tímto směrem. Po maturitě 
jsem začala pracovat v nemocnici Karviné-Ráji 
jako zdravotní laborantka a o čtyři roky později, 
když jsem se přestěhovala s rodinou do Ostravy, 
jsem nastoupila do FNO, tenkrát ještě KÚNZ Os-

trava. V roce 1985 se pak laboratoř přestěhovala 
do nových prostorů v Porubě,“ pokračuje paní 
Jana, která v roce 1990 absolvovala pomaturitní 
specializaci v oboru klinická biochemie v Brně. 
Od roku 2000 je úsekovou laborantkou na úseku 
speciálních metod a zástupcem vedoucího labo-
ranta. Od 1. ledna 2004 pak vedoucí laborantkou 
ÚKB. V letech 2008 a 2009 se významnou měrou 
podílela na rekonstrukci příjmu biologického mate-
riálu, laboratoří automatizované analýzy, vnitřního 
prostředí a speciálních metod. To vše bez ome-
zení provozu. Koncem roku 2009 byl pak k ÚKB 
přičleněn imunoanalytický úsek Kliniky nukleární 
medicíny. „K těmto změnám by nemohlo dojít, 
kdyby na ÚKB nepracoval stabilizovaný a bezvad-
ný kolektiv, bez kterého by se to vše nepodařilo. 
Za to jim děkuji. Škoda jen, že se dosud nepodařilo 
zahájit rekonstrukci dalších prostor, které by si to 
po tolika letech jistě zasloužily.“ V současné době 
vede paní Jana 31 laborantů a 6 sanitářů, kteří pra-
cují v jednosměnném provozu, minimálně dva pra-
covníci však každý den zajišťují nonstop provoz.  
A co je na této práci nejzajímavější a nejnároč-
nější? „Asi nutnost neustále se vzdělávat, učit 
se nové technologie,  pracovat se stále novými 
metodami a sledovat aktuální trendy v biochemii, 
která jde stejně jako většina zdravotnických oborů 
mílovými kroku kupředu. Velmi důležitá je v tomto 
oboru i sebekontrola. Sebemenší chybička labo-

ranta může v nejhorším případě poškodit i paci-
enta. Na druhou stranu můžeme pacientům svou 
prací nepřímo velmi pomoci. A to je asi na tomto 
povolání nejkrásnější, to neustálé bádání a pocit, 
že se vám povedlo najít to, co jste hledali,“ do-
dává na závěr vedoucí laborantka Ústavu klinické 
biochemie. 

Výroční sjezd České oftalmologické společnosti

Ve dnech 22. až 24. září 2011 se do Ostravy po 
sedmi letech vrátila jedna z nejvýznamnějších 
národních lékařských odborných konferencí, XIX. 
výroční sjezd České oftalmologické společnosti. 
Kongres, který pořádala Oční klinika Fakultní ne-

Kapka naděje obdarovala malé pacienty
Pokračování ze strany 1.
Součástí daru je přístroj pro kontinuální neinvazivní 
monitoraci krevního tlaku, který lékaři využijí ke sle-
dování oběhových parametrů malých pacientů, mo-
nitor vitálních funkcí pro dětskou hematoonkologii, 
dva monitory dýchání, dětská postýlka pro denní 
kliniku dětské hematologie a dvě postýlky pro lůž-
kovou část, dvě vyšetřovací lehátka a dvě poloho-
vatelná lůžka. Kapka naděje s fakultní nemocnicí 
spolupracuje průběžně, s dary určenými nemoc-
ným dětem sem v listopadu zavítala už potřetí. 
Klinika dětského lékařství FNO například využívá 
nemocniční lůžko Sprint v hodnotě zhruba 105 tisíc 
korun, které jí nadace věnovala v listopadu 2009. 
„Od začátku letních prázdnin jsme ve spádové 
oblasti Moravskoslezského kraje diagnostikovali 
akutní leukémii u osmi nových dětských pacien-
tů,“ konstatuje MUDr. Bohumír Blažek, primář 

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie. 
„Pro děti to představuje zhruba dvouletou léčbu,  
v prvních sedmi měsících poměrně intenzivní, poté 
již převážně ambulantní. Léčit naše 
malé nemocné kvalitně a v příjemném 
prostředí plném vstřícných lidí je náš 
hlavní úkol. A ceníme si toho, že nám 
Kapka naděje při tomto úsilí pomáhá 
pořízením nového vybavení našeho 
pracoviště.“
Ostravské centrum zaměřené na dět-
skou hematologii a hematoonkologii je 
třetím největším z osmi takto speciali-
zovaných center v České republice. Již 
od 70. let 20. století soustřeďují děti se 
zhoubnými onemocněními krvetvorby. 
Nejčastějším z těchto onemocnění je 
akutní lymfoblastická leukémie. Z dětí 

s touto diagnózou se začátkem 80. let dařilo trvale 
vyléčit zhruba 15 procent, v současné době je to 
více než 80 procent pacientů.  - gl -

mocnice Ostrava pod záštitou ředitele MUDr. 
Svatopluka Němečka a ČLS JEP, se konal  
v moderních prostorách přednáškového cen-
tra VŠB-TUO. 
Po celé tři dny sledovalo bohatý odborný pro-
gram probíhající paralelně ve dvou sálech té-
měř 700 oftalmologů a 150 odborných očních 
sester nejen z České republiky, ale také ze 
zahraničí. Největší počet zahraničních účast-
níků byl tradičně ze Slovenska, ale zúčastnili 
se také lékaři z Malty či Kanady.
Na hladkém průběhu se nemalou měrou po-
dílelo také vynaložené úsilí organizátorů a za-

městnanců fakultní nemocnice. Tým Oční kliniky 
FNO se podílel na čtrnácti sděleních a kulatém 
stolu, zástupci FNO se účastnili předsednictev 
jednotlivých bloků, přidružených sympozií atd.  Na 
dalších sděleních se podíleli také pracovníci ORL 

a Onkologické kliniky FNO. Unikátním projektem 
nejen v rámci FNO je pak live surgery, tentokrát 
poprvé paralelně ze dvou operačních sálů. Zde je 
třeba ocenit technické pracovníky, vedení centrál-
ních operačních sálů, jež poskytlo veškerou pod-
poru na operačních sálech, střední zdravotnický 
personál a v neposlední řadě samotné operatéry. 
Ti všichni podali v nestandardních podmínkách 
špičkové výkony precizním provedením složitých 
průlomových operací, v lokální anestezii, před zra-
ky stovek odborníků a největších kapacit z oboru.  
Celkově zaměstnanci FNO využili této jedinečné 
příležitosti, kterou výroční kongres odborné spo-
lečnosti s mezinárodní účastí bezesporu byl, ke 
skvělé reprezentaci nejen FN Ostrava, ale celého 
regionu. 

MUDr.Petr Mašek,CSc.
přednosta Oční kliniky FNO
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V listopadu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové:  

Rostislav Odziomek
Miroslav Balwar
MUDr. Lenka Olbrechtová
Jitka Jedličková
Ing. Jiří Lorenc

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

V listopadu slaví významné životní jubileum 

MUDr. Lenka OlbrechtováMUDr. Lenka Olbrechtová


