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Výrazně zmodernizovat budovu postave-
nou v 70. letech minulého století a přeorga-
nizovat systém péče o onkologické pacienty 
byly hlavními důvody, proč se v závěru roku 
2008 přikročilo k první etapě rekonstrukce 
onkologického pavilonu (ve druhé etapě 
se zrekonstruuje druhá polovina budovy – 
Klinika nukleární medicíny).

V pátek 29. ledna 2010 se uskutečnilo 
slavnostní otevření nově zrekonstruované Kliniky 
onkologické. Přítomné hosty přivítal Ing. Tomáš 
Oborný, tiskový mluvčí FNO, poté se ujali slova 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO 
(na snímku při přestižení pásky zleva), Bc. Marek 
Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví, 
MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Kliniky 
onkologické a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., 
předseda České onkologické společnosti. 

„Onkologický program a jeho rozvoj je jednou 
ze strategických priorit fakultní nemocnice,“ 
zdůraznil ředitel FNO MUDr. Němeček. „Onko-
logická onemocnění patří k těm nejzávažnějším 
a nejčastějším, chceme proto, aby pacienti měli 
u nás péči na špičkové úrovni, a to nejen po 
odborné stránce, ale i co se týče technického vy-
bavení a samotného prostředí, ve kterém je tato 
léčba poskytována.“ Jak ředitel uvedl, samotná 
rekonstrukce kliniky stála zhruba 221 milionů 
korun, z toho 11 milionů tvořily vlastní zdroje 
nemocnice, zbývající částku dotoval stát. „Další 
věc, na kterou se těšíme, je zahájení provozu 
unikátního stereotaktického ozařovače Cyber-
Knife. Jen za loňský a letošní rok investujeme do 
rozvoje onkologie zhruba 600 milionů korun.“ 

Klinika nyní nabízí pacientům 66 lůžek, kapa-
cita ambulantní chemoterapie byla rozšířena na 
18 míst, nově vybudovaná hematoonkologická 
JIP má 8 lůžek, je tu 7 ambulancí s elektronickým 
pořadníkem, nové rentgenové pracoviště, nový 
konferenční sál pro výuku a semináře, kvůli 
požární bezpečnosti se muselo přistavět únikové 
schodiště včetně výtahu. 

V závěru vystoupení ředitel poděkoval 
zaměstnancům kliniky, kteří po celý rok pracovali 
ve velmi provizorních a stísněných podmínkách, 
dále zaměstnancům technicko-provozního od-
boru a rovněž stavební fi rmě OHL ŽS, a.s., za 
velmi příkladnou spolupráci.

(ším)

(Pokračování na straně 3)

První náměstek ministryně zdravotnictví Bc. Marek Šnajdr:

Ostravská onkologie patří mezi 
špičku v ČR a střední Evropě

Na základě výsledků výběrových řízení byli 
s účinností od 1. 2. 2010 ředitelem FN Ostrava 
ustanoveni:
• Dagmar Martynková, DiS. do funkce stanič-

ní sestry stanice JIP Popáleninového centra
• Vilma Holzeplová do funkce staniční sestry 

lůžkové stanice Oční kliniky
• Mgr. Ludmila Klemsová do funkce úse-

kové sestry úseku invazivní kardiologie 
Oddělení kardiovaskulárního

Informace o personálních změnách

Organizační změna
S účinností od 1. 2. 2010 dochází k vyčle-

nění Oddělení kardiovaskulárního z Interní 
kliniky. Primářem oddělení je MUDr. Miroslav 
Homza, pověřena zastupováním funkce vrchní 
sestry je Mgr. Ludmila Klemsová.

Ing. Lenka Nétková,
pověřená výkonem funkce náměstkyně

pro personální řízení 

Foto: Jiří Zerzoň 
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,

máme za sebou jeden z velice ekonomicky 
úspěšných roků – rok 2009. Kdybych chtěla 
slovně vyjádřit svůj pocit z hospodářské situace 
naší nemocnice v uplynulém roce, tak řeknu: 
„Bylo moc dobře, ale nebylo to zadarmo a bez 
práce a námahy“.

Za minulý rok se nám všem dohromady 
podařilo vyprodukovat hospodářský výsledek ve 
výši zisku cca. 70 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
hospodaření naší nemocnice je již čtvrtým rokem 
ziskové, umožňuje nám tato situace vytvořit ne-
zbytné prostředky na zajištění spolufi nancování 
investičních akcí pro další období a vytvořit si 
jakýsi polštář na krizový rok 2010. 

Dobrá „hospodárka“ naší nemocnice není 
samozřejmostí ve všech zdravotnických zaříze-
ních. Dnes a denně dostávám různá porovnání 
nákladovosti, výkonnosti a vývojových řad 
různých srovnatelných zařízení a s hrdostí mohu 
konstatovat, že opravdu patříme mezi dvě eko-
nomicky nejstabilnější nemocnice v zemi, díky 
čemuž si můžeme dovolit garantovat platovou 
stabilitu našim zaměstnancům.

Vedení nemocnice v tomto ekonomicky 
krizovém roce nepřistoupí k redukci osobních 
nákladů, tak jak to signalizují některá zdravotnická 
zařízení. Musíme si však všichni uvědomit, že pro-
centní nárůst osobních nákladů, jak tomu bylo v 
uplynulých letech, nebude již v tomto roce možný. 

Proč? 
Zdravotní pojišťovny budou v roce 2010 

hradit zdravotní péči na úrovni roku 2009, 
podle úhradové vyhlášky není možné počítat 
s žádným nárůstem příjmů. Jsme rádi, že 
nedochází k poklesu příjmů, jak se původně 
jednu dobu uvažovalo. Vzhledem k omezené 
příjmové stránce a s cílem zachovat a v 
některých případech dále rozvíjet poskytování 
zdravotní péče, stojí před námi nelehký úkol 
dalšího zefektivňování a hledání dalších rezerv. 

Ještě větší důraz bude v tomto roce kladen na 
vykazování zdravotní péče v rámci DRG a na 
zachování a rozvoj ambulantních výkonů. Úhra-
dová vyhláška na tento rok více méně kopíruje 
a konzervuje stav roku 2009, a to jak z hlediska 
fi nančního, tak i „cenového ohodnocení“ vy-
braných diagnóz a výkonů. Také v tomto roce 
budeme se zdravotními pojišťovnami jednat a 
„dohadovat“ počty a ceny za totální endoprotézy, 
kardiovertry, oční čočky apod. Jednání budou 
ještě složitější, než tomu bylo v uplynulém roce.

Využiji této příležitosti a touto cestou velice 
děkuji, a chci pochválit profesionální zájem a 
přístup lékařů kodérů na jednotlivých klinikách, 
kteří se výborně vypracovali a zkvalitnili se v 
oblasti kódování diagnóz. Na základě zpětné 
kontroly vykazování je zjišťováno jen nepatrné 
množství chyb. Touto cestou bych však chtěla 

I. bilaterální neurochirurgicko-radiodiagnostické sympozium

Rok 2010 nebude z hlediska ekonomiky jednoduchý

V horském hotelu Soláň se uskutečnilo 15. a 
16. ledna I. bilaterální neurochirurgicko-radio-
diagnostické sympozium moravskoslezského 
regionu. Akci uspořádala Neurochirurgická 
klinika FNO ve spolupráci s Radiodiagnostickým 
oddělením Karvinské hornické nemocnice, a.s.

„Sympozium bylo zaměřeno na současné 

možnosti radiodiagnostiky a neurochirur-
gické léčby mozkových nádorů a dege-
nerativních onemocnění bederní páteře,“ 
konstatuje MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., 
přednosta Neurochirurgické kliniky FNO. 
„K jeho realizaci nás inspiroval závratně 
rychlý rozvoj nových technologií a medicín-

ských postupů v obou oborech a 
potřeba komunikace, která se v 
dnešním hektickém světě redukuje 
ne e-mail či jinou formu elektronic-
kého přenosu. Zobrazovací metody 
v dnešní neurochirurgii již zdaleka 
neslouží jen v diagnostice, ale 
jsou ve velké míře užívány pro 
předoperační plánování, přípravu 
a dále při operaci, kde napomáhají 
zvýšit radikalitu a současně i bezpečnost 
výkonu,“ doplňuje přednosta MUDr. 
Paleček. „Snad proto vyšla myšlenka na 
společné setkání z naší strany a naštěstí 
se setkala i s pochopením u oslovených 
radiologů.“

V odborném programu vystoupili neu-

rochirurgové a radiologové z Ostravy, Karviné, 
Opavy, Prahy. Zahraničním účastníkem byl prof. 
MUDr. Jaroslav Naxera ze Švýcarska, který 
v přednášce věnoval pozornost funkční „upright“ 
MR bederní páteře. O sympozium byl značný 
zájem a všichni se už teď mohou těšit na jeho 
další pokračování. (ším)

Účastníky 1. bilaterálního neurochirurgicko-radiodiagnostického sympozia moravsko-
slezského regionu přivítal MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., přednosta Neurochirurgické 
kliniky FNO.

Foto: archiv Neurochirurgické klinikyFoto: archiv Neurochirurgické kliniky

S úvodní přednáškou věnovanou neurochirurgické problematice intraaxiálních nádorů 
mozku vystoupil MUDr. Radim Lipina, Ph.D., zástupce přednosty Neurochirurgické 
kliniky FNO.

ještě upozornit na nutnost zadávání 5. místa 
vybraných diagnóz a zadávání signálních kódů 
pro oblast traumat. Tyto administrativní záležitosti 
mají nemalý vliv na celkovou úhradu!

Milí kolegové, na závěr chci sdělit, že rok 
2010 nebude z hlediska ekonomiky v žádném 
případě tak jednoduchý, jako rok předcházející. 
Naše nemocnice je sice ekonomicky silná 
a stabilní, musíme se však snažit, aby krize, 
kterou očekáváme, s námi moc nezacloumala, 
abychom přežili bez větších šrámů a tu naši 
vlajkovou loď abychom nevystavili příliš velké 
bouři. Toto přeji naší nemocnici pro rok 2010 
a vám přeji pevné zdraví a hodně osobních a 
profesních úspěchů v novém roce. 

Děkuji všem za výbornou spolupráci.
Ing. Petra Lampartová,

náměstkyně pro ekonomiku a fi nance

Ilustrační foto: Jiří Zerzoň
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(Pokračování ze strany 1)

Slavnostní 
zahájení nového 
roku 2010

Nový rok ve fakultní nemocnici jsme 
ofi ciálně a se skleničkou šampaňského 
zahájili v úterý 12. ledna 2010. Ředitel 
FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 
v úvodu svého vystoupení poděkoval všem 
přítomným a jejich prostřednictvím také i os-
tatním zaměstnancům za dosažené výsled-
ky. Jak uvedl, uplynulý rok patřil k jednomu 
z nejúspěšnějších. „Nebudu zastírat, že rok 
2010 pro nás bude těžší, vrcholí ekono-
mická krize, zdravotní pojišťovny už to 
pocítily na svých rozpočtech, přesto si mys-
lím, že s takovým týmem zaměstnanců, jaký 
fakultní nemocnice má, vše zvládneme.“ 

Velkou pozornost pak ředitel FNO věno-
val 18 hlavním cílům, které nás v letošním 
roce čekají. A které to jsou? 1. Udržet 
stabilní ziskovou ekonomiku, 2. Vysoká 
spokojenost klientů, 3. Získání prestižní 
mezinárodní akreditace JCI, 4. Úspěšná 
realizace velkých investic, 5. Další měřitelný 
rozvoj oblasti výzkumu, 6. Další posílení 
pozice regionálního lídra, 7. Rozvoj lidských 
zdrojů nemocnice – měřitelný, 8. Aktu-
alizovaná korporátní strategie FN Ostrava, 
9. Další růst image nemocnice, 10. Efektivní 
a vlídná ambulantní sféra, 11. Další posílení 
marketingové podpory, 12. Úspěšné 
zahájení činnosti centra stereotaktické 
radiochirurgie, 13. Posílení pozice kardio-
centra FN v regionu, 14. Efektivní léková 
politika, 15. Reálná týmová a mezioborová 
spolupráce, 16. Růst objemu komerčních 
zdravotních služeb, 17. Rozšíření spektra 
služeb, 18. Optimalizace fungování IS/IT.

Text a foto: (ším)

Ředitel FNO seznámil všechny přítomné s 18 hlavními cíli fakultní 
nemocnice v nastávajícím období.

Zahájení nového roku 2010 proběhlo v konferenčním sále v přízemí 
Domova sester.

První náměstek ministryně zdravotnictví Bc. Marek Šnajdr:

Ostravská onkologie patří mezi 
špičku v ČR a střední Evropě

„Asi před třemi lety jsme oznámili, že jsme 
připraveni vyčlenit do rozvoje fakultní nemocnice 
zhruba jednu miliardu korun,“ konstatoval 1. 
náměstek ministryně zdravotnictví Bc. Šnajdr. 
„Důvodem byla skutečnost, že nemocnice 
byla konsolidována, byla tady naprostá shoda 
vrcholového a středního managementu v čem se 
specializovat a rozvíjet. Na rozdíl od některých 
jiných regionů jako jsou například Praha a Brno 
je nezpochybnitelné, kdo je v tomto širokém 
spádovém území nositelem specializované 
péče. Nedávno jsme otevírali infekční kliniku, 
dnes onkologickou a nebude to dlouho trvat 
a budeme otevírat traumatologii. Mohu všem 
zaměstnancům slíbit, že ke stejné kvalitativní 
změně dojde i u Kliniky nukleární medicíny.“ 
Jak dále náměstek Bc. Šnajdr uvedl, stát má 
jako zřizovatel většiny onkologických pracovišť 
právo hodnotit jejich kvalitu. „Se vší vážností i 
připraveností říkat to jinde, mohu konstatovat, že 
to, co se podařilo vybudovat ostravské onkologii, 
je něco mimořádného a unikátního. Nebojím se 
říct, že ostravská onkologie patří mezi špičku 
nejen v České republice, ale i ve střední Evropě, 
a já k tomu panu přednostovi Feltlovi gratuluji.“ 

Přednosta Kliniky onkologické MUDr. Feltl se 

při slavnostním otevření rozdělil se svými dvěma 
dominantními pocity: „Tím prvním je fantastická 
spolupráce s fi rmou, která pavilon rekonstruova-
la. Druhým je to, že naši zaměstnanci přežili celý 
rok, kdy pracovali ve velmi provizorních pod-
mínkách, bez jediné stížnosti na péči pacientů. 
Byl to naprosto nadlidský výkon. Nechali jsme 
si spokojenost pacientů zhodnotit fi rmou STEM/
MARK, byla 85%. Stavba dopadla tak, jak jsme 
chtěli a já ještě jednou děkuji všem, kteří se na 
tom podíleli.“

Podle předsedy České onkologické spo-
lečnosti prof. Vorlíčka česká onkologie zazna-
menala v posledních čtyřech letech obrovský 
pokrok. „Toto pracoviště skutečně patří k těm 
předním,“ potvrdil slova prvního náměstka 
ministryně zdravotnictví, „a tím, že dostalo nové 
prostory a dostane Cyber-Knife, bude jedním 
z nejpřednějších. Jsem rád, že mohu být u to-
hoto slavnostního otevření, a panu primáři moc 
blahopřeji.“ (ším)

Foto: Jiří Zerzoň



4

Ano, a velmi rád. Jak jistě víte, 
i pro letošní rok byla vyhlášena 
grantová soutěž IGA MZČR, ter-
mín pro předložení projektů byl 
8. leden 2010. Pro tuto veřejnou 
soutěž naše fakultní nemocnice 
předala 13 vlastních grantových 
projektů, které byly vytvořeny jed-
notlivými klinikami, jejich přehled 
lze nalézt na webových stránkách 
FNO, a dále 10 spoluřešitelských 
projektů, na kterých se podílíme 
společně s různými univerzitami 
z Česka. 

Kdy budeme vědět, jak jsme 
v této soutěži obstáli?

Očekávané výsledky hodno-
cení budou zveřejněny v průběhu 
prázdninových měsíců července 
a srpna. V září by pak měla být 
vyhlášena podle nové metodi-
ky nová grantová soutěž na rok 2011.

Za úspěch jistě můžeme považovat i zís-
kání dotací na tři grantové projekty z do-
tačního mechanismu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Můžete prosím 
tuto informaci upřesnit.

Naše fakultní nemocnice získala v loňském 
roce z dotačního programu Podpora vědy a 
výzkumu v Moravskoslezském kraji granty 

v celkové výši 7,2 mil. korun, čerpány budou až 
do roku 2013.

Na jakou konkrétní oblast medicíny jsou 
granty zaměřeny?

První grantový projekt je zaměřen na výzkum 
využití kmenových buněk z tukové tkáně nejen při 
léčbě chronické kritické končetinové ischemie. 
Navazuje na předcházející projekt, který probíhá 
už od roku 2008 a který byl zaměřen na léčbu 

„Jedná se o spojení optického mikroskopu 
Olympus BX51 s digitální barevnou CCD kame-
rou, počítačem s příslušným softwarem a auto-
matickým podavačem preparátů s kapacitou 
padesáti sklíček,“ vysvětluje pracovnice Ústavu 
patologie Mgr. Hana Bielniková, kterou zá-
stupci firmy Olympus detailně seznámili se 
všemi technickými údaji a s funkcemi nového 
přístroje. „Pomocí tohoto systému lze digitálně 
zobrazit histologické řezy formou takzvaných 
virtuálních preparátů, které vznikají automa-
tickým skládáním dílčích snímků odpovídajících 
jednotlivým zorným polím mikroskopu při daném 
zvětšení. Dochází k jakémusi skenování prepará-
tu, jeho obraz můžeme pozorovat na monitoru 
počítače. Díky softwaru a systému automatic-
kého zaostřování získáme celkový snímek s vy-
sokým rozlišením a bez viditelných míst napojení.

Samotný mikroskop je vybaven otočnou mo-
torizovanou hlavicí s objektivy a motorizovaným 
stolkem, který umožňuje přesný pohyb ve třech 

Náměstek pro vědu a výzkum MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.:

„Granty zvyšují možnosti vysoce kvalitní léčby“
pomocí kmenových buněk získaných z kostní 
dřeně. Kmenové buňky získané z tukové tkáně 
mají stejný potenciál, mohou být však poskyt-
nuty i těm pacientům, u nichž není získání kme-

nových buněk z kostní dřeně možné. 
Grant umožní léčbu 50 pacientům 
a budou se na ní podílet odborníci 
s různou specializací – ortopedové, 
traumatologové a další. Druhý grantový 
projekt je zaměřen na léčbu hlubokého 
popáleninového traumatu. Pacienti jsou 
léčeni s využitím kožních štěpů a kon-
centrátu krevních destiček, které mají 
velký vliv na hojení popálenin. Hojení 
by mělo být rychlejší a mělo by snížit 
tvorbu jizev. Tato léčba bude posky-
tnuta 50 pacientům. Třetí grantový 
projekt zahrnuje léčbu 30 pacientů s 
akutní cévní příhodou, u nichž nebyla 
úspěšná klasická trombolytická léčba. 
A právě tento grant bude realizován 
až do roku 2013. V jeho rámci bude 
využit speciální mikrokatetr s ultrazvu-
kovou sondou. Ultrazvukové vlnění má 
pozitivní vliv na rozbití krevní sraženiny 
v mozku a úspěšné zprůchodnění cévy, 

zásobující životně důležitá mozková centra.
Můžete uvést i hlavní řešitele těchto gran-

tových projektů?
Já jsem řešitelem prvního projektu, ve druhém 

případě je to MUDr. Hana Klosová z Popáleni-
nového centra a hlavním řešitelem třetího gran-
tového projektu je doc. MUDr. David Školoudík, 
Ph.D., z Neurologické kliniky.

Děkuji Vám za rozhovor. (ším)

osách. Jak jsem již zmínila, celý systém je plně 
automatizovaný, kdy lze v softwaru nastavit 
některý z pracovních režimů a po zapnutí nechat 
mikroskop samostatně pracovat. Nasnímané 
histologické řezy můžeme pozorovat na moni-
toru počítače, případně lze snímky preparátu do 
počítače uložit ve formátech VSI, TIFF, JPG a tím 
archivovat cenné preparáty a zajímavé klinické 
případy. Potenciálním využitím mikroskopu je 
také výuka studentů. K preparátům je možné 
přidávat různé popisky či audio záznamy, 
provádět měření určitých oblastí, označit 
zajímavá místa. Vyvinutý software, který je s 
mikroskopem standardně dodáván, umožňuje 
vyexportovat zhotovené snímky na web.

Naše oddělení využívá tento přístroj k archi-
vaci odborných patologických seminářů a také 
k archivaci konzultačních případů a zajímavých 
diagnostických případů. Mikroskop dovede 
naskenovat a archivovat veškeré lidské tkáně, i z 
pitev, které se zpracovávají do řezu na mikrosko-

pická sklíčka. Patolog se může zpětně podívat na 
preparát, aniž by jej musel vyhledávat v archivu 
ve sklepě, v kupě sklíček uložených v papírových 
krabicích v jednotlivých regálech. Jsme třetím 
pracovištěm v České republice, které vlastní 
takovýto unikát. Do budoucna chceme digitální 
virtuální mikroskop dotSlide použít také ke sdílení 
vzorků na webových stránkách pro výukové a 
konzultační účely a k vytvoření on-line databáze 
preparátů. K tomu však bude zapotřebí ještě 
dokoupit upgradovaný databázový program 
fi rmy Olympus.“  (ším) 

Ústav patologie využívá moderní mikroskopii
Ústav patologie FNO zajišťuje služby v celém rozsahu oboru patologické anatomie, a to 

nejen pro naši fakultní nemocnici, ale i pro některá další zdravotnická zařízení ve spádové 
oblasti s více než 1,5 milionu obyvatel. Při stanovování co nejpřesnější bioptické a cytolo-
gické diagnózy pracovní tým kvalifi kovaných lékařů a specializovaných laborantek používá 
klasické i moderní vyšetřovací postupy. V loňském roce se v přístrojovém vybavení tohoto 
ústavu objevila novinka z oblasti telepatologie - digitální mikroskop dotSlide. 

Na Olympusu dotSlide pracuje Mgr. Hana Bielniková: „Jedná se o spojení 
optického mikroskopu Olympus BX51 s digitální barevnou CCD kamerou, 
počítačem s příslušným softwarem a automatickým podavačem preparátů 
s kapacitou 50 sklíček.“

Foto: archiv Ústavu patologie

Jeden z grantových projektů je zaměřen na výzkum využití kmenových buněk z tukové tkáně. Hlavním řešitelem 
projektu je MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměstek pro vědu a výzkum (na snímku).

Foto: Jana Gojová

V našem posledním rozhovoru zhruba před čtvrt rokem jste, pane náměstku, mimo 
jiné uvedl, že jedním z úkolů, kterým budete na poli vědy a výzkumu věnovat prvořadou 
pozornost, bude příprava grantových projektů. Můžeme v této chvíli hovořit už o kon-
krétních výsledcích?
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O nových nadějích léčby pacientů se sepsí

Pro pacienta se sepsí je nejdůležitější 
rychlá diagnóza a okamžitá léčba. Lékaři 
jsou dnes schopni těmto pacientům na-
bídnout mnohem více než před lety, přesto 
neustále hledají nové prostředky či metody 
léčby sepse. Při zvládání tohoto těžkého 
onemocnění sehrává významnou roli rovněž 
týmová práce.

S myšlenkou zorganizovat postgraduální 
kurz SEPSE a MODS přišel MUDr. Roman Kula, 
CSc., z Anesteziologicko-resuscitační kliniky 
FN Ostrava v roce 1999. Kurzu se zúčastnilo 17 
posluchačů a vyslechli si 10 přednášek. S pos-
tupem času se měnila místa konání, zvětšoval 
se počet přednášejících i účastníků, stupňovala 
se podpora odborných lékařských společností. 
Další z mnoha dveří do zákoutí této problematiky 
otevřelo i minisympozium „Aktuality v dětské 
intenzivní péči“, poprvé se jako součást kurzu 
uskutečnilo v roce 2003. 

Ve dnech 26. až 29. ledna 2010 byl v Congress 
Hotelu Ostrava na programu již 12. postgraduální 
kurz SEPSE a MODS a 8. minisympozium. Akci 
neohrozila ekonomická krize, prasečí chřipka 
a ani třeskuté mrazy – rtuť teploměru klesala 
pod – 20 °C. Jedné z nejvýznamnějších akcí 
pořádané pro intenzivisty v České republice 
se zúčastnilo více než 500 posluchačů! Péče 
o pacienty je mezioborovým problémem a tak 
jsme zde mohli vidět vedle intenzivistů také široké 
zastoupení chirurgů, traumatologů, internistů, 
infektologů, mikrobiologů, imunologů a další 
odborníky. Při zahájení předseda organizačního 
výboru MUDr. Roman Kula, CSc., poděkoval mj. 
všem 20 odborným společnostem a institucím, 
které poskytly záštitu letošnímu ročníku. V rámci 
slavnostního otevření postgraduálního kurzu vys-

toupil rovněž doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D., 
prezident Česko-Slovenského fóra pro sepsi, 
které je s Anesteziologicko-resuscitační klinikou 
FN Ostrava spoluorganizátorem akce. 

Program kromě již zmiňovaného minisym-
pozia, které se letos zabývalo například riziky 
dětské intenzivní péče z forenzního pohledu, 
laboratorní diagnostikou, indikací a přínosem 
zobrazovacích metod, nabízel i postgraduální 
přednášky na vysoké úrovni, prezentující „State 
of The Art“ dané problematiky, nechyběla setkání 
s experty, Pro-Con diskuze, výukové lekce, 
kurz – Základy pro intenzivní medicínu, pane-
lové diskuze, sekce posterů, fi remní minisym-
pozia. Ostrava hostila také řadu zahraničních 
přednášejících, zejména z řad odborníků, 
kteří se podílejí na národních edukačních pro-
gramech o sepsi a multiorgánovém selhání. 
Vedle slovenských kolegů to byli například prof. 
Robert Munfrod z USA, prof. Djillali Annane z 
Francie, prof. Werner Albrich ze Švýcarska a 
prof. Mo Gnanalingham z Anglie. Hovořilo se 
zde o přednemocniční neodkladné péči, nutriční 

podpoře u kriticky nemocných, respiračním sel-
hání, chirurgické intervenci při sepsi, intenzivní 
péči v hematologii a v neurologii, o mýtech a 
omylech v antibiotické léčbě na JIP, tekutinové 
resuscitaci, atd.

Organizačně-technické zajištění kurzu posky-
tla tradičně fi rma SANOPHARM CZ. Letos po-
prvé jsme mohli sledovat aktuální dění z této
významné akce prostřednictvím portálu AKUTNE.
CZ, který přinášel v přímém přenosu živé 
vstupy. (ším)

Foto: Petr Nováček , Helena ŠímováFoto: Petr Nováček , Helena Šímová

1. Vysokou odbornou úroveň mělo rovněž 8. minisympozium „Aktuality 
v dětské intenzivní péči“. Na snímku je zachycen (zleva) prof. MUDr. Jan 
Janda, CSc., předseda České pediatrické společnosti, a doc. MUDr. 
Michal Hladík, Ph.D., přednosta Kliniky dětského lékařství FNO.

1. Účastníky minisympozia přišel pozdravit MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 
ředitel FNO.

3. O zkušenostech z dětské intenzivní péče v Anglii hovořil prof. Mo Gna-
nalingham z Manchesteru.

4. Na minisympoziu zazněly dvě desítky přednášek… 
5. Jménem organizačního výboru 12. PG kurzu SEPSE a MODS všechny 

přítomné přivítal MUDr. Roman Kula, CSc. (na snímku vlevo), za Česko-
Slovenské fórum pro sepsi vystoupil prezident této organizace doc. MUDr. 
Jan Firment, Ph.D. 

6. Neméně náročným úkolem bylo technické zajištění odborného pro-
gramu…

7. Portál AKUTNE.CZ přinášel živé vstupy z kongresového dění…
8. Součástí programu byla také prezentace fi rem…

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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Dárky pro malé 
pacienty

Pozornost demyelinizačním 
onemocněním

Neurologická klinika FNO zorganizovala ve spolupráci se Spolkem lékařů ČLS JEP 
v Ostravě seminář věnovaný demyelinizačním onemocněním. Akce se uskutečnila ve středu 
20. ledna, v nové konferenční místnosti v přízemí Domova sester. 

Ples FN Ostrava
Letošní reprezentační ples FN Ostrava se uskutečnil v so-

botu 30. ledna, a to opět v prostorách hotelu Clarion Ostrava. 
Na ples byli pozváni nejen všichni zaměstnanci fakultní 
nemocnice a jejich blízcí, ale i významní představitelé poli-
tického, společenského a kulturního života. Z význačných 
hostů se plesu zúčastnila například ministryně zdravotnictví 
Dana Jurásková. 

Pro návštěvníky byl připraven velmi bohatý kulturní pro-
gram, mohli se bavit ve všech sálech hotelu Clarion, všude 
panovala milá a bezstarostná nálada. Hlavním hostem 
večera byl zpěvák a skladatel Janek Ledecký. Plesovou 
atmosféru zpříjemňovala rovněž kapela Kvatro a také mode-
rátor Roman Pastorek. 

Poděkování za pěkně prožitou noc, hezké chvíle odpo-
činku a zábavy, patří celému organizačnímu výboru i všem 
sponzorům.  (ším)

Seminář zahájil přednosta Neurologické 
kliniky FNO MUDr. Michal Bar, Ph.D., přítomné 
neurology, praktické lékaře a sestry pozdravil 
také vědecký sekretář Spolku ČLS JEP v Ostravě, 
primář MUDr. Jan Rajner.

Odborný program otevřela přednáškou 
B-buňky v patogenezi sclerosis multiplex doc. 
MUDr. Eva Havrdová, CSc., předsedkyně 
Neuroimunologické sekce ČLS JEP a vedoucí 
lékařka MS centra ve VFN Praha. Před samot-
ným vystoupením ji ale čekalo milé překvapení. 
Zástupci Neurologické kliniky FNO poblahopřáli 
doc. Havrdové k získání čestného titulu Lady Pro 
2009 a k ocenění „Mimořádná žena roku 2009“ 

Milou návštěvu přivítali v pátek 22. ledna 
MUDr. Tomáš Pískovský, primář Kliniky 
dětského lékařství, a Katina Svěchovská, 
pověřená výkonem vrchní sestry. Za nemoc-
nými hospitalizovanými dětmi přijel Michal 
Rzyman, generální ředitel ČEZ Energetické 
služby, s.r.o., doprovázen manželkou, 
aby je obdaroval pěknými dárky. Přítomni 
tomuto setkání byli rovněž ředitel FNO 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, spolu 
s tiskovým mluvčím FNO Ing. Tomášem 
Oborným a náměstkyní pro ošetřovatelskou 
péči Bc. Márií Dobešovou. 

„Myslím si, že nejlepší léčbou pro děti je 
hra a pokud aspoň trochu přispěji k tomu, 
že se děti vyléčí dříve a dříve půjdou domů, 
tak budu jenom rád,“ řekl skromně pan 
Rzyman a nabídl klinice spolupráci i do bu-
doucna. A co bylo impulsem k jeho spon-
tánní akci? „Nedávno jsem oslavoval svoje 
narozeniny,“ prozradil s úsměvem, „a místo 
dárků pro sebe jsem si přál hračky, které 
jsem chtěl předat právě vašim malým 
pacientům…“  (ším)

Generální ředitel Rzyman při rozhovoru s malým pacientem.

Foto: Jiří Zerzoň

a popřáli jí mnoho dalších úspěchů v náročné 
a záslužné práci. V následující přednášce se 
MUDr. Olga Zapletalová, vedoucí Centra pro di-
agnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění 
na Neurologické klinice FNO, zabývala léčbou 
časné fáze sclerosis multiplex. MUDr. Pavel 
Hradílek, Ph.D., věnoval pozornost novým 
orálním preparátům, MUDr. Ivana Woznicová 
hovořila o možnostech využití botulotoxinu 
v symptomatické léčbě, tématem přednášky 
Mgr. Petra Niliuse byla strategie zvládání stresu. 
Velmi zajímavá byla rovněž přednáška autorů 
MUDr. Ing. Davida Zemana, Ph.D. (Neurologická 
klinika) a RNDr. Ludmily Nováčkové (Ústav kli-
nické biochemie) - likvor v diferenciální diagnos-
tice sclerosis multiplex. Seminář byl mimořádně 
úspěšný, o čemž svědčí bohatá účast nejen 
neurologů, ale i zástupců jiných oborů.

Text a foto: ším

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., blahopřeje doc. MUDr. Evě Havrdové, CSc., 
k získání čestného titulu Lady Pro 2009 a k jejímu ocenění „Mimořádná žena 
roku 2009“. Na snímku uprostřed je MUDr. Olga Zapletalová. 

Přítomné pozdravil také vědecký sekretář Spolku ČLS JEP v Ostravě, primář 
MUDr. Jan Rajner.

Foto: Jiří Zerzoň



7

době zařadit i endoskopické 
vyšetření vývodového sys-
tému slinných žláz, které by 
mělo jednak zlepšit diagnos-
tiku, ale i umožnit nově léčit 

překážky ve vývodovém systému. 
Léčbou sialolitiázy a celého spektra one-

mocnění slinných žláz se zabývá odborná 
ambulance ORL kliniky. Ambulance pracuje 
každé pondělí do 12:00 do 15:30 v prostorách 
ORL ambulancí ve 2. patře polikliniky. Pacienta 
k ošetření můžete objednat na telefonním čísle 
ORL ambulance (tel. 597 373 275). 

MUDr. Pavel Štrympl,
Otorinolaryngologická klinika

Pokud máte tu smůlu, že patříte k 1,2 % 
populace, které po jídle bolestivě otéká tvář či 
krk, nezoufejte. S největší pravděpodobností se 
jedná o sialolitiázu, česky řečeno o kamének ve 
slinné žláze či slinném vývodu. Toto onemocnění 
způsobuje asi 30 % všech problémů se slinnými 
žlázami. V dnešní době se nabízí celá škála 
řešení, od operačního odstranění celé postižené 
slinné žlázy až po endoskopické vytažení 
kaménku cestou přirozeného vývodu. 

Na ORL klinice byla do léčebného schématu 
pacientů se sialolitiázou zavedena metoda zvaná 
„transorální extrakce sialolitu“. Tento postup byl 
převzat od našich kolegů ze spřátelené ORL 
kliniky v německém Erlangenu, kteří s ním mají 
velmi dobré zkušenosti. Jedná se o miniinvazivní 
metodu spočívající v odstranění kaménku ze 
slinovodu po vypreparování vývodu žlázy skrz 
ústa a následnou plastickou úpravou.

Sialolity se nejčastěji 
vyskytují v podčelistní žlá-
ze, kterou je nutno často 
z důvodu sialolitu odstranit 
celou. Nová metoda tran-
sorální extrakce sialolitu 
má oproti „klasické“ ope-
raci, při které je odstraněna 
celá žláza, četné výhody. 
Provádí se v lokální ane-
stezii. Podstatně se zkrátila 
délka hospitalizace a re-
konvalescence pacienta. Pacienti, zvláště ženy, 
též pozitivně hodnotí absenci jizvy zevně na 
krku. Největším medicínským plus metody je 
zachování slinné žlázy s její funkcí.

V rámci stanovení diagnózy a určení přesné 
polohy sialolitu spolupracujeme s radiodiagnos-
tickým oddělením naší nemocnice. I touto cestou 
bychom chtěli kolegům poděkovat.

Do léčby pacientů se sialolitiázou a zá-
něty slinných žláz máme v plánu v brzké 

Chráníme vás 
před infekcí

Nová metoda léčby kaménků 
slinných žláz

Inzerce

Odborná konference „Chráníme vás před 
infekcí“ proběhla ve středu 20. ledna v zasedací 
místnosti malého internátu. 

„Prevence nemocničních infekcí je jedním z 
šesti mezinárodních bezpečnostních cílů WHO, a 
zásadním nástrojem, sloužícím k eliminaci těchto 
i jiných infekcí, je správně prováděna hygiena 
rukou,“ říká RNDr. Renata Podstatová, vedoucí 
úseku hygienika FNO a hlavní organizátorka kon-
ference. „Kontaminovanýma rukama zdravotníků 
se totiž šíří nejvíce infekcí. Dodržování všech 
opatření, přijatých v rámci prevence vzniku 
a šíření infekcí, bude také v úhlu pozornosti 
auditorů JCI, kteří se k nám chystají.“

Na snímku zleva Mgr. Jaroslav Gajarský, zástupce ASP – Johnson & Johnson, 
Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Ing. Libor Pivoda, 
zástupce ASP – Johnson & Johnson, a RNDr. Renata Podstatová, vedoucí 
úseku hygienika FNO.

Po úvodním sdělení RNDr. Podstatové vy-
stoupily na konferenci Mgr. Hana Chalupová a 
Mgr. Eva Zlotá, pracovnice v ochraně veřejného 
zdraví z úseku hygienika FNO, které si připravily 
přednášku na téma infekční pacient.

„Původně byla akce určena zdravotníkům 
v celém Moravskoslezském kraji, snažíme se 
totiž, aby FNO byla lídrem i pokud jde o edu-
kaci a vzdělávání zdravotníků,“ pokračuje RNDr. 
Podstatová. „Za pouhé tři dny jsme však museli 
dát na intranet upozornění, že další přihlášky 
nepřijímáme, kapacita sálu – 160 míst – byla už 
plná. Nakonec se konference tedy zúčastnili jen 
zdravotníci z naší fakultní nemocnice. Spoluor-
ganizátory konference byly fi rmy Johnson & 
Johnson a Martek Medical. Zástupci obou fi rem 
se ve svých vystoupeních detailně zabývali de-
zinfekcí rukou a pokožky, sterilizací apod.“

Text a foto: (ším)

Na odbornou konferenci se přihlásil opět rekordní počet účastníků, bylo 
jich celkem 160.

Ošetření pacienta se sialolitiázou.

Foto: archiv ORL kliniky

Sialolitiáza.
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pátek v měsíci • Určeno pro vnitřní po tře-
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TENTO ZPRAVODAJ TISKNE
Ringier Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
www.ringierprint.cz

V měsíci únoru oslaví významné životní 
jubileum naši kolegové: 

Mgr. Marie Dolinková
Eva Obdržálková
Alžběta Jelínková
Lenka Kristenová
Karel Štencl
Zdeňka Kaštovská
Marcela Kowaliková
MUDr. Iva Kielkowská
Sidonie Matulová
Alena Pěkníková
Zdeňka Mudiová
Jaroslav Plavecký

Děkujeme za práci, kterou jste pro 
naši nemocnici vykonali a do dalších 
let Vám přejeme radost a spokojenost 
v osobním životě.

Vedení FN Ostrava

INZERCE ZDARMA • INZERCE ZDARMA
Pronajmu byt 2+1 I. kat. v Ostravě-Porubě, 

ul. Kyjevská (poblíž krytého bazénu). Bez 
zařízení, volný začátkem března. Nájem pro 
2 osoby činí 8 000 Kč včetně inkasa.

Informace na tel. č. 737 988 635.

Prodám byt 3+1 I. kat. v osobním vlast-
nictví v Ostravě-Porubě (V. obvod). Dům 
je po revitalizaci, nízký nájem, volný ihned. 
Cena dohodou.

Informace na tel. č. 59 737 4456 nebo 
na mobilu 602 870 233.

Prodám garáž v Ostravě-Svinově, volná 
ihned. Cena dohodou.

Informace na tel. č. 59 737 4456 nebo 
na mobilu 602 870 233.

Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Zábřehu, 
Volgogradská ulice. Nízká zástavba, dům 
po celkové revitalizaci, klidné prostředí.Vše 
v blízkém dosahu (nákupy, městská do-

V nemocniční galerii vystavuje 
Raimund Chromik

Dalším výtvarníkem – samoukem, který se 
poprvé představuje v naší galerii, je Raimund 
Chromik, v současné době žije a tvoří v Dět-
marovicích. Narodil se v Karviné – Dolech, 
absolvoval odborné učiliště stavební v Haví-
řově. Dvacet let byl řidičem autobusu v ČSAD 
Karviná, později pracoval jako horník na Dole 
Doubrava.

„V důchodovém věku jsem se začal zabývat 
zejména abstraktní malbou,“ říká autor Chromik. 
„Snažím se zobrazit ne to, co mám před očima, 
ale co mám na duši, dosáhnout toho, aby 
divák při pohledu na obrazy zneklidněl a začal 
přemýšlet. Chci přiblížit ostatním moje myšlení 
a pocity barvou, tahem štětce…“

Oblíbenými náměty Raimunda Chromika jsou 
mimo jiné také krajiny či zátiší. Uspořádal již 
několik samostatných výstav, například v Kul-
turním domě ŽDB, ve Státním okresním archivu 
Karviná apod. Výstava v naší galerii potrvá do 
soboty 6. března.  (ším) 

prava, dobré podmínky pro parkování). Byt 
je v přízemí (zvýšené), v původním stavu, 
částečně zařízený. Nájem 5000 Kč, kauce 
dohodou.

Kontakt: p.Trčka tel. 732 552 217.

Prodám stavební pozemek o velikosti 
1 400 m2 . Vzdálenost od Ostravy 14 km. 
Cena 850 000 Kč. NUTNO VIDĚT! 

Informace na tel. čísle 605 705 246.

Prodám družstevní byt 3+1, v Ostravě-
Zábřehu, ul. Výškovická, poblíž Kotvy, 
2. patro/6  s výtahem. Dům je revitalizo-
ván, byt po částečné rekonstrukci, v poko-
jích parkety, nová koupelna + WC. Cena 
1 075 000 Kč.

Informace na tel. čísle 739 067 575.

Pronajmu byt 3+1 s balkonem, 1. patro, v 
Ostravě-Porubě (7. obvod), v blízkosti MŠ a ZŠ.

Informace na tel. čísle 596 954 965.

Nabídka posledních volných míst v kurzech angličtiny v prostorách FNONabídka posledních volných míst v kurzech angličtiny v prostorách FNO

Úplní začátečníci pondělí 17.00–18.00

Začátečníci pondělí 16.00–17.00

Mírně pokročilí středa 18.30–20.00

Středně pokročilí středa 15.30–16.30

Pokročilí pondělí 15.00–16.00

Kontakt: Mgr. Petra Nejedlá, tel: 737 747 554, e-mail: petra.nejedla@centrum.czKontakt: Mgr. Petra Nejedlá, tel: 737 747 554, e-mail: petra.nejedla@centrum.cz

Inzerce


