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Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava � ročník XIII � měsíčník � číslo 1

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO (vlevo), na snímku MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO (vlevo), na snímku 

s MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA (vpravo), přednostou Onkologické s MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA (vpravo), přednostou Onkologické 

kliniky FNO, který v prosinci převzal významné ocenění. Onkologická kliniky FNO, který v prosinci převzal významné ocenění. Onkologická 

klinika FNO byla vyhlášena nejlepším pracovištěm nemocnice. klinika FNO byla vyhlášena nejlepším pracovištěm nemocnice. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Vstoupili jsme do nového roku, a tak určitě neza-

škodí stručně zhodnotit ten, který právě skončil. 

Důležité je, že se nám v něm podařilo dosáhnout 

všech klíčových cílů, které jsme v jednotlivých ob-

lastech fungování naší nemocnice měli. 

Jako jediná fakultní nemocnice v České republice 

jsme získali prestižní mezinárodní akreditaci JCI. 

Dokázali jsme tak, že kvalita péče poskytované 

v naší nemocnici je plně srovnatelná s nejlepšími 

světovými zdravotnickými zařízeními. 

Pravidelně jsme stáli na předních místech mezi fa-

kultními nemocnicemi i v anketách spokojenosti 

pacientů. 

I když vnější podmínky už nebyly zdaleka tak 

příznivé jako v letech předešlých, dařilo se nám 

společně díky rozpočtové disciplíně i tlaku na 

dodavatele dosáhnout velmi dobrých ekonomic-

našly čas, aby pacientům zpestřily pobyt v nemoc-našly čas, aby pacientům zpestřily pobyt v nemoc-

nici a vykouzlily na jejich tvářích úsměv. Snad pa-nici a vykouzlily na jejich tvářích úsměv. Snad pa-

cienty hřálo u srdce i vědomí, že pracovníci kliniky cienty hřálo u srdce i vědomí, že pracovníci kliniky 

jim věnují maximální pozornost nejen jako profe-jim věnují maximální pozornost nejen jako profe-

sionálové, ale také jako lidé, kteří jim chtějí dodat sionálové, ale také jako lidé, kteří jim chtějí dodat 

optimismus a příjemný pocit lidské sounáležitosti. optimismus a příjemný pocit lidské sounáležitosti. 

RReprezentační ples FNOeprezentační ples FNO

Fakultní nemocnice Ostrava pořádá 5. února 2011 Fakultní nemocnice Ostrava pořádá 5. února 2011 

od 19 hod. v prostorách hotelu Clarion Ostrava od 19 hod. v prostorách hotelu Clarion Ostrava 

(dříve Atom Ostrava) tradiční společenský ples. (dříve Atom Ostrava) tradiční společenský ples. 

Poslední slosovatelné vstupenky je možno zakou-Poslední slosovatelné vstupenky je možno zakou-

pit na sekretariátu ředitele, Domov sester, 1. p. pit na sekretariátu ředitele, Domov sester, 1. p. 

– Pavlína Karnovská.– Pavlína Karnovská.

Výroční kongres 
České neurochirurgické 
společnosti 

Ve dnech 3. až 5. 11. 2010 se v Ostravě Ve dnech 3. až 5. 11. 2010 se v Ostravě 

konal Výroční kongres České neurochirur-konal Výroční kongres České neurochirur-

gické společnosti, který pořádala Neurochi-gické společnosti, který pořádala Neurochi-

rurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava rurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

pod záštitou ředitele FNO a děkana Lékař-pod záštitou ředitele FNO a děkana Lékař-

ské fakulty Ostravské univerzity. ské fakulty Ostravské univerzity. 

Tématem kongresu byla problematika chi-Tématem kongresu byla problematika chi-

rurgické léčby extraaxiálních mozkových rurgické léčby extraaxiálních mozkových 

nádorů, vrozených vývojových vad CNS, po-nádorů, vrozených vývojových vad CNS, po-

ranění mozku a komplikací v neurochirurgii. ranění mozku a komplikací v neurochirurgii. 

(pokračování na str. 8)(pokračování na str. 8)

Pod mikroskopem

Rok 2011 bude náročný, 
ale společně to zvládneme!

kých výsledků. Vytvořili jsme si tak i významnou 

rezervu pro rok letošní, který bude pro ekonomiku 

zdravotnictví velmi obtížný. 

Dařilo se nám pokračovat v technologické obnově 

naší nemocnice díky novým investicím. Zprovoz-

nili jsme unikátní robotický ozařovač CyberKnife, 

vybudovali zcela novou centrální sterilizaci, do-

končili rekonstrukci budovy Kliniky nukleární me-

dicíny FNO, zahájili jsme rekonstrukci urgentního 

příjmu a traumatologie.

I přes obtížné vnější podmínky jsme se snažili 

alespoň o mírný růst platů našich zaměstnanců. 

FNO byla jednou z mála nemocnic v regionu, 

která „nekorigovala“ další růst tabulkových platů 

středních zdravotnických pracovníků odebráním 

osobních hodnocení či platů. 

Myslím, že s rokem 2010 můžeme být spokojeni.

(pokračování na str. 3)

Velké překvapení i radost zažili pacienti spinální Velké překvapení i radost zažili pacienti spinální 

jednotky Neurochirurgické kliniky FNO, když je jednotky Neurochirurgické kliniky FNO, když je 

6. prosince navštívil Mikuláš doprovázený čerty 6. prosince navštívil Mikuláš doprovázený čerty 

a anděly. Mikulášská nadílka i s malými dárky pro a anděly. Mikulášská nadílka i s malými dárky pro 

pacienty proběhla díky nadšení a ochotě sester pacienty proběhla díky nadšení a ochotě sester 

kliniky, které si i v náročném pracovním programu kliniky, které si i v náročném pracovním programu 

Nový lidský život jako symbol právě začínající-

ho roku… Ať je rok 2011 úspěšný pro všechny 

a především pro Vladimíra Pavelka, který v naší 

nemocnici vstoupil do života ve 14.16 hod. jako 

první miminko s datem narození 1. 1. 2011. 

První človíček nového roku 

MMikulášská pro pacienty spinální jednotkyikulášská pro pacienty spinální jednotky
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Ve dnech 20. a 21. 11. 2010 se v ostravském 

hotelu Clarion uskutečnil první mezinárodní kon-

gres audiologických sester pod názvem „Sluch 

a vnímání světa“. Záštitu nad kongresem, které-

ho se zúčastnilo 120 účastníků, převzala Fakultní 

nemocnice Ostrava. Čestnými hosty kongresu 

byli náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNO 

Bc. Mária Dobešová, přednosta ORL kliniky FNO 

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, dále ře-

ditel Speciálního pedagogického centra pro děti 

s poruchami sluchu PeaDr. Pavel Němec a před-

sedkyně Profesní a odborové unie zdravotnických 

pracovníků Mgr. Iva Kubátová. Kongres slavnostně 

zahájily děti ze Speciálního pedagogického centry 

s poruchami sluchu. 

Kongres se zabýval rozdělením sluchových vad 

a screeningem sluchu novorozenců. FNO se může 

od roku 2010 pochlubit úspěšným zavedením ce-

Informace 
o personálních 
změnách

S účinností od 1. 1. 2011:1. 1. 2011:

••  bylo zřízeno oddělení dětské a prenatální oddělení dětské a prenatální 

kardiologiekardiologie v rámci Kliniky dětského lékař-

ství FNO, do funkce primáře byl jmenován 

MUDr. Tomáš GruszkaMUDr. Tomáš Gruszka.

•  byl jmenován MUDr. Petr ŠilhánMUDr. Petr Šilhán do funkce 

primáře Oddělení psychiatrického.

Na základě výsledků výběrových řízení byli 

s účinností od 1. 1. 20111. 1. 2011 ředitelem FN Os-

trava obsazeni:

• MUDr. Marek Richter MUDr. Marek Richter do funkce zástup-

ce primáře pro intervenční obory a pro 

výchovnou a vědeckou činnost Oddělení 

kardiovaskulárního,

• Bc. Miroslav Směšný Bc. Miroslav Směšný do funkce úseko-

vého radiologického asistenta pracoviště 

magnetické rezonance Ústavu radiodia-

gnostického,

• MUDr. Hana Klosová MUDr. Hana Klosová do funkce zástupce 

primáře pro výchovnou a vědeckou čin-

nost Popáleninového centra,

•  od 1. 1. 2011 byla pověřena zastupováním 

funkce zástupce primáře pro léčebnou 

péči Popáleninového centra MUDr. Iva Zá-MUDr. Iva Zá-

mečníkovámečníková.

Ing. Lenka Nétková

náměstkyně ředitele pro personální řízení

První mezinárodní kongres audiologických sester
loplošného screeningu v Moravskoslezském kraji. 

V žádném dalším kraji není screening sluchu pro-

váděn. K dalším tématům patřila problematika po-

ruch sluchu u dětí s rozštěpem, problematika au-

tistických dětí a dětí s kochleárním implantátem. 

Velký ohlas měly souhrnné přednášky o léčbě 

nedoslýchavosti, v rámci prevence proti hluku se 

účastníci kongresu seznámili s novými ochranami 

proti hluku, představeny byly i pomůcky pro ne-

doslýchavé pacienty. O kochleárních implantátech 

hovořila MUDr. Jaroslava Příhodová z centra CI 

v Praze, Středisko rané péče Tamtam představilo 

terénní práci v rodinách dětí se sluchovým posti-

žením raného věku a Mgr. Jana Barvíková uzavřela 

kongres sdělením o mezioborové spolupráci v za-

jištění péče o sluchově postižené.

Věra Davidová, ORL klinika

Od 1. října 2010 je ve funkci IT náměstka FNO os-

matřicetiletýIng. Petr Böhm, Ph.D., absolvent ČVUT 

v Praze, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Ro-

dák z Petřvaldu u Karviné pracoval od roku 2000 

do roku 2008 ve společnosti U&Sluno a.s., která 

působí na trhu střední Evropy (CZ, SK, HU, PL) jako 

softwarová a poradenská firma v oblasti maloob-

chodu, velkoobchodu, skladování a logistiky. Bě-

hem osmi let se vypracoval z pozice konzultanta až 

na post service managera produktu. Od roku 2008 

až do nástupu do FNO pak působil ve společnosti 

OKIN a.s., která je mezinárodním poskytovatelem 

služeb v oblasti integrovaného facility manage-

mentu pro zákazníky např. Philip Morris, Česká 

zbrojovka, Makro Cash & Carry, Telefónica O2…

Proč právě IT? Co se vám na tomto oboru líbí nej-Proč právě IT? Co se vám na tomto oboru líbí nej-

více?více?

„IT nejsou jen dráty, sítě, PC a servery. Do IT patří 

také informační systémy a aplikace (programy)… 

A pro společnosti, které informační technologie 

přímo neživí, jsou právě systémy a aplikace pod-

statnější než jen to „železo“. Nejsem expert na 

ústředny, servery, disková pole. Toto beru jako 

samozřejmou součást IT, která musí být stále 

funkční. Výzvou pro mě ale je nalezení a následné 

uvedení do života takových architektur informač-

ních technologií, komunikačních prvků a vlast-

ních aplikací, které uspokojí potřeby všech klinik 

a oddělení FNO, a které budeme moci následně 

rozvíjet. S tím jde ruku v ruce i zavedení odpovída-

jících procesů. Pokud bych to srovnal s lékaři, ti se 

také nestarají, zda mají připravené skalpely, odsá-

vačky, monitorovací zařízení a jiné, jejich hlavním 

úkolem je uzdravit pacienta. Najít správný postup 

a aplikovat ho při léčení. Mám rád skládačky 

a složité úkoly, proto jsem tu, abych dal dohroma-

Pro rozvoj IT oblasti je důležitá 
komunikace všech, kterých se 
tato problematika týká…
dy ty správné lidi – řídící pracovníky 

a experty – a nastavil jejich spolu-

práci, komunikaci a jiné procesy. 

Společně pak vymyslíme a násled-

ně vdechneme život něčemu, co 

poslouží všem.“

Kolik zaměstnanců má úsek IT ve Kolik zaměstnanců má úsek IT ve 

FNO a co vše zajišťují? FNO a co vše zajišťují? 

„V několika odděleních útvaru je zhruba 30 lidí, 

včetně spojovatelek a pracovníků jiných profe-

sí, které přímo s IT nesouvisejí. V tuto chvíli je 

vytíženost lidí velká. Staráme se o chod infra-

struktury, což znamená, že všechny databáze, 

v nichž se ukládají data, musejí být řádně zálo-

hovány a archivovány. Máme na starosti rovněž 

spojení všech koutů areálů nemocnice pomocí te-

lefonů i datových linek, pečujeme i o komunikaci 

s „vnějším světem“, o dostupnost výpočetní tech-

niky a připojených periferií, o chod a funkčnost 

aplikací na těchto koncových zařízeních. Celkem 

se staráme zhruba o 2000 koncových zařízení (PC, 

notebooků), přes 1000 tiskáren, asi 2300 pevných 

telefonních přístrojů a 240 mobilních. Zavedením 

pracoviště HelpDesk máme evidenci o všech po-

žadavcích (přes 35 denně), které musíme řešit. 

Staráme se rovněž o intranetové stránky, webové 

stránky řeší nyní externí firma.“

Nemocnice je v IT oblasti specifická už tím, že Nemocnice je v IT oblasti specifická už tím, že 

spoustu nových lékařských přístrojů řídí PC. Co spoustu nových lékařských přístrojů řídí PC. Co 

obnáší obsluha těchto přístrojů?obnáší obsluha těchto přístrojů?

„Počítače jsou většinou dodávány přímo s lé-

kařskými přístroji, mají svá specifická nastavení 

a většinou jsou i servisována dodavatelskou fir-

mou. Někdy je ale zapotřebí tyto přístroje propojit 

s jinými a tehdy se stávají součástí naší sítě. Toto 

začlenění tvoří zajímavou část naší práce a domní-

vám se, že nás tady čekají ještě nemalé výzvy.“ 

A plány nemocnice v oblasti IT do budoucna? A plány nemocnice v oblasti IT do budoucna? 

„Za zhruba tři měsíce svého dosavadního půso-

bení jsem měl možnost proniknout do některých 

zdejších zákoutí IT. Ve srovnání s komerční sférou 

jsou zde velké rozdíly a tedy i značný prostor ke 

změnám. Pro stanovení velikosti těchto změn 

a jejich správné nasměrování je nutné se nejdří-

ve podívat na současný „as is“ stav a definovat, 

kam chceme dospět – „to be“ stav. Nyní proto 

probíhá audit infrastruktury FNO a její výsledky bu-

dou známy v lednu. Výstupem bude sada známek 

jako ve škole, na základě nichž budou stanovena 

následná doporučení ke zlepšení. Tento nezávis-

lý pohled nám umožní ohodnotit „zdraví“ naší IT 

infrastruktury a měl by se každým rokem pravidel-

ně opakovat. Současně a s podobným cílem pro-

bíhá i analýza naší situace v oblasti zabezpečení 

elektronicky uložených dat. Tato problematika je 

více než důležitá, neboť data pacientů musejí být 

prokazatelně chráněna v souladu se zákonem. Zá-

roveň tato zabezpečení vyžadují (re)certifikace JCI 

a SAK. Poslední, avšak nepochybně nejrozsáhlejší 

a nejpodstatnější aktivita v této kategorii se bude 

týkat našich současných aplikací, zmapování po-

třeb jednotlivých klinik, center, oddělení, útvarů 

a vytvoření návrhu na jejich koncepční řešení. 

V této fázi vznikne takzvaná „cestovní mapa“, 

která vytyčí směr, kam natočit naše pomyslné kor-

midlo. A pak, zřejmě několikaletá, vlastní realizace 

jednotlivých bloků této mozaiky. Z výše uvedené-

ho výčtu se dá vytušit, že s něčím se dokážeme 

vypořádat v rámci útvaru IT sami, nicméně vzá-

jemná spolupráce a komunikace se všemi, kte-

rých se nějakým způsobem IT dotýká, je klíčová 

k úspěšnému rozvoji této části FNO.“ - hal -
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(pokračování ze str. 1)

A co nás čeká letos? Po stránce 

ekonomické to bude rok mimo-

řádně obtížný. Dochází k poklesu 

příjmů od zdravotních pojišťoven. 

A to kvůli dopadům probíhající 

ekonomické krize do systému 

všeobecného zdravotního pojiš-

tění. Myslím si však, že se naše 

nemocnice díky své dlouhodobé 

ekonomické síle a stabilitě nemu-

sí ničeho dramatického obávat. 

Máme připraven reálný rozpočet 

pro rok 2011, který počítá s mír-

ným poklesem nákladů takřka ve 

všech oblastech s výjimkou mezd. 

Jsem přesvědčen, že rozpočet je 

realistický. Díky tomu mohu všem 

garantovat, že rozhodně nedojde 

k poklesu průměrných mezd v naší 

nemocnici! Naopak. V letošním roce plánujeme 

navýšit objem financí, který směrujeme právě do 

motivačních složek mezd našich zaměstnanců. 

Podmínkou samozřejmě je, že se nám podaří plnit 

plánovaný rozpočet. Investice do našich zaměst-

nanců patří k dlouhodobým strategickým prioritám 

FN Ostrava. 

Mezi klíčové priority bude i v letošním roce patřit 

dosažení stabilní ekonomiky s pozitivním hospo-

dářským výsledkem. Lehké to ovšem nebude ani 

v roce letošním.

Budeme pokračovat v některých investičních ak-

cích, především těch, které budou primárně finan-

Rok 2011 bude náročný, ale společně to zvládneme!

covány z evropských fondů či státního rozpočtu. 

Jde například o evropské fondy pro oblast kardi-

ologie, popáleninové medicíny, cerebrovaskulár-

ních center. Měli bychom konečně vybudovat dva 

zcela nové operační sály. Budeme 

pokračovat v rekonstrukci urgentní-

ho příjmu a traumatologie. 

S ohledem na finanční situaci pojiš-

ťoven asi bohužel dojde k oddálení 

spuštění některých nových medicínských progra-

mů – zřejmě i otevření lůžkové hematologie. Není 

totiž možné, abychom je dotovali ze svých provoz-

ních prostředků a čekali, kdy a jestli vůbec nám 

pojišťovna něco zaplatí.

S ohledem na krizovou ekonomickou situaci ně-

kterých nemocnic v regionu i celé ČR můžeme 

vnímat krizi jako příležitost dále posílit strategic-

kou pozici naší nemocnice. 

Samozřejmě se nemohu nezmínit 

o výzvě části lékařů „Děkujeme, 

odcházíme“. Naštvanost velké 

části zdravotníků na dlouhodobě 

nedostatečné ohodnocení, na ne-

povedený systém dalšího vzdě-

lávání lékařů a ostatní problémy 

chápu a sdílím. Myslím si však, 

že forma i načasování akce nejsou 

úplně šťastné. Nevěřím, že je reál-

né skokové navýšení platů v řádu 

násobků právě v roce 2011, který 

bude pro zdravotnictví dobou nej-

hlubších ekonomických problémů. 

Nemohu se také ztotožnit s velmi 

ultimativní a místy až agresivní 

formou akce. A tak chci upřímně 

poděkovat našim doktorům, kteří 

projevují vůči Fakultní nemocnici 

Ostrava i svým pracovištím oprav-

dovou loajalitu. Chci poděkovat 

našim zaměstnancům, že vůči vlastní nemocnici 

nepoužívají metody, které by mohly značně zne-

hodnotit mnohé výsledky, jichž jsme společně 

v posledních letech dosáhli. A to nejen v oblasti 

ekonomiky. Za sebe mohu slíbit, že všichni naši 

kvalitní zaměstnanci se mohou na druhé straně 

spoléhat na loajalitu Fakultní nemocnice Ostrava 

vůči sobě. Vždy jsme se pro ně snažili zajistit sluš-

né ohodnocení a tento cíl se stal naší dlouhodobou 

strategickou prioritou. Podmínkou samozřejmě je, 

že na to musíme ekonomicky mít. 

Dovolte, abych všem popřál do nového roku 2011 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pra-

covním životě.

MUDr. Svatopluk Němeček

ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Koncem roku jsme si o ekonomické situaci 

a o hospodářských výsledcích FNO za rok 2010 

povídali s Ing. Petrou Lampartovou, náměstkyní 

ředitele pro ekonomiku a finance.

Jaký byl rok 2010? Co se povedlo, nepovedlo? Jaký byl rok 2010? Co se povedlo, nepovedlo? 

A jaký bude rok následující?A jaký bude rok následující?

„Výsledky, které máme za 10 měsíců, napovídají, 

že FNO ukončila rok 2010 s kladným hospodář-

ským výsledkem tak, jak jsme si naplánovali. Zá-

roveň jsem moc ráda, že jsme si tímto vytvořili 

dostatečné hospodářské rezervy pro rok 2011. 

Chystáme rozpočet na nový rok, který už nebude 

pravděpodobně tak optimistický jako loňský. Již 

v dostatečném předstihu jsme informovali, že na 

základě návrhu vyhlášky ministerstva zdravotnic-

tví, která řeší úhrady zdravotní péče pro rok 2011, 

můžeme očekávat příjmy od zdravotních pojišťo-

ven na úrovni 98 % roku 2010. Nová vyhláška s 

sebou nese ale i další úpravy. V případě platby za 

diagnózu (DRG) již vyhláška nerozděluje vybrané 

diagnózy alfa a paušální diagnózy. Tato úprava pro 

FNO znamená, že již není možné si zvýšenou pro-

duktivitou (např. vyšším počtem neurochirurgic-

kých či kardiochirurgických operací) vydělat peníze 

navíc tak, jak tomu bylo v roce 2010. Dosud nám 

úhradová vyhláška u vybraných diagnóz umož-

ňovala platby až do 115 %. Teď o tuto možnost 

navýšení přicházíme. Na snížení příjmů musíme 

reagovat v souladu se zajištěním ekonomické sta-

bility nemocnice stejně jako řada jiných zařízení, 

a to zpřísněním nákladových limitů a tlakem na 

snížení cen materiálů.“

Můžete upřesnit, kde přesně se zpřísnění limitů Můžete upřesnit, kde přesně se zpřísnění limitů 

klinik projeví?klinik projeví?

„Cílem nemocnice je hospodařit a šetřit tak, aby-

chom nemuseli zasahovat do mzdové politiky. Še-

třit musíme začít v jiných oblastech jako je spotře-

ba zdravotnického materiálu 

a léků, v případě léčiv se 

budeme snažit snížit i ceny 

u vybraných druhů. Již nyní 

probíhají jednání s jednotli-

vými dodavateli. V souvislosti s novou úhradovou 

vyhláškou a se snížením úhrad si budeme muset 

Mezi klíčové priority bude i v příštím roce 
patřit dosažení stabilní ekonomiky s pozitivním 

hospodářským výsledkem. 

Zpřísníme nákladové limity a zvýšíme 
tlak na snížení cen materiálů 

pečlivěji hlídat také náklady na specializovanou 

péči a specializovaná centra. Takže tlak na kontrolu 

nejen té nákladové, ale i výnosové složky pojišťo-

ven bude ještě větší.“

Část z hospodářského výsledku za rok 2010 tvoří Část z hospodářského výsledku za rok 2010 tvoří 

rezervy na rok 2011…rezervy na rok 2011…

„Ano. Jedná se hlavně o rezervy v rámci koneč-

ného vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči v 

roce 2010 zdravotními pojiš-

ťovnami až v roce 2011. Ko-

nečné vyúčtování roku 2010 

neznáme, a tak musíme vy-

tvořit kvalifikované dohady. 

Dále budeme jednat s dodavateli o efektivnějších 

cenách za materiál.“ - hal -

Cílem nemocnice je hospodařit 
a šetřit tak, abychom nemuseli 
zasahovat do mzdové politiky.
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Nejlepší zaměstnanci roku 2010

Lékařem v ambulanci byl v roce 2010 vyhlášen 

MUDr. František Jalůvka, lékař Chirurgické klini-

ky FNO, který každé čtvrteční dopoledne tráví v 

Podologické ambulanci. Tato speciální ambulance 

je určena lidem, kteří mají problémy s diabetickou 

nohou, trofickými důsledky ischemické choroby 

Vždy chtěla být lékařkou. Neuvažovala o jiném po-

volání. V roce 1971 promovala na Lékařské fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci. Nastoupila do 

nemocnice v Třinci, kde působila až do roku 1979. 

„Začínala jsem původně v porodnici, ale brzy jsem 

získala místo na neurologii a u té už jsem zůstala,“ 

hovoří o své kariéře MUDr. Olga Zapletalová, lé-

kařka Neurologické kliniky FNO a vedoucí Centra 

pro diagnostiku a léčbu demyelizačních onemoc-

nění. „V roce 1979 jsem přešla na neurologické 

oddělení do nové nemocnice v Orlové-Lutyni. 

Tam jsem působila jako zástupkyně primáře až do 

roku 1985, kdy jsem nastoupila na neurologické 

oddělení zábřežské nemocnice do stejné funkce. 

V roce 1995 se toto oddělení přemístilo do nové 

nemocnice v Ostravě-Porubě a z oddělení se sta-

la klinika, kterou jsem v letech 2001 až 2006 jako 

přednosta vedla. V roce 2006 jsem se vrátila zpět 

k lékařské práci a získala jsem tak více času pro 

vedení zmíněného centra, kterému jsem se ale 

začala věnovat již od roku 1996,“ pokračuje ve 

výčtu svých aktivit MUDr. Zapletalová, která byla 

v prosinci 2010 vedením nemocnice oceněna za 

celoživotní práci právě v oblasti neurologie.

Centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou 

mozkomíšní, součást Fakultní nemocnice Ostrava, 

se pod jejím vedením stalo jedním z nejprestižněj-

ších a nejúspěšnějších odborných center svého 

druhu v republice. Slouží zároveň jako konzultační 

pracoviště pro stavy, u kterých diagnostika tepr-

ve probíhá a které vyžadují dlouhodobé sledování 

spojené se speciálním přístupem k pacientům. 

„V současnosti máme v diagnostice k dispozici 

kompletní škálu vyšetřovacích metod. Máme rov-

něž nadstandardní spolupráci s ostatními pracoviš-

ti naší nemocnice, což je pro léčbu i diagnostiku 

nesmírně důležité. Zní to trochu jako fráze, ale 

mým nejsilnějším hnacím momentem je touha 

pomáhat nemocným a jsem ráda, když vidím, že i 

naši nemocní, což jsou mnohdy i velmi mladí paci-

enti s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, mohou 

žít plnohodnotným životem. Neurologie je zajíma-

vá a krásná. Je to široký obor vytvářející základy 

pro jiná odvětví a rychle se rozvíjející ve všech 

směrech. Jen za dobu mé profesní kariéry došlo 

k obrovskému posunu v neurologické cévní pro-

blematice, v oblasti autoimunitních onemocnění i 

dalších chorob. Změnily se vyšetřovací a léčebné 

postupy, přibyly nové léky. V případě roztroušené 

sklerózy máme daleko větší šanci nemoc kontro-

lovat a stabilizovat. Věřím, že nové poznatky při-

nesou další možnosti a snad i úplné vyléčení této 

chronické nemoci,“ pokračuje MUDr. Zapletalová. 

Jako negativní stránku své práce vnímá všudypří-

tomné množství administrativy, která ji odvádí od 

práce s nemocnými.

MUDr. Zapletalová dále působí i v jiných organi-

zacích – pracuje ve výboru Neuroimunologické 

sekce České neurologické společnosti, je členkou 

Středoevropské komise pro léčbu preparátem 

Tysabri (CETAB) i celostátního výboru pro léčbu 

Fingolimodem (zcela nový preparát na léčbu RS) 

a také členkou vědeckého výboru Světové orga-

nizace pro roztroušenou sklerózu mozkomíšní 

(MSIF). Velmi úzce spolupracuje také s organizací 

ROSKA, která sdružuje nemocné roztroušenou 

sklerózou mozkomíšní. Přednáší o autoimunitních 

nemocech mozkomíšních na odborných plénech 

a konferencích v ČR i mezinárodních. Vyučuje na 

rehabilitační katedře Lékařské fakulty OU.

I přes silné zaujetí vlastní prací si MUDr. Zapleta-

lová vždy najde čas pro rodinu – manžela, dva do-

spělé syny a vnučky, od kterých získala přezdívku 

„babička dobrodrůžo“. 

„Jsem ráda aktivní a to dovedou vnučky ocenit. 

Sportujeme, chodíme po lesích, lezeme na skály. 

Prostě vše, co nás napadne a na co mám ještě 

sílu. Dokonce si ještě ráda zahraji košíkovou, kte-

rou jsem dříve hrávala závodně. Můj rodinný život 

je mimořádně spokojený a bohatý, stejně jako ten 

pracovní…,“ dodává na závěr paní Olga. 

dolních končetin, septickou 

angiologií, poúrazovými 

nebo degenerativními změ-

nami na končetinách. MUDr. 

Jalůvka se však věnuje také 

p a c i e n t ů m 

po amputa-

cích dolních 

k o n č e t i n 

a v neposled-

ní řadě zde 

léčí chronické rány obecně. 

Veškeré ambulantní výkony 

úzce navazují na lůžkovou 

část chirurgické kliniky, na 

diabetologii, na ortoprote-

tické služby a další odborné 

ambulance v regionu.

„Jsem rád, že se nám v posledních letech poda-

řilo upřít pozornost právě na diabetickou nohu. 

Díky ambulanci, v níž můžeme pacienty sledovat 

už od prvních příznaků, a díky novým operačním 

technikám se nám podařilo vyrovnat podíl bérco-

Pátý ročník vyhlašování nejlepších zaměst-

nanců Fakultní nemocnice Ostrava představil 

několik osobností, které si díky své výborné 

práci i lidským kvalitám zcela jistě zaslouží po-

zornost. Na následujících stranách máte ales-

poň ve zkratce možnost seznámit se s jejich 

názory, cíli, nahlédnout do jejich pracovních 

i osobních životů. 

Všem oceněným, jejichž práce si velmi váží-

me, blahopřejeme a přejeme jim mnoho dal-

ších úspěchů!

Redakce

Mým oborem je neurologie

Pozornost věnovaná diabetické noze se vyplácí…
vých a stehenní amputací, což považuji za úspěch, 

který odpovídá výsledkům světových center. 

V souvislosti s tím bych také rád poděkoval svým 

kolegům a ´učitelům´ MUDr. Havránkovi a MUDr. 

Procházkovi,“ říká MUDr. František Jalůvka, absol-

vent lékařské fakulty v Brně, který 

hned po studiu v roce 2002 nastou-

pil do Fakultní nemocnice Ostrava 

na Chirurgickou kliniku. V průběhu 

uplynulých osmi let si postupně 

udělal dvě chirurgické atestace 

a nyní se připravuje na atestaci z cévní chirurgie. 

A jaké má tento 33letý chirurg plány do budoucna? 

„Chtěli bychom zase postoupit o krok dál v léčbě 

diabetické nohy, a to použitím buněčné terapie, 

pomocí níž se nám může podařit vyléčit mnohdy 

neléčitelné případy. Pokrok v této léčbě by zname-

nal zase o něco méně amputací nohou,“ dodává na 

závěr MUDr. Jalůvka, který kromě pracovních po-

vinností plní také roli manžela a otce čtyřleté dcer-

ky. Ta jej doslova nabíjí energií. „Rodina je pro mě 

základ všeho, snažím se proto se ženou a s dcer-

kou trávit co nejvíce času, i když ne vždy to jde.“ 

Pomocí buněčné 
terapie se nám 
může podařit 

vyléčit mnohdy 
neléčitelné případy.
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Za vědecko-výzkumnou činnost byl vedením 

nemocnice oceněn teprve osmatřicetiletý doc. 

MUDr. David Školoudík, Ph.D., absolvent Lékař-

ské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po 

studiu nastoupil MUDr. Školoudík na neurologické 

oddělení Vítkovické nemocnice, kde působil čtyři 

roky. Od roku 2000 je lékařem Neurologické klini-

ky FNO a v současnosti také zástupcem přednos-

ty pro vědecko-výzkumnou činnost. Zároveň je 

koordinátorem Komplexního cerebrovaskulárního 

centra, které je určeno pro pacienty s akutní cévní 

mozkovou příhodou a pro pacienty po výkonech 

na krčních a mozkových tepnách. Kromě toho 

neustále studuje (chystá se na obhajobu profe-

sorského řízení), učí na univerzitě v Olomouci i na 

lékařské fakultě v Ostravě a věnuje se vědecko-

výzkumné práci týkající se krčních a mozkových 

tepen. Koncem roku obdržel doc. Školoudík mimo 

jiné i čestné uznání ministra zdravotnictví za zdra-

votnický výzkum a vývoj pro rok 2010. 

„Ocenění jsem dostal za grantový projekt, který 

byl ukončen v roce 2009 a který se stal jedním 

ze čtyř oceněných v rámci ČR,“ vysvětluje docent 

Školoudík. „Jeho cílem bylo prokázat, že klasický 

diagnostický ultrazvuk lze použít i jako terapii u pa-

cientů s cévní mozkovou příhodou. V průběhu pro-

jektu jsme zjišťovali, jakým způsobem ultrazvuk 

působí, a prokázali jsme, že i diagnostický ultra-

zvuk má biologické účinky na lidský organizmus, 

aktivuje fibrinolytický systém i vazodynamiku 

tepen, a to jak u zdravých pacientů, tak u pacientů 

s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Tento 

monitoring se užívá pod názvem sonotrombolýza 

a zatím nebyl prokázán žádný vážný nežádoucí úči-

nek,“ popisuje docent Školoudík, který již pracuje 

na dalších dvou grantových projektech, význam 

projektu, na němž se v průběhu let 2007 až 2009 

podíleli odborníci také z olomoucké Univerzity Pa-

lackého, FNO, FN Olomouc a FN Brno. Vědecko-

výzkumnou práci vykonává tento zcela zaneprázd-

něný lékař nad rámec své pracovní doby, ale jak 

sám říká, potřebuje si ověřit, 

zda to, co dělá, opravdu fun-

guje. 

„V posledních pěti letech do-

šlo v tomto oboru doslova 

k převratným změnám v léčbě 

a od příštího roku se navíc konečně rozjede speci-

ální systém péče o pacienty s cévními mozkovými 

příhodami, což je dle mého názoru správná cesta. 

Byla vytvořena síť center, která budou léčit tyto 

pacienty. Člověk, který bude mít jakékoli příznaky 

cévní mozkové příhody, se nedostane do nejbližší 

nemocnice, ale přímo do nejbližšího specializova-

ného centra, což zvýší jeho šance na co nejmenší 

trvalé následky a na úplné vyléčení,“ vysvětluje 

nový systém docent Školoudík, který se mimo 

jiné podílel na přípravě podkladového materiá-

lu pro MZ ČR. Ten jasně formuloval, jak rychle a 

kam má být pacient převezen 

a jak se má v péči o něj dál 

postupovat. A zajímá vás, zda 

má doc. MUDr. Školoudík, 

PhD., vůbec čas na jakéko-

li koníčky nebo rodinu? „Na 

jakékoli jiné koníčky mi čas opravdu nezbývá, 

v každé volné chvíli se věnuji ženě a svým dvě-

ma dětem. Pokud to jen trochu jde, vyrážíme na 

výlety, na kola, na lyže, času mám však opravdu 

velmi málo. Navíc nikdy nevypínám. Snažím se 

nenosit si pracovní dokumenty domů, z hlavy však 

práci nedokážu dostat nikdy,“ dodává na závěr.

Bc. Hana Činčilová věděla už od dětství, že bude 

zdravotní sestrou, stejně jako její maminka. „Ni-

kdy jsem ani neuvažovala o jiném zaměstnání. 

Po vystudování Střední zdravotnické školy jsem 

tedy v roce 1990 nastoupila do nemocnice v Os-

travě-Vítkovicích na jednotku intenzivní péče na 

oddělení chirurgie. Pracovala jsem tam tři roky, 

pak jsem nastoupila mateřskou dovolenou. Poté 

jsem využila nabídky pracovat v ambulanci dětské 

lékařky na poliklinice v Ostravě-Výškovicích. A na 

polikliniku jsem se vrátila i po druhé mateřské, 

tentokrát však do ambulance praktické lékařky 

pro dospělé. Zároveň jsem začala studovat na 

Ostravské univerzitě kombinovaný obor ošetřo-

vatelský management a následně jsem si udělala 

i postgraduální pedagogický a psychologický kurz 

v Brně,“ popisuje svůj profesní život paní Činčilo-

vá, která v roce 2006 podala přihlášku na dětské 

oddělení FNO, kde byla v březnu roku 2007 přijata.

„Od příchodu do FNO pracuji na dětském od-

dělení hematologie a hematoonkologie a už 

bych neměnila. Práce s nemocnými dětmi je 

sice náročná, ale dět-

ská bezprostřednost 

a upřímnost nám ji 

velmi zpříjemňuje. Děti nám řeknou na rovi-

nu, co si myslí, co je bolí, nic nepředstírají. 

A vzhledem k tomu, že léčba malých pacientů 

u nás trvá obvykle i několik týdnů, panuje zde do-

slova rodinná atmosféra. S dětmi to asi jinak ani 

nejde. Trávíme u jejich lůžek dlouhé hodiny, zvlášť 

při zahájení léčby, která je pro ně vyčerpávající, 

a kdy potřebují, aby s nimi byl kdokoli 24 hodin 

denně. V těchto případech nám velmi pomáhají 

rodiče, kteří zastanou kus práce. O to krásnější je 

pak pocit, když dítko od nás odchází domů zdra-

vé a v pohodě. Samozřejmě se zde setkáváme 

i se smutnými osudy. Naštěstí je jich oproti minu-

losti čím dál méně, a to i díky včasné diagnostice 

a novým léčebným metodám,“ pokračuje paní 

Činčilová, která v prosinci získala od vedení ne-

mocnice ocenění za práci sestry u lůžka. „Praco-

vat takzvaně ́ u lůžka´ je to, co dělám opravdu ráda. 

Tím, že jsem s dítětem několik týdnů v neustálém 

kontaktu, mám možnost sledovat jeho stav, psy-

chiku a můžu mu aktivně pomáhat. Třeba jen tím, 

že sedím u jeho postýlky a držím ho za ručičku 

a povídám si s ním. V ambulanci, kde vidíte pa-

cienta při úvodní návštěvě a pak při kontrolách, 

je to jiné. O něco méně osobní. Proto mám svou 

práci ráda. Navíc je 

zde i dobrý kolektiv 

a díky dvanáctihodino-

vému směnnému provozu mám i více času pro 

rodinu a své dvě dcery,“ dodává paní Činčilová, 

která svůj volný čas nejraději tráví s rodinou na 

horách na lyžích, při procházkách nebo na kolech. 

Příjemným relaxem jsou pro paní Hanu také pro-

cházky se psem. A pokud vás zajímá, zda alespoň 

jedna z dcer půjde ve šlépějích své mámy, stejně 

jako před lety paní Hana, tak pravděpodobně ne. 

„Obě mají jasno, do zdravotnictví určitě nechtějí,“ 

uzavírá naše povídání s úsměvem Bc. Hana Čin-

čilová, sestra z dětského oddělení hematologie 

a hematoonkologie.

Práce s dětmi je příjemná díky jejich upřímnosti a bezprostřednosti 

Od příštího roku se rozjede 
speciální systém

péče o pacienty s cévními 
mozkovými příhodami.

Včasná diagnostika a nové léčebné 
metody zachraňují životy dětí.
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 Vystudoval lékařskou fakultu v Brně 

a hned po studiích v roce 1976 nastou-

pil na chirurgické oddělení do Bílovce, 

kde zpočátku pracoval jako sekundární 

lékař a po atestaci II. stupně v chirur-

gii se stal zástupcem primáře chirur-

gického oddělení. V roce 1992 změnil 

zaměstnání a 5 let pracoval pro fran-

couzskou farmaceutickou společnost 

jako manažer a věnoval se převážně 

antibiotické terapii. Ale chirurgie mu 

začala scházet… A tak v roce 1997 na-

stoupil do Fakultní nemocnice Ostrava 

na oddělení traumatologie (na chirurgii 

totiž tenkrát nebylo volné místo). Řeč 

je o MUDr. Milanovi Šírovi, staničním 

lékaři oddělení Septické traumatolo-

gie, který se chirurgii a traumatologii 

věnuje více než 30 let. Za svou práci lékaře u lůžka 

byl v letošním roce vedením nemocnice oceněn. 

„Oba obory jsou si blízké, jen na chirurgii je více 

plánovaných operací. Na traumatologii je naopak 

více akutní péče, operuje se často i v noci a při 

příchodu do práce nikdy netušíme, co nás čeká,“ 

vysvětluje MUDr. Šír, který ve fakultní nemocnici 

začínal znovu jako sekundární lékař úrazové chi-

rurgie, pak se stal staničním lékařem na JIP a po 

otevření nového septického traumatologického 

oddělení v roce 2003 jeho staničním lékařem. 

Přestože byl MUDr. Šír oceněn za práci u lůžka, 

věnuje se pravidelně i ambulantní péči a samo-

zřejmě i traumatologickým operacím. „Výhodou 

lékaře u lůžka je, že s pacientem tráví více času, 

zatímco v ambulanci musí rychle vyřešit akutní 

stavy, a také se o své pacienty z oddělení starat 

i po propuštění z nemocnice.“ 

Medicína v současné době směřuje především 

ke specializaci, což znamená, že i v oboru úrazo-

vé chirurgie se jednotliví lékaři začínají postupně 

zaměřovat na užší oblasti jako jsou úrazy kolena, 

ramena a jiných oblastí. Na druhé straně je tře-

ba znát i traumatologii v celé šíři, a to především 

v případech péče o těžce poraněné pacienty, kdy 

je nutné ošetřovat hned několik závažných zraně-

ní. „Od první chvíle, kdy je pacient přivezen na 

halu urgentního příjmu, je ze všeho nejdůležitější 

správná organizace péče. V naší nemocnici máme 

řadu skvělých odborníků, ale vždy je nutné nejdříve 

spolupracovat s těmi, kteří jsou schopni diagnos-

tikovat a léčit ta nejzávažnější zranění. My musí-

me ovládat ošetření poranění dutiny hrudní, břišní 

a zlomenin. Ale někdy se dokonce podaří spolupra-

cujícím angiologům pomocí miniinvazivních tech-

nik ošetřit již v průběhu diagnostického vyšetřova-

cího algoritmu velké krvácející cévy včetně aorty. 

To je jedna z velkých výhod naší nemocnice. Pak 

jsou na řadě lékaři intenzivní medicíny, jejichž úko-

lem je stabilizovat celkový stav pacienta,“ popisu-

je současnost oboru úrazové chirurgie 

MUDr. Milan Šír, který si, stejně jako 

mnoho dalších lékařů, nejvíce cení 

okamžiků, kdy se týmu podaří zachrá-

nit život těžce zraněnému pacientovi. 

„V tom je úrazová chirurgie výjimeč-

ná. Mnohá zranění, mnohdy i velmi 

vážná, se dnes už podaří bez následků 

nebo jen s mírnými následky zcela vy-

léčit. Bohužel tato profese má rub i líc. 

A ta druhá strana je to, co nemá rád 

nikdo z nás – pocit, že nedokážete už 

více pomoci… S tím tak trochu souvisí 

i má prosba směrem k vedení nemoc-

nice. Mám dvě přání. Prvním je, aby 

se oddělení traumatologie stalo klini-

kou. Jsme jedno z mála oddělení naší 

nemocnice, které tento statut nemá, 

přestože patříme k největším traumatologickým 

centrům v ČR. Statut kliniky by našim lékařům ve 

spolupráci s ostravskou lékařskou fakultou pomo-

hl k rychlejšímu rozvoji ostravské traumatologie, 

včetně získávání vědeckých hodností, což by zase 

zpětně pomohlo traumatologii i celé fakultní ne-

mocnici. Druhým přáním je rozšíření operačních 

sálů pro potřeby traumatologie,“ dodává na závěr 

MUDr. Šír, lékař a otec dvou již dospělých synů, 

který se v minulosti od práce nejraději odreagová-

val aktivním sportováním. „Dříve pro mě nebylo 

vůbec jednoduché najít si čas na rodinu a sport. 

Neexistovaly mobilní telefony, a tak kromě času 

stráveného v nemocnici jsem řadu dnů v měsíci 

musel být doma poblíž pevné telefonní linky pro 

případ, že by se něco v nemocnici stalo a já musel 

nastoupit. O to více si dnes užívám volné chvíle, 

které můžeme se ženou, také časově zaneprázd-

něnou lékařkou, strávit procházkami po horách, což 

je úžasná relaxace. Ale času je méně a méně…“ 

Bc. Lukáši Knybelovi, zásahovému technikovi pří-

stroje CyberKnife z Kliniky onkologické FNO, již 

nikdy nikdo nevezme historické prvenství – patří 

k týmu, který jako první na území České republi-

ky a střední Evropy umí pracovat s kybernetickým 

nožem. Zároveň byl tento čtyřiadvacetiletý radiolo-

gický asistent oceněn koncem roku 2010 vedením 

nemocnice jako pracovník společných léčebných 

a vyšetřovacích složek…

„Ocenění patří celému týmu, který se několik 

měsíců intenzivně vzdělával a seznamoval s tím-

to úžasným robotickým ozařovačem,“ upozorňuje 

pan Knybel, který v loňském roce osobně absolvo-

val třítýdenní kurz na základně společnosti Accu-

ray v Sunnyvale v Kalifornii, v jehož závěru složil 

praktickou zkoušku ze simulací chyby systému 

a tzv. Openbook test. Výsledkem bylo udělení 

certifikátu společnosti Accuray. „Nejnáročnější 

a zároveň nejzajímavější bylo období kompleta-

ce a následného testování systému přímo zde 

v nemocnici. Byl jsem tu denně od rána do večera 

a studoval jsem každou součást ozařovače. Byla 

to výborná škola.“ A co je konkrétní náplní práce 

Bc. Lukáše Knybela? Udržovat CyberKnife stále 

v dobré kondici. „Pro každý den mám soupis čin-

ností, které musím vykonat. Kontroluji funkčnost 

jednotlivých částí, provádím běžnou údržbu, po-

dílím se na plánování 

léčby a hlavně musím 

být při ruce vždy, když 

něco nefunguje na 100 

procent tak, jak má,“ 

popisuje svou pracovní 

náplň absolvent Ostrav-

ské univerzity, oboru ra-

diologický asistent, který 

hned po škole v roce 

2008 nastoupil do Fa-

kultní nemocnice Ostra-

va. Se studiem však ne-

skončil, naopak. Téměř 

nepřetržitě zdokonaluje 

své znalosti a vědomosti týkající se CyberKnifu, je 

v kontaktu s odborníky ze zahraničí a pustil se i 

do dalšího studia oboru biomedicínský inženýr na 

VŠB v Ostravě. „Je to vše časově dost náročné, 

zvlášť proto, že dojíždím do FNO ze Šenova. Den-

ně trávím v dopravních prostředcích až tři hodiny. 

Navíc máme s přítelkyní dům, jehož údržba také 

zabere dost času, a do toho se musím občas i učit. 

Na koníčky už v současné době opravdu nemám 

prostor. Jsem rád, když se nám podaří vyjít si s 

přítelkyní alespoň na pár hodin na nějakou túru 

do hor,“ pokračuje s úsměvem pan Lukáš, který 

Výhodou lékaře u lůžka je, že s pacientem tráví více času…

Ocenění patří celému týmu!

původně vůbec nechtěl studovat tento technický 

obor. „Nikdy dříve jsem se technice příliš nevěno-

val, vždy mě zajímala spíš přírodověda a humanitní 

obory. Ale když se ohlédnu zpátky, můj tatínek byl 

technik a děda taky, takže jsem vztah k tomuto od-

větví zřejmě zdědil. A dnes jsem opravdu rád, že 

jsem dostal možnost být v týmu lidí, kteří o kyber-

netický nůž pečují a obsluhují jej. I proto jsem měl 

při předávání ocenění smíšené pocity z toho, že 

cenu, která patří celému týmu, přebírám jen já,“ 

dodává pan Knybel, který je jediným zásahovým 

technikem přístroje CyberKnife v České republice.



7

Zavedení systému kvality dle ISO norem ve Fa-

kultní nemocnici v Ostravě, příprava nemocnice 

na národní a následně i mezinárodní akreditaci 

JCI. Tyto a mnoho dalších splněných úkolů má za 

sebou manažerka jakosti FNO Ing. Gabriela Fran-

ková, která je na tomto postu již osmým rokem, 

a která v prosinci převzala ocenění za skvělou 

manažerskou práci. „Do FNO jsem nastoupila 

v roce 1996 na pozici vedoucí kanceláře ředitele, 

o necelý rok později jsem se pak stala koordiná-

torkou medicinální, což v té době tak trochu su-

plovalo funkci náměstka pro léčebnou péči. Šílená 

představa a velmi náročné období, které mne ale 

hodně naučilo. Poznala jsem nemocnici ze všech 

stran a seznámila se s každou klinikou, oddělením, 

pracovištěm. A když pak po roce 1998 začaly sy-

stémy kvality pronikat i do českého zdravotnictví, 

zeptal se mě tehdejší ředitel Lux, jak to vypadá 

s tou akreditací u nás… A tak jsem se doslova po-

nořila do studia a objevování zdravotnické kvality. 

Vzhledem k tomu, že jsem narozena ve znamení 

Panny, jsem tak trochu analytický hnidopich. Mám 

ráda systém a řád, který ale musí být založen na 

hlubokých znalostech, pochopení a smyslu všeho, 

co dělám. A tak se mi podařilo získat o systému 

kvality dostatek informací na to, abych mohla začít 

s přípravami nemocnice na získání certifikátů ISO. 

Později jsem s týmem svých spolupracovníků 

– skvělých a úžasných lidí – nemocnici připravila 

i na národní akreditaci a následně i prestižní akre-

ditaci podle mezinárodních standardů JCI. Práce 

manažera kvality je různorodá, vysilující, ale velmi 

zajímavá, protože se mám stále co učit. Získávám 

nové a nové informace, vymýšlím nejrůznější po-

stupy a standardy, musím být kreativní, empatická, 

musím mít dostatečný přehled a znalosti, a to je 

pro mě motivující,“ vysvětluje Ing. Franková, která 

Empatie je při práci velmi důležitá
kreativitu dokáže 

využít i v soukro-

mí, a to ve zcela 

jiném oboru.

„Funkce mana-

žera kvality je 

natolik náročná 

a systematická, 

že bez dobré 

relaxace, umož-

ňující vybočení 

z norem a předpi-

sů, bych ji ustála 

jen těžce. Začala 

jsem se tedy vě-

novat výtvarné 

tvorbě – kerami-

ce a olejomalbě. 

Práce s hlínou je 

uklidňující a krea-

tivní zároveň, hlí-

na má duši, které 

musíte naslouchat, aby byla přátelská. Učí vás po-

koře a pochopení souvislostí, což je nádhera. Jed-

nou, když se připravoval roční plán výstav v Galerii 

Ametyst, jsem zrovna pracovala na keramické mo-

zaice větších rozměrů. Jen tak z legrace jsem řek-

la, ať mi tam nezapomenou zablokovat také jeden 

výstavní termín. A tak jsem se objevila v programu 

galerie. Byla to pro mě výzva. Nakoupila jsem si 

potřebné malířské náčiní, plátna, štětce, olejové 

barvy a přihlásila se do kurzu olejomalby, abych 

pochopila technologii míchání barev. Malování 

jsem však pojala osobitě. Neplánuji, co namaluji. 

Nekreslím náčrty. Prostě maluji, co cítím. K obra-

zům si píši i texty. A tak vznikla má první výstava 

obrazů,“ dodává s úsměvem paní Franková, která 

od té doby svá díla vystavovala, nejen v Galerii 

Ametyst, již několikrát. Její empatické cítění jí po-

máhá nejen při tvorbě keramických a výtvarných 

obrazů, ale i v profesi manažera kvality. „Empatie 

je v této pozici velmi důležitá. Někdy mám pocit, 

že mám lidi kolem sebe zcela přečtené, protože 

už dopředu vím, jak na mé zadání zareagují. Na 

druhé straně také vycítím, kdy člověk jen tak brblá, 

protože se mu nechce, a kdy už opravdu nemůže 

a já mu musím pomoci. A to je důležité. Na po-

slední velkou mezinárodní akreditaci se lidé při-

pravovali téměř rok, nebylo to vůbec jednoduché, 

spíš naopak, ale společně jsme to zvládli. A já bych 

všem ráda touto cestou ještě jednou poděkovala,“ 

dodává na závěr Ing. Gabriela Franková.

Paní Jana Netopilíková, která byla oceněna za prá-

ci sestry v ambulanci, nastoupila do Fakultní ne-

mocnice Ostrava v roce 1973 jako ošetřovatelka 

na interní oddělení. V následujících letech však 

dálkově vystudovala Střední zdravotnickou školu 

v Ostravě, obor zdravotní sestra, a zařadila se mezi 

sestřičky. Na interním oddělení, které se v té době 

nacházelo v Ostravě-Zábřehu, zůstala až do roku 

1983, kdy z důvodu nemoci páteře musela práci 

sestry u lůžka opustit. „V říjnu toho roku se ote-

víralo nové pracoviště funkční diagnostiky patřící 

pod interní oddělení, a tak jsem dostala nabídku 

přejít sem,“ vzpomíná paní Netopilíková. „Zpočát-

ku mi práce sestry u lůžka moc scházela, vlastně 

se mi občas zasteskne i dnes. Chyběl mi kolektiv, 

s nímž jsem pracovala. Líbilo se mi být neustále 

v kontaktu s pacienty, kteří se léčili na oddělení, 

pečovat o ně, řešit jejich zdravotní problémy a po-

dobně. V ambulanci je to jiné. Lidé sem přijdou 

na vyšetření, jsou zde pár minut a zase odejdou. 

Zvykla jsem si však a mám tuto práci opravdu 

ráda,“ pokračuje paní Jana, která od dětství vlast-

ně ani nechtěla být ničím jiným než zdravotní se-

strou. A sen se jí splnil, v nemocnici pracuje už 

dlouhých 37 let, a to na jednom oddělení… 

„Když jsem tady nastupovala, nabídli mi dvě 

místa – na chirurgii a na interně. Vybrala jsem si 

chirurgii, a dostala jsem místo na interně,“ podo-

týká s úsměvem paní Netopilíková a pokračuje: 

„Dříve bylo vše jiné. Na jedné straně složitější, 

na druhé straně možná klidnější. V době mých za-

čátků jsme jako sestry neměly k dispozici žádné 

počítače, vše jsme manuálně měřily, zapisovaly, 

počítaly. Psaly jsme jen na psacích strojích. Lidé 

museli na výsledky čekat. Dnes tu máme moderní 

přístroje propojené s počítačem, které nám vět-

Zdravotní sestrou chtěla být od dětství
šinu vyšetření velmi zjednodušují. Takže než se 

pacient stačí vrátit zpět na oddělení nebo k léka-

ři, který ho k nám poslal, mají většinou už všichni 

potřebné výsledky v počítačích. I na oddělení to 

bylo jiné. V současné době mají sestry k dispozici 

nejmodernější vybavení a nejrůznější jednorázo-

vé prostředky, v minulosti jsme si samy stříhaly 

buničinu, krytí, sterilizovaly stříkačky a podobně. 

Na druhé straně se však kvůli postupům v léčbě 

a diagnostice provádí u každého pacienta mno-

hem více složitých vyšetření než dříve. Sestry jsou 

tedy stejně v jednom kole.“ A v jednom kole je 

již téměř 37 let také paní Jana Netopilíková, jejíž 

pracovní doba v ambulanci již dvacet sedm let za-

číná v sedm a končí o půl čtvrté. „Když jsem ješ-

tě pracovala na směny, měla jsem pocit, že mám 

více volna. Dnes, zvlášť v zimě, vycházím ráno do 

práce za tmy a za tmy se vracím. Na druhé straně 

mám volné víkendy, a tím pádem i spoustu času 

na své koníčky a záliby, případně na dceru. Ta už 

má ale svůj život, studuje vysokou školu a mě již 

příliš nepotřebuje,“ dodává na závěr paní Jana Ne-

topilíková, sestra v ambulanci funkční diagnostiky 

na Interní klinice FNO.

Rozhovory s oceněnými připravila 

Lenka Hatlapatková



8

Vydavatel:Vydavatel: FN Ostrava • Tel. č: 597 372 578 

• E-mail: redakce@fno.cz • Grafika a zlom: 

ASEITA spol. s r. o. • Foto: Jiří Zerzoň • Redak-

ce si vyhrazuje právo krátit a upravovat dodané 

texty • Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsí-

ci • Určeno pro vnitřní potřebu FN Ostrava

TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Axel Springer 
Print CZ a.s.
Na Rovince 876
720 00 Ostrava-Hrabová
Tel.: 596 668 111
www.ringierprint.cz

V lednu slaví významné životní jubileum naši 

kolegové: 

Soňa JurčíkováSoňa Jurčíková

Dana ChovancováDana Chovancová

Jolana ChybováJolana Chybová

Dagmar VyhlídalováDagmar Vyhlídalová

Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.

Děkujeme za práci, kterou jste pro naši ne-

mocnici vykonali, a do dalších let Vám přeje-

me radost a spokojenost v osobním životě.

� Prodám zahradu, Ostrava-Vřesina, zahrádkář-

ská kolonie – Vřesinská strž. Zahradní chatka na 

pronajatém pozemku 200 m2, roční platba 750 Kč + 

300 Kč za pitnou vodu + služby na údržbu zahrádkář-

ské kolonie. V chatce kuchyňská linka, na pozem-

ku užitková voda, vybudované ohniště, u pozemku 

pitná voda. Cena 55 000 Kč. Kontakt: 604 837 800.

� Prodám družstevní byt 2+1 v Ostravě-Hra-

bůvce, 6. poschodí, lodžie, zateplený dům. Cena 

dohodou. Kontakt: 596 719 397, 723 835 083.

� Pronajmu byt 1+1 v osobním vlastnictví v Os-

travě-Porubě poblíž krytého bazénu. Dům je po 

celkové rekonstrukci, zasklená lodžie, bez vybave-

ní. Volný od února 2011. Cena: 6000 Kč měsíčně 

vč. služeb. Kontakt: 608 566 994

� Prodám byt ve Frýdku-Místku, ul. Bruzovská, 

1+1 v osobním vlastnictví. Pěkná, klidná lokalita, 

cena 650 000 Kč. Kontakt: 775 342 123.

� Prodám útulný byt 3+1 v osobním vlast-

nictví v Ostravě-Porubě. Dům je po revitalizaci, 

byt po celkové rekonstrukci. Luxusní koupelna 

s vířivou vanou, klidná lokalita. Nájem 3700 Kč/

měsíc, cena 1 300 000 Kč. Kontakt: 775 342 123

� Nabízím podnájem neprůchozího pokoje 

(plně zařízený: 2 postele, TV, DVP-T, WIFI inter-

net 10/2 Mb.) v bytě 3+1 na sídlišti O.-Dubina, 

ul. J. Matuška, v dosahu MHD – tramvaje, za-

stávka A. Poledníka. Vhodné i pro dvě kamarádky.

Kontakt: 721 196 369

Inzerce zdarma

David John Lloyd se 

narodil v březnu 1957 

v Anglii a vystudoval uni-

verzitu výtvarného umě-

ní v Brightonu. V České 

republice pobývá zhru-

ba 9 let a Ostravu a její 

technickou historii má 

rád i proto, že se velmi 

podobá Liverpoolu, ve kterém vyrůstal. Kromě 

toho našel v Ostravě mnoho skvělých přátel. To 

je ve zkratce pár slov o autorovi, který se opět 

vrátil do Galerie Ametyst, aby zde představil 

své kresby a kombinovanou technikou na plátně 

a dřevě tvořené figurální malby a krajiny. Kromě 

několika výstav D. J. Lloyd pořádal ve FNO i ně-

kolikadenní akce pro hospitalizované děti, s nimiž 

maloval, a nemocnici daroval obraz pro nemocné 

HIV. Svou výstavou chce D. J. Lloyd, který byl 

v roce 2009 pacientem zdejší metabolické JIP, 

Fakultní nemocnici Ostrava poděkovat za záchra-

nu života a za velmi dobrou péči lékařů a sester. 

A také chce svými díly podpořit pacienty nemoc-

nice. I proto jsou vystavovaná díla plná optimismu 

a slunce, které jsou pro jeho tvorbu charakteristické.

- red - 

Jesličky U Slunečnice nabízejí
HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 0 DO 4 LET.

Celodenní strava, pitný režim, pleny v ceně.
Kvalifi kovaný personál samozřejmostí.

Více na www.uslunecnice.wz.cz
nebo 777 196 723

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

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

pokračování ze str. 1

Kongresu se zúčastnilo 210 lékařů a sester 

(6 účastníků bylo z Itálie, Slovenska a Německa) 

a bylo předneseno přes 80 odborných sdělení + 

10 posterů, v nichž byly prezentovány moderní 

způsoby neurochirurgické léčby současně s využi-

tím nejmodernějších technologií (navigační systé-

my, peroperační CT a MR zobrazení atd.). Velkou 

diskusi vyvolala také část věnující se komplikacím 

v neurochirurgii, které provázejí prakticky všechna 

pracoviště zabývající se invazivní medicínou. Z na-

šeho pracoviště bylo předneseno sdělení „Kom-

plikace na Neurochirurgické klinice FN v Ostravě“ 

a jejich sledování pomocí hodnotících kritérií. 

Z diskuse vyplynulo, že prakticky žádné pracoviště 

ani klinika v ČR nemají do praxe zavedena validní 

hodnotící kritéria. 

Výroční kongres České neurochirurgické 
společnosti

Součástí kongresu byly volby nového výboru Čes-

ké neurochirurgické společnosti, jejímiž členy jsou 

dva lékaři Neurochirurgické kliniky FNO: MUDr. 

Tomáš Paleček, Ph.D., jako vědecký sekretář 

společnosti, a MUDr. Tomáš Hrbáč, člen revizní 

komise. 

Nově zvolený výbor na svém prvním zasedání 

mimo jiné pověřil Neurochirurgickou kliniku FNO 

k vypracování možných hodnotících kritérií kvality 

péče, která by pak mohla být akceptována všemi 

neurochirurgiemi v ČR. 

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

přednosta Neurochirurgické kliniky FNO

Výstava jako poděkování 
za záchranu života

DAVID JOHN LLOYD


