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Onkologická péče na světové úrovni
Úterý 20. dubna 2010 se do historie Fakultní ne-
mocnice Ostrava i celého českého zdravotnictví 
zapsalo opravdu výrazně. Toho dne byla za pří-
tomnosti významných hostů slavnostně otevřena 
rekonstruovaná Onkologická klinika FNO s novou 
ozařovnou, jejíž součástí je špičkový robotický 
ozařovač CyberKnife. „Ostrava je třináctým ev-
ropským městem, které má tento unikátní oza-
řovací přístroj k dispozici, na území střední a vý-
chodní Evropy jde o první kybernetický nůž tohoto 
druhu,“ konstatoval MUDr. Svatopluk Němeček, 
ředitel FNO, a dodal, že rekonstrukce kliniky i poří-
zení CyberKnifu jsou výsledkem procesu, který na 
onkologickém pracovišti již dlouhodobě probíhá.
„Dnešek je symbolickým dnem, svátkem české-
ho zdravotnictví,“ řekl při otevření kliniky 1. ná-
městek ministryně zdravotnictví Bc. Marek Šnajdr. 
„Zásadní modernizaci FNO jsme si stanovili jako 
strategickou investici, jako jednu z priorit Minister-
stva zdravotnictví ČR v letech 2007 až 2010.“
 - gl -

Ministerstvo zdravotnictví se zaměřuje na bezpečnost pacientů
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 13. dub-
na resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010, které 
jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče na období 2010-2012. Tyto cíle se 
shodují s šesti Mezinárodními bezpečnostními 
cíli, jejichž znění si usilovně vkládáme do naší pa-
měti v rámci přípravy na akreditaci JCI. I to uka-
zuje správnost nastoupené cesty. Jestliže MZ ČR 
ukládá všem svým přímo řízeným organizacím 
rozpracování a faktické zabezpečení těchto cílů, 
má naše nemocnice opět náskok. Ve 26. týdnu 
roku 2010 my všichni složíme pomyslnou matu-
ritu ze znalosti a zabezpečení těchto cílů, pomocí 

nichž systém chrání nemocné před újmou při po-
skytování zdravotní péče.
Jde o přímou návaznost standardů JCI na doporu-
čení WHO. Logicky musí a bude následovat zájem 
zdravotních pojišťoven jako plátců za zdravotní 
péči o ty nemocnice, které mezinárodní bezpeč-
nostní cíle dodržují a mají tuto skutečnost prově-
řenu auditem. Sousloví kvalita péče přestane být 
módní mantrou mediální zdravotnické scény, ale 
stane se sofistikovaně prověřovanou realitou kon-
krétního zdravotnického zařízení. 

MUDr. Josef Srovnal
náměstek ředitele FNO pro léčebnou péči

Pod mikroskopem

Blíží se audit JCI!
S blížícím se létem nabývá stále konkrétnějších 
rysů a podoby akreditační audit Joint Commissi-
on International (JCI). V posledním červnovém 
týdnu (28. 6. až 2. 7. 2010) prověří šest zkuše-
ných inspektorů JCI (3 muži a 3 ženy) kvalitu 
a bezpečí služeb Fakultní nemocnice Ostrava  
a posoudí soulad nemocničních postupů s po-
žadavky mezinárodních akreditačních standar-

dů JCI. Jedná se o zkoušku velmi náročnou  
a prestižní, protože „hrajeme“ o mezinárodní 
certifikát kvality, kterým se může pochlubit jen 
několik desítek nemocnic na světě. Více infor-
mací k auditu naleznete na str. 3 a 6.

Ing. Gabriela Franková
manažerka jakosti FNO

Další informace o CyberKnife na 
stranách 4 a 5.

Sestra Moravskoslezského kraje

V pátek 9. dubna byly slavnostně vyhlášeny vý-
sledky ankety Sestra Moravskoslezského kraje. 
Tento projekt je zaměřen na ocenění úsilí, nikdy 
nekončící práce a trpělivosti všech zdravotních 
sester. Cílem je zvýšení společenské prestiže, 
podpora ochoty zdravotních sester setrvat v regi-
onu a působit i nadále ve svém oboru a neodchá-
zet do zahraničí. Čestnou cenu získala Bc. Mária 
Dobešová, náměstkyně ředitele FNO pro ošetřo-
vatelskou péči. Blahopřejeme! Rozhovor s paní 
náměstkyní přinášíme na straně 7.

Slavnostní okamžik přestřižení pásky. Zleva: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, 
ředitel FNO, Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví, MUDr. David Feltl, Ph.D., 
přednosta Onkologické kliniky FNO. 
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Daruj krev s Českým rozhlasem Ostrava

Kořeny klasifikačního systému DRG (diagnosis-re-
lated group) sahají až do šedesátých let minulého 
století a za stvořitele jsou považováni Robert Fet-
ter a John Devereaux z prestižní Yaleovy univer-
zity. 
Systém v průběhu let doznal značných změn, 
byly vytvořeny různé varianty (např. Medicare 
DRGs, RDRGs, AP-DRGs, SDRGs, APR-DRGs)  
a snad každá země, která systém implementovala, 
nakonec došla ke své vlastní národní verzi (G-DRG 
– SRN, Nord-DRG – Skandinávie, AR-DRG – Aus-
trálie nebo HRG – Velká Británie). Do České repub-
liky se tento klasifikační systém dostává na pře-
lomu milénia díky firmě 3M, která v prvním kole 
poskytla VZP (Všeobecné zdravotní pojišťovně) 
systém AP-DRG a následně pak MZ ČR (Minister-
stvu zdravotnictví ČR) systém IR-DRG v 1.2.

Co vše se pod zkratkou DRG skrývá a jaký přínos 
má pro Fakultní nemocnici Ostrava? Na to jsme 
se zeptali Ing. Pavla Rydrycha z Odboru smluvních 
vztahů se zdravotními pojišťovnami…
„DRG je nástrojem k popisu léčby hospitalizova-
ných pacientů. Nástroj, který utřídí hospitalizace 
(podle hlavní a vedlejších diagnóz, věku a vybra-
ných provedených výkonů) do skupin s podobným 
klinickým průběhem a s podobnými ekonomický-

Klasifikační systém DRG 
mi náklady. Jako nástroj může být také využit pro 
hodnocení lůžkové péče a pro úhradu.“ 

Jaká je historie DRG v České republice a jak dlou-
ho už tento systém využívá FN Ostrava?
„V úvodu jsem zmínil dva projekty, které měly ve 
své náplni zavedení DRG v ČR. První v gesci VZP 
nebyl úspěšný, druhý pod vedením MZ ČR naopak 
ano. MZ ČR v rámci projektu ’Vývoj a ověřovací 
provoz klasifikačního systému diagnostických sku-
pin v ČR’ připravilo základní podmínky pro využití 
DRG v ČR. Byl vytvořen grouper pro IR DRG 1.2, 
spočítána první verze relativních vah a proběhl také 
pilotní projekt ve vybraných zdravotnických zaříze-
ních. MZ ČR také za finanční i odborné pomoci 
Evropské komise založilo tzv. Národní referenční 
centrum DRG. To je v současné době smluvně po-
věřenou institucí pro správu a kultivaci DRG v ČR. 
FN Ostrava se od samého počátku aktivně účast-
nila všech aktivit spojených se zavedením DRG  
v České republice a díky tomu dnes disponuje  
týmem zkušených a motivovaných pracovníků, 
kteří dokáží šancí, které skýtá systém DRG, vyu-
žít.“
 
Můžete zmínit konkrétní výsledky využívání DRG 
ve FN Ostrava?

„Pokud se podíváme na obsah úhradových vyhlášek 
od roku 2007, jedno z nich jasně vyplývá. Systém 
DRG je používáno nejen jako prvek regulační, ale od 
roku2008 i jako samostatný prvek přímých úhrad za 
vyjmenované DRG skupiny. Kontinuální používání  
DRG ve FN Ostrava vede ke zvyšování kvality in-
formací o produkci a jejích nákladech, stanovení 
kvalitativních parametrů a jejich hodnocení a k plá-
nování celkového množství finančních prostředků 
pro úhradu zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že 
ve FN Ostrava je systém velmi dobře zaveden  
a vybraní pracovníci jsou pravidelně odborně pro-
školováni, daří se nám cílenými kroky směrovat 
produktivitu klinik s cílem optimalizovat výnosy  
a dosáhnout nejvyšší kvality zdravotní péče.“

Jaký je očekávaný vývoj DRG v ČR?
„Pokud nedojde v 2. pololetí roku 2010 k neo-
čekávanému myšlenkovému veletoči, viděl bych 
další použití DRG nejen v oblasti akutní lůžkové 
péče, ale výhledově také ve sféře ambulantní  
a v následné péči. Další kultivace systému povede 
s největší pravděpodobností k vývoji národní verze 
(CZ-DRG) za předpokladu, že základní parametry 
systému budou počítány na široké a kvalitní dato-
vé základně, která bude odrážet kvalitní kódování 
diagnóz a výkonů.“ - hal -

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Víťa Dostál, cestovatel na kole, 
horolezec a triatlonista (na 
snímku vpravo) se stal patro-
nem dobročinné akce na pod-
poru bezplatného dárcovství 
krve, jejímž organizátorem byl 
Český rozhlas Ostrava a gene-
rálním partnerem ArcelorMittal 
Ostrava. V rámci projektu Da-
ruj krevse dobrovolní dárci se 
známým sportovcem setkali 
přímov Krevním centru FNO. 
Kromě příjemného seznáme-
ní dárci získali drobné dárky 
od partnerů akce,litrový džus  
a vstupenku na galakoncert 
Letní Slunohrad.  - gl - 

Ostravská univerzita v dubnu uspě-
la u akreditační komise a dosáhla 
historického úspěchu v podobě 
možnosti zřídit lékařskou fakultu. 
Proces přeměny Fakulty zdra-
votnických studií OU na fakultu 
lékařskou bude završen při zahá-
jení nového akademického roku 
2010/2011, kdy dojde k přejme-
nování na Lékařskou fakultu OU, 
se sídlem v univerzitním areálu  
v Ostravě-Zábřehu. Do prvního 
ročníku lékařského oboru bude 
moci letos v říjnu nastoupit zhruba  
80 uchazečů. K získání akreditace 
výrazně přispělo špičkové technic-
ké zázemí FNO.  

- gl -

Cévní mozkové příhody 
v centru pozornosti
Ve dvou termínech, 27. 4. (tento den dvakrát)  
a 5. 5., se Neurologická klinika FNO zapojila do 
pátého ročníku celostátní kampaně s názvem  
„30 dnů pro prevenci a léčbu CMP“. Akce opět 
upozornila veřejnost nejen na problematiku cév-
ních mozkových příhod (CMP), ale především na 
možnost prevence CMP a nutnost časného zahá-
jení léčby prvních příznaků tohoto onemocnění. 

Lidem, kteří se zúčastnili cílených přednášek 
MUDr. Martina Roubce a MUDr. Martina Kulihy, 
jejichž nosným tématem byla prevence a léčba 
CMP, změřily sestry v případě zájmu krevní tlak  
a provedly vyšetření glykémie.
 „Myslím, že lidé by neměli prevenci cévních 
mozkových příhod podceňovat,“ konstatoval pan 
Antonín T. z Ostravy, jeden z účastníků přednášky. 
„Dnes jsme dostali mnoho podstatných informa-
cí, které mohou člověku zachránit život.“ Stejného 
názoru je i paní Zdenka S. z Ostravy: „Jsem ráda, 
že teď vím, jak důležité je, aby se člověk co nejdří-
ve dostal do rukou odborníků. Pan doktor nám to 
vysvětlil velice dobře, přednáška byla perfektní.“

- gl -

Více na www.mozkovaprihoda.cz
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Akreditační střípky – tentokrát o zkouškách

Tým auditorů 
a řízení rizik, kde vyvinula účinné implementační 
strategie, a dále pak na dětské právo ve zdravot-
nictví. Pracovala jako ředitelka pro ošetřovatelství 
soukromé nemocnice Nicosia na Kypru a jako po-
radce kyperského ministerstva zdravotnictví se po-
dílela na posuzování rizik v akutních nemocnicích, 
porodnicích i u všeobecných lékařů. Nyní pracuje 
ve Spojených Arabských Emirátech v oblasti edu-
kace zdravotnických organizací a vládních úřadů. 

Poslední ze šestice auditorů – lékař – působí u JCI 
od roku 1998. Pracoval v USA, Itálii, Spojených 
Arabských Emirátech, Turecku, Dánsku a Izrae-
li. Specializuje se na urgentní medicínu a působí  
v John Muir Medical Center in Concord v Kalifornii.
Z výše uvedených útržků profesních životopisů 
je zřejmé, že hlavním zájmem auditorů při jejich 
červnové návštěvě ve FNO, bude nalezení pro-
kazatelných důkazů o pochopeném, nastaveném 
a funkčním systému kvalitního řízení, které vede 
ke každodennímu aktivnímu vyhledávání a od-
straňování možných rizik a kontinuálnímu zlepšo-
vání. A to na všech řídicích úrovních a ve všech 
procesech. Jinými slovy – nic víc a nic míň než 
každodenní aplikace klasického Demingova cyklu 
(plánuj, dělej, kontroluj, přijímej opatření) ve všech 
oblastech našich činností.

Program auditu

V úvodu šetření budou auditorům předloženy ří-
dicí akty nemocnice, u nichž bude kontrolována 
shoda s požadavky mezinárodních standardů 
JCI. V následujícím kroku pak bude prověřováno 
jejich naplňování v každodenní praxi nemocnice. 
Bývá často paradoxem, že někdy auditoři znají 
vnitřní směrnice nemocnice a legislativu ČR lépe, 
než kmenoví zaměstnanci. Je třeba s tím počítat  
a dobře se připravit.

Nedílnou součástí auditu je také tzv. stopař řízení 
informací. Zde se auditoři zaměří především na 
práci se strategií nemocnice a jednotlivých SBÚ, 
s cíli a indikátory kvality, s daty o mimořádných 
událostech či se závěry interních auditů. Bude 
prověřována činnost poradních orgánů a systém 
interního auditu včetně opatření. Interní auditoři 
FNO budou vyzváni k provedení ukázkového au-
ditu zdravotnické dokumentace, jehož výstupy  
a kvalita budou následně křížově prověřeny audi-
tory JCI. Jednotliví garanti celonemocničních in-
dikátorů, uvedených v příloze PSJ-05.01, seznámí 
v rámci krátké prezentace auditory JCI s „prací  
s indikátory“, tj. s důvody výběru indikátoru, jeho 
využitelnosti, způsobem sběru dat, trendy a přija-
tými opatřeními, vyplývajícími z jeho analýz. 

Jdeme do finále!

Člověk celý život touží po jistotách, realitou však je, jak už to bývá, jen klikatá cesta mezi změnami. 
Máme-li dnes pocit, že právě úspěšně probíháme cílovou páskou, můžeme si být jisti, že hned zítra 
se onen cíl promění v nový start další zkoušky. Provázejí nás věrně na každém kroku a všechny bez 
rozdílu, ať malé či velké, existují bez ohledu na našem chtění, zocelují nás, učí a posouvají vpřed. 
A nádhera života je v tom, že z těchto zkoušek nikdy nemůžeme vyjít jako poražení. Vždy si totiž 
odnášíme něco, co je nesmírně cenné pro zkoušky následující, a to jsou zkušenosti. Jedna taková 
zkouška teď stojí i před Fakultní nemocnicí Ostrava…

JCI je mezinárodní pobočka The Joint Commissi-
on USA a zabývá se hodnocením zvyšování kvality 
péče a bezpečí pacientů v mezinárodním prostře-
dí, tedy mimo území Spojených států amerických. 
Konzultanti a inspektoři JCI jsou rekrutováni z řad 
vysoce erudovaných odborníků s dlouholetými 
zkušenostmi s řízením nemocnic na celém světě, 
což zaručuje jejich „mezinárodním nadhled“. Oba-
vy některých zaměstnanců ze striktně jednostran-
ného „pohledu amerického zdravotnictví“ tedy 
nejsou na místě.
Tým, který bude působit v naší nemocnici, se 
může pochlubit opravdu excelentním profesním 
curiculum vitae. Vedoucí auditorka má 35letou 
praxi především v oblasti řízení, kontroly a zvyšo-
vání kvality péče. Pracovala jako ředitelka ošetřo-
vatelské péče v Columbia Hospital v Milwaukee, 
USA, a jako auditorka JCI absolvovala již 110 au-
ditů ve 26 zemích světa včetně České republiky 
(Ústřední vojenská nemocnice Praha). Mezi prio-
ritní oblasti jejího zájmu patří vedle ošetřovatelské 
péče především zvyšování výkonnosti organizace 
a Team Building.
Administrátor týmu, který bude prověřovat přede-
vším technickou a manažerskou oblast, má 35 let 
praxe v oblasti zvyšování kvality a bezpečí v ne-
mocnicích. Jeho specializací je především stra-
tegické plánování a definování a hodnocení mě-
řitelných cílů kvality. Působil jako výkonný ředitel  
v Evergreen Hospital Medical Center v Kirkland, 
stát Washington, a přednáší na univerzitě ve 
Washingtonu. Jako auditor pracoval především  
v Mexiku a Saudské Arábii a také má zkušenosti  
s audity naplňování standardů JCI v České republi-
ce (Masarykův onkologický ústav Brno). 
Další auditorka má 30letou praxi a její doménou je 
oblast řízení péče, především pak té akutní, včetně 
medicíny katastrof (náměstkyně LP, Lawrence & 
Memorial Hospital, New London), a psychologie. 
Působila rovněž jako vědecký konzultant firmy Pfi-
zer Inc., Groton, kde se zabývala plánováním, rea-
lizací a kontrolou klinického výzkumu. Má bohaté 
klinické, koordinační, řídicí, konzultační i auditorské 
zkušenosti z Evropy, Středního východu i Ameriky.
Čtvrtý auditor získával svou více než patnáctiletou 
praxi v pozicích výkonného ředitele Occupational 
and Safety Health Department at H. Stern World-
wide Company, poradce pro oblast kvality Sao 
José Hospital v brazilském Rio de Janeiru nebo 
jako koordinátor sítě cévních ambulancí v AMIL 
International Medical Assistance tamtéž. V oblasti 
řízení a zvyšování kvality se specializuje na vzdělá-
vání klinických Guidelines.
Pátá členka týmu auditorů se může pochlubit více 
než 28 lety klinických zkušeností zejména ve Vel-
ké Británii a Středomoří. Specializuje se na oblast 
řízení ošetřovatelské péče (všeobecná sestra, po-
rodní asistentka), kontinuální zlepšování procesů 

Program auditu proběhne v podobném duchu, jaký 
známe z předcházejících konzultací JCI. Nosnými 
pilíři jsou procesní audity typu „Stopař“, které se 
zaměří na nejrizikovější oblasti. Sem jednoznačně 
patří péče o akutního/urgentního pacienta, KPR, 
tedy péče neplánovaná, která při nesystémovém 
nastavení může vykazovat vysokou míru impro-
vizace a tedy i nebezpečí pro pacienta. Dalšími 
rizikovými oblastmi jsou péče chirurgická a ane-
steziologická, sedace, péče o infekčního pacienta 
(především hospitalizovaného z důvodu základní-
ho onemocnění na jiném pracovišti, než je Klinika 
infekčního lékařství FNO), nakládání s léky, řízení 
činností laboratorních a zobrazovacích metod, ří-
zení informací včetně vedení zdravotnické doku-
mentace (otevřené + uzavřené až 4 měsíce zpět), 
řízení lidských zdrojů (stanovení a hodnocení kom-
petencí, adaptační proces), bezpečnost prostředí 
(krizové řízení, požární ochrana, bezpečnost bu-
dov, zdravotnická technika, ostraha apod.).

Alfou a omegou jsou vždy potenciální rizika a při-
pravenost nemocnice, potažmo každého jejího za-
městnance, rizikové situace řešit. Obecně lze říci, 
že každý jednotlivý audit bez rozdílu se bude za-
měřovat především na nestandardní situace – hro-
madná neštěstí, noční hodiny, víkendy a svátky, 
kdy je ve službě méně personálu, kdy odpověd-
ní vedoucí zaměstnanci nejsou dosažitelní apod. 
Vždy bude prověřována kontinuita postupů, času 
a mezioborové spolupráce.

Akreditační audit je bezesporu velmi náročný  
a probíhá formou vzorkování. Z časových a kapacit-
ních důvodů není reálné předpokládat, že auditoři 
navštíví všechna pracoviště FNO. To však nezna-
mená, že něco zásadního pominou. Prověřování 
se bude odehrávat např. i formou kontroly uzavře-
né zdravotnické dokumentace, personálních spisů 
zaměstnanců nebo v rámci procesní návaznosti 
na jiná pracoviště. V nemocnici totiž vše se vším 
souvisí a žádná činnost není vytržena z kontextu.  
V rámci mezioborové spolupráce je možno prově-
řit vše podstatné i bez osobní návštěvy pracoviště.  
A právě z této skutečnosti budou auditoři vycházet. 

Po celé 2 roky byla příprava k auditu v naší nemoc-
nici velmi intenzivní. Systém řízení kvality dle SAK 
ČR byl přepracován dle požadavků mezinárodních 
standardů JCI, byly vydány či aktualizovány stovky 
vnitřních řídicích aktů a formulářů a bylo realizová-
no neméně interních auditů. Měsíce květen a čer-
ven 2010 budou z hlediska intenzity příprav ještě 
náročnější. Jdeme do finále a to bývá vždy hektic-
ké. „Papírová“ práce na stavbě systému bude na-
hrazena intenzivními audity, komunikací a edukací, 
a to nejen ze strany pracovníků úseku manažera 
jakosti, ale i všech náměstků ředitele. Prověřová-
ny budou především oblasti implementace Mezi-
národních bezpečnostních cílů, nakládání s léky 
a transfúzními přípravky, bezpečnost prostředí, 
adaptační proces a řízení lidských zdrojů.

Udělali jsme již neskutečně veliký kus práce a fi-
nále jistě společnými silami zvládneme také. Ješ-
tě pořád, i po 15 letech mého působení ve FNO, 
věřím v tuto nemocnici a věřím v její lidi. I přes 
drobné a někdy i větší názorové a jiné neshody 
mne nikdy nezklamali. V náročných situacích se 
vždy dokázali semknout a vyměnit plané diskuse 
za činy. Takže JDEME DO FINÁLE!

Ing. Gabriela Franková
manažerka jakosti FNO
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pacienty z celé republiky i z okolních zemí, které 
podobný přístroj zatím nemají k dispozici. Náš ro-
botický ozařovač je totiž jediný ve střední Evropě. 
Pokud jde o komfort pacientů, léčba pomocí ky-
bernetického nože je ambulantní. Na rozdíl od kla-
sické zevní radioterapie, která probíhá ve frakcích 
a trvá 6 až 8 týdnů, kybernetický nůž umožňuje 
tzv. radiochirurgii. To znamená, že pracuje jednorá-
zově nebo v několika málo aplikacích. Místo osmi 
a půl týdne bude pacient léčen 2 až 10 dnů se 

stejným výsledkem, nižší toxicitou a ve srovnání  
s léčbou cytostatickou nebo biologickou i levněji.“ 
Neinvazivní léčba pomocí kybernetického nože je 
rychlejší, účinnější, bezbolestná a nemá závažné 
vedlejší účinky. Nevyžaduje fixační rámy ke stabi-
lizaci pacienta, který ani nemusí zadržovat dech, 
není třeba přistupovat k anestézii.

Modernizovaná klinika se stává 
špičkou v léčbě malých nádorů

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemoc-
nice Ostrava prošlo od listopadu 2008 rozsáhlou 
rekonstrukcí v celkové hodnotě přesahující 600 
mil. Kč, 200 mil. Kč z této částky představovalo 
právě pořízení CyberKnife. 
„Rozvoj onkologické péče patří k základním strate-
gickým cílům naší nemocnice,“ konstatuje MUDr. 
Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava. „Zároveň šlo o strategickou investici mi-
nisterstva zdravotnictví, krok, který směřuje k zdo-
konalení a prohloubení systematické radiochirur-
gické péče v oblasti onkologie v rámci republiky. 
Gama nůž v Praze, kybernetický nůž v Ostravě.“
Onkologické centrum FNO patří ve střední Evropě 
ke špičce v oboru a garantuje pacientům širokého 
okolí nejmodernější léčbu podle světových stan-
dardů. Kromě toho je součástí sítě třinácti speciali-
zovaných onkologických center v České republice 
a největším onkologickým pracovištěm v Morav-
skoslezském kraji.
Centrum má k dispozici nejmodernější techniku, 
mimo jiné dva lineární urychlovače s vysokoener-
getickými fotony a urychlenými elektrony, virtuál-
ní simulátor, brachyterapii s vysokým dávkovým 
příkonem, a týmy špičkových odborníků. „Kdyby-
chom nebyli připraveni, kdyby naše onkologické 
centrum nemělo špičkové výsledky, nebylo by 
účelné kybernetický nůž pořizovat. Naše dosa-
vadní výsledky i přijetí tohoto velmi ambiciózního 
a rozsáhlého projektu prokazují, že jsme schopni 
tuto vysoce sofistikovanou techniku provozovat 
na vysoké odborné úrovni,“ pokračuje MUDr. Ně-

Rozvoj onkologické péče patří k základním strategickým cílům Fakultní nemocnice Ostrava

Součástí modernizované kliniky je CyberKnife

Modrá je barva naděje. Modrá je nově rekonstruo-
vaná budova Onkologické kliniky FNO, místo, kte-
ré díky ozařovacímu přístroji s názvem CyberKnife 
výrazně rozšířilo možnosti léčby a onkologickým 
pacientům z České republiky a přilehlých oblastí 
dává novou naději… 

Jediný robotický ozařovač 
ve střední Evropě 

Komplexní dokončení rekonstrukce 
Onkologické kliniky FNO, včetně 

přístrojového vybavení, patří mezi  
zásadní kroky MZ ČR. Ostravská 

onkologie patří ke špičce ve střední 
Evropě a garantuje pacientům  

širokého okolí nejmodernější léčbu 
dle světových standardů,  

zabezpečovanou skvělými odborníky 
a špičkovou technikou.

Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek MZ ČR
„CyberKnife, špičkový robotický ozařovač, je prů-
myslově vyráběn teprve od roku 2001, takže jde 
opravdu o nejžhavější světovou novinku na poli 
onkologické léčby. Kybernetický nůž, který pod-
statně rozšíří léčebné možnosti našeho pracoviš-
tě, funguje podobně jako gama nůž. Nespeciali-
zuje se však jen na oblast mozku, ale léčí nádory  
i v jiných oblastech těla,“ konstatuje MUDr. David
Feltl Ph.D., přednosta Onkologické kliniky FNO. 
„CyberKnife ozařuje s deset až třicetkrát větší 
přesností, než jiné lineární urychlovače, takže 
dokáže podpořit naše schopnosti a možnosti jak  
v oblasti neuroonkologie, tak i mimo oblast moz-
kové tkáně. CyberKnife je pomocí robotického 
ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých 
paprsků z téměř každé pozice a ozařované místo  
i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány 
a kontrolovány počítačem. Systém umí kontrolo-
vat pozici nádoru během ozařování, takže reaguje 
na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedo-
šlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno 
pouze na nádor. Jeho sofistikovaný software sle-
duje pohyblivý cíl nádoru například v plících nebo 
játrech a dokáže směr ozařování tomuto pohybu 
přizpůsobit s přesností na 0,3 mm. To doposud 
nebylo možné, i u nehybných cílů jsme zatím pra-
covali s přesností na 3 mm.“ 
Právě díky této extrémní přesnosti se podstatně 
rozšíří možnosti v oblasti léčby malých nádorů  
v blízkosti životně důležitých struktur. „Jde napří-
klad o karcinomy plic, prostaty, jater, slinivky, hlavy 
a krku, CyberKnife umožní ozařovat oblast mozku 
a míchy, metastáz i recidivujících nádorů. Limit je 
zhruba do 5 cm velikosti nádoru,“ říká MUDr. Feltl.
„Kybernetický nůž je obrovským přínosem pro 
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meček. V průběhu rekonstrukce byla modernizo-
vána Onkologická klinika FNO i Klinika nukleární 
medicíny FNO, velmi podstatnou součástí rekon-
strukce bylo rozšíření Onkologické kliniky FNO  
o novou ozařovnu, která vytváří zázemí pro CyberKni-
fe. „Chtěli jsme nejen výrazně modernizovat budo-
vy, ale také přeorganizovat systém péče. Nyní jsou  
k dispozici větší če-
kárny, větší aplikační 
místnosti pro che-
moterapii, v ambu-
lancích je zaveden
elektronický systém
pořadníku pacientů,“ 
konstatuje MUDr. 
Němeček. „Vznikly
zde velké výukové 
prostory a posluchár-
na pro 30 studentů, 
stavebně a logisticky je oddělen trakt pro ambu-
lantní pacienty od traktu pro nemocniční pacienty 
a studenty. Ti by se tak neměli potkávat, pokud 
sami nebudou chtít, což je nesmírně důležité jak z 
hlediska hygieny a plynulosti provozu, tak i z hle-
diska etiky. Je vytvořeno hematologické lůžkové 
oddělení, jednotka intenzivní onkologické péče 
přejde pod Ústav klinické hematologie, což výraz-
ně zkvalitní péči o pacienty se zhoubnými nádory 
krvetvorby. Onkologická klinika se pak soustředí 
především na léčbu ostatních zhoubných nádorů 
s důrazem na radiační onkologii, kde patříme ke 
špičkám v oboru.“ 

Spolupráce s českými 
i zahraničními pracovišti

Ostravský pětičlenný tým lékařů, fyziků a radiolo-
gických asistentů má za sebou školení v kaliforn-
ském Sunnyvale, přímo v tréninkovém centru fir-
my Accuray, výrobce CyberKnife. V březnu pak pro-
běhlo další školení v evropském referenčním cent-
ru ve francouzském Lille. Závěrečná část přípravy 
prvního českého týmu pracujícího s CyberKnifem 
proběhne po schválení kybernetického nože pro 
klinický provoz přímo na místě, kdy budou českým 
odborníkům u léčby prvních pacientů asistovat  
v rámci programu Go live aplikační specialisté ze San 

Franciska. Tato fáze proběhne ve chvíli, kdy přístroj 
projde všemi zkouškami a budou provedeny všech-
ny potřebné legislativní kroky k jeho zprovoznění. 
„Věřím, že pojišťovny přistoupí k léčbě novou 
technologií osvíceně a že umožní léčbu pacientů  
v co nejširším spektru,“ poznamenává MUDr. Feltl,
přednosta Onkologické kliniky FNO, s tím, že 

klinika je prostřed-
nictvím kybernetické-
ho nože schopna léčit
600 až 800 indikova-
ných pacientů ročně. 
Indikace přitom bude 
vycházet z velmi přes-
ného seznamu indi-
kací, které nemocni-
ce předložila Minis-
terstvu zdravotnictví 
ČR. Testovací provoz 

by měl trvat dva měsíce, v červenci by měli být 
léčeni první pacienti.
„Počítáme také se spoluprací s ostatními českými 
onkologickými pracovišti, například s pražskou Ne-
mocnicí Na Homolce, která od jara letošního roku 
pracuje s novým gama nožem,“ pokračuje před-
nosta kliniky. „Rozhodně totiž nejde o konfrontaci 
schopností obou přístrojů, gama nože a Cyber-

Knife. Gama nůž na Homolce, kde je i obrovské 
neurochirurgické centrum, má velké možnosti  
v oblasti léčení nádorů mozku a pracuje s pod-
statně kratšími ozařovacími časy, CyberKnife léčí 
nádory v celém těle. To odpovídá i zaměření na-
šeho onkologického centra, které je univerzálnější  
a léčí množství pacientů s jinými diagnózami, než 
je nádor mozku. Zatímco gama nůž může léčit 6 až 
7 pacientů denně, kybernetický nůž 2 až 3.“ 

Ve dnech 24. a 25. 5. 2010 
navštíví vynálezce CyberKnife 

John Adler Fakultní nemocnici Ostrava! 
V plánu má 

návštěvu Onkologické kliniky FNO, 
včetně radiochirurgického workshopu, 
na 25. 5. odpoledne je pak plánována 

jeho přednáška o stereotaktické 
radiochirugii pro zaměstnance FNO.

Historie CyberKnife

Historie CyberKnife úzce souvisí se Stanford-
skou univerzitou a profesorem neurochirurgie 
Johnem Adlerem. Právě tento muž stál u zrodu 
kybernetického nože, jehož prvním exemplá-
řem byl první pacient ve Stanfordu léčen v roce 
1994. Do roku 2001, než byl CyberKnife schvá-
len FDA (U.S. Food and Drug Administration), 
fungoval jako prototyp určený ke klinickému 
testování. Od roku 2001, kdy začal být kyber-
netický nůž průmyslově vyráběn, je na světě 
v provozu zhruba 160 těchto přístrojů, z toho 
asi 70 % kybernetických nožů je ve Spojených 
státech. Na území Evropy je 12 exemplářů,  
v Ostravě je v pořadí třináctý. 
 

Lenka Gulašiová

Ostravští onkologové samozřejmě počítají s tím, 
že v souvislosti s kybernetickým nožem vznikne 
školicí centrum, které umožní další vzdělávání 
českých i zahraničních odborníků. Centrum by se 
mělo stát součástí CyberKnife Society – sdružení 
pracovišť, která mají kybernetický nůž. V rámci to-
hoto společenství jsou pořádány telekonference, 
mítinky, stáže, probíhá výměna zkušeností, spolu-
pracuje se na dalším výzkumu. Z pohledu Kom-
plexního onkologického centra Fakultní nemoc-
nice Ostrava jde o další krok ke zvýšení prestiže 
české onkologie. 

Ostravský pětičlenný tým lékařů,  
fyziků a radiologických asistentů  

je historicky první skupinou
lidí v České republice  

i ve střední Evropě, která pracuje  
s přístrojem CyberKnife. 

Snímek ze slavnostního otevření dokazuje, že zájem médií 
i veřejnosti o CyberKnife byl a je obrovský...
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Intenzivisté na ISICEM 

Najít v současné době v nemocnici zaměstnance, 
který by nevěděl nic o přípravách na audit JCI, by 
zřejmě bylo stejně těžké, jako najít jehlu v kupce 
sena. Auditoři JCI budou hloubkově prověřovat 
veškeré činnosti a znalosti personálu spojené  
s péči o pacienty, ale i s prostředím nemocnice. 
Kterémukoli zaměstnanci se tak může stát, že se 
ho auditor zeptá například i na to, jak by postupoval 
v případě havárie a kde je úniková cesta z jeho kli-
niky. O to, aby každý znal správnou odpověď a tyto 
otázky, usiluje, společně s Jaroslavem Chovan-
cem, referentem Úseku krizového managementu,
Ing. Dana Osičková, externí požární technička… 
„V souvislosti s auditem vyšlo najevo, že mnozí 
zaměstnanci by opravdu v případě mimořádné 
situace nevěděli, jak se zachovat. Mnohdy ani ne-
znají své pracoviště natolik, aby okamžitě našli ha-
sicí přístroj, hydrant, únikovou cestu. Proto jsme 
již před několika měsíci začali s intenzivním pro-
školováním, a to nejen 
formou dokumentace 
a skript, v nichž je vše 
důležité popsáno, ale  
i formou běžných školení a dokonce i praktických 
ukázek. To znamená, že jsme na některých praco-
vištích lidem přímo ukázali všechny důležité prvky 
týkající se protipožární ochrany a vysvětlili jsme jim 
jejich využití. Zvlášť v případě nových a rekonstru-

ovaných budov, kde jsou již moderní prvky proti-
požární prevence, včetně hlásičů, automatického 
zavírání dveří a podobně, jsme praktické školení 
zaměstnanců prováděli velmi podrobně. Pořád se 
nám však zdá, že znalosti lidí v této oblasti mo-
hou být hlubší, a tak jsme přistoupili k dalšímu 
kroku – dobrovolnému „doškolení“ zaměstnanců. 
Do poloviny května jsme naplánovali celkem pět 
školení, každé pro 150 účastníků, a již nyní máme 
téměř plno.“
Auditoři JCI však nehodnotí pouze znalosti za-
městnanců... Jsou nemocniční budovy vybaveny 
všemi nutnými prvky protipožární prevence? 
„Nové a nově rekonstruované objekty už samo-
zřejmě všechny důležité technické prvky mají.  
A vzhledem k tomu, že vedení nemocnice si uvě-
domuje priority bezpečnosti a v této oblasti nešetří, 
daří se postupně zabudovávat základní signalizační 
a zabezpečovací prvky i ve starších budovách jako 

je lůžková část hlavní 
budovy nemocnice 
nebo léčebna v Klo-
kočově. Připravuje se  

i rekonstrukce některých výtahů a instalace hlásičů 
a dalších prvků, což čeká i polikliniku a diagnostic-
ký komplement. Největší nebezpečí však paradox-
ně číhalo v podzemí, kde se nacházejí tzv. kabelo-
vé kanály, které od vzniku nemocnice nebyly nijak 
udržovány. Jejich oprava byla skutečně nákladná, 
ale v současné době je téměř vše v souladu s nor-
mami. Trochu jsme bojovali i se zákonem, který 
přikazuje, aby únikové východy byly stále otevřeny, 
což umožňovalo vniknutí cizích osob do objektů.  
U nových budov je již automatické odemykání 
dveří, u starších objektů jsme museli řešit správ-
né umístění klíčů. A neméně důležité je i ozna-
čení všech únikových cest, které nyní nahrazuje-
me speciálními cedulkami svítícími při setmění, 
a takzvané evakuační plány (tj. grafické znázornění 

Ve dnech 9. až 12. března 2010 jsme se za Ane-
steziologicko resuscitační kliniku FNO zúčastni-
li jubilejního a vysoce prestižního 30th ISICEM 
(International Symposium on Intensive Care and 
Emergency Medicine, Brussels, Belgium). Jde 

evakuačních cest a východů). Ty rozmisťujeme na 
určená místa a seznamujeme s nimi zaměstnance.“ 
Co by bylo v případě havárie v nemocnici největ-
ším problémem? 
„Pacienti. Kromě toho, že je není možné sezná-
mit s pravidly v případě havárie nebo jim ukázat 
dopředu značení únikových vchodů a podobně, 
je zde mnoho pacientů se sníženou schopnos-
tí pohybu a orientace. Jsou zde i lidé v kómatu, 
dementní lidé a velkým problémem by v případě 
havárie byly i děti. Ty jsou zcela bezmocné. O to 
více musí být všichni zaměstnanci na havarijní si-
tuaci připraveni, musí předpokládat, že při vzniklé 
panice mohou pacienti utíkat, schovávat se nebo 
si dokonce vědomě ublížit. Těší nás proto nezvykle 
velký zájem pracovníků fakultní nemocnice nejen 
o naše školení, ale i o rady všeobecně. Věřím, že  
s tímto aktivním přístupem nejen vedení nemocni-
ce, ale především zaměstnanců, červnovou akre-
ditaci společnými silami zvládneme.“ 

 Lenka Hatlapatková

o největší celosvětové setkání v oboru intenziv-
ní péče, kterého se pravidelně účastní více než 
5000 lékařů. Přednášky a výukové lekce byly letos 
soustředěny do nově zrekonstruovaného Square 
- Congress Centre a probíhaly paralelně ve 12 sá-

lech. Součástí kon-
gresu byla také 
ojedinělá poste-
rová sekce, která 
zahrnovala 603 
účastníků z celého 
světa. Právě v rám-
ci této sekce jsme 
prezentovali vý-
sledky naší práce  
s názvem ,,MA-
INTENANCE OF 
CARDIAC INDEX 
WITHIN NORMAL 
RANGE IS ASSOCI-
ATED WITH MOR-
TALITY REDUCTI-
ON IN PATIENTS 
U N D E R G O I N G 
MAJOR UROLO-
GICAL SURGERY“ 
autorů Szturze, Ku-

ly, Tichého, Mácy, Sukeníka, Sklienky, Chýlka a Ja-
hody. V průběhu prezentace posteru prof. Klima 
z Francie a prof. Jacob z Německa vysoce ocenili 
výsledky naší studie, ve které se nám jako prvním 
podařilo ve skupině rizikových chirurgických pa-
cientů významně snížit mortalitu perioperačních 
korekcí srdečního výdeje do normálního rozmezí, 
a podpořili nás v pokračování výzkumu v oblasti 
perioperační péče. Velice příjemným překvapením 
byly citace našich prací pojednávajících o nitro-
břišní hypertenzi, s nimiž v sekcích zaměřených 
na tuto problematiku (Abdominal Compartment 
Syndrom) vystoupil profesor Malbrain z Belgie, se 
kterým v posledních letech úzce spolupracujeme. 
Následné kuloární diskuse ukázaly velmi příznivé 
povědomí o již tradičních ostravských setkáních 
českých a slovenských lékařů (PG Kurz sepse  
a MODS). Ty se mimo jiné zabývají problematikou 
intenzivní péče například od prof. Gattinoniho z Itá-
lie a prof. Boltda z Německa, kteří u nás v minu-
losti přednášeli. Prezentací výsledků naší práce na 
prestižním 30th. ISICEMu jsme potvrdili vysokou 
úroveň poskytované péče na ARK FNO v oboru 
intenzivní medicíny, srovnatelnou se světovými 
pracovišti. 

MUDr. Jiří Tichý, MUDr. Pavel Szturz, 
MUDr. Roman Kula, CSc.

Víte, jak správně postupovat v případě havárie?

Zachovejte v co nejvyšší 
míře klid! 

Jak správně evakuovat?

� Uhas požár nebo proveď nutná opatření  
k zamezení jeho šíření.

� Neodkladně ohlas zjištěný požár na ohlašov-
nu požárů – 5555.

� Evakuuj a proveď nutná opatření pro záchra-
nu ohrožených osob.

� Zabezpeč uzavření přívodu plynu (pracovník 
kyslíkové stanice) a vypnutí elektrické ener-
gie (pracovník energobloku).

� Po příjezdu hasičů podej veliteli zásahu in-
formaci o situaci, případně poskytni osobní 
pomoc.

Jak správně hasit?

� Pozor na dostatečný odstup od požáru.
� Vytáhni zajišťovací kolík.
� Vezmi do ruky hadici.
� Nasměruj hadici na hořící předměty, nikoliv 
 na plameny.
� Stlač rukojeti spolu.
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Anketa

V CyberKnife vidí pojišťovny velký přínos 
pro své klienty
V souvislosti se zprovozněním ojedinělého robo-
tického ozařovače jsme se zeptali, jak se vedení 
pojišťoven staví k platbám za léčbu spojenou  
s tímto přístrojem?

Ing. Aleš Zbožínek, ředitel ostravské pobočky Vše-
obecné zdravotní pojišťovny: „Jsem rád, že Všeo-
becná zdravotní pojišťovna je nositelem pokroku  
v léčbě onkologických onemocnění a že jako první 
pojišťovna dohodla s FNO hrazení vyšetření na Cy-
berKnife pro své pojištěnce. Není žádným tajem-
stvím, že v portfoliu pojištěnců VZP je onkologicky 
nemocných pacientů nejvíce. Proto mne těší, že 
jsme pro ně byli schopni dohodnout podmínky 
této nejmodernější léčby. Díky tomu mají klienti 
VZP šanci stát se prvními pacienty, kteří budou 
léčeni pomocí tohoto ojedinělého přístroje. Po-
kud jde o hrazení léčby, spo-
lupracovali jsme s odborníky 
onkologických společností 
tak, aby byl definován rozsah 
jednotlivých nejvhodnějších 
výkonů právě pro tento typ 
léčby. Budeme sledovat vývoj 
situace a zvažovat, které všechny úkony na tomto 
přístroji můžeme hradit. Je to moderní zařízení, 

které nemá v České republice srovnání, takže ne-
můžeme jeho přidanou hodnotu porovnat s jinými 
obdobnými zařízeními.“

Ing. Lubomír Káňa, ředitel Revírní bratrské po-
kladny: „Revírní bratrská pokladna je pozitivně 
nakloněna zavádění medicínských metod zvy-
šujících efektivitu léčebného procesu a stupeň 
šetrnosti při zásahu do organismu pacienta.  
A to zejména u tak závažných onemocnění, jaká 
budou zařízením CyberKnife léčena. Tomuto po-
stoji přirozeně odpovídá i ochota poskytovanou 
péči v odpovídajícím rozsahu hradit. Pro zajiš-
tění vlastní úhrady bude potřeba dořešit tech-
nické a administrativní náležitosti především 
prostřednictvím vzájemného jednání. Zvláště  
v případě, kdy jde o v českých podmínkách uni-

kátní přístroj, je totiž adekvátní 
předpokládat přiměřený nedo-
statek jasné definice výkono-
vých a úhradových prvků v pří-
slušných právních předpisech. 
Považujeme proto za důležité, 
aby takováto jednání byla inici-

ována v dostatečném předstihu před uvedením 
předmětného zařízení do provozu.“ 

Ing. Jan Noga, ředitel České průmyslové zdra-
votní pojišťovny: „Fakt, že součástí Onkologické 
kliniky FNO je unikátní přístroj CyberKnife, jediný 
ve střední Evropě, považuji v každém případě ne-
jen za přínos pro Moravskoslezský kraj, ale celou 
ČR. Důležité je, aby pomohl co nejvíce pacientům. 
Pokud jde o platby za léčbu klientů naší pojišťov-
ny na tomto přístroji, do doby, než bude platba za 
tento zákrok uvedena ve vyhlášce 472/2009 Sb., 
předpokládáme dohodu s FNO minimálně na plá-
novacím a realizačním výkonu. Předpokládáme, 
že budeme vycházet z obdobných kalkulací, jako 
je tomu například u gama nože v Nemocnici Na 
Homolce. Individuální jednání k objemu zdravotní 
péče nad rámec stávající hrazené zdravotní péče 
potrvají delší dobu. Úkony tedy budou propláceny. 
Se zástupci FNO budeme chtít sjednat upřesnění 
rozsahu poskytované péče například u nádorových 
onemocnění CNS v oblastech mozku, páteře. 
Předpokládáme náběh plateb od druhé poloviny 
letošního roku. Přínos pro klienty vidíme velký,  
a to zejména ve zlepšení dostupnosti této péče 
pro region s vyšším výskytem nádorových one-
mocnění. Dalšími přínosy budou výrazně šetrnější 
a účinnější léčba a zvýšení prestiže FNO, a tím  
i celého regionu.“

Práce sestry je náročná, ale krásná
Bc. Mária Dobešová,  náměstkyně ředitele FNO 
pro ošetřovatelskou péči, je nositelkou čestné 
ceny udělené v rámci projektu Sestra Moravsko-
slezského kraje. Zajímala nás její reakce na toto 
prestižní ocenění…

„Dostala jsem je díky kolegyním a kolegům z mé 
nemocnice. Je to pocta, veliká, krásná. Najednou 
si uvědomíte, že si někdo všiml vás, vaší práce, že 
to mělo smysl. V duchu si řeknete, začíná to být 
spravedlivé, nejen modelky, ale i my, sestry.“ 

Jakou podobu měla vaše profesní cesta? 

„Když se podívám na začátek své profesní kariéry, 
psal se rok 1965. Maturita na Střední zdravotnické 
škole v Šumperku. Byla jsem v posledním roční-
ku, který měl tzv. umístěnky. Vyhrála nemocnice 
v Opavě. V roce 1969 jsem nastoupila do nemoc-
nice, které jsem věrná a která v současné době 
nese název Fakultní nemocnice Ostrava. Pracova-
la jsem v trojsměnném provozu, u lůžka, v ambu-
lanci, diagnostice, a to jako řadová sestra, postup-
ně staniční, vrchní a hlavní sestra. A od roku 1997 
jsem náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou 
péči, takže v managementu se pohybuji již dvacet 
let. Ani jednou jsem nelitovala, jakou profesi jsem 
si vybrala. Vždy mě něčím obohacovala. Mám ráda 
lidi, ráda organizuji, řídím, peru se za nové věci, 
prosazuji nové trendy, snažím se kolegům dávat 

Výrazně šetrnější  
a účinnější léčba  
a zvýšení prestiže 

FNO i celého regionu.

co nejvíce poznatků a novinek. Vždy jsem se sna-
žila být kvalitním slušným člověkem, morálně na 
úrovni.“ 

Jak vnímáte vývoj v oblasti ošetřovatelství?

„Ošetřovatelství je vědním oborem, a to oborem 
nádherným. Sestry se dostávají do popředí, docí-
lily vysokoškolského vzdělání. Po roce 1989, tedy 
po sametové revoluci, se novinky hrnuly ze všech 
stran. Byla to doba bouřlivá, euforická, krásná. Pro 
nás sestry znamenala odložit čepce a změnit celý 
stejnokroj, ale hlavně změnit myšlení. Fakultní ne-
mocnice Ostrava byla první nemocnicí, která svou 
koncepcí ošetřovatelství začala naplňovat nové 
cíle, novou strategii. Vzdělaností jsme se dostá-
vali do popředí nemocnic. Naše práce začala být 
více ceněna. A opět jako v první české nemocni-
ci zde bylo zavedeno přímé řízení nelékařských 
oborů. Jsem ráda, že náš tým nelékařských pro-
fesí je jeden z nejkvalitnějších a nejerudovanějších  
v České republice. Je to vidět i na výsledcích, kte-
ré máme.“ 

Co byste ráda změnila?

„Chtěla bych dostat profesi sestry na místo, které 
jí patří. Aby prestiž tohoto povolání byla vyšší, aby 
kolegyně vstoupily i do politického dění. Neopo-
menu ani finanční ohodnocení, respekt a vážnost 
veřejnosti k práci sester. Tuto profesi by si měli 

vybírat studenti, kteří mají vztah k tomuto oboru, 
výraznou empatii a hodně lásky, kterou mohou 
rozdávat. Práce sester je nesmírně psychicky  
i fyzicky náročná, ale je jedna z nejkrásnějších.“ 
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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 květnu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové: 

Dagmar Rožnovjáková
Jiřina Dostálová
Evženie Švrčková
Helena Pyšová
Věra Kotoulková
Inka Delongová
Věra Foltová
Marie Kolouchová
Eva Tvrdá
Milena Valová
Milada Karčmářová
Alena Mazurová

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

n Prodám chatu ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
Cena dohodou. Tel.: 602 630 264.
n Prodám byt 1+1, os. vl., 38 m2, v Ostravě-Zá-
břehu, 6. posch., s výhledem na Beskydy. Infor-
mace na tel. č. 737 619 234.
n Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 1+1,6. p.,
v Ostravě-Porubě, V. obvod. Byt je čistý a plně za-
řízený. Cena dohodu. Tel. č.: 607 726 551.
n Pronajmu byt 1+1 v Ostravě-Plesné, v krás-
ném prostředí, 5 minut od MHD. Cena za proná-
jem 5000 Kč měsíčně. Kontakt: 605 985 246.
n Prodám družstevní byt 3+1 v Ostravě-Zábře-
hu, velká lodžie, klidné místo. Informace na tel.č. 
731 517 148.
n Pronajmu byt 3+1 v Ostravě-Porubě na Hlav-
ní třídě, 2. patro s výtahem. Cena včetně služeb 
9500 Kč. Tel. č.: 604 569 080.

Inzerce

Inzerce zdarma

Do 29. května 2010 můžete v Galerii Ametyst 
vstoupit do snového světa půvabných keramic-
kých děl PaedDr. Kateřiny Pavlasové, autorky re-
liéfu kaple ve Fakultní nemocnici Ostrava. Hlína 
vstoupila do života této ostravské výtvarnice sice 
až v dospělosti, ale šlo o osudové setkání. „Přes-
tože je to fyzicky náročná i nákladná práce, dopo-
sud jsem ji neopustila pro její výrazové možnosti 
pracovat s barvou v prostoru, pro poddajnost hlíny 
i tvrdohlavost, pro její původ spojený velmi bez-
prostředně se Zemí,“ říká autorka, kterou nejvíce 
lákají velkoformátové reliéfy určené do interiérů  
i exteriérů. A tak můžete reliéf vytvořený Kateři-
nou Gavlasovou spatřit v Sanatoriu Klímkovice, sv. 
Kláru v Hrabyni, sv. Hedviku v Krásnem poli, Kří-
žovou cestu v Píšti nebo se za jejími díly můžete 
vypravit právě do Galerie Ametyst. 

A na kterého autora se můžete těšit v červnu? Od 
30. 5. do 26. 6. bude Galerie Ametyst hostit výsta-
vu Ondřeje Kočára.

Rok 2010 je Rokem plic

Pozor! 
Množí se krádeže!
Z důvodu zvýšeného počtu krádeží 
na různých odděleních FNO vyzývám 
zaměstnance ke zvýšené pozornosti 
při ukládání svých osobních věcí! 

Dáša Krchňáková
tajemnice Škodní komise

Nabídka zájezdů:
• Vídeň-Prátr, 5. 6., 26. 6. 

(600 Kč, dítě do 12 let 300 Kč)
• krakow-aquapark, 6. 6., 27. 6.

 (350 Kč, dítě do 12 let 200 Kč)
www.busnemcik.webnode.cz

775 069 392

Hlína v rukou ženy

Ing. Jiří Albrecht
 Tiskové a informační centrum FNO

Rok 2010 je Rokem plic. Organizátorem toho-
to světového projektu je FIRS (Forum of Inter-
national Respiratory Societies), v rámci Evropy 
akci vyhlásila společnost European Respiratory 
Society, která má více než 9000 členů ve více 
než 100 zemí. K účasti na projektu byla přizvána 
také Česká aliance proti chronickým respiračním 
onemocněním. Do akce se zapojuje také Klinika 
tuberkulózy a respiračních nemocí FNO. Cílem 

je zlepšit informovanost veřejnosti a společně  
s tím diagnostiku, léčbu i výzkum plicních nemocí. 
Součástí kalendáře Roku plic je také konference  
s názvem Český přínos v programech WHO, která 
proběhne 25. května v Národním muzeu v Praze, 
a Světový den bez tabáku. Ten připadá na 31. kvě-
ten a zaměřuje pozornost veřejnosti na karcinom 
plic – nejčastějšího zabijáka mezi malignitami. 

- gl - 


