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Stan proti melanomu navštívilo  
v Avionu neuvěřitelné množství lidí!

Návštěva ministra

Zhruba 755 lidí, z toho 235 mužů, 460 žen a 60 
dětí a mladých lidí, využilo možnost nechat si vy-
šetřit znaménka ve Stanu proti melanomu, který 
stál v pátek 13. května po celý den v ostravském 
Avion Shopping Parku. Specialisté Kožní kliniky 

FNO, kteří zde vyšetřovali v šesti mobilních ordi-
nacích, doporučili k dalšímu detailnímu vyšetření 
deset pacientů s podezřením na melanom, sedm-
náct s podezřením na bazaliom a dva s podezře-
ním na spinaliom!     Více na straně 5.

Kardiochirurgické centrum FNO nyní umí 
srdeční arytmii řešit také miniinvazivně
Naše specialisty přijel s novou 
metodou seznámit její holandský 
autor. Kardiochirurgické centrum 
FNO má nově k dispozici systém 
pro peroperační provádění ablace 
fibrilace síní. Jde o přístroj, který 
umožní řešit srdeční arytmii, tzv. 
fibrilaci síní. „Pro nás je podstat-
né to, že díky tomuto novému 
přístroji můžeme operaci provést 
jak otevřenou cestou, tedy pro-
střednictvím klasické operace, 
tak také nově torakoskopicky, 
tzn. za pomocí kamery a portů 
zavedených z 5 až 10 mm dlou-
hých řezů,“ informuje MUDr. Ra-
dim Brát, Ph.D., MBA, primář Kardiochirurgického 
centra FNO. „Operace představuje další význam-
né rozšíření našich terapeutických možností na 
poli miniinvazivních výkonů.“ 
Lékaři Kardiochirurgického centra FNO novou me-
todu poprvé vyzkoušeli ve dnech 19. a 20. května 
přímo ve spolupráci s jejím autorem, doktorem 

Roztroušená 
skleróza nemusí být 
handicapem
V budově Krajského úřadu MSK se 25. května 
konal odborný seminář k Světovému dni roztrou-
šené sklerózy (RS) a Národnímu dni RS s názvem 
Roztroušená skleróza nemusí být handicapem. 
Seminář pořádala Roska Ostrava, regionální orga-
nizace Unie Roska v ČR, za odborné spolupráce 
MS centra Neurologické kliniky FNO a pod zášti-
tou ředitele krajského úřadu PaedDr. Jaroslava 
Sourala, CSc.

Pracovní konference 
zdravotních laborantů 
a zdravotních sester
Dne 18. května se v přednáškovém sále Domova 
sester Fakultní nemocnice Ostrava konala Pracov-
ní konference zdravotních laborantů a zdravotních 
sester. Konferenci zahájily Mgr. Hana Bílková 
Fránková, vedoucí Centra klinických laboratoří Os-
trava, zástupce ředitele Zdravotního ústavu se síd-
lem v Ostrava, a Bc. Mária Dobešová,  náměstky-
ně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice 
Ostrava. Mezi mnoha tématy, kterým se laboranti 
a zdravotní sestry věnovali, byly například prasečí 
chřipka, vyšetření heterofilních protilátek u paci-
entů s EBV infekcí, MRSA - laboratorní diagnosti-
ka a také otázky odběru klinického materiálu.

Trenažéry terénních 
situací

V pondělí 30. května navštívil naši nemocnici mi-
nistr zdravotnictví Leoš Heger, který zde mimo 
jiné hovořil o chystané reformě zdravotnictví.

V rámci ankety výstavní části Inovace 2010 Týd-
ne výzkumu, vývoje a inovací v ČR získal největší 
počet hlasů projekt Trenažéry terénních situací, 
který je realizován na půdě FNO. Ocenění udě-
lené Asociací inovačního podnikání ČR Lékařské 
fakultě Ostravské univerzity a partnerům, mezi 
nimiž je také Fakultní nemocnice Ostrava, tedy 
hřeje u srdce.

Alaaddinem Yilmazem ze St. Antonius Hospital  
v Holandsku. Právě tento lékař před čtyřmi lety se 
svými kolegy vyvinul metodu, při níž je paciento-
vi mezižebřím zavedena torakoskopická kamera. 
Pod její kontrolou je výkon proveden torakosko-
picky, tedy bez nutnosti otevření hrudníku a bez 
potřeby použití mimotělního oběhu.        - gl -
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Lékařská fakulta OU informuje

Informace  
o personálních 
změnách

Na základě výsledků výběrových řízení byly 
s účinností od 1. 7. 2011 ředitelem FN 
Ostrava obsazeny:

· Kamila Bulawová do funkce staniční 
sestry porodních sálů Porodnicko-gyneko-
logické kliniky.

· Bc. Jarmila Schejbalová do funkce stanič-
ní sestry lůžkové stanice Kliniky nukleární 
medicíny.

· Bc. Veronika Berková do funkce úsekové 
radiologické asistentky pracoviště magne-
tické rezonance Ústavu radiodiagnostic-
kého.

Ing. Lenka Nétková
náměstkyně ředitele pro personální řízení

Přijímací řízení Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě 2011/2012
Přijímací řízení na vysoké školy se vyhlašuje ka-
ždoročně k 1. listopadu daného roku. Ani Lékař-
ská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě nebyla 
výjimkou, nicméně poprvé vyhlásila přijímací říze-
ní pod hlavičkou Lékařské fakulty k 1. listopadu 
2010.  
Přihlášky uchazeči mohli podávat do 28. února 
2011 do 11 bakalářských studijních oborů v pre-
zenční i kombinované formě, 1 magisterského 
studijního oboru v prezenční formě a 5 navazují-
cích magisterských studijních oborů v prezenční  
i kombinované formě. Uchazeči, kteří chtějí po 
získání magisterského stupně vzdělání dále stu-
dovat, si mohli podat přihlášku k doktorskému 
studiu v prezenční či kombinované formě studia 
studijního programu (oboru) Ošetřovatelství nebo 
Veřejné zdravotnictví až do 15. května. 
Letošní rok byl v počtu podaných přihlášek re-
kordní. Lékařská fakulta zaznamenala celkem  
2940 přihlášek, což je o 21 % více než v loňském 
roce a o cca 30 % více než v předchozích letech. 
Paradoxně tento nárůst není zapříčiněn jen nově 
získanou akreditací magisterského studijního obo-
ru Všeobecné lékařství, kde bylo v loňském do-
datečném přijímacím řízení podáno 667 přihlášek  
a letos 783 přihlášek, ale všechny ostatní nelékař-
ské zdravotnické obory zaznamenaly větší či men-
ší nárůst zájmu uchazečů.

Například Všeobecná sestra v kombinované for-
mě zaznamenala nárůst přihlášek z 210 na 353 
přihlášek, studijní obor Fyzioterapie ze 137 na 
současných 195 přihlášek, studijní obor Zdravotní 
laborant ze 65 na 132 platných přihlášek, studijní 
obor Porodní asistentka v prezenční formě stoup-
la z loňských 185 na současných 266 přihlášek. 
Celkově se zvýšil i zájem o navazující magisterské 
obory v Ošetřovatelství a Komunitní péči v porod-
ní asistenci cca o 20 %.
Limity pro přijetí jsou každoročně Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR regulovány  
a finance na studenty snižovány, proto budou počty 
přijímaných studentů do 1. ročníků studijních obo-
rů Lékařské fakulty pro akademický rok 2011/2012 
obdobné jako pro akademický rok 2010/2011.  
Z to z celkového počtu 2940 přihlášek bude přijato 
necelých 20 % uchazečů na základě přijímacích 
testů, jež proběhnou v druhé polovině června.
Přijímací řízení na Lékařské fakultě tímto ještě 
stále nebude ukončeno, neboť až do konce září  
mohou zájemci o studium bakalářského studijního 
oboru Fyzioterapie v italštině podávat na Univer-
zitě L.U.de.S. Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku při-
hlášky.

Mgr. Ivona Závacká
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání

Zcela nečekaně nás 30. května 2011 opustila naše kole-
gyně Anička Novotná. Anička pracovala od roku 2002 jako 
všeobecná sestra na Kardiochirurgické pooperační JIP. 

Naše pracoviště její smrtí ztrácí svědomitou, spolehlivou 
a schopnou kolegyni. Bude těžké zaplnit mezeru, která 
vznikla jejím odchodem.

Zpráva o odchodu člověka, který nám byl po léta blízký, 
působí jako náhlý stín. My, její kolegyně a kolegové, si 
v příštích dnech a týdnech uvědomíme, co pro nás tato 
ztráta znamená, až naše pracovní dny nebudou začínat 
jejím úsměvem.
Loučíme se s člověkem, který byl přítelem mnohých  
z nás.

Kolektiv Kardiochirurgického centra FNO

Rozloučení

Nemocnice plná 
indiánů
Odpoledne plné zábavy a smíchu prožily 1. června 
nejen děti z oddělení dětské hematoonkologie Kli-
niky dětského lékařství FNO, ale také ostatní malí 
pacienti nemocnice. Čekala je indiánská stezka 
pod záštitou Hitrádia Orion, úsměv na dětských 
tvářích kouzlili Jínálek, Zdravotní klauni i basket-
balisté HN Ostrava. O týden později mohly děti 
z dětské hematoonkologie vyrazit na Noc snů do 
Zoologické zahrady Ostrava, kde je čekala spousta 
překvapení.

Michaela Češková
dětská hematoonkologie KDL FN Ostrava
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pacient během celodenní stra-
vy minimálně 1x denně ovoce 
(ke snídani, svačině aj.) a příleži-
tostně zeleninový salát k obědu. 
V rámci stravovací jednotky je 
počítána nutriční hodnota jed-
notlivých diet tak, aby pacienti 
dostávali odpovídající množství 
všech živin, které určuje platný 
dietní systém pro nemocniční 
stravování. V případě, že pacient 
nemá dietní omezení, může mu 
být nabídnuta možnost výběru ze 
všech šesti jídel, které na daný 
den připravujeme.
Od dubna 2011 jsme navíc navý-
šili gramáž masa pro pacienty i pro zaměstnance.  
Rozšířili jsme jídelní lístky o desítky nových zají-
mavých receptur. V rámci stravování zaměstnan-

ců jsme od 1. dubna 2011 zavedli také 
možnost zakoupit si prostřednictvím 
systému kredit (přídavek č. 7) dle zá-
jmu zeleninový nebo ovocný svačinový 
salát v praktických uzavíratelných mis-
kách. Gramáž salátů je 400 g a cena 42 
Kč. Zaměstnanci si jej mohou vyzved-
nout u oběda a vzít si ho s sebou na 
odpolední svačinku. Dále jsme v rámci 
zvyšování úrovně stravování ve FNO 
umožnili našim zaměstnancům objed-
nat si a zaplatit u nás večeři. Jedná se 
o klasickou studenou večeři ve stej-
ném složení, jakou dostávají  pacienti 

na oddělení.
Ráda bych podotkla, že vítáme každou připomínku 
ze strany strávníků, všemi se podrobně zabýváme. 
Přesto je jasné, že nemůžeme vyhovět všem… 
Někteří upřednostňují zdravou výživu, ale většina 
stále dává přednost té „nezdravé“ knedlíkové, 
bůčkové a smažené stravě. Proto se snažíme jí-
delníčky přizpůsobovat tak, aby v nich našli to své 
všechny kategorie strávníků. Děkujeme všem, 
kteří neváhají a píší nám emaily a pochvaly do kni-
hy přání a stížností, rozhodně nechceme usnout 
na vavřínech a budeme pokračovat ve zlepšování  
i nadále. O tom, že našim strávníkům „snad“  
u nás chutná, svědčí například fakt, že v březnu 
zaměstnanci formou stravenek zaplatili za stravu 
částku 1 100 000 Kč a cizí strávníci 200 000 Kč!“ 

- hal -

Koncem dubna zasedala Stravovací komise, která 
se schází pravidelně čtyřikrát ročně  ve složení dle 
SOP FNO v čele s předsedkyní Bc. Márii Dobe-
šovou. Co vše se zde hodnotilo a především jaké 
změny ve stravování nastaly v letošním roce? Na 
to jsme se zeptali Ing. Jaroslavy Jaššové, vedoucí 
odboru OLVaS…
„Komise hodnotila úroveň stravování ve FNO vel-
mi pozitivně. V letošním roce hodnota stravovací  
jednotky (celodenní stravy) pro pacienty činí stále 
jen 49 Kč. Takto nízkou cenu se nám daří udržet 
především díky tomu, že nakupujeme veškeré 
zboží prostřednictvím aukcí, které se opakují co 
3 měsíce. Tím, že v aukcích mezi sebou soutěží 
několik (mnohdy i 10) dodavatelů, nakupujeme 
zboží v prvotřídní kvalitě za ceny o třetinu nižší 
než v obchodech. Za 49 korun tedy pacient obdrží 
snídani, oběd, svačinu a večeři, diabetičtí pacienti 
ještě druhou večeři. Od ledna 2011 dostává každý 

Ve dnech 21. až 24. března se MUDr. Pavel 
Szturz, MUDr. Jiří Tichý a MUDr. Roman Kula, 
CSc. z Anesteziologicko resuscitační kliniky FNO v 
Bruselu zúčastnili  jubilejního a vysoce prestižního 
31th ISICEM. Jde o největší setkání lékařů v oboru  
intenzivní péče v Evropě, kterého se letos zúčatni-
lo přibližně 7 tisíc lékařů z celého světa. Zástupci 
naší nemocnice zde prezentovali výsledky své prá-
ce. Přítomní odborníci pak v průběhu diskuze vy-
soce ocenili rozsah,  náročnost a výsledky studie, 
ve které lékaři FNO potvrdili tradiční názory tykající 
se objemové efektivity krystaloidních a koloidních 
roztoků v poměru 3:1 ve skupině rizikových chirur-
gických pacientů za pomoci úpravy srdečního vý-
deje do normálního rozmezí. Prezentací výsledků 
studie na  31th ISICEM  zástupci Anesteziologic-
ko resuscitační kliniky FNO obhájili setrvání mezi 
prestižními světovými pracovišti oboru intenzivní 
medicína a  otvrdili vysokou úroveň péče poskyto-
vané v ARK FN Ostrava.

Zpráva  
z 31th ISICEM

Víme, jak hospodaříme…
Ing. Petru Lampartovou, náměstkyni pro ekono-
miku a finance FNO, jsme požádali o hodnocení 
hospodaření nemocnice za první čtyři měsíce roku 
2011…
Pro rok 2011 jsme si naplánovali i přes probíhající 
ekonomickou krizi ve zdravotnictví a navýšení pla-
tů  lékařů opět kladný výsledek hospodaření.  Tlak 
na efektivitu a  hospodárnost v minulých létech 
přinesl své ovoce  v podobě vytvořených úspor, 
které nám nyní pomohou překonat období „hor-
ších časů“.  Naším ekonomickým cílem je beze-
sporu čistá provozní  „finanční soběstačnost“, 
nechceme si hrát na vylepšování ekonomických 
výsledků. Dobrou zprávou je, že prozatímní vý-
voj hospodaření v tomto roce je pro nás přízni-
vý. Nemocnice není zadlužena, vykazuje kladný 
hospodářský výsledek a na účtech má dostatek 
finančních zdrojů na krytí celého provozu.  Nejsme 
zatíženi žádnými úvěrovými obchody. 

Jaké jsou konkrétní průběžné výsledky? A co je 
nejvíce ovlivňuje?
Pozitivní vývoj HV je dokladem dobrého hospo-
daření jednotlivých útvarů jak zdravotnických, tak 
hospodářských. Kliniky a oddělení si již zvykly, že 
dodržování  stanovených ekonomických limitů je 
bezpodmínečnou podmínkou pro pololetní hod-
nocení pracoviště. Povozní výsledek hospodaře-
ní za 4 měsíce dosáhl objemu zhruba 20 mil. Kč, 
přičemž k přečerpání naplánovaných limitů došlo  
u položek spotřeby léků (o 1,4 %), SZM (o 1,2 
%)  a energií (o 7 %). Výnosová oblast se nám 
daří zatím plnit podle plánu na 103 % v souvislosti  

s kladným vyúčtováním řízené péče a doplatkem  
z vyúčtování od VZP za rok 2009. Jsem ráda, že po 
létech se nám daří plnit parametry DRG a počtu 
hospitalizací u pacientů VZP. Velkým problémem 
zůstává vývoj v limitu na preskribci léků na recep-
ty.  Úhradová vyhláška určuje limitním obdobím 
pro rok 2011 rok 2009 s tím, že tento limit je dále 
ponížen o 2 %. S dodržením preskribčních limitů 
měla tato nemocnice v minulosti vždy problém. 
Mým apelem na lékaře je, aby daleko více posu-
zovali nezbytnost  počtu balení  a strukturu pře-
depisovaných léčiv. Hrozbou zůstává, že pokud 
limit určený pro preskribci překročíme, budeme 
formou pokuty pojišťovnám vracet desítky milionů 
korun, které bychom určitě byli schopni využít da-
leko efektivněji uvnitř nemocnice.

A co plány na následující období?
Důležitým úkolem, kterým se nyní zabýváme, jsou 
cenová jednání s dodavateli labodiagnostik a pro-
středků zdravotní techniky. Jak z průběhu  analýzy 
a jednání vyplývá, i v této materiálové kategorii  
máme ještě  dostatečné rezervy pro snížení nákla-
dů jak oddělení, tak celé  nemocnice. Pro předsta-
vu uvádím, že spotřeba labodiagnostik se ročně 
pohybuje kolem 75 mil. Kč a meziroční trend má 
bohužel stoupající charakter. Mým hlavním cílem 
pro tento rok je v každém případě udržení „nákla-
dových opratí“ této nemocnice, nedovolit vychý-
lení od trendu, který byl nastolen, a ukočirování  
efektivní soběstačné ekonomiky.  Věřím, že v tom 
nezůstanu sama.

- hal -

Zvyšování kvality ve stravování v roce 2011

Rok CyberKnifu
Během roku provozu unikátního ozařovacího pří-
stroje CyberKnife se týmu Onkologické kliniky 
FNO podařilo mnohé, včetně dosažení výsledků 
„nej“ na světové úrovni. O práci jediného robo-
tického ozařovače ve střední a východní Evropě, 
který výrazně rozšiřuje možnosti léčby a dává na-
šim odborníkům možnost léčit i pacienty, kterým 
v minulosti nebylo možné pomoci, se více dočtete 
v červencovém vydání Nemocničních listů.  - red -
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Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem…

Jazykové kurzy jsou naprosto běžnou záležitostí, 
lidé touží domluvit se s cizinci z nejrůznějších kou-
tů světa. Napadlo by vás však přihlásit se do kurzu 
znakové řeči? Šestadvacet zaměstnanců FNO ta-
kový kurz absolvovalo… 
„Jednalo se o vůbec první kurz znakového jazyka 
v naší nemocnici, který zdárně dokončilo 26 absol-
ventů z celkem 39 přihlášených,“ říká Bc. Mária 
Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

FNO, a dodává, že kurz probíhal od října loňského 
roku do letošního května pod vedením zkušených 
lektorek Mgr. Evy Nedomové a Bc. Pavlíny Záru-
bové. Všichni účastníci obdrželi po závěrečných 
zkouškách osvědčení o absolvování 1. stupně 
základů znakového jazyka. „Vždycky mě zajímaly 
netradiční a zajímavé poznatky i zkušenosti a zna-
kový jazyk k nim rozhodně patří. A vzhledem ke 
skutečnosti, že naše klinika spolupracuje se Spe-
ciálním pedagogickým centrem pro sluchově po-
stižené v Ostravě–Porubě, kde je používání znako-
vého jazyka běžnou součástí školní výuky i běžné 
komunikace, jsem si jista, že budu mít příležitost 
nové dovednosti při své profesi využít,“ popisuje 
přínos kurzu Bc. Alena Pajurková, vrchní sestra Kli-
niky otorinolaryngologické FNO. 
A co vedlo k účasti v kurzu další 
účastnici Mgr. Bohdanu Břego-
vou, vrchní sestru Interní klini-
ky? „Mám ráda výzvy a jedním 
z mých životních kréd je známé 
přísloví „Kolik jazyků znáš, toli-
krát jsi člověkem“. Proto jsem 
se rozhodla kurz absolvovat  
a dnes jsem velmi ráda, že 
jsem to udělala. Docela mě ale 
překvapilo, jak je znakový jazyk 
těžký, na druhou stranu je pro 
mě absolvování tohoto kurzu 
obrovským přínosem. Díky no-
vému komunikačnímu prostřed-
ku jsem nahlédla hlouběji do ži-
vota lidí s handicapem, navázala 

jsem nové kontakty, rozšířila si pohled na život.“ 
Na tom, co je na znakovém jazyku nejtěžší, se 
shodli asi všichni účastníci. Nejtěžší prý je za-
pamatovat si správné pozice rukou a směry, jak  
s rukama pohybovat. Stačí totiž jen malinká změ-
na v pohybu ruky a hned vyjádříte zcela jiné slovo, 
než jste měli v plánu. „Jsme nemocnice, která 
poskytuje plnohodnotnou péči i handicapovaným 
pacientům, proto jsme vytipovali pracovníky, pro 
které by mohla znalost znakového jazyka být pří-
nosem, kteří se v rámci své profese setkávají  
s neslyšícími pacienty, a nabídli jsme jim možnost 
účastnit se tohoto kurzu. Vzhledem k pozitivním 
ohlasům bychom rádi kurz opakovali opět za dva 
roky,“ dodává Bc. Mária Dobešová.     - hal -

Při léčbě nejrůznějších kožních patologií i jizev pomáhá nejmodernější laser  
Nejen léčebná, ale i kosmetická péče

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostra-
va má nově k dispozici nejmodernější typ výko-
nového pulzního barvivového cévního laseru Can-
dela VBeam Perfecta. Laser byl pořízen k léčbě 
hypertrofických jizev, které vznikají u popálených 
pacientů, spektrum jeho využití je však opravdu ši-
roké. Díky tomu přístroj umožňuje multioborovou 
spolupráci Popáleninového centra FNO s celým 
spektrem chirurgických oborů v rámci nemocnice 
i mimo ni, s kožními ambulancemi a odděleními  
i s dalšími pracovišti. 
Laserové pracoviště Popáleninového centra FNO 
však poskytuje nejen kvalitní léčebnou péči, ale 
také péči kosmetickou, a vychází tak vstříc také 
klientům, kteří chtějí vyřešit své kosmetické pro-
blémy. Prostřednictvím nabídky kosmetické péče 
chce centrum zcela využít kapacitu přístroje tak, 
aby jeho provoz byl co nejefektivnější.
„Přednostně se samozřejmě věnujeme léčbě 
pacientů,“ vysvětluje MUDr. Hana Klosová, zá-
stupkyně primáře. „Laser má výborné výsledky 
nejen při ošetřování jizev popálených pacientů  
i jizev pooperačních nebo poúrazových, ale s jeho 
pomocí můžeme ošetřovat také poměrně široké 
spektrum kožních lézí a kožních patologií cévní-
ho původu, především rozšířené žilky kdekoliv 
na těle, pigmentované skvrny, hemangiomy, což 
jsou malé kulovité útvary cévního původu a ma-
linového zbarvení atd. Další možností je ošetření 
lidově zvaného ohně čili névus flameus, laser má 
výborné výsledky také při odstraňování strií, léčbě 

rosacea, neboli růžovky, což je kožní onemocně-
ní, které se projevuje trvalým začervenáním kůže 
nejčastěji v oblasti nosu. Možná je léčba psoriázy 
(lupénky), jizev po akné, kosmetické spektrum 
zahrnuje rejuvenace (pozn. red.: omlazení pleti), 
odstraňování vrásek, vypnutí pokožky…“
 Ošetření je v podstatě nebolestivé, laser má 
speciální systém chlazení, který při každé aplika-
ci laserového pulzu snižuje bolestivost. Používat 
jej proto lze nejen u dospělých, ale také u dětí.  
„Vše závisí pouze na ochotě pacienta spolupraco-
vat, tedy v klidu ležet,“ pokračuje MUDr. Klosová  
s tím, že zpravidla jsou k zlepšení pacientovy situ-
ace nutná dvě nebo tři sezení. 
Je však třeba počítat s tím, že ošetření není hra-
zeno pojišťovnami. „Cena ošetření je kalkulována 
podle typu kožní patologie, kterou ošetřujeme,  
a podle rozsahu. Vždy je vyčíslena cena za jeden 
pulz, přičemž od určitého počtu pulzů se cena 
za jednotlivý pulz snižuje. V současné době jsou 
ceny, které máme stanoveny, podstatně nižší, než 
v soukromých laser centrech, vstupní konzultace 
a vstupní testovací zákrok představuje investi-
ci 500 Kč. Pacient má možnost podle vstupního 
testovacího zákroku posoudit, zda efekt, který se 
dostaví, je z jeho pohledu vyhovující a dostatečný, 
a jestli přijde na další ošetření.“

Možnost objednávek: 
Popáleninové centrum FNO, ambulance,
tel.: 597 372 871.
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Stan proti melanomu navštívilo v Avionu neuvěřitelné 
množství lidí!

Avion Shopping Park Ostrava byl jedním ze tří 
míst v České republice, kde  si lidé mohli v rám-
ci akce Stan proti melanomu nechat zkontrolovat 
kůži. „Preventivní akci proti melanomu pořádáme 
v nemocnici každoročně, letos poprvé jsme se 
však zapojili k této celostátní akci. Díky spolupráci 
s ostravským Avionem jsme se dostali s mobil-
ními ambulancemi přímo mezi lidi,“ vysvětluje 
Ing. Tomáš Oborný, mluvčí FNO a zároveň jeden  
z hlavních organizátorů akce Stan proti melanomu 
v Ostravě.
„Největší nápor byl dopoledne, kdy se zde tvořila 
i 1,5hodinová fronta lidí,“ popisuje atmosféru ve 
stanu Martina Škarpová, zdravotní sestra Kožního 
oddělení FNO. „Lidé se o nás dozvídali z novin, 
televize, rádií a někteří šli prostě jen tak kolem. 
Čekali jsme, jestli zájem nepoleví odpoledne, kdy 
televize vysílala přímý přenos z hokejového šam-
pionátu Česko proti Švédsku, ale nepolevil. Lidé 
přicházeli až do poslední chvíle. Většina z nich 
opouštěla stan s úsměvem na rtech. U několika 
příchozích však lékaři objevili podezřelé znamén-
ko, je samozřejmé, že tito lidé byli vystrašení. Je 
to normální reakce a my se snažíme těmto paci-
entům zodpovědět většinu jejich otázek, abychom 
je uklidnili. Překvapil mě však jeden mladý muž, 

u kterého lékař diagnostikoval podezření na me-
lanom a pozval ho v dalším týdnu do ordinace na 
podrobnější vyšetření. Mladík se jen usmál a řekl, 
že se zastaví někdy po prázdninách. Měla jsem  
z toho divný pocit, pro-
tože tři měsíce jsou u 
melanomu dlouhá doba 
a pak už může být na 
léčbu pozdě.“ Tento 
fakt potvrzuje i MUDr. 
Yvetta Vantuchová, 
Ph.D., primářka Kožní-
ho oddělení FNO, která 
upozorňuje, že mela-
nomy jsou nebezpeč-
né hlavně tím, že me-
tastázují velmi časně. 
„Pokud pacient přijde v 
počáteční fázi růstu ná-
doru a podstoupí ope-
raci, je v podstatě vylé-
čen, protože nádorové 
buňky ještě nepronikly 
do krevních a lymfatic-
kých cév. Lidé však mnohdy otálejí s vyšetřením, 
přicházejí pozdě, kdy již kromě nádoru na kůži 

jsou nádorové buňky 
přítomny i v jiných or-
gánech a tkáních. Pro-
to klademe důraz na 
včasnou diagnostiku  
a adekvátní rozsah chi-
rurgické léčby,“ řekla 
Vantuchová. 
„Prevence je preven-
ce. Na zádech se mi 
jedno znaménko zvět-
šuje, a tak chci mít 
jistotu,“ hlásila paní 
Jaroslava z Ostravy, 
která sem přišla hlav-
ně proto, že blízko pra-
cuje. A tak chtěla uše-
třit čas, který by jinak 

strávila objednáním, cestou a čekáním u lékaře. 
„Nemám velký strach, ale chci mít jistotu,“ řekla 
těsně před odchodem do ordinace, z níž odcháze-
la s úsměvem. „Je to v pořádku!“ Takové štěstí 
už však neměl pan Čestmír z Frenštátu pod Rad-
hoštěm, u něhož lékaři diagnostikovali podezření 
na melanom a pozvali ho na detailnější vyšetření 
do nemocnice: „Z rakoviny má strach snad každý 
člověk. A protože vím, že se mi vytvořilo podiv-
né znaménko, které by mohlo být rizikové, využil 
jsem této možnosti. Zlákalo mě to, že ordinace 
jsou na veřejně přístupném místě a nemusíte 
se nijak objednávat, nemusíte nic platit a jde to 
rychle. Jsem optimista, tak věřím, že i následné 
vyšetření dopadne pro mne dobře,“ konstatoval 
pan Čestmír.
A na co se lidé lékařů ptali? „Zajímali se samozřej-
mě hlavně o to, jestli jejich znaménka na těle ne-
jsou riziková. Ptali se ale i na to, jak se dají některá 
znaménka odstranit a zda je to zdravé a nemůže 
se jim pak nic stát a kladli i další otázky týkající se 
kožní problematiky,“ konstatuje MUDr. Vantucho-
vá, podle níž byla celá akce velmi přínosná. „Byl to 
nápor, ale zvládli jsme to. Jsem ráda, že lidé mají 
zájem o prevenci a snaží se své zdraví chránit. 
Přišlo sem neuvěřitelné množství lidí, což vedlo  
i k většímu záchytu rizikových pacientů, než při po-
dobných akcích přímo v nemocnici.“ I to je jeden 

z důvodů, proč by Fakultní nemocnice v Ostravě 
podle mluvčího Ing. Tomáše Oborného ráda tuto 
akci zopakovala v Avionu i v následujícím roce. 
„Prevence melanomu byla již druhou zrealizova-
nou akcí v ostravském obchodním centru, tou prv-
ní bylo nedávné vyšetření krevních skupin a edu-
kace ohledně dárcovství krve. Moc rádi bychom 
v této úspěšné spolupráci s Avionem pokračovali 
dál,“ uzavírá naše povídání Ing. Oborný
V ambulanci pro kožní nádory a pigmentové névy 
s melanomovou poradnou, která je součástí Kož-
ního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava a jejíž 
spádovou oblastí je celý Moravskoslezský kraj, je 
ročně diagnostikováno 170 nově vzniklých zhoub-
ných kožních nádorů, melanomů.  Právě sem po-
sílají odborní nebo praktičtí lékaři pacienty, u nichž 
mají podezření na vznik tohoto kožního nádoru, 
nebo pacienty, u nichž byl již melanom histologic-
ky diagnostikován. 

Lenka Hatlapatková
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Návštěva profesora  
MUDr. Thomase Bergera

Profesor Dr. Thomas Berger  z Insbruku (na sním-
ku uprostřed), předseda Středoevropské komise 
pro léčbu preparátem Tysabri (CETAB), přednášel 
18. dubna na semináři Neurologické kliniky FNO 
na téma Neuromyelitis optica. Na přípravě akce 

XVI. rožnovské 
alergologicko-
imunologické dny
Již šestnáctý ročník Rožnovských alergologicko-
-imunologických dnů se konal 13. a 14. května. 
Hlavním tématem akce, která probíhala v hotelu 
Relax v Rožnově pod Radhoštěm, bylo astma  
a sport. 
V úvodní přednášce Doc. MUDr. Radvanský, CSc., 
z oddělení tělovýchovného lékařství  FN Motol 
přednesl souhrnný přehled problematiky. Na svě-
tě je dnes asi 150 milionů astmatiků a astma se 
vyskytuje ve všech zemích, snad o něco častěji 
v zemích více ekonomicky vyvinutých. To může 
souviset s častějším kontaktem  s alergizujícími 
látkami (potraviny, kosmetika, průmyslové vý-
robky), roli hraje znečištěné životní prostředí na 
jedné straně a na druhé absence některých vlivů, 
které dříve pomáhaly ladit rovnováhu imunitního 
systému. Mezi tyto vlivy je nejčastěji uváděn vliv 
infekce.
Zvyšující výskyt astmatu je dnes možno zachytit 
především u dětí, takže astma patří dnes mezi 
nejčastější chronická onemocnění v dětském 
věku. Proto i včasná diagnóza  a včasná léčba mají 
příznivý vliv na snížení nemocnosti i úmrtnosti na 
astma, zlepšují kvalitu života a snižují ekonomické 
náklady i sociální zátěž.
Díky kvalitní léčbě nejsou astmatici vyčleněni ze 
sportovních aktivit a řada vrcholových sportovců 
má astma, přesto jsou schopni podat vrcholové 
výkony jako zdraví sportovci. Je však nutné dodr-
žovat antidopingová pravidla. O této problematice 
hovořil předseda antidopingového výboru MUDr. 
Tomáš Paul.
V průběhu semináře byla přednesena řada zajíma-
vých kasuistik, prodiskutovány otázky etiopatoge-
neze a nefarmakologické prevence pozátěžového 
astmatu, otevřena problematika námahy a sportu 
u dětí s astmatem i plicní funkce a sport z pohledu 
pneumologa.
Akce proběhla pod záštitou ČSAKI a České lékař-
ské společnosti J. E. Purkyně. Hlavními pořadateli 
byly MUDr. Olga Škopková z alergologie FN Ost-
rava a MUDr. Bronislava Novotná, PhD., z alergo-
logie FN Brno Bohnice.

- red -

Cyklus besed v Librexu pokračuje
Odborníci Fakultní nemocnice Ostrava 
mají už delší dobu příležitost prezentovat 
své zkušenosti v rámci cyklu besed Mo-
derní metody medicíny aneb Opravdové 
celebrity, každý měsíc je v ostravském 
Domě knihy Librex posluchačům před-
stavována práce lékařů z nejrůznějších 
oborů. V dubnu se s velkým ohlasem 
setkalo poutavé povídání MUDr. Ond-
řeje Šimetky, Ph.D., přednosty Porod-
nickogynekologické kliniky FNO, nejen  
o obecných otázkách porodnictví, ale 
také o tom, jaká je úroveň tohoto oboru  
v rozvojových zemích. Jako člen organiza-
ce Lékaři bez hranic hovořil MUDr. Šimet-
ka o situacích, které zažil na vlastní kůži. 

Stejně zajímavá byla i květnová exkurze do světa neurologie, kterou hostům dalšího dílu besed zpro-
středkovali odborníci Neurologické kliniky FNO MUDr. Petra Bártová, Ph.D., a MUDr. Pavel Ressner, 
Ph.D. Mimo jiné informovali posluchače o činnosti nově vzniklého kognitivního centra.

- gl –

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., přednosta Porodnickogyne-
kologické kliniky FNO, na besedě v Librexu.

III. Trilaterální sympozium
K stěžejním tématům třetího ročníku Trilaterálního sympozia s mezinárodní účastí, které se konalo ve dnech 
25. až 27. května v Rožnově pod Radhoštěm, patřily diagnostika a léčba kriminálních úrazů, poranění při 
explozi, zbraně, střelivo, balistika a výbušné systémy, dále střelná poranění, komunikace s obětí násilí, varia 
a vyprošťování a záchrana osob. Právě v rámci posledně zmíněné oblasti byla pozornost věnována projektu 
s názvem Trenažéry terénních rizikových situací, který byl mimo jiné oceněn Asociací inovačního podnikání 
ČR (viz info na str. 1).

„Smyslem tohoto sympozia s mezinárodní účastí, 
které bylo pořádáno pod záštitou lékařských od-
borných společností a Krajského ředitelství Poli-
cie ČR, je navázání a prohloubení kontaktů nejen  
v medicínských disciplínách, ale také v úzce na-
vazujících disciplínách forenzních. Současná praxe 
nás totiž často přivádí na místo trestného činu, 
kde se pohybují především lékaři a zdravotníci  
z oblasti urgentní medicíny, ovšem souběžně 
běží i paralela forenzní, kdy orgány činné v trest-

ním řízení musí zajistit stopy z místa činu. To vše 
probíhá při respektování všech platných zákonů  
a nařízení. Všichni dobře víme, že v současné le-
gislativně nepřehledné situaci vznikají často ne-
dorozumění, a to především v přenosu informací  
a dat mezi zdravotníky a orgány činnými v trest-
ním řízení. Tímto setkáním jsme chtěli docílit změ-
ny tohoto stavu,“ komentovali svorně zaměření 
kongresu jeho prezidenti Doc. MUDr. Leopold 
Pleva, CSc., primář Traumatologického centra 

FNO, MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta 
Ústavu soudního lékařství FNO, a plk. JUDr. Lu-
boš Valerián, Ph.D., Služba kriminální policie a vy-
šetřování, Policie ČR, správa Moravskoslezského 
kraje Ostrava.
Souběžně se sympoziem proběhlo také veřejné 
jednání Sekce balistiky při Vědecké radě Krimina-
listického ústavu Praha, které projednávalo odbor-
né názvosloví, konala se i schůze zakládající sekce 
Navigace v traumatologii.         - gl -

se podílelo Centrum pro 
diagnostiku a léčbu de-
myelinizačních onemoc-
nění při Neurologické 
klinice FNO, které má 
mezi odborníky ve světě 
skvělý zvuk díky svým 
pozoruhodným výsled-
kům a svou prací výbor-
ně reprezentuje Fakultní 
nemocnici Ostrava na 
mezinárodních fórech  
a kongresech. Vedoucí 
tohoto centra, MUDr. 
Olga Zapletalová (na 
snímku), která je člen-
kou komise CETAB, po-
zvala profesora Bergera, 

světového odborníka na demyelinizační onemoc-
nění, aby se zmíněnou problematikou blíže sezná-
mil účastníky semináře. Spolu s prof. Bergerem  
a MUDr. Zapletalovou je na snímku neurolog 
MUDr. Pavel Hradílek, člen RS týmu.     - gl -
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K nástupu do Fakultní nemocnice Ostrava má 
každý svůj důvod. Jen málokdo se však může 
„pochlubit“, že se sem dostal doslova omylem… 
„Přijela jsem do Ostravy, kterou jsem tehdy vů-
bec neznala, za manželem. A když jsem se jela 
představit na nové pracoviště, přejela jsem tram-
vajovou zastávku a místo do nemocnice v Ostravě 
-Fifejdách jsem se dostala do Krajské nemocnice 
v Ostravě - Zábřehu,“ popisuje s úsměvem svůj 
nástup do FNO vrchní sestra Traumatologického 
centra Bc. Mirka Berková, rodačka z Nového Měs-

ta na Moravě, která v roce 1979 absolvovala SZŠ 
ve Žďáru nad Sázavou. „Po škole jsem nastoupila 
do Úrazové nemocnice v Brně, kde jsem prošla 
tvrdou školou. Dokonce jsme v té době neměli ani 
pojízdná lůžka. A nezapomenu ani na svou první 
samostatnou noční směnu, kdy k nám uprostřed 
noci najednou přivezli několik poraněných mužů  
z Velké ceny v Brně.“   
Do FNO nastoupila paní Mirka v roce 1981 jako 
sestra na JIP, poté přešla na septickou chirurgii, 
kde se věnovala i práci na endoskopickém zákro-
kovém sálku. V roce 1988 ukončila specializační 
studium a stala se staniční sestrou na hrudním  
a úrazovém oddělení. Od roku 1991 je v pozici 
vrchní sestry Traumatologického centra (TC). „Na 
rozvoji traumatologie v Ostravě měli velkou záslu-
hu pánové doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc., jeho 
následovník doc. MUDr. Josef Kopecký, Dr.Sc., 
a doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. A právě pod 
vedením docenta Plevy vzniklo v jedenadevadesá-
tém roce malé samostatné TC ve staré nemocnici 
v Ostravě-Zábřehu. Mělo pouze 10 standardních 
lůžek s intenzivní péče byla poskytována v rám-
ci chirurgie. I přes tyto velmi skromné podmínky 
jsme ale poskytovali péči na vysoké úrovni. Zlom 
nastal o tři roky později, kdy jsme se přestěhovali 
do nové budovy v Porubě a traumatologické cent-
rum zažilo svůj první boom. Najednou jsme získali 
6 intenzivních lůžek, 30 standardních, zajišťovali 
jsme provoz akutního příjmu. Nebyla to jednodu-
chá doba. Potýkali jsme se nemalými problémy, 
které souvisely s neznalostí prostoru, s nedosta-

tečným vybavením, s nárůstem personálu, u ně-
hož se zvyšovaly nároky na odbornost, a s dalšími 
drobnostmi, které jsme museli řešit doslova za 
pochodu,“ popisuje rozmach traumatologie jeho 
vrchní sestra. Další rozšíření přišlo v roce 2002, 
kdy přibylo 30 lůžek pro léčbu pacientů s infektem, 
v roce 2007 pak FNO obhájila statut traumacent-
ra. „V současné době je TC vysoce specializova-
né pracoviště vybavené moderní technikou, která 
umožňuje ošetřování nejen polytraumat, ale i kon-
četinových a dutinových poranění v nepřetržitém 
provozu. Součástí je i oddělení pro léčbu kostního 
infektu. Ročně zde provedeme  zhruba 2300 ope-
rací a z toho 940 akutních. Velmi významnou sou-
částí TC je sportovní traumatologie, která zajišťuje 
léčebně-preventivní péči vrcholových sportovců,“ 
konstatuje Bc. Berková, která v roce 2001 dokon-
čila bakalářské studium na Ostravské univerzitě. 
Pravidelná školení, kurzy a semináře však nejen ji, 
ale i 50 zdravotních sester a 12 sanitářů TC, pro-
vázejí neustále. Jednou z velkých akcí centra je  
i traumatologické sympozium v Rožnově. „Sys-
tém vzdělávání se v posledních letech výrazně 
změnil a k nám už přicházejí sestry bakalářky nebo 
diplomovaní specialisté. Přesto si moc přeji, aby 
sestra zůstala sestrou především pro pacienta, 
ne pouze specialistkou na hromadu dokumenta-
ce. Občas mám pocit, že za těmi stohy papírů se 
nám pacienti nějak ztrácejí,“ dodává na závěr paní 
Mirka, která od roku 2003 má na starosti také sle-
dování a prevenci pádů pacientů v celé FNO.

- hal -

Dětská sestra musí být vnímavá, vstřícná a velmi 
empatická
Klinika dětského lékařství má čtyři primariáty - Od-
dělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, 
Oddělení hematologie a hematoonkologie, Od-
dělení lůžkové a ambulantní péče a od letošního 
ledna i Oddělení prenatální a dětské kardiologie, 
které vyšetřuje i budoucí maminky. Součástí Klini-
ky dětského lékařství je i 14 odborných ambulancí, 
v nichž jsou sledovány děti chronicky nemocné, 
např. alergici, revmatici, diabetici, endokrinologičtí 
pacienti a také děti s jinými diagnózami ve věku od  
1 měsíce do 18 let. Na celé klinice slouží celkem 
103 sester a 18 sanitářů pod vedením vrchní sestry 
Katiny Svěchovské, která do FNO nastoupila hned 
po dostudování SZŠ v Opavě jako dětská sestra. 
„Tenkrát bylo dětské oddělení v Ostravě-Zábřehu, 
pracovala jsem zde až do roku 1994 postupně na 
všech odděleních od kojeneckého přes batolata, 
velké děti, JIP až po hematoonkologické. Z prá-
ce na posledním zmíněném oddělení jsem měla 
největší respekt. Paradoxně to byla nejzajímavější 
a nejkrásnější praxe, navíc jsem zde získala velmi 
cenné zkušenosti z oboru,“ vzpomíná paní Katina. 
„V roce 1995 jsem se stala staniční sestrou JIRP 
(jednotky intenzivní a resuscitační péče). Neměla 
jsem z této pozice velkou radost, práce u lůžka 
dětských pacientů mi vyhovovala. Na druhou stra-
nu jsem získala díky stálým ranním směnám více 
času pro rodinu,“ pokračuje paní Svěchovská, kte-
rá si v průběhu let udělala dvě specializační studia 
a v roce 2008 se stala vrchní sestrou OPRIP (Od-
dělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče). 
O rok později, kdy došlo ke sloučení OPRIP a Kli-

niky dětského lékařství, pak byla 
jmenována vrchní sestrou celé 
kliniky. Dnes pokračuje v bakalář-
ském studiu na Slezské univerzitě 
v Opavě. „Specializační vzdělává-
ní a vysokoškolské studium je pro 
současné zdravotní sestry téměř 
nezbytností, což je vidět i na naší 
klinice, kde zhruba 30 sester má 
vysokoškolské vzdělání, velké 
procento sester má specializaci 
v oborech ARIP a Ošetřovatelská 
péče v pediatrii, další sestry se při 
zaměstnání vzdělávají. Některé  
z nich vyučují na vysokých ško-
lách, vedou odborné praxe  stu-
dentů, a to i zahraničních. A to vše zvládají mimo 
svou každodenní práci, která na dětské klinice má 
svá specifika. Dětský pacient potřebuje v každém 
věku jiný přístup. Sestry musejí být velmi vníma-
vé, vstřícné a empatické, protože malí pacienti 
mnohdy ani neumí své požadavky vyjádřit. Navíc 
jsou sestřičky pod drobnohledem rodičů, což také 
práci neusnadňuje. Rodiče mají logicky o své rato-
lesti obrovský strach a bedlivě sledují každý pohyb 
sestry,“ dodává vrchní sestra Kliniky dětského 
lékařství. V roce 1999 byla klinika  přestěhována 
do nově rekonstruované budovy. Dnes disponuje 
moderním vybavením na všech pracovištích od 
resuscitační péče přes standardní oddělení až po 
dětskou dialyzační jednotku, která slouží dětem 
do 18 let z celé severní Moravy. V budoucnu se 

Do FNO nastoupila omylem a zůstala dalších 30 let…

plánuje zřízení endoskopického sálku pro drobné 
výkony, tak by se snížil počet převozů dětí na nej-
různější vyšetření a zákroky na monoblok. Díky 
štědrosti mnoha sponzorů jsou společné prostory 
a herny na jednotlivých odděleních dětské kliniky 
velmi pěkně vybaveny, se spoustou hraček, které 
si děti mohou i odnést domů. Léčba malých paci-
entů však obnáší i další povinnosti… „Děti se po-
třebují odreagovat, pohrát si, pobavit se. A to vše 
umí zajistit naše sestřička Míša, která je herním 
terapeutem, psychologem i sociálním pracovní-
kem v jednom. Díky ní zde děti mají krásné miku-
lášské i vánoční besídky, slaví dětský den, přijíždě-
jí sem za nimi nejrůznější divadla, klauni a další. Je 
to velmi důležitá a neodmyslitelná součást léčby 
našich dětí…“
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Od 26. června do 23. červen-
ce bude Galerie Ametyst pat-
řit olejomalbám malíře MUDr. 
Luďka Šmída, který léta působil 
v této nemocnici jako rentgeno-
log. „Malování je mým velkým 
koníčkem  již od mládí. Je to 
taková rodinná tradice. Maloval 
dědeček, tatínek, strejda a tak 
jsem to zkusil i já a chytlo mě 
to,“ vzpomíná na své malířské 
začátky pan Šmíd, který v rámci 
prodejní výstavy představí ná-
vštěvníkům galerie zhruba 30 až 
35 svých děl. „Námětem větši-
ny mých impresionistických ob-
razů je krajina a příroda, kterou 
zobrazuji za různých světelných 
podmínek a atmosférických 
jevů. Ústředním motivem jsou 
Beskydy, které miluji odjakživa 
a zahlédnete je na většině mých 
děl,“ dodává pan Šmíd, který vy-
stavuje v Galerii Ametyst popr-
vé. Dříve však již jeho díla mohli 
vidět lidé například na výstavách 
ve Zlíně nebo v Uherském Hra-
dišti, kde právě v těchto dnech 
vystavuje i syn pana Šmída 
Zdeněk, který se stal sochařem. 
Holt jablko nikdy nepadá daleko 
od stromu. Umělecké nadání se 
v této rodině dědí z generace na 
generaci…              - hal-
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V červnu slaví významné životní jubileum 
naši kolegové:   
    
Ing. Pavel Plášek
Mgr. Soňa Skřípalová
Zdeňka Soldánová
Marie Vašíková
Ludmila Hranická
MUDr. Josef Žurek

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

n Prodám menší boxovací pytel červené barvy. 
Cena dohodou. Kontakt: 736 284 620.

n Prodám novostavbu RD 4+1 v Bohuslavicích  
u Hlučína, obytná plocha 120 m2, pozemek 1200 
m2. Dům je částečně podsklepený, podlahové 
vytápění, 2x WC, kuchyň zařízenavestavnými spo-
třebiči, koupelna s vanou a sprchovým koutem, 
oboustranný krb. Cena 3 200 000 Kč, rychlé jed-
nání sleva. Kontakt 608 475 758.

n Pronajmu nezařízený byt 2+1 menších rozměrů, 
Ostrava-Poruba, Moyzesova ulice. Dlouhodobě. 
Cena dohodou. Kontakt: 604 182 546.

n Prodám útulný byt 3+1 v osobním vlastnictví  
v Ostravě-Porubě. Dům je po revitalizaci, byt po 
celkové rekonstrukci. Luxusní koupelna s vířivou 
vanou, klidná lokalita. Nájem 3700 Kč/měsíc, cena  
1 100 000 Kč (cena k jednání). Kontakt: 775 342 123. 

Inzerce zdarma

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

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

Olejomalby Beskyd v Galerii Ametyst

Poděkování studentům
Dne 11. května 2011 nás oslovila Mgr. Lenka Ale-
šová z Mendlova gymnázia v Opavě, která u nás 
měla v roce 2006 hospitalizované dítě. Studenti  
1. ročníku gymnázia uspořádali sbírku, ve kte-
ré vybrali zhruba 3500 Kč, a za vybrané peníze 
nakoupili plátěné šité hračky z Charity Opava. 
Kromě toho, že jimi potěšili naše malé pacien-
ty, tak podpořili práci postižených lidí a charita-
tivní činnost. Dárky předali zástupci studentů  
v doprovodu paní magistry dětem osobně 26. 
května. Akce potěšila nejen děti, ale i přítomné 
rodiče. Studenti pak byli seznámeni s pracovištěm 
a vyzkoušeli si některé vyšetřovací metody sami 
na sobě. 

Bc. Angelika Remová
vrchní sestra Kliniky dětské neurologie FNO
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