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Vážení čtenáři,
nové číslo našeho časopisu NemMagazín, které právě držíte v rukou, se k vám dostává v době, kdy opět reagujeme na narůstající počty pacientů s koronavirem. Po jarní vlně k nám přes léto zavála vlna optimismu,
kdy se mohlo zdát, že jsme se s touto hrozbou úspěšně vypořádali, nakonec jí však musíme čelit znovu.
Zatímco minulé vydání tohoto magazínu bylo v podstatě celé „covidovým speciálem“, který bilancoval
onu tehdy čerstvě skončenou vlnu, nové číslo přesně odráží dobu, v níž vznikalo. Tedy krátký mezičas
letního nadechnutí, během nějž se nám mimo jiné podařilo otevřít moderní a krásnou novostavbu
ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky, ale také jsme si připomněli témata, jež na několik
jarních měsíců jako by neexistovala. Na následujících stránkách se tak dočtete o zajímavých lidech působících v naší nemocnici, o nových opatřeních a stavebních úpravách majících zlepšit dopravní situaci
v našem areálu či o knize shrnující zkušenosti maminky dětí trpících atopickým ekzémem. Protože
však COVID-19 opět zasahuje do našich životů, nechybí ani informace k provozu naší nemocnice v této
mimořádné době, k režimu odběrů a testování ve FN Olomouc a další praktické rady.
Všem nám přeji pevné zdraví. Buďme na sebe, prosím, opatrní a k sobě ohleduplní a věřme si!
Jak se vyvíjí COVID situace ve Fakultní nemocnici Olomouc?
Sledujte vyjádření ředitele Romana Havlíka na našem YouTube kanálu.
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Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746
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Téma: Pavilon HOK 
Příběh pacienta
1+kk včetně kompletního vybavení
Kryštof Novotný, tel.: 774 322 464

ZLATÉ TERASY

Mezi mezi městem a přírodou
Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

GREEN WALL TOMKOVA

Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746
DACHI REALITY, s.r.o.
Ztracená 34, 779 00 Olomouc
tel.: 800 154 723 | gsm: 775 322 442 | dachi@dachi.cz
www.dachi.cz

Ilona Rikl, tel.: 773 017 017

Nemovitosti úspěšně prodáváme již 28 let.
Máme nejširší nabídku v Olomouci a okolí.
Stará se o Vás tým 20 odborníků.
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COVID servis

COVID-19:
Praktické informace
NemMagazín, který právě držíte v rukou, vychází v listopadu, v době
vrcholící druhé vlny koronavirové epidemie. Proto považujeme za nezbytné
zopakovat praktické informace, které nám pomohou se s onemocněním a jeho
nekontrolovaným, komunitním šířením rychleji vypořádat. V následujícím
servisu najdete informace o náležitostech a průběhu odběru vzorků ve Fakultní
nemocnici Olomouc, doporučení pro snazší identifikaci onemocnění či rady,
jak na COVID-19 vyzrát, ale také naše prosby směrem k veřejnosti - jednak pro
případné dárce plazmy, jednak pro zdravotníky, kteří by naší nemocnici mohli
pomoci v době, kdy je nemalá část personálu v izolaci či karanténě.
Podrobné a aktuální informace o dění ve FN Olomouc v době epidemie
COVID-19 najdete na webu covid.fnol.cz. Další rady, doporučení
a statistiky zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR na stránkách
koronavirus.mzcr.cz.

Informace k odběrům vzorků
pro vyšetření COVID-19

Odběry vzorků pro vyšetření
COVID-19 probíhají ve FN Olomouc
v budově F. Jak indikovaní pacienti, tak
samoplátci mohou k odběru pouze po
objednání formou online formuláře.
Odkazy na rezervační formuláře najdete na webu covid.fnol.cz.
Před samotným odběrem je nutná
registrace přímo na odběrovém místě.
Registrovat se musí všichni příchozí,
tedy jak ti, které k vyšetření poslal lékař
či krajská hygienická stanice, tak i samoplátci, kteří si již předtím rezervovali
termín odběru on-line. Bez registrace
nemůže být odběr uskutečněn. K registračnímu místu vás navedou směrovky
u odběrové místnosti.
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Budova F, Fakultní nemocnice Olomouc
Mapu celého areálu najdete na přebalu
časopisu.

Indikovaní pacienti (s žádankou)

Odběrové místo na odběr vzorků pro vyšetření COVID-19 najdete v areálu
FN Olomouc. Odběrové místo pro indikované případy je v provozu v následujícím režimu:
- pondělí – pátek: 6.30 – 12.00
a 15.00 – 19.00
- sobota, neděle: 12.30 – 19.00
- v provozní době může docházet ke změnám, sledujte web covid.fnol.cz
K odběrům budou přijímáni lidé s žádankou od praktického lékaře (papírovou,
naskenovanou v SMS nebo odeslanou praktickým lékařem na e-mail
odberstan@fnol.cz) či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama
informovat odběrové místo.
Žádáme všechny, kdo jsou odesláni do Fakultní nemocnice Olomouc k odběru
na vyšetření na COVID-19, aby směřovali výhradně na odběrové místo. Na jiných
místech ve FN Olomouc a v jiném čase není vyšetření možné. Děkujeme za pochopení.

NemMagazín

Samoplátci

Cena vyšetření je souladu s Věstníkem MZ ČR č. 6/2020 1756 Kč. Administrativní
poplatek za vyšetření činí 250 Kč. Platba je možná pouze bezhotovostně prostřednictvím platební karty na platebním terminálu na odběrovém místě.
Vyšetření ve FN Olomouc je možné pouze po objednání formou online formuláře.
Provozní doba odběrového místa pro samoplátce:
- pondělí – pátek: 12.30 – 15.00
- sobota, neděle: 6.30 – 12.00
- v provozní době může docházet ke změnám, sledujte web covid.fnol.cz
Zájemce musí být zdráv (bez příznaků onemocnění COVID-19), nesmí být v karanténě (z důvodu kontaktu s onemocněním COVID-19) a v poslední době neměl rizikový
kontakt s pozitivní osobou.
Po příchodu na odběrové místo vyplní zájemce Žádost o zaslání „Lékařského potvrzení“ o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2, formulář žádosti je dostupný na
webu covid.fnol.cz nebo na odběrovém místě. Následně s administrativní pracovnicí
u registrace vyplní další nezbytné údaje.
Vzhledem k enormnímu nárůstu počtu vyžádaných vyšetření u indikovaných pacientů se může stát, že nebude přesně dodržen termín odběru rezervovaný samoplátci.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
V případě pozitivního i negativního výsledku vyšetření dostanete SMS do 36 hodin
od odběru.
V případě pozitivního výsledku vyšetření kontaktujte svého praktického lékaře
a dodržujte izolační opatření.
Lékařské potvrzení bude dostupné ke stažení do 36 hodin po odběru na adrese
covidlab.cz po zadání rodného čísla a přístupového kódu, který obdržíte v SMS.

Důležité kontakty

- Informace k odběru - odběrové místo
FN Olomouc: 739 598 026 (8.30 – 14.30,
sobota: 8.30 – 11.30).
- V případě hromadné firemní objednávky kontaktujte Bc. Petru Štefanovou
na tel. 588 445 294 nebo e-mailové
adrese Petra.Stefanova@fnol.cz, která
s vámi podrobnosti objednávky projedná.
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COVID-19

Chřipka

- nakažlivé onemocnění způsobené novým koronavirem
- inkubační doba je 2 – 14 dnů, nejčastěji 5 – 6 dnů
- vyvolává především onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí

- nakažlivé onemocnění způsobené virem chřipky
- inkubační doba je 1 – 3 dny
- začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí svalů a kloubů,
později přistupuje suchý dráždivý kašel

Nejčastější příznaky

Nejčastější příznaky

horečka (38,8° C)

zvýšená teplota (37,5° C)

horečka (38,8° C)

únava

obtížné dýchání
bolest svalů
bolest v krku
ztráta chuti
svědivá vyrážka
bolest kloubů
zánět spojivek
ztráta čichu
covidové prsty
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zimnice

suchý kašel

další informace najdete
na webové adrese
koronavirus.mzcr.cz

Časté příznaky

Jak nám
můžete
pomoci?

únava

suchý kašel

bolest hlavy

schvácenost

bolest svalů

bolest kloubů

bolest hlavy

Méně časté příznaky
průjem
závraťě
rýma

Závažné příznaky

Časté příznaky

závažná dušnost
bolest na hrudi
tlak na hrudi
ztráta řeči
ztráta pohybu
zmatenost
vykašlávání krve
selhávání ledvin

bolest v krku
rýma
nechutenství
bolestivý pohyb očních bulbů, bolest za očima

Méně časté příznaky
průjem
závraťě
zvracení

NemMagazín

Závažné příznaky
závažná dušnost
bolest na hrudi
tlak na hrudi

Vyléčili jste se z koronaviru?
Vaše plazma může zachránit
životy

Pokud jste úspěšně překonali onemocnění COVID-19, po uplynutí 14 dnů od
ukončení karantény byste právě vy
mohli prospět jiným nemocným a pravděpodobně i zachránit lidské životy. Pokud jste měli v průběhu nemoci příznaky, jako jsou teplota přes 37,3° C, bolesti
hlavy, suchý kašel, dušnost, zažívací
obtíže, ztrátu čichu, ztrátu chuti nebo
jiné příznaky, vytvořili jste si protilátky
proti COVID-19. Vaše plazma tyto protilátky nyní obsahuje, a pokud byste se
rozhodli ji darovat, zásadním způsobem
byste pomohli jejím příjemcům.
Bližší informace o dárcovství a odpověď na otázku, jste-li vhodným dárcem,
najdete na našich webových stránkách
transfuzka.fnol.cz.
Děkujeme předem za pomoc!

Hledáme dobrovolníky z řad zdravotníků. Pomůžete?
Fakultní nemocnice Olomouc přijme
dobrovolníky z řad zdravotníků (lékařů i nelékařů) na výpomoc v současné
epidemiologické situaci. Uvítáme pomoc
formou dohody o pracovní činnosti.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím
kontaktního formuláře, který naleznete
na webových stránkách covid.fnol.cz. Dle
aktuálních potřeb vás budeme kontaktovat. V případě potřeby můžete kontaktovat Personální úsek FN Olomouc.
Děkujeme předem za vaši ochotu pomoci!
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V Olomouci diskutovali
spondylochirurgičtí
odborníci z celé ČR

Profesoru Ehrmannovi
blahopřáli k jubileu
Zcela výjimečný byl Přednáškový večer Spolku lékařů
v Olomouci, který se konal 23. 9. 2020 v přednáškové místnosti II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické
FN Olomouc. Setkání totiž bylo dedikováno významnému
českému gastroenterologovi a hepatologovi, prof. MUDr.
Jiřímu Ehrmannovi, CSc., a to při příležitosti jeho významného životního jubilea. Emeritnímu přednostovi II. interní
kliniky vzdaly hold desítky kolegyň a kolegů lékařského
stavu i současných spolupracovníků.
Blahopřání se držiteli Zlaté medaile Jana Evangelisty
Purkyně a dalších významných ocenění dostalo nejen od
současného přednosty II. interní kliniky doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., ale také děkana LF UP prof. MUDr. Josefa
Zadražila, CSc. a předsedy Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.
„Pocházím z tradičního, konzervativního prostředí, jsem
stále hluboce věřící člověk a jsem přesvědčen, že člověk by
měl zůstat věrný své cestě, a to i přes překážky, které se na cestě objeví. Vaše hojná účast je pro mě potvrzením, že toto mé
přesvědčení je správné, a to přesto, že překážek na mé nebylo
málo. Děkuji vám,“ neskrýval dojetí profesor Ehrmann.

Firma U plus U věnovala
více než milion korun
Velké překvapení nachystal na závěr desáté Olomoucké
fotbalové školy generální partner projektu, jednatel společnosti U plus U Lukáš Urbanec. Nic netušícímu publiku
tvořenému rodinami 116 malých účastníků fotbalové
školy nejdříve vysvětlil, že holky a kluci dostali lístečky,
na které měli za úkol napsat jakékoliv číslo od 500 do
1000, aniž věděli proč. Jen on věděl, že tato čísla převede na finanční dar, který věnuje Dětské klinice Fakultní
nemocnice Olomouc. Nezůstalo však jen u součtu čísel
napsaných dětmi, další cifry připsali čtyři hlavní organizátoři školy a manželka Lukáše Urbance. A aby toho
nebylo málo, výslednou sumu 123 119 korun znásobil pan
Urbanec desetkrát. Ve výsledku to znamená, že společnost U plus U přislíbila, že v následujících deseti letech
věnuje na péči o malé pacienty celkem 1 231 190 korun!
„Nedávno mi tragicky zahynul devatenáctiletý syn a já
sám jsem pět let na vozíku. Není nic důležitějšího než
zdraví a rodina,“ vysvětlil motivaci k daru Lukáš Urbanec.
„Je to skutečně obrovský dar pro naše pacienty, kteří často
nemůžou vůbec nic, jsou na dlouhou dobu připoutaní na
lůžko. Mnohokrát za něj děkujeme. Tyto finanční prostředky využijeme k tomu, abychom dětem maximálně zpříjemnili pobyt v nemocnici,“ řekla přednostka Dětské kliniky
FN Olomouc prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., která
symbolický šek převzala.
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Ve dnech 20. – 22. 9. 2020 uspořádala Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP ve spolupráci s Českou
spondylochirurgickou společností a firmou BOS XVIII.
kongres České spondylochirurgické společnosti. Program
nejvýznamnější domácí akce pro páteřní chirurgy, tedy
neurochirurgy, ortopedy a traumatology, je určen jak
pro lékaře, tak pro sestry. V lékařské sekci bylo prezentováno 52 přednášek. Nosnými tématy byly poranění,
degenerativní onemocnění a nádory páteře, doplněné
o méně častá témata vědecko-výzkumných projektů nebo
soudně-znaleckou problematiku. Sesterská sekce byla
zaměřena na nové trendy ve spondylochirurgii a obsahovala 30 přednášek.
Akci podpořili záštitou FN Olomouc, Lékařská fakulta
UP v Olomouci, město Olomouc a Olomoucký kraj a osobně účastí ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík,
Ph.D., a děkan LF UP v Olomouci prof. MUDr. Josef
Zadražil, CSc. „Přes těžkou dobu pokračující pandemie
COVID-19 a při dodržení všech protiepidemických opatření a omezení se kongres vydařil a účast byla nadprůměrná. Naše pozvání přijalo více než 150 lékařů a sester,
kteří kongres hodnotili pozitivně jak po stránce odborné,
organizační, tak společenské,“ uvedl přednosta Neurochirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP prof. MUDr. Lumír
Hrabálek, Ph.D.

Na Dětské klinice
modernizují JIRP
Rozsáhlé stavební úpravy probíhají začátku října
na Dětské klinice. Jejich výsledkem bude modernizace
jednotky intenzivní a resuscitační péče a současně její
přestěhování ze 7. nadzemního podlaží do 2. nadzemního
podlaží. Oddělení, kde zdravotníci pečují o malé pacienty v kritickém stavu, vážně nemocné děti, děti trpící
chronickými chorobami, po nejrůznějších úrazech a operacích, bude po rekonstrukci plně odpovídat aktuálním
požadavkům na moderní péči o dětské pacienty. Náklady
na úpravy nepřesáhnou 54 milionů Kč bez DPH. Hotovou
práci odevzdají stavebníci v září 2021.

NemMagazín

Nový vjezd do areálu
Několik desítek metrů nad stávajícím hlavním vjezdem
do areálu Fakultní nemocnice Olomouc ve Hněvotínské
ulici začali stavebníci koncem června letošního roku budovat vjezd nový. Má odlehčit přetížené dopravě v blízkosti
frekventované křižovatky s čtyřproudým průtahem města
a zklidnit dopravní situaci uvnitř nemocnice.
„Stejně jako většina velkých měst se i Olomouc a také
areál naší nemocnice potýká se stále houstnoucí dopravou
a rostoucími požadavky na počet parkovacích míst. Jedním
z opatření, kterými se snažíme na tento trend zareagovat, je
právě vybudování nového vjezdu s přilehlými odstavnými
plochami, čímž dojde k přímému propojení Hněvotínské
ulice a centrálního nemocničního parkoviště a rozvolnění provozu v této exponované lokalitě,“ říká ředitel FN
Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Součástí prací
je vybudování nového vstupu pro chodce a vjezdu pro automobily do areálu nemocnice včetně veřejného osvětlení,
odvodnění komunikace s akumulačním objektem a rozšíření vjezdového systému pro ovládání závor vjezdu a výjezdu.
Náklady na nový vjezd činí ze strany olomoucké fakultní
nemocnice zhruba 11,3 milionu korun bez DPH. Na projektu se podílí také město Olomouc, které do úprav vkládá
částku ve výši téměř 4 miliony korun. Pokud vše půjde
podle plánu, hotovo by mělo být na konci listopadu.
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Oddělení šestinedělí má
nové koupelny
Máme hotovo ve všech dvanácti pokojích, hlásí z Oddělení šestinedělí Porodnicko-gynekologické kliniky FN
Olomouc. Po zhruba měsíci zde na sklonku září dokončili rekonstrukci koupelen, toalet a vzduchotechniky ve
zbývajících pěti pokojích, které neupravili v loňském roce.
Maminky tak nyní mohou využívat nejen moderní sanitární zařízení, ale také nové úložné prostory a přebalovací
pulty se zabudovanými vaničkami. Při příležitosti úprav se
pokoje dočkaly také nové výmalby.
Stavební práce v hodnotě 877 tisíc Kč bez DPH probíhaly
za částečně omezeného provozu a maminky a pacientky
kliniky tak byly nuceny se vyrovnat se sníženým komfortem. „Všem maminkám i jejich blízkým se zpětně omlouváme. Doufáme ale, že se na nás nebudou zlobit, protože
chceme, aby se u nás rodičky s dětmi cítily lépe,“ vysvětluje
přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Vánoční hvězda 2020
Už třiadvacet let může olomoucké sdružení Šance díky
výtěžku z prodeje vánočních hvězd pomáhat na cestě za
zdravím malým pacientům Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zakoupit si pryšec nádherný a přispět tak
ke splnění přání dětí a jejich rodičů zájemci mohou i letos.
Tradiční charitativní akce se uskuteční od 23. listopadu do
12. prosince. Květiny lze koupit nejen v Olomouci, ale také
v řadě dalších měst na Moravě i v Čechách.
Charitativní úsilí pořadatelů sbírky nezmenšuje ani aktuální
pandemie COVID-19: právě naopak, jejich snaha je ještě intenzivnější. „Epidemie má samozřejmě následky zdravotní, ale
přináší také velké komplikace v běžném životě. Vnímáme to
všichni, ovšem malí pacienti a jejich rodiny důsledky nouzového stavu pochopitelně pociťují mnohem výrazněji. Proto má
sbírka letos obzvláště velký smysl a ochota lidí pomoci druhým
je v těchto nelehkých časech enormně důležitá,“ zdůrazňuje
ředitelka pořádající Šance Olomouc o.p.s. Herta Mihálová.
Podrobnosti o sbírce se dozvíte i na webových stránkách
www.vanocnihvezda.eu.

FN Olomouc opravuje část
fortu Tafelberg

Nepopulární, ale přesto velmi cennou „bramborovou“
medaili si z pražského finále soutěže Nejlepší kuchař roku
2020 ve společném stravování přivezla kuchařka Fakultní
nemocnice Olomouc Zuzana Venská. Na svou bezlepkovou
vepřovou pečeni s rozmarýnem, se zelím z červené řepy
s pomerančovou šťávou a karamelem a bramborovým knedlíkem sice od poroty slyšela jen slova chvály, ale nakonec
z toho bylo „jen“ čtvrté místo. „I tak jsem ráda. Zase jsem
načerpala další zkušenosti a příští rok to bude určitě lepší,“
hodnotí odhodlaně Zuzana Venská finálové klání, které se
uskutečnilo od 25. do 27. srpna v pražské Makro Akademii.
V soutěžní části sice Fakultní nemocnici Olomouc
v Praze reprezentovala jen Zuzana Venská, ale doprovázely
ji také vedoucí Provozu stravování FN Olomouc Bc. Ivana
Benešová, DiS. a šéfkuchařka Simona Grigárková. Shodují
se na tom, že cesta to byla velmi inspirativní. „Byly to dny
naplněné kvalitním, moderním a nutričně vyváženým
jídlem, které zaujme i vybíravé strávníky,“ pochvaluje si
Ivana Benešová.
Přestože Zuzana Venská nakonec neskončila „na bedně“,
od účasti v dalším ročníku ji to neodradilo. „Chci ukázat, že
i v podmínkách tak velkého provozu, jako je naše kuchyně,
kde připravujeme denně až čtyři tisíce obědů, se dá vařit
moderně a zároveň chutně,“ říká.

Reduit, tedy vnitřní objekt pevnosti Tafelberg již nemá
dostatečnou kapacitu pro uchování všech dokumentů,
které je nucena ve svém Oddělení centrální spisovny archivovat Fakultní nemocnice Olomouc. Největší zdravotnické
zařízení na střední Moravě se proto pustilo do rekonstrukce jedné z dosud nevyužívaných pevnostních budov.
„Kdybychom množství archivovaných dokumentů převedli na metry, dostali bychom se k číslu více než devět a půl
kilometru. To už je pro nás neúnosné. Jsme proto rádi, že se
pro naše účely podaří zrekonstruovat další část pevnosti,“
říká vedoucí Oddělení centrální spisovny FN Olomouc Mgr.
Lenka Štosová. Cílem rekonstrukce budovy na levém boku
hlavního valu je úprava pěti velkých místností pro účely spisové služby. Oprava čeká i schody a zábradlí. Stavební práce
budou stát bezmála 16 milionů korun bez DPH.

K rezervaci léků stačí
přeposlat eRecept

Univerzitní fakulty
soutěží v darování krve

Další inovaci a zjednodušení pro pacienty připravili
v Lékárně Fakultní nemocnice Olomouc. Individuálně
připravované léky si nyní mohou rezervovat nejen prostřednictvím formuláře na webových stránkách
lekarna.fnol.cz, ale stačí jen přeposlat SMS obdrženou ze
systému eRecept prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo 734 161 674.
„Snažíme se vyjít našim klientům vstříc a cestu k individuálně připravovaným lékům maximálně usnadnit.
Zaznamenali jsme totiž názor, že vyplňování všech
kolonek ve formuláři je příliš zdlouhavé. Nyní tedy bude
stačit, když nám zprávu obsahující kód eReceptu přepošlou na uvedené číslo a nám se informace automaticky
zařadí do rezervací. Na číslo, z nějž byla zpráva zaslaná,
poté budeme pacienta informovat, že má lék připravený
k vyzvednutí,“ vysvětluje vedoucí lékárník FN Olomouc
Mgr. Robert Běhal.

Na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
byl počátkem října oficiálně zahájen Souboj fakult Univerzity Palackého v darování krve. Soutěž s názvem Vyhrň rukáv
na podporu bezplatného dárcovství iniciovali studenti Fakulty zdravotnických věd, přičemž někteří z nich šli rovnou
příkladem a na odběrovém sále si vyhrnuli rukáv.
„Děkuji za vaši smysluplnou aktivitu. Dárců nám ubývá
a každá kapka krve se hodí. A zvlášť teď, kdy nevíme, kolik
dárců nám během nouzového stavu vůbec přijde,“ uvedla
primářka Transfuzního oddělení MUDr. Dana Galuszková,
Ph.D., MBA. Zmínila také, že s počtem hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 roste i poptávka po krevní
plazmě lidí, kteří již touto nemoci prošli.
Souboj, do něhož se mohou zapojit studenti i zaměstnanci všech fakult UP, potrvá celý zimní semestr. Vyvrcholí 21. února tradiční akcí Daruj krev s rektorem.
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Naše vepřová pečeně
uspěla v soutěži

NemMagazín
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Otevřeli jsme nový ambulantní
pavilon Hemato-onkologické kliniky
Zhruba rok a čtvrt trvala stavba nového ambulantního pavilonu Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice
Olomouc. Zářivě bílá moderní budova
v jižní části nemocničního areálu vedle
Dětské kliniky byla slavnostně otevřena
v úterý 22. září 2020. První pacienty zde
přivítali 5. října.

S výstavbou nového pavilonu za
160 milionů korun (z toho cca 63 milionů
pochází z dotačních titulů) se začalo vloni
v březnu. Zhotovitelské firmě OHL ŽS,
a. s. se podařilo předat stavbu zhruba
o měsíc dříve oproti původním plánům.

Autor návrhu

Je to první nemocniční stavba, která je
vyladěná včetně všech technologií jako
pasivní objekt s dotací ze Státního fondu
životního prostředí. Bylo náročné vyrovnat
se s malou světlou výškou při napojování
na stávající budovu, stejně jako s náročnými parametry energetickými. Budova
má retenční střechu na zdržování odtoku
dešťové vody.
autor návrhu
Ing. arch. Adam Rujbr

Adam Rujbr
- autorizovaný architekt ČKA
- absolvent Fakulty architektury VUT
v Brně (1998)
- zakladatel Adam Rujbr Architects
(2004)
- člen České Rady pro šetrné budovy
(2016)
- autor II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc (2018)
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Více informací o budově a o činnosti
Hemato-onkologické kliniky se dozvíte
na webu hok.fnol.cz.

Jako jeden z mála zdravotnických objektů
je pavilon v interiéru doplněn uměleckými díly originálně navrženými přímo na
míru onkologickým pacientům. Artefakty
zdobící interiér pavilonu vznikly v rámci
nadačního projektu Umění léčit, léčba
uměním. „Mají umocnit vyznění celého
prostoru a pomoct snížit či překlenout
stres, který řada pacientů v době léčby
prožívá. Jsem přesvědčen, že pro olomouckou hematologii a hemato-onkologii bude
otevření pavilonu představovat zásadní
mezník jejího dalšího rozvoje,“ vysvětluje
přednosta Hemato-onkologické kliniky FN
Olomouc prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Základní údaje o stavbě
-

03 / 2019 - zahájení stavby
09 / 2020 - slavnostní otevření
4 nadzemní podlaží
2 podzemní podlaží
zastavěná plocha - 887,5 m2
obestavěný prostor - 12 800 m3
užitná plocha - 2115 m2
9 vyšetřoven
5 odběrových míst
výkonová místnost
2 denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků
moderně řešené čekárny s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím sociálním zázemím
výukové prostory s celkovou kapacitou 70 osob
16 parkovacích míst a 1 bezbariérové, z toho 10 + 1 parkovacích stání krytých v 1. PP

Největším pokladem jsou lidé a naše
nemocnice má v tomto ohledu velké štěstí.
Jednou z našich priorit proto je příjemné
prostředí, a to jak pro pacienty, tak pro
náš personál. A to nový pavilon splňuje.
Navíc je šetrný k přírodě. Je jen jedním
z kamínků mozaiky moderního onkologického centra, které by v našem areálu mělo
vzniknout.
ředitel FN Olomouc
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

NemMagazín
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Téma
Jedná se o moderní a funkční architekturu
respektující specifika náročné péče o hemato-onkologického pacienta, jeho potřeby
a náročnost léčebného procesu. Myslím
si dokonce, že naše budova může sloužit
k nastavení nových standardů v ambulantní hemato-onkologické péči. Vzniklo zde
prostředí podporující vysoce specializovanou
práci špičkového zdravotnického týmu včetně takových nezbytných ingrediencí, jako
jsou pozitivní motivace, spokojenost, snížení
stresu a syndromu vyhoření. Výsledkem je
vlídná komunikace a interakce s pacientem,
která má nepopiratelný vliv na kvalitu léčebného procesu.
přednosta Hemato-onkologické
kliniky FN Olomouc
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Vážím si toho, jak se areál rozrůstá a přizpůsobuje představě o moderní nemocnici
vstřícné pro pacienty i personál. Fakultní
nemocnice je pro kraj zárukou rozvoje zdravotnictví a budeme i nadále společně s jejím
vedením usilovat o uskutečnění plánu na
stavbu nové budovy Franze Josefa.
hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk

Mám z budovy velkou radost. Mimo jiné
proto, že projekt počítal i s výukovými prostory, které poslouží pro výchovu a vzdělání
budoucí generace lékařů.
děkan Lékařské fakulty UP
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
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Novostavba II. interní kliniky
FN Olomouc vítězem ekologické
soutěže E.ON Energy Globe

Nejen díky této nové stavbě nebo nedávnému pojmenování ulic v areálu, ale i z toho,
jak nemocnice začala pečovat o květinové
louky, je zřejmé, že se tento rozsáhlý prostor
stále více otevírá městu, stává se jeho součástí. A z toho mám upřímnou radost.
primátor města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Titulem z prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe, která oceňuje energeticky úsporné a k přírodě
šetrné projekty, se může pochlubit novostavba II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Fakultní
nemocnice Olomouc. V rámci slavnostního večera, který se odehrál ve výjimečném prostředí laboratoře vysokého napětí, převzali ocenění za vítězství v kategorii Stavba autor architektonického návrhu Ing. arch. Adam
Rujbr a vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

Klíčové inovace

- Jedna z prvních dokončených budov splňujících přísná pravidla Státního fondu
životního prostředí na dosažení pasivního standardu u veřejné budovy a vůbec první
tohoto typu ve zdravotnictví.
- Speciální trasa potrubní pošty umožňuje nejen odesílání vzorků, ale také doručování
mixu cytostatik pro každého konkrétního klienta přímo z nemocniční lékárny.
- Budova má zelenou retenční střechu na zadržování odtoku dešťové vody.
- Úspěšně provedený test vzduchotěsnosti obálky budovy – tzv. BLOWER TEST.
- Součástí recepce je rotační kartotéka s kapacitou přes 10 000 pacientských karet první takové zařízení ve FN Olomouc.
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„Úspěchu v soutěži oceňující projekty
a nápady, které pomáhají šetřit přírodu
a energie, si osobně velmi vážím. Ve Fakultní nemocnici Olomouc dlouhodobě
dbáme na trvalou udržitelnost a cítíme
zodpovědnost za budoucí generace. Je
to směr, ze kterého určitě nehodláme
ustupovat i do budoucna,“ reagoval na
úspěch v soutěži E.ON Energy Globe ředitel největšího zdravotnického zařízení
na střední Moravě prof. MUDr. Roman
Havlík, Ph.D. Radost měl nejen z toho, že
stavba vzbudila zájem a respekt odborné
veřejnosti, ale především z jejího praktického využití a účelnosti. „Ke spokojenosti všech zúčastněných stran se ve
velmi krátkém čase podařilo skloubit na
jedné straně požadavky zdravotnického
personálu na bezpečné a moderní prostředí, které poskytuje pacientům dnes
již nezbytný komfort, a na straně druhé
ekonomický zřetel, tedy nízké provozní
náklady, a náš dlouhodobý a koncepční
zájem o šetrný přístup k přírodě,“ zdůraznil Roman Havlík.
Ocenění velmi potěšilo také autora architektonického řešení Ing. arch. Adama
Rujbra, který je podepsán i pod novým
ambulantním pavilonem Hematoonkologické kliniky. „Mám z toho velkou
radost. Cenu získala stavba, ale za tou
stojí skvělý tým lidí, od vedení nemocnice, které nám dalo důvěru, přes vedení
klinik, vrchní sestry, tým architektů
a projektantů až po stavební firmu. Ti
všichni mají zásluhu na tom, že vznikla
stavba nadčasová, energeticky pasivní
a šetrná. Šetrná k životnímu prostředí,
ale zároveň přátelská ke svým uživatelům, zdravotníkům a jejich pacientům.
Pro architekta je potěšující vidět, že téma
udržitelnosti a zdravého prostředí budov

foto: Kamil Saliba
a měst obecně se dostává do popředí a že
díky tomuto ocenění můžeme společně
inspirovat i další,“ poukázal architeckt
Rujbr na jeden z hlavních cílů soutěže
E.ON Energy Globe, kterým je propagace
inovativních přístupů k úsporám energií
a ochraně životního prostředí.

foto: E.ON Energy Globe

Do 12. ročníku soutěže E.ON Energy
Globe se přihlásilo 301 projektů. Odborná porota vybírala dva nejlepší počiny
zaměřené na úsporu energií a ochranu
přírody v každé z šesti hlavních kategorií. O vítězi rozhodovala hlasováním
veřejnost.
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Příběh pacienta

Byly to šílené dva roky, vzpomíná
Jana Ligurská na boj s atopickým
ekzémem u svých dětí
Atopický ekzém je jedno z nejčastějších
kožních onemocnění u dětí. Chronický
a svědivý zánět, který bývá většinou alergického původu, postihuje až každého
čtvrtého kojence a deset procent předškoláků. Přestože případů atopického
ekzému propojených s potravinovou
alergií přibývá, nelze říct, že by současně

s tím rostla informovanost veřejnosti.
Možností, návodů a doporučení koluje
sice na internetu mnoho, ale jen málokteré z nich mají pozitivní výsledky. Jana
Ligurská má pět dětí a hned tři z nich
patří mezi dvě procenta těžkých atopiků.
S onemocněním rodina i s pomocí lékařů
bojovala dva roky. A jak učitelka češtiny,

angličtiny a latiny přiznává, byla to doba
fyzicky i psychicky extrémně náročná.
Své bohaté zkušenosti a zážitky shrnula
v knížce Atopický ekzém a potravinové
alergie očima mámy. Její příručka pro
další, podobně se trápící rodiče vznikla ve
spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice Olomouc.

Trápení rodiny Ligurských začalo před
třemi lety, zhruba ve třech měsících věku
jednovaječných dvojčat Kuby a Matýska. „Máme ještě dvě starší dcery, Elišku
a Zuzanku, které kojeneckým ekzémem
netrpěly. Až u kluků jsme zjistili, co je to
opravdu krutý ekzém. Nejdříve se objevily
typické červené fleky na tvářích s pupínky,
v dekoltu a postupně pak na většině těla,“
vzpomíná Jana Ligurská. Celkem rychle
bylo zřejmé, že je to atopický ekzém.
„Nejdřív jsme to řešili s pediatrem při preventivních prohlídkách, mazali krémy na
předpis, změnili prací prášek, ale i tak se
to postupně horšilo. Kůže se pořád dokola
dostávala do zánětu, svědila, mokvala.
Synové se každý den a hlavně v noci i přes
oblečení do krve škrabali.

Nepomohla ani hospitalizace v nemocnici. V období, kdy to bylo hodně zlé, jsem
každého ze synů promazávala nejrůznějšími mastmi a balila rány do obvazů pětkrát
denně a třikrát za noc,“ popisuje období
čirého rodičovského zoufalství.
Nešťastná máma si brzy uvědomila,
že o nemoci svých dětí potřebuje vědět
víc, aby s ní dokázala bojovat a nesesypat
se z toho. „Lékaři se nám sice snažili
pomoci, jak to šlo, ale i tak to bylo těžké.
To byly Kubíčkovi a Matýskovi dva roky
a v postýlce ležela čerstvě narozená
Anežka. Během dvou měsíců se nepěkný
ekzém rozjel i u ní. Potřebovala jsem
co nejvíc informací, abych se s nemocí svých dětí dokázala nějak porvat.
Internet je sice plný všemožných rad, ale
mnohé z nich jsou zcela v rozporu s doporučením lékařů. A v ordinaci není čas
na sáhodlouhé vysvětlování, když je čekárna plná dalších pacientů,“ vysvětluje
a přiznává, že vyzkoušela i slepé uličky.
„Zkoušela jsem na dětech nejrůznější
krémy, oleje, čaje, výtažky z pupenů,
doplňky stravy, prostě všechno, co kdo
poradil. Nic nepomáhalo,“ dodává.
Zčásti pomohlo až alergologické
vyšetření u MUDr. Venduly Látalové na
Dětské klinice FN Olomouc. Díky krevním testům na IgE protilátky se ukázalo,
že synové trpí potravinovými alergiemi
na mléko, vejce a sóju. „Potvrdilo se tím
mé podezření, že ekzém u dětí souvisí

s tím, co já jako kojící matka jím a piju.
Už nějaký čas jsem totiž držela dietu
bez mléka a vajec, protože bylo znát, že
zvlášť po mléčných výrobcích v mém
jídelníčku ekzém u kojených synů opravdu více zrudne. Díky testům v nemocnici
jsem si přestala připadat jako blázen,
který drží bezdůvodně dietu,“ popisuje
první alespoň částečnou úlevu po dlouhých měsících Jana Ligurská.

Atopický ekzém u čtyřměsíčního
Kubíčka.
Foto: archiv Jany Ligurské

Kompletní rodina
Ligruských (2017).
Foto: archiv
Jany Ligurské
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Příběh pacienta
Všechny rizikové potraviny se při
laboratorních testech odhalit nedařilo.
Zbývalo prostě zkoušet, jak bude kůže
dětí reagovat, když některý alergen ze
stravy vyloučí a po čase znovu vrátí
do jídelníčku. „Trvalo to dlouho, ale
nakonec to zabralo. Pokožka dětí se pak
začala neuvěřitelně rychle uzdravovat.
Kubíček, Matýsek a Anežka sice nyní
musí dodržovat dietu, ale díky tomu
ustoupilo to šílené svědění a zarudlá
kůže,“ neskrývá nadšení Jana Ligurská.
Alergeny jsou přitom individuální.
Všechny tři děti sice nesnesou kravské
mléko, vejce a pšenici, ale kluci k tomu
navíc nemohou ani ryby, ořechy, mák,
sezam, Kuba netoleruje ani hovězí
maso, rajčata, papriky, citrusy a kakao
a nejmladší Anežka nejí navíc med. Přes
dlouhý výčet toho, co děti nemohou, si
teď Ligurští konečně žijí jako spokojená
rodina. „Jen na výlety si vozíme všechno
jídlo s sebou. Ale to nám nevadí, už jsme
si zvykli,“ usmívá se nyní již spokojená
maminka.
Zážitky, vzpomínky, deníkové zápisy,
ale také recepty publikuje Jana Ligurská
na blogu ocimamamy.cz a vzhledem
k tomu, že rodičů dětí s atopickým
ekzémem přibývá, rozhodla se o své
zkušenosti podělit také v knížce Atopický ekzém a potravinové alergie očima
mámy, kterou nedávno vydalo nakladatelství Pointa. Na bezmála třech stech
stranách předkládá maximum ověřených informací o příčinách atopického
ekzému a jeho léčbě. Čtenáři se dozvědí,
kde všude hledat spouštěče ekzému a jak
je odhalit pomocí eliminačně-expoziční
diety. Zjistí, v čem může pomoci pediatr,
dermatolog a alergolog. To všechno viděno očima mámy, která má jen jedny ruce
a jedny nervy, která víc než stohy receptů
do lékárny potřebuje povzbudit, že bude
líp. Během četby proto prožijete i kus
života se sedmičlennou rodinou Ligurských. Některé situace jsou úsměvné, některé dojemné a při některých tuhne krev
v žilách – to když u dětí několikrát došlo
k anafylaktické reakci na nové potraviny.
Každopádně u čtení se nudit rozhodně
nebudete. „Kniha je krásně napsaná.
Jedná se v podstatě o odbornou publikaci napsanou jazykem srozumitelným
i nezdravotníkům. Bude neocenitelným

pomocníkem nejen pro ženy s podobně
nemocnými dětmi, ale i pro lékaře a sestřičky. Myslím si, že je úžasné, co paní
Ligurská k tomuto tématu vypracovala
a spoustě lidem by to jistě usnadnilo péči
o děti s podobnými obtížemi,“ hodnotí
knížku alergoložka MUDr. Vendula Látalová z Dětské kliniky FN Olomouc, do jejíž
ordinace Jana Ligurská s dětmi chodí.

MUDr. Látalová společně s prof.
MUDr. Františkem Kopřivou, Ph.D. knihu také recenzovali. Věcnou správnost
textu z pohledu dermatologie zkontrolovala MUDr. Lucie Hanáková z Kožní
ambulance Nemocnice Přerov. Kniha
je k dostání v e-shopech i kamenných
knihkupectvích.

VYLÉČILI JSTE SE
Z KORONAVIRU?
VAŠE PLAZMA
MŮŽE ZACHRÁNIT
ŽIVOTY!
VÍCE NA STRANĚ 7 A NA TRANSFUZKA.FNOL.CZ

Jana Ligurská s dětmi (2019).
Foto: archiv Jany Ligurské
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Rozhovor

Jaroslav Vomáčka:
Fakulta zdravotnických věd
je již zavedená, studenty si vybírá
Fakulta zdravotnických věd (FZV) si jako nejmladší z fakult Univerzity Palackého v Olomouci předloni připomněla desáté výročí svého vzniku. Z toho sedm let (2013 – 2019) stál v jejím čele doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA. Vedle Lékařské fakulty je FZV největším a nejvýznamnějším „dodavatelem“ zaměstnanců a odborníků pro Fakultní nemocnici Olomouc, přičemž všechny tři instituce jsou vzájemně v úzkém pracovním
i přátelském sepětí. „Máme stoprocentní zaměstnanost našich absolventů, což se ve vysokoškolském prostředí
dá považovat za unikát,“ hrdě hlásí Jaroslav Vomáčka, jenž nadále působí na Fakultě zdravotnických věd jako
přednosta Ústavu radiologických metod.
Fakulta zdravotnických věd je součástí Univerzity Palackého v Olomouci
již tucet let. Co tato instituce znamená pro vás?
Dá se říct, že jsem s ní spjatý od jejího
počátku. Nejprve jako přednosta ústavu, poté jako děkan a nyní znovu jako
přednosta. V období, kdy jsem fakultu
vedl, se FZV významně rozšířila a nyní
se počet jejích studentů blíží tisícovce. V rámci „zavedených“ kamenných
univerzit jsme unikátní fakulta, vlastně
jediná, která je zaměřena čistě na
nelékařské zdravotnické obory. Stále
jsme sice nejmladší a nejmenší fakultou olomoucké univerzity, zároveň už
ale také zavedenou a renomovanou.
Dlouhodobě vykazujeme stoprocentní

zaměstnanost našich absolventů, což
je také unikát. Klíčové v naší činnosti
jsou tradiční obory, tedy ošetřovatelství,
porodnictví, radiologie a fyzioterapie,
ale zároveň otevíráme také obory nové,
o něž je velký zájem.
Můžete je alespoň stručně představit?
Na fyzioterapii, o níž je v rámci naší
fakulty vůbec největší zájem, navazuje nový obor Ergoterapie. Je velmi
potřebný, protože reaguje na potřeby
společnosti v podmínkách postupného
stárnutí populace. Další novinkou je
obor Zdravotnický záchranář, který lze
nyní studovat pouze na vysoké škole. My
jej otevírali prozíravě ještě v době, kdy

to šlo i v rámci středoškolských studií.
A nesmíme zapomenout ani na „manažerský“ obor Ekonomika v řízení, jenž se
otevřel nově letos.
Máte i nové obory, jež jsou v českém
vysokém školství unikátní. Které to
jsou?
Je to tak. Otevřeli jsme dva magisterské obory, které lze v České republice
studovat jen na naší fakultě. První
z nich je Intenzivní péče v porodní asistenci a druhý Zobrazovací technologie
v radiodiagnostice. K tomuto druhému
oboru se hlásím já osobně, je skutečně
unikátní, a to nejen u nás. Například
v Austrálii se dá studovat pouze na
dvou vysokých školách.

Fakulta zdravotnických věd

Vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Je nejmladší fakultou olomoucké univerzity.
Fakulta v době vzniku měla šest ústavů, nyní
ji tvoří osm ústavů a pracovišť.
Jsou to:
Ústav klinické rehabilitace
Ústav ošetřovatelství
Ústav porodní asistence
Ústav radiologických metod
Ústav společenských a humanitních věd
Ústav zdravotnického managementu
Ústav pro studium odborných předmětů
a praktických dovedností
Centrum vědy a výzkumu
Fakulta zdravotnických věd nabízí bakalářské, navazující magisterské studijní programy a doktorský studijní program.
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A co stále vyhledávanější cizojazyčné
obory?
Už letos budeme nabírat studenty do
nového oboru Physiotherapy, což je anglický studijní bakalářský program na
čtyři roky. Je to důležité v rámci internacionalizace naší školy, říkáme tím jasně,
že chceme do světa velkých univerzit.
Na tento obor již máme akreditaci
a naše ekonomy jistě potěší, že se jedná
o placený studijní program.(úsměv)
Existuje na vaší fakultě nějaký obor,
který by svým studijním obsahem
reagoval na současnou koronavirovou
krizi?
Ano. Jsme v České republice jediní, kdo v této chvíli akredituje a chce
otevřít velmi důležitý studijní program
Ochrana a podpora zdraví. Již příští
rok chceme přijímat první studenty,
budoucí „asistenty ochrany a podpory
veřejného zdraví“. Zakreditovat obor
není vůbec nic snadného. V minulosti
například bylo nezbytné, a jako děkan
jsem na tom intenzivně pracoval, sehnat habilitovaného garanta. Důležitost
tohoto programu se však ukázala právě
v době koronavirové epidemie, kdy
se v plné nahotě odhalil nedostatek
odborných pracovníků v epidemiologii, hygieně a prevenci. Ve světě se
postupně objevují a nepochybně budou
objevovat nové pandemie, ale odborníci nejsou a zejména epidemiologové
požadují navýšení počtu pracovníků.
Jsem přesvědčen, že i stát bude mít zájem, abychom na tento obor nabrali co
nejvíce studentů. Zajímavě se pak jeví
také spolupráce s Lékařskou fakultou
Univerzity Palackého, která má akreditovaný navazující magisterský studijní
program Veřejné zdraví, a tyto dva
obory se velmi dobře doplňují.
Fakultu zdravotnických věd jste z pozice děkana vedl sedm let. Co vás na
jejím současném vývoji těší nejvíc?
Asi to, že jsme už nyní po dvanácti
letech existence považováni za výběrovou fakultu. Na zájemce o studium u nás
tedy smíme klást opravdu velké nároky
a můžu říct, že studenty máme skutečně
dobré. A již jsem zmiňoval stoprocentní
zaměstnanost našich absolventů, což
vidíme prakticky na všech našich studijních oborech. O všechny absolventy FZV
je totiž čím dal větší zájem.

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka Ph.D., MBA (*1956)

lékař a vysokoškolský pedagog
vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1981)
postgraduální studium Ph.D. na LF UP v Olomouci (1999)
habilitační řízení na LF UP v Olomouci (2003, doc.)
Zaměstnání, aktivity:
od roku 1981 až doposud pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (Radiologická
klinika)
2003 – 2007 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
člen vědeckých rad na LF a FZV UP, Vědecké rady UP v Olomouci (dosud)
odborník Národního akreditačního úřadu, člen Evropské radiologické společnosti
v minulosti extraligový házenkář a juniorský mistr Československa v házené
bydlí v Nové Vsi u Litovle
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Lidé v nemocnici

Stanislav Mikiska: Některé dívky,
které jsem vozil, už jsou babičky
Když se v roce 2017 objevil na facebookové stránce Fakultní nemocnice Olomouc příspěvek o svérázném
blahopřání řidiči sanitky Stanislavu Mikiskovi k padesátinám, pod příspěvkem s nazdobenou sanitkou
a malými gratulanty s „kyticemi“ z klobás a salámů okamžitě začaly naskakovat desítky srdečných a dojatých
přání a vzpomínek dětí, z velké části již dospělých, a jejich rodičů. Usměvavý muž, kterého všichni znají jako
Standu, totiž vozí k různým vyšetřením či výkonům po areálu největšího zdravotnického zařízení na střední
Moravě právě pacienty Dětské kliniky. A malí pacienti jsou jeho pasažéry už déle než třicet let! Do FN Olomouc totiž nastoupil prvního máje 1988.
Saniťákem se stal hned po maturitě na
gymnáziu. V novinách našel inzerát, že
hledají řidiče u záchranky, tak se přihlásil. „Pracoval jsem tam zhruba dva měsíce a pak jsem šel na vysokou. To mě moc
nebavilo, takže jsem se chtěl vrátit zpátky. Jenže moje místo už bylo obsazené,“
vzpomíná Standa Mikiska na začátky své
saniťácké kariéry. Když se proto dozvěděl
o volném místě ve Fakultní nemocnici
Olomouc, bylo rozhodnuto. Začínal tu
u dospělých pacientů, ale nejvíce jej bavilo jezdit pro Novorozenecké oddělení
a Dětskou kliniku. „Vzhledem k renomé
a specializaci našeho Novorozeneckého
oddělení jsme sváželi malé děti z celé
Moravy. Líbilo se mi to natolik, že po
nějakém čase jsem si to s kolegou prohodil - já šel na Dětskou kliniku a on šel
místo mě do služeb,“ popisuje svou cestu
k dětským pacientům. Na jeho zařazení
se nic nezměnilo ani v roce 1996, kdy si
převozy malých pacientů z celého regionu převzala záchranná služba. „Původně
jsme byli pro Dětskou kliniku vyčlenění
celkem čtyři. Dnes už jsem zůstal sám,“
doplňuje.
Co vlastně jeho práce obnáší? Jsou to
transporty dětí na podrobná vyšetření
na jiných pracovištích rozsáhlého areálu fakultní nemocnice. „Kromě rentgenu nebo ultrazvuku totiž na klinice
není potřebná diagnostická technika.
Dříve jsme děti vozili taky na operace
do chirurgického monobloku nebo
původně i do budovy Franze Josefa, protože přímo na klinice byl jen nevyhovující a malý operační sál,“ popisuje svou
náplň práce.
Jeho pracovní nástroj je proslulý mezi
pacienty i zaměstnanci nemocnice všichni jeho vůz znají jako „plyšákovou
sanitku“. Plyšové hračky rozvěsil všude,
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kde to šlo. „Chci, aby bylo prostředí
pro děti trochu přívětivější, aby mohly
na chvilku zapomenout na to, že jsou
v nemocnici. Je to pro ně zpestření.
Některé plyšáky jsem dostal od dětí, od
pacientů, některé jsou ještě od mých
kluků, ale většinou jsou to hračky, které
na klinice zůstanou,“ vysvětluje táta
čtyř dětí. „Mám tři kluky, dva dospělé,
třicet a sedmadvacet let, nejmladší

má devět a dcerku z druhého manželství. A nejstarší syn se potatil, jezdil se
sanitkou nejdříve tři roky v nemocnici
a teď jezdí čtyři roky pro záchranku,“
dodává s hrdostí Standa Mikiska. Plyšáci
ale rozhodně nejsou jediný důvod, proč
jsou Standa a jeho sanitka mezi pacienty
i zaměstnanci legendou. Je to především
jeho vstřícný a vždy pozitivní přístup,
na který všichni jeho pasažéři rádi

vzpomínají. A že jich za těch více než třicet let je! „Zkusil jsem to zhruba spočítat
a převezl jsem víc než sto padesát tisíc
dětí. Takže celou Olomouc,“ směje se
Standa Mikiska, který nemocným dětem
pomáhá i ve volném čase. Jako dobrovolník se podílí na činnosti sdružení Šance
Olomouc, které od roku 1992 pomáhá
dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním a jejich rodinám.
Vhledem k jeho popularitě není divu,
že se k němu jeho někdejší cestující
hlásí. Že je spousta z nich rodiči vlastních dětí, je jasné, ale dokonce se mu
už stalo, že se k němu hlásily dvě nebo
tři dámy, které už byly babičkami. Na
některé příběhy si přitom pamatuje
velmi intenzivně. Například na malého
chlapce, který vypil louh a měl tracheostomii. „Byl u nás hospitalizován celkem
996 dnů! Teď už má asi šestnáct, chodívá
na kliniku na kontroly. A protože tehdy
kvůli tracheostomii nemohl mluvit, musel se naučit znakovou řeč. A my jsme
se ji s kolegou učili taky. K tomu jsme ho

učili ještě naši chlapskou řeč,“ směje se
Standa Mikiska. Potkává se třeba i s dnes
již devatenáctiletým mladíkem, který
byl nemocný leukémií. „Vozil jsem jej na
vyšetření, vždy u něj sedávala maminka,
četla mu pohádky. Uzdravil se a hlásí se
ke mně vždycky, když mě potká,“ popisuje. Občas se mu stane, že si na svého

pasažéra nevzpomene vhledem k času,
který od jeho hospitalizace uplynul.
„Před několika lety mi nějaká dívka radostně skočila na záda a já v první chvíli
vůbec netušil, o koho jde. Až po chvíli
jsem zjistil, že jsem ji v jejích pěti letech
vozil. A ona si mě ještě po čtrnácti letech
pamatovala a měla velkou radost, že
mě vidí,“ vzpomíná. V poslední době jej
nejvíce potěšil chlapeček, který po neurochirurgické operaci dostal za odměnu
plyšovou hračku a na otázku, jaké jí dá
jméno, odpověděl „Standa“. „Tak to mě
dostal, to pro mě byla pocta,“ přiznává.
Ne všechny příběhy ovšem končí
šťastně. Standa Mikiska se ale snaží nepouštět si těžkost některých osudů příliš
k tělu. „Medicína za těch třicet let neuvěřitelně postoupila. V poslední době mám
například větší strach z úrazů, třeba při
jízdě na kole bez přilby, než z onkologických diagnóz. Stále se ale pochopitelně
objevují smutné konce. Jenže já nemůžu
příliš myslet na diagnózy dětí, které
vozím. Snažím se je trochu zabavit, aby
se nebály a aby na to nemusely myslet.
A snad se mi to aspoň trochu daří,“ uzavírá skromně Stanislav Mikiska.

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat lékařům,
sestřičkám a ostatnímu personálu z Kliniky
tělovýchovného lékařství, Oddělení urgentního příjmu, I. interní kliniky (angiologie
a oddělení 1) za skvělou a příkladnou péči.
Mnohokrát děkuji za záchranu života
a jsem šťastný, že tu můžu nadále být a pracovat s vámi. A je to zajímavá zkušenost být
„na druhé straně“, v pozici pacienta.
Děkuji, Standa
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Fakultní nemocnice z výšky

Areál nemocnice - město ve městě
Městem ve městě bývá často
nazýván areál Fakultní nemocnice
Olomouc. Není divu - bezmála sedmdesát klinik, oddělení a ústavů
největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě je „rozeseto“ na zhruba 35 hektarech.
Tak rozsáhlou a členitou plochu
není možné fotograficky zachytit
z pohledu chodce. Proto jsme se
vydali vzhůru a kromě celkových
pohledů na areál pořídili díky
dronu i řadu detailnějších pohledů na některé budovy. Výsledek
můžete posoudit sami. Letecké
snímky přitom považujeme za
atraktivní a důležité nejen pro
současnou prezentaci nemocnice,
ale také z hlediska historického,
neboť je již nyní zřejmé, že se areál
bude v blízké budoucnosti zásadně
měnit.
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Píšete nám

Z našeho Facebooku

Píšete nám

Hodnocení citujeme z FB stránek Fakultní nemocnice Olomouc (@fnolomouc), Transfuzního oddělení FN Olomouc
(@darciolomouc), Porodnice Fakultní nemocnice Olomouc (@porodniceolomouc) a Novorozeneckého oddělení
(@novorozeneckaJIP).

Vaše dopisy a e-maily nás těší, jsou pro nás zpětnou vazbou a vodítkem, jak naši práci dělat co nejlépe. Pokud se
nám to daří a nemocný dokáže naši péči ocenit, je každé malé poděkování velkým povzbuzením. Obracet se můžete
na redakci NemMagazínu, kontakty najdete v tiráži na straně 3.

La Michelle
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
16. říjen
Rychlost, organizace, péče, dostupnost - DĚKUJI!

Monika Kubiznová
doporučuje Porodnice Fakultní nemocnice Olomouc
4. srpna
Děkujeme za tu nejlepší péči - už po druhé.

Reggie Kray
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
8. říjen
Dobrý den, chtěl bych poděkovat za nadstandardní přístup
Traumatologické klinice, především sestřičkám z 5. patra, že
i v této bláznivé době dělají svojí práci s úsměvem a nekonečnou ochotou. Taky velké dík panu Dr. Kovaříkovi za úspěšnou
operaci a celému týmu, co byl součástí toho všeho. Velká
poklona vám všem.
Děkuji Petrů Martin

David Santana
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
21. září
Fakultní nemocnice Olomouc je nejlepší nemocnice. Pomohli mi tam
a můžu doporučit. Jsou tam milí a hodní, takže fakt moc doporučuji.

Oddělení 21B na Dětské klinice není obyčejné. Všichni, kdo tímto oddělením prošli
a znají ho, by nám určitě dali za pravdu.
Výjimečné je naše oddělení především díky
lidem, kteří tu pracují. Někteří jsou k němu
doslova přirostlí. A to zejména srdcem.
Naší velkou „srdcařkou“ je naše milovaná Markétka Plevková. Tímto jí chceme
poděkovat za všechnu její práci, kterou nad
rámec svých povinností pro náš kolektiv
a naše děti dělá. Je důležitou součástí Oddělení 21B a celé Dětské kliniky.
Markétka je neobyčejně hodný anděl,
který umí pro naše děti vykouzlit vždy něco
dobrého do bříška, ale i dárek či nějaké milé
překvapení, které potěší dětskou dušičku.
Často je velkou oporou pro rodiče léčených
pacientů, které umí trpělivě vyslechnout,
zklidnit i rozesmát. Nikdy jsme ji neslyšeli
říct, že s něčím nepomůže, že něco není
schopná zařídit či připravit. Má velký smysl
pro legraci a udržuje u nás v kolektivu veselou mysl a dobrou náladu. Naše děti v léčbě
i pacienti již uzdravení se často vracejí právě
za Markétkou, protože se jim stýská po jejím
objetí, potulení či pohlazení. Markétka umí
úžasně vycházet se všemi lidmi, s každým
si najde společnou řeč. Je citlivá, něžná, empatická a dobrosrdečná. Je to báječný člověk
a my jsme moc rádi, že ji na oddělení máme.
Jsme pyšní, že je to právě naše „srdcařka“.
K jejím padesátým narozeninám jí
chceme popřát jen to nejlepší, pevné
zdraví, štěstí a samé krásné věci, které ji
budou v nastávajících letech dělat radost.
Milá Markétko, máme Tě rádi.
Kolektiv Oddělení 21B Dětské kliniky
FN Olomouc

Eva Haramiova
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
2. říjen v 7:20
Jsou milí, hodní a vstřícní.
Olesia Kovalyk
doporučuje Porodnice Fakultní nemocnice Olomouc
30. září v 20:42
Mockrat děkujeme za dceru. A za tu nejlepší péči
Lenka Belkova
doporučuje Porodnice Fakultní nemocnice Olomouc
28. září
Veliký dík všem lékařům především na sále - mám krásnou
jizvu. Děkuji taky všem sestřičkám na oddělení šestinedělí.

Aneta Vanková
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
15. srpen
Urgentní příjem jedním slovem DOKONALOST!! Tak úžasné a příjemné lidi jsem nepotkala snad nikde. Patří jim mé velké díky. U mě
je boj vyndat i třísku. Za to, s jakým klidem a přístupem jsem byla
ošetřena, mají můj největší obdiv. Děkuju.
Wilson Felipe Martinez Riveros
doporučuje Fakultní nemocnice Olomouc
9. červenec
Dobrý den a krásný den, chci velice poděkovat personálu oddělení 30M 2.interní kliniky a to od lékařů až po uklízečky. Přestože
to se mnou neměli moc jednoduché, všechno zvládli nad očekávání skvěle. Navíc bych ráda jmenovitě ocenila přístup staniční
sestry Renáty, která mi v mých nejtěžších momentech projevila
maximum laskavosti a zájmu, a dále sestřičky Ivy Opíchalové,
která je naprostý poklad a neváhala pro mě udělat i věci nad
rámec svých povinností, takže tu si tam hýčkejte, protože takoví
zaměstnanci jsou k nenalezení. Díky Lada Martinez

Petra Pavelková
doporučuje Centrum asistované reprodukce FNOL
16. října
Díky Centrum asistované reprodukce FN Olomouc se nám splnil nás dlouholetý sen mít své dítě. Tým teto kliniky je úžasný a s lidmi se srdcem na
pravém místě. Především bych chtěla od srdce poděkovat panu Vodičkovi
za neustálý boj a dodávání sily a naděje. Zároveň bych chtěla moc poděkovat celému týmu sestřiček, které jsou úžasné a nesmírně vstřícné. Nesmím
zapomenout na tým embryologů, kdy nad jejich prací člověk může opravdu
jen žasnout.
Tahle klinika a především lidi, kteří tam pracují, jsou pro mě srdeční
záležitost. Byla to dlouhá cesta, ale stalo to za to a opravdu nám pomohli
a máme dnes 5-ti týdenní vysněnou dceru.
Moc vám za to všem děkujeme a vždy se za vámi rádi zajedeme podívat.
Všem, kteří váhají, tuhle kliniku opravdu doporučuji.
Všem přeji, ať se také jednoho dne dočkáte toho krásného pocitu držet
své dítě. Děkuji za takové lidi, jako jsou právě ve FNOL.
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Koncem září byla ve FN Olomouc na
plicním oddělení hospitalizovaná moje
babička. Přestože nakonec nemoci podlehla, cítím povinnost vám velice poděkovat
za péči o ni. Všichni lékaři i sestry, s nimiž
jsme se za tu dobu setkali, nám vždy
ochotně vše vysvětlili a jasně odpověděli
na naše otázky. Především sestry potom
opravdu dostály heslu vaší nemocnice
„profesionalita a lidský přístup“!
Ještě jednou tedy děkuji moc a přeji
hodně sil do další práce. 
Tereza V.
Chtěla bych poděkovat paní doktorce
Krhovské za její velice vstřícný přístup
k léčbě a péči o pacienty. Dne 3. 10. 2020
přivezla RZP moji maminku na Oddělení
urgentního příjmu. Byla jsem opravdu
velice mile překvapena přístupem paní
doktorky.
Marie M.
Zasílám poděkování a pochvalu panu
MDDr. Adamu Kovalčíkovi. Prvního října
ošetřoval mou tříletou dceru Elu, kdy jí
musel vytrhnout dva zuby. Byl naprosto
profesionální, měl úžasný přístup k dceři.
Celý zákrok zvládl naprosto skvěle a chtěla
bych mu znovu moc poděkovat. Kéž by
bylo více takových lékařů!
Petra T.
Mé poděkování je adresováno Oddělení 28D na Dětské klinice, kde byl můj
syn Filip na zákroku se zlomenou rukou.
Péče a vstřícnost byly maximální, s takovou jsem se ještě nikde nesetkala. Všichni byli moc hodní a usměvaví. Děkuji
hlavně paní Ivetě Kolářové za podporu,
obrovskou péči a ochotu. Opravdu velké
díky.
Petra L.
Dne 16. září jsem absolvovala vyšetření
střev - kolonoskopii na II. interní klinice.
Už při registraci jsem se setkala s velikou
ochotou sestřiček a u samotného vyšetření jsem jen zírala na velice vstřícného pana
doktora a dvě vlídné sestřičky s lidským
přístupem. Moc jim děkuji a vyjadřuji
vděčnost personálu interní kliniky i onkologie, kde se léčím třetím rokem. Děkuji
a skláním se před vámi.
Helena M.

NemMagazín

Na Neurochirurgické klinice jsem
absolvovala operaci páteře. Ještě jsem se
nesetkala s tak výborným personálem.
Bez výjimky to byl sehraný kolektiv s velmi lidským přístupem. Pokoj plný bolesti
vždy prozářili vlídností, nespěcháním,
ochotou vše vysvětlit, pomoci a v neposlední řadě s humorným přístupem.
Moc děkuju a přeju hodně zdraví
a úspěchů.
Marta V.
Protože je mi víc jak osmdesát, tak
přes relativní zdraví musím služeb fakultní nemocnice využívat stále častěji,
což nepatří k zážitkům zrovna příjemným. To, co jsem zažil při implantaci
kardiostimulátoru na I. interní klinice,
patří snad do říše snů. Především mě
udivilo, jak rychle po zjištění mých
vzrůstajících potíží k zákroku došlo. Ani
jsem se nestačil začít všeho obávat a měl
jsem to za sebou. I vlastní průběh měl
podobný spád, kdy jsem se ani nestačil
v ambulanci vytočit a už mě ukládali na
lůžko a během několika desítek minut
mě úžasně sehraný tým připravil k výkonu. Dodnes nechápu, v jakém stavu
jsem to celé absolvoval - pamatuji si jen,
že se mi představil profesor Táborský
a já, aniž bych byl uspán, nic necítil a za
krátkou dobu mě odváželi s tím, že je
po všem. Největší překvapení pro mne
bylo, že jsem po čtyřech hodinách odjížděl v doprovodu mé dcery domů. Ale
nejkrásnější asi bylo to, co následovalo.
Žádné noční dušení, kdy jsem se budil
s lapáním po dechu. Žádná dechová
nedostatečnost přes den, kdy jsem po
vystoupení několika schodů musel
odpočívat. Žádné záhadné a nečekané
píchání v srdíčku či tlaky v jeho okolí.
A co mě snad nejvíc překvapilo, byla
úplná minimalizace mých arytmických
extrazistorů, které mě doprovázely životem téměř šedesát let. A srdíčko místo
šílených 32 tepů za minutu šlapalo tepů
65 - až jsem se obával, jestli je to dobře.
Prostě ne malý, ale velký zázrak, za který
moc a moc děkuji profesoru Táborskému
a celému jeho týmu.
Jaroslav K.
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Lékařská fakulta

Odběrové místo na odběr vzorků pro
vyšetření COVID-19 v areálu Fakultní
nemocnice Olomouc zájemci najdou v budově
F, v níž sídlí Oddělení alergologie a klinické
imunologie. Vstup k odběrové místnosti je
bočním vchodem. Navádí k němu žluté směrové
značení na chodnících. K odběrům jsou
přijímáni lidé s žádankou od praktického lékaře,
odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, ale také
samoplátci. Podrobné informace k testování ve
FN Olomouc najdete na webu covid.fnol.cz.
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ODDĚLENÍ
alergologie a klinické imunologie
centrální operační sály a sterilizace
intenzivní péče chirurgických oborů
klinické biochemie
klinické logopedie
léčebné výživy
lékárna – hlavní / výdej zdrav. potřeb
lékárna 24
lékařské fyziky a radiační ochrany
nemocniční hygieny
novorozenecké
plastické a estetické chirurgie
– ambulance
plastické a estetické chirurgie – lůžka
klinické psychologie
rehabilitace – ambulance
rehabilitace – lůžka
sociální
transfuzní – úsek dárců krve
sk

www.fnol.cz

KLINIKA
anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medic. (KARIM)
dětská – ambulance
dětská – lůžka
hematoonkologie – ambulance
hematoonkologie – lůžka
I. chirurgie (všeobecná)
– ambulance
I. chirurgie (všeobecná)
– lůžka
II. chirurgie (cévně-transplantační)
– ambulance
II. chirurgie (cévně-transplantační)
– lůžka
I. interna (kardiologie)
II. interna
(gastroenterologie a geriatrie)
III. interna (diabetologie, nefrologie,
revmatologie, endokrinologie, dialýza)
kardiochirurgie – ambulance, lůžka
kardiochirurgie – JIP
chorob kožních a pohlavních
neurochirurgie
neurologie – ambulance, lůžka, JIP
nukleární medicíny (PET/CT)
oční
onkologie
ortopedie
ortopedie – infekční jednotka
otolaryngologie (ORL)
plicních nemocí a TBC
porodnicko-gynekologická
– ambulance, lůžka
porodnicko-gynekologická
– fetální medicína
pracovního lékařství
– ambulance
psychiatrie – ambulance AT
psychiatrie – ambulance, lůžka
psychiatrie – dětská ambulance
radiologie (RTG, CT, MR, UZ)
radiologie (mamograf)
tělovýchovného lékařství
a kardiovaskulární rehabilitace
traumatologie – ambulance
traumatologie – lůžka
urologie – ambulance
urologie – lůžka
ústní, čelistní
a obličejové chirurgie

Orientační plán Fakultní nemocnice Olomouc
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