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Herečka Tereza Kostková se stala
patronkou dětského oddělení
Dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě spolupracuje
od nepaměti s osobnostmi české
politické, sportovní, ale i kulturní
scény. Asi největší stopu na oddělení zanechala populární herečka a zpěvačka Chantal Poullain
se svou Nadací Archa Chantal.
Od května letošního roku však
dětské oddělení spolupracuje s novou tváří. Populární česká herečka
a moderátorka Tereza Kostková si
ve svém nabitém programu našla
čas i na nejmenší pacienty a stala se
jeho patronkou.
Tereza Kostková měla 28. května hodně napilno. Ještě než večer
vystoupila v loutkovém divadle se
svým hereckým sparingpartnerem
Alešem Hámou v hořkosladké komedii Frankie a Johnny, našla si čas,
aby navštívila dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě a přijala
roli jeho patronky.
„Být patronkou znamená, že je
někdo, kdo pomáhá v nouzi a v nemoci, což děti v nemocnicích jsou,

a chce jim pobyt na oddělení něčím
zpříjemnit,“ vysvětlovala dětem Tereza Kostková a pokračovala: „Třeba pohádkou nebo jen tím, že na ně
myslí, aby se brzy uzdravily.“
Tereza Kostková během odpoledne navštívila všechny stanice

oddělení, zastavila se na každém
pokoji a nakonec ve společenské
místnosti přečetla úryvek z pohádky Karla Čapka Dášenka. „Už
teď se moc těším na další návštěvu,“ zakončila hezké odpoledne
herečka.

Opavská nemocnice se postará
o děti zaměstnanců
V Moravskoslezském kraji
vznikají další zaměstnanecké školky, pozadu nezůstane ani Slezská
nemocnice v Opavě. Zaměstnanci
tak budou moci dát své děti do zařízení přímo v areálu nemocnice,
které vznikne v budově diabetologické ambulance. Zařízení péče
o děti zaměstnanců v nemocnici
se tak stane první svého druhu
v nekomerčním zdravotnickém
zařízení v rámci České republiky.
Dnes ještě diabetologická
ordinace a laboratoř, za pár měsíců
Zařízení péče o děti ve Slezské
nemocnici v Opavě. Díky
dotačním titulům se zaměstnanci
nemocnice mohou těšit na zařízení
na bázi zaměstnanecké školky,

ve kterém bude postaráno o jejich
děti, zatímco oni se budou starat
o pacienty. Zařízení o kapacitě
24 dětí by mělo být otevřeno
k 1. listopadu 2013.
Podle projektové dokumentace, která již byla dokončena, nebudou v Zařízení péče o děti chybět
šatny, herny, místnosti na spaní,
sociální zařízení ani zázemí pro
stravování a samozřejmostí je
venkovní dětské hřiště. Veškeré
stavební úpravy budou hrazeny
z provozních zdrojů nemocnice,
dotace ve výši 2,5 milionů korun
určena na samotný provoz zařízení. „Aktuálně probíhají výběrová řízení na realizaci stavebních
úprav a personální obsazení,“

řekla k aktuální situaci technická
náměstkyně Judita Žáčková.
„Jedním z hlavních motivů
bylo vtáhnout zpět do pracovního
procesu lékařky a sestřičky po mateřské dovolené, zvláště na specializovaných oborech a tam kde je
nedostatek pracovníků,“ vysvětlil
ředitel nemocnice Ladislav Václavec a pokračoval: „Myslím, že jde
o pozitivní počin i směrem k pacientům, protože spokojený zaměstnanec se rovná spokojený pacient.“
Zařízení péče o děti bude mít
na začátku kapacitu 24 dětí, přestože zájem je několikanásobně vyšší.
O děti se budou starat profesionální
pedagogičtí pracovníci za pomoci
studentů střední pedagogické školy.

Dále zde
de
najdete...
Začíná období prázdnin.
Asi se shodneme, že jedno
z nejhezčích období v roce.
Přichází doba dovolených, většina oddělení má zredukovaný
prázdninový provoz a mohlo
by se zdát, že naše Slezská nemocnice v Opavě odpočívá.
Ale zdání klame a opak je pravdou. Vzpomeňme jen, co právě
probíhá a co nás vnejbližších
dnech, týdnech a měsících čeká.
Určitě nemůžeme zapomenout
na stále probíhající a nekonečnou přípravu na proces akreditace. Nepřehlédnutelná je také
jáma uprostřed areálu značící
výstavbu nového interního pavilonu N. A i když to tak zatím
nevypadá, hned naproti se již
za několik týdnu rozběhnou
stavební práce na novém Zařízení péče o děti zaměstnanců.
Nejen o těchto tématech, ale
i o veselých počinech našich
zaměstnanců si můžete přečíst
v novém čísle Špitálníku.

Zprávičky
Mikrobiologické
oddělení prošlo
auditem
Mikrobiologické oddělení dne
20. května 2013 absolvovalo
AUDIT II. NASKL s výborným
výsledkem. Poděkování patří
celému kolektivu za odvedenou
práci a odpovědný přístup k plnění všech povinností. Zvláštní
poděkování pak patří úsekové laborantce Ivě Hamplové
a RNDr. Michaele Klementové, které se největší mírou zasloužily o zvládnutí nelehkého
úkolu.

Nová pohotovostní
služba hematologa
Z rozhodnutí vedení nemocnice byla od 1. června 2013 zřízena společná pohotovostní služba hematologa na telefonu pro
Slezskou nemocnici v Opavě
a SZZ Krnov. Aktuální rozpis
služeb včetně mobilních telefonních čísel najdete na intranetu v záložce Kontakty - Telefonické pohotovosti.

Výstavba nového interního
pavilonu N v plném proudu
Je to sotva dva měsíce, co
byl za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava
Nováka, ředitele nemocnice
Ladislava Václavce a dalších
významných osobností poklepán základní kámen nového
interního pavilonu N. Jak daleko za tu dobu stavba pokročila, co už je hotovo a co nás
v nejbližších týdnech čeká?
Každý kdo prochází kolem staveniště, si nemůže nevšimnout hluboké jámy. „Před
několika dny byla dokončená
výkopová jáma,“ popisuje aktuální průběh výstavby pavilonu N technická náměstkyně
Judita Žáčková a pokračuje:
„Kromě výkopové jámy byly
dokončeny i další plánované
úkony jako parovod, přeložky,
statické zajištění stávajícího
objektu pavilonu L. V nejbližších dnech nás pak čeká záporové pažení, nutné je také
provést kontrolní statickou
zkoušku základové spáry.“

Dodavatel stavby firma
Metrostav využívá příznivého počasí a postupně provádí
i další plánované kroky. Současně probíhá mikropilotáž
pod spojovacím krčkem. První červencový týden pak bude
dovezena pilotovací souprava

na provádění pilot pod hlavním pavilonem L.
A co nás ještě čeká do konce roku 2013? „Určitě dokončení základové desky, zahájení
montáže skeletu, obvodového
a střešního pláště,“ prozradila
náměstkyně Judita Žáčková.

Hodnocení hospodaření za období 1-5/2013
poukazuje na nutnost hledání nových rezerv
Stejně jako v prvním čísle Špitálníku, vám i ve druhém přinášíme aktuální informace ekonomiko-personálního náměstka Karla
Sieberta o aktuálním hospodaření
Slezské nemocnice v Opavě. Celkové náklady za prvních pět měsíců letošního roku 2012 činily
393,6 mil. Kč, celkové výnosy
pak 369,4 mil. Kč. Hospodářský
výsledek za sledované období je
ztráta 24,1 mil. Kč. Plánovaný
hospodářský výsledek byla ztráta
18 mil. Kč.
Na vznik záporného hospodářského výsledku se podílí
vysoké náklady a nízké výnosy.
Celkové náklady jsou ve srovnání s plánem pro letošní rok
vyšší o cca 2 mil. Kč a jejich
výši negativně ovlivňuje především růst nákladů na léky,
zdravotnický materiál, energie
a opravy a udržování. V oblasti
variabilních nákladů dochází
k růstu nákladů na operační
obory vlivem navýšení nákladů
na centrální operační sály.

Celkové výnosy jsou ve srovnání s plánem nižší o 4,5 mil. Kč.
Tento rozdíl je tvořen srážkou
Všeobecné zdravotní pojišťovny
v hodnotě 4,4 mil. Kč za vyúčtování akutní zdravotní péče za rok
2010. I přes nižší výkony jsou
v nemocnici za období od počátku roku předepisovány léky
nad povolený rámec daný zdravotními pojišťovnami. Vzniklá
preskripce je již nyní v hodnotě
12 mil. Kč, což by znamenalo
sankci ve výši cca 40 % z tohoto
překročení.
Při srovnání meziročních
příjmů od zdravotních pojišťoven tak nemocnice obdržela
za letošní rok o 7 mil. Kč méně
na skutečných úhradách od pojišťoven, což velmi negativně
ovlivňuje celkové příjmy, saldo
pohledávek a závazků a celkový
tok peněz.
Do konce roku lze očekávat, že se tento rozdíl ještě zvýší na hodnotu přibližně
20 mil. Kč. K časovému překle-

nutí mezi skutečnými platbami
a úhradami dodavatelům proto
nemocnice nepravidelně využívá revolvingový úvěrový rámec.
Vzhledem k nastaveným pravidlům, především restriktivní
úhradové vyhlášce, se v letošním roce očekávají mnohem
nižší příjmy za stejné výkony
jako v loňském roce. Jelikož

vzniklý rozdíl nikdo neuhradí,
je pouze na nemocnici a na jejím vedení, jak si s touto skutečností poradí. Je proto nutné hledat nové rezervy a nové
možnosti ve snižování všech
nákladů tak, aby bylo možno
zachovat dosavadní péči a stabilní chod celé nemocnice, což
je prvořadým cílem.

Slezská nemocnice v Opavě rozkvetla
oranžovými balónky a smíchem dětí

Světová zdravotnická organizace zveřejňuje celosvětovou výzvu za větší bezpečí pacientů pod
heslem: „ČISTÁ PÉČE JE BEZPEČNĚJŠÍ“. To byl hlavní důvod,
proč byl také vyhlášen Světový
den hygieny rukou, který připadá každoročně na 5. května,
a tradičně i letos se k němu připojila opavská nemocnice.
Cílem akce je poukázat na to,
že ruce mají klíčovou úlohu
v přenosu infekcí, jejich prostřednictvím se mohou šířit bakterie, na které běžná antibiotika
neúčinkují. Obzvlášť důležitá
jsou tato opatření ve zdravotnických zařízeních - v nemocnicích.
V nemocničním prostředí se
vyskytují kmeny bakterií, které
vlivem časté dezinfekce a v důsledku užívání antibiotické léčby
zmutovaly do odolnějších forem.
Není v lidských silách je zcela
eliminovat, ale prostřednictvím
důsledné a správně prováděné
hygieny rukou mohou zdravotníci zabránit, aby se šířily
k dalším nemocným. Dezinfekce rukou před kontaktem s každým pacientem a bezprostředně
po něm je účinným prostředkem
v prevenci, dodržováním těchto
pravidel zdravotníci chrání pacienty i sebe.

Slezská nemocnice v Opavě,
která má zájem na trvalém zlepšování kvality své práce, se letos
poprvé k této výzvě připojila
a zorganizovala v pátek 10. května 2013 velmi zajímavou akci
pro veřejnost.
Den hygieny rukou ve Slezské nemocni v Opavě byl předem
prezentován v propagačních letáčcích a na webových stránkách
nemocnice.
V uvedeném dni byla zřízena
tři stanoviště:
• ve vestibulu nového pavilonu V
• ve vestibulu interního pavilonu L
• ve velké čekárně dětského oddělení v pavilonu M
Na těchto místech mohli
všichni návštěvníci, pod odborným vedením vyškolených
sester, se seznámit se správnou
technikou hygieny rukou, včetně
možnosti praktického nácviku
jednotlivých kroků jejich dezinfekce. V každé skupině organizátorů byly rovněž žákyně Střední zdravotnické školy v Opavě
a studentky Slezské univerzity
v Opavě, které s nadšením pomáhaly usměrnit velký nápor
návštěvníků.
Na všech stanovištích byly
připraveny stánky s testovací
dezinfekcí a speciální lampy, pod

jejichž UV světlem bylo možné
udělat kontrolu, jak byly ruce vydezinfikovány.
Všem zúčastněným byly
předány informační letáčky,
které pro děti a dospělé vyrobili
a nakreslili zdravotníci Slezské
nemocnice v Opavě. Pro dětské
návštěvníky byly připraveny výkresy, na které si děti nakreslily
obrázky nebo si obkreslily svou
ručičku - za odměnu dostali
všichni oranžový nafukovací balónek a ti nejmenší malé dárečky.
Celá akce byla spojena se
Dnem otevřených dveří dětského
oddělení a Muzea ošetřovatelství, proto se organizátoři akce
rozhodli aktivně vyzvat ředitele
mateřských a základních škol
v Opavě a pozvali děti z těchto
zařízení s jejich vyučujícím, aby
se přišli podívat, jak se má správně o ruce pečovat, jak vypadá
zázemí dětského oddělení a jaká
tajemství se skrývají v Muzeu
ošetřovatelství.
Pracovníci dětského oddělení provedli zájemce i ty nejmenší
předškoláky po všech prostorách
jejich oddělení. Za doprovodu
zdravotních klaunů, kteří zde
docházejí pravidelně již od listopadu roku 2007, si užívali veselého skotačení.

Na dalších stanovištích interního pavilonu a pavilonu
V bylo také veselo a živo – dostavilo se zde také mnoho zájemců jak z řad zdravotnických
pracovníků, tak laiků. Zájemci
se šli podívat do přízemí budovy
ředitelství, kde se nachází Muzeum ošetřovatelství se zajímavými exponáty, které dokladují
vývoj oboru ošetřovatelství.
Celý Den hygieny rukou
ve Slezské nemocnici v Opavě
se opravdu vydařil a po ukončení akce napočítali organizátoři účast asi 690 návštěvníků.
Při rozhovoru s účastníky akce
všichni byli nadšeni a slíbili
svou účast i na dalších podobných setkáních zdravotníků
a veřejnosti.
A abychom zůstali věrni základnímu mottu Dne hygieny
rukou, tedy „Čistá péče je bezpečnější“, tak zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě mohli
všem prezentovat, že mají zájem
na kvalitní práci. V nemocnici
existuje tým epidemiologických
sester, které společně se sestrou
pro nemocniční hygienu pravidelně školí všechny zaměstnance nemocnice, provádí audity
a trpělivě opakují správná pravidla péče o ruce.

Dětské oddělení žije kulturou
Jak se rodil Mrazík aneb vznik souboru LASKA (Lékařský A Sesterský Kolektiv Amatérů) pohledem Dalibora Hudce
Dětské oddělení není jen
špičkovým zdravotnickým pracovištěm, ale patří k těm nejaktivnější i mimo něj. Bylo jaro
loňského roku. Po úspěšném
natáčení filmu o historii i současnosti dětského oddělení, baletním vystoupení Labutí jezero
a krátké divadelní hře o Něhurce
a 5 trpaslících nutně musela přijít
otázka, co dál?
Jako blesk z čistého nebe či
polibek múzy přišel nápad, co
zahrát Mrazíka. Ač pohádka,
v dnešní době asi jen málokterými brána zcela vážně. Nesmrtelné scény u jezera či v chaloupce
na kuří nožce nás však nakonec
přesvědčily. A tak po několika
měsících spatřil světlo světa upravený scénář i sestříhaná hudba.
Poprvé jsme se sešli ještě před
prázdninami. Veselí a usměvaví do doby, než jsme začali číst
jednotlivé scény. To nás smích
trochu přešel. Za týden již čtená zkouška s lehkým ostychem,
a pak letní čas dovolených k učení a učení a učení… V září jsme
se začali scházet pravidelně.
I když vždy někdo chyběl
a zpočátku i text občas pokulhával, začal se nám příběh hezky
skládat. Některé scény bylo třeba
dobře natrénovat. Jen polibek Nastěnky jsme opakovali několikrát.

Přepadaly nás i chmury. Zda vše
zvládneme a hlavně zda bude náš
výkon alespoň někomu připadat
vtipný. Vzájemně jsme si ale věřili
a směle pokračovali dále.
V říjnu jsme naplánovali
dvoudenní soustředění na chatě
v Jeseníkách. Bylo krásné počasí a ihned po příjezdu jsme se
rozprchli do lesa. O to déle jsme
zkoušku protáhli do pozdních
hodin. A večer jsme si pustili originál Mrazíka a pilovali své role.
Těžko uvěřit. Další den již pršelo,
a tak nic nebránilo dalšímu zkoušení. Ten den vznikl také náš ná-

zev LASKA a přemýšlení to dalo
opravdu hodně.
Zbývalo namalovat kulisy
na chodbě dětského oddělení
a shromáždit všech 40 rekvizit.
Konečně přišla generální zkouška
přímo v divadle. Trochu vyjevení
z prken, jež znamenají svět, jsme
pobíhali trochu zmateně, občas
začali jinou scénu či nestihli složité převlékání. Naštěstí se nám
v hospůdce všem rozjasnilo.
Premiéra se uskutečnila
v rámci semináře Opavské pediatrické dny a bylo vyprodáno.
V zákulisí jsme si dali tequillu,

poplivali se a šli na to. Poděkováním a snad i vyjádřením pobavení byl dlouhý potlesk našich
diváků.
Následovaly další tři reprízy
a představení pro dětské centrum
Čtyřlístek. Z dobrovolného vstupného jsme část mohli věnovat i naši
malým pacientům. Nezbývá, než
poděkovat všem milým divákům
za přízeň a všem hercům za skvělé
a nezapomenutelné výkony. A těšit se, že se brzy sejdeme navzájem
i s vámi a že opět pobavíme vás i nás.
MUDr. Dalibor Hudec

Preventivní vyšetření prsou na náklady
VZP také ve Slezské nemocnici
Nedávné oznámení americké
herečky Angeliny Jolie o odoperování prsních žláz mělo velkou
odezvu mezi ženami po celém
světě, Českou republiku nevyjímaje. Proto se naše největší zdravotní pojišťovna VZP rozhodla, že zaplatí vyšetření i ženám
mladším 45 let. Právě tento věk
je hranicí pro hrazenou prevenci.
K vyšetření se ženy mohou objednat do 30. listopadu 2013 také
na radiologickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě, respektive Sdruženém zdravotnickém
zařízení Krnov.
Vyšetření prsu bez omezení věku platí od 1. května pouze

do konce listopadu letošního
roku a týká se výhradně pojištěnců VZP. Na vyšetření do opavské
nebo krnovské nemocnice se
mohou objednat i ženy starší 45
let, bez toho aniž by dodržely
předepsanou dvouletou lhůtu.
V praxi to znamená, že bezplatné vyšetření bude provedeno
i ženám, které byly na vyšetření např. v minulém roce. Jedinou podmínkou je doporučení
od obvodního lékaře nebo gynekologa.
Samotné úhrady budou probíhat tak, že žena nejprve mamografické vyšetření zaplatí ze
svého. Poté se s účtem obrátí

na kteroukoliv pobočku VZP
a pojišťovna ji peníze proplatí. Úhrada je možná do výše
1 500 Kč, což by mělo bohatě
stačit. Mamografické vyšetření
obvykle stojí 500 až 800 korun,
ultrazvuk pak 250 až 400 korun.
Preventivní vyšetření prsou by si žena měla „ordinovat“
sama. VZP však připomíná, že by
se o něm vždy měla poradit s lékařem. Podle odborníků by například preventivní mamografické vyšetření mělo být prováděno
maximálně jedenkrát do roka.
Rozdíl mezi cenou vyšetření
a hrazenou částkou 1.500 korun
si pojišťovna nenechá. Nevyčer-

panou část příspěvku mohou
ženy až do poloviny prázdnin
využít například v případech,
kdy by měly zájem o vyšetření
na okultní krvácení, vyšetření
a ošetření kožních znamének,
o dentální hygienu nebo o vyšetření štítné žlázy u těhotných,
které není hrazené ze zdravotního pojištění.
„Naše radiologické oddělení nyní očekává větší zájem žen
o prevenci, nicméně čekací lhůty
na samotné vyšetření by to prodloužit nemělo,“ vyjádřil se k pobídce VZP primář radiologického oddělení Slezské nemocnice
v Opavě Milan Cvek.

Miniinvazivní přístupy na dětské
chirurgii řadí oddělení do oborové špičky
Dětská chirurgie má ve Slezské nemocnici v Opavě dlouholetou tradici. Jména jako dr. Eva
Reková, dr. Eva Vlachová, dr. Jana
Schmidtová nebo dr. Jana Nežádalová a dr. Eva Hanková zná většina rodičů v opavském regionu.
Na oddělení dětské chirurgie se
provádí nejen klasická operativa,
ale od roku 2008 došlo k významnému rozvoji mininvazivních přístupů v operativě dětí.
K této operativě se používá
speciální dětské instrumentárium,
které umožňuje provádět u dětí
od 3 let šetřící zákroky při onemocnění slepého střeva, invaginace, řešení ileosních stavů. Tento
přístup má pro děti celou řadu výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří
minimální pooperační bolestivost,
milimetrové ranky na kůži i rychlá rekonvalescence. U malých dívek nelze pominout i vynikající
kosmetický efekt. Lékařky Jany
V současné době se rozvíjí
Schmidtová i Nežádalová jsou
plně erudované v této problema- metoda využití dalších modertice a počtem výkonů předčí řadu ních technologií, jako harmonického skalpelu, aby se tak snížilo
i větších pracovišť v ČR.

množství ponechaného cizího
materiálu v dutině břišní. Oddělení dětské chirurgie neustále
sleduje moderní trendy a díky

aktivitě lékařek lze předpokládat, že i nadále bude patřit mezi
vyhlášená pracoviště dětské chirurgie.

Nukleární oddělení opavské nemocnice uspořádalo již
35. pracovní den radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny
Oddělení nukleární medicíny
pořádá pravidelně jednou ročně celostátní setkání České společnosti
nukleární medicíny. Nejinak tomu
bylo i v letošním roce. Tentokrát se
oborové špičky potkaly 5. a 7. června v Obecním domě v Opavě.
Toto významné pracovní setkání pořádala Česká společnost
nukleární medicíny a Oddělení
nukleární medicíny Slezské nemocnice v Opavě. Celkem se této
akce zúčastnilo 105 odborníků
a zástupců firem z České a Slovenské republiky. Spektrum témat
konference bylo velmi široké - bylo
předneseno na třicet přednášek
na téma výzkum, výroba, příprava
radiofarmak a jejich klinické využití, kontrola jakosti radiofarmak,
problematika radiační hygieny
a radiační ochrany. Pozadu nezůstali ani lékaři a fyzik z opavského
oddělení. Přednesli dvě přednášky
v sekci klinické a sekci radiační
ochrany.

Velmi
přínosnou
byla
i v rámci doprovodného programu návštěva Oddělení nukleární medicíny Slezské nemocnice
v Opavě, které představilo novou laboratoř pro přípravu radiofarmak. Tato laboratoř byla
po přestavbě a vestavbě čistých
prostor uvedena do provozu
koncem roku 2012, a podstatně tak zvýšila kvalitu přípravy
radiofarmak pro diagnostické
a léčebné účely ve Slezské nemocnici. Koncepci laboratoře
navrhli pracovníci oddělení
nukleární medicíny ve spolupráci s technickým oddělením
Slezské nemocnice a firmou Labox spol. s r.o.
Investiční prostředky v hodnotě téměř 4 milionů korun
poskytl zřizovatel nemocnice –
Moravskoslezský kraj. Lze říci,
že účastníci konference shledali
tuto laboratoř jako vzorovou pro
pracoviště nukleární medicíny

nadregionálního typu, kterým
oddělení nukleární medicíny
SNO bezesporu je.
Oddělení nukleární medicíny SNO poskytuje léčebnou
a diagnostickou péči pro regiony
Opava, Krnov, Bruntál, Rýmařov,
Jeseník, částečně Hlučín, Vítkov.
Některé speciální vyšetření provádí jako jediné ze tří pracovišť nuk-

leární medicíny v Moravskoslezském kraji. Poděkování za hladký
průběh akce patři jak organizátorům, tak i vedení Obecního domu,
zejména ředitelce paní ing. J. Hynarové a paní J. Vegelové z Kavárny Obecního domu.
MUDr. Jiří Hrbáč
oddělení nukl. medicíny SNO

Oddělení dopravy se prezentovalo na III. ročníku
charitativní akce Pomozte postiženým dětem
Jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, včetně
zastoupení Oddělení dopravy Slezské nemocnice v Opavě, si mohli
prohlédnout rodiče s dětmi ve sportovním areálu v Kylešovicích. Ten
hostil již III. ročník charitativní akce
Pomozte postiženým dětem. Akce
pořádaná místním fotbalovým oddílem FK Kylešovice a Okresním
fotbalovým svazem Opava se setkala s obrovským ohlasem veřejnosti
a dobrovolné vstupné přineslo výtěžek přesahující 17 tisíc korun.
Zatímco dopoledne patřilo fotbalu, na umělé trávě se uskutečnily
turnaje ve třech kategoriích, kterých
se zúčastnilo 21 družstev ve věku
od sedmi do patnácti let, odpoledne
přišly na řadu, mimo jiné, jednotli-

vé složky integrovaného záchranného systému České republiky. Mezi
zástupci hasičů, policie, vězeňské
služby a dalších složek systému nemohla chybět ani sanitka Oddělení
dopravy Slezské nemocnice v Opavě.
Možnosti nahlédnout do přepravních prostor a vyzkoušet si
pohodlí nové sanitky neodolala
řada malých návštěvníků, ale i jejich
rodičů. Řidič sanitky Radim Olšan
nestačil odpovídat na zvědavé dotazy. Asi nejčastěji padala otázka,
jak rychle může sanitka jet. „Musíte
jet vždy tak rychle, abyste bezpečně
dojeli a neohrozili ostatní účastníky
silničního provozu. Majáky a sirény
z vás nedělají pány silnic,“ řekl Radim Olšan.

Bowlingový turnaj ovládlo
družstvo z provozu
Třetí květnový pátek se
uskutečnil již 6. ročník tradičního bowlingového turnaje
družstev zaměstnanců Slezské
nemocnice v Opavě. Letošní
ročník přinesl rekordní účast,
do turnaje se přihlásilo 152 zaměstnanců v osmatřiceti družstvech. Za neúčasti ITeamu si
vítězství odnesl tým TESTĚS se
ziskem 592 bodů, mezi ženami
byla nejlepší Petra Janošcová se
166 body a nejlepším mužem se
stal se ziskem 196 bodů David
Král.

Už od začátku bylo jisté, že
po několika letech nadvlády družstva ITeamu si vítězství odnese
někdo jiný. Zdravotně zdecimovaní ajťáci se do turnaje vůbec nepřihlásili, a to byla šance pro další
ambiciózní týmy. Jako každý rok
se soutěžilo ve třech hlavních kategoriích – ženy, muži a družstva.
V kategorii družstev si to
mezi sebou rozdaly týmy TESTĚS
a Kostíci, kdy prvně jmenovaní
nakonec s rozdílem dvaadvaceti
bodů zvítězili. Na třetím místě
se s odstupem umístilo družstvo
Ledvinky na smetaně. Zajímavé
souboje probíhaly i v kategoriích
jednotlivců. Mezi ženami jasně dominovala Petra Janošcová
o sedmnáct bodů před druhou
Radkou Hamplovou (foto vlevo)
a třetí Věrou Kukolovou. Mezi
muži s přehledem zvítězil David
Král (foto vlevo) s rozdílem devatenácti bodů před Petrem Chřibkem a bronzovým Michalem Stonišem.
ŽENY:
1. Petra Janošcová
2. Radka Hamplová
3. Bc. Věra Kukolová

Zpravodaj SNO
dvouměsíčník

166
149
142

MUŽI:
1. David Král
2. MUDr. Petr Chřibek
3. Michal Stoniš

196
177
166

DRUŽSTVA:
1. TESTĚS
2. Kostíci
3. Ledvinky na smetaně

592
570
504
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