
Spolupráce CHirurgického oddělení NsP Karviná Ráj s OVAHELPem 

Spektrum péče našeho oddělení je velmi rozsáhlé, pečujeme o pacienty s různými 

diagnózami. Mezi tyto pacienty patří i ti s onkologickou diagnózou. V roce 2018 se primář 

chirurgického oddělení MUDr. Martin Bartoň zasloužil o rozšíření operativy pacientů 

s onemocněním prsu v rámci našeho oddělení, navázal spolupráci s MUDr. Jiřinou 

Herokovou, specialistkou v tomto oboru. Další lékařkou, která se věnuje této problematice je 

MUDr. Kristina Klimszová a nově od července i MUDr. Hana Sikorová. Provádíme zde 

operace nezhoubných i zhoubných nádorů prsu. Tím se samozřejmě zvýšil i počet 

onkologických pacientů, o které pečujeme. Tým chirurgického oddělení je stabilní. Máme 

velmi kvalitní lékařský a nelékařský zdravotnický personál. Zakládáme si na vzájemné 

spolupráci, výborné komunikaci a přátelské atmosféře. Samozřejmostí jsou různé formy 

dalšího vzdělávání zdravotníků. Výsledkem je pro pacienta velmi kvalitní lékařská a 

ošetřovatelská péče. Dokážeme rovněž pacientům a rodinám poskytnout odborné poradenství 

v oblastech domácí péči o nemocného člověka. 

Vše výše uvedené jsme schopni poskytnout z pozice erudovaného lékaře či nelékařského 

zdravotníka. Chybějícím článkem v této péči pro mě, vrchní sestru chirurgického oddělení, 

byla spolupráce s organizací, která může onkologickým pacientům nabídnout ještě i něco 

jiného. Velmi důležité a potřebné je pomáhat onkologickým pacientům a jejich rodinám od 

začátku, kdy jim je sdělená tato diagnóza. Tato pomoc má být komplexní a založená na 

odborných znalostech, vlastních zkušenostech a možnostech nabídnutí doplňujících služeb. 

Na jaře letošního roku jsem tedy oslovila Ing. Zdeňku Hyvnarovou z OVAHELPu. Velmi mě 

zaujala prezentací své organizace, tím jaké mají poslání a co je jejich cílem. Postupně jsme si 

předávaly své požadavky k naší spolupráci. V současné době je již schválena spolupráce i 

vedením naší nemocnice. V rámci pravidelných návštěv členů OVAHELPu, jejich 

vyškolených dobrovolníků a dalších spolupracovníků na našem oddělení, chceme našim 

onkologickým pacientům zajistit i kvalitní pomoc po jejich propuštění z nemocnice a 

následně pak při jejich další léčbě. Tuto pomoc a podporu svým projektem dokáže tým pod 

vedením Ing. Zdeňky Hyvnarové poskytnout. Dále chceme s tímto týmem spolupracovat i na 

projektech prevence onkologických onemocnění a na pořádání odborných seminářů a 

přednášek.  

Na nás, zdravotnicích je, aby pacient měl zajištěnou velmi kvalitní lékařskou a 

ošetřovatelskou péči. Organizace OVAHELP pak nabízí mnoho možností pomoci pacientovi 

a rodinám v oblasti poradenství, podpory a dalších aktivit, které pacientovi a jeho rodině 

ulehčí život s touto diagnózou. Také od této spolupráce očekáváme zpětné reakce na naší 

péči, které budou určitě podnětem k dalšímu zkvalitnění odborné péče.  
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