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MUDr. Pavel Navrátil,
primář ORL oddělení Nemocnice Prostějov 

                                             
V prostějovské nemocnici na ORL 

oddělení (ušní – nosní krční) byly zakou-
peny zcela nové přístroje  umožňující pre-
ciznější a dokonalejší diagnostiku, terapii 
a zkvalitňující operační postupy v oblasti 
hlavy a krku. 

Jedná se o komplexní vyšetřovací jed-
notku  ATMOS C31 - ORL UNIT urče-
nou pro diagnostiku a drobné terapeutické 
výkony v oblasti hlavy a krku, jejíž poři-
zovací cena činí 1 200 000 Kč.

Součástí komplexní vyšetřovací jednot-
ky je mikroskop, optické zařízení, elektro-
kauter. Mikroskop umožňuje kvalitnější 
diagnostiku především onemocnění zevní-
ho, středního ucha a zvukovodu - zejmé-
na zánětlivé, ale i jiné etiologie. Optické 
zařízení, které obsahuje zdroj studeného 
světla a optiky, zdokonaluje vyšetřovací 
postupy především v oblasti dutiny ústní, 
dutiny nosní, nosohltanu, hrtanu a jícnu. 

K tomuto vybavení patří vyhřívaný 
držák optiky zamezující orosení optiky 
a rychloohřívač zrcátek, které zpříjemňu-
je vyšetření pacienta a zamezuje stuzení 
kovovými nástroji. Další nezbytnou sou-
částí je elektrokauter, který umožňuje pře-
devším okamžité a šetrné ošetření krvá-
civých stavů - zejména krvácení z nosu, 
dutiny ústní a jazyka. Elektrokauter je 
velmi často využíván i k drobným chirur-

gickým výkonům, jako je odstranění drob-
ných kožních a slizničních útvarů v oblasti 
hlavy a krku . 

Výhodou tohoto komplexu je odsáva-
cí a vyplachovací zařízení, které slouží 
k odsávání sekretů z dutin a dále k výpla-
chům např. cizích těles u dětí. 

 Videořetězec - videoendoskopické 
zařízení (obrazovka, videokamera a sou-
prava optik a optických  kleští) slouží 
a zdokonaluje diagnostiku a umožňuje 
nové a šetrnější operační postupy zejmé-
na u onemocnění dutin. Pořizovací cena  
vyšetřovací jednotky činí 360 000 Kč.

 Pomocí videokamery a obrazovky  
lze zrakem kontrolovat operační postu-
py v místech, kde nelze provést přímý 
chirurgický zásah a v místech špatně pří-
stupných pro běžné chirurgické nástro-
je. K příslušenství patří optiky různých 
stupňů, optické chapáky a  klíšťky, které 
umožňují odběr materiálu k vyšetření. 
Odsávací a vyplachovací zařízení slouží 
k odstranění nežádoucích sekretů, krve  
a umožňuje lokální aplikaci léků.

 Nové vybavení  na ORL umožňuje pre-
ciznější a dokonalejší diagnostiku, terapii 
a zkvalitňuje operační postupy v oblas-
ti hlavy a krku . Tyto přístroje slouží ke 
zkvalitnění péče o pacienty ORL oddělení 
Nemocnice Prostějov a umožňují méně 
invazivní zásahy, které jsou šetrnější 
k pacientům a současně rozšiřují spektrum 
poskytované péče.

Evropské fórum vědy 
a techniky, Česká hlava, 
Lidová hvězdárna v Pros-
tějově, Gymnázium Jiřího 
Wolkera, Reálné gymná-

zium a základní škola města Prostějova 
přispějí v pátek 22. června v čase od 9 do 
12 hodin na náměstí T. G. Masaryka u rad-
nice do projektu Věda v ulicích. 

Součástí akce bude mimo jiné pozo-

rování Slunce dalekohle-
dem a úsměvné, zajímavé, 
ale vždy poučné fyzikální 
a chemické pokusy dopro-
vázené komentáři studen-
tů. 

Akce, na kterou je vstup volný, určena 
nejen pro žáky a studenty prostějovských 
škol, ale i pro širokou veřejnost. Konat se 
bude jen za příznivé počasí. 

Věda v ulicích

Fyzikální a chemické pokusy 
na náměstí před radnicí  

Pomocí videokamery a obrazovky  lze zrakem kontrolovat operační postu-
py v místech, kde nelze provést přímý chirurgický zásah a v místech špat-
ně přístupných pro běžné chirurgické nástroje.  Foto: archiv Nemocnice Prostějov

Vážený pane starosto,
Dovolte mi, abych Vám jménem místní 

organizace Sdružení na ochranu nájem-
níků České republiky a jeho členů podě-
kovala za poskytnutý fi nanční příspěvek 
z rozpočtu města Prostějova. Ujišťuji Vás, 
že poslouží dobré věci, protože právní 
rady jsou nesmírně fi nančně náročné a naši 

právníci je poskytují těm nejpotřebnějším 
za symbolické ceny. Rozhodně nepodpo-
rujeme neplatiče a nájemníky, kteří nedo-
držují předpisy a porušují dobré mravy, 
ale slušný nájemník si radu a pomoc určitě 
zaslouží.

Jitka Chytilová, předsedkyně místní 
organizace SON Prostějov

Poděkování sdružení 
na ochranu nájemníků 

Nové  přístrojové vybavení na ORL 
oddělení prostějovské nemocnice

Děti prostějovských základních škol 
v dubnu a květnu letošního roku sesbíraly 
a vytřídily celkem 142 tun starého papíru. 
Nejúspěšnější přitom byla základní škola 
ve Studentské ulici s  60,3 kg na jednoho 
žáka. Na druhém místě je ZŠ v Rejskově 
ulici (48,1 kg/žáka ) a na třetím ZŠ v ulici 
Dr. Horáka (47,7 kg/žáka).

Letošního ročníku soutěže ve sběru 
starého papíru se zúčastnilo všech devět 
základních prostějovských škol. Její orga-
nizaci již tradičně zajišťovala společnost 
.A.S.A. TS Prostějov ve spolupráci s měs-
tem Prostějov, odborem komunálních 
služeb a odborem školství a kultury. Zášti-
tu nad soutěží převzal místostarosta Mgr. 
Vlastimil Uchytil.

„Cílem soutěže je vychovávat a vést 
děti k třídění odpadů. Separovaný odpad je 
možné dotřídit a dále využít. S tříděním je 
ovšem nutné začít již v domácnostech, pro-
tože komunální odpad není možné znovu 
roztřídit.“ poznamenala Ing. Iveta Jureno-
vá, obchodní ředitelka společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov. Třídění a recyklace odpadů 
je přitom ekonomický a ekologický způ-
sob jejich likvidace. Kromě výchovného 
a ekologického efektu znamená soutěž pro 
jednotlivé školy i fi nanční přínos. .A.S.A. 
u nich vykupuje starý papír za zvýhodně-
nou cenu, aby tímto způsobem prostějov-
ské školy podpořila. 

První tři školy z letošní soutěže obdrží 
ceny formou fi nančního příspěvku (vítěz-
ná škola si odnese 20 000 korun). Také 
hodnocení žáků bylo letos motivační, 
tzn. odměnu dostane z každé školy prv-
ních 10 dětí, a to ve formě poukázek na 
sportovní vybavení, oblečení a doplňky, 
aby si každý mohl vybrat dle svého přání. 
První cenou je poukázka v hodnotě 2 500 
korun. „Doufáme, že tento způsob odměn 
přiměje také žáky z druhého stupně, aby 
se v dalším kole ve větší míře do soutěže 
zapojili. Letos jsou mezi vítězi především 
mladší děti, které zřejmě dokázaly do sbě-
ru zapojit i své rodiče,“ poznamenal Mgr. 
Vlastimil Uchytil.

Slavnostní vyhlašování vítězů probíhá 
postupně v jednotlivých školách. Vítěze 
letošního ročníku soutěže ve sběru starého 
papíru ze ZŠ v Majakovského ulici vyhlá-
sili místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil 
a zástupci společnosti .A.S.A. TS Prostě-
jov ve čtvrtek 7. června u příležitosti škol-
ní akademie.

 
Na školní rok 2007/2008  plánuje 

.A.S.A. TS Prostějov pokračování sběrové 
soutěže. Současně připravuje spolupráci 
se školami v oblasti ekologické výchovy, 
především v třídění odpadu ve školách 
a ve výchově dětí k nakládaní s odpadem.

Soutěž ve sběru starého papíru letos vyhrála 
základní škola ve Studentské ulici 

Vítězná škola získala dvacet tisíc korun, odměny dostali i nejlepší sběrači

Vítěze letošní sběrové soutěže vyhlásili místostarosta Mgr. Vlastimil Uchy-
til a zástupci společnosti .A.S.A. TS Prostějov ve čtvrtek 7. června v tělo-
cvičně Základní školy V. Majakovského v Prostějově – Vrahovicích u pří-
ležitosti školní akademie.   Foto: J. Gáborová

umístění základní škola kg celkem počet žáků kg na žáka
1 Studentská 30 140 500 60,28
2 Rejskova 17 511 364 48,11
3 Dr. Horáka 28 520 598 47,69
4 Palackého 25 149 587 42,84

5 Majakovského 7 946 256 31,04
6 Jana Železného 14 471 535 27,05
7 Melantrichova 10 610 485 21,88
8 Kollárova 4 900 329 14,89
9 Valenty 2 450 345 7,10

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prostě-
jov, četa Vrahovice, si připsala před časem dal-
ší úspěch, tentokrát v soutěži Rallye Hamry. 

„Zúčastnili jsme se s jedním šestičlenným 
družstvem hasičské soutěže v záchranářských 
disciplínách Rallye Hamry 2007. Soutěž 
pořádá Hasičský záchranný sbor Olomouc-
kého kraje, územní odbor Prostějov,  pro jed-
notky dobrovolných hasičů a trvá zhruba 20 
hodin,“ přiblížil klání velitel vrahovické čety 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostě-
jov Miroslav Vantuch.

Akci podpořilo formou veřejné fi nanční 
podpory i město Prostějov. „Městu jsme roz-
hodně ostudu neudělali, právě naopak.Poda-
řilo se nám zvítězit, a to před kolegy z Ostra-
vy-Radvanic a Kostelce na Hané. Celkem se 
zúčastnilo devět týmů. Jízdu jsme absolvovali 
s novým vozidlem Ford. Druhé naše družstvo 
drželo standardní pohotovost na základně 
s cisternou,“ uzavřel velitel Vantuch. 

Hasiči z jednotky Prostějov – Vrahovice 
zvítězili v Rallye Hamry 2007

Součástí dvacetihodinového soutěžního klání Rally Hamry 2007 byly i disciplíny s takovými názvy, jako dopravní 
nehoda, voda či záchrana z nádrže. Šestičlenné družstvo vrahovické čety Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Prostějov v nich obstálo na výbornou.  Fota: archiv


