70 let ORL oddělení v Novém Jičíně : 1945-2015
| Počátky ušního nosního a krčního lékařství v Novém Jičíně
| První otorinolaryngolog v Novém Jičíně
 Dr.med.Rudolf Kosel ( 1897 - † 1980)

 Narodil se v Broumově (okres Náchod), pocházel z rodiny knihaře
 Absolvoval lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze v roce 1924
 Po promoci (1924) pracoval na Otologické klinice v Praze
 Do Nového Jičína přichází 1.6.1928 a začíná působit jako konziliární odborný lékař pro nemoci ušní, nosní
a krční, v Novojičínské nemocnici ORL oddělení ale neexistovalo

 Od roku 1932 pracoval

v soukromé ORL ambulanci ve Vile Sonnenhof – Nové Slunko, Hugo –Baar
Gasse 1 ( nyní Husova ul.č.1) patřící majetkově k pivovaru Bocheta Kudielka – Rossmanith

 Počas druhé světové války byl ve vojenské službě jako unterartz v záloze ve vojenském lazaretě
 V roce 1946 byl vysídlen do Německa, kde pracoval jako ORL lékař ve městě Ehrbach
okresní město v Hessensku (střední Německo, hlavní město spolkové země je Frankfurt nad Mohanem).

 V roku 1965 odešel na důchod. Zemřel 20.12.1980

Dr.med.Rudolf Kosel

| Založení ORL oddělení v Novém Jičíně
| První primář

 Oddělení bylo založeno v roce 1945
 Prvním primářem se stal MUDr.Vlastimil Dostálek ( 1910 - †1988)
 Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně (1935)
 Po absolutoriu byl přidělen do vojenské nemocnice v Brně –

Zábrdovicích na ORL oddělení plk.

Dr.Karla Sázavského

 Od roku 1937 pracoval na ORL oddělení Zemské nemocnice v Uh. Hradišti u prim. Tetery
 Od roku 1943 přichází do Městské nemocnice v Moravské Ostravě
 Od 1.8. se otevřelo ORL oddělení v Novém Jičíně
 Pro oddělení bylo přiděleno 48 postelí, z toho 10 dětských
 Operační spektrum výkonu bylo zaměřeno na adenotomie, tonzilektomie, bronchoskopie,

středoušní
chirurgii, operace přínosových dutin, na oddělení se prováděli i plastické operace nosu a ušních boltců
Prim. MUDr.Vlastimil Dostálek

Prostory ORL oddělení v 50. letech 20. století

| Přechod k součastnosti
| Období 1976 – 1988
Adenotomie v roce 1952 (operuje MUDr.Topiář)

 MUDr.Dušan Jalůvka ( 1924 - †1999)
 Pocházel z Příbora, absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 1950
 Nastoupil na ORL oddělení Městské nemocnice v Ostravě na Fifejdách.
 Po r. 1967 působil ve funkci zástupce primáře ORL oddělení KÚNZ Ostrava.
 Od 1.7.1976 se stal primářem ORL oddělení v Novém Jičíně
 Odborně se zaměřil na onkologii v ORL a foniatrii
 Prosadil provádění adenotomií a tonzilektomií u dětí v celkové anestezii
 Za jeho působení oddělení přešlo výraznou modernizací prostorů v roce 1983
| Období 1988-2015

 MUDr.Robin Zachař ( 1952), od 1.5.1988 převzal vedení ORL oddělení po prim.Jalůvkovi
 Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého 1976
 Ze jeho působení se oddělení zmodernizovalo po stránce přístrojového vybavení
 Proběhla modernizace operačních sálů a ambulancí (1998)
 Byli zavedené endoskopické diagnostické i operační metody
 Rozvoj chirurgie štítné žlázy a ORL onkologické operace
 Spolupráce s Prof.MUDr.Pavlem Komínkem, Ph.D, MBA z ORL kliniky FN Ostrava - Poruba

Prim. MUDr.Dušan Jalůvka

| Období 2015 –
 Změna názvu na Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 V současnosti oddělení disponuje 24 lůžky, tým tvoří 7 lékařů
 Je poskytována péče v téměř celé šíři odboru (kromě superspecializovaných výkonů)
 Oddělení je nedílnou součástí Komplexního onkologického centra Nový Jičín

Prim. MUDr.Robin Zachař

Tým oddělení ORL-CHHK v roce 2014
sestavil MUDr.Ivan Kalivoda 11/2015

