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Milí čtenáři,

i  tentokrát vstupujeme do pro-
storu, který je mediálně přehos-
pitalizován! :) Ano, o  lékařích, 
sestrách, nemocnicích, lůžkách, 
ventilátorech a vakcínách dnes 
píší, točí a  publikují snad úpl-
ně všichni. A  i  tentokrát vám 
chceme nabídnout pár chvilek 
zastavení. Samozřejmě téma 
sezóny neopomíjíme ani my, 
ale přiměřeně, přiměřeně. Nebo 
spíš zaobaleně. V tomto ročním 
období, ve kterém se objevují 
časté rýmy, kašle a mírné teplo-

ty, se však nemusí jednat vždy o nákazu koronavirem.

Jakub Kohák je známá osobnost a v našem rozhovoru možná ob-
jevíte i  náznak jeho jinak docela skrytých stránek. K  doktorkám 
hrdinkám všedního dne patří MUDr. Gabriela Hauserová, prak-
tická lékařka. Hrdinství spočívá v tom, že nám příchozím věnuje 
trpělivě pozornost, uklidní a vyléčí. Do krizových situací se dob-
rovolně nehrneme – jenže na dobrovolníky se obrací Marek Jukl, 
prezident Českého červeného kříže. 

Pokud vás dusí stres a deprese z nouzového stavu a izolace, zkus-
te kontaktovat Hedepy. Pomohou vám z  psychického marasmu 
i  k  tomu, abyste se do něj nedostali. Zkušenosti českého lékaře 
v  Německu jistě zaujmou, a  dnes už asi víme, že kdo získal delší 
čas praxi v zahraničí, bohužel, až na pár výjimek, na výzvu ČLK se 
nevrátí. A o běžném fungování v českém zdravotnictví vám přiná-
šíme obrázek, tentokrát z Ústeckého kraje a Gastroenterologické 
společnosti ČLS JEP. 

Tradiční čínské medicíně čas od času věnujeme pozornost a díváme 
se, aby ji prováděli především lékaři. Dnes jsme si vybrali Marii Annu 
Vejsovou, která je na startovní čáře své kariéry. Zanedlouho ukončí 
vysokoškolské studium TCM v Šanghaji.

Tak doufejme, že pandemie pomine a brzy budou média psát jistě 
i o jiných tématech, ale HOSPITALin vám zůstane věrný.

Jan Hovorka
šéfredaktor

www.hospitalin.cz

str. 26
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Jste herec, producent, organizátor a kreativec, všechno obo-
ry, kterým teď doba moc nepřeje.  
Jak se vás osobně dotkla pandemie, karanténa a další opat-
ření?
Konkrétně je to tak, že nedělám skoro nic. Mohu ještě psát do de-
níku Metro, kam přispívám 1x za 14 dní, do Ženy a život - tam také 
1x za 14 dní....a v ranní show na Evropě 2 mám minirubriku. Jinak 
se všechno utnulo. Jezdili jsme s Partičkou po republice, natáčel 
jsem různé pořady....to vše je teď u ledu.

Někteří umělci si v létě pochvalovali, že měli čas na resty 
a přípravu na nové období. Jste vy připraven? A na co? 
Jistě – resty jsem nějaké dohnal, uklidil si šuplíky, slepil rozbité 
věci, přitloukl pár obrázků.... ale třeba můj neukliditelný pokoj 
se mi uklidit nepodařilo. Ne nadarmo se mu také říká “neuklidi-
telný”!!! Ovšem připraven jsem! Na všechno asi úplně ne, ale tak 
celkově jsem ready. 

Většina vašich rolí vzniká v oblasti humoru - i černého, tragi-
komického, tak trochu skrytého. Jste veselý a vtipný normál-
ně?

jakub Kohák: 
Chtěl bych šířit 
kladné vlny

Kdysi byl tak trochu enfant terrible české me-
diální scény. aniž by však měl za sebou silné 
příznivce nebo prestižní univerzity, dostal se 
do čela reklamní kreativní branže. Během pár 
let se stal hvězdou kampaní, ale i  režisérem 
a scenáristou, idea makerem a protagonistou. 
Dodnes je neokoukaný a neokoukatelný. Umí 
bizarní komiku s nonšalancí, lidový humor na 
úrovni, inteligentní fóry se samozřejmostí. je 
oblíbený jako moderátor, postava v  seriálech 
a  překvapivě dobrý herec. Umí prodat jakou-
koli komoditu (v reklamě) a dojmout, umí po-
máhat. aktuálně se podílí na kampani, kterou 
připravil Magistrát hlavního města Prahy proti 
pandemii COVID-19. Muž mnoha profesí i myš-
lenkových a tvůrčích rovin jakub KOHÁK.
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Tak zde jsem asi výjimka - ano jsem veselý a vtipný i normálně.....
tedy většinou. Všichni lidé jsou z toho překvapení a třeba když mě 
někdo neměl rád – ne na každého působím sympaticky – tak mi 
to pak následně řekne s tím, že si poupravil mínění.   

Co byste udělal teď na podzim proti pandemii, kdybyste byl 
třeba primátor nebo ministr zdravotnictví?
To je strašná otázka. Potýkáme se s bezprecedentní situací. Nikdo 
z nás nic podobného nezažil. Kritizovat a rozčilovat se je velmi 
jednoduché. Já se do odborných debat a názorů nebudu pouštět, 
stále se jen učíme, jak se vir chová, jaké má následky atd. Ale po-
kud mám odpovědět – jako ministr zdravotnictví bych se podíval 
kolem na ostatní státy a poučil se od těch, které to zvládají nejlépe 
a jsou podobně velké. A také bych naslouchal odborníkům. Jako 
primátor bych zřejmě uklidňoval občany, dal jim nějakou naději 
- třeba že až bude po všem, tak uděláme na každém náměstí něja-
kou slavnost s limonádou zdarma... podpořil bych dobrovolnictví 
- možná i osobním příkladem a vůbec – šířil kladné vlny.   

Myslíte, že je doba na vznik nějakého zásadního uměleckého 
díla, typu Bílá nemoc? Je to ve vzduchu?
Je to celkem možné, ovšem žádné signály nemám. Čas na tvorbu 
sice je, ale jestli je i nálada?! To nevím.

Umělci i producenti se dostávají do svízelné situace. Je stát 
povinen například soukromým divadlům poskytovat podpo-
ru z veřejných zdrojů?
Povinen samozřejmě není, ale toto je tak výjimečná situace, že je 
ta otázka na místě. Každopádně ministr Havlíček uvedl, že kom-
penzace a platy budou 100%... nebo tak nějak je to... musím se na 
to ještě podívat. 

jistě 
se změní 

náš náhled 
na svět. 

Poznáváme, 
jak jsme my 
i náš systém 

zranitelní.

Pandemie pomine. Co po ní zůstane, změní se podle vás hod-
noty, vztahy, cíle?
Jistě se změní náš náhled na svět. Poznáváme, jak jsme my i náš 
systém zranitelní. Snad se budeme více radovat z běžného života, 
z maličkostí, z cestování... A možná trochu zpomalíme a budeme 
víc přemýšlet... i když o té poslední větě pochybuji. 

Co si z tohoto období vezmete pro sebe vy?
Každá trampota má svou mez. 

Poskytl jste sebe, tvář a profesní um, kampani pro pražský 
magistrát. Co by Praha a Pražané potřebovali nejvíc, teď do 
konce roku?
Soudržnost, slušnost, dodržování pravidel, respekt a trpělivost.

Text: Jan Hovorka
Foto: Archiv Jakuba Koháka
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Proč a kdy jste se rozhodla pro medicínu? Je to povolání s vy-
sokou odpovědností, s osobním rozhodováním, volbou, která 
ovlivní zdraví nebo život pacienta… 
Já jsem takhle moc nepřemýšlela. Pro mě bylo tehdy důležité, že 
se tam neřeší nijak moc politika, že komunisti doktory moc neká-
drují. I když tenkrát začali někteří medici stoupat vzhůru a možná 
i díky tomu, že minulost zapřeli, sedí dost vysoko. Ale to je spíš 
kauzální diagnóza, než nějaký můj osobní postoj. Prostě jsem se 
rozhodla pro medicínu.

Litovala jste někdy této volby?
Určitě ne.

Máte někoho jako vzor, lékaře, kterého si vážíte?
Nevím, jestli to někdo takhle má. Jako vzor můžu mít člověka, 
který mě něčím upoutá, a má vlastnosti, jednání nebo myšlení, ke 
kterým bych se chtěla přiblížit. Třeba by byl dobrým vzorem pro 
mě zajímavý zahradník, nebo soused, provozující na vlastní nákla-
dy psí útulek, ale lékař? Zatím ne.

Myslíte, že praktičtí lékaři mohou obnovit tradici rodinných 
lékařů, kdy se starali o celé generace?
Otázka je, zda by to mělo vůbec cenu. Rodiny už taky nežijí tak jako 
v té poněkud pohádkové minulosti, on je to trochu kýč. Rozvedete 
se, přestěhujete a kam jdete? K jinému lékaři. Praktik by měl být 
dostupný, opravdu praktický pro lidi v blízkém okolí, s dobrými 
kontakty na odborné lékaře. A neškodí nějaká přidaná hodnota. 

Co radíte klientům jako prevenci proti COVID-19?
Mě udivuje, jak moc se neshodnou ani slovutné kapacity a ministři, 
co dělat a nedělat. Určitě bych nepodcenila běžné standardy, mytí 
rukou, roušky, dezinfekci a ohleduplné chování. O tomto viru zatím 

víme příliš málo, abychom vedli moudré nebo přesvědčivé debaty. 
Zkusit můžeme i byliny, jak středoevropské, tak čínské. Jsou to stan-
dardní podpůrné a doplňkové produkty, které určitě neuškodí.
 
Ordinaci máte v centru Prahy. Je rozdíl mezi třeba lékařem 
praktikem na malém městě a v srdci metropole?
Možná ve využití městské dopravy, nic nějak zásadního mě nena-
padá. Lidé jsou všude plus minus stejní, pacienti i lékaři. 

Zabýváte se také tradiční čínskou medicínou, pokud víme, 
studujete kurz akupunktury pro lékaře. Máte osobní zkuše-
nosti s léčbou?
Končím teď postgraduální kurz, který lékařům umožní aplikovat 
akupunkturu na pracovišti. Doktorů je pár stovek, ale aspoň někde 
mohou pacienti najít trochu péče, doplnění standardní léčby a po-
sílení jejich účinků. Akupunktura se snad už přestává démonizovat 
a politizovat, v euroatlantickém prostoru, od EU po USA, ji používá 
čím dál víc lékařů. Samozřejmě by ji měli aplikovat hlavně lékaři, 
nebo by o tom, že ji pacient zkouší, měli vědět jejich praktici. Vidíte, 
i to je role praktika – mít přehled, kde a čím se lidé léčí. Mezi námi, 
ono je to někdy dost nepřehledné, nebo dokonce dobrodružné. 

Má mladá generace lékařů zájem o sdílené metody léčby, her-
bální terapii, léčebné masáže, baňkování a podobně?
Určitě ano. Umí najít zdroje, nové informace, sledovat kongresy, 
nabídku vzdělávání, najít si studie. Cokoli, co pacientovi pomůže 
a neuškodí, je dobré zvážit a odborně aplikovat.

Čím si vysvětlujete striktně odmítavý postoj ČLK k metodám, 
které nepovažuje za vědecké?
Na to by si měl asi každý „odmítač“ odpovědět sám. Protože 
o tom nic neví a je líný si něco víc nastudovat? Protože je zasle-
pený? Profesionál, ale demagog? Je to věc osobního postoje. Mě 
spíš zarazí, když si taková organizace dá do zápisu něco jako zákaz 
se o podobné metody vůbec zajímat, pokoušet se je využít, hledat 
cesty, jak sdílet to, co je ověřené jinde a přidat to ke svému umění. 
Jsou pracoviště, kde to lékaři opatrně zkouší, ale je smutné, že se 
tak, a opět jako za komunistů, děje takřka ilegálně.
 
Kdy může pomoci například akupunktura podpořit klasickou 
léčbu?
To by byl dlouhý seznam potíží, kterým může akupunktura zame-
zit, nebo je zmírnit. Běžně a obecně máme dobré výsledky u léčby 
migrény, alergií, pohybových problémů, dobré jsou výsledky při 
komplikovaném početí, kdy ženy otěhotní přirozenou cestou. 
 
U nás není akreditované vysokoškolské vzdělání v oblasti sdílené 
medicíny, máte informace, jak jsou na tom kolegové v zahraničí?
U nás mohou lékaři absolvovat již ten zmíněný kurz, a zájem o něj 
stoupá. Významné univerzity jsou samozřejmě v Číně, ale taky 
v Japonsku nebo Koreji. Ale těžko může český lékař po atestacích 
odcestovat na několik let tak daleko a studovat. Tak zatím jsou 
dostupné jen soukromé kurzy, které nemají sice akreditaci, ale 
zájemce se přece jen něco naučí. Lékařů je ale absolvuje jen málo, 
zájemci jsou spíš laici, nadšenci nebo ti, kdo prostě na tyto meto-
dy „věří“ a chtějí je umět, třeba jen pro sebe nebo blízké.

Jaký je váš názor na to, když akupunkturu a další metody po-
užívají nelékaři, po absolvování neakreditovaných kurzů?
Určitě vše, co se týká zdraví a ingerence do lidského organizmu, 
by měli mít pod dohledem lékaři. Nejde o demokracii nebo po-
dobné argumenty, jde o to, že taky asi lépe zahraje klavírista, který 
se od šesti let hraní věnuje, než člověk, který si našel na internetu 
prstoklad a akordy, po několik víkendů pilně klinkal na klávesy 
a pak chce třeba koncertovat a hrát Čajkovského B-moll koncert. 
Samozřejmě nelékař, pokud míníte například fyzioterapeuta, 
dostatečné vzdělání má a bránit by mu nikdo neměl. U nás je spíš 
problém v morálním přijetí těchto metod. Odbornost, diagnosti-
ka, metodologie jejího určování, veškeré ISO normy jsou ve světě 
dávno dané a respektované. Uznává to a publikuje i WHO.  
 Text a foto: Redakce
 

MUDr. Gabriela 
Hauserová: 
Praktik by měl být 
praktický, dobrý lékař 
s přidanou hodnotou

Podobně jako pediatrů ubývá u nás praktiků – 
doktorů, kteří mají kmen dlouhodobých paci-
entů. Působí v místě, kam spádově míří pacien-
ti především v jejich okruhu bydlící. Ten dávný 
pojem „obvoďák“ to také přesně vystihoval. 
Podoba lékaře nebo lékařky by měla vytanout 
na mysli dřív než adresa. Recepty, neschopen-
ky, kontroly, žádanky na odborná vyšetření, to 
vše už pozvolna nahrazuje online komunikace. 
Osobnost lékaře je ale nenahraditelná. V dneš-
ní rozvolněné době, kdy se ztrácí vědomí auto-
rit a přesných diagnóz, je lékař v prvním kon-
taktu s pacientem ten nejdůležitější.

MUDr. Gabriela Hauserová
praktická lékařka

Poliklinika Revoluční
Revoluční 19

Praha 1

www.prazskypraktik.cz
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Červený kříž je symbolem pomoci, nalezením 
místa a rukou, kde a které ji poskytnou. Podvě-
domě si představujeme sestřičky, někdy lékaře 
záchranáře, jak pečují o nemocné na lůžku. Mo-
dely a formy péče o potřebné však zejména v po-
slední době nabývají nových podob. Těch, kdo 
potřebují pomoc, prudce přibylo a systém na to 
nebyl zcela připraven. Kromě „světa nemocnic“, 
sítě a center, které žijí vlastním životem, se obje-
vili tisíce potřebných i v běžných domácnostech, 
sociálních ústavech, komunitách. Děti bez počí-
tače dohledu nejsou nemocné, pomoc však po-
třebují hodně naléhavě. zdravotnický personál 
s velkým vypětím zvládá zvyšující se počet hos-
pitalizací a  odběrů. záchranáři řeší situace, se 
kterými se dříve nesetkávali.  asi nejvýraznějším 
problémem se ukázal nedostatek lidí. Vytížené 
provozy v  nemocnicích postihuje i  karanténa 
zaměstnanců. jako vždy v  historii, na pozice, 
kde hrozí katastrofa, přicházejí lidé z Červené-
ho kříže. I ti potřebují ale pomoc, a tak připravili 
kurzy pro dobrovolníky. zaplní se tak nejnaléha-
vější nedostatek, péče se dostane všem, kteří do 
nemocnice nemusí, ale pomoc prostě potřebují. 
Kdo všechno to je a kdo pomoc poskytuje? na 
to nám odpovídá prezident Českého červeného 
kříže, doc. RnDr. Marek jukl, PhD:

Červený kříž  přichází s novými formami a modely pomoci. 
Doučování, proškolení na ošetřovatelské pomocné práce… 
co vás inspirovalo?
Červený kříž se vždycky snaží reagovat svou pomocí na existující 
potřebu. Ta se samozřejmě mění. Na jaře, kdy se školy náhle uza-
vřely, se ukázalo, že bylo potřeba podpořit děti, které byly náhle 
odkázány ve větší míře, než byly zvyklé, na samostatnou práci. To 
už třeba nyní tak neplatí, protože formy výuky na dálku se pod-
statně zlepšily a tato naše doplňková pomoc není již tak potřebná. 
Na druhou stranu je potřeba podpořit některé děti technickým 
vybavením, proto se v rámci ČČK zrodil nápad “darujnotebook.
cz”. Podobně, když byla na jaře nouze o desinfekční prostředky 
a ochranné pomůcky, reagovali jsme na to jejich distribucí. Nyní 
se ukázala potřeba pomocného zdravotnického personálu, proto 
byly zahájeny kurzy základů péče o nemocného na lůžku pro dob-
rovolníky (to je mimochodem tradiční poslání Červeného kříže již 
více než 150 let). I tyto kurzy se pořádají dle místní poptávky zdra-
votnických zařízení aj. institucí. Během dvou týdnů se již do nich 
přihlásilo více než šestnáct set zájemců...  Podobně je to s kurzy 
používání osobních ochranných pomůcek, krizovými linkami atd. 
A tak bych mohl pokračovat, naše pomoc je vždy založena na 
tom, jaké zjistíme potřeby. To platí celosvětově, a tedy i u nás. Po-
dle stejného schématu třeba poskytujeme pomoc do zahraniční, 
jako je tomu např. v případě Sýrie a Ukrajiny, kde podporujeme 
dostupnost zdravotní péče...
 
Jaké máte ohlasy a zájem?
V případě oněch kurzů základů ošetřovatelství je značný zájem 
ze strany poskytovatelů zdravotní péče a jsme rádi, že je pokryt 
i dostatečným zájmem ze strany dobrovolníků, kteří se do kurzů 
hlásí. Podobně na jaře, když byla nouze o ochranné prostředky 
a desinfekci, našla se řada velkých společností i jednotlivců, kteří 
nás podpořili a umožnili nám pomáhat. Všem, kteří jakkoli, ať již 
osobní účastí či materiální nebo finanční podporou umožňují Čer-
venému kříži pomáhat, zaslouží velké poděkování.

Marek jukl, 
prezident: 
Český červený 
kříž rozvíjí nové 
podoby péče 
o nemocné. 
Volá dobrovolníky
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Jste připraveni na možnou masívní vlnu onemocnění, krizo-
vou situaci?
V rámci našich možností se obecně vzato stále připravujeme na 
různé krizové situace, ať jde např. o živelní pohromy či jiné, jaký-
mi je třeba současná epidemie. Její rozsah je opravdu velký a je 
možná škoda, že se počátkem 90. let stát rozhodl nepodporovat 
některé aktivity v této oblasti, jakými v případě Červeného kříže 
byla právě systematická příprava dobrovolného zdravotnického 
personálu, v o řády větším rozsahu – jak početním i pokud jde 
o rozsah znalostí a dovedností – než realizujeme ad hoc dnes. 
Možná současná situace bude impulsem k tomu, že se budeme 
moci vrátit k některým dříve osvědčeným modelům.

Máte přehled o možnostech pomáhat v provizorních zaříze-
ních, které vybudovala AČR?
ČČK je sice ze zákona podpůrnou organizací vojenské zdravotnické 
služby, ale myslím si, že tato možnost by přicházela v úvahu opravdu 
až jako ultima ratio. Zde bych rád podotkl, že věřím, že obyvatelstvo 
si již snad uvědomuje vážnost situace a podřídí se nutným hygienic-
ko-epidemiologickým opatřením. Ta je nutno opravdu bezvýhradně 
dodržovat, jinak nemůže epidemii zvládnout žádný stát na světě. Bo-
hužel výroky některých veřejně činných osob zpochybňující účinnost 
a potřebu elementárních opatření zde napáchaly těžko odstranitel-
nou škodu... ČČK konzistentně od jara až dosud naopak veřejnost 
vždy upozorňoval (včetně produkce spotů a zdravotně výchovných 
materiálů) na potřebu zmíněných opatření.

Starají se vaše místní organizace například o seniory, sociálně 
znevýhodněné a bez domova?
Český červený kříž provozuje několik desítek sociálních zařízení 
včetně těch pro seniory či třeba bezdomovce. Postarat se o ně je 
tak naše profesionální povinnost. Určitou doplňkovou roli, v mís-
tech svého působení v obcích, hrají i naše místní skupiny ČČK, 
např. v rámci sousedské výpomoci. Text: Jan Hovorka

Foto: Archiv ČČK

CHCeTe POMÁHaT?

Kurzy pro pomocný zdravotnický personál pořádá ČČK již v řadě měst. 
Můžete se přihlásit i vy! Vyberte si podle místa bydliště: 
Praha, Brno, jablonec nad nisou, liberec, Chrudim, Plzeň, České Budě-
jovice a dalších:

www.cervenykriz.eu
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Pacientský hub: Servis pro organizace 
pacientů zajistilo ministerstvo zdravotnictví 
a městská část Praha 10

Dlouhodobá spolupráce pacientských organi-
zací a Mz ČR má pro veřejnost nyní viditelnější 
podobu. V rámci profesionalizace činnosti jed-
notlivých skupin vznikl HUB – otevřené místo, 
které mohou členové i vedení využívat pro ak-
tivní činnost. Prostory poskytla MČ Praha 10. 
Co vlastně znamená konkrétně spolupráce, či 
lépe podpora Mz ČR? z  odboru komunikace 
jsme získali odpovědi.

Pacientské organizace jsou poslední léta podporovány Mini-
sterstvem zdravotnictví ČR, co nabízí ministerstvo v případě 
tohoto projektu?
Ministerstvo zdravotnictví si důležitost pacientských organizací 
a jejich práce pro pacienty uvědomuje, aktivně je podporuje – 
a to v úzké spolupráci s pacientskými organizacemi samotnými. 
Tři roky na Ministerstvu zdravotnictví funguje a stále se rozvíjí 
Oddělení podpory práv pacientů, které má podporu pacientů 
a pacientských organizací a jejich účast na řízeních ve zdravot-
nické politice přímo na starost. Z iniciativy tohoto oddělení vznikl 
také projekt Pacientský hub, jehož prostory v pražských Vršovicích 
se budou slavnostně otevírat 18. listopadu 2020.
Roli pacientských organizací nevidíme „pouze“ v poskytování 
nenahraditelných služeb pacientům. Velmi důležitá je i jejich role 
zástupce pacientů – jejich práv a zájmů. Za tímto účelem vznikla 
při ministerstvu Pacientská rada, což je ústřední orgán, který 
je připomínkovým místem pro všechny materiály Ministerstva 
zdravotnictví týkající se práv pacientů. Jednotlivá témata se pak 
projednávají v pracovních skupinách, zástupci pacientů nomino-
vaní Pacientskou radou jsou členy v podstatě všech pracovních 
skupin řešících na ministerstvu jednotlivé problematiky. 
Ministerstvo zdravotnictví zároveň dlouhodobě usiluje o udr-
žitelnost pacientských organizací. Činnost a pravidelný provoz 

těchto organizací je nutné podpořit formou finančních dotací 
z veřejných prostředků, na financování by se mohly podílet také 
zdravotní pojišťovny. 

V čem vidíte praktické a efektivní využití pro členy těchto 
skupin?
Projekt Pacientský hub vznikl na podporu pacientských organizací, 
pacientů i veřejnosti. Jeho klíčovými aktivitami jsou: provoz sdíle-
ného pracovního a komunitního prostoru v pražských Vršovicích, 
zajišťování komplexního vzdělávacího programu, správa interaktiv-
ního webového portálu a organizace osvětových akcí pro veřejnost.
V hubu budou probíhat akce, které pomohou pacientským organiza-
cím na cestě k soběstačnosti, nezávislosti a posílí jejich kompetent-
nost pro obhajování práv pacientů. Může to být například školení 
nebo jiná forma vzdělávání v oblasti legislativy a právu ve zdravot-
nictví, k fungování a financování neziskových organizací, ke kvalitě 
a dostupnosti zdravotnických služeb, základy prezentace na webu 
a sociálních sítích a mnohé další. Pacienti se dovědí o svých právech 
a povinnostech, získají informace, které jim umožní aktivněji pečovat 
o své zdraví a zapojovat se do rozhodovacích procesů ve zdravotnic-
tví. Hub myslí také na širokou veřejnost, pro kterou bude organizovat 
osvětové a preventivní akce, od nichž si projekt slibuje zvyšování 
zdravotní gramotnosti. Zároveň zde budou probíhat i neformální 
akce: besedy, vernisáže nebo promítání filmů se zdravotní tematikou. 
Některé z akcí budou organizovat přímo pacientské organizace.
Pacientský hub nabídne příležitost ke vzájemné spolupráci 
s různými partnery. Může se jednat o poradenství, předávání 
zajímavých informací, zkušeností, zajímavé tipy na financování 
pacientských organizací nebo dobrovolnictví, medicínský nebo 
sociologický výzkum a spoustu jiných aktivit, které budou pro 
pacienty užitečné. Spolupráce bude oboustranná, partneři mo-
hou od pacientů a pacientských organizací prostřednictvím hubu 
získat jedinečnou zpětnou vazbu a podněty.
Projekt Pacientský hub je unikátní nejenom svým posláním, ale 
i multifunkčností. Vedle účasti na vzdělávacích a kulturních akcích 
mohou pacientské organizace v hubu také pracovat ve sdíleném 
prostoru (coworku) i ve třech zasedacích místnostech, pořádat 
vlastní členské schůze, preventivní a osvětové akce pro veřej-
nost, organizovat vzdělávací či společenské akce pro členy pacient-
ské organizace, komunikovat s ostatními organizacemi a odborníky 
osobně i online, sdílet zkušenosti a vzájemně se od sebe učit, 
využívat konzultační služby probíhající v hubu. V rámci webového 
portálu www.pacientskyhub.cz mohou využívat individuální kartu 
(stránku) pacientské organizace jako své dočasné webové stránky; 
přidávat vlastní články, fotky, přílohy i akce do kalendáře; schvalo-
vat členství nových zájemců v pacientské organizaci.
Rovněž pro pacienty bude hub organizovat vzdělávací a kulturní 
akce, budou zde moci pracovat v rámci pacientské organizace ve sdí-
leném prostoru (coworku), prostřednictvím portálu hubu se přihlásit 
na aktivity hubu, procházet články, prezentace a záznamy ze vzdě-
lávacích akcí a mnohé další. A samozřejmě i pro ně bude Pacientský 
hub místem ke komunikaci, sdílení zkušeností i dobré praxe.

Máte i variantu online využití, ke které se dnes hodně institu-
cí upíná?
Ano, s online variantou se samozřejmě počítá a byla v plánu vždy, 
tedy nejen s ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti 
s Covid-19. Ne všichni pacienti nebo zástupci pacientských orga-
nizací mají příležitost se do hubu dostavit osobně. V plánu jsou: 
videokonference, streamování, webináře atd. Z řady vzdělávacích 
aktivit budou také na webových stránkách Pacientského hubu 
k dispozici záznamy a prezentace.

Řada organizací má také krajskou nebo nižší strukturu, napří-
klad Svaz diabetiků ČR. Plánujete pobočky nebo regionální 
partnerské huby?
Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, který je 
financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Nor-
ska 2014–2021 z programu Zdraví. V současné době je fyzický 
prostor v Praze – Vršovicích. Kvůli potřebě celostátní působnosti 
bude velká část programu probíhat též online. Rozšíření projektu 

Pacientský hub má 3 základní pilíře:

a) Prostor pro vzdělávání a  školení pacientských organizací 
i jednotlivých pacientů a v rámci osvěty také veřejnosti formou 
přednášek, seminářů a konferencí.

b) Webový portál zahrnující online vzdělávací obsah a video-
záznamy pořízené z akcí, které se budou v hubu konat, a kte-
ré tak budou dostupné všem. Součástí portálu bude Custo-
mer Relationship Management (CRM) systém pro realizační 
tým, díky kterému bude možné efektivněji cílit informace na 
jednotlivé pacienty a pacientské organizace.

c) Prostor pro setkávání a výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů mezi pacientskými organizacemi navzájem a další-
mi aktéry v oblasti zdravotní péče (neziskovými organizace-
mi, mediky, lékaři, akademiky, vývojáři aplikací atd.) s účelem 
zlepšit komunikaci pacientských organizací s  dalšími rele-
vantními aktéry a jejich vzájemné propojování.

Střecha nad hlavou na desítce
Městská část Praha 10 se na plošném celostátním projektu podílí 
významně – poskytuje nebytový prostor. Jaké jsou důvody a cíl 
spolupráce? Zeptali jsme se člena Rady Michala Kočího (Piráti): 

Pacientské organizace jsou poslední léta podporovány Mini-
sterstvem zdravotnictví ČR, co nabízí Městská část Praha 10 
kromě nebytového prostoru?
Velmi rádi zapojíme činnost hubu do komunitního plánování soci-
álních a návazných služeb na území naší městské části. Vzájemnou 
informovanost a spolupráci, tedy tzv. síťování rozličných služeb, 
považujeme za velmi podstatný prvek, z něhož mají užitek jak 
samotné organizace, tak zejména uživatelé služeb. Současně jsme 
připraveni pomoci s informováním o aktivitách a akcích hubu.

V čem vidíte praktické a efektivní využití pro členy těchto 
skupin?
Velmi oceňuji, že HUB je koncipován na bázi reprezentativnos-
ti, tj. že se na jeho vedení mají podílet samotní pacienti. Bude 
tedy neutrální, transparentní. Rovněž má za cíl hledat inovativní 
přístupy, sdílet dobrou praxi, eliminovat fámy, tedy napomáhat 
k profesionalizaci pacientských organizací. V neposlední řadě má 
podporovat pacienty v aktivním životu.

A v čem je přínos pro MČ?
Vítám, že místní organizace, které působí v zdravotní a sociální 
oblasti získají prostor pro odborný rozvoj a pacienti z naší MČ 
v docházkové vzdálenosti moderní poradenské pracoviště.

Můžete vyjednat i spolupráci s Vinohradskou nemocnicí pro 
zvláštní případy, případně dalšími přímo řízenými?
Zástupce Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jsme již o při-
pravované spolupráci s MZ na záměru hubu informovali. Prvotní 
reakce na možnost zapojení se do spolupráce byla velmi kladná. 
Několik společných schůzek se zástupci MZ, FNKV i radnice MČ 
Prahy 10 se již uskutečnilo. Pacientský hub samozřejmě podporu-
je spolupráci se zdravotnickými zařízeními a o partnerství s FNKV 
budeme mít určitě zájem. Vinohradská nemocnice už nyní spolu-
pracuje s některými pacientskými organizacemi napřímo.

Text: Redakce
Foto: Archiv MZ ČR

o další pobočky nyní není možné. Samotným záměrem projektu 
však je posílení pacientského segmentu, který by měl do budouc-
na projekt včetně provozu hubu převzít. Není přitom vyloučeno, 
že místní „pobočky“ vzniknou.
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Oddělení lůžkové péče prochází modernizací

Základem nemocnice je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. 
Oproti obdobným zařízením městského, krajského či soukromého 
charakteru Nemocnice sv. Kříže Žižkov se opírá o řádové sestry. To této 
péči dává jiný rozměr. Spolumajitelem nemocnice je řád Milosrdných 
sester sv. Kříže a k charismatu pomoc nemocným odedávna patří.
“Oddělení lůžek následné péče poskytuje léčebnou, komplexní 
ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči pacientům, 
kteří vyžadují delší pobyt ve zdravotnickém zařízení po odléčení 
na akutním lůžku,” říká ředitel nemocnice Tomáš Krajník.
Oddělení prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, vzni-
kají i nadstandardní pokoje. Nemocnice pořizuje nové vybavení, 
včetně polohovacích postelí.

“Vylepšujeme gastro provoz, nově máme 4 x týdně teplé večeře. 
K tomu plánujeme rozšířit nabídku o možnost výběru ze dvou 
jídel. Rozšířili jsme kuchařský personál v době, kdy mnohá restau-
rační zařízení propouští. Nemocnice na Praze 3 se tak ukazuje jako 
stabilní zaměstnavatel,” říká Tomáš Krajník.

Ambulantní část rozšiřuje kapacity

Druhým pilířem nemocnice jsou ambulance specialistů. Nemoc-
nice Žižkov rozšiřuje nabídku lékařské péče pro Prahu 3 a širší 
okolí z hlavního města. Za specialisty mohou dojíždět i pacienti ze 
Středočeského kraje.
“Důležitý je pro nás rozvoj diagnostiky a ambulantní části nemoc-
nice. Proto také postupně rozšiřujeme spektrum poskytovaných 
ambulantních služeb včetně vybavení ambulancí lékařskými pří-
stroji a moderním zařízením,” pokračuje ředitel nemocnice Tomáš 
Krajník.
V současné době jsou v Nemocnici Žižkov ambulance specialistů: 
Ambulantní centrum pro choroby plicní, Hepato-gastroenterolo-
gie, Interní, Interní s kardiologickou poradnou, Kardiologie, v pří-
pravě je Chirurgie.
Dále je k dispozici nutriční poradna, stomická poradna, odběry 
krve, radiologie a sonografické pracoviště.
“Naší prioritou je vrátit do nemocnice tu správnou atmosféru 
a kvalitu poskytované zdravotní péče. Proto investujeme do 
rozvoje a oprav nemocnice, aby bylo zřejmé, že to myslíme váž-
ně. Tyto všechny kroky mají za úkol zajistit komplexní, kvalitní 
a ucelenou péči na jednom místě,” říká ředitel Nemocnice Žižkov 
Tomáš Krajník.
Součástí služeb nemocnice na Praze 3 je také provoz lékárny, ve 
které si personál zakládá na poradenské činnosti.

„Prestiž naší nemocnice bezesporu roste. Daří se nám po odborné 
i ekonomické stránce, zvyšuje se zájem zdravotníků o práci u nás. 
Od roku 2010 jsme posílili o více než stovku pracovníků a stali 
jsme se tak největším zaměstnavatelem v okrese Kroměříž,“ kon-
statuje ředitel Kroměřížské nemocnice Petr Liškář.  
V letošním roce nastoupilo do nemocnice 16 nových lékařů. Tři na 
oddělení interny, což mimo jiné pomohlo vyřešit situaci vzniklou 
nástupy lékařek na mateřské dovolené, stejný počet na chirurgické, 
gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, na ORL, urologii, or-
topedii a radiodiagnostiku po jednom lékaři. „Další dva noví lékaři 
nastoupí od prosince na plicní oddělení a internu. Příchody budou 
pokračovat i v příštím roce, hned na jeho počátku se neurologie 
dočká posily tří zkušených lékařů. A mohu ujistit, že s náborem za-
městnanců neustaneme, s každým zájemcem se rádi osobně setká-
me,“ říká Naděžda Bergmanová, personální náměstkyně Kroměříž-
ské nemocnice. V roce 2021 rozšíří řady zdravotníků i dva studenti 
šestého ročníku studia na lékařské fakultě, kteří zde budou působit 
v rámci stipendia. Jeden z nich nastoupí na internu se specializací 
na gastroenterologii, druhý bude působit na ARO. O náklady na 
jejich stipendijní program se nemocnice podělí se Zlínským krajem. 
„Příchody obou studentů dokazují, že naše nemocnice je atraktivní 
i pro začínající kolegy. A to proto, že jim dokáže poskytnout per-
fektní zázemí a umožní jim získávat potřebné znalosti a zkušenosti. 
Je to dané také tím, že naši primáři jsou garanti akreditací pro další 
vzdělávání na svých odděleních,“ dodává Naděžda Bergmanová. 
Potěšitelné je, že kromě příchodů nových zaměstnanců se Kroměřížské 
nemocnici daří udržet i ty stávající. Fluktuace se pohybuje na velmi 
nízké hodnotě 8,5 procenta, což je nejméně za posledních deset let. 

Nemocnici se daří i ekonomicky. Za rok 2019 měla zisk 27 milionů 
korun a poprvé ve své historii dosáhla také kladného parametru 
tzv. pracovního kapitálu. Daří se jí i v letošním roce, když v období 
leden - srpen hospodařila se ziskem 26,9 milionu korun. „A to na-
vzdory tomu, že z důvodu pandemické situace jsme nuceni ome-
zovat provoz, a máme zároveň zvýšené náklady, protože jsme 
našim zaměstnancům vyplatili odměny nad rámec všech veřejně 
deklarovaných benefitů pro zdravotníky. Udělali jsme to ale rádi, 
odvádí skvělou práci. V listopadu jim z dotace, dle příslušných 
dotačních podmínek, vyplatíme další mimořádné odměny ve výši 
75 tisíc korun pro zdravotníka a 30 tisíc korun pro nezdravotníka,“ 
vyzdvihuje ředitel nemocnice Petr Liškář. 
Kladné hospodářské výsledky umožňují Kroměřížské nemocnici 
zásadně investovat do obnovy a modernizace. Mezi nejvýznam-
nější počiny z posledních let patří například dokončení přístavby 
pavilonu A, kde je umístěna nová magnetická rezonance a další 
diagnostické přístroje, a pracoviště ortooptiky. Souhrnně šlo o in-
vestici za 101 milionů korun a investorem byl Zlínský kraj, který je 
zakladatelem nemocnice. Pořízení magnetické rezonance vyšlo 
na 25 milionů korun, 85 % této částky pokryla dotace z programu 
IROP, zbylou část Kroměřížská nemocnice uvolnila z vlastního roz-
počtu. Z něj zaplatila i pořízení moderní laparoskopické věže pro 
Chirurgické oddělení za téměř 2 miliony korun, nebo rekonstrukci 
prostor Otolaryngologického oddělení za více než 8 milionů korun. 
Jakého konkrétního hospodářského výsledku dosáhne Kromě-
řížská nemocnice za letošní rok nejde v tuto chvíli odhadnout, 
a to z důvodu druhé vlny pandemie onemocnění COVID-19, kvůli 
které bylo nutné omezit operativu. Zvyšují se také náklady na 
ochranné pomůcky pro zdravotníky a další personál. „Odhad vý-
sledku hospodaření není za této situace podstatný. Nejdůležitější 
je pro nás, abychom se dokázali kvalifikovaně postarat o naše pa-
cienty. Na tomto místě je nezbytné vyzdvihnout zejména všechny 
zaměstnance plicního oddělení. Ti se pod vedením primářky Jany 
Pšikalové úspěšně zhostili nelehkého úkolu, kterým je starost 
o covid pozitivní pacienty. Pochvalu a poděkování si zaslouží 
i pracovníci dalších oddělení, která jsou postupně vyčleňována 
pro tyto pacienty, jmenovitě oddělení ošetřovatelské péče, urolo-
gie, interní JIP, ARO a další,“ děkuje jim ředitel Petr Liškář. 
Nemocnice v Kroměříži byla založena v roce 1910. Původně měla 30 
zaměstnanců, nyní jich je 870. Péči poskytují pacientům na 21 oddě-
leních, ať už v interních či chirurgických oborech, s vlastními labora-
torními službami. Do její spádové oblasti patří cca 110 tisíc obyvatel.

Kroměřížská nemocnice úspěšně nabírá 
zaměstnance a hospodaří s kladným 
výsledkem

nemocnice 
sv. Kříže Žižkov 
je církevní nemocnicí 
v Praze

Praha 1, Praha 2 a  Praha 3. V  těchto historic-
kých čtvrtích hlavního města se nachází tři ne-
mocnice vlastněné katolickou církví v  České 
republice. Další dvě jsou v Kroměříži a ve Vizo-
vicích. a pražská církevní nemocnice sv. Kříže 
Žižkov prochází v roce 2020 kompletní promě-
nou. Už na konci roku mohou pacienti z lůžko-
vé části a rovněž z ambulantní části nemocnice 
využívat služby a  benefity, které přináší nový 
tým ošetřovatelů, sociálních pracovníků, zdra-
votních sester a lékařů pod vedením jednatele 
a ředitele Tomáše Krajníka.

nejnižší míra zaměstnanecké fluktuace za po-
sledních 10 let, špičková zdravotnická techni-
ka, hospodaření v zisku. Kroměřížská nemoc-
nice se nachází v jednom z nejlepších období 
své 110 let dlouhé historie. nic na tom nemění 
ani současná velmi komplikovaná epidemio-
logická situace.
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Lidé v minulých stoletích vydrželi hodně - války, hladomory, 
kruté režimy. Je psychická kondice dnes důležitější než dřív? 
Psychická kondice je důležitá v každé době. Lidé sice mohli věci 
“vydržet”, ale v dnešním světě chceme v životě víc než jen něco 
vydržet nebo prostě přežít. Války, povodně a hladomory ovliv-
níme ztěží. To, co můžeme ovlivnit je, jak se s tím vyrovnáme. 
A pak je tu řada dalších důležitých součástí života, které ovlivnit 
můžeme. Třeba to, jak je nám ve vztazích a jaký vztah máme sami 
k sobě, zda je nám dobře v našem těle, zda žijeme podle toho, 
co chceme my sami nebo se řídíme zajetými vzorci z minulosti, 
které nám nedělají dobře. Psychická kondice je ovlivněna mnoha  
faktory včetně genetiky, výchovy a životního stylu. My na Hedepy 
vnímáme psychoterapii jako součást životního stylu, který pomá-
há naši psychickou odolnost zvyšovat.
 
Kde je hranice, kdy člověk už by neměl zkoušet zvládat situa-
ce sám, ale obrátit se na odborníky? 
K doktorovi jdeme, když nás něco bolí a zároveň bychom měli 
chodit na preventivní prohlídky. S psychoterapií je to podobné. 
Většina lidí jde k psychoterapeutovi, až je situace vážná a oni si 
už opravdu neví rady. Kdyby lidé chodili na terapii preventivně, 
ušetřili bychom si spoustu starostí a lidé by se měli lépe. Je to jako 
s fyzickou kondicí. Pokud se o sebe staráte, cítíte se lépe, vypadá-
te lépe a posilujete imunitu. 
Na psychoterapii bychom měli jít nejpozději v momentě, kdy 
zažíváme nějaká větší trápení, traumata a psychické obtíže (tzn. 
deprese, úzkosti, závislosti, poruchy osobnosti atd.). 
Nicméně taky je úlevné jít na terapii i s “méně závažným téma-
tem”. Třeba jste smutní a nevíte proč. Nebo nedokážete dokončit 
věci. Možná vás něco trápí ve vztazích. Je toho na vás moc. Možná 
vás některé věci vytáčejí víc než by měli nebo naopak nedokážete 
projevovat své emoce, tak moc, jak byste chtěli. Možná vás něco 
bolí a nenašla se žádná tělesná příčina. Nebo se chcete o sobě jen 
něco dalšího dozvědět. Pokud cítíte, že je u vás v životě prostor 
pro to cítit se lépe, tak stojí za to se na odborníka, konkrétně na 
psychoterapeuta obrátit. 
 

Co je podle vašich dat nejčastější diagnóza – deprese, vyhoře-
ní, komunikační a vztahové bloky...?
Nejčastěji se na nás lidé obracejí s problémy ve vztazích a také 
s depresí. V současné době přibývajících modelů home office 
a práce na dálku se objevuje úplně nejvíce syndrom vyhoření.
 
Stoupá pocit ohrožení ze ztráty práce?
Na tuto otázku bohužel nemáme relevantní dostupná data. 
Často slýcháme varování před tím, aby senioři byli vystavování 
izolaci, osamění, omezení kontaktů s rodinou. 

Pomáháte i v těchto případech?
Jsme tu pro všechny, kteří potřebují psychoterapeutickou pomoc. 
Otázkou je, zda senioři zažívající osamění potřebují přímo psy-
choterapii (= léčba psychickými prostředky), nebo zda jim stačí si 
s někým popovídat, aby se necítili sami. Pokud to druhé, tak exis-
tují přímo bezplatné telefonické linky zaměřené na seniory, jako je 
například Elpida, kde může člověk zavolat přes telefon a s někým 
si popovídat. Na Hedepy probíhá psychoterapie prostřednictvím 
videohovoru. Stačí mít u sebe chytrý telefon, nebo počítač, takže 
si myslím, že je to dnes vhodné i pro seniory. 
 
Skupina vašich terapeutů, respektive koncept platformy 
Hedepy, je dost významně založený na online či video komu-
nikaci, distanční terapii a podobně. Je technologie přínosem 
pro váš obor?
Technologie dnes významně usnadňuje cestu k terapii. Nemusíte 
nikam docházet, můžete se anonymně dozvědět spoustu infor-
mací o tom, jak terapie funguje a svého terapeuta si přes video 
medailonek „nacítit“ dříve, než se pro něho rozhodnete. To vý-
znamně snižuje bariéry vstupu do terapeutického procesu. Řada 
kvalitních výzkumných studií ukazuje, že sezení online je stejně 
efektivní jako sezení tváří v tváří.  Má to i řadu dalších výhod, jako 
je dostupnost terapeutů z celé ČR, možnost spojení se z pohodlí 
domova, což je zrovna teď v situaci pandemie velkým přínosem. 
Otevíráme cestu k psychoterapii také lidem, pro které by osobní 
setkání bylo velmi komplikované - například maminkám, které se 
dostanou od děťátka až pozdě večer, nemocným, Čechům žijícím 
v zahraničí, klientům se sociální fobií atd.
 
Neztrácí se trochu osobní kontakt terapeuta s pacientem, 
který má jistě také význam? 
Online terapie má kromě výhod, také nevýhodu a to je právě 
ztráta osobního kontaktu tváří v tvář. Pro určité terapeutické tech-
niky to může být omezení, nicméně tím, že se klient a terapeut 
vidí přes video, tak k osobnímu kontaktu dochází i tak. Sám mám 
za sebou zkušenost s terapií přes videohovor, a neměl jsem pocit, 
že by byl osobní kontakt nižší než při setkání tváří v tvář. Jedním 
z nejdůležitějších faktorů terapie je terapeutický vztah a řada 

lukáš Krčil, 
Hedepy: 
Psychoterapie je 
součást životního 
stylu

Stále víc lidí má problém adaptovat se na 
nové situace, i  řešit takové, které se v  je-
jich životě třeba opakují. Dobrá psychická 
kondice je stejně důležitá jako zdravé tělo. 
Pokud člověk cítí, že nezvládá to, co přináší 
denní život, nenadálé zvraty nebo náhlá 
situace mění pohodu v  utrpení, měl by 
hledat pomoc. a stále více lidí už bez pocitu, 
že selhali, míří k odborníkům. V poslední době 
se nabídka rozšířila o platformu Hedepy. Co 
může poskytnout? na to jsme se ptali jednoho 
ze zakladatelů a šéfů, Mgr. lukáše Krčila.
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výzkumů měřila sílu tohoto vztahu v porovnání u setkání online 
a osobně. Ukázalo se, že online setkání nemá vliv na kvalitu vzta-
hu mezi terapeutem a klientem. Naopak ze zpětné vazby našich 
klientů, kteří Hedepy navštěvují vidíme, že často díky online seze-
ní mají pocit větší intimity a tím se jim snadněji mluví o náročných 
tématech. 
 
Je tedy “psychoterapie XXI. století”, jak ji prezentujete, po-
stavena na přesunu do online, až virtuálního světa?
Svět se neustále vyvíjí a inovuje. Není tomu jinak ani u psychote-
rapie. Technologie v tomto oboru řadu věcí usnadňuje, zdaleka 
ale nenahradí okamžitě osobní sezení tváří v tvář. To ani není 
naším cílem. Měli bychom nechat na klientech a terapeutech, ať 
se rozhodnou, co jim více vyhovuje. V Hedepy nám přijde užiteč-
né využívat možnosti, které nám technologie přináší k tomu, aby-
chom svět psychoterapie vylepšovali. Například díky video me-
dailonkům terapeutů si klient může jednodušeji vybrat terapeuta, 
který mu sedí a hned mrknout do jeho kalendáře a zjistit, kdy 
má čas. Našim posláním je zjednodušovat cestu k psychoterapii. 
Přejeme si, aby více lidí využívali terapii k tomu, aby se cítili lépe 
a nebáli si říci si o pomoc. K tomu může online prostředí pomoc. 
 
Sledujete u nejmladší generace případné následky distanční 
výuky, eliminace týmové práce a vůbec institutu, zvaném škola? 
Na Hedepy funguje zákaznická linka prostřednictvím chatu, kde 
se na nás často mladiství obracejí s tím, že mají nějaké trápení. 
Nicméně nesledujeme, že by daná témata, se kterými se na nás 
obracejí nějak souvisela se zavedením distanční výuky. Vycházíme 
však jen z našich dostupných dat. Řada odborníků však varuje, že 
zavedení distanční výuky může mít negativní následky zvlášť pro 
mladistvé z problémových rodin. 
 
Co byste doporučil rodičům, kteří jsou s dětmi doma, jak pre-
venci před psychickými stresy a možnými spouštěči nežádou-
cích stavů? 
Určitě bychom rodičům doporučili, aby se svými dětmi mluvili 
a ptali se jich, co je trápí. To pomůže dětem. Je důležité, aby děti 
věděli, že své rodiče zajímají a nejsou na svá trápení sami. Na He-
depy se nám na zákaznické lince adolescenti svěřují, že píší nám, 
protože nechtějí zatěžovat své rodiče, mají pocit, že už toho je na 
ně i tak hodně. Pokud rodiče cítí, že je toho na ně moc a zažívají 
distres (negativní ničivý stres), doporučil bych jim, aby se spojili 
s terapeutem. Necelá hodina investice týdně do své psychické 
odolnosti stojí určitě za to. Najednou nebudeme na své potíže 
sami, získáme na ně náhled a třeba i techniky, jak náročnou situaci 
lépe zvládnout. Ve finále tím pomůžeme i svým dětem, pro které 
pak budeme mít více energie a síly. Další potřebné informace 
najdete na www.hedepy.cz

Autor: Jan Hovorka

Dobrá psychická kondice 
                                      je stejně důležitá jako zdravé tělo. 
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Co vás vedlo k tomu, že jste se vydal pracovat do zahraničí?
Jako student posledního ročníku lékařské fakulty jsem studoval 
jeden semestr v rámci programu Erasmus na německé univerzitě. 
Při této příležitosti jsem se naučil obstojně německy, ale přede-
vším jsem měl možnost se seznámit s velmi dobře propracova-
ným a jasně definovaným předatestačním systémem ve Spolkové 
Republice Německo. V roce 2011 byla v Německu poměrně vyso-
ká poptávka po zdravotnických profesích, proto jsem se rozhodl 
tuto příležitost vyzkoušet. 

Můžete už porovnat výhody a nevýhody, co byste doporučil 
českým kolegům? Vyrazit do ciziny za zkušenostmi, které 
doma nezískají? 
Velikou výhodou v Německu je již výše zmíněný systém předa-
testačního vzdělávání, který je jasně definovaný a léty prověřený. 
Každá spolková země se v tomto samozřejmě v drobnostech liší, 
ale v Bavorsku, kde já působím, nemohu vzdělávacímu systému 
nic vytknout. Existuje možnost sebevzdělávání. V Německu napří-
klad máte nárok navíc k dovolené na 5 dní za rok placeného volna 
pro vzdělávací akce, semináře a kongresy a hospitace. K tomu do-
stanete od zaměstnavatele i roční příspěvek pro takovéto účely. 
Díky dobré kooperaci je samozřejmě možné vše absolvovat i v Ra-
kousku a i Švýcarsku. Výhodou je samozřejmě i výše finančního 
ohodnocení, která je v případě nastupujícího lékaře dosti rozdílná 
oproti České republice. Nevýhodou může pro někoho být vzdále-
nost od domova, rodiny, přátel. Pocit, že člověk pracuje v cizině, 
ale postupně zmizí, a to především díky EU a otevřeným hranicím.

Co byl největší přínos pro vaši specializaci?
Nastoupil jsem na veliké klinice s vysokou odborností a širokým 
polem působnosti napříč většinou klinických oborů. Bylo mi umož-
něno se postupně propracovat ke všemu co naše klinika a náš obor 
pacientům nabízí. Tomu odpovídalo i špičkové technické a materi-
ální vybavení, které jsem mohl používat. A zároveň i práce pod do-
zorem a získání zkušeností od ostatních kolegů. Vážím si toho.

Už skoro deset let žije a pracuje v sousedním Ba-
vorsku. V závěru studia se díky programu eras-
mus dostal za hranice, dokončil studia, naučil 
se německy a  rozhodl zůstat. aktuálně působí 
na klinice anesteziologie a  intenzívní medicíny 
v Bayreuthu a  jako lékař-záchranář v rámci Ba-
vorského Červeného kříže. Má potřebné apro-
bace a certifikace, potvrzované bavorskou lékař-
skou komorou. zaznamenal výzvu prezidenta 
ČlK k dočasnému návratu. Pro žádného lékaře, 
který si vybudoval v zahraničí stabilní a profesi-
onálně náročnou pozici, to nemůže být jedno-
duché. jaký příběh prožívá MUDr. Ivan erben? 
Odpovídal našemu magazínu HOSPITalin:

Mohli bychom v Česku nabízet praxi kolegům z evropských 
zemí? Čím bychom pro ně byli přitažliví?   
V České republice máme velmi kvalitní systém výuky mediků 
na lékařských fakultách, což potvrzuje, dle mého názoru, také 
dobré jméno českých a slovenských lékařů v zahraničí. Nicméně 
moje osobní zkušenosti jako práce lékaře na území ČR jsou nulo-
vé, proto nejsem schopen na tuto otázku odpovědět. 

Co byste českému lékařskému systému nejvíc vytkl?  
Od roku 2011 pozoruji, že došlo k mnoha zlepšením. Český zdra-
votní systém rozhodně patří v EU k těm lepším. Ale je stále podfi-
nancovaný. Chybí možnost výraznějších zdravotních připojištění 
a kvalitnější příplatkové péči. Odvody za děti, studenty a státní 
zaměstnance jsou pořád dosti nízké. Ale i netransparentnost. 
A to zejména v případě lékové politiky, předražených zakázek, 
přístrojů, a tak dále. Několikrát do roka se mi stává, že některý 
lék není v ČR dostupný. Přejedu hranice a tam lék je dokonce 
na skladě dané lékárny. I díky tomuto pak chybí peníze tam, kde 
jsou potřebnější.

A co byste doporučil?
Má to vůbec smysl? Jedno je ale snad každému jasné - motivova-
ný a kvalifikovaný personál sester a lékařů je alfa a omega kvalitní 
péče. Toho jsme si i my v Německu všimli v extrémních situacích, 
například letos o Velikonocích během COVID pandemie. I tak 
se s tímto problémem nadále potýkáme. Udělejme tyto profese 
pro mladé začínající lidi opět atraktivnější. 

Vrátíte se na základě výzvy prezidenta ČLK do Česka pomá-
hat v rámci pandemie?  
Umím si představit nějakou krátkodobou výpomoc za předpo-
kladu stavu nejvyšší nouze, pokud by se mi podařilo nějakým 
způsobem uvolnit ze současného pracovního poměru - například 
ve formě dovolené.
 Text: Jan Hovorka

MUDr. Ivan erben: 
V Německu mají 
naši lékaři dobré 
jméno i podmínky. 
Doma by měla být 
profese atraktivnější



Předseda Gastroenterologické společnosti ČlS 
jeP je jedním z nejpovolanějších  odborníků, 
kteří mohou úroveň oboru, včetně přímé péče 
v nemocnicích a zdravotnických zařízeních,  
hodnotit jak v krajích, tak v souvislostech s ak-
tuálním vývojem pandemie koronaviru.  K jeho 
rozhovoru přidáváme další zajímavosti z čin-
nosti ČGS a pracovišť v Ústeckém kraji.
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Pane docente, v Ústeckém kraji muselo být setkání na konci 
září z důvodu epidemiologické situace zrušeno. Plánujete 
náhradní termín?
Bohužel, z důvodu zhoršení současné situace jsme byli nuceni se-
tkání zrušit. Gastroenterologie je nenahraditelný obor a případná 
COVID pozitivita jediného účastníka setkání by ohrozila gastroente-
rologickou péči v celém regionu. Do Ústeckého kraje se v budouc-
nu jistě vrátíme, konkrétní termín zatím výbor ČGS nestanovil.

Vy sám působíte jako lékař a přednosta gastroenterologické 
a geriatrické kliniky ve FN v Olomouci. Jsou problémy gast-
roenterologů v Ústeckém kraji podobné, nebo zde vnímáte 
nějaká místní specifika?
Zdravotnictví ve zdejším kraji má poněkud odlišnou organizační 
strukturu, například zde není fakultní nemocnice. Nicméně, podob-
ně jako v regionu mého působení, je gastroenterologie v Ústeckém 
kraji realizována na vysoké odborné úrovni především díky řadě 
vynikajících osobností, které patří ke špičkám v oboru v naší zemi. 
V kraji je běžně dostupná náročná endoskopická a centrová péče. 
Dobře je zajištěna návaznost na spolupracující obory.

Intenzivně se angažujete v projektu pro vytvoření Endosko-
pických center. Vznikla by nová gastroenterologická pracovi-
ště nebo počítáte se stávajícími? 
Digestivní endoskopie se velice rychle vyvíjí v diagnostické i 
terapeutické oblasti. Organizační struktura musí na tento vývoj 
reagovat. Ve skutečnosti k tomu již spontánně dochází. Základní 
endoskopická vyšetření se budou nadále provádět ve všech ne-
mocnicích a samozřejmě v síti privátních gastroenterologických 
pracovišť. Složitou endoskopickou péči je ale výhodné centrali-
zovat. Na tom se shodujeme s plátci péče, tedy zdravotními po-
jišťovnami, i s ministerstvem zdravotnictví. Ukazuje se, že centra 
vzniknou na půdorysu stávajících pracovišť. Vznik zcela nového 
by mne překvapil, ale proč ne. 

Nebojíte se reakce nemocnic, že nebudou s touto organizační 
změnou souhlasit, aby nepřišly o rozhodovací vliv na fungo-
vání svých pracovišť?
Nemocnice podle mého názoru změnu přivítají, protože jejich 
managementy budou mít jasnou představu o odborných plánech 

Doc. MUDr. Ondřej 
Urban, Ph. D.: 
Ústecký kraj má 
náročnou péči běžně 
dostupnou. A navíc 
vynikající osobnosti 

na rozvoj gastroenterologie v konkrétním zařízení, což jim usnad-
ní řízení. Situace zatím vypadá tak, že parametry centra podle 
našich představ nesplňuje řada regionálně významných pracovišť 
a budou muset některé činnosti doplnit. Nejčastěji se to týká 
metody endosonografie, klíčové pro diagnostiku a léčbu one-
mocnění slinivky břišní. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 
která spadá pod společnost Krajská zdravotní, a. s. však disponuje 
vynikajícím centrem splňujícím všechny požadavky.

Jaký význam má tento projekt pro pacienty jednotlivých re-
gionů ČR?
Pro nemocné jsou důležitá tři klíčová slova: dostupnost, efektivita 
a návaznost. Našim cílem je kvalitní dostupná endoskopická péče. 
Každé centrum bude sloužit regionu čítajícímu asi 300 tis. obyva-
tel. Takový počet považujeme za nezbytný k tomu, aby se různá 
onemocnění v centru vyskytovala dostatečně často. V nastávajících 
ekonomicky chudých letech je druhým klíčovým slovem efektivita. 
Pokročilá digestivní endoskopie je náročná na přítomnost expertů 
a přístrojového vybavení, což stojí nemalé prostředky. A konečně, 
třetím klíčovým slovem je návaznost, myšleno na další obory jako 
jsou chirurgie, onkologie, patologie a mnoho dalších.

Se kterými Endoskopickými centry je počítáno v Ústeckém kraji?
Projekt je ve fázi přípravy, konkrétní pracoviště zatím nebyla vy-
brána pro žádný region naší země. Ale snad mohu prozradit, že 
s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem bychom velmi rádi 
spolupracovali.

Jedním ze závažných témat gastroenterologie je realizace po-
pulačního screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku, 
a to celoplošně na území ČR. Hranice primární screeningové 
koloskopie je věk 55 let. U screeningu rakoviny prsu je 50 let. 
Neměla by se hranice  i zde posunout? Vždyť čím dříve se po-
daří problém najít, je přece větší naděje na uzdravení.
Máte úplnou pravdu. Věková hranice pro koloskopický screening 
kolorektálního karcinomu již byla snížena na 50 let. Reagujeme 
tak na častější výskyt onemocnění v mladších věkových kategori-
ích. Věříme, že tato změna povede k dalšímu zlepšení preventivní 
péče tohoto gastroenterologického onemocnění. Již nyní je bez 
nadsázky mezi nejlepšími na světě.

A nyní k financím, které jsou vždy „na prvním místě.“ Se svý-
mi kolegy z ČGS se již několik let intenzivně podílíte na jedná-
ních ohledně úhrady gastroenterologických výkonů. Máme 
to vnímat tak, že je gastroenterologická péče nedostatečně 
ohodnocena?
Ano, současný systém úhrad je zamrzlý a rychle se rozvíjejícím 
oborům, jako je náš, to škodí. Hlavním problémem je, že moderní 
postupy nejsou úhradami dostatečně rychle podporovány. Prv-
ním krokem ke zlepšení je uvedení nových výkonů v Sazebníku. 
V posledních čtyřech letech jsme prosadili  10 nových výkonů, 
dalších 5 máme připraveno. Finální jednání na Ministerstvu zdra-
votnictví, plánované na 3. 9. 2020, bylo z důvodů epidemie odlo-
ženo. Uvedení výkonu v Sazebníku však automaticky neznamená 
zvýšení paušální platby pro nemocnici, která výkon provádí. Hod-
ně práce jsme věnovali přípravě DRG pro náš obor a uvidíme, kdy 
politici systém DRG posunou k realizaci.

Vedle úhrady přímých výkonů u pacientů řešíte také ekono-
mické dopady ohledně dezinfekce endoskopu. Proč je jejich 
dezinfekce tak nákladná? Podaří se vám změnit výši úhrady 
od pojišťoven? 
Význam dezinfekce v současných podmínkách není potřeba zdů-
razňovat. Sazebníková úhrada procesu dezinfekce endoskopů 
vznikala v době, kdy se endoskopy čistily v plastových vaničkách. 
Dnes máme automatické dezinfektory s řízeným dávkováním dez-
infekčních prostředků. Obrazně řečeno, představte si takové velké 
a drahé myčky na nádobí. Náklady spojené s dezinfekcí vzrostly 
desetinásobně. 
Výbor ČGS by chtěl, aby všechna pracoviště postupně přešla na 
moderní způsob dezinfekce. K tomu je potřeba vytvořit ekono-

mické podmínky a jsme rádi, že plátci péče tento náš apel reflek-
tují. Předpokládáme, že problém bude vyřešen od ledna 2023.

V letošním roce zahájila svoji činnost platforma studie „Czech 
Gastroenterology Study Group“. Jejím cílem je podpora vý-
zkumu v oblasti gastroenterologie a příbuzných oborů v České 
republice. Co si pod tím běžný laik a pacient má představit? 
Jsme malá země s počtem obyvatel stejným, jako žije v jednom 
velkém americkém nebo asijském městě. Chceme-li se prosadit 
v gastroenterologickém výzkumu v mezinárodním kontextu, 
musíme spolupracovat mezi jednotlivými nemocnicemi. A právě 
k tomu jsme založili zmíněnou organizační platformu. Již se nám 
také perfektně osvědčila při získávání informací o vlivu současné 
pandemie na provoz endoskopických pracovišť.

Pane docente, máte nějaká doporučení pro veřejnost a paci-
enty  s onemocněním zažívacího ústrojí v současné, ne jistě 
lehké epidemiologické situaci? 
Jste-li bez příznaků infekce COVID-19, nebojte se navštívit své 
gastroenterologické pracoviště. Pravidelně vydáváme odborná 
doporučení k minimalizaci rizika nákazy a pracoviště jsou na 
činnost ve změněných podmínkách připravena. Před některými 
výkony můžete být vyzvání k otestování na infekci novým korona-
virem. Naopak, pokud si svým zdravotním stavem stran respirační 
infekce nejste jisti nebo jste nemocní, neakutní výkon odložte a 
domluvte si náhradní termín.

COVID-19 
– reakce a doporučení 
na pandemii České 
gastroenterologické 
společnosti

„V polovině března 2020 reago-
vala Česká gastroenterologická 
společnost jako jedna z prvních 
odborných společností na 
pandemii a vydala Stanovisko 
výboru ČGS k provozování 
endoskopické praxe v podmín-
kách pandemie koronaviru,“ 
informuje vědecký sekretář 
výboru ČGS doc. MUDr. Ilja 
Tachecí, Ph.D., zároveň zá-

stupce přednosty II. interní gastroenterologické kliniky, Fakultní 
nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Ve stejné době 
vydala také Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty (IBD) 
při ČGS doporučení pro nemocné s Crohnovou chorobou a ulce-
rózní kolitidou nazvané „Desatero pro IBD pacienty“ (pozn.: auto-
rem je doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. a Pracovní skupina  pro 
IBD při ČGS). 
Z hlediska nebezpečí šíření infekce 
koronaviru jsou považovány za 
nejrizikovější procedury s tzv. pro-
dukcí aerosolu. Mezi ně patří také 
některé endoskopické výkony, 
především vyšetření horní části 
trávicí trubice (gastroskopie, ERCP, 
endosonografie apod). Infekční 
aerosol, který při těchto vyšetření 
u nemocného s COVID-19 vzniká, 
se může šířit na větší vzdálenost, 
přetrvává v prostoru a může pro-
nikat běžnými ochrannými pro-
středky – ústenkami.
Základem výše uvedených doporučení bylo a zůstává „roztřídě-
ní“nemocných na základě rizika infekce, které probíhá ještě před 
vlastním vyšetřením. Je založeno na subjektivních obtížích ne-
mocných, cestovatelské anamnéze, a pokud je k dispozici, také na 
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GaSTROenTeROlOGICKÁ PéČe 
V PODMínKÁCH ČeSKé RePUBlIKy 
a ÚSTeCKéHO KRaje

Víte, že věková hranice pro koloskopii se v rámci preventivní-
ho screeningu rakoviny tlustého střeva snížila z 55 na 50 let?

Víte, že náklady spojené s dezinfekcí endoskopů vzrostly de-
setinásobně?

Víte, že 8 mladých gastroenterologů z Ústeckého kraje je 
členy Sekce mladých gastroenterologů, která působí pod 
Českou gastroenterologickou společností?

Víte, že v Ústeckém kraji je jen 1 pracoviště pro podávání bio-
logické léčby u pacientů  se střevními záněty a jeho kapacita 
je již nedostatečná

Víte, že Česká gastroenterologická společnost vydává s ohle-
dem na pandemii COVID-19 stanoviska pro odborníky i do-
poručení pro pacienty? 

„Zdraví je nejdůležitější kvalita těla“, jak již řekl řecký filozof 
Aristoteles. Oblastí, kde může naše tělo onemocnět, je celá 
řada. Jedním z medicínských oborů je gastroenterologie. 
Zabývá se chorobami  a léčbou zažívacího traktu a patří 
v současné době k rychle se rozvíjejícímu oboru. Páteří oboru 
je tzv. digestivní endoskopie. V Česku je gastroenterologie 
samostatným atestačním oborem. 

S technickým rozvojem vyšetřovacích i léčebných metod, 
civilizačními chorobami i současnou epidemiologickou situ-
ací přichází v tomto oboru k řešení řada praktických otázek. 
Z těchto důvodů pořádá Česká gastroenterologická společ-
nost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
(ČGS ČLS JEP) již od roku 2016 v jednotlivých krajích naší 
republiky setkání s místními gastroenterology a představiteli 
orgánů státní správy. Diskutují zde problémy oboru gast-
roenterologie s dopady na pacienty, odborná témata i eko-
nomickou stránku péče. V současné době nechybí postupy 
v období pandemie COVID-19. Podobná setkání se již v mi-
nulosti konala v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, 
Plzeňském  a Karlovarském kraji. 

GaSTROenTeROlOGICKÁ PéČe 
V ÚSTeCKéM KRajI

Gastroenterologickou péči v Ústeckém kraji za-
bezpečuje řada větších či menších zdravotnických 
zařízení včetně ambulantních gastroenterologic-
kých pracovišť. Území kraje je vymezeno okresy 
Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, 
Most a Chomutov. 

Dominantním zdravotnickým zařízením Ústeckého kraje je Kraj-
ská zdravotní, a.s., jejímž zakladatelem je Ústecký kraj. Zahrnuje 
celkem 5 velkých nemocnic, nově přibyde jako šestá nemocnice 
v Litoměřicích. „Ve všech nemocnicích jsou léčeni pacienti s one-
mocněním trávicího traktu. Jedná se o péči na nejrůznější úrovni. 
Většinou jsou gastroenterologická pracoviště v rámci interních nebo 
chirurgických oddělení. V Ústí nad Labem a v Teplicích jsou vyčleně-
na i s lůžkovou kapacitou jako samostatné primariáty. Nově se jako 
samostatný primariát vyčlenila i gastroenterologická ambulance 
v nemocnici Děčín,“ seznamuje se strukturou primář gastroente-
rologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
MUDr. Jiří Stehlík a dodává: „V každém okrese je řada privátních 
gastroenterologických ambulancí nebo ambulance jako součást po-
likliniky. Ty poskytují běžnou péči včetně základní endoskopie.“
S ohledem na rozlehlost kraje a počet obyvatel považuje primář 
za nedostatečné zajištění urgentních endoskopií. „V řadě nemoc-
nic je dle mých informací prováděna jen v případě, kdy je endoskopi-
sta na pracovišti přítomný,“ komentuje primář MUDr. Jiří Stehlík. 

testování PCR. Nemocní s vysokým rizikem infekce novým korona-
virem, pozitivním PCR testem nebo přímo s diagnózou onemoc-
nění COVID-19 jsou poté endoskopováni ve speciálním režimu. 
„Doporučení ČGS byla několikrát aktualizována podle epidemiolo-
gické situace, naposledy v minulém týdnu,“ informoval doc. Tachecí. 
Nově jsou zohledňována také měnící se lokální epidemiologická 
data. Podmínky poskytování zdravotní péče jsou v oblastech 
s vyšším přenosem infekce významně zpřísněny. Aktualizovaná 
doporučení ČGS vydaná koncem září 2020 jsou zveřejněna na 
webových stránkách České gastroenterologické společnosti. 
Praktický dopad infekce a význam doporučení k provozování 
endoskopické praxe v průběhu prvních měsíců pandemie (březen 
- duben 2020) byly ověřeny napříč endoskopickými pracovišti ČR 
pomocí dotazníkové akce. Z ní vyplynulo, že při první vlně pande-
mie zcela uzavřela endoskopickou praxi menšina pracovišť (7 %). 
V souladu s doporučením ČGS přistoupilo k určité redukci endo-
skopických výkonů 86 % pracovišť, mezi nimi byla i ta v Ústeckém 
kraji. „Máme informace, že většina endoskopických center a praxí již 
zvládla vyšetřit pacienty z první vlny a navrátit se ke kapacitám před 
pandemií. Otázkou je, jak se projeví v kapacitách zdravotnických 
zařízení a endoskopických pracovišť současná epidemiologická situ-
ace,“ zamýšlí se doc. Tachecí z ČGS. 

Česká gastroenterologická společnost vznikla již v roce 1945. 
Patří k  nejstarším odborným společnostem ČlS jeP. V  sou-
časné době má ČGS přes 861 členů, jak nemocničních, tak 
privátních gastroenterologů. ČGS hájí zájmy lékařů v oboru 
gastroenterologie, vytváří odborné  a organizační podmínky 
pro zmírňování dopadu gastroenterologických onemocnění 
na populaci ČR. Při Společnosti působí také Sekce mladých 
gastroenterologů, která čítá 112 členů (z Ústeckého kraje je 
členy sekce 8 mladých lékařů). jednou z dalších aktivit ČGS 
je významný podíl na zvyšování dostupnosti biologické léčby 
pro pacienty se střevními záněty. Významnou součástí aktivit 
ČGS je také spolupráce s pacientskými organizacemi. 

Součástí interního oddělení je také gastroenterologie v Krajské 
zdravotní – Nemocnici Chomutov. Za již nevyhovující považuje pro-
story z roku 1994 primář uvedeného oddělení, a zároveň zástupce 
ředitelky zdravotní péče v chomutovské nemocnici, MUDr. Miro-
slav Šofr. „Vyšetřovny gastroenterologie, čekárna i další zázemí jsou 
z hlediska vysokého počtu vyšetřovaných pacientů i nutných hygienic-
kých postupů již nedostačující. Z tohoto důvodu probíhá rekonstrukce 
jednoho z pavilónů v areálu nemocnice. Nejspíš začátkem příštího 
roku se gastroenterologie dočká lepšího prostoru s větším komfortem,“ 
okomentoval současný stav MUDr. Miroslav Šofr. Vedle modernější-
ho prostoru pro gastroenterologii plánuje chomutovská nemocni-
ce zprovoznit také další lůžka standardního interního oddělení pro 
potřeby gastroenterologie. „Největší překážkou tohoto projektu je 
však nedostatek všeobecných zdravotních sester. Ze stejných důvodů 
nemůžeme realizovat ani  24 hodinovou endoskopickou službu,“ dopl-
nil informace primář MUDr. Miroslav Šofr. Přes všechny problémy 
zdůrazňuje primář velký pokrok při provádění endoskopických 
vyšetření trávicího traktu. „V době mého lékařského začátku v roce 
1993 prováděl u nás tato vyšetření jediný lékař. V současné době zde 
endoskopická vyšetření zajišťuje v různém rozsahu sedm lékařů. Spolu 
s endoskopickou diagnostikou roste i počet terapeutických zákroků,“ 
ukončil zamyšlení nad gastroenterologickou péčí chomutovské 
nemocnice MUDr. Miroslav Šofr. Za významné pro okresní město 
považuje úzkou spolupráci s vysoce specializovanými centry IKEM, 
Nemocnice Na Homolce, FN Motol, Vojenskou nemocnicí Střešovi-
ce, taktéž neopomíná připomenout nepostradatelnou spolupráci 
s pracovišti Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici 
a nemocnici v Teplicích.

výrůstek bezbolestně odstraníme, a tím zabráníme vývoji zhoubného 
nádoru,“ doplnil informace MUDr. Jiří Stehlík.
Na základě pozitivního nálezu testu na skryté krvácení do stolice, 
nebo nově v 50. letech, se pacienti mohou ke screeningové ko-
loskopii objednat. Dostanou poučení, informovaný souhlas a pří-
pravu k vyšetření. „Čekací doba je v současně době proměnlivá kvůli 
řadě opatřením, obvykle 3–4 měsíce,“ informuje o organizačních 
možnostech v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem primář 
MUDr. Jiří Stehlík.
Kolorektální karcinom představuje jedno z nejčastějších nádoro-
vých onemocnění v ČR. Ze zhoubných nádorů je hned na druhém 
místě za prostatou mužů a rakovinou prs u žen.

Biologická léčba IBD v Ústeckém kraji
Za mnohem složitější situaci však považují gastroenterologové 
v Ústeckém kraji podávání biologické léčby pacientům s IBD (idi-
opatické střevní záněty – Crohnova choroba a ulcerózní kolitida). 
Ulcerózní kolitida se projevuje krvácením při stolici, bolestivým 
nucením na stolici a v některých případech krvavými průjmy. Cro-
hnova nemoc má projevy velmi rozmanité, v popředí jsou bolesti 
břicha, hubnutí, průjmy a teploty. Obě nemoci mají také některé 
mimostřevní projevy jako je postižení kůže, kloubů a očí. Obě ne-
moci postihují především mladé lidi mezi 20–30 rokem života.

 „Vrcholem medikamentózní terapie u pacientů s těžkým průběhem, 
anebo vysokým rizikem komplikací, je biologická léčba,“ vysvětlil 
primář oddělení gastroenterologie nemocnice v Českých Bu-

dějovicích doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., zároveň koordiná-
tor Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty a člen výboru 
České gastroenterologické společnosti. 
V Ústeckém kraji je jen jediné pracoviště, kde je biologická léčba 
i s jinými obory nasmlouvána se zdravotními pojišťovnami, a to 
právě na gastroenterologii v ústecké Masarykově nemocnici. Ak-
tuálně je na tomto pracovišti podávána biologická léčba IBD 200 
pacientům. „Lze odhadnout, že počet pacientů s IBD se v Ústeckém 
kraji pohybuje kolem 4 tis. a biologickou léčbu by potřebovalo asi 
600 pacientů. Někteří z nich jezdí pro léčbu do jiných center nebo 
biologicky léčeni nejsou,“ doplnil stav doc. MUDr. Martin Bortlík, 
Ph.D. „Jedno pracoviště pro Ústecký kraj je skutečně málo. Další by 
bylo potřeba v západní části,“ komentuje situaci primář MUDr. 
Jiří Stehlík z ústecké Masarykovy nemocnice a připouští, že vedle 
podmínky hradit nákladnou léčbu prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven hraje roli také počet zdravotnického personálu a jejich 
snaha se v této oblasti vzdělávat. V současné době je v České re-
publice 45 center oprávněných indikovat a podávat biologickou 
terapii dospělým i dětským pacientům s IBD. 
 Text: redakce

Efektivita screeningu rakoviny tlustého střeva v Ústeckém kraji 
Rezervy v Ústeckém kraji vnímá primář také v nedostatku center 
zapojených do Národního programu screeningu kolorektálního 
karcinomu. „V úvodu programu v roce 2000 bylo v našem kraji regis-
trováno 22 pracovišť. S upřesňováním administrativních pravidel je 
aktuálně certifikovaných center jen 12. Ne všechny části našeho kraje 
jsou pokryty optimální dostupností s cílem poskytnout data do celo-
republikového registru.“
Vysoká dostupnost koloskopie má významný vliv na klesající 
trend výskytu rakoviny tlustého střeva a úmrtnosti v České re-
publice. Statistiky potvrzují, že úmrtnost na kolorektální karcinom 
v ČR klesá až o desítky procent. „Pomocí včasného vyšetření doká-
žeme najít výrůstky ve sliznici, které ještě nejsou zhoubné, označují se 
jako polypy. Když jsou ve střevě několik let a nevíme o nich, je vysoká 
pravděpodobnost, že z nich vznikne rakovina. V průběhu koloskopie 
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Marie anna Vejsová: 
TCM by se měla 
studovat v Číně

je jednou z nemnoha studentek, které se roz-
hodly přihlásit se na vysokou školu daleko od 
domova. navíc na obor, pro nás stále poně-
kud exotický, a pro legislativu těžko zařaditel-
ný - tradiční čínskou medicínu (TCM). Ve světě 
se těší stále stoupajícímu zájmu jak lékařů, 
tak výzkumníků. Prolínání a  sdílení západní 
medicíny s  poznatky a  praxí, ověřenou a  vy-
zkoušenou jak tisíciletími, tak v poslední době 
vědeckými výzkumy, je cesta do budoucnosti. 
je však třeba prohlubovat základ studia lé-
kařské vědy, stejné pro západ i Východ, a ke 
specializacím doplňovat postupy, které často 
řeší i beznadějné situace. Pětileté studium na 
Šanghajské Univerzitě Tradiční čínské medicí-
ny (Shanghai University of Traditional Chinese 
Medicine) zanedlouho ukončí česká student-
ka Marie anna Vejsová.

Je to zvláštní, že se česká studentka ocitne v Šanghaji a úspěšně 
končí prestižní univerzitu TCM. Co vás k tomu vlastně přivedlo?
Během studií na lékařské fakultě v Praze jsem absolvovala roční 
kurz tradiční čínské medicíny. Následně jsem byla vybrána na 
dvouměsíční stáž na Univerzitě Tradiční Čínské  Medicíny v Taiyu-
anu, v provincii Shaanxi. Nahlédnutí do skutečné praxe a setkání 
s profesionály TCM mě přesvědčilo, že ze mě nebude západní 
lékařka, nýbrž lékařka čínské medicíny. Hned po stáži jsem podala 
přihlášku na Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 
a byla jsem přijata do pětiletého anglického studijního programu. 
Z mého pohledu to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. 
 
Setkáváte se se spolužáky z celého světa. Jak je TCM vnímána 
u generace mladých lékařů v Evropě?
Je pravda, že na univerzitě studují studenti z celého světa,  zejmé-
na v mezinárodním programu. Většina z nich ale pochází z Asie. 
Například v mém ročníku není kromě mě žádný Evropan, ale čím 

dál více k nám na univerzitu přijíždějí mladí evropští lékaři, prakti-
kující západní medicínu na krátkodobé odborné pobyty, zejména 
týkající se akupunktury. Myslím si, že čínská medicína nabývá stále 
více na popularitě i mezi lékaři.

V čem vidíte z hlediska systému hlavní rozdíl mezi zdravotní 
péčí metodami TCM (nejen) v Číně a metodami západní medi-
cíny v Evropě? 
Čínská medicína má holistický pohled na pacienty a ke každému 
přistupuje individuálně. Kromě toho se primárně zajímá o počá-
teční příčiny problému a dysbalancemi mezi Yin a Yang. Důraz je 
kladen nejenom na samotnou terapii, ale také na zdravý životní 
styl, který zahrnuje zdravé stravovaní, pohyb, dostatek spánku 
a duševní rovnováhu.
 
Kde je podle vás nejvýznamnější odborné evropské centrum 
TCM? 
Zatím jsem neměla možnost seznámit se s evropskými centry 
TCM, ale jsem přesvědčena, že Praha je na dobré cestě se tako-
vým centrem stát. 
 
Může se Evropan dokonale naučit, či vcítit do postupů, které 
východní medicína formuluje podstatně odlišnými definicemi 
a teoriemi? 
Ano, principy TCM do sebe přirozeně a logicky zapadají. Důležité 
je, aby byl člověk k jejich pochopení otevřený. Já sama jsem pří-
kladem toho, že je to možné. 
 
Jak je studium TCM na univerzitě strukturované? Jsou jednot-
livé obory společné, studují se jednooborové specializace…? 
Každý ročník má tři semestry, přičemž třetí semestr je vždy praktic-
ký. Ve vyšších ročnících přibývá stále více praxe. Studium v posled-
ním pátém ročníku je již plně založeno na klinické praxi v nemoc-
nicích. Naše pětileté denní studium se obsahově shoduje s náplní 
studia pro čínské studenty. Kromě tradiční čínské medicíny jako je 
akupunktura, byliny, Tuina, Taiqi, quasha atd. a odborných předmě-
tů (jako např. TCM Gynekologie, TCM Pediatrie, TCM Dermatologie, 
TCM Interna atd.) se u nás studuje samozřejmě i všeobecně lékař-
ství, které je důležité pro propojení se západní medicínou a pocho-
pení všech aspektů medicíny. Výuka v rámci našeho programu pro-
bíhá v angličtině, ale od prvního ročníku je důležitým předmětem 
i čínština, nejen kvůli komunikaci s pacienty, ale i kvůli specifickým 
výrazům TCM ve všech výše zmiňovaných oblastech. 

Co jste si vybrala vy?
Mezinárodní program v anglickém jazyce, v rámci kterého studuji 
já, má stejnou náplň pro všechny studenty. Vzhledem k mému 
hlubokému zájmu o TCM, docházím již od prvního ročníku nad rá-
mec mého studia na oddělení TCM Gynekologie, TCM Mamologie 
a TCM Pediatrie. V budoucnu se plánuji těmto oborům věnovat, 
zejména se chci zaměřit na řešení problémů s plodností. 

Najdete v budoucnu uplatnění blízko rodného kraje? Nebo 
směřujete do globální sféry?
Pocházím z jižních Čech, bydlím v Německu a studuji v Šanghaji. 
Nechme se překvapit, co mi život přinese.

Jak vypadá den čínského lékaře, v nemocnici, řekněme na od-
dělení ambulantního typu?
 V závislosti na velkém množství pacientů je třeba pracovat velmi 
rychle, efektivně a precizně.  Vzhledem k tomu, jak je lékař každoden-
ně vytížen, potřebuje dostatek asistentů, např. na přípravu pacientů, 
jejich stručné diagnózy, podávání materiálu k akupunkturnímu 
úkonu, odstranění akupunkturních jehel, moxování atd. Celý proces 
musí šlapat jako hodinky. Lékaři i asistenti jsou tedy pod permanent-
ním tlakem. I přes to jsou velice úspěšní a mezi pacienty se těší úctě 
a oblibě, což lékařům dodává potřebnou energii k práci. Mně osobně 
práce s pacienty neskutečné baví a přináší mi pocit uspokojení.

Používají Číňané metody TCM jako prevenci nebo samoléčbu? 
Samozřejmě, TCM není jenom alternativní medicína ale i životní styl 

včetně cvičení, stravování atd. Uvedu vám příklad z praxe. Snídaně 
by měla být vydatná, aby se nastartovalo „střední ohniště“, neboli 
slezina a žaludek. Vzhledem k tomu, že slezina upřednostňuje teplé 
pokrmy, jsou nejvhodnější volbou teplé kaše, např. pohanková, 
rýžová, nebo polévky, které jsou v Číně velmi oblíbené. Každý orgán 
má v čínské medicíně svůj čas, ve kterém vykazuje maximální aktivi-
tu, například čas žaludku je od 7-9 hodin ráno a sleziny od 9-11 hodin 
dopoledne. Tato skutečnost ukazuje na důležitost prvního denního 
jídla, neboť slezina jako postnatální producent Qi a krve je v této 
ranní době v největší aktivitě a z kvalitní snídaně může zužitkovat 
co nejvíce živin a transformovat je na Qi a krev. Již od doby dynastie 
Ming se traduje: “Vědět, jak zacházet s centrem, je vědět, jak uvést 
všechny sítě do rovnováhy. “ Myslím, že Číňané správné stravovací 
návyky jako prevenci TCM zvládají bravurně. Můj oblíbený lékař 
Sun Si Miao,  nazývaný králem čínské medicíny, řekl: „Při léčbě 
nemoci by prvním krokem měla být dietní terapie. Pouze když je 
to neúspěšné, měl by člověk vyzkoušet byliny, a dále: „Bez znalosti 
správné stravy je jen těžko možné těšit se dobrému zdraví.”

Vy sama jste si na sobě nebo na blízkých lidech už vyzkouše-
la, co umíte? 
Na sobě a na mých blízkých se učím již od samého začátku studia. 
Moc ráda kombinuji akupunkturu, bylinky, dietetiku, ušní aku-
punkturu a cvičení. Ne každý je stavěný na akupunkturu, proto je 
dobré mít další metody v záloze, jak individuálně pomoci ke zdraví. 
Každopádně akupunkturní jehly nosím stále s sebou a hned vám 
řeknu, kdy se mi to vyplatilo. Letos v lednu při letu ze Šanghaje do 
Kambodže jsem zažila následující příhodu. Jednu starší cestující 
přepadla silná bolest hrudníku, obtížně se jí dýchalo, byla velmi ble-
dá a hodně se potila. Jako jediná zdravotnicky vzdělaná osoba na 
palubě jsem začala se záchranou, ne podle klasické západní medi-
cíny, ale akupunkturou a silnou bilaterální stimulací PC 6, Neiguan. 
Pacientčin stav se rychle zlepšoval, po dvou minutách bolest ustala 
a pacientce se začalo lépe dýchat. Pokračovala jsem dalších pět mi-
nut dokud veškeré příznaky úplně neustoupily. Jsem ráda, že jsem 
jí mohla pomoct, což ocenila nejen má pacientka, ale všichni spolu-
cestující včetně posádky. Jejich potlesk mě zahřál u srdce a potvrdil 
moje přesvědčení stát se dobrou TCM lékařkou.  

Je někde, pokud to víte, TCM součástí zdravotního pojištění? 
V Německu je alternativní medicína včetně TCM částečně hrazena 
zdravotními pojišťovnami. V Číně je to samozřejmost, ale jak to 
funguje v jiných zemích o tom nemám představu.

Co by u nás v Česku mělo být z TCM samozřejmostí, co by lidé 
určitě a bez rizika mohli využívat? 
Rozhodně by měly věnovat svou pozornost vyvážené stravě, 
měly by mít dostatek pohybu, v rámci TCM je to například cvičení 
Daoyin ( a mých oblíbených Osm brokátů - Ba Duan Jin). Super 
metodou jak posilovat imunitu a dodávat energii je moxování. 
Jedná se o prohřívání akupunkturních bodů teplem, které vzniká 
při pozvolném doutnání sušeného pelyňku.Teplo při moxování  
prostupuje tělem do hloubky, vstupuje do meridiánů, doplňuje Qi 
a krev, podporuje krevní oběh, rozhání chlad a odstraňuje stagna-
ce. Tuto techniku lze využívat v domácím prostředí, avšak až  po 
konzultaci a důkladné instruktáži ze strany lékaře TCM. 

U nás akreditované vzdělání v oblasti TCM není. Jak je tomu 
například v Německu, kde žijete, nebo v zemích, odkud přišli 
do Šanghaje vaši spolužáci?
Zatím jsem se nesetkala s nikým, kdo by věděl o možnosti studia 
TCM lékařství v jiných zemích, aby bylo toto studium na stejné úrovni 
jako je studium TCM v Číně na univerzitách tradiční čínské medicíny. 
Proto do Číny míří studenti z celého světa. Podle mě by se čínská me-
dicína vzhledem ke kořenům a tradicím měla studovat v Číně.

Kolik zahraničních studentů má vaše univerzita?
Zahraničních studentů máme mnoho, zejména studentů z Asie, 
kteří studují v mezinárodním programu v čínštině. V našem anglic-
kém mezinárodním pětiletém programu máme cca 50 studentů.
 Text: Jan Hovorka
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