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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Držíte v ruce první číslo časopisu HOSPITAL in roku 2015. Událo se mnoho 

změn – máme nové logo, nový design, ale také nový web. V obsahu však 

najdete všechno tak, jak jste zvyklí – zajímavé rozhovory, reportáže i články. 

A co jsme tentokrát přichystali?

Podívali jsme se do Tichého světa. To je organizace, která pomáhá neslyší-

cím a její patronkou je herečka Anna Polívková, se kterou jsme si povídali 

nejen o charitě, ale také o tanci a herectví. Samozřejmě jsme opět navště-

vovali naše přátele v nemocnicích, dočtete se tak něco o Všeobecné fakult-

ní nemocnici v Praze nebo o Nemocnici Nový Jičín.

Těšit se můžete také na náš oblíbený seriál o přístrojích, příběh Charity ČR 

nebo si můžete prohlédnout fotografie z krásného koncertu pro Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. A dozvíte se také to, že pomá-

hat lze i nakupováním na internetu! Doporučuji hned vyzkoušet. Doufám, že 

i tentokrát pro Vás bude HOSPITAL in čtením, které potěší, pobaví i poučí.

Hodně zdraví a úspěšně dodržených předsevzetí Vám přeje

Johana Hovorková

šéfredaktorka

P. S. Chcete se dozvědět více o tom, co pro Vás letos chystáme?  

Dočtete se to na následující straně. A není toho málo!
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Jako snad v každém povolání skládají se i vaše dny 

ze střípků, fragmentů i kvádrů, které tvoří všední 

skutečnost v toku času. Co zachytit? A jak? Tech-

nika dnes zvládne cokoli, plní jakákoli přání. V komu-

nikaci je ale vždycky nejdůležitější obsah. A ten 

tvoříte vy, prací, péčí, nápady, názory, iniciativou, 

myšlenkami.

Náš projekt vám už čtvrtý rok dává prostor, jak 

o sobě dát vědět, zjistit, co je nového (nejen) u sou-

sedů, zda mají podobné starosti, radosti a pracovní 

i méně pracovní dny. HOSPITAL in tak nenavštěvuje 

jen nemocnice, ale i světy těch, kteří jsou zajímaví 

a potřební, nebo mají právě co říct, berou na sebe 

rozhodnutí o lidském životě,  odpovědnost za velké 

objemy veřejných peněz, nebo potřebují, aby je 

někdo vyslechl.

Lékaři, sestry, zdravotníci, sanitáři, sociální pra-

covníci jsou propojeni s managementem, do 

tohoto prostoru vcházejí lidé s trápením, bolestmi, 

strachem, anebo radostí – třeba v nám přátelské po-

rodnici podolské, o které jsme nedávno psali. Stejně 

jako o novoročních dětičkách v Liberci, Jihlavě, 

Zlíně či Pardubicích. Máte přece ve vaší nemocnici 

stejné problémy jako v Hořovicích, Hradci Králové 

nebo Novém Jičíně! Nebo úplně jiné. Napíšeme rádi 

i o té vaší, o vás, vašich zkušenostech, představách, 

trápeních, radostech nebo plánech. 

HOSPITAL in informuje i inspiruje, lokalizuje zají-

mavá místa i případy, nenápadně indikuje (hlavně 

optimismus bez předpisu). Jsme rádi, když po něm 

sáhnete v čekárně, na lůžku, v pokoji při odpočinku 

mezi operaci a při dlouhé službě. Dozvíte se, jak 

jsou na tom kolegové, přátelé a spolužáci, možná 

vás napadne řešení, na které jste dlouho nemohli 

přijít, nebo si na něco vzpomenete! Nic z toho není 

málo.

Výše zmíněné součásti dnů, pracovních 

a nemocničních, tvoří naši skutečnost. My ji chceme 

zobrazovat, napříč republikou i dalšími státy, dokon-

ce kontinenty, ve světélkujících krystalcích měst 

a obcí, řetězcích zdravotnických zařízení. Představí-

me rádi osobnosti i historii, výsledky vědy a výzku-

mu, novinky z kongresů. A hlavně nemocnice, kam 

všichni míříme, když potřebujeme, když není dobře, 

když je nejhůř. Světélka jako signály pomoci.

Je jen málo míst, která by si opravdu zasloužila větší 

uznání a alespoň morální ocenění nenápadné, ano 

každodenní práce, pečlivé, odpovědné a zodpo-

vědné tak, jak si my, kverulantští a leckdy vystrašení 

pacienti nedovedeme ani představit. Za nás tedy 

řekněme lékařům: My vám věříme, důvěřujeme,  

spoléháme na vás a máme vás rádi! A rádi si od 

lékařů a sestřiček vyslechneme: Tak o sebe pečujte, 

starejte se o blízké a nebuďte hypochondři, ať 

máme na ty opravdu potřebné klid a více času!

Tak to bude pro všechny fajn.

A tak to my, kteří se staráme o komunikaci mezi 

námi všemi v tomto prostoru,  budeme vyřizovat, 

vzkazovat a tlumočit, ale taky iniciovat, indikovat 

a vlastně všechny o všech informovat. Protože jsme 

(HOSPITAL) in. V časopise, který právě držíte v ruce 

a přijde opět za měsíc a opět za měsíc, a pozor! 

Taky na Facebooku, twitteru a novém (!) webu, kte-

rý jsme rozšířili, naplnili a zaplnili. Vědět, dozvědět 

se, poradit, sdělit a sdílet.

Je to dobrý recept, jak být optimista, nemyslíte? 

Všechno vědět.

Vážení přátelé, milí čtenáři!

Hezké dny a hlavně hodně 

zdraví vám přeje HOSPITAL in 

a jeho vydavatelé
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Lidé jsou zavření 
v hLavách, 
říká ANNA Polívková
HEREČKa aNNa PoLíVKoVá JE PaTRoNKoU sPoLEČNosTI TIcHý sVěT. 
DíKy NěMU PoZNaLa sVěT NEsLyšícícH a ZJIsTILa, JaK fascINUJící JE 
KoMUNIKacE bEZE sLoV. co Už UMí ZE ZNaKoVéHo JaZyKa, JaK VNíMá 
PoHyb a KDE VšUDE JI MoHoU DIVácI VIDěT, NáM PoPsaLa V RoZHoVoRU.

Text: Johana Hovorková Foto: Monika Navrátilová

Jak jste se ke spolupráci s Tichým 
světem dostala?
Celá spolupráce vznikla po sezná-

mení s Reginou Brokovou, která se 

učí znakový jazyk a vystupuje spolu 

se svou sestrou Drahomírou v před-

staveních, která právě znakový jazyk 

zahrnují. Bylo to na velmi hezkém 

večírku, na kterém jsem poprvé 

hrála s Antonínem Novotným. Poté 

začal vznikat kalendář Tichého svě-

ta, došlo k přejmenování (původně 

APPN – Agentura pro neslyšící, pozn. 

red.) a začali hledat patronku. Tou 

jsem já.

Jaký je váš vztah k neslyšícím? 
Máte mezi nimi přátele?
Svět neslyšících je fascinující a velmi 

obohacující. Chci se rozhodně naučit 

co nejvíc ze znakového jazyka. 

Momentálně sleduji kurz na youtube 

a už jsem se naučila dny v týdnu, 

ale chci si najít učitele. Opravdu mě 

to baví a možná to souvisí s tím, že 

mám velké ruce...

Čím vás znakový jazyk zaujal?
Celkově mi připadá opravdu zají-

mavé vyjadřovat se beze slov. Hodně 

lidí – včetně mě – znervózní, pokud 

se nemohou schovat za slova. Zají-

malo by mě, jak by probíhal večírek, 

na kterém by se místo dress codu 

držel bobřík mlčení. Je opravdu 

zvláštní pozorovat reakce lidí, pokud 

se nemohou schovat za slova.

S jakými reakcemi na svou spolu-
práci se setkáváte? Pro neslyšící 
mnoho známých osobností ne-
pracuje.
Zatím jsem se s ničím negativním 

nesetkala. Líbí se mi, že Tichý svět 

znamená spolupráci s uzavřenou 

komunitou, která rozhodně není 

„jen“ charitou.

V kalendáři Tichého světa se za-
měřujete na Tichá místa každého 
člověka. Co vyjadřuje vaše fotka?
Fotili jsme na jevišti Divadla Ponec. 

Mám ráda, pokud je divadlo už 

(nebo ještě) bez diváků a mohu 

v klidu nasávat atmosféru, chodit po 

jevišti a přemýšlet. To je moje tiché 

místo.

Kde vás nyní mohou naši čtenáři 
vidět?
Jsem na volné noze. Hrajeme 

Krasavici v La Fabrice, to je vlastně 

takové představení pro neslyšící, 

protože je tu opravdu málo dialogů. 

Pak Zločin v Pacifiku v Divadle 

Kalich v režii Jiřího Havelky, to jsou 

zase má oblíbená 20. léta. Skvělé je 

také představení Diktátor sedí na 

hrušce s Mirkem Táborským, ve Stu-

diu DVA hrajeme s tátou hru DNA. 

A v televizi?
Tam zatím nic nového v plánu 

nemám, na HBO ale běží seriál Až 

po uši.

Hodně se o vás mluví také v sou-
vislosti s tancem. Je i to nějak 
spojeno se znakovým jazykem 
a s tím, že jsou vám blízcí zrovna 
neslyšící?
Určitě. Tanci se věnuji od dětství. 

Tancovaly jsme se sestrou, pak 

samozřejmě v divadelní škole... 

Mám pocit, že lidé jsou málo 

v tělech a hodně v hlavách, a to 

je škoda. Mě zajímá vnímání těla 

v prostoru. V Mezinárodní škole 

pohybového divadla Jacquese 

Lecoqa v Paříži jsem se naučila, že 

emoce lze vyjádřit zpětně, po-

hybem. Ale lidé o pohybu přemýš-

lejí opravdu málo.

7www.hospitalin.cz



Tiché mísTo  
mám v sobě,
říká MArIe Horáková
KoLIK Z Nás sI PoD sLoVEM bEZbaRIéRoVosT PřEDsTaVí Něco JINéHo NEž DobRý PřísTUP 
PRo VoZíČKářE a MaTKy s DěTMI? ExIsTUJí VšaK I JINé baRIéRy – KoMUNIKaČNí. PRáVě 
Ty sE sNaží bořIT sPoLEČNosT TIcHý sVěT, KTERá PoMáHá NEsLyšícíM. JEHo řEDITELKa 
MaRIE HoRáKoVá NáM PoPsaLa NEJEN To, co VšEcHNo Už JEJí ZaMěsTNaNcI PRo 
JEDNoDUšší žIVoT NEsLyšícícH UDěLaLI, aLE I To, JaK DLoUHá cEsTa JE JEšTě ČEKá.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

Jak jste se dostala k práci s nesly-
šícími? Učit se znakovou řeč není 
příliš obvyklé.
To bylo asi v mých šestnácti nebo 

sedmnácti letech, kdy mě zaujal 

znakový jazyk. Přihlásila jsem se na 

víkendový kurz v Praze, po maturitě 

pak na speciální pedagogiku, kde 

jsem poznala několik neslyšících, tu-

díž jsem s nimi mohla komunikovat.

Jak neslyšícím pomáhá Tichý svět?
Poskytujeme neslyšícím různé služ-

by a také je zaměstnáváme. Jednou 

z těch služeb je online tlumočení 

a vůbec tlumočení znakového 

jazyka. Online tlumočení nonstop. 

Nově teď také nemocnicím půjčuje-

me tablety pro komunikace, aby se 

staly bezbariérovými. Chceme, aby 

bylo čím dál tím více tlumočníků 

tak, abychom každému mohli vyjít 

vstříc. Tím, jak se rozšiřuje povědomí 

o této službě, která je díky internetu 

dostupná a efektivní, se poptávka 

samozřejmě zvyšuje. Máme přes 

25 000 tlumočení ročně. Připravu-

jeme také nový software, který by 

zahrnoval i kategorizaci závažnosti 

požadavku na tlumočení, čímž 

tlumočníkům ulevíme od zbytečné 

administrativy. Věřím, že to bude 

také pohodlnější systém než Skype, 

který používáme nyní.

Další službou, kterou poskytujeme, 

je sociální rehabilitace – pracujeme 

v oblasti zaměstnanosti, hledáme 

neslyšícím práci, vysvětlujeme 

zaměstnavatelům, co zaměstnávání 

neslyšícího znamená nebo co je 

nutné na pracovišti přizpůsobit. Dále 

se věnujeme sociálně-právnímu 

poradenství.

Zmínila jste tablety v nemocnicích. 
Náš časopis je právě do nich dis-
tribuován. Jak ve zdravotnických 
zařízeních komunikace funguje? Je 
velkým problémem pro neslyšícího 
navštívit nemocnici a jak se řeší 
např. převoz sanitkou?
Když je případ urgentní a nesly-

šícího přivezou do nemocnice, 

tlumočník na místě většinou není. 

Ani ve větších nemocnicích. Lékaři 

se s ním tak domlouvají různě – 

odezíráním, dopisováním a nebo se 

k neslyšícímu chovají jako k cizinci. 

Když je na místě tablet, je situace 

samozřejmě mnohem jednoduš-

ší. Každá nemocnice je ale jiná.  

Přestože by bez výjimky měla dbát 

na bezbariérovost, ne všude jsou 

vstřícní. Některé nemocnice mají 

tablety právě na urgentním příjmu, 

protože předpokládají, že na ostat-

interview8



ní oddělení, kam se pacienti ob-

jednávají, jej stačí donést. 

Komunikace pomocí tabletů je však 

pilotní projekt a my budeme teprve 

nyní dělat sběr dat a výsledků. Máme 

zprávu o fungujících systémech 

některých nemocnic, ale i o těch, 

kde vůbec o tabletu nikdo neví, je 

problém jej najít a existuje spousta 

dalších potíží, např. s krádežemi.  

Chceme, aby nemocnice, ve kterých 

systém funguje, přenesly své zku-

šenosti k těm, ve kterých nefunguje.

Inspirovali jste se v zahraničí?
V jiných zemích tento systém ne-

existuje. Dle mých zkušeností jsou 

s online tlumočením na nejlepší 

úrovni v USA a něco podobného tam 

existuje, ale jinde ne. My chceme jít 

vlastní cestou. V USA je úplně jiný 

systém vlastnictví a zdravotnictví. 

Navíc my už dnes víme, že v nejméně 

deseti nemocnicích to funguje dobře.

Vy se s neslyšícími stýkáte velmi 
často, znáte je mnoho let. Jak se 
mění přístup společnosti k nim 
a jak jsou každodenní úkony pro  
ně složité?
Obecně se situace zlepšuje. Jenže 

přestože standard stoupá, stále tady 

jsou negativní případy, vždy nako-

nec záleží na konkrétním člověku. 

Setkáváme se s reakcemi, o kterých 

by nikdo nepředpokládal, že u nás 

mohou ještě existovat, jelikož větši-

na lékařů je vysokoškolsky vzdělaná. 

Přesto mnozí z nich tlumočníky 

nevyužívají, snaží se domluvit sami, 

chtějí, aby člověk odezíral za kaž-

dou cenu, přestože to je obtížné 

a přestože když jde o zdraví, tím 

složitější mnohdy komunikace je. Na 

druhé straně jsou neslyšící lidé stále 

otevřenější, sebevědomější a nebojí 

se požádat o pomoc.

Nedávno jste dostala ocenění od 
ministra zdravotnictví Svatopluka 
Němečka. Mě by ale zajímalo, co 
mohou pro bezbariérovost pro 
neslyšící dělat politici a zda v tom- 
hle ohledu fungují dobře.
Legislativa není špatná. Nemáme 

špatné zákony, ale nejsou třeba 

prováděcí vyhlášky, což je velký 

problém i v jiných oblastech. Ze 

zákona má neslyšící nárok zvolit 

si svůj jazyk, být v něm vzděláván 

a mít bezbariérový úřad, nemocnice 

a vůbec služby. Pokud to ale v praxi 

není, nemá na koho se obrátit. Jedi-

né místo, kde to funguje, jsou soudy. 

Tam pokud neslyšící napíše, že 

potřebuje tlumočníka, soud to zařídí 

a přizpůsobí tomu i datum konání 

jednotlivých stání.

U neplánovaných věcí, např. u po-

licie, je často sehnání tlumočníka 

složité, třeba u různých nehod, 

napadení a tak dále, zejména u věcí, 

které se musí řešit okamžitě. Pro ty 

existuje online tlumočení.Důležité je nesnažit se hledat rozdíly. všichni jsme stejní.

Spolu s herečkou Annou Polívkovou pokřtili lidé z Tichého světa kalendář.

9www.hospitalin.cz



Snažíte se prosadit výuku znakové 
řeči do škol. Myslíte, že se to poda-
ří? A je taková praxe ve světě?
V některých zemích ano, přinej-

menším se jedná o nepovinný 

předmět. Jednoznačně je znakový 

jazyk dostupnější. Nejlepším příkla-

dem jsou USA. Tam je v případě 

narození neslyšícího dítěte posky-

tován kurz celé rodině, kurzy jsou 

dostupné mnoha komunitám. Je 

tam ta vůle, tlak společnosti na to, že 

přece když člověk neslyší, budeme 

používat znakovou řeč. My tento plán 

máme, ale jsme ve fázi výuky nových 

lektorů, která musí být kvalitní. Je to 

Pokud se naučím českou znakovou 
řeč, jak se liší od ostatních? Domlu-
vím se pak ve světě?
Znakové jazyky jsou si příbuzné. 

Pokud jde o míru dorozumění – čím 

více znakových jazyků ovládáte, tím 

lépe můžete pochopit ten další. Je 

to jako u běžné řeči – pokud umíte 

dobře česky, polsky a rusky, pak asi 

jednodušeji porozumíte dalšímu 

slovanskému jazyku. Pokud ale 

umíte jenom česky a potkáte se 

s Polákem, často se pochopíte, něco 

si i řeknete, ale čím abstraktnější 

a hlubší konverzace bude, tím složi-

těji se dorozumíte. Spousta věcí se 

samozřejmě dá pochopit i situačně 

a díky kulturním zvyklostem. 

Souvisí podobnost třeba s tím, 
která země je nám blíž? 
Jsou znakové jazyky, které jsou si víc 

příbuzné a které méně a samozřej-

mě to vychází z jejich vývoje. Český 

a slovenský znakový jazyk jsou si 

příbuzné, kolem Bratislavy se jako 

Čech snadno domluvíte. Americký 

znakový jazyk vychází hodně z fran-

couzského a je to znát, Britové mají 

úplně jiný.

Tichý svět provozuje také Tichou 
kavárnu, kde pracují neslyšící.  
Na jakých pozicích?
Na pozici obsluhy máme jen nesly-

šící. Ale i na dalších – opravy, úklid, 

kuchařky... Pouze provozní je slyšící, 

a to jen proto, že jsme zatím nena-

šli neslyšícího, který by tuto pozici 

zvládl.

Jak kavárna funguje pro lidi, kteří 
neumí znakovou řeč? Jak si 
objednají?
Na žádný velký problém jsme zatím 

nenarazili. Návštěvníci jsou velmi 

vstřícní. Navíc je celá komunikace 

zjednodušená tím, že je zde ome-

zená slovní zásoba a dá se před-

pokládat, co by člověk mohl chtít. 

Všechno se snažíme zjednodušit, 

jsou zde např. vystavené dorty, 

tak je možné si ukázat apod. Dá se 

odezírat, ukázat na jídelním lístku... 

Ten nyní připravujeme nový i s vy-

obrazeným znakovým jazykem. 

Jediný problém, který jsme řešili, byl 

s placením. Na stole je proto zeleno-

červený kolík. Pokud dáte nahoru 

zelenou část, obsluha ví, že si chcete 

něco přiobjednat. Červená znamená 

placení.

Na rok 2015 jste také již tradičně 
připravili kalendář, tentokrát  
s názvem Tichá místa.

Je v České republice tlumočníků 
málo?
Bohužel pro ně neexistuje žádné 

kodifikované vzdělávání. My pova-

žujeme za tlumočníka někoho, kdo 

se tím živí a má léta praxe. V jedné 

registraci je asi třicet pět lidí. Nevíme 

úplně o všech, kdo např. v krajích 

tlumočí. Ti tlumočníci ale často mají 

i jinou práci. To je i můj případ, mám 

svou práci a tudíž nemám čas na 

tlumočení kdykoli.

jako cokoli ve vzdělávání, musíme 

mít plán, ale není to rozhodně ze dne 

na den, my teprve tvoříme standar-

dy výuky lektorů znakového jazyka. 

Pokud lidé hledají kurz, který jim 

bude vyhovovat, je obtížné si vybrat, 

může se stát, že je to kurz zaměřený 

na něco, co se jim vůbec nehodí.

Takže neexistuje nějaká celostátně 
uznávaná zkouška?
Každá organizace má svoje zkoušky.

Zaměstnat neslyšící vyžaduje některé změny na pracovišti.
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Ano. Letošní kalendář je hlavně 

o našich zaměstnancích, u foto-

grafie je jejich příběh, taková malá 

a stručná osobní zpověď. Chtěli 

jsme mluvit o tom, že každý máme 

nějaké svoje tiché místo, aby si 

slyšící uměli představit, že i nesly-

šící vnímají ruch světa a potřebují 

inzerce
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nevyzkouším, tomu nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DOPORUČUJI, vyzkoušejte  
Zlaté pastilky na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní produkt

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest 
v krku

www.zlatepastilky.cz

Golden produkty žádejte v  lekárně.

bolest v krku
chrapot
kašel
ucpaný nos
svěží dech
hlasivky

Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty denne. Když mám pocit,  
že to mé hlasivky neutáhnou, vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich účinek je  
skoro okamžitý. Jsem narozena ve znamení Berana a jako taková, co si sama  
nevyzkouším, tomu nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DOPORUČUJI, vyzkoušejte  
Zlaté pastilky na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní produkt

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest 
v krku

www.zlatepastilky.cz

Golden produkty žádejte v  lekárně.

bolest v krku
chrapot
kašel
ucpaný nos
svěží dech
hlasivky

Někdy je mé zpívání pěkně náročné, často i dva koncerty denne. Když mám pocit,  
že to mé hlasivky neutáhnou, vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich účinek je  
skoro okamžitý. Jsem narozena ve znamení Berana a jako taková, co si sama  
nevyzkouším, tomu nevěřím.

Z vlastní zkušenosti vám proto DOPORUČUJI, vyzkoušejte  
Zlaté pastilky na bolest v krku a hlasivky - a uvidíte.

Lucie Bílá

GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY
Přírodní produkt

Ucpaný nos

Svěží dech

Bolest 
v krku

www.zlatepastilky.cz

Golden produkty žádejte v  lekárně.

bolest v krku
chrapot
kašel
ucpaný nos
svěží dech
hlasivky

někdy opravdový klid. To je to, 

co máme společné. Na fotce 

člověk nepozná, že fotografovaný 

neslyší. Jsme si vzájemně vel-

mi podobní, jen komunikujeme 

jinak. V kalendáři najdete i nějaké 

znaky, vybrali jsme dvanáct nejvíc 

používaných slov, aby si každý 

uměl představit, jak znakový 

jazyk funguje.

Máte i vy svoje tiché místo?
Je to dáno mým hektickým živo-

tem. Já jsem si musela vybudovat 

takové místo uvnitř sebe. Pokud 

bych měla neomezeně na výběr, 

mám ráda každé tiché místo bez 

vnějších vlivů – takže les, břeh, ať 

už rybníka nebo moře... Ale když 

je nejhůř, stačí mi zavřené dveře 

a metr čtvereční pod stolem.

S neslyšícími dětmi může pracovat celá rodina.
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UHN zmoderNizovala 
iktové ceNtrUm
Projekt „Modernizace Přístrojového vybavení iktového centra Uhn“ byl úsPěšně 
dokončen. neMocnice tak díky finanční PodPoře Ministerstva zdravotnictví  
a zlínského kraje na vybavení tohoto centra v ráMci integrovaného oPeračního 
PrograMU Mohla zModernizovat diagnostické a zdravotní Prostředky.

Text: redakce Foto: archiv

Podpora dosáhla celkové částky 

2 278 547 korun, konkrétně Mi-

nisterstvo zdravotnictví, odbor 

evropských fondů, přispěl částkou 

1 936 765 korun, Zlínský kraj po-

tom 341 782 korunami. Podpora 

přispěla k modernizaci a obnově 

diagnostických a terapeutických 

zdravotních prostředků s cílem do-

sáhnout úrovně vybavení národních 

sítí specializovaných pracovišť 

iktových center. 

„Iktové centrum v UHN vzniklo v roce 

2012 a díky dotacím se dovybavilo 

o dvě resuscitační lůžka včetně mat-

rací, jedno transportní lůžko, jeden 

ventilátor pro neinvazivní i invazivní 

umělou plicní ventilaci, jeden defibri-

látor s monitorem a externí stimulací 

a jeden transkraniální ultrazvuk,“ 

uvedl projektový manažer UHN Ing. 

Pavel Lečbych.

Výsledkem modernizace iktového cent-

ra je včasná diagnostika nemoci, což 

snižuje pravděpodobnost úmrtnosti 

u pacientů s cévními chorobami 

mozku. Dalším pozitivem je zmírnění 

trvalých následků u pacientů, zkrácení 

délky jejich hospitalizace a urychlení 

návratu do produktivního života.
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NEERA® kúru koupíte na www.zdravyden.cz a na tel.: 730 143 541.

Herečka, moderátorka 
a tvůrce Léčivého divadla 
Gabriela Filippi 
vypráví o svých 
zkušenostech s půsty: 

„Očistné půsty patří k józe, ale 
nejsou podmínkou. Upřímně: 
zpočátku bylo mojí motivací 
hubnutí. V kadeřnictví jsem 
zaslechla, jak si ženy povídají 
o hubnoucím přípravku Neera 
detox, a tak jsem to šla vyzkoušet. 
S ním je možné se bez problémů 
postit i 21 dnů, já zkoušela 
patnáct. Tělo v této době získává 
energii z javorovo-palmového 
sirupu, takže se nikdo nemusí 
bát, že zkolabuje. 

První dny mě bolela hlava, pak 
mě honila mlsná všeho druhu, ale 
asi po pěti dnech začala změna. 
Začalo mě to bavit, protože jsem 
přestala bojovat. Měla jsem 
hodně energie a spala minimálně, 
protože se tělo nevysilovalo 
zpracováváním potravy. Bylo mi 
lehce a krásně a zažívala jsem 
euforii. Pak nastal okamžik, kdy 
mi bylo líto vrátit se zase k jídlu, 
protože jemněhmotný svět se 
při půstu otevírá daleko snáz 
a smysly jsou bystřejší. 

Důležité je vracet se ke stravě 
opatrně, aby si člověk zbytečně 
neublížil. Zatím ale ještě nejsem 
takový borec jako Henri Monfort, 
který se živí pouze pránou, a tak 
někdy klidně zajdu i do cukrárny.“

Detoxikace organismu vyžaduje komplexní přístup. 
Rádi byste využili potenciálu pročištění Neera Detox 
kúrou naplno a nevíte jak na to? 

Obraťte se na nás: 

www.darzprirody.cz, tel. 724 356 320.

Gabriela Filippi

Očista bez hladovění
Během detoxikační kúry NEERA® 
nahrazujeme pevnou stravu čistým, 
přírodním, výživným nápojem ze 
stejnojmenného speciálního stromového 

sirupu a dalších čistě 
přírodních ingrediencí. 
Tento nápoj stimuluje
pročišťující proces našeho 
těla, uspokojuje pocit hladu 
a dodává tělu energii bez 
toho, aby zatěžoval trávicí 
trakt, přispívá k obnovení 

biochemické 
a minerální 
rovnováhy 
v tkáních 

a buňkách 
a urychluje 

jejich 
regeneraci.

Pročištění těla přináší 
mnoho pozitivních výsledků. Po skončení 
detoxikačního programu lidé zjišťují, 

že díky odplavení odpadních látek 
a navrácení přirozené rovnováhy se 
zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se 
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost 
vůči chorobám, mají čistší pleť a jasnější 
oči, pevnější vlasy a nehty a působí na své 
okolí šťastnějším, pozitivnějším dojmem.

Tuk se během 
detoxikace rozpouští...
Vedlejším, ale velmi vítaným účinkem 
NEERA® kúry je snížení nadváhy. 
Většina lidí, kteří absolvovali 
7 – 10 denní kúru, uvádí snížení 
váhy o 5 až 10 kg, ostatní zhubli 
3 – 5 kg. Protože příčinou snížení 
tělesné váhy není ztráta vody, ale 
především odbourání nadbytečných 
tukových zásob a nahromaděných 
odpadních látek, jen velmi malá 
čast váhy (pokud vůbec nějaká) se 
po skončení diety vrátí. Detoxikační 
kúra NEERA®  pomůže organizmu 
najít svou přirozenou rovnováhu 
a „připomene” mu jeho smysl pro 
zdravou a vyváženou stravu. 

Očista bez hladovění že díky odplavení odpadních látek 
a navrácení přirozené rovnováhy se 
zvýšila jejich výdrž a vitalita, zlepšilo se 
trávení, spánek, krevní oběh, odolnost 
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trakt, přispívá k obnovení 

biochemické 

Olga Šafaříková 
žena a milující matka

      Očistit se, 
         posílit
                      a zhubnout!

Pročištění těla přináší 
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lUpéNka: 
Složitá 
pro tělo  
i psycHikU
lUPénka neboli Psoriáza je chronické kožní oneMocnění, 
které Probíhá s velkýM skloneM k recidiváM. latinský 
název Psoriáza se odvozUje od slova „Psora“ neboli 
odlUPování, škrábání. částečně se dědí, Určitě se dá 
U některých jedinců vystoPovat rodinná disPozice 
k chorobě. jak se s ní vyrovnat a jak ji léčit?

Text: Mgr. Zuzana Máchová Foto: archiv

Lupénka (psoriáza) je nemoc, která 

sice svého nositele neohrožuje 

na životě, ale může mu připravit 

mnoho těžkých a obtěžujících 

situací. Narušená sebeprezenta-

ce, potíže ve vztahu k opačnému 

pohlaví, komplikace při vyhledávání 

vhodného zaměstnání, překážky 

v seberealizaci, a ke všemu věčné 

hledání účinného medikamentu či 

léčebného postupu – to všechno 

ovlivňuje kvalitu jeho života. Pacient 

vnímá odmítavý postoj okolí, udržuje 

si odstup a mnohdy se dobrovolně 

vyčleňuje ze společnosti, ve snaze 

své onemocnění zakrýt. Mnoho 

lidí si totiž myslí, že onemocnění 

je nakažlivé a postižených se štítí. 

Nedávno zveřejněné mezinárodní 

výzkumy přinesly zajímavá zjištění: 

téměř polovina lidí by nepolíbila ani 

neobjala někoho s lupénkou, nejedli 

by jídlo, které připravil, ani by s ním 

nešli do jednoho bazénu. V Česku 

přitom touto nemocí trpí více než  

tři sta tisíc obyvatel. Není divu, že 

právě u psoriatiků se ve značné míře 

vyskytují úzkosti, deprese, poruchy 

spánku, neurotické projevy i sexuální 

dysfunkce. To, co zdravému člověku 

nevadí, vyvolává u psoriatika pře-

hnanou reakci na úrovni těla i psy-

chiky. V extrémních případech vede 

toto chronické onemocnění kůže 

k izolaci jedince i sebevražedným 

tendencím. Vědci a lékaři na ce-

lém světě proto stále hledají cesty 

a možnosti, jak osobám s lupénkou 

ulevit a zlepšit kvalitu jejich života. 

Formy lupénky
 Forma ložisková, jsou to červená, 

ohraničená, šupící se ložiska, která 

nejčastěji napadají část hlavy s vlasy, 

lokty, kolena, bederní a hýžďovou 

krajinu. Jde obvykle o místa, která 

jsou na kůži nejvíce mechanicky 

zatěžována, což je pro vznik lupénky 

typické. Nehty na rukou i nohou 

mohou být žluté nebo důlkovité. 

Rozsev čerstvé psoriázy není hezký, 

ale plošky většinou nesvědí, ani příliš 

nebolí. 

 Forma kapkovitá – vzniká hlavně 

u dětí a mladistvých a má malé 

projevy, někdy přirovnávané k deš-

ťovým kapkám či slzám.

 Forma inverzní – vzniká v podpaží, 

na krku, pod prsy, v pupíku, tříslech, 

v oblasti přirození a konečníku. Jsou 

to silně červená suchá či mokvavá 

ložiska v kožních záhybech.

 Pustulózní forma psoriázy je zcela 

odlišná od předchozích. Jedná se 

o puchýřky na dlaních či ploskách. 

Bývá obvykle provázena horečkou 

a zimnicí. Jedná se o těžký stav, 

vyžadující hospitalizaci.
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 Generalizovaná a erytrodermická 
forma lupénky je nejzávažnější 

formou, která vyžaduje hospitalizaci.

Výskyt vyrážky je rozšířen po celém 

těle, obvykle bolí a svědí. Současně 

bývají teploty, zimomřivost, dehydra-

tace, ztráta bílkovin a otoky.

 Kloubní psoriáza postihuje 

převážně malé klouby na nohou a ru-

kou. Prsty jsou oteklé, bolestivé a po 

ránu ztuhlé. Může však postihovat 

i velké klouby, jako je rameno nebo 

koleno, páteř, či měkké tkáně (šlachy 

a vazy). Tuto léčbu řídí revmatolog.

nejčastější léčebné  
metody
Poté, co lékař pacientovi oznámí, že 

jeho diagnózou je lupénka, nastupují 

nejčastěji gely a masti. Nejfrekven-

tovanějšími jsou tzv. keratolytika 

a kortikoidy. První jmenované pří-

pravky redukují nánosy šupin, a tak 

usnadňují průnik účinných látek do 

ložiska lupénky. Obsahují nejčastěji 

ureu či kyselinu salicylovou v různě 

vysoké koncentraci. Jsou vyráběna 

hromadně, ale také individuálně, kde 

může lékař obohatit složení receptu-

ry ještě o další složky – například 

o látky hormonální povahy. Kortiko-

idy mají mnohé negativní účinky 

(ztenčení kůže, strie apod.), ale při 

správném používání mohou být 

velkým přínosem v léčbě. Vždy je 

třeba přípravky aplikovat krátkodo-

bě a po zhojení akutní fáze přejít 
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na nehormonální přípravky. Lékaři 

nedoporučují dlouhodobou aplikaci, 

použití na obličej nebo genitál.

Dalším moderním postupem je 

fototerapie. Při této léčbě se využívá 

ultrafialové záření buď samostatně, 

nebo v kombinaci s jinými léčivy. 

Vystavení kůže ultrafialovému (UV) 

záření (slunečnímu nebo z umělého 

zdroje), spouští biologický proces, 

který zabíjí T- lymfocyty. To zpo-

maluje hromadění kožních buněk 

a zmírňuje zánět. 

Při léčbě psoriázy je nutné jmenovat 

také biologickou léčbu, což je nový 

postup u mnoha autoimunitních 

a nádorových onemocnění.

U autoimunitních onemocnění spo-

čívá biologická léčba v aplikaci spe-

ciálních látek, které na určitém místě 

v těle zablokují nadměrnou funkci 

imunitního systému, a tím zabrání 

dalšímu šíření chronického zánětu. 

Dosavadní zkušenosti svědčí o tom, 

že mají méně nežádoucích účinků 

než současné celkové (systémové) 

léky, a na rozdíl od nich nevykazují 

známky lékových vzájemných reakcí 

ani rizik kumulativního škodlivého 

působení při dlouhodobém po-

dávání (i když pro definitivní hodno-

cení je klinická zkušenost zatím 

omezená).

léčba přírodou
Významný australský vědec a lékař 

Michael Tirant vyvinul nedávno 

velmi účinnou metodu léčby na 

bázi přírodních látek, cílenou jak na 

faktory, které nemoc aktivují, tak na 

ty, co ji neustále podporují. Účinnost 

potvrzuje i řada pacientů, kteří 

se díky této nové metodě zbavili 

nepříjemných projevů onemocnění, 

které je zužovaly celá léta. Přípravky 

jsou dostupné v lékárnách a na-

bízejí se v podobě čisticího gelu, 

masti a tělového mléka. Neobsahují 

kortikosteroidy ani kortizon, jsou 

vyvinuté výhradně na přírodní bázi. 

Vedle extraktů ze sedmadvaceti 

léčivých bylin jsou jejich součástí 

esenciální oleje a ovocné kyseliny. 

„Léčebná sada je určena pacientům 

se středně těžkou až těžkou formou 

lupénky,“ říká MUDr. Tirant. „Důležité 

je, aby lékař potvrdil, že se skutečně 

jedná o lupénku. Doba léčby je 

pochopitelně individuální a závisí na 

míře postižení kůže. Dobré výsledky 

lze dosáhnout už po deseti dnech.“ 

Přípravky doporučuje používat 

třikrát denně, ale efekt se prý 

dostavuje i v případě, že je nanese-

te jen ráno a večer. A jak se apli-

kují? „Při mytí naneste na pokožku 

místo sprchového gelu a šamponu 

čistící gel. Necháte jej tak deset 

minut působit a poté smyjete. Po 

osušení důkladně vetřete na ložis-

ka mast a následně ještě v tenké 

vrstvě olej,“ doporučuje MUDr. 

Tirant a upozorňuje: „V počáteční 

fázi používání můžete zaznamenat 

pocity svědění či pálení kůže. Trvají 

většinou jen několik dní a nejsou 

důvodem k přerušení nebo ukon-

čení kúry.“  Přestože jsou přípravky 

MUDr. Michaels velmi dobře sná-

šeny, není vhodné je kombinovat 

s nadměrným sluněním či fotote-

rapií: „Ovocné kyseliny, které jsou 

důležitou složkou preparátů, působí 

podobně jako peeling, jen odlupují 

nadbytečné kožní buňky o něco 

šetrněji. Protože se přitom lehce 

ztenčí pokožka, není nadměrné 

slunění vhodné.“
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Vyzkoušel jsem nesčetné množství přípravků, od 

hormonální léčby kortikosteroidy přes bylinné 

masti, mořskou sůl až po UV lampu. Nic neza-

bíralo, člověk v mé situaci si položí řadu otázek, 

zda je vůbec něco, co vám může pomoci. 

V jedenácti letech mamka objevila na internetu, 

že se provádí dětská studie v oboru lupénky. 

Kontaktovala proto  MUDr. Čapkovou z Fakultní 

nemocnice v Motole. Když jsme za paní dok-

torkou Čapkovou dorazili osobně,  doporučila 

nám kosmetiku  Dr. Michaels skládající se ze tří 

částí – gelu, masti a oleje. Byl jsem skeptický, 

po stovkách léků jsem nevěřil,  že něco může 

zabrat, ale přece jenom  jsem to vyzkoušel. Po 

třech týdnech  užívání přípravků Dr. Michaels 

nebylo jediné známky po tom, že jsem kdy měl 

lupénku. Za těch šest let od doby, kdy jsem 

poprvé vyzkoušel přípravek Dr. Michaels, se mi 

sice jednou za čas nějaký ten flíček objeví,  ale 

zhruba po dvou dnech  používání  už po něm 

ale není ani stopy. Špatné však je, že tento lék 

nehradí pojišťovna a cena celé sady se pohybuje 

mezi dvěma až dvěma a půl tisíci korunami, 

osobně si myslím, že by každý, kdo má lupénku, 

měl mít možnost na kvalitnější život, tak, jako ho 

přípravek Dr. Michaels umožnil mně.

JmenuJi se Tomáš  
Váňa, je mi 17 let. 
Lupénka se u mě poprvé 
projeviLa ve čtyřech Letech.

45

příklad s AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových. Ten pomáhá
především pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve, tzv.
tromboembolickou nemocí. Vedle toho je ale v kontaktu třeba
s Kapkou naděje Venduly Svobodové. Běžnou praxí je v ne-
mocnici kontakt s dobrovolníky, kteří se snaží pomáhat zvláště
dětským pacientům – nedávno  třeba prostřednictvím  lout-
kových představení. „Velmi vítáme každou příležitost, která
pomůže nabourat zavedenou představu o ne mocnicích coby
pochmurných či anonymních místech. U nás dobře víme, že
humor a dobrá nálada jsou všeléky, a proto se snažíme ús-
měvy na tvářích našich pacientů maximálně podporovat,“
uvedla Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči FN Hradec Králové. Nemocnice o svých aktivitách pravi-
delně informuje na webových stránkách nejen články a tisko-
vými zprávami, ale i prostřednictvím videí z jednotlivých od-
dělení,  která  nastíní  okruh  zájmu  pracoviště  obecně  i jejich
současné směřování. Dále vydává vlastní informační časopis
SCAN. V minulém měsíci v nemocnici proběhla reakreditace
FN SAK.

Fakultní nemocnice Hradec Králové naplňuje svůj historický
odkaz v těsné spolupráci a Lékařskou fakultou v Hradci Králové
Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery, jako je Vojenská
lékařská akademie J. E. Purkyně a Farmaceutická fakulta UK.
Náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východ-
ních  Čechách,  ale  i v celé  České  republice.  Na  23  klinikách
s více než 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 40
tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně
je v nemocnici ošetřeno necelých 700 tisíc pacientů. Jsou zde
prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými tech-
nologiemi v oblasti diagnostiky i léčby a léčebnými výsledky
snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi
v Evropě. Nemocnice měla k loňskému roku celkem 4656 za-
městnanců.  I dnes  pro  její  pracovníky  platí  to,  co  platilo  při
jejím zrodu, a to následující zásada: „Blaho nemocných budiž
každému nejvyšším příkazem“.

Text: Lucie Malá
Foto: archiv

Léky jsou volně prodejné v lékarně.

PŘI POTÍŽÍCH SE ŽLUČNÍKEM
A TRÁVENÍM.

FEBICHOL®

Lék ke zmírnění trávicích potíží 
u osob s chronickou poruchou 
vylučování žluče.
FEBICHOL JE CHOLERETIKUM, to 
znamená léčivo zvyšující vylučování žluče. 
Každá tobolka Febichol obsahuje 100 
mg léčivé látky fenipentol (fenipentolum). 
Tobolky Febichol užívají dospělí k léčbě 
trávicích obtíží při chronických (vleklých) 
onemocněních jater a žlučových cest 
(poruchách činnosti žlučníku, vleklém zánětu 
žlučníku, vleklé tvorbě žlučových kamenů, 
vleklých onemocněních jater provázených  
trávicími obtížemi způsobenými poruchou 
nebo onemocnění žlučových cest) a stavech 
po chirurgickém odstranění žlučníku nebo po 
zánětu jater (hepatitidě).nětu jater (hepatitidě).zán

www.febichol.cz

FEBICHOL®

ÚČINNĚ JIŽ 40 LET.

Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Léky jsou volně prodejné v lékarně.

PŘI POTÍŽÍCH SE ŽLUČNÍKEM
A TRÁVENÍM.

ORENZYM ®

Při poruchách trávení 
škrobovin, luštěnin, 
ovoce a zeleniny

ORENZYM JE DIGESTIVUM, to 
znamená léčivo podporující trávení. 
Je určen pro dospělé a děti už od 
3 let. Každá obalená tableta Orenzym 
obsahuje léčivou látku takadiastasum 
200 m.j. (0,03660 g).

www.orenzym.cz

ORENZYM ®

ÚČINNĚ JIŽ 40 LET.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
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medicíNa NeNí  
jen o příStrojích, 
říká převor Milosrdných bratří
hosPitálský řád sv. jana z boha „ordo hosPitalariUs s. joannis de deo“ je 
sPolečenství laických bratří zasvěcených slUžbě neMocnýM. jejich Převor 
fr. Martin richard Macek, oh náM PoPsal, koMU PoMáhají  a jak do dnešní 
UsPěchané a často odosobněné doby zaPadá Milosrdenství.

Text: Jan Hovorka Foto: archiv

Jakou ozvěnu dnes vyvolávají 
slova: milosrdenství, péče o bližní-
ho, služba?
V dnešní době si lidé jsou vědomi, že 

soucit spojený s konkrétní pomocí 

může přispět a přispívá k pomoci 

tam, kde je toho potřeba. Žijeme 

v moderní době hospodářského 

rozvoje a spolupráce napříč vše-

mi státy ve světě. V době svatého 

Jana z Boha byla informovanost 

obyvatel velmi omezena. Dnes nám 

moderní komunikační technologie 

dávají možnost se zapojit do pomoci 

tam, kde bychom toho jinak nebyli 

schopni. Přesto, že životní standard 

se stále zvyšuje, jsem si jist, že se 

i prohlubuje citlivost pro pomoc těm, 

kdo ji potřebují. Důkazem solidarity 

je otevřenost obyvatel vůči charita-

tivním akcím, které jsou různě ne-

ziskovými organizacemi vyhlašovány. 

 

Kdo jsou vaši spolubratři, členové 
Milosrdných bratří? Hledali cestu, 
mají vyvinutější cit pro druhé? Jak 
byste je charakterizoval?
Moji spolubratři, stejně jako já, se 

rozhodli žít v komunitě a sloužit těm, 

kteří to potřebují. Zde bych chtěl 

vyzdvihnout dva aspekty tohoto 

rozhodnutí. Jednak je to služba 

bližnímu, která se odráží ve slibu 

hospitality, jenž je jedním z našich 

čtyř slibů. Tento nás zavazuje, že 

nemocný je pro mne prioritou. Dal 

bych příklad – s jakou radikalitou 

naplnění tohoto slibu přistoupili moji 

spolubratři z Afriky, když ošetřovali 

nakažené virem ebola. Přesto, že jim 

bylo jasné, že choroba není léčitelná 

a že proti ní nedisponujeme žádnou 

vakcínou, zůstali u nemocných 

i v době, kdy se sami nakazili, až do 

vlastního vyčerpání. To je pro mne 

absolutní naplnění hospitality – lásky 

k bližnímu. S těmito extrémními 

případy se však nesetkáváme vždy 

a všude. Nicméně nás tato služba 

zavazuje zůstat u nemocného v kaž-

dé chvíli. Nemyslím si též, že by se 

bratři věnovali nemocným více, než 

jiní zaměstnanci. Takovéto hodno-

cení bych nechal na pacientech 

samotných. Znám mnoho spolupra-

covníků, kteří se s láskou věnují těm, 

co to potřebují, nad rámec svých 

povinností. Konečně druhý aspekt je 

odevzdání se Bohu, žít v komunitě 

s určitým režimem – řádem. Tento 

druhý aspekt bych viděl v dnešní 

době, zvlášť mezi mladými lidmi, jako 

daleko problematičtější. Zřeknutí se 

vlastní rodiny pro Boží království, 

pro službu Bohu. Asi největší obava 

je ze ztráty vlastního rozhodování. 

Tato zřeknutí však odkrývají nové 

možnosti realizace a člověk dostává 

od Boha i plno darů pro tuto službu. 

Pomáháte po celém světě, nyní 
i proti epidemii eboly v Africe. Jak 
je řád propojen s mezinárodními 
společenstvími pomoci? Spolu-
pracujete například s Červeným 
křížem, Charitou, Člověkem v tísni 
a dalšími?
Ve světě spolupracujeme s různými 

zdravotními neziskovými organizace-

mi. Jsou oblasti, které státy zajiš-

ťují málo, nebo nedostatečně. A to 

z různých důvodů. Situace v západní 

Africe je tomu příkladem. Zde nejsou 
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státní orgány schopny vzniklou epi-

demii řešit, není vybudovaný alespoň 

základní funkční sociální systém, 

rovný pro všechny, a zdravotní péče 

není též všem dostupná. I z těchto 

důvodů se místí obyvatelé utíkají 

k jiné formě léčby. Naše nemocnice 

v Sierra Leone a v Libérii byly v loň-

ském roce postiženy virem ebola, 

kde nám zemřelo 18 spolubratří 

a spolupracovníků. Nemocnici jsme 

museli zavřít. Celou vzniklou situa-

ci jsme řešili na té nejvyšší možné 

úrovni – v Římě. Odpovědnost za 

místní obyvatelstvo byla provázena 

odpovědností za personál, který 

jsme zde měli. Během doby, kdy 

byly nemocnice uzavřené, jsme stále 

personál vypláceli, protože jinak by 

se dostal na sociální dno a vyskytl by 

se další problém. Po vleklých problé-

mech, dezinfekci celého zařízení 

a povinné karanténě jsme nemocnici 

v Libérii zase mohli otevřít. Našim 

cílem je zajistit ošetření pacientů. 

 

Jak fungují nemocnice a zařízení 
vámi zřizované u nás?
Provozujeme nemocnici ve Vizovi-

cích. Tato byla po pádu komunismu 

v polovině roku 1993 znovu obno-

vena jako první církevní nemocnice 

v naší zemi. Zařízení je poměrně 

malé, je zde 65 lůžek dlouhodobé 

péče. Jsou však stále využita. Sou-

částí nemocnice je i komplement 

ambulantní péče: rentgen, interna 

a rehabilitace. Poslední jmenované 

oddělení je na vzestupu a nabízí 

jednak hospitalizovaným pacientům, 

tak i ambulantním stále se rozšiřující 

nabídku rehabilitační péče. Personál 

nemocnice je neustále školen a naší 

prioritou je individuální přístup. Pro-

tože je nemocnice církevní, klademe 

důraz i na duchovní servis a spolu-

pracujeme s vizovickou farností. 

V nemocnici funguje pastorační ko-

mise, jsou nabízeny svátosti, jednou 

týdně se slouží mše svatá. 

Co vám chybí v české medicíně 
a systému zdravotnictví?
Nechtěl bych tuto otázku bagate-

lizovat či paušalizovat na všechna 

zařízení, nicméně mi v českém 

zdravotnictví chybí více odpo-

vědnosti vůči někomu, kdo je mi 

svěřen. Byli jsme v minulých letech 

bohužel svědky, kdy si zdravotní 

personál může prosazovat vlastní 

cíle na úkor těch, kdo právě pomoci 

potřebují. Pro náš řád je nepřijatelné, 

aby se takovým způsobem postu-

povalo. Práce s člověkem je přece 

jen něco jiného, než když „zastavím 

výrobní pás“. Dále si myslím, že 

máme rezervy v týmové spolupráci. 

Každý pracovník tohoto zařízení má 

určité pracovní zařazení a i určitou 

odpovědnost. 

Milosrdní bratři v osobě C. Opitze 
byli průkopníky medicíny a léčby. 
Studujete i metody nekonvenční 
a alternativní medicíny, tradiční 
čínské medicíny, etnické místní 
zkušenosti?
Samozřejmě není naším cílem zůstat 

stát na jednom místě. Snažíme se 

hledat i jiné možnosti léčby. Dnešní 

doba nám nabízí a tak trochu 

vnucuje moderní medicínu, která 

má za sebou obrovský kus cesty. 

Jenže si nejsem jist, zda budoucnost 

medicíny spočívá v tom, že svě-

řím pacienta do „rukou“ přístrojů 

a budu čekat, až mi „vypadne zdravý 

pacient“. Jistě to může pro mne být 

přínosem, ale nevytěsňoval bych 

právě tu medicínu tradiční

 

Kdo a proč je letošním oceněným 
a obdržel Cenu Celestina Opitze, 
zakladatele anesteziologie?
První letošní oceněný, P. Petr Hruška, 

katolický kněz, který je spoluzakla-

datelem a předsedou správní rady 

obecně prospěšné společnosti 

Hospice sv. Jiří, mobilního hospice 

v Chebu. Vybudoval charitativní 

činnost na Chebsku a slouží jako 

duchovní u nemocných. Druhou 

oceněnou je paní Marie Ovesná, 

která se svým manželem pečuje 

o maminku svého manžela, která 

trpí Alzheimerovou nemocí. Kromě 

toho vychovávají devět dětí, z nichž 

dvě jsou v pěstounské péči. 
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charita Čr 
pomáhá doma 
i v zahraniČí
charita česká rePUblika je největší českoU nevládní 
organizací, PoskytUjící sociální a zdravotní Péči. 
PoMáhá lideM v tísni a sociální noUzi bez ohledU na 
jejich rasU, národnost, náboženství nebo Politické 
názory, a to jak doMa, tak v řadě zeMí světa. za 
Poslední dvě desetiletí rovněž Poskytla hUManitární 
PoMoc Po různých Přírodních katastrofách (jako 
Povodně a zeMětřesení) či válečných konfliktech. 

Text: Jitka Kozubková Foto: Charita Česká republika, Georgi  
Stojkov z výstavy Děti patří do školy, Koalice pro samostatný život

Zatímco v České republice se 

Charita zaměřuje na poskytování 

sociálních a zdravotních služeb, 

jako je sociální poradenství, sociální 

péče a prevenci, ošetřovatelskou 

či hospicovou péči, v zahraničí se 

kromě zdravotního a sociálního sek-

toru věnuje také oblasti vzdělávání, 

rozvíjení místních zdrojů obživy, 

podpoře dodržování lidských práv 

a ochraně životního prostředí.

Již tradičně poskytuje Charita ČR 

asistenci a péči osobám s různými 

druhy zdravotního postižení. V Čes-

ké republice zajišťuje služby osobní 

asistence a ošetřovatelskou péči 

v domácím prostředí. Rozvoji denní 

domácí péče se věnuje také v jiných 

zemích, konkrétně v Moldavsku 

a Gruzii. Dále provozuje denní staci-

onáře a centra, týdenní stacionáře, 

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením či pro seniory a posky-

tuje chráněné bydlení. Ani v zahrani-

čí nezůstává Charita ČR v pomoci 

lidem s postižením pozadu. Své úsilí 

zaměřuje zejména na děti. 

nemají ani na vyšetření 
Sedmiletá holčička Channy odmalička 

viděla jen světlo a tmu a jakési obrysy 

v mlze. Na televizi se nikdy nedívala, 

jen poslouchala. Když po lékařském 

vyšetření dostala své první brýle, 

poprvé spatřila rysy tváře svých 

nejbližších. A díky tomu, že její učitelé 

byli vyškoleni, nesedí už vzadu, kam ji 

odsunuli pro její nedostatečný zrak.

Channy dnes sedí v první lavici 

a patří k nejpilnějším ve třídě. Vy-

chovává ji dědeček za pomoci jejích 

tet a strýců v malé vesničce v provin-

cii Takeo na jihu Kambodže. Doma 

pomáhá a může si hrát s kamarády. 

Její matka pracuje v dalekém městě. 

Dostala šanci získat vzdělání a v bu-

doucnu může zlepšit postavení celé 

své rodiny. A přitom stačilo tak málo 

– jedno vyšetření, brýle a poučený 

pedagog.

V roce 2010 zahájila Charita ČR 

v Kambodži projekt zajišťující tzv. 

inkluzivní (od lat. Inclusio – zahrnutí 

nebo přijetí do nějakého celku) 

přístup ke vzdělávání, zaměřený na 

začlenění dětí s postižením do běžné 

školní výuky. V provincii Takeo se 

podařilo vyšetřit desítky dětí a vyško-

lit učitele místních škol. Vznikla i třída 
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ChCete-li podpořit 
zahraniční projek-
ty Charity česká 
republika, můžete:
  zaslat finanční příspěvek 
na sbírkové konto č. 
55660022/0800 (vždy je 
nutno uvést var. symbol, např. 
192 pro kambodžu, 126 pro 
čečnu a 153 pro gruzii)

  stát se členem klubu  
přátel caritas – http://caritasc-
zech.org/pomahejte-s-nami/
klub-pratel-caritas/ 

  sledovat naše  
internetové stránky  
www.caritasczech.org 

  stát se naším fanouškem  
na stránkách facebooku –  
www.facebook.cz/charitacr

  dívat se na videa na  
našem kanálu na youtube –  
http://youtube.com/charitacr

  sledovat stránky  
vybraných projektů, např. 
www.detipatridoskoly.cz,  
zaměřeného na podporu  
vzdělávání dětí a mládeže 
v kambodži

gické fakulty v Grozném. Stejně jako 

v Kambodži není zatím ani v Čečně 

dostatek pedagogů schopných pra-

covat s dětmi s postižením. 

Oba příklady inkluzivního vzdělávání 

dětí z Kambodži a Čečny mají mnoho 

společného. Rodiče mnohdy nemají 

peníze ani na samotné odborné 

vyšetření dětí. Nákup potřebných 

pomůcek domů či do školy omezuje 

nedostatek financí. Chybějí i učitelé 

schopní pracovat s dětmi, které vyža-

dují zvláštní přístup a postup výuky.  

pro lepší zaměstnanost 
v Gruzii 
Další kavkazská země, kde se Chari-

ta ČR věnuje lidem s postižením, je 

Gruzie. „V této zemi se snaží pomá-

hat dospělým, a to podporou jejich 

zaměstnávání,“ říká Jana Kowalová, 

programová manažerka z Charity 

ČR.  Podobně jako ve zmíněné Čečně 

a Kambodži se i zde osoby se speci-

álními potřebami nejčastěji setkávají 

s přehlížením. V případě dospělých to 

znamená snížené možnosti pracovní-

ho uplatnění a z toho vyplývající 

existenční problémy a hrozbu spole-

čenského vyloučení.

Projekt v Gruzii se proto zaměřuje na 

usnadnění zaměstnávání osob s po-

stiženími, a to na straně zaměstnava-

telů i zaměstnanců. Uplatňovaným 

přístupem je například budování 

motivace zaměstnavatelů k za-

městnávání osob s postižením, a to 

prostřednictvím osobního setkávání 

či širší informační kampaně cílené též 

na státní instituce a širokou veřejnost 

obecně. pro sluchově postižené děti s  uči-

telem vyškoleným pro výuku nesly-

šících dětí. Úroveň postižení bývá 

různá, avšak v Kambodži i poskytnutí 

obyčejných brýlí může trvale změnit 

životní šance dítěte. 

neutěšená situace 
v čečně
Podobně pomáhá Charita ČR od roku 

2011 dětem na Kavkazu. V Čečně je 

péče o lidi s postižením včetně dětí 

na velmi nízké úrovni. V zemi žije 

téměř padesát tisíc dětí se speciální-

mi potřebami. Problém se dotýká 

hlavně starších dětí ve věku školní 

docházky, které se narodily v průbě-

hu nebo krátce po druhé čečenské 

válce. Kvůli dopadům války na rodiny, 

podvýživě a špatným hygienickým 

podmínkám v utečeneckých tábo-

rech utrpěly nejrůznější mentální 

nebo fyzická postižení. I jim hrozí, že 

se kvůli nedostatečnému vzdělání 

ocitnou na okraji společnosti. 

V loňském roce se pracovníci Charity 

ČR ve spolupráci s Charitou Španěl-

sko soustředili převážně na domácí 

výuku a „inkluzi“ dvanácti dětí s posti-

žením a podporu jejich rodin. Letos 

byly zahájeny cykly školení pro nej-

méně 120 učitelů a studentů pedago-
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Jdeme za  
společným cílem,  
říká ředitelka VFN daNa JuráskoVá

Všeobecná fakultní nemocnice má za sebou úspěšný rok a V tom letošním oslaVí 
225. Výročí sVého založení. takoVé číslo si jistě zaslouží Velkou pozornost 
a ředitelka nemocnice mgr. dana juráskoVá, ph.d., mba plánuje, že bude Ve Vfn 
spojeno nejen s modernizací, ale hlaVně s preVencí. o tom, co dalšího by ráda 
zlepšila a na co je naopak hrdá, nám paní ředitelka řekla V rozhoVoru.

Text: redakce Foto: archiv

Co dobrého přinesl minulý rok? 
I přes nelehkou situaci, která ve 

zdravotnictví panuje, musím říct, že 

minulý rok dopadl pro VFN vlastně 

velmi dobře. V prvé řadě jsme získali 

certifikát kvality Spojené akreditační 

komise. Jedná se tak o potvrzení 

dlouhodobého procesu, který byl 

započat již v roce 2007, kdy se 

naše nemocnice začala kontinuálně 

zabývat zaváděním, udržováním 

a zlepšováním kvality poskytované 

péče. Udělením akreditace ovšem 

naše snahy na poli kvality samo-

zřejmě nekončí. Ostatně i samotná 

akreditace se uděluje pouze na 

dobu tří let. Ale hlavně, jak vám asi 

řeknou i ostatní ředitelé nemocnic 

s akreditací, jedna věc je možnost 

říct našim pacientům, že máme 

potvrzení toho, že pojmy jako kvalita 

procesů a poskytované péče nebo 

bezpečí pacientů, mají u nás oprav-

dový význam, ale věcí druhou je to, 

co celý proces akreditace znamená 

pro nás, uvnitř nemocnice: a sice, 

že jsme byli schopni fungovat jako 

jeden tým a jít za společným cílem. 

To bylo obzvlášť náročné v našem 

případě, kdy VFN je pravým opa-

kem nemocnice koncentrované do 

jednoho monobloku, takže veškeré 

toky informací, ale i pocit sounáleži-

tosti mezi jednotlivými pracovišti 

jsou o to složitější.

Opět se nám také podařilo hospo-

dařit s vyrovnaným rozpočtem, což 

určitě nebylo jednoduché, i vzhle-

dem k mnoha výpadkům v příjmech, 

které se za poslední rok udály. I tak 

jsme byli schopni uspořit na ně-

které nutné investice. A z vlastních 

zdrojů jsme zakoupili nový, unikátní 

ozařovač pro tomoterapii, který 

nabídne efektivnější a šetrnější léčbu 

vybraných karcinomů a který začne 

pacientům sloužit již velmi brzy.

Kde naopak vidíte mezery? 
Jsme nejstarší nemocnicí v ČR 

a naši pacienti i naši zaměstnanci 

vědí, že některé budovy by si zaslou-

žily rekonstrukci. A zde se již bavíme 

o částkách, které rozhodně nemůže-

me pokrýt z našeho rozpočtu. Navíc 

máme zcela ojedinělý pavilonový 

systém nemocnice, kdy se nejedná 

pouze o jednu budovu nebo jeden 

komplex budov, ale pracoviště VFN 

jsou rozesety – nejen – po celé Praze 

2, což zvyšuje náklady na provoz, 

ale i případná rekonstrukce jednoho 

objektu z pohledu celé nemocnice 

mnoho neřeší. V této souvislosti 

mě i občas zamrzí, že mnoho lidí si 

často nespojí pracoviště, které se na-

cházejí mimo hlavní areál, se znač-

kou VFN. Např. známá porodnice 

U Apolináře je „naše“, ostatně péče 

o matku a dítě je jedním z našich 

nosných programů. A stejně tomu 

bývá např. u nejstaršího hemodialy-

začního oddělení v ČR, které sídlí 

na Strahově, u Psychiatrické kliniky, 

která sídlí v nádherné Kateřinské 

zahradě, u Geriatrické kliniky z Lon-

dýnské ulice, u Urologické kliniky 

z Karlova atd.

Jistou mezeru také vidím v ko-

munikaci uvnitř nemocnice, které 

bychom se chtěli více věnovat, aby 

interview22



se nadále posiloval týmový duch, 

který se nám během akreditačního 

řízení podařilo nastolit. A v nepo-

slední řadě nás trápí nedostatek 

zdravotních sester, to je oblast, na 

kterou se také musíme zaměřit, 

dokázat více prodat výhody, které 

u nás sestry mají. 

V minulém roce se hodně hovořilo 
o stále stoupající agresivitě  
u pacientů. Můžete tento  
trend potvrdit i ve VFN? 
Agresivita ze strany pacientů 

rozhodně stoupá i u nás, nárůst se 

pohybuje v řádech desítek procent 

ročně a je to vážný problém, kte-

rý se nám ještě nepodařilo úplně 

vyřešit. Sídlíme navíc v centru Prahy, 

takže především v noci a hlavně 

na pohotovostech to občas bývá 

divoké. Není výjimkou, že musíme 

volat policii, ani že policie již do-

razí rovnou s pacientem, to se pak 

většinou jedná o intoxikovaného 

pacienta, kde je vyšší míra agresivi-

ty nasnadě. Ostatně intoxikace po 

alkoholu nebo drogách je bohužel 

docela častým jevem a my tak 

občas suplujeme úlohu záchytek. 

V minulém roce bylo našim lékařům 

vyhrožováno i zastřelením… Jsou-li 

verbální útoky víceméně na denním 

pořádku, k fyzickému napadení 

personálu naštěstí nedochází až tak 

často, ale přesto i to se děje.   

Jaké máte plány na letošní rok? 
Když už jsem zmínila stáří nemocni-

ce, letos slavíme 225. výročí od 

založení VFN, za což vděčíme Josefu 

II., který se během své návštěvy 

Prahy v roce 1786 osobně zasadil 

o umístění zdravotních ústavů na 

okraj Nového Města. První část 

nemocnice byla otevřena 1. prosince 

1790. A my jsme si říkali, že oslava 

tohoto výročí by měla zahrnovat 

i nějakou přidanou hodnotu pro 

naše pacienty, takže jsme se rozhod-

li spustit tzv. Rok prevence. Po celý 

letošní rok se tedy chceme věnovat 

oblasti prevence a každý měsíc na-

bídnout všem zájemcům edukativní 

akci na vybranou oblast, kde preven-

ce hraje zásadní roli. A proč  

jsme zvolili právě prevenci? Preven-

tivní prohlídky jsou v České republi-

ce velmi podceňovány,  
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kardiovaskulární centrum. Onko-

logie proto, že co se pacientů týká, 

patříme mezi největší pracoviště 

u nás. V průběhu posledních šesti 

let bylo ve VFN evidováno více než 

63 tisíc onkologických pacientů 

ve všech stadiích diagnostického 

a léčebného procesu. VFN dispo-

nuje i významně nadprůměrnými 

výsledky v hodnocení kvality 

léčby ve srovnání s populačními 

hodnotami České republiky. Jsme 

zároveň největším pracovištěm 

v ČR dle objemu onkologické 

péče u melanomu kůže a nádorů 

vaječníků. Totéž platí i pro naše 

kardiocentrum, které sdružuje 

pracoviště z šesti klinik. I zde věří-

me, že se směle můžeme měřit se 

špičkou nejen u nás. Ostatně, jako 

jediní v republice provádíme ně-

které složité operace, jako je např. 

chirurgická léčba tromboembolické 

plicní hypertenze.  

Poslední dotaz souvisí s ne-
dávným teroristickým útokem 
v Paříži. Je VFN připravena na 
katastrofický scénář, který by si 
vyžádal velké množství zraně-
ných? 
V říjnu minulého roku zažilo 

pražské metro největší cvičení ve 

své historii, kdy byl nasimulován 

teroristický útok ve stanici Anděl. 

Naše nemocnice se cvičení zú-

častnila, aby byla podobnou situa-

ci schopna zvládnout. Postupy, 

kterých bychom se v takovémto 

případě měli držet, tedy spuštění 

traumaplánu a z něj vyplývajících 

úkonů, jsou dobře známy, ale 

v praxi by to mohlo vypadat jinak, 

proto bylo cvičení tak důležité. 

Myslím, že jsme obstáli a že pokud 

by k něčemu takovému mělo dojít 

u nás, že jsme na to připraveni. Ale 

doufám, že nikdy nedojde k tomu, 

abych si tento předpoklad musela 

doopravdy ověřit.

pravidelně na ně chodí pouze  

20 % lidí. Až 60 % lidí uvažuje tak, 

že pokud je nic netrápí, nemají 

potřebu chodit k lékaři. Z dlouhodo-

bých lékařských statistik je ovšem 

zřejmé, že prevence má skutečně 

zásadní význam. Jestliže se nemoc 

zachytí včas, pacient má obvykle 

95% šanci na vyléčení. A většinou 

stačí tak málo! Chodit na pravidelné 

preventivní prohlídky a dodržovat 

několik málo zásad správné životo-

správy. Jinými slovy, může se zdát, 

že se jedná o naprostou banalitu, ale 

modernizace některých provozů 

může přinést nejen lepší pra-

covní prostředí pro pacienty a pro 

zdravotníky, ale zároveň i úsporu 

na provozních nákladech. I z tohoto 

důvodu je naší prioritou vybudování 

urgentního příjmu, který naše 

nemocnice v současnosti postrá-

dá. Ministerstvo zdravotnictví nás 

v tomto podporuje a doufáme tedy, 

že nás stát s touto investicí podpoří, 

protože zde se jedná o jeden z těch 

výdajů, který bychom sami nemohli 

pokrýt.

čísla toto tvrzení bohužel vyvracejí. 

Nehledě i na ekonomickou stránku 

věci. Zdraví je samozřejmě přednější 

a pro nás stěžejní, ale i ekonomická 

čísla jsou zajímavá a jasně dokazu-

jí, že investice do prevence může 

ušetřit velmi významné finanční 

prostředky.    

Krom toho budeme samozřejmě 

pokračovat v dalších nutných in-

vesticích. Efektivní provoz nemocni-

ce není jen o šetření. Máme velké 

množství zdravotnické techniky, 

která stárne a kterou je nutné 

postupně obměňovat. Stejně tak 

Zmínila jste péči o matku a dítě 
jako jeden z vašich nosných 
programů. Jaké obory ve VFN bys-
te ráda vyzdvihla, kterými se ráda 
„chlubíte“? 
Již náš název Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze nás jaksi předur-

čuje k tomu, abychom se věnovali 

všem oborům současné medicíny 

se stejnou pílí a ve všech se snažili 

dosahovat vysokých standardů. Ale 

kdybych přece jen měla některé 

obory vypíchnout, tak – kolegové 

z ostatních klinik snad prominou – 

by to byla onkologie a komplexní 

Porodnice u apolináře se na konci minulého roku zahalila do purpurové barvy 
u příležitosti světového dne předčasně narozených dětí.
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VFn klade 
důraz na 
VzděláVání
„nic není špatně“ nebo „učíme se jeden od druhého“ – to 
je motto, se kterým se Ve Všeobecné fakultní nemocnici 
V praze úspěšně realizuje VzděláVání zaměstnanců. 
hlaVní náplní legislatiVních požadaVků na VzděláVání Ve 
zdraVotnictVí je zVyšoVání a prohluboVání kValifikace, 
odborný růst a rozVoj lidských zdrojů. a to Všechno se 
zde díky odboru VzděláVání Vfn dobře daří.

Text: Mgr. Zuzana Máchová Foto: archiv

Cílem není jen pořádat obsahově 

kvalitní vzdělávací akce, ale i tvořivě 

rozvíjet schopnosti všech zaměstnan-

ců a celých týmů. Celoživotním vzdě-

láváním prochází každý zdravotnický 

pracovník během výkonu svého povo-

lání v podobě různých forem – ať už 

se jedná o krátkodobé či dlouhodobé 

kurzy, stáže, semináře, workshopy 

nebo konference atd.

Odbor vzdělávání VFN v Praze pořádá 

nejen specializační vzdělávání a od-

borné kurzy, ale i kurzy tzv. měkkých 

dovedností. Prezentační dovednosti 

v práci zdravotníka, vzdělávání 

středního managementu v řízení 

a vedení lidí, kde lze získat nejen zna-

losti a dovednosti, ale i kompetence; 

vyjednávání a zvládání konfliktních 

situací, které pomáhá předcházet 

neshodám apod. Mezi nejúspěšnější 

certifikované kurzy patří „Péče o sto-

mika“, „Péče o pacienta léčeného 

asistovanou peritoneální dialýzou“, „In-

termitentní katetrizace v ošetřovatel-

ské péči“, „Ultrasonografie pro porodní 

asistentky“. Tyto kurzy jsou otevřené 

i pro zájemce z jiných zdravotnických 

zařízení z ČR. Setkávání se, sdílení 

problémů a zkušeností je přidaná 

hodnota každého z kurzů.

Hitem letošního školního roku se ve 

VFN v Praze staly jazykové kurzy 

pro zaměstnance. Pacient-cizinec 

se stal běžnou součástí práce snad 

ve všech zdravotnických zařízeních 

a komunikace s ním vyžaduje nové 

dovednosti. Moderní zaměstnavatel 

tuto formu vzdělávání podporuje 

nejen finančně, ale i organizačně. 

Kromě angličtiny, němčiny a ruštiny 

už mnoho let pořádáme i kurzy zna-

kového jazyka.

V tomto roce je naplánován větší 

podíl e-learningu ve vzdělávání našich 

zdravotnických pracovníků.

E-learning jako podpůrný vzdělávací 

prostředek nelze v současné infor-

mační společnosti ignorovat. Ve 

zdravotnických oborech sice hraje 

velkou úlohu praktická výuka, nicmé-

ně e-learning má v současnosti své 

nezastupitelné místo.

Odbor se věnuje také problematice 

vzdělávání v oblasti paliativní péče 

a umírání. S Českou společností pro 

paliativní medicínu ČLS JEP při-

pravuje kurzy pro lékaře o různých 

aspektech paliativní medicíny. Pro 

nelékařské zdravotnické pracovníky 

pak workshop Zvládání emočně 

náročných situací. Komunikace nejen 

s pacienty, ale i s jejich blízkými a po-

zůstalými, vyžaduje od zdravotnické-

ho personálu vysokou odbornou, ale 

i lidskou a psychologickou erudici. 

Cílem VFN je celková kultivace úrovně 

paliativní péče ve fakultní nemocnici.

Všeobecná fakultní nemocnice má 

kvalitní a vzdělané zaměstnance, kteří 

dokáží a chtějí učit nejenom druhé, 

ale i sami sebe. Jejich práce posouvá 

hranice schopnosti pomoci a činí 

každý den jiným a jedinečným.
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Unikátní 
ozařoVač 
Ve VFn 
jedná se o prVní přístroj sVého druhu, který budou 
mít české nemocnice k dispozici. díky němu budou 
moci lékaři nabídnout pacientům efektiVnější léčbu 
karcinomu a současně minimální ozáření okolní 
zdraVé tkáně. instalace ozařoVače do speciálního 
bunkru proběhla na konci minulého roku. nyní se 
již finišují poslední staVební úpraVy, prVní pacienti 
Všeobecné fakultní nemocnice V praze by tak mohli 
začít VyužíVat tento ozařoVač na přelomu března 
a dubna tohoto roku. 

Text: redakce Foto: archiv

Tomotherapy HD je přístroj určený 

pro terapii nádorů radiaoaktivním 

zářením. Kombinuje spirální foto-

nový lineární urychlovač a spirální 

počítačový tomograf (CT). Toto 

unikátní řešení umožňuje přesné 

zacílení terapeutického svazku 

záření na požadovaný objem nádo-

rových buněk v těle pacienta a jejich 

spolehlivé zničení.

Spirální metoda poskytuje kromě 

optimální distribuce radioaktivního 

záření do objemu nádoru i význam-

né snížení rizika poškození kritických 

orgánů (mozek, mícha, oči, srdce, 

močová trubice atd.), které se 

mohou nacházet v blízkosti nádoru. 

Výhody využití přístroje Tomothe-

rapy HD se projeví zejména při 

ozařování tvarově složitých či 

rozsáhlých nádorů a dále nádorů 

„Nový přístroj napomůže efektivnější 

léčbě zejména v oblasti karcino-

mů plic, gynekologických nádorů, 

karcinomů prostaty, dále karcinomů 

v oblasti hlavy a krku, prsu, ko-

nečníku a slinivky břišní. Díky jeho 

vlastnostem je možné maximálně 

šetřit zdravé tkáně a zároveň dovo-

luje zvýšení dávky záření při stejné 

nebo i nižší toxicitě,“ vysvětluje 

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., 

přednosta Onkologické kliniky Vše-

obecné fakultní nemocnice v Praze 

a 1. LF UK. 

V celosvětovém měřítku je in-

stalováno přes 500 přístrojů To-

motherapy, nejvíce v USA, západní 

Evropě, ale i v Polsku, Rumunsku či 

v Rusku.

umístěných na anatomicky proble-

matických místech v blízkosti 

citlivých orgánů, které lze jen těžko 

efektivně ozařovat konvenčními 

lineárními urychlovači. 
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Jak ochránit 
pacienty  
i proVoz
někdy to zní jako fráze z Výroční zpráVy, ale pozor! 
od nepříjemnosti V podobě ukradené peněženky 
nebo dokladů, což Vám může pobyt i další dny silně 
znepříjemnit, se dostanete k opraVdu Vážným tématům.

Text: redakce

Srdečně vás zveme na

KULATÝ STŮL ASIS CZ

BEZPEČNOST NEmOCNIC

K diskusi u kulatého stolu chceme přizvat zejména zodpovědné osoby z managementu  nemocnic  
a nabídnout jim bezpečnostní odborníky, zástupce státní správy a oborových asociací. Naším zámě-
rem je poskytnout platformu pro diskusi o možnostech a limitech zkvalitnění bezpečnosti nemocnic, 
zejména možností prevence a zmírnění dopadů. 

Tematické okruhy :
1.       Jaké hrozby z oblasti fyzické bezpečnosti se vyskytují v nemocnicích?
2.       Čím je prostředí nemocnic specifické a jaký dopad to má bezpečnostní situaci?
3.       Jaké jsou možnosti zvýšení bezpečnosti v nemocnicích?
4.       Jaká je zkušenost a dobrá praxe při aplikaci bezpečnostních opatření?

Cílem je propojení účastníků kulatého stolu, porozumění možnostem zabezpečení, sdílení dobré  
praxe, iniciace opatření vedoucích ke zlepšení bezpečnosti nemocnic.

Registrační poplatek: 100 Kč 
Členové ASIS zdarma

Registraci potvrďte na: z.kalvach@asisicz.org

mediální partner: Partner akce: 

ASIS CZ je občanské sdružení 

bezpečnostních profesionálů 

České republiky, jehož cílem 

je kultivovat naše bezpečnost-

ní prostředí. Považujeme za 

přínosné věnovat se tématu 

bezpečnosti nemocnic se za-

měřením na hrozby způsobené 

lidskou činností. 

Datum:  5. 2. 2015, 9:00 – 11:30

Hostuje:  Nemocnice Bulovka

Nepodceňujte je, ani jako klienti 

a návštěvníci, ani jako pracovníci 

zdravotnických zařízení na odpo-

vědných místech!

Nemocnice musí budit a poskytovat 

důvěru, bezpečí a pocit jistoty. Musí 

mít k tomu podmínky a nástroje, 

vědomosti a odbornost. Nejde jen 

o lidi, jde i o velice sofistikované 

a nákladné systémy, práci, vyžadující 

kvalifikaci nebo bezpečné prostory, 

které je možné ochránit.

Zásuvka v nočním stolku a věšák, 

ano. Ale i vchod do haly či recepce, 

pohyb nežádoucích osob, kamery. 

Zajištění pracovišť – ordinací, sálů, 

pokojů v lůžkových částech. 

A dál – uskladnění návykových, to-

xických a jinak nebezpečných látek. 

Jejich dodávání či převoz. Logistika, 

sklady dezinfekcí, nakládání s rizi-

kovým materiálem, bezpečný provoz 

a aplikace.

Datové a komunikační systémy, 

obchodní informace, servery, sítě. 

Ochrana osobních dat. Elektronické 

recepty, přehledy, komunikace mezi 

odbornými pracovišti.

Útoky na záchranáře, obrana 

agresivních, šokovaných nebo 

vyšinutých osob. A v neposlední 

řadě nebezpečí teroristických útoků 

a zneužití toho, co nemocnice nabízí 

a poskytuje.
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100 000 pro 
paliatiVU 
pod petřínem
nemocnice milosrdných sester sV. karla boromejského V praze proVozuje 
oddělení paliatiVní péče. umožňuje tak mnoha lidem důstojný a klidný 
odchod z tohoto sVěta. V lednu se konala akce na podporu tohoto 
oddělení – dětský pěVecký sbor českého rozhlasu zazpíVal s podporou 
nadace diVoké husy. a Vybrala se krásná částka – přes 100 tisíc korun.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

dětský sbor zazpíval (nejen) vánoční písně.i díky klavíru vládla krásná a dojemná 
atmosféra. Hrál egli Prifti.

Nadace divoké husy měla s sebou skvělé zpěváky.
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Celou akci provázela slova díků i potlesk. Vybralo se 100 tisíc korun.
střídali se dva sbormistři: Phdr. Blanka 
kulínská a Mgr. lukáš Jindřich.
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marek 
ztracený 
zahrál 
dětem
zpěVák marek ztracený přišel rozVeselit děti 
hospitalizoVané Ve VítkoVické nemocnici. Vzácná 
náVštěVa přišla díky občanskému sdružení 
kiWanis, které s dětským oddělením nemocnice 
spolupracuje již dlouhodobě. zpěVák nemocným 
dětem zazpíVal a také si společně s malými pacienty 
jednu kiWanis panenku VybarVil. 

Text: redakce Foto: archiv

Občanské sdružení KIWANIS 

spolupracuje s dětským oddělením 

Vítkovické nemocnice dlouhodobě. 

„Právě díky občanskému sdružení 

KIWANIS zavítají na dětské oddělení 

Vítkovické nemocnice čas od času 

také známé osobnosti naší hudební 

i filmové scény,“ říká primář dětské-

ho oddělení Vítkovické nemocnice 

MUDr. Jan Boženský, který dnes 

obdržel zásobu speciálních kiwanis 

panenek na další rok a možná 

ještě déle. Kiwanis panenka je 

čistě bílá látková panenka, kterou 

dostane každé dítě, které zavítá na 

dětské oddělení. Panenku si mů-

žou nejmenší pacienti vymalovat 

a pojmenovat. Panenka však není 

pouze kamarádem a hračkou, ale 

i pomocníkem při komunikaci lé-

kaře s dítětem. Lékař může malému 

pacientovi například ukázat, jaká 

vyšetření ho čekají. Dítě pak lépe 

snáší průběh léčby. 

Marek Ztracený si s hospita-

lizovanými dětmi vybarvil vlastní 

kiwanis panenku a poté se pustil do 

zpívání. Ačkoliv si s sebou do Ost-

ravy přivezl vlastní kytaru, neodolal 

a během komorního koncertu 

v nemocniční herně využil zpěvák 

také zdejší keyboard. Děti i kolektiv 

lékařů a sester si tak mohly vy-

chutnat hned několik písní zná-

mého zpěváka v doprovodu kytary 

i elektrických kláves, mezi kterými 

nechyběly hity jako například Ztrá-

cíš nebo Něco končí. 

Nemocné děti by nemohly mít 

panenky k dispozici bez podpory 

společnosti ČEZ, která darovala 

prostředky na jejich výrobu. Sdru-

žení KIWANIS má tak nyní k dispozi-

ci dostatečné množství speciálních 

hraček pro všechny nemocnice 

v Moravskoslezském kraji na dva 

roky dopředu.

Dětské oddělení vítkovické 

nemocnice má dlouholetou tradi-

ci. Od roku 2003 nese titul Baby 
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Friendly Hospital – nemocnice 

přátelská k dětem. Oddělení získalo 

odbornou akreditaci Ministerstva 

zdravotnictví České republiky.

Marek Ztracený 
  26. února 1985, vlastním  
jménem Miroslav slodičák.

  je český zpěvák a sklada-
tel, pocházející ze západních 
čech, ze železné rudy na kla-
tovsku. během své kariéry zís-
kal mnoho hudebních ocenění 
např. objev roku 2008 český 
slavík. Vydal zatím tři alba 
– ztrácíš, pohledy do duše 
a V opilosti. 

Oddělení zajišťuje kompletní dia-

gnostiku a léčbu onemocnění dý-

chacího ústrojí, ledvin i močových 

cest, zažívacího traktu, problémů 

inzerce

Moderní 
vyvolávací 
systémy
a digital signage
Poskytneme Vám moderní 
systém na míru včetně zajištění 
jeho bezchybného provozu.

nejmodernější systém pro 
odbavování Vašich klientů

žádné vstupní investice

záruka nepřetržitého a bezchybného 
provozu

digital signage pro šíření informací, 
zpravodajství, reklamy a Vámi 
zvoleného obsahu

online správa digitálních ploch

dohledové centrum a helpdesk +420 777 344 244 www.activevision.cz

s pomočováním, bolestmi břicha 

apod. a pooperační péči pro dětské 

pacienty, a to ve věku od 0 do 19 

let.

Součástí oddělení je i dětské středis-

ko, které pečuje asi o 650 dětí po 

stránce léčby i prevence.
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ChCi dělat 
něCo, Co 
má smysl,  
říká Matyáš trojan

Matyáš trojan založil web stedrynakup.cz. propojil 
v něM Mnoho e-shopů s neziskovýMi organizaceMi tak, 
že každý, kdo přes jeho web nakoupí, Může přispět jíM 
vybrané neziskovce, aniž by ho to stálo kroMě jednoho 
kliknutí cokoli navíc. nakupováníM na internetu ročně 
utratíMe 65 Miliard a částka stále roste. kolik z nich 
dokáže tento nápad ukrojit pro dobrou věc?

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

tových obchodech, ale s tím rozdí-

lem, že několik procent (až  

10 %) z  útraty půjde na dobročinný 

účel, který si sami vyberou. Mo-

mentálně spolupracujeme s více 

než 185 e-shopy a s 26 neziskovými 

organizacemi.

Jak neziskové organizace vybíráte?
Ze začátku to byl trochu problém, 

jelikož se poměrně nerady spojují 

s něčím novým a neznámým. Takže 

to bylo spíš na mně – obvolávat 

je, přesvědčovat... Ale dá se říct, že 

většina lidí v tom viděla ten potenci-

ál, který jsem jim popisoval, a když 

jsem se domluvil s prvními 12 or-

ganizacemi, projekt jsem spustil. Šlo 

mi hlavně o to, aby si vybral opravdu 

každý a lidem se nabízela velká škála 

nadací – od zvířat, přes malé děti, 

seniory, nevidomé... Teď se to dostalo 

do fáze, kdy si nás začínají všímat 

i ostatní a kontaktují nás a nabídka 

se rozrůstá.. Snažil jsem se je navíc 

vybírat tak, aby to bylo tematicky vy-

vážené, tudíž na webu najdete třeba 

i protikorupční organizaci.

Co si lidé vybírají nejčastěji?
Lidé hodně inklinují ke zvířátkům. 

Když mohou podpořit týrané pejsky, 

tak to rozhodně funguje. Paradoxně 

právě ty bylo nejtěžší získat ke 

spolupráci, protože se s nimi často 

snaží spojit pochybné projekty jen 

proto, aby si vylepšily image.

Jak se daří o vašem webu  
informovat veřejnost? Roste  
návštěvnost?
Před Vánocemi jsme vypustili naše 

první video. To jsme dostali mezi lidi, 

líbilo se a ve spojení s Vánocemi byl 

u nákupů veliký nárůst. Lidé nakupo-

vali opravdu mnohem více, jsem rád, 

že se tento trend zachoval.

Zmínil jste, že nyní mají zákazníci 
na výběr 26 organizací. Jaký je 

a zároveň tím pomáhat. Jelikož 

nakupování na e-shopech je velmi 

populární a na vzestupu, vyplynulo 

to tak nějak přirozeně.

Jak celá myšlenka funguje?
Štědrý nákup dává lidem možnost 

nakupovat zcela obvyklým způso-

bem v  jejich oblíbených interne-

Jak vznikl nápad založit  
stedrynakup.cz?
Zdá se mi, že to přišlo tak nějak 

samozřejmě. Chtěl jsem založit 

něco, co by mělo smysl a nějakým 

způsobem oslovilo velký počet lidí. 

Pak jsem se propracoval k myš-

lence, že by bylo dobré, kdyby lidé 

mohli dělat nějakou běžnou činnost 
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podle vás potenciál webu a jaké 
číslo je nejvyšší?
Teď mám trošku dilema. Podporuje-

me 26 organizací a to pro mě byla 

taková hranice, kdy jsem si říkal, 

že bych byl nerad, aby se peníze 

nesmyslně drobily. Byl bych rád 

za 100, 150 nadací, ale otázka je, 

jestli by tak malé částky měly smysl. 

Bude potřeba stránky změnit, vytvo-

řit na nich více kategorií. Je nutné 

se rozhodnout, zda je důležitější 

naprostá svoboda pro zákazníka, 

nebo dopad pro jednotlivé organiza-

ce. Skončit rozšiřování by bylo 

nefér k těm organizacím, které jsem 

neoslovil.

Jaká organizace je vám osobně 
nejbližší?
Mně je blízká Kapka naděje, a to pro-

to, že byli první, kteří mi dali důvěru. 

Ale jelikož již spolupracuji s poměrně 

velkým počtem organizací, je těžké 

si vybrat. Všechny jsou mi nějakým 

způsobem blízké.

Jak bylo těžké získat pro  
spolupráci obchody?
Pro ně je to další způsob, jak zís-

kávat zákazníky, takže ani ne. Navíc 

obchody oslovují zákazníky, kteří 

si při nákupu přes Štědrý nákup 

vytvářejí pozitivní asociaci směrem 

k danému obchodu. Myslím, že i to 

obchody vnímají pozitivně.

Podle jakého klíče je vybíráte?
Hlavní je nabídnout lidem ty obcho-

dy, které znají a na kterých naku-

pují. A mám velkou radost, že tam 

máme opravdu ty nejznámější české 

e-shopy, takže se člověk nemusí 

omezovat. Myšlenka tohoto projektu 

je taková, že lidi pomoc nestojí nic 

navíc, žádný čas, jen jedno kliknutí. 

Na internetu se ročně utratí 70 

miliard, a to číslo neustále roste. Bylo 

by skvělé, kdyby se co největší část 

z těch peněz dostala právě k těm, 

kteří to nejvíce potřebují.

Co na váš nápad říkali vaši blízcí?
Hodně mi pomáhala přítelkyně, tu to 

opravdu bavilo a nápad se jí moc lí-

bil. To je vždycky fajn, začínat projekt 

a mít vedle sebe někoho, kdo vám 

fandí. A i dalším lidem se projekt líbil. 

Líbila se jim jednoduchá a srozumi-

telná myšlenka a potenciál, který 

v sobě celý projekt má. 

Kolik lidí na provozu stránek  
spolupracuje?
V tuto chvíli to táhnu celé já. Ale 

jsou samozřejmě lidé okolo, kteří mi 

pomáhají, bez nich by to nešlo. Na 

tomto projektu jsem se naučil si dělat 

hodně věcí sám, protože platí na 

sto procent, že co si člověk neudělá 

sám, to nemá. Nebo má, ale ne podle 

svých představ. A to bych u projektu, 

který je mi takto blízký, nerad.

REŽIE: MATĚJ BALCAR

KRISTÝNA HRUŠÍNSKÁ, TEREZA NĚMCOVÁ, TEREZA KOPSOVÁ 
/ DENISA PFAUSEROVÁ, JAN HRUŠÍNSKÝ, PETR VACEK, 
MICHAL KERN, ZDENĚK HRUŠKA, FELIX SLOVÁČEK JR., 

VÁCLAV CHALUPA, ROSTISLAV NOVÁK ST. / LIBOR HRUŠKA

Divadelní společnost Jana Hrušínského

Grafika: Jan BalcarGenerální partner
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tipy pro zdraví
v každéM čísle váM přinášíMe tipy naší redakce. jedná se o produkty pro vaše 
zdraví, nebo takové, které (nejen) váM Mohou udělat radost. i tentokrát je to 
výběr velice pestrý!

Text: Mgr. Zuzana Máchová Foto: archiv

Gel je vyroben z čisté přírodní 

šťávy Aloe vera. Díky origi-

nálnímu zpracování zůstávají 

zachovány všechny její 

jedinečné vlastnosti, poskytu-

jící pokožce potřebnou péči 

a hydrataci.

Dužnina Aloe je pro své 

hojivé a hydratační účinky 

vyhledávanou složkou kosme-

tických přípravků. Vstřebává 

se rychleji než voda a pomá-

há udržovat pokožku hydra-

tovanou po dlouhou dobu, 

reguluje prokrvení kůže, posi-

luje drobné cévky a zamezuje 

jejich praskání. Ničí bakterie 

a plísně, podporuje tvorbu 

buněk, tiší bolest a hojí otoky. 

Zmírňuje svědění, rozšiřuje 

a čistí cévy.

Jeden z nejlepších hojivých 

a hydratačních pokladů 

přírody. 

Působivé svědectví o boji za od-

puštění a smíření. Palestinský lékař 

a mírový aktivista Izzeldin Abue-

laish vzpomíná na své dcery, které 

zahynuly při bombovém útoku 

v Pásmu Gazy v roce 2009, a při-

tom vypráví příběh svého života, 

své rodiny i národa. Izzeldin Abue-

laish prosazuje mírové řešení vztahů 

mezi Palestinou a Izraelem, 

prosté násilí a zaslepenosti. Sám 

jde příkladem a léčí jak palestinské, 

tak izraelské neplodné ženy. Z jeho 

vyprávění si lze udělat před-

stavu o dějinách izraelsko-palestin-

ské oblasti po roce 1948, kdy vznikl 

samostatný izraelský stát a tisíce 

Palestinců byly nuceny odejít do 

stísněného uprchlického tábora 

v Pásmu Gazy. Jedná se o pohled 

nanejvýš lidského a vzdělaného 

Palestince z druhé (a málo prozkou-

mané) strany barikády.

Prodejní cena: 246 Kč

Výživný, 24hodinový, silně 

regenerační krém pro ná-

ročnou pleť. Díky unikátní 

voda-olej konzistenci chrání 

a zpevňuje lipidovou bariéru. 

Zároveň posiluje a zpevňuje 

kontury obličeje. Stimulující, 

vyživující a povzbuzující účinek 

díky unikátním matrix pepti-

dům (měď, peptidy, glukóza). 

Dochází k regeneraci vlastní 

sítě vláken a tudíž k posí-

lení  vlastních kolagenových 

a elastinových vláken. Extrakt 

z ženšenu omlazuje a posi-

luje regenerační schopnosti. 

Vysoký obsah kyseliny linole-

ové posiluje lipidovou bariéru 

a regeneruje pleť. Bambucké 

máslo chrání, zvláčňuje a zjem-

ňuje. Pro viditelně zpevněnou 

a vyživenou pleť.

Prodejní cena: 1790 Kč
Zakoupíte na www.viviane.cz

aloe vera  
esi gel

nebudu 
nenávidět

reFill 
Cream

Nebudu
 nenávidět

 

„Tento příběh je nezbytnou lekcí 
varující před nenávistí a pomstou.“

elie wiesel 
nositel Nobelovy

ceny míru

izzeldin abuelaish

host

izzeldin abuelaish (nar. 1955) je palestin-
ský lékař, který vyrostl v uprchlickém tábo-
ře Džabálijá v Pásmu Gazy. Než byly zabity 
jeho tři dcery, pracoval jako výzkumník 
Gertnerova institutu v  Nemocnici Chaima 
Šeby v Tel Avivu. Nyní žije se svou rodinou 
v Torontu, kde působí na Torontské univer-
zitě. Kniha Nebudu nenávidět se stala meziná-
rodním bestsellerem, práva byla prodána do 
sedmnácti zemí. Izzeldin Abuelaish objíždí 
se svým mírovým poselstvím celý svět a  za 
prosazování smíru prostřednictvím nenásilí 
byl tři roky po sobě nominován na Nobelo-
vu cenu míru.

Izzeldin Abuelaish v této knize vyjádřil nevšední odhodlání k odpuštění 
a smíření, které je základem pro trvalý mír ve Svaté zemi.

Jimmy Carter
bývalý americký prezident

Ten, kdo v této jedinečné knize mluví, působí pozoruhodněji než to, co 
říká. Hněv je v pořádku, míní autor, ale my všichni musíme najít vnitřní 
sílu k tomu, abychom přestali nenávidět. On sám to dokázal.

The Economist

Svědomité a upřímné. Srdečné, dojemné a napsané krásným osobitým ja-
zykem. Nejcennější se zdá skutečnost, že Izzeldin Abuelaish dokáže pře-
dat nejen základní víru v lidského ducha, ale také naději pro budoucnost.

Emily L. Hauserová
spisovatelka a palestinsko- 

-izraelská aktivistka
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isbn 978-80-7294-977-9  

Cena 289 Kč  

Působivé svědectví o boji
za odpuštění a smíření 

Palestinský lékař a mírový aktivista Izzeldin 
Abuelaish vzpomíná na své dcery, které za-
hynuly při bombovém útoku v Pásmu Gazy 
v roce 2009, a přitom vypráví příběh svého 
života, své rodiny i národa.

Izzeldin Abuelaish prosazuje mírové ře-
šení vztahů mezi Palestinou a Izraelem, pros- 
té násilí a  zaslepenosti. Sám jde příkladem 
a léčí jak palestinské, tak izraelské neplodné 
ženy. Z jeho vyprávění si lze udělat předsta-
vu o  dějinách izraelsko-palestinské oblasti 
po roce 1948, kdy vznikl samostatný izrael-
ský stát a tisíce Palestinců byly nuceny odejít 
do stísněného uprchlického tábora v Pásmu 
Gazy. Jedná se o  pohled nanejvýš lidského 
a vzdělaného Palestince z druhé (a málo pro-
zkoumané) strany barikády.

Text doprovázejí fotografie Abuelaisho-
vých rodinných příslušníků a citace z doku-
mentů a dopisů. 
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•	 Glukánek	sirup	je	doporučen	Českou	pediatrickou	společností	jako	doplněk	
	 stravy	pro	děti	již	od	1	roku.
•	 Použitým	zdrojem	jsou	kvasnice	(Saccharomyces	cerevisiae),	které	nemají
	 oproti	hlívovým	betaglukanům	typickou	houbovou	chuť	a	vůni.	Děti	je	proto		
	 mnohem	lépe	snášejí.	
•	 V	sirupu	použitý	betaglukan	je	v	min.	70%	čistotě.	
•	 Sirup	není	záměrně	koncipován	jako	multivitamin,	kde	jednotlivé
	 složky	nemusejí	být	vždy	v	synergii	a	v	dostatečně	účinném	množství.					
•	 Jako	sladidlo	je	použita	fruktóza,	a	tudíž	je	sirup	vhodný	i	pro	diabetiky.	
•	 Má	pomerančovou	příchuť.
•	 Neobsahuje	žádné	známé	škodlivé	konzervační	látky.
•	 Doporučujeme	užívat	nejméně	3	měsíce.

Doporučená cena cca 180,- Kč.
Žádejte ve vaší lékárně.

www.gynpharma.cz
www.glukanek.cz

Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do vyhledávače 
(www.seznam.cz, www.google.com) napíšete betaglukan.

Glukánek sirup pro děti od 1 roku

Nejnovější metoda odstranění 

dioptrií, Jedná se o laserovou ope-

raci, která se provádí miniinvazivní 

metodou NeoSMILE 3D. Zákrok má 

pro pacientovo zdraví řadu výhod. 

Neporuší celistvost rohovky, jen 

nepatrně naruší slzný film a místo 

se rychle hojí. Metoda NeoSMILE 

3D je určena pro odstranění krát-

kozrakosti a lze jí odstranit i vyšší 

počet dioptrií. 

www.neovize.cz

Tato čtivá příručka pro pacienty 

seznamuje s aktivním autotera-

peutickým návodem, jak se rychle 

a účinně léčit a jakým způsobem 

předcházet návratu bolesti kolene 

a jiných přidružených bolestí. Větši-

na lidí si může odstranit i dlouho-

trvající bolesti sama, pokud 

pečlivě dodržuje cvičební program 

popsaný v této publikaci.

www.mckenzie.cz
Prodejní cena: 189 Kč

Chcete pomoci Lékařům bez 

hranic? Nyní je možné přispět 

a zároveň dát o své podpoře 

vědět úplně všem. Stačí si kou-

pit tričko Jsem v tom. 

Materiál: 100% organická bavl-

na vyrobená pod značkou 

„Neutral“.

Značka: Earth Positive

Výrobní náklady: 144 Kč
Příspěvek do veřejné  
sbírky: 206 Kč

operaCe očí 
s úsměvem

robin mCKenzie: 

léčíme si 
Koleno sami Jsem v tom!
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rodina šonských Má Medicínu v genech. lékaři 
této rodiny pracují v neMocnici na bulovce 
nepřetržitě od roku 1939!

Text: Mgr. Zuzana Máchová Foto: archiv

Text: redakce Foto: archiv

Lékařka Natálie Šonská (101 let) se 

narodila v obci Velíková na okraji 

Zlína jako dcera venkovského učitele, 

který byl opakovaně přesouván 

z místa na místo, takže jako dítě po-

znala Valašsko i Hanou. Největší část 

svého mládí strávila v Dobroticích 

u Holešova, kde také absolvovala 

gymnázium. Svoje dětství označuje 

za mimořádně šťastné. Vyrůstala 

v celkem harmonické rodině se svým 

starším bratrem a především iden-

tickým dvojčetem, sestrou Augusti-

nou, od níž ji nebylo prakticky 

možno rozeznat. Opakované záměny 

je provázely celým životem a až do 

pozdního věku je dovedly potěšit. 

Obě děvčata celkem dobře sportova-

la, takže se stala, společně s dalšími 

spolužáky z gymnázia, středoškol-

skými mistry v atletice družstev. 

Po maturitě nastoupila Natálie ke stu-

diu na lékařské fakultě v Praze, kde 

promovala jako jedna z posledních 

před uzavřením vysokých škol 

v roce 1939. Na podzim téhož roku 

nastoupila jako neplacená elévka 

v Nemocnici Na Bulovce, a to na 

oddělení ORL u primáře Víta Horníč-

ka, žáka profesora Přecechtěla. 

Tento výtečně erudovaný odborník 

a mimořádně noblesní člověk ji 

Jedná se o nejmodernější analyzá-

tor současnosti, který se využívá 

k funkční diagnostice v gastro-

enterologii, hepatologii, onkologii 

či nutriční problematice. V prostě-

jovské laboratoři Oddělení labo-

ratorní medicíny přístroj využívají 

zejména k odhalení infekce helico-

bacter pyllori v žaludku, k odhadu 

pohyblivosti žaludku, k posouzení 

jaterních funkcí apod.

léKařsKá 
rodina 
z bulovKy

velmi záhy vychoval ve schopného 

otolaryngologa. Jako jedna z prvních 

u nás si například osvojila techniku 

rigidní endoskopie, ve které poté 

velmi vynikl její kolega z oddělení, 

dr. Tománek. Prováděla prakticky 

všechny tehdy užívané operace 

v oboru, od laryngektomií až po 

trepanace. Zvláštní zájem projevova-

la především o dětskou otologii, ve 

které vynikla i její kandidátská práce, 

nemoC 
pozná  
z deChu

zaměřená na záněty středouší. 

Po odchodu primáře Horníčka do 

důchodu vybudoval profesor MUDr. 

Bláha, DrSc., z oddělení klinickou zá-

kladnu ILF (IPVZ) a MUDr. Šonská až 

do odchodu do důchodu v roce 1983 

byla jeho zástupkyní pro léčebně 

preventivní záležitosti. 

V roce 1943 se vdala za gynekologa 

MUDr. Šonského, který také pracoval 

v Nemocnici Na Bulovce. Má s ním 

syna Evžena, rovněž lékaře, který 

stále pracuje na chirurgické klinice 

Nemocnice Na Bulovce. Její vnuci 

jsou urolog a veterinář.

oddělení laboratorní 
Medicíny středoMoravské 
neMocniční, člen skupiny 
agel, začalo v těchto 
dnech využívat jako 
první pracoviště  
v české republice Moderní 
analyzátor iris 3. 
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Volně prodejné v lékárnách, 
nebo na e-shopu www.medicalfox.cz

easylax
Glycerolové projímadlo pro děti 
s heřmánkem a ibiškem

• Vhodné již od narození
•  Zvlhčuje a lubrifikuje 

stolici, usnadňuje 
vyprazdňování, 
zjemňuje sliznici

•  Rychle působí přesně 
tam, kde je třeba

•  Oblíbený pomocník 
pediatrů i maminek

87,5x119hospitalIN_7201184.indd   1 28.1.2015   10:51:27
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Přístroj IRIS 3 hodnotí orgánové 

funkce pomocí tzv. dechových testů. 

„Principem těchto testů je podání 

substrátu, obohaceného o izotopy, 

vyšetřovanému pacientovi a ná-

sledná důkladná analýza. Jedná 

se o naprosto bezpečné vyšetření, 

protože použité izotopy se vyskytují 

volně v přírodě. Lze jej tedy bez 

rizika použít u každého včetně dětí 

a těhotných žen,“ popisuje přednosta 

Oddělení laboratorní medicíny 

Středomoravské nemocniční prof. 

MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, 

Eurchem. 

Pomocí poměru izotopů ve vy-

dechovaném vzduchu lze zjistit 

a kvantifikovat funkci orgánů, odhalit 

různé odchylky či dokonce bakteri-

ální kolonizaci i přerůstání bakterií 

v orgánech. „Na našem pracovišti 

přístroj využíváme nejčastěji k po-

tvrzení infekce helicobacter pyllori 

v žaludku, k odhadu pohyblivosti 

žaludku, jaterních funkcí, ale také 

k posouzení zevní sekrece slinivky, 

a konečně také k odhadu energe-

tického výdeje,“ prozradil profesor 

Stejskal s tím, že právě odhad ener-

getického výdeje může být využit 

v řadě případů. Lékaři mohou tuto 

funkci využít jak u naléhavých stavů 

v akutní medicíně, tak u predikce 

výkonnosti a při hodnocení efek-

tivity tréninku u špičkových nebo 

amatérských sportovců. „Již nyní 

se nám na vyšetření hlásí profesi-

onální i rekreační sportovci z celé 

České republiky. Vyšetření nabízíme 

také v rámci služeb AGEL Sport 

Clinic, která funguje v prostějovské 

nemocnici,“ doplnil přednosta.



Text: redakce Foto: archiv

nanoKniFe: 
eFeKtivní boJ 
proti raKovině
vysoce efektivní novinkou v léčbě rakovinových 
zhoubných nádorů je nanoknife – nová technologie  
v oblasti Miniinvazivních tkáňových ablací. nanoknife 
slouží k efektivníMu odstranění cílové Měkké tkáně.  
a to aniž by poškodila okolní struktury tkáně. 

První ostrý zákrok na solitérní ledvi-

ně s touto novinkou provedl koncem 

října primář Radiodiagnostické kli-

niky Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze na Karlově náměstí MUDr. 

Josef Hořejš. Stalo se tak u pacien-

ta, který už měl odstraněnu jednu 

ledvin, a protože by byl chirurgický 

zákrok na té druhé velmi rizikový, 

využila se metoda NanoKnife. Ta 

třiapadesátiletému muži ledvinu 

zachránila. 

„Samo o sobě šlo o invazivní meto-

du, protože zabodáváme jehlu do 

těla a do lidského orgánu. Opro-

ti jiným ablačním metodám ale 

u NanoKnifu nedochází k zahřátí 

tkáně. Přístroj tedy neničí nebu-

něčné struktury,“ popisuje zákrok 

MUDr. Josef Hořejš. „Zůstávají tak 

volné tubulární struktury cévy, mo-

čovody a duté struktury ledvin.

NanoKnife oproti běžně užívaným 

termickým ablacím deklaruje 

výrazně menší poškození okolních 

tkání,“ představuje novou techno-

logii přednosta Chirurgické kliniky 

Ústřední vojenské nemocnice 

v Praze prof. MUDr. Miroslav Ryska, 

CSc, „To je v případě cév či jiných 

anatomických struktur, které mají být 

zachovány, velmi důležité.“ 

Při užití přístroje NanoKnife se vysílá 

série mikrosekundových pulzů, které 

způsobí buněčnou smrt zasažené 

tkáně. A to bez toho, aby byla vy-

stavena tkáň extrémnímu teplu či 

chladu.

Metodu používají v pražské vojenské 

nemocnici již dva roky. Elektro-

dy tu v celkové narkóze zavádějí 

nemocným s radikálně neodstrani-

telným zhoubným nádorem slinivky. 

„Jedním z hodnocených faktorů 

je kvalita života takto ošetřených 

pacientů,“ říká profesor Ryska. Jeho 

pracoviště je s projektem zatím jen 

ve fázi náběru pacientů, definitivní 

výsledky se zhodnocením kvali-

ty života tu očekávají v průběhu 

příštího roku. „Novou metodou jsme 

ošetřili doposud více než čtyři desít-

ky nemocných. Letos to budou další 

dvě desítky. A pak bude možné tuto 

metodu opravdu vyhodnotit,“ říká 

profesor Ryska. 

Metoda NanoKnife se používá 

v zahraničí již několik let. Za tu 

dobu bylo provedeno několik tisíc 

kurativních operací. Ty jen potvrzují 

správnost cesty intervenční onko-

logické metody. Radiofrekvence 

se přitom používá v medicíně po 

desetiletí. Je to druh energie, která 

se využívá k vytvoření určité vysoké 

teploty. Ta, aplikovaná v daném 

místě a po určitou dobu, má za vý-

sledek odumření nežádoucí poško-

zené tkáně.

Jednou z nejdůležitějších věcí je 

výběr pacienta. Vhodnost, dle 

lokalizace nádoru, určuje lékařský 

tým tvořený onkologem, radio-

logem a chirurgem, případně dalším 

odborným lékařem (dle lokalizace 

nádoru – urolog, ortoped, internista, 

neurolog). Před výkonem je pacien-

tovi znovu uděláno CT, které se 

opakuje týden po výkonu, tři měsíce 

po výkonu a šest měsíců po výkonu.

Díky nové metodě se daří zachraňovat ještě více životů.
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Nové pracoviště pro přípravu cytoto-

xických látek, které se používají  

k léčbě nádorových onemocnění, 

je vybaveno moderní vzduchotech-

nikou a izolátorem, jenž umožňuje 

od ledna letošního roku připravují lékárníci klaudi-
ánovy neMocnice léky pro onkologické a heMatoonko-
logické pacienty v novéM. do provozu bylo uvedeno 
Moderní pracoviště pro přípravu cytotoxických látek. 
slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci středo-
českého kraje v čele s hejtManeM MilošeM peterou.

Text: redakce Foto: archiv

otevření nové 
přípravny léKů

zaměstnancům pracovat ve steril-

ním a bezpečném prostředí. Stavba 

a vybavení pracoviště si vyžádaly 

investici ve výši zhruba osm mi-

lionů korun, z nichž část zaplatila 

nemocnice z vlastních zdrojů, pěti-

milionovou dotaci poskytl Středo-

český kraj. 

Cytostatika jsou látky, které se použí-

vají k léčbě nádorových onemocně-

ní a hemoblastóz. Jejich účinkem je 

zastavení růstu nádorových buněk. 

„Vlastní příprava probíhá v izoláto-

ru, což je přístroj  izolující lékárníka 

během přípravy od samotného 

cytotoxického léku.  Pracovník, 

který s látkami pracuje, na sobě 

má speciální oblek a musí dbát na 

vysoký stupeň aseptické a bezpečné 

práce,“ vysvětlil vedoucí lékárník 

nemocniční lékárny Mgr. Pavel Vele. 

Počet onkologických a pacientů 

v posledních letech narůstá. Dů-

vodem jsou nejen nové možnosti 

léčby, a tudíž nižší úmrtnost, ale také 

včasná diagnostika.

NEJROMANTIČTĚJŠÍ 
VALENTÝN V PRAZE

SOBOTA 14. ÚNORA — 17.00 NEBO OD 20.00

WELCOME DRINK/LUXUSNÍ PĚTICHODOVÉ MENU/
ÚŽASNÁ ROMANTICK Á ATMOSFÉRA / 

NEJKRÁSNĚJŠÍ V ÝHLED NA NOČNÍ PRAHU
VOLNÝ VSTUP NA AKCI VALENTÝN V OBLACÍCH 

V OBSERVATOŘI

WWW.TOWERPARK.CZ

Kontakt: OBLACA RESTAURANT
TOWER PARK PRAHA – ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ
Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3
www.towerparkpraha.cz/restaurace/

Již samotný vstup do recepce TOWER PARK PRAHA na-

značuje, že vás čeká něco výjimečného. Luxusní prostředí, 

welcome drink a pak už jen vyjet do oblak. Patro restau-

race OBLACA tvoří tři kabiny, jejichž moderní design 

nikterak neruší jedinečný výhled, a tak se stačí jen usadit 

a nechat své chuťové pohárky vybírat z propracovaného 

sezonního menu hlavní restaurace. K čerstvým pokrmům 

patří neodmyslitelně výběr těch nejlepších vín a českého 

piva. Druhou kabinou je Café s pohodlnými boxy, lákající 

k posezení. Celý koncept pak doplňuje Bar OBLACA, kde 

připravují nabídku z destilátů mimořádné kvality. Krátce 

po svém otevření získal bar cenu v Czech Bar Awards 

2012 v kategorii „Nejlepší design Bar“. V barové nabídce je 

kromě evergreenů i vlastní výroba, především pak drinky 

s kouřovými efekty. Přejeme nebeské zážitky, blažený 

úsměv na tváři a dobrou chuť.

Unikátní restaurační komplex OBLACA ve zrekon-
struované Žižkovské věži láká své hosty nejen na skvělý 
gastronomický zážitek, ale také na jedinečný výhled na 
stověžatou Prahu. Poloha přímo vybízí k posezení a poko-
chání se neuvěřitelným pohledem z výšky 66 metrů. 
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Text: redakce Foto: archiv

oční vady 
Jsou dědičné
je to skutečně tak, přestože se každá oční vada Může objevit  
z jakýchkoli důvodů kdykoli v průběhu života, velký vliv Má  
u dioptrických očních vad zejMéna genetika. 

K nejčastějším očním vadám patří 

krátkozrakost, dalekozrakost a astig-

matismus; přičemž krátkozrakost je 

dokonce celosvětově nejběžnější 

oční vadou – je diagnostikována 

víc než u třiceti procent lidí a jejich 

počet stále narůstá. I když se jako 

jedna z příčin vzniku krátkozrakosti 

uvádí vliv enviromentálních faktorů, 

tedy vliv vnějšího prostředí (časté 

čtení, sledování televizoru, práce na 

počítači apod.), souvisí její vznik zej-

ména s genetickými dispozicemi. Ale 

dědičnost se značně podílí na vzniku 

všech dioptrických očních vad, a to 

včetně šilhání a tupozrakosti. 

„Největší pravděpodobnost vzniku 

refrakční oční vady je vždy v rodi-

nách, kde se oční vada již vyskytuje,“ 

říká MUDr. Eva Jerhotová z Dětského 

očního centra Kukátko a upřesňuje: 

„Uvádí se například, že v rodinách, 

kde je krátkozraký jeden z rodičů, 

postihuje myopie 20 až 40 % dětí, 

v případě, že jsou krátkozrací oba 

rodiče, postihuje vada 40 až 60 % 

dětí.“ Některé studie dokonce nazna-

čují, že určité riziko vzniku oční vady 

nesou nejen děti, ale mnohdy až 

třetí generace (vnoučata), a to i když 

jejich rodiče nejsou krátkozrací.

Vzhledem k tomu, že v úspěšné léčbě 

řady očních vad hraje velkou roli čas, 

je sledování zraku u dětí nezbytné. 

Samozřejmostí je dnes vyšetření očí 

u dětí hned v porodnici, další oční 

vyšetření je součástí preventivních 

prohlídek u pediatra, a to ve 4, 8, 12, 

18 a 36 měsících, později pak kaž-

dé dva roky. Kontroly jsou důležité 

právě pro včasné zachycení jakékoli 

poruchy zraku a pro co nejrych-

lejší zahájení léčby. „Nejkritičtějším 

obdobím ve vývoji zraku jsou u dětí 

první roky života, zrak se totiž po 

narození u dětí teprve vyvíjí a jakákoli 

komplikace může zrak při zanedbání 

léčby natrvalo poškodit,“ říká MUDr. 

Jerhotová. „Důležité proto je, aby 

rodiče, v případě výskytu jakýchkoli 

očních vad v rodině nebo pokud 

mají jakékoli pochybnosti, co nejdříve 

vyhledali odborného lékaře a nechali 

zrak dítěte vyšetřit. Pravidelné oční 

prohlídky jsou často jedinou možnos-

tí, jak oční vadu zjistit, proto dopo-

ručujeme absolvovat oční prohlídku 

inhospital40



i v případě, že žádné příznaky oční 

vady u dítěte nepozorujete. Výhodou 

dnes je, že špičková pracoviště umí 

vyšetřit i docela malé, nespolupracu-

jící a nekomunikativní děti, takže lze 

většinu očních vad odhalit prakticky 

od 6. měsíce věku,“ dodává.

Projevy a léčba  
očních vad
Šilhání (strabismus) není jen este-

tickým problémem provázeným asy-

metrickým postavením očí, ale v dů-

sledku této vady může dojít k trvalé 

ztrátě zrakové ostrosti a dalším 

zrakovým problémům. Při šilhání 

musí mozek zpracovávat z každého 

oka jiný obraz, aby předešel vzniku 

dvojitého vidění, obraz z šilhajícího 

oka potlačí a oko postupně přestane 

používat. Zrakové funkce tohoto 

oka se pak dále nerozvíjejí a může 

vzniknout tupozrakost. Bez včasné 

léčby je pak postižení zraku trvalé 

a nejde nijak napravit. Strabismus 

se objevuje nejčastěji mezi 2. a 3. 

rokem věku dítěte. Vzhledem k dě-

dičnosti této vady má dítě šilhajících 

rodičů či prarodičů předpoklad 

vzniku strabismu větší, a na toto 

riziko je třeba co nejdříve upo-

zornit lékaře. U dětí se šilhání léčí 

většinou konzervativně, dětem se 

předepisují speciální dioptrické brýle 

a ortoptická cvičení, která pomáhají 

posílit zrakové funkce slabšího oka 

a správně rozvinout spolupráci obou 

očí. Pokud však léčba nepostačuje, 

ještě před nástupem do školy se 

přistupuje k operaci. 

Astigmatismus je způsobený 

nepravidelným zakřivením oční 

rohovky. Způsobuje rozostřené 

vidění, zhoršené vnímání detailů, 

pokřivený obraz atd. Velmi často se 

vyskytuje společně s dalekozrakostí 

či krátkozrakostí. Velký vliv na vznik 

a rozvoj onemocnění má zpravidla 

dědičnost.  Díky moderním vyšet-

řovacím metodám bývá tato vada 

odhalena už u docela malých dětí, 

ale někdy se projeví až mnohem 

později. U dětí se koriguje brýlemi, 

které vyrovnávají nepravidelnost 

rohovky oka a zlepšují vidění. V ně-

kterých případech lékař dětem pře-

depisuje speciální kontaktní čočky. 

Astigmatismus může být příčinou 

vzniku tupozrakosti, proto je včasná 

léčba nezbytná.

Krátkozrakost představuje špatné 

vidění na dálku, dítě mnohdy nijak 

neomezuje, a tak se často zjistí až 

po nástupu dítěte do školy, kdy se 

jí, vada zpravidla vymizí. U některých 

dětí však přetrvává. Díky tomu, že je 

dětské oko schopné velmi dobře ako-

modovat, nemusí být vada zpočátku 

patrná. Příznakem může být chování 

dítěte – dalekozraké dítě přibližuje 

hračky a knížky velmi blízko k obli-

čeji, má problémy se čtením a kres-

lením, sedá si blízko k TV apod. Velice 

často bývá dalekozrakost spojena se 

šilháním. Napravuje se brýlemi. 

Tupozrakost – jedná se o funkční 

postižení jednoho oka, kdy jsou 

vjemy z oka aktivně potlačeny, a tak 

objeví problémy s viděním na tabuli. 

U dítěte s touto vadou si můžete 

všimnout přivírání očí při pohledu 

do dálky, nebo že u TV sedí nepřiro-

zeně blízko, a přestože nemá potíže 

s viděním na blízko, čte s knihou 

těsně u obličeje. Krátkozrakost 

neovlivňují jen dědičné faktory, 

ale také současný způsob života, 

kdy děti tráví většinu volného času 

u počítače, často sledují TV nebo si 

hrají s tabletem či mobilem. Vada se 

koriguje brýlemi.

Dalekozrakost se projevuje špatným 

viděním na blízko. Postihuje každého 

novorozence, časem, jak se oko vyví-

spojení mezi mozkem a okem 

postupně zakrní. Dítě tak jedno oko 

postupně přestane  používat a ztra-

tí schopnost ostrého vidění, při 

silné tupozrakosti může být dokon-

ce téměř slepé. Je-li tato oční vada 

diagnostikována včas – ideálně 

do 5 let věku dítěte, lze ji úspěšně 

léčit, nebo alespoň výrazně zlepšit. 

V léčbě se používají brýle, oklu-

zor pro zakrývání zdravého oka 

a ortoptická cvičení. Tupozrakost se 

projevuje v dětství, často v souvis-

losti s vyšší dioptrickou oční vadou, 

šilháním, astigmatismem a právě 

dědičností.
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Nový JičíN: 
Za 120 let  
až Na vrchol
NemocNice Nový JičíN a.s. Je ve svém regioNu 
JediNou NemocNicí s komplexNí strukturou 
poskytovaNé zdravotNí péče. v době svého založeNí 
se JedNalo o třetí NemocNici Na celé moravě. a kam 
se JeJí vývoJ za 120 let posuNul? JeJí součástí Je 
i NadregioNálNí špičkové oNkologické ceNtrum – 
komplexNí oNkologické ceNtrum Nový JičíN, tudíž 
opravdu Na špičku.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

Na počátku 19. století se Nový Jičín 

utěšeně rozrůstal. V té době tu bylo 

zaměstnáno až 500 tkalců a služeb-

ných. A tito lidé samozřejmě čas od 

času potřebovali lékařskou pomoc, 

na kterou se jim ovšem nedostávaly 

finanční prostředky. 

Tak vznikl první impulz ke stavbě 

nemocnice podpořený i tím, že 

pokud se nemoci neléčily, byly 

ohroženi i další obyvatelé Nového 

Jičína. S nápadem přišel krejčí Mar-

tin Ritz. Mezi obyvateli byla zor-

ganizována dobrovolná sbírka, která 

vynesla 1500 zlatých, což ale zatím 

na ambiciózní projekt nestačilo. 

Pomohla náhoda
V roce 1804 přijel do Nového Jičína 

z Brna na revizi obecního hospodář-

ství Josef Dittmann von  »» 
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zkušenosti epidemie neštovic od 

října 1882 do dubna 1883. V první 

polovině následujícího roku vypuk-

la epidemie tyfu, kdy onemocnělo 

37 osob, z nichž 15 zemřelo. To 

byly pádné důvody, aby se roz-

hodnutí městské rady urychlilo, 

a ta si vybrala ze dvou projektů dílo 

novojičínského městského stavitele 

a vedoucího zdejšího stavebního 

úřadu Josefa Langthalera v podobě 

dvou pavilonů. Kolaudace nové bu-

dovy byla provedena  29. září 1884 

a nová nemocnice, nesoucí jméno 

korunního prince Rudolfa, předána 

slavnostně veřejnosti 4. října 1884. 

Dnes, o více než 120 let později, 

patří do spádové oblasti novojičín-

ské nemocnice na 170 000 obyva-

tel.  onkologické centrum zde bylo 

založeno v roce 1993 a od roku 1996 

se v tomto zdravotnickém zařízení 

léčí pacienti s hematologickým 

a onkologickým onemocněním.

Zakladatelé dali onkologickému 

centru název onkologické centrum 

J. G. Mendela. V roce 2009 se v rám-

ci úzké spolupráce s Moravskoslez-

ským krajem začal používat název 

Komplexní onkologické centrum 

Nový Jičín.

Významným milníkem v rozvoji cent-

ra byl rok 2004, kdy bylo otevřeno 

pracoviště radioterapie. od ledna 

2006 je centrum součástí sítě tři-

nácti onkologických pracovišť v celé 

ČR, která splňují náročné poža-

davky dané Českou onkologickou 

společností. oddělení radioterapie 

a onkologie Nemocnice Nový Jičín 

a.s. má Certifikát o akreditaci, udě-

lený Spojenou akreditační komisí ČR.

Před Po

Traubenburg. Byl ubytován právě 

u Martina Ritze a když se dozvěděl 

o jeho záměru zřídit nemocnici, stal 

se jeho velkým podporovatelem. 

Byly uskutečněny i další sbírky. 

Dittmann Martina Ritze nejenže 

povzbudil, ale stal se horlivým 

propagátorem myšlenky. A tak byly 

uskutečněny další dobrovolné sbírky 

a v květnu 1804 byl zakoupen dům 

obertorstrasse  

č. 50 (Horní brána, dnes K Nemocni-

ci) a přikoupena zahrada. Urychleně 

bylo opatřeno vnitřní zařízení, a tak 

31. července 1804 mohl být přijat 

první pacient Jan Lindenthal, tka-

dlec, ve věku 22 let, se zápalem plic. 

Do konce roku 1804 bylo hospita-

lizováno 17 pacientů, z nichž 13 se 

vyléčilo. 

V té době byl Nový Jičín třetím 

moravským městem, které mělo 

nemocnici – další existovaly jen 

v Brně a olomouci. Začínající 

nemocnice měla na začátku  

19. století šest lůžek, což pochopi-

telně nestačilo. Trvalo však dalších 

osmdesát let, než byl vystavěn 

další objekt naproti Španělské kapli. 

Rozhodování napomohly smutné 

SRoVNáNí přeD ReKoNSTRUKCí
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LED PODHLEDOVÉ 
SVĚTLO ULTRASLIM, 18�W

Přejděte na LED osvětlení
a získáte nejúspornější světelný zdroj, který je šetrný k přírodě. 
Navíc se světly od allLED.cz výrazně ušetříte.

Cena s DPH:  397 Kč

Cena bez DPH: 328 Kč

Výkon:
Nahrazuje:
Doba svícení:
Tarif:
Spotřeba LED světla za rok:
Spotřeba původního zdroje za rok:
Úspora:
Náklady na LED osvětlení:
Roční úspora čistá:
Spotřeba LED světla 10 ks za rok:
Spotřeba původního zdroje 10 ks za rok:
Úspora:
Náklady na LED osvětlení 10 ks:
Roční úspora čístá:
Životnost: 

18 W, 1 400 LM
100W klasické stropní světlo

12 hodin denně
ČEZ D01D (4,91 Kč/kWh)

387 Kč
2150 Kč
1763 Kč
397 Kč

1366 Kč
3871 Kč

21 505 Kč
17 634 Kč

3970 Kč
13 664 Kč

25 000 hodin

Kalkulace úspory daného světla:

Typ: MD–15194

info@allled.cz , +420 222 866 999
Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Česká republika www.allled.cz

inzerce

atmosféru v NemocNici 
ovlivňuJe i světlo

každá NemocNice se sNaží pro své pacieNty vytvořit 
co NeJpříJemNěJší prostředí. Jeho součástí Je NeJeN 
chováNí persoNálu, barevNé stěNy či kvalitNí Jídlo, ale 
také osvětleNí. právě světlo může být tím, co zásadNě 
ovlivňuJe Náladu každého člověka, a Jak víme, i úsměv 
přispívá k uzdraveNí.

Text: Johana Hovorková Foto: archiv

pro nemocniční zařízení je primární 

otázkou, zda je osvětlení pro pacienta 

příjemné. To nabízejí LeD žárovky 

společnosti allLeD.cz, jejichž světlo 

není nijak rušivé, a navíc je barevně 

stálé, což je pro mnoho pacientů 

a jejich pohodu extrémně důležité.

Každá nemocnice ale samozřejmě 

musí řešit i svou ekonomickou situaci, 

která často nebývá nejlepší. Je proto 

vhodné zvolit takové osvětlení, které 

bude úsporné. LeD světelné zdroje 

od allLeD.cz mají díky SMD a CoB 

technologii velmi nízkou spotřebu 

elektrické energie s životností až 30 ti-

síc hodin, což je číslo, které rozhodně 

stojí za pozornost. Vzhledem k mnoha 

prostorům, které se v nemocnici 

nacházejí, je životnost důležitá i kvůli 

co nejpohodlnější a nejefektivnější 

údržbě.

Další výhodou LeD osvětlení je 

pestrost nabídky, která je vhodná pro 

všechny části nemocničních zařízení, 

ať už se jedná o vyšetřovny, chod-

by, čekárny nebo pokoje pacientů. 

„Uvědomujeme si, že každá místnost 

v nemocnici má svůj účel, a proto 

i specifické požadavky pro osvětlení. 

Naše LED světla ale nabízíme opravdu 

v širokém spektru druhů, a proto jsem 

přesvědčen, že jsme schopni vyjít 

vstříc jakýmkoli požadavkům,“ doplňu-

je manažer projektu allLeD.cz Radek 

Čipera.
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PřístroJe  
v domácí Péči 
teNto díl Našeho seriálu o přístroJích má za cíl přiblížit Nové treNdy v oblasti 
využití diagNostických a terapeutických přístroJů v domácím prostředí. tato 
oblast Je velmi rychle rozvíJeNa, a to za podpory graNtů ze straNy státu i eu. 
v dNešNí době si pro Naše potřeby můžeme domácí péči rozdělit Na dvě velké 
části, a to Na péči o NemocNé či staré lidi a Na preveNtivNí péči u zdravých lidí. 

Text: ing. Vít Janovský, ČVUT FBMi, UCeeB Foto: archiv

Vědci hledají rovnováhu mezi 

technickými prostředky, které mini-

malizují potřebné lidské síly k péči, 

a osobním kontaktem se seniorem 

nebo nemocným. Jedná se o vývoj 

různých kompenzačních pomůcek. 

Zajímavým projektem například pro 

nevidomé je vnímání pomocí jazyka. 

Kamera snímá před člověkem obraz, 

ten je dále zpracováván a přenesen 

na tzv. vodivé lízátko maticí 16 x 16 

pixelů. To má člověk na jazyku a vní-

má jemné elektrické brnění. 

Kromě jednotlivývh pomůcek se 

využívá komplexních dohledových 

zdravotních systémů, které mají za 

úkol člověka ochránit. Tyto systémy 

na základě sběru dat vyhodnocují 

krizové situace a následně zasílají 

alarmy. Tyto alarmy mohou být zob-

razeny v mobilu příbuzných nebo 

na dohledovém pultu pečovatelské 

služby. princip těchto systémů je 

obdobný. Základem bývá komuni-

kační jednotka, kterou uživatel nosí 

u sebe. Ta slouží k odesílání namě-

řených dat z periférií a jako nástroj 

hlasové komunikace. Data o uživateli 

se on-line přenáší na server, tam se 

pak vyhodnocují a má k nim přístup 

jak uživatel sám, tak příbuzní nebo 

ošetřující lékař.
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Speciálním případem dohledové-

ho systému je tzv. inteligentní byt, 

který ve své podstatě je sám o sobě 

komunikační jednotkou. Takový-

to experimentální byt vzniká ve 

vědeckém centru ČVUT – UCeeB 

a jeho cílem je jednak vývoj nových 

asistivních technologií a také eduka-

ce na poli novinek v této proble-

matice. Jako základ je, místo komu-

nikační jednotky, použita jednotka 

inteligentní elektroinstalace, ta sama 

o sobě zvládá ovládat veškeré eklek-

ticky ovladatelná zařízení a periférie. 

Současně je schopna sbírat data 

ze senzorů a dle naprogramované 

logiky ovlivňovat prostředí v bytě či 

vyvolávat alarmy v případech nouze. 

Díky otevřenosti některých systémů 

inteligentní elektroinstalace k nim 

lze připojovat stejné bezdrátové 

snímače a zařízení, jako v případě 

samostatných systémů asistivní 

péče. K jednotce lze samozřejmě 

připojovat i drátové zařízení. Vy-

užívat lze data z eZS a vše se dá 

ovládat prostřednictvím panelů, 

mobilu nebo počítače. Veškerá data 

jsou ukládána na server a alarmy 

předávány třeba na pult pečovatel-

ské služby či pCo. Největší výhodou 

inteligentního bytu je propojenost 

moderních technologií s biologický-

mi daty získanými od obyvatel 

domu. Jedná se o data získávaná 

k primární preventivní péči a data 

vyhodnocující krizovou situaci. 

Toto řešení zahrnuje obě dvě 

oblasti zmíněné v úvodu článku. 

Záleží jen na typu obyvatele bytu. 

řada získávaných dat se hodí jak 

pro vyhodnocení aktuálního stavu 

člověka, tak pro dlouhodobé sta-

tistické zpracování. Jedním příkla-

dem za všechny může být u nás 

testovaná podložka Vitalmonitor. 

Tato podložka využívá principu balis-

tokardiografie pro snímání dechové 

a tepové frekvence. při měření se 

toto zařízení nachází pod matrací, 

ohrožení pro detekci zástavy dechu 

či srdce a přítomnosti člověka na 

lůžku. Z preventivního hlediska pro 

upozornění na možné zhoršování 

nemoci či blížící se zdravotní 

problém. Data měřená každou noc 

se pomocí speciálních matema-

tických modelů statisticky vyhodno-

cují. Lze tak upozornit na zhoršování 

kardiovaskulárního systému, častý 

s uživatelem dříve nebo později 

skončí nevyužívané ve skříni. 

Naším cílem při vývoji reálného 

inteligentního bytu je využívat 

právě technologií, které nevyžadují 

interakci s uživatelem. Jsou součástí 

domácnosti a nikterak lidi neobtě-

žují. Zároveň však nesmí narušovat 

soukromí a estetickou koncepci 

bytu.

na které monitorovaný člověk spí. 

přes materiál matrace jsou přenáše-

ny vibrace těla způsobené srdeční 

(náraz proudu krve vypuzeného 

srdcem na aortální záhyb) a de-

chovou činností a tyto vibrace jsou 

zaznamenávány piezoelektrickými 

senzory. Naměřený analogový signál 

je pomocí A/D převodníku převeden 

na digitální signál, který je následně 

zpracováván v mikroprocesoru a za 

pomoci matematických algoritmů 

je dopočítána tepová a dechová 

frekvence měřené osoby. Vypočtené 

hodnoty jsou nadále zpracovány 

a filtrovány, aby signál byl stabilnější. 

Využít se dá z hlediska aktuálního 

výskyt apnoi nebo například na 

nekvalitní spánek.

podle našich experimentálních testů 

tento systém měří s přesnosti  

± 5 % v 93,4 procentech z celkové-

ho záznamu za celou noc oproti 

standardnímu eKG záznamu pomocí 

drátových elektrod. Takže pro potře-

by preventivního měření a detekci 

srdeční činnosti je toto naprosto 

dostačující. obrovskou výhodou 

těchto a jemu podobných přístrojů 

je, že nevyžaduje jakoukoli interakci 

ze strany uživatele. Je plně automa-

tický, uživatel si nemusí nic připínat, 

aktivovat apod. Veškeré systémy 

a přístroje vyžadující součinnost 



KoNfereNce orl 
v Ústí uKázala 
Nové treNdy
otoriNolaryNgologické odděleNí (dále JeN orl) masarykovy NemocNice v ústí Nad 
labem, o. z. (dále JeN mNul) ve spolupráci s okresNím sdružeNím české lékařské 
komory pořádalo 21. odborNou NadregioNálNí koNfereNci „miNiiNvazivNí chirurgické 
přístupy v orl – Nové treNdy“. a zaJímavých iNformací se obJevila spousta.

Konference ORL se zúčastnilo mnoho odborníků z oboru.

Text: prim. MUDr. Karel Sláma, oddělení oRL MNUL a organizační a tiskové oddělení KZ, a. s. Foto: archiv

Konference se konala ve velkém sále nádherného 

prostředí Zámečku Větruše. přítomno bylo 110 účastní-

ků a to nejen z řad oRL odborníků, ale i z jiných oborů. 

Zúčastnilo se i mnoho zdravotních sester. Konference 

byla mezinárodní. po úvodu primáře MUDr. Karla Slámy 

se ujali slova i. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

RSDr. Stanislav Rybák, pod jehož záštitou se akce konala, 

a dále ředitel zdravotní péče MNUL MUDr. Josef Liehne.

Druhý den byl zahájen generálním ředitelem Krajské 

zdravotní, a. s. ing. petrem Fialou. Akce se dále zúčastnil 

i ředitel oblastní pobočky VZp MUDr. petr Veselský. 
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ReLaWe spol. s r.o.
vedená u rejstříkového soudu v Plzni C 25480, se sídlem 
v Mariánských Lázních, Hlavní 426/33, IČO 29110785, DIČ CZ-29110785

v rámci ČR a SR
Rekondiční pobyty

Bližší informace 
a rezervace pobytů:
Tel.: 777 65 85 29, 
e-mail: rezervace@
rekondice.eu www.rekondice.eu

Kompletní nabídka všech pobytů na

MANUÁL REZERVACÍ ReLaWe spol. s r.o.
1.  Vyberete si hotel dle naší nabídky na www.rekondice.eu. 
2.  Kontaktujete naši agenturu buď telefonicky, on-line poptávkovým formulá-

řem nebo e-mailem.
3.  Na základě požadavků bude zpracována nabídka. 
4.  Forma úhrady: 

úhrada pobytu na místě: hotově, platební kartou,
úhrada na fakturu: v případě využití fondů FKSP zaměstnavatele, sociál-
ních fondů a další (využíváno například také v případě dárkových voucherů).

5.  Veškeré dotazy a informace – vyřizuje společnost ReLaWe spol s r.o. 

ReLaWe spol. s r.o. 
Naše společnost 
Vám vytvoří dárkový 
voucher dle Vašich 
požadavků. 

Naším cílem je nabídka cenově výhodných – oproti cenám 
pultovým o 20–40 % levnějších – rekondičních pobytů. 

Ceny jsou fi xní po celý rok a uvedeny již po slevě. 

KoNfereNce orl 
v Ústí uKázala 
Nové treNdy

MUDr. Karel Sláma oslavil životní jubileum.

inzerce

MUDr. Jan Kalhous prezentoval současný pohled 

na spánkovou medicínu.

i po společenské stránce se sjezd vydařil. Již ve čtvr-

tek dopoledne několik účastníků konference sehrálo 

prestižní tenisové utkání, kde převážně vítězili hráči 

MNUL. Společenský večer zvýraznilo několik akcí. 

Krásnými šansony potěšila finalistka soutěže Česko 

Slovensko má talent eliška Lüftnerová a poté i její 

bratr, který typicky ústeckými hity zaujal přítomné 

hosty. Hlavní část společenského večera vyplnila 

hudební skupina J. A. Náhlovského, která bavila pří-

tomné nejenom milým a vtipným doprovodem. Dala 

vzpomenout též na hity minulých let, což se projevilo 

přeplněným parketem. V průběhu společenského ve-

čera došlo i na gratulace k životnímu jubileu primáře 

MUDr. Karla Slámy.

Celkově lze říci, že se akce vydařila jak po odborné, 

tak společenské stránce.

Výbor České společnosti oRL na svém jednání určil, 

že v příštích letech odborné konference oRL v Ústí 

nad Labem ponesou název Slámovy dny.

Zahajovacímu ceremoniálu již ve čtvrtek před-

cházelo zasedání výboru České společnosti oto-

rinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS Jep 

(dále jen Česká společnost oRL). Zasedání trvalo 

od jedné hodiny do půl páté a v pět hodin začal od-

borný program. Tomu předcházelo udělení čestného 

členství České společnosti oRL prim. MUDr. Karlu 

Slámovi. Čestné členství předali předseda České 

společnosti oRL prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. ph.D., 

spolu s prof. MUDr. pavlem Komínkem, ph.D., MBA 

a prof. MUDr. Janem Betkou, DrSc., který zároveň 

přednesl k oceňovanému laudatio.

odborný program, tak jak v úvodu upozornil prim. 

MUDr. Karel Sláma, se týkal moderních trendů v mi-

niinvazivních přístupech šetřících pacienta, které jsou 

umožněny též rozvojem medicínské techniky. Tyto, pro 

pacienty šetrné a málo invazivní chirurgické techniky, 

jsou trendem ve všech chirurgických oborech. Úroveň 

přednášek byla excelentní. Byly zvýrazněny personami 

přednášejících, což jsou většinou přednostové oRL kli-

nik v ČR. Byli jsme velice potěšeni, že jednu z přednášek 

přednesl i prof. MUDr. Milan profant, CSc. z Bratislavy, 

který je statutárně druhým nejvýše postaveným mužem 

v oRL oboru na světě. 

Masarykovu nemocnici prezentovaly přednášky 

prof. MUDr. Martina Sameše, CSc. o neurinomech a vý-

sledcích jejich léčby. o laryngální masce v oRL hovořil 

MUDr. David Bejšovec. o robotice v oRL přednášel 

MUDr. Karel Sláma jr. a nově o její RTG dokumentaci 

i prim. MUDr. Milouš Derner. 
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Luštěte s námi a vyhrajte jeden ze 4 GeLadrinků Forte, který je ideáLním řešením,  
jak se o své kLouby starat a dopřát jim dostatečnou výživu. 
Výhercem z č. 4 se stal pan Vladislav Novický – Chotěboř

Znění tajenky, svoje celé jméno a úplnou adresu nám zašlete na e-mail: vyhry@gpmedia.cz,  

do předmětu napište HoSpiTAL in, do 26. 2. 2015. Jména výherců zveřejníme v čísle 3/2015.
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby 
po úrazech a operacích

Po operaci chce být každý 
v pořádku co nejdříve

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, 
řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí 
může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék.

In
ze
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MÁTE JIŽ AKTUALIZOVANÉ POJIŠTĚNÍ 
 PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI LÉKAŘE?

Víte, že Nejvyšší soud, ve spolupráci s lékaři z 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy, stanovil cenu ztráty lidského 

zdraví na částku 10 051 200 korun?

Pojištění odpovědnosti s nízkým limitem za újmu na zdraví 

pacienta může mít fatální dopad nejen na vaši ordinaci, 

lékárnu či nemocnici, ale i na Váš osobní život.

Pojišťovna VZP, a. s., dceřiná společnost VZP ČR, nyní 

nabízí cenově nejvýhodnější pojištění na trhu, které 

obsahuje kompletní seznam všech rizik, jež odpovídají 

požadavkům Nového občanského zákoníku.

Myslete na svou ochranu a pro nezávaznou kalkulaci 

nás kontaktujte na:  

Pro smluvní lékaře VZP ČR jsme připravili cenově výrazně 

zvýhodněné pojištění majetku a odpovědnosti  

– SMLUVNÍ LÉKAŘ.

Další informace naleznete na www.pvzp.cz

info@pvzp.cz +420 233 006 311

• největší zkušenosti na trhu ve zdravotnictví, vysoká 

odbornost a profesionalita

• jednoduché a srozumitelné sjednání

• individuální přístup a kvalitní servis – osobní schůzka 

se zaměstnancem pojišťovny

• maximální variabilita pojištění, tak aby vyhovovalo malé 

ordinaci, lékárně či nemocnici

• pojištění odpovědnosti standardně s limitem  

až 20 mil. Kč (max. až 50 mil. Kč)

• připojištění zdarma s vysokým limitem plnění (např. 

věci odložené, přenos nakažlivých chorob či HIV, újma 

vzniklá na přirozených právech člověka, …)

• retroaktivní krytí pojištění profesní odpovědnosti 

v délce trvání 3 roky, které lze rozšířit až na 10 let 

• jedna smlouva na pojištění profesní odpovědnosti spolu 

s pojištěním vybavení ordinace a přerušením provozu 

(lze sjednat samostatně a nezávisle)

• pojištění je platné po celé ČR, v zahraniční při 

poskytnutí první pomoci

VÝHODY POJIŠTĚNÍ U POJIŠŤOVNY VZP, A.S.:

Chráníme to nejcennější

POJIŠŤOVNA VZP, a. s.


