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Vážení a milí čtenáři!
Jako v každém čísle máme pro vás něco 
nového v obsahu i formě. Informace 
z prostředí nemocnic a zdravotnických 
zařízení dnes doplňujeme v rozšířené 
rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi  
týkajícími se Tradiční čínské medicíny (TČM). 
Díky mezivládní spolupráci se k nám 
dostává tento obor kvalifikovaně a pod 
kompetentním dohledem. Přesvědčí 
vás o tom obsáhlý rozhovor s panem  
profesorem Romanem Prymulou, neboť 
jako ředitel FN Hradec Králové strategické  
vstupování pět tisíc let starého, pro náš 
systém pohříchu nového oboru, řídí. 
Už jste u nás četli o pilotním projektu 
v Léčebných  lázních Bělohrad, nyní 
přinášíme informace další. Budeme v nich 
pokračovat – i proto,  že na našem webu 
anketa prokázala dominující zájem; a stále  
častější dotazy, kde je možné metody 
TČM najít či konzultovat, se pokoušíme 
poctivě zodpovědět. Spektrum, kdy 
pomáhají, jednotlivě nebo v komplexu, 
rozšíří i zkušenosti MUDr. Jarmily Zipserové 
z kliniky NeuroAxon. Dále v novém čísle 
najdete rozhovor s Yvettou Blanarovičovou, 
která již 17 let pomáhá talentovaným dětem 
z dětských  domovů. Náš magazín  se také 
tradičně zúčastňuje různých akcí – tento 
měsíc to byly  pražský maraton a ½ maraton 
nebo Český den proti rakovině. Stali jsme se 
také mediálním partnerem Doktorfestu, na 
který se moc těšíme.
Příjemné čtení a hlavně zdraví!

Johana Hovorková 
šéfredaktorka
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Vydává: Talker, s. r. o.
evidenční číslo: MK ČR E 21823  
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informace

v Čechách
Historie jehliček 

Ačkoli se znalost umění akupunktury měří v Číně na tisíciletí, u nás je historie podstatně 
kratší. Paměť současníků svědčí o tom, že akupunktura nebyla jen pramálo známá 
a neužívaná – byla i nepovolená, a v dobách totality tu a tam dokonce zakázaná.

Průkopníkem byl už počátkem 
šedesátých let MUDr. Václav Kajdoš, 
jehož knihy Lékaři a kouzelníci 
nebo Kovem a ohněm přinesly 
první, možná lépe řečeno 
obnovené, informace i k nám. 
Nejen k pacientům a zájemcům, 
ale poťouchle řekněme – i do 
zdravotního systému, a pro některé 
dogmatiky jako problém.
K současníkům doktora Kajdoše 
patřil MUDr. Jaroslav Hovorka. 
Jako expert v oboru tropické 
medicíny z tehdejší Vinohradské 
nemocnice poznal akupunkturu 
v Indii, Mongolsku a dalších 
zemích, včetně Číny. Dlouhodobým 
a důkladným samostudiem se z něj 
stal velmi vyhledávaný praktik, 
lékař-akupunkturista. Titul jistěže 
neoficiální, ale jen tak byl k nalezení 
(pokud ho ovšem zájemce nenašel 
jako docela plodného a ve své době 
slavného spisovatele).

Akupunkturisty by ostatně tehdy 
našel málokdo v telefonním 
seznamu. Jednalo se o činnost 
poněkud utajeně disidentskou, bez 
politické příslušnosti. Nemoc si ale 

nevybírá, a tak k prvnímu náznaku 
legalizace u MUDr. J. Hovorky 
došlo poté, kdy se na něj obrátili 
lidé z okolí prezidenta Ludvíka 
Svobody, v době, kdy ze zdravotních 
důvodů přestal prezidentem být. 
Za pár týdnů se jeho stav vylepšil 
tak výrazně, že nastaly obavy, zda 
mu nebude vadit, že byl mezitím 
vyměněn za Gustáva Husáka. Byl 
ale jako voják disciplinovaný a údiv 
nedal nikdy najevo. A nade vše 
platil argument, že akupunkturu 
používají přece sovětští vojenští 
experti v tehdejším Leningradě, kde 
zkoumali a praktikovali její účinky 
na letce nadzvukových letadel, 
kosmonauty a další specialisty. 
Najednou to šlo.

Doktora-vyléčitele tento úspěch 
ovšem na nějaký čas vrátil do 
ilegality. Grémium ctihodných 
kapacit nedokázalo úspěch 
ani vysvětlit, ani akceptova, 
a tak se mu dostalo vyhazovů, 
šikany i vyšetřovací vazby docela 
požehnaně. V průběhu let přišla 
satisfakce, ale pořád tu byla ve 
vzduch otázka - co se tou pavědou 
skrývá? To zkoumali estébáci, 

dogmatičtí lékaři i papaláši. On 
mezitím léčil další, a odpověď 
hledal taky – třeba i v dlouholetých 
nočních dialozích s pacientem 
Janem Werichem.
Nemocní se neptali a vyhledávali 
ho dál. Neodmítal nikoho, a tak 
ordinacemi prošly tisíce potřebných. 
Na jeho stolku stála vždy soška 
– model zobrazující body a dráhy, 
jemně posetá čínskými znaky, 
krabičky stříbřitých jehliček (jako od 
paní Wank!) a tlusté knihy v cizích 
jazycích, které se akupunkturou 
seriózně zabývaly. 
Dodnes je tehdejší období, kdy 
přibývalo seriózních lékařů, 
prosazujících uznání akupunktury, 
spojeno také s kresbami Jiřího 
Wintera-Neprakty. Rád zobrazoval 
lékaře s jehličkami (modelem 
mu byl MUDr. H.) v situacích 
vtipných, úsměvných, empaticky 
optimistických i jemně vzrušujících 
směsí vědění, tajemna, úlevy, útěchy 
a uzdravení z rukou i osobnosti 
toho, kdo umění léčit ovládá. 

Tak to je krátká vzpomínka, malinko 
poodhalující historii jehliček 
v Čechách.

Víme, jak pomáhat

NADACE AGEL je neziskovou organizací, jejímž hlavním 
cílem je podpora humanitárních aktivit v návaznosti 

na sféru zdravotnictví. 

Chcete vědět více o tom, komu a jak pomáháme?
Víte o někom, kdo potřebuje pomoc?

Rádi pomáháte a chcete nás podpořit?

nadace.agel.cz
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Jak se to stalo, že herečka 
a zpěvačka založila občanské 
sdružení La Sophia?
La Sophia mi dala v mnoha směrech 
smysl života. Zákonitě jsem musela 
dospět k tomu, že se budu věnovat 
charitě, něčemu, co má hlubší 
rozměr. Divadlo, film, hudba jsou 
pro mě esence života, vždy mne 
úspěchy či neúspěchy posouvaly dál, 
ale život má vždycky několik rovin. 
Přišla jsem o dva bratry, a to ve mně 
něco zanechalo. Když pak zemřel 
ještě táta, uvědomila jsem si, že na 
takovou bolest, kterou jsem prožila, 
se nedá zapomenout. Můžete si na 
ni jen zvyknout. Ptala jsem se, jaký 
má můj život smysl. Naštěstí mám 
krásnou rodinu, vysněnou práci, 
která mne přivedla k návštěvám 
dětských domovů. A to mě asi 
nasměrovalo.

Jaký byl ten prvotní okamžik, 
kdy jste s charitou začala?
Jednoho letního dne, během 
období, kdy jsem hrála třicet 
představení měsíčně, jsem se 
kamarádky zeptala, co dělají 
o Vánocích děti, které si nikdo 
nevezme a jsou v dětských 
domovech. Pocit, že zůstávají 
v tomhle bláznivém období 
v děcáku, mi přišel jako strašná 
nespravedlnost. Miluji Vánoce, mám 

Dětem neříkáme,
že jsou chudáčci

Yvetta Blanarovičová je známá jako úspěšná herečka a zpěvačka. Nevídaného 
úspěchu však v posledních 17 letech dosáhla ve své snaze pomáhat talentovaným 
dětem z dětských domovů, které díky jejímu občanskému sdružení La Sophia 
dostávají šanci ve svém oboru uspět. Ač na to není sama a podporuje ji spousta 
známých tváří z oblasti hudby či sportu, do této činnosti dává většinu svého času 
a energie. A dělá to ráda. 

ráda vánoční trhy, vaření, výzdobu, 
všechna ta kýčovitá světýlka, ale 
zapnete televizi, přečtete noviny 
a z médií se na vás vyhrnou potoky 
soucitu, slzy dojetí nad lidskými 
osudy, neustále se omílá, jak to mají 
nemocní, opuštění, staří lidé těžké… 
Neustálé připomínání bolesti. 
Vánoce skončí a kdo si vzpomene 
během roku? 
La Sophia pomáhá pořád. Děláme 
letní akademii, koncerty, finančně 
podporujeme studia, nákupy 
hudebních nástrojů, sportovní 
aktivity v klubech. Naše děti 

potřebují podpořit v rozvíjení jejich 
talentu. Ne lítost.

Jak to tedy začalo?
V roce 1998 jsem udělala první 
charitativní koncerty, happening. 
Zúčastnili se Kamil Střihavka, 
Petr Muk, Hana Hegerová, Janek 
Ledecký... Dohodli jsme se všichni, 
že nikdo si nevezme honorář, 
včetně techniky. To, co jsme 
vydělali, se věnovalo dětskému 
domovu v pohraničí. Byla jsem 
první, kdo něco takového v České 
republice udělal. V tu ránu se ze 
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mě, ze zpěvačky a herečky, stala 
producentka. Po tomhle koncertě 
jsem si řekla: Už nikdy. Bylo to 
náročné. Děti ale byly tak nadšené. 
Nakonec jsem pořádala dvanáct 
koncertů, obdarovala věcnými 
dary 60 dětských domovů, až jsme 
skončili v O2 Aréně. Bylo plno. Vidět 
tolik opuštěných dětí pohromadě 
by zamávalo i s Golemem. Jenom 
příprava koncertu trvala půl roku 
a já pak padla únavou a znovu jsem 
se musela zvednout a jít pracovat.

Trvalo sedm let, než jste se 
rozhodla založit občanské 
sdružení La Sophia. Proč to trvalo 
tak dlouho?
Nejdříve to byla charitativní euforie 
a touha udělat radost. Pořádání 
koncertů mne stálo hodně času 
a energie, ale také jsem si uvědomila, 
že nejsem Matka Tereza, že nemohu 
pomoct všem. Rozhodla jsem se tedy 
počkat, až přijde nápad. 

A pak ten nápad přišel...
Byla jsem v Kolíně, kde jsem zasedala 
v porotě soutěže, v níž vystupovaly 
talentované děti z dětských 
domovů. Najednou na pódium 
přišel chlapeček, klavírista, asi tak 
sedmiletý. Hroznou technikou začal 
hrát Rachmaninova. Talent od Boha, 
obrovské srdce, žaloval tou muzikou 
na celý svět... To byl zážitek. Cestou 
z Kolína do Prahy jsem se rozhodla, 

Yvetta Blanarovičová 
studovala na státní konzervatoři 
v Žilině hru na housle a operní 
zpěv, pokračovala na Státní 
konzervatoři v Praze, kde v roce 
1985 absolvovala hudebně-
dramatický obor. Stala se 
zakládajícím členem divadla 
Imaginace, které reprezentovalo 
Českou republiku v řadě 
evropských zemí. Její filmová 
kariéra začala v roce 1974 
filmem Prázdniny. Od roku 1985 
se věnovala koncertní činnosti 
a hostovala v mnoha nahrávacích 
studiích. Z filmové, televizní 
a divadelní tvorby si nejvíce váží 
setkání s režisérem Z. Troškou 
(4 filmy), s francouzskou hvězdou 
P. Noiretem (natáčení filmu Hlučná 
samota), s režisérem J. Menzelem 
(natáčení muzikálu Stvoření 
světa), s režisérem J. Adamcem 
(zábavný pořad Dobroty, seriál 
Pojišťovna štěstí) a s Jurajem 
Deákem (Malované na skle, 
Carmen, Cats). Hrála na předních 
divadelních scénách v Praze 
(Hudební div. Karlín, Divadlo ABC, 
Divadlo Na Vinohradech, Divadlo 
na Fidlovačce, Divadlo Millénium).
Je autorkou benefičních koncertů, 
na kterých se zúčastnila řada 
předních českých i slovenských 
umělců. Výtěžek těchto koncertů 
je věnovaný talentovaným 
dětem z dětských domovů. 
Je zakladatelkou a předsedkyní 
správní rady La Sophia o. s. 
a prezidentkou European Music 
College. Hostuje v Městském 
divadle Brno a koncertuje doma 
i v zahraničí.

„Uvědomila jsem si, že nejsem Matka Tereza.“
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že budu podporovat talentované 
děti. V roce 2005 jsme začali 
s hudbou a před čtyřmi roky jsme 
přidali ještě fotbal.

V čem se La Sophia od ostatních 
nadací a charitativních organizací 
liší?
Charita není o tom, že zákonitě 
musíme být smutní. Co jim to 
pomůže? U nás dětem neříkáme, že 
jsou chudáčci. Život se s nimi také 
nebude mazlit. Já si vždycky posadím 
těch padesát dětí a zdůrazňuji jim, že 
nebudou mít celý život napsáno na 
čele, že jsou z dětského domova. 
Také jsem prožila mnoho špatného, 
ale to v showbyznysu nikoho 
nezajímá. Ty děti v sobě ještě mají 
tu zdravou, nepoznamenanou 
bojovnost, takže to funguje. 
Samozřejmě ale máme i výjimky, děti, 
které potřebují zvláštní zacházení. 
Máme tam nemocnou holčičku, je 
to autistka, krásně zpívá. To je náš 
benjamínek, já s ní vždycky musím 
být na podiu, držet ji za ruku... Ale je 
tak krásně bezprostřední, že si říkám, 
že to je náš anděl.

Jak celý proces funguje, kdo děti 
nejčastěji na casting přihlásí?
Nejčastěji se hlásí samy děti na 
www.lasophia.cz. Když je v domově 
sofistikovaná teta, které záleží na 
osudu dětí, taky se to přihodí. Už 
se nám ale i stalo, že nás ředitel 
dětského domova odmítl. Nebo 
mi jedna teta zavolala, že ředitel 
prohlásil, že se to konkrétní dítě 
nebude mít lépe než jeho dvě vlastní 
děti. I takoví lidé bohužel jsou. 
Proto se děti snažíme chránit. Děti 
ze sociálně znevýhodněné rodiny 
hlásí rodiče, samozřejmě pokud mají 
zájem a chtějí, aby ty jejich něčeho 
dosáhly.

A co ve chvíli, kdy vyberete dítě 
po castingu?
Účastní se letní akademie, která je 
náročná. Hudebně talentované se 
připravují na závěrečný galakoncert, 
trénují na tanečních sálech, mají 
hodiny hudební teorie, sportovně 
talentované pod dohledem 
našich špičkových sportovců mají 
čtyřfázové tréninky. Věnujeme se 
jim od sedmi ráno až do večera. 
V září se pak na galakoncertě dozví, 
které z padesáti dětí postoupilo do 
Mezinárodního projektu Talent La 
Sophia.

„Jasně, že někdy to je náročné. Rozhoduji o řadě věcí, 
které musím stíhat, ale je to radost, zvláště když vidím 
úspěchy, kterých se nám daří dosahovat, tak mě to zase 
vždycky dobije.“

A co potom?
Pak teprve nastává řehole pro 
La Sophia. Musíme sehnat peníze 
na studia dětí, na soukromé 
profesory, nástroje či na fotbalové 
kluby a sportovní potřeby. 
Děti však musí splňovat kritéria 
La Sophia, sledujeme jejich 
vysvědčení a průměr ve škole, jejich 
přístup k výuce, jejich docházku do 
ZUŠ, na konzervatoře nebo tréninky. 
Dítě si musí peníze zasloužit. 
Není to jednoduché se do projektu 
dostat, ale každý rok se hlásí víc 
a víc dětí... 



10

Jste v kontaktu s těmi, které byly 
v projektu, ale jsou již plnoleté?
Když je někomu v projektu osmnáct, 
poctivě studuje nebo trénuje, 
může dostat výjimku a my ho dál 
podporujeme. Máme několik dětí, 
které jsou starší sedmnácti let. 
A kdo už vystudoval, vždy se přijde 
podívat. V červnu budou děti zpívat 
v O2 Aréně s Michalem Davidem, 
ozývají se mi režiséři, trenéři… je 
fajn vědět, že v La Sophia je dobrá 
líheň talentů.

Pro jak staré děti je tedy projekt 
Talent La Sophia určen?
Na casting se mohou hlásit děti 
z Česka a Slovenska od sedmi do 
osmnácti let.

Jak vznikl nápad přidat 
k hudebním aktivitám ještě 
sportovně nadané děti?
Já sama jsem sportovala, takže 
k tomu mám blízko. Před několika 
lety jsem v Madridu natáčela 

dokument s Tomášem Ujfalušim, 
povídali jsme si a od prvního 
momentu jsme si rozuměli. Tam to 
vzniklo: probírali jsme fotbal, charitu 
a Tomáš se rozhodl podpořit mě. 
Pak přišli další fotbalisté – ze Sparty, 
ze Slavie... Mohu jmenovat trenéry 
reprezentace do sedmnácti let 
Václava Černého a Aleše Čvančaru, 
Marka Jankulovského, Radka Šírla, 
Kamila Čontofalského, je jich 
mnoho. Vzájemně si pomáháme 
a jsme přátelé. Stejné osobnosti mi 
pomáhají v oblasti hudby – Michal 
David, Bára Basiková, Helena 
Vondráčková, Jaromír Boháč, Ondřej 
Čtveráček, Zdeněk Troška, Jan 
Talich... V předchozích ročnících 
David Koller, Janek Ledecký, od 
začátku mi velmi pomáhal Petr Muk, 
který podpořil dvanáct koncertů. 
Jsem těmto lidem velmi vděčná.

Povídáme si spolu o projektu, 
který vám zabírá hodně času 
a energie, do toho máte svá 
představení a koncerty...  
Jak to zvládáte?
Musela jsem přehodnotit řadu 
věcí a rozdělovat čas tak, abych 
fungovala na obě strany. A i když 

mám volno, pracuji... Jasně, že 
někdy to je náročné. Rozhoduji 
o řadě věcí, které musím stíhat, 
ale je to radost, zvláště když vidím 
úspěchy, kterých se nám daří 
dosahovat, tak mě to zase vždycky 
dobije.

Na co se těšíte v nejbližší době?
Na spolupráci s Michalem Davidem. 
Připravujeme hudební projekt, 
takže o prázdninách budu na 
letní akademii La Sophia, a pak 
v nahrávacím studiu, a na to se moc 
těším.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Tradiční čínská 
medicína

Z dávnověku 
do českých ambulancí

NAŠE TÉMA:  

informace

Akupunktura: 
osudové setkání

MUDr. Jarmila Zipserová:  
Každý člověk je originál

Do Říše Středu stezkou nebeskou

Prof. Roman Prymula
FN Hradec Králové

5000 let stará novinka
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5000 let stará novinka
Česká medicína, obrazně a vícevýznamově řečeno, vstupuje do historie. Díky dohodnuté 
mezivládní a dlouhodobé spolupráci budou v Česku působit čínští lékaři-odborníci na 
Tradiční čínskou medicínu. Je to terminus technicus, dlouhá tisíciletí užívaná, zkoumaná 
a ověřovaná metoda je rovnocennou součástí zdravotního systému v Číně, ale pozvolna 
proniká i do dalších zemí.

Tradiční čínská medicína:

U nás je hlavním partnerem 
pro čínské experty, a taky garantem 
dalšího vývoje, Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. O projektu jsme 
hovořili s jejím ředitelem, prof. 
MUDr. Romanem Prymulou. 

V čem si myslíte, že  
může především prospět  
tradiční čínská 
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medicína pacientům 
„středoevropského typu“?
Principy tradiční čínské medicíny 
jsou známé několik tisíc let. Není to 
tedy něco, co by bylo založeno na 
šarlatánství, jak někteří s oblibou 
říkají. Skutečná tradiční čínská 
medicína (dále TČM, pozn. red.) 
má co nabídnout. My netvrdíme, 
že nahradí medicínu západní, ale 
předpokládáme medicínu s touto 
komplementární. V oblastech, 
kde již jsou prokazatelné výsledky, 
lze kombinovat západní přístup 
s přístupem východním. Protože 
nově zřizované pracoviště bude 
na půdě fakultní nemocnice, tak 
každého pacienta provedeme 
i vyšetřením medicíny západní.

Jaký je tedy současný 
koncept budování kliniky 
TČM ve vaší gesci? Jste 
vlastně vrcholný orgán, 
který nově zaváděné metody 
zastřešuje.
Postupujeme komplexně. Vzniknou 
tři nezávislé, nebo téměř nezávislé, 
projekty. Ten první je otevření 
centra tradiční čínské medicíny 
v Léčebných lázních Bohdaneč, 
ve spolupráci právě s lázněmi. 
Tam chceme poskytovat základní 
ambulantní péči, péči pro lázeňské 
hosty; to je projekt, který se časově 
mírně odsouvá a bude zahájen až k 
1. 9. 2015. 
To dominantní, co nyní řešíme, 
je tuzemská legislativa, která  

umožnit lékaři nebo profesoru 
TČM vykonávat samostatně praxi. 
Vede to až k takovým paradoxům, 
že náš lékař, který vystuduje 
medicínu a má třeba tříměsíční, 
nebo i kratší kurz akupunktury, tak 
je plně oprávněn tady poskytovat 
TČM téměř v celém rozsahu, 
a profesor, který vystuduje 
kombinované studium v Číně, tedy 
má část studia západní medicíny, 
část východní,  20 let praxe 
i postragudální vzdělání v TČM, 
nesplňuje nostrifikaci vzdělávání 
medicínského, a tak vlastně není 
oprávněn péči poskytnout.

Bude možné tyto komplikace 
vyřešit, zajistit jak čínské, 
tak postupně i české experty 
formou vzdělání a úprav 
legislativy?
To je vlastně už další náš krok. 
Podepsali jsme s naším hlavním 
partnerem v Šanghaji projekt, 
který se týká otevření vědeckého 
centra TČM ve Fakultní nemocnici  
Hradec Králové. Toto centrum by 
mělo umožnit provádět vědecké 
projekty na bázi naprosto regulérní 
legislativy tuzemské, a také po 
stránce etické, z hlediska podmínek 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
tedy v rámci veškerých náležitostí, 
které potřebujeme. 
V rámci tohoto projektu už 
17. června přivítáme první dva 
čínské profesory a chceme zde 
rozvíjet dva navazující projekty. 

prof. MUDr. Roman Prymula  
(*4. února 1964 v Pardubicích)

Po studiu na Lékařské fakultě 
UK a Vojenském lékařském 
výzkumném a doškolovacím 
ústavu JEP v Hradci Králové 
postupně získal atestaci 
I. stupně v oboru hygiena 
a epidemiologie, nástavbovou 
atestaci z epidemiologie, titul 
kandidáta věd, docenturu 
v oboru epidemiologie, 
nástavbovou atestaci v oboru 
veřejné zdravotnictví, titul Ph.D. 
v epidemiologii, atestaci v oboru 
lékařská mikrobiologie a profesuru 
z hygieny, preventivního lékařství 
a epidemiologie. Studoval na 
Birminghamské univerzitě, kde 
získal mezinárodní atest v řízení 
nemocnic. Po návratu z Velké 
Británie nastoupil v Hradci 
Králové na katedru epidemiologie 
Vojenské lékařské akademie JEP. 
V roce 2002 byl zvolen rektorem. 
Od roku 2004 vykonával funkci 
děkana Fakulty vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany 
až do roku 2009, kdy byl 
jmenován ředitelem Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Je 
předsedou České vakcinologické 
společnosti ČLS JEP a předsedou 
poradního sboru hlavního 
hygienika pro epidemiologii. 
Působí jako oponent časopisů 
The Lancet, Vaccine, International 
Journal of Infectious Diseases, 
International Journal of Pediatric 
Otorhinolaryngology, Wiener 
Medizinische Wochenschrift, 
Expert review of vaccines, BMJ. 
Je ženatý a má 2 děti.

Skutečná tradiční čínská medicína má co nabídnout. 
My netvrdíme, že nahradí medicínu západní, ale 
předpokládáme medicínu s touto komplementární. 

úplně neumožňuje poskytování 
TČM v našich podmínkách. 
V současnosti jsme schopni toto 
provozovat jenom zatím na velmi 
krátkodobých  pobytech a za 
garance českých lékařů. Zatím 
totiž neexistuje možnost, jak tady 

Ten první se týká léčby roztroušené 
sklerózy, kde chceme klasickým 
způsobem porovnávat mezi 
sebou skupinu, která bude 
léčena západním způsobem 
– medikamentózně, a skupinu 
léčenou východním způsobem. 
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Chceme prostě zmapovat, jaké 
budou rozdíly v léčbě z hlediska 
dlouhodobých dopadů.  
Ten druhý projekt by měl být 
orientován na kliniku onkologickou 
a na léčbu maligních onemocnění 
tak, že bychom chtěli ukázat 
možnost umírnění bolesti 
a porovnávání medikamentózního 
ovlivnění a eventuálního ovlivnění 
akupunkturou, případně dalšími 
metodami. 
Na základě evidence-based 
medicíny chceme tak trochu zavřít 
ústa škarohlídům, kteří tvrdí, 
že TČM nemá naprosto žádný 
vědecký základ a je to šarlatánství.  
Ukážeme, že tam nějaká logika 
existuje. 
A konečně připravíme projekt 
otevření centra klinické medicíny, 
kliniky TČM, v Hradci Králové. Je 
dlouhodobější, v Číně jsme dlouho 
jednali o získání strategického 
investora, protože  jako státní 
nemocnice si nemůžeme dovolit 
vynaložit jakékoli prostředky 
z léčby, jiných zdrojů, nebo 
z pojišťoven na to, abychom 

stavěli nějaké budovy, které přímo 
s klasickou léčbou nesouvisejí. 
Investor přichází zřejmě ze státní 
úrovně, aby zafinancoval stavbu 
kliniky zhruba v částce 10 miliónů 
eur.

Setkáváte se víc s kritikou, 
nebo podporou záměru 
budovat nejen kliniku,  
ale celý tenhle projekt 
u nás?
Tady je poměrně polarizovaná 
společnost, kdy část lidí novou 
metodu vyloženě vítá, část se ji 
snaží nějakým způsobem potřít. 
Já musím říci, že se více setkávám 
paradoxně s podporou, ale určitě 
tady dříme řada lidí, kteří to nevidí 
rádi, ale do očí to neřeknou. 
Myslím si, že podpora je v tuhle 
chvíli  poměrně slušná, takovou 

TČM v české zemi nikdy neměla, 
a to jak z nejvyšších politických 
kruhů, tak z ministerstva, 
z parlamentu… Myslím si, že 
pokud se nám to nepodaří nějakým 
způsobem prosadit v tuto chvíli, tak 
už asi nikdy.

Uvažujete o tom, že byste 
vysílali mladé lékaře na 
nějaké stáže nebo na 
studium přímo do Šanghaje 
nebo někam do Číny?
Určitě ano, nám už teď nabízejí 
možnost studijních pobytů na jejich 
vysokých školách a univerzitách, 
například provincie Hu-nan 
v Šanghaji, takže máme kam 
zájemce poslat. Trochu je problém, 
že zatím nemáme dost těch, které 
bychom tam poslat mohli. 
Podle stávající legislativy tito lidé 

To totiž není o nějakých krátkodobých kurzech, 
ale pokud bychom chtěli opravdu plně erudované 
odborníky, tak by to znamenalo studium nepoměrně 
delší.

musí být lékaři, a když někdo 
vystuduje za šest let medicínu, tak 
se mu úplně nechce jít studovat 
další třeba čtyři roky. To totiž není 
o nějakých krátkodobých kurzech, 
ale pokud bychom chtěli opravdu 
plně erudované odborníky, tak by 
to znamenalo studium nepoměrně 
delší. Získat  jedince, kteří se 
nacházejí v oblasti kombinované 
západní a TČM ještě není tak 
problematické, ale získat někoho, 
kdo by na další čtyři roky odjel do 
Číny a studoval tam, to se nám 
zatím úplně nepodařilo. Takže 
hledáme.

A kde se můžou ti zájemci 
přihlásit?
Samozřejmě u nás, tedy na 
sekretariátu FN v Hradci Králové, 
my máme paradoxně nabídky 
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už velmi erudovaných jedinců, 
třeba z USA, kde vykonávají praxi 
v tomto oboru. 
Je to například dáma, která kdysi 
emigrovala z ČR, vystudovala právě 
tento obor a v USA se zabývá 
tradiční čínskou medicínou, má 
licenci a naprosto veřejně tyto 
služby poskytuje. Chtěla by se vrátit 
do Čech, tak jestli bychom my o ni 
měli zájem. Máme víc lidí, kteří jsou 
ochotni do toho procesu nastoupit 
a dominantně chceme, aby tam 
byli zejména experti čínští. Je ale 
jasné, že to nemohou být jenom 
oni, a že by tam měla být poměrně 
významná skupina i tuzemských 
odborníků.

Když už jste to načal, 
je TČM využívaná  
i v dalších zemích EU,  
a jak?
Jistěže, tvrdí se, že jsou země, 
které mají podporu až 50 %, třeba 
Švýcarsko. A jsou země, kde už  
je alespoň částečně tento model 
legalizován. 
Na druhou stranu – je třeba si 
uvědomit, že EU se příliš vstřícně 
k TČM nestaví, zejména z hlediska 
herbálních produktů. Přesněji,  
pokud herbální produkt tady už 
není registrován, a to je naprostá 
minorita, tak oni vyžadují, aby se 
tady používal minimálně 15 let. 
Pokud se v tuto chvíli nepoužívá 
15 let, tak jeho cesta je poměrně 
obtížně realizovatelná v oficiálním 
schvalovacím režimu. De facto 
by musely být prováděny různé 
nákladné klinické studie, což není 
možné. 
Takže alternativní cesta je taková, 
po které samozřejmě řada 
zemí  jde, že jsou tyto produkty 
registrovány jako potravinové 
doplňky, čajové směsi a podobně, 

takže část nepochybně bude touto 
cestou legalizována i v České 
republice.

Je v některé zemi tradiční 
čínská medicína optimálně 
využívaná?
V podstatě se dá říci, že takovou 
vzorovou zemí pro nás je Německo. 
Byli jsme se podívat v lázních 
Bad Kötzting, což je těsně za 
hranicemi. Tam je velká klinika 
TČM, která vznikla asi před 
dvaceti lety a prošla podobnými 
porodními bolestmi, protože ani 
v Německu to nešlo úplně legálně 
provozovat. Vlastní činnost také 
zahájili na bázi vědecké, prováděli 
některé programy a ve finále se jim 
podařilo dohodnout s bavorským 
parlamentem, že jim vydal licenci 
k provozování TČM, která je 
omezena na Bavorsko. Mohou 
ale pečovat o jakéhokoli pacienta 
z celého Německa. Jsou svým 
způsobem vázáni k poskytování jen 
na té klinice, kde jsou, nemohou 
nikam mimo Bavorsko. Pacientů 
je tam ale celá řada, součástí té 
kliniky je poměrně velký hotel 
a z celého Německa tam přijíždějí 
na léčení.

Co je pro vás v tomhle 
procesu a v této fázi 
nejproblematičtější? 
Legislativa, jazyk, 
definice metod, nástroje 
na hodnocení výsledků, 
objektivní diagnostika,  
s čím máte největší 
komplikace?
Těch je celá řada! Každý projekt 
vzniká v porodních bolestech, tím 
větších, čím jde o záležitosti méně 
tradiční. 
TČM v Čechách úplně silnou pozici 
nemá. My tady samozřejmě máme 

řadu specialistů a někteří z nich 
jsou velmi kvalitní, poskytují různé 
procedury v TČM, ale je to spíš 
na okraji a ne úplně objektivně 
legální. Aktuálně je vlastně 
v systému legalizována jenom 
část akupunkturistická, ty ostatní 
záležitosti už prakticky ne. To je 
zásadní problém, řešit především 
legislativu už v úvodní fázi.  
Chceme alespoň určitou změnou 
té stávající se dopracovat toho, aby 
tito lidé alespoň v experimentálním 
módu mohli poskytovat péči.
Samozřejmě nechceme vypustit 
v žádném případě džina 
z láhve a umožnit, aby sem 
přijížděli nekvalifikovaní jedinci. 
Dohlédneme, aby to byli  lidé, kteří 
mají čínskou licenci, tam splňují 
naprosto veškeré parametry a mají 
vysokoškolské vzdělání našeho 
typu, kombinované západně 
medicínské a východně medicínské, 
případně specializaci v TČM jako 
takové.

Budou úkony a další  
náklady hradit zdravotní 
pojišťovny?
My jsme zatím vypracovali 
zmíněný pilotní projekt, který 
chceme vázat pouze k péči 
lůžkové, takže to bude z hlediska 
nákladů skutečně velmi minoritní 
záležitost. Chceme ukázat, že 
v tom systému je možno nalézt 
takové procedury, které se dají 
harmonizovat, kde je možno vidět 
nějaký efekt, abychom viděli, jestli 
to má nebo nemá smysl.

Máte ze strany VZP nebo 
dalších pojišťoven reakci?
My jsem zatím jednali jenom s 
VZP a máme přislib, že s námi 
budou na toto téma hovořit, ale 
jak jsem zmínil, aktuálně se jedná 
o skutečně malý pilot.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Každý projekt vzniká v porodních bolestech, tím 
větších, čím jde o záležitosti méně tradiční.
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osudové setkání
Lékaři potřebují pro kvalifikovanou aplikaci nových metod nejen znalosti, ale také akupunkturní pomůcky. 
Nejde jen o nákup a dovoz, i když ani to není jednoduché. Číňané si kvalitu střeží a jen tak s někým 
spolupráci nenavazují. Mezi několik málo expertů, kteří dokáží zabezpečit speciální nástroje a další 
potřebné, velmi specializované zdravotnické prostředky s nejvyšší certifikací, je Ing. Wanda Kyralová. 

Akupunktura: 

Máte osobní zkušenost s Tradiční 
čínskou medicínou (TČM) v tom smyslu, 
že jste ji někdy využila jako pacient?
Poprvé jsem se osobně setkala s TČM – 
konkrétně akupunkturou před 25 lety, a 
to se mi stalo  osudným  pro celý můj další 
život. Od roku 1980 jsem i s malou dcerou 
trávila čas střídavě v Praze a Münsteru, 
kdy jsem manželovi vedla administrativu 
při jeho práci pro německou firmu. Po 10 
letech mne však jako absolventku VŠE 
se znalostmi několika cizích jazyků lákaly 
nové možnosti podnikání, které se u nás 
v té době otevřely. Podnik zahraničního 
obchodu dovážející auta, kde jsem dříve 
pracovala, navíc  zanikl, a tak jsem se 
rozhlížela, kudy kam…
Na podzim roku 1990 mi kamarádka 
sjednala návštěvu u známého pražského 
akupunkturisty, pod jehož rukama jsem 
během 3 měsíců nejen zhubla 16 kg, ale 

dostala se i do úžasné fyzické a psychické 
kondice. Pan doktor si postěžoval, že 
na českém trhu chybí jednorázové 
akupunkturní jehly, a tak jsem v Německu 
(podle katalogu firem se zdravotnickými 
potřebami) zcela náhodně vybrala 
a zkontaktovala pobočku japonské firmy 
SEIRIN s jediným záměrem – obstarat pár 
kvalitních akupunkturních jehliček jako 
dárek pro svého lékaře. 
Obchodní ředitel firmy SEIRIN však zajásal, 
že prý se v Československu již léta marně 
snaží získat solidního distributora, jelikož 
jehly SEIRIN t.č. nabízel ve svém volném 
čase a jen z osobního přátelství jeden 
český zástupce známé americké firmy 
na silniční stroje… Pan ředitel si však můj 
ryze osobní zájem vyložil v širším měřítku, 
přijel ihned do Prahy a přivezl mi vzorky 
jednorázových akupunkturních jehel 
s barevnými plastikovými držátky, kterými 

firma SEIRIN tehdy prý zásobovala až 
90 % světového trhu. 
Získané vzorky jsem na radu svého 
lékaře nabídla i paní prof. MUDr. Miladě 
Barešové, jejímž odborným vedením 
prošly stovky současných i budoucích 
akupunkturistů. Jen pár dnů poté se 
konala Konference České lékařské 
akupunkturní společnosti v Hradci 
Králové, která se běžně koná jednou 
za 2 roky. Nabídla jsem paní profesorce 
odvoz a cestou jsem se dověděla spoustu 
zajímavostí o životě akupunkturistů v 
Čechách a o dosud neexistujícím trhu 
s jehlami a pomůckami.
V koutku konferenčního sálu jsem pak 
nesměle vystavila těch pár „seirinek“, 
se kterými mi však slovutní přítomní 
akupunkturisté málem utrhli i ruce. 
Aniž bych měla sebemenší úmysl se do 
této problematiky nějak hlouběji ponořit, 
„můj osud“ to v Hradci Králové rozhodl 
za mne, za což mu denně skládám díky 
a snažím se jej, ale zejména ty mezitím již 
taky „mé “ akupunkturisty – nezklamat. 
S plnou vervou jsem si tedy zmapovala 
další dodavatele akupunkturních 
pomůcek v Evropě a všechny je postupně 
navštívila. V norském městě Bodoe za 
polárním kruhem jsem našla skvělou firmu 
dodávající čínské akupunkturní jehly, ale 
i japonské magnety a moxu na prohřívání 
akupunkturních bodů, v Německu pak 
několik dalších firem s kvalitními jehlami 
a pomůckami.
Založila jsem si s. r. o. a zvolila formu 
zásilkové firmy, kterou jsme za vydatné 
pomoci mé dcery Vandy za 25 let vypiplaly 
až na „dvorního dodavatele“ převážné 
většiny lékařů-akupunkturistů v 
Čechách i na Slovensku. A vše začalo 
jednou nevinnou návštěvou ordinace 
akupunktury…  
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Dovážíte speciální zdravotnické 
prostředky.  Jací jsou Číňané jako 
obchodníci?
Vzhledem k platné legislativě pro dovoz 
a distribuci zdravotních prostředků  
pro ČR dovážím akupunkturní 
pomůcky výhradně od exkluzivních 
zastoupení čínských nebo japonských 
výrobců na území EU, kteří své zboží 
nabízejí s nezbytnými CE-certifikáty. 
Aktuálně nakupuji veškerý sortiment 
akupunkturních pomůcek od 7 stálých 
dodavatelů, známých a seriózních 
firem se sídlem v Německu, Francii 
a Španělsku, kde však pracují většinou 
místní lidé.
Spolupráce s jediným „pravým“ 
čínským dodavatelem – firmou CMC 
se sídlem v Amsterdamu – si však 
vážím nejvíce.  Začala před 11 lety, 
tedy v době, kdy obchodní styky 
s Čínou ještě vůbec nebyly v módě, 
jako dnes.  Posuďte sami: Čínskou 
firmu CMC jsem poprvé kontaktovala 
na IV. Evropském kongresu TČM 
(tradiční čínské medicíny) v Praze 
v říjnu 2004, kde moje firma WANK 
rovněž vystavovala. Sortiment CMC 
mne zaujal natolik, že jsem odkoupila 
některé zboží na místě hned po 
skončení kongresu a dohodla si 
s obchodním ředitelem schůzku 
v Amsterdamu, kam jsme s dcerou 
odletěly hned asi za 14 dnů.  
V recepci firmy nám nabídli ubytování 
ve vlastním hotelu ve vedlejším domě, 
přičemž komplex budov firmy CMC 
Tasly Group o velikosti pár desítek 
tisíc m2 zahrnuje rovněž Shenzhou 
Akademii s učebnami, několik 
ordinací čínských lékařů, sídlo vedení 
firmy i veškeré administrativy, sklad 
a distribuci výrobků do celého světa, 
rozsáhlou lékárnu s prodejnou léčivých 
bylin a také obrovskou prodejnu všech 
druhů pomůcek pro akupunkturu 
a další metody TČM. A to vše na 
Geldersekade, jedné z nejrušnějších 
ulic v centru Čínské čtvrti, kde každá 
píď půdy má cenu hroudy zlata velké 
jako koňská hlava… 
Po prvním šoku z tohoto zjištění 
následovala informace, že místo 
obchodního ředitele mne přijme sám 
generální ředitel společnosti, a to asi 
za půl hodiny, namísto sjednaného 
pohovoru na zítřek, na který jsem se 
chtěla večer ještě připravit. 

Pan ředitel – Dr. Zhi Lin Dong – mne 
přijal jen se svou tlumočnicí a přes 
2 hodiny se podrobně vyptával na 
organizaci akupunktury a TČM 
v Česku, na podmínky českých 
akupunkturistů, postoj zdravotních 
pojišťoven, způsob distribuce 
pomůcek, apod. Díky své již 
čtrnáctileté činnosti v tomto oboru se 
mi odpovídalo celkem snadno.
Závěrem našeho jednání mne pan 
Dr. Dong prohlásil za exkluzivního 
distributora akupunkturních jehel 
SHENZHOU a pomůcek (ne bylin 
a čajů, které dováží jiný zástupce) 
pro ČR a SR a udělil mi „doložku 
nejvyšších výhod“, tedy cenové, 
dodací a platební podmínky stejné, 
jaké mají jeho největší odběratelé, 
bez ohledu na objem zboží, který 
kdy budu nakupovat. Vypotácela 
jsem se do hotelového pokoje a 
tam si rychle sedla na židli, když 
mi dcera z dvojité a oboustranně 
potištěné vizitky přečetla, že tento 
skromně působící pan doktor Dong 
je kromě ředitele společnosti CMC 
Tasly Group – t.č. největší společnosti 
v Evropě zaměřené na léčbu, výuku a 
komeční činnost v oblasti TČM, rovněž 
prezident Asociace TČM v Nizozemsku,  
prezident Panevropské Federace 
Společností TČM, viceprezident 
Světové Federace Společností Čínské 
Medicíny.
Další návštěvy a jednání v Amsterdamu 
jsme s dcerou absolvovaly již 

za přítomnosti velmi pohledné 
a sympatické dcery Dr. Donga, slečny 
Yizhen Dong, která je obchodní 
ředitelkou firmy CMC. Tato čínsko-
česká spolupráce, stvrzená bez 
jakéhokoliv zápisu jen zdvořilou 
úklonou a stiskem ruky s panem 
prezidentem Dongem, trvá bez 
sebemenšího problému již 11 let… 
Zvláštní podmínkou je, že akupunkturní 
jehly si v prodejně CMC v Amsterdamu 
smí zakoupit pouze lékař-akupunkturista 
po předložení osobního dokladu. 
Úsměvným paradoxem přitom je, že 
v nejbližším coffee-shopu si člověk 
může legálně koupit třeba marihuanu.  

Má TČM podle Vás budoucnost 
nejen u nás, ale i v Evropě?
Necítím se být kompetentní 
k hlubším úvahám na tohle téma. 
Podle mých poznatků však má TČM 
nejen budoucnost, ale v některých 
evropských zemích je již léta 
daleko provázanější s klasickou 
– tedy „západní“ – medicínou 
k oboustrannému  prospěchu, 
a zejména pak ke konečnému efektu 
pro pacienta. V Německu existují celé 
kliniky TČM a zdravotní pojišťovny 

Dr. Zhi Lin Dong
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Aktuální nabídka  
akupunkturních pomůcek firmy WANK
je tématicky rozdělena do 6 skupin  
podle způsobu použití v metodách  
tradiční čínské medicíny:
• jednorázové akupunkturní jehly klasické pro 

tělovou i ušní akupunkturu zahrnují řadu 
čínských jehel značek SHENZHOU, DOLCE, 
PHOENIX TeWa, Marco Polo i japonské jehly 
SEIRIN v délkách od 10 do 100 mm a balení od 
100 do 1.000 kusů.

• ušní jehličky - „trvalky“ ocelové, pozlacené 
i titanové, zn.  SHENZHOU, SEIRIN, Ener-Qi, 
ASP, NonDolens, Shen Long 

• pomůcky pro akupresuru = japonské magnety 
ACCU-BAND a ELEKIBAN, akupresurní kuličky 
magrainové , pozlacené, titanové a ocelové, 
čínská semínka Vacaria s náplastí, aj. 

• moxa – široká škála čínských produktů 
zn. Green Nature, moxa-doutníky,  
moxa-vlákno, nekouřivé tyčinky a kotoučky 
MOXSAFE, japonská unikátní samohřející 
moxa TAIYO, aj.

• wellness program – speciální masážní 
destičky GuaSha, ušní svíce originál  
HOPI-BIOSUN, akrylové baňky. 

• čínské anatomické modely muže, ženy, 
hlavy, ruky a uší pro humánní akupunkturu, 
akupunkturní modely psa, koně, kočky.

• Nabídka a prodejní ceny jsou průběžně 
aktualizovány buď na www.wank.cz, nebo je 
možno si vyžádat i tištěný katalog s ceníkem.

www.wank.cz

tam dokonce proplácejí pacientům 
úspěšnou léčbu např. akupunkturou 
poté, co předchozí konzervativní léčba 
selhala. 
Nezastupitelnou roli hrají neinvazivní 
diagnostické metody TČM, např. 
pulzní diagnostika, metody EAV 
a další, ke kterým se zoufalí pacienti 
náhodně dostanou až poté, co 
zbytečně absolvovali veškerá dostupná 
a většinou nákladná vyšetření, aby 
nakonec zjistili, že jsou zcela zdraví, 
nebo hypochondři a nezřídka skončí 
jen s doporučením na psychiatrické 
vyšetření… 
Na základě vlastních zkušeností 
s oběma typy lékařské péče se 
domnívám, že největší překážkou 
hlubšího a rychlejšího propojení 
TČM s klasickou medicínou u nás je 
vedle obří byrokracie zejména jakási 
falešná pýcha a přezíravost klasických 

lékařů vůči těm tzv. „alternativním“, 
ačkoliv TČM existuje o pár tisíc let 
déle, než klasická medicína. Dalším 
faktorem je tvrdošíjné lpění na 
zavedených postupech, ačkoliv jsou 
prokazatelně neúčinné, ne-li dokonce 
kontraproduktivní a většina lékařů 
to ví. Mám zde na mysli poněkud 
brutální postupy v onkologii, tedy 
chemoterapii a ozařování, které 
u mnoha pacientů zlikvidují i poslední 
záchvěvy imunitního systému pacienta 
po náročné operaci. Mnohé metody 
TČM jsou naopak zaměřeny právě 
na podporu a obnovu energetického 
potenciálu těla, které pak v sobě samo 
zmobilizuje mechanizmy na „opravu“ 
nerovnováhy způsobené nemocí. 
Ovšem to by za vším nesměly stát 
zájmy z nejnadřazenějších – tedy 
vůbec ne humánní, ale jen a čistě 
ekonomické, v podobě mega-zisků 

megalomanských farma-koncernů 
po celém světě. Na ty je, bohužel, 
i tisíciletá TCM příliš krátká…

Text: redakce
Foto: archiv
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je originál
Každý člověk 

MUDr. Jarmila Zipserová se v současné době věnuje zejména 
práci s dětmi na Neurorehabilitační klinice AXON. Medicínu však 
studovala z mnoha aspektů a jedním z nich byla také tradiční čínská 
medicína – akupresuru paní doktorka na své klinice dokonce využívá 
a zdůrazňuje: aby byla léčba co nejefektivnější, je nutné pacientovi 
nabídnout co nejširší portfolio řešení.

Proč jste se rozhodla kromě klasické 
medicíny studovat také sinobiologii?
Léčba pohybového aparátu má své 
možnosti i ve východních medicínách 
a patří sem jak ájurvéda, tak tradiční 
čínská medicína. V době, kdy jsem se 
o to zajímala, byla jediná možnost, 
jak tento obor studovat, a to přes 
Československou SinoBiologickou 
společnost. 

Co vám studium přineslo?
Po studiu sinobiologie jsem měla 
možnost studovat ještě akupunkturu 
u paní profesorky Barešové. To, co bylo 
na studiu zajímavé, byl osobní kontakt s 
čínskými lékaři, kteří nám přednášeli. Pro 
mě byl velmi zajímavý i filozofický vhled, 
obecně přístup k chorobě z pohledu 
tradiční čínské medicíny. Zajímavý byl 
také přístup k ošetření jednotlivých 
symptomů.

Kde výuka probíhala? Byla 
zajišťována nějakou českou 
univerzitou?
My jsme se přihlásili na kurz, který 
probíhal na Fakultě tělesné výchovy a 
sportu v rámci prezentace sinobiologické 
společnosti.

Váš původní obor je nesmírně 
náročný. Ukázalo vám další studium, 
že čínské metody umožňují odlišný 
a případně efektivnější přístup 
k léčbě a péči?
Já bych neřekla, že efektivnější. Je to 
jedna z možností a dalších cest, jedná 
se o rozšíření portfolia technik. To, že 
nějaké body souvisejí s určitou reakcí, je 
prokázáno. Pro mě se jednalo o možnost 
zvětšení toho portfolia.

Při studiu jste spolupracovala 
s čínskými experty. Dnes máte také 
aktivní kontakty?
Dnes již ne. Pro mě byl hodně zajímavý 
koncept, který  je uznávaný tady v České 
republice, a to v rámci České lékařské 
akupunkturistické společnosti. Mojí 
učitelkou byla, jak jsem říkala, paní 
profesorka Barešová.

To tedy znamená, že to, čemu 
říkáme tradiční čínská medicína, vy 
u svých pacientů nepraktikujete, 
ale využíváte některé dílčí metody 
vhodné k léčbě určitých symptomů...
Celé studium trvalo pět let. Bylo 
rozděleno na tři roky akupunktury 
a další dva roky fytoterapie. Tu jsem už 
ale nestudovala, je to obor vhodnější 
pro praktického lékaře, který má ve své 
působnosti širší záběr.

Když v léčbě využíváte akupunkturu, 
znamená to pokroky a urychlení 
léčby?
Každý člověk je originál. Setkala jsem 
se s několika desítkami lidí, na které 
akupunktura vůbec nezabírala a byli 
rezistentní. Naopak byli pacienti, u nichž 
stačily dvě nebo tři sezení, a úprava 
problému, se kterým přišli, byla poměrně 
rychlá. Nedá se říct, že jen tato terapie je 
nejlepší, je to prostě jedna z možností.

Jak se na vás mohou klienti obracet? 
Potřebují doporučení od lékaře?
Doporučení lékaře de facto nepotřebují, 
jelikož tuto metodu léčby pojišťovna 
nehradí. Pravdou ale je, že momentálně 
se na 80 procent věnuji dětem na 
Neurorehabilitační klinice AXON, je to 
pro mě tedy spíše okrajová činnost.

Dospělejší pacienti k vám ale také 
chodí?
Chodili ke mně, ale momentálně jsem 
plně nasazena tady na klinice. Zde 
využíváme rehabilitaci, ale samozřejmě 
také akupresuru. Akupresurní body jsou 
důležité ke stimulaci při terapii.

Co je podle vás nejlepší cestou 
k tomu, aby péče o vaše pacienty 
byla optimální a úměrně dnešním 
znalostem a podmínkám efektivní?
To, co je podle mého názoru vždycky 
nejdůležitější, je vyšetření pacienta 
včetně podrobné anamnézy, abychom si 
o stavu a příčině udělali co nejpečlivější 
obrázek. Podle toho je pak nutné 
s pacientem pracovat a nabídnout mu ty 
nejlepší a nejefektivnější způsoby terapie.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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stezkou nebeskou
Možná by o té cestě nejpoutavěji vyprávěl Marco Polo, možná poutníci, kteří nedošli a jejich duše bloudí 
dosud někde pod nebesy. Čína odedávna vábila tajemností, mýty, obrazem představ magických i surově 
krutých. Přišly odtamtud k nám a do celého světa věci i příběhy, zkušenosti, rady. Mozaika? Kaleidoskop? 
Útržky a střípky? Spíš paměť tisíciletíi, ne jen tušená, ale zachovalá, zachovaná a zhmotněná.

Do Říše Středu 

Jedna z nejlidnatějších zemí na 
světě je trochu jako samostatný 
kontinent. Zvenčí se zdá možná 
celistvá a nepřístupná, uvnitř je 
složená z rozdílných a vzdálených 
krajů, etnik i podnebí. Pouště a moře. 
Hory a stepi. Skály a vinicečajové 
plantáže. Rýžová pole a říční lidé.
Odkaz civilizační má nesmírně mnoho 
podob. Příběhy císařských dynastií, 
nájezdů, krveprolití a válek. Stavby, 
ohromující smyslem i nepochopitelnou 
příčinou vzniku. Dlouhá zeď, prý 
odraz stezky nebeské u nás na Zemi, 
terakotová armáda mužů navěky 
neochvějných… A nejmodernější 
rychlovlaky, dálnice, mrakodrapy, 
smog, kalné řeky a jiné projevy 
civilizace.
To všechno můžete prožít na vlastní 
smysly. I když se vydáte především 
za poznáním tradičních čínských 
léčebných metod, můžete přijít prostě 
na chuť celé Číně.

Nejen medicína po čínsku
Psychické stresy je prý dobré léčit 
cestováním. Cestu za poznáním 
tisíciletých metod si můžete obohatit 
i vlastními zážitky a informacemi. 
Tradiční čínská medicína sice u nás 
má první záchytné body a odborný 
dozor - není však nad to získat první 
poznatky na místě! A to není třeba 
hned se zapsat jako student TCM 

v Šanghaji. Okouknout zem a kraj, 
města a vesnice, lidi a historii, to je 
správný úvod do studia a tématu. 
Nebo nového oboru.
Pokud se vypravíte na dovolenou, 
studijní nebo poznávací cestu, 
nechte se určitě provázet odborníky 
a zkušenými průvodci, kteří zem 
a prostředí znají. Třeba ze zkušené 
a zavedené cestovní kanceláře CHINA 
TOURS.

Téma? Tak třeba jídlo
Zájezd může mít, pokud si vyberete 
tohoto partnera, zajímavé hlavní téma. 
Chcete-li zažít, jak vaří v Číně, spojíte 
to překvapivě snadno s informacemi 
o tradiční medicíně.

Neuvěřitelně pestrou a vynikající 
čínskou kuchyni není třeba dlouze 
představovat. Jak používané suroviny, 
tak způsoby přípravy jídla odpovídají 
pravidlům tradiční čínské medicíny 
(TCM), a jídlo je v jistém slova smyslu 
považováno za lék.
Co je pro jídlo podstatné?
1) Vyvážená skladba pokrmů – Číňané 
při výběru jídel servírovaných na 
kulatém stolu (kde jej společně pojídá 
celá rodina, skupina přátel, kolegů 
či obchodních partnerů) vždy dbají 
na vyváženost. Znamená to, že jídlo 
musí obsahovat vše: rýži (v některých 
regionech nudle či jinou přílohu 
z pšeničné mouky), několik druhů 
masa včetně ryb, velké množství 
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zeleniny, polévku (nejčastěji vývar), 
pokrmy ze sóji (obvykle sojový tvaroh 
zvaný tou-fu), načež se místo dezertu 
podává ovoce. K jídlu se popíjí čaj, 
podle regionálních zvyklostí buďto 
zelený, nebo květinový.

2) Vyvážené chuti – i chuť jednotlivých 
pokrmů má být v harmonii, nikoliv 
výrazná. To znamená, že převažuje 
chuť jemná, slano-sladká, kyselo-
sladká, kyselo-pálivá, případně 
jemně hořká. Výjimkou jsou oblasti, 
kde je v oblibě pálivé jídlo, zejména 
v Sichuanu (S´-čchuanu / Sečuánu), 

kde ovšem obliba konzumace velice 
pálivých pokrmů souvisí s tamějším 
klimatem.

3) Pokojová teplota pokrmů – žádné 
jídlo ani nápoje se nekonzumují 
studené či chlazené, nýbrž mají mít 
pokojovou teplotu, aby nenarušovaly 
optimální teplotu lidského těla. Proto 
cizince možná překvapí, že se i v létě 
konzumují teplá jídla a teplý zelený 
čaj. Ten ovšem proto, že dle čínské 
medicíny tělo osvěžuje a chladí.

4) Výběr podle vlivu na tělo – každý 
Číňan již od malička zná účinky 
jednotlivých potravin na lidské tělo, 
zejména které potraviny tělo zahřívají, 
ochlazují, jsou neutrální, stimulují, 
uklidňují či otupují, mají vliv na funkci 
jednotlivých orgánů v těle atd. Při 
výběru potravin a jídla, ať již doma či 
v  restauraci, se pak těmito obecnými 
pravidly řídí. Znamená to například, že 
v zimě se konzumuje více masových 
vývarů obohacených směsí zahřívacích 
bylinek, zatímco v létě má být strava 
lehčí.

5) Základem většiny pokrmů je česnek 
společně se zázvorem.
Netřeba dodávat, že mnoho potravin 
a přísad do čínských jídel je dle 

SPECIALISTA NA ČÍNU

• Kompletně pro Vás připravíme poznávací i relaxační program v téměř jakékoli 
asijské zemi.

• Máme dlouholeté zkušenosti a dobře rozumíme současným firemním požadavkům 
i obchodnímu prostředí.

• Pomůžeme Vám již při formování Vašich představ – začleňte nás do svého 
plánování hned v počátku!

• Máte-li už nyní jasno, kam a jak se chcete vydat, využijte přímo naše služby!

CHINA TOURS

www.chinatours.cz

China Tours, s. r. o.
Vítězné náměstí 577/2, 160 00 Praha 6-Dejvice
Telefon: +420 222 958 203-4, mobil: +420 731 440 070 
E-mail: info@chinatours.cz

poznatků nejmodernějších výzkumů 
považováno za velice zdravé a účinné 
v boji proti civilizačním chorobám – 
zejména zelený čaj, kustovnice čínská, 
česnek, zázvor, hořké okurky, čínské 
zelí, bílá ředkev, ženšen a další čínské 
bylinky.
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inconsensio

Pojišťovna VZP 
partner pro cizince i zdravotníky
Rozšířené TÉMA květnového vydání je zaměřené i na 
možnosti spolupráce s čínskými lékaři a zdravotnickými 
experty. Tradiční čínská medicína by mohla vstoupit do 
systému zdravotní péče. Je to příležitost představit nabídku 
Pojišťovny VZP, o které se dá bez nadsázky říct, že je 
ideálním partnerem pro cizince i domácí lékaře. Potvzuje to 
Otakar Mareš, zástupce obchodní a marketingové ředitelky 
PVZP.

„Zdravotní pojištění cizinců 
byl vlastně náš první produkt, kvůli 
němu jsme vznikli. Naše nabídka 
tak znamená opravdovou pomoc 
v případě nouze. Jsme v oboru na 
trhu nejdéle, a proto náš tým má 
opravdové zkušenosti s potřebami 
cizinců. Jelikož jsme dceřinou 
společností největší zdravotní 
pojišťovny, hodně se zaměřujeme 
i na potřeby českých lékařů 
a zdravotnických zařízení,“  
vysvětluje Otakar Mareš z PVZP. 

Proč by si cizinec měl vybrat 
právě PVZP? Nejste přece na 
trhu jediní, kdo nabízí zdravotní 
pojištění cizinců...
V Česku existuje poměrně velká 
konkurence, a tak je dobré výběru 
pojišťovny věnovat pečlivou 
pozornost. Zdravotní pojištění 
nemá být pouhým papírem pro 
cizineckou policii, ale je důležitým 

předpokladem k ochraně  vaší 
osoby a vašich financí v případě 
nemoci či úrazu. Máte představu, 
kolik zaplatíte za sádru, pokud si 
zlomíte nohu, jaká je cena ošetření 
v případě, že vás rozbolí zuby nebo 
kolik se účtuje za akutní lůžko 
v případě jakékoli náhlé ztráty 
vědomí? Částky za tuto péči se 
pohybují v desítkách či stovkách 
tisíc, ale i v milionech korun.

O nutnosti zdravotního pojištění 
není sporu, ale v čem se lišíte od 
konkurence?
Odpověď je jednoduchá, nikde jinde 
takovou péči nezískáte! Právě na 
základě dlouholetých zkušeností 
s potřebami cizinců poskytujeme 
komplexní zdravotní pojištění 
cizinců Exclusive, které jako jediné 
odpovídá svým rozsahem veřejnému 
zdravotnímu pojištění. Limit na jednu 
pojistnou událost je u této varianty 
pojištění zvýšený na 3 miliony korun 

Otakar Mareš
V Pojišťovně VZP pracuje od roku 
2008, letos se stal zástupcem 
obchodní a marketingové 
ředitelky. Začínal na pozici 
odborného referenta, později 
pracoval jako regionální vedoucí. 
Studoval 1. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy, v současné 
době studuje Vysokou školu 
finanční a správní.
Má všestranné zájmy, mezi něž 
patří sport (lyžování, kolo), četba, 
divadlo, hudba a kultura obecně 
a také historie.
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s možností připojistit si úhradu 
nákladů za porod a poporodní péči 
o novorozence. Klíčovým benefitem 
je také skutečnost, že pojištění se 
vztahuje i na onemocnění vzniklá 
před počátkem pojištění, což nekryje 
žádný jiný produkt na trhu. 

Kde všude se o zahraničního 
klienta postarají, pokud bude 
potřebovat lékaře?
Spolupracujeme s největší sítí 4800 
zdravotnických zařízení včetně 
přímého napojení na nemocnice. 

Řada klientů nedostala do ruky 
ani pojistnou smlouvu, přitom za 
pojištění zaplatila.

Možná rozhodovala lepší cena?
Každého samozřejmě zajímá 
„dobrá“ cena. Klient bohužel často 
vůbec neví, co za pojištění si kupuje. 
Konkurence prodává pojištění za 4-6 
tisíc korun. Za tuto cenu ale nelze 
koupit pojistnou smlouvu s kvalitním 
krytím. Za tuto cenu si klient kupuje 
pouze drahý papír. „Levné pojistky“ 
jsou tak často bezcenné.

Je dobré být velmi ostražitý při výběru správné pojišťovny. 
Víte, že existují stovky případů, kdy klient ani nebyl 
seznámen s pojistnými podmínkami, natož s rozsahem 
pojistného krytí? 

Pojišťovna VZP, a. s.
Pojišťovna VZP, a. s. je univerzální 
neživotní pojišťovna. Od roku 
1994 byla součástí VZP ČR, 
po vstupu Česka do Evropské 
unie v roce 2004 působí 
samostatně. Poskytuje cestovní 
pojištění, pojištění majetku 
a odpovědnosti, občanů, 
podnikatelů, zdravotnických 
zařízení, pojištění profesní 
odpovědnosti a majetku lékařů 
a farmaceutů, pojištění běžné 
občanské odpovědnosti, úrazové 
pojištění, komerční zdravotní 
pojištění cizinců a další pojistné 
produkty. Jediným akcionářem je 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky. V roce 2014 
dosáhla předpisu pojistného ve 
výši 394,47 mil. Kč, v dubnu 
2015 navýšila základní kapitál na 
284 mil. Kč. 

Kontakty:
Ke Štvanici 656/3,  
186 00  Praha 8
infolinka: (+420) 233 006 311
e-mail: info@pvzp.cz
web: www.pvzp.cz
facebook: www.facebook.com/
RiskujteJenZazitky

Rozsáhlá síť zdravotnických zařízení 
znamená to, že vám poskytneme 
lékařskou  péči,  ať se pohybujete 
v kterékoli části republiky. Navíc 
součástí pojištění Exclusive je VIP 
telefonní asistenční služba zajišťující 
přijetí ve zdravotnickém zařízení 
v přesně stanoveném termínu 
a komunikující v několika světových 
jazycích 24 hodin denně. Cizinec tak 
nemusí nic složitě zjišťovat. 
Výhodou pojištění Exclusive je i to, 
že hradí veškerou zdravotní péči 
poskytnutou klientovi v jakémkoli 
zdravotnickém zařízení – znamená 
tak pro klienta jistotu, že ze strany 
pojišťovny nebude v žádném případě 
zamítnuto pojistné plnění a náklady 
na ošetření nebudou přičteny k tíži 
klienta.

Proč by se cizinec nemohl 
rozhodnout pro konkurenci?
Ale samozřejmě, v tom mu nic 
nebrání. Je ale dobré být velmi 
ostražitý při výběru správné 
pojišťovny. Víte, že existují stovky 
případů, kdy klient ani nebyl 
seznámen s pojistnými podmínkami, 
natož s rozsahem pojistného krytí? 

Na začátku rozhovoru jste říkal, 
že se zaměřujete i na česká 
zdravotnická zařízení. Co jim 
nabízíte a s kým spolupracujete?
Naším cílem je být důvěryhodným 
partnerem pro zdravotnická 
zařízení i pro lékaře. Nechceme být 
pouze pojišťovnou, ale partnerem 
každého pojištěného klienta. Už 
nyní spolupracujeme s významnými 
nemocnicemi, jako je například 
Nemocnice Na Bulovce, Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady či 
nemocnice ve Frýdlantu nebo ve 
Slaném. Podmínky domlouváme 
s každou nemocnicí individuálně, 
určitě ale dokážeme najít společnou 
řeč.

Jsou pro vás zajímavým klientem 
i samotní lékaři?
Rozhodně ano! Jsou pro nás 
důležitými klienty, o které máme 
také velký zájem. V dubnu 
jsme pro ně dokonce zřídili 
speciální internetovou stránku 
odpovědnostlékaře.cz, kam bychom 
postupně chtěli přidávat cenné rady 
a informace. Lékařům nabízíme 
jak pojištění profesní odpovědnosti 

lékaře, tak pojištění majetku 
a odpovědnosti poskytující ochranu 
majetku v hodnotě až 100 milionů 
korun. Chápeme, že každý lékař 
má jiné potřeby a proto tento typ 
pojištění sjednáváme na míru podle 
individuálních potřeb každého 
klienta.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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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.
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Poliklinika Ostrava 
má nový fokometr
K měření brýlového skla 
i dioptrických čoček slouží 
v POLIKLINICE AGEL Ostrava 
(naproti kinu Vesmír) nový 
fokometr. Automatický přístroj 
pomáhá určit míru stávající 
korekce na brýlích či čočkách 
a v kombinaci s očním vyšetřením 
prozrazuje, zda pacientovi 
stačí současné dioptrie, nebo 
je potřeba míru korekce zraku 
změnit.

Nový fokometr nahradil zastaralý 
model, který na oční ambulanci 
sloužil takřka půl století. Nový přístroj 
nabízí přesnější, dokonalejší a rychlejší 
diagnostiku brýlových skel.

Nový fokometr umožňuje  
automaticky změřit dioptrickou 
hodnotu vloženého skla, a to 
nejen u brýlí  jednoduchých, ale 
také  bifokálních, multifokálních 
a dokonce prizmatických. „Díky 
tomu lze v podstatě  okamžitě  
určit aktuální brýlovou korekci a 
následně  dle vyšetření optimální síly 
skel pacientovi poradit, jsou-li jeho 
brýle vyhovující, nebo je třeba je 
upravit či změnit. Zároveň se jedná 
o jeden z nejmodernějších přístrojů, 
který k diagnostice využívá digitální 
obrazovku,“ vysvětluje lékařka oční 
ambulance POLIKLINIKY AGEL Ostrava 
MUDr. Sylva Horáková.
Moderní fokometr pomáhá 
zdravotníkům zajistit vždy odpovídající 
dioptrickou korekci na míru danému 

člověku, což je pro zdravý a jasný 
zrak stěžejní. V mnohých případech 
lze správnými brýlemi zabránit 
bolestem očí či hlavy. „Je známo, že 
zejména senioři důležitost na míru 
předepsaných skel často podceňují 
a nosí například zděděné brýle, 
u kterých ani nevědí, o jaká skla se 
jedná. V tomto případě fokometr 
rovněž může pomoci. Ihned zjistí, kolik 
dioptrií skleněná čočka  má a zda je  
vůbec pro daného pacienta vhodná. 
Sázet na subjektivní pocit  ,vždyť mám 

přece brýle’ se v  tomto případě určitě 
nevyplácí,“ doplňuje oční lékařka.
POLIKLINIKA AGEL Ostrava (naproti 
kinu Vesmír) nabízí komplexní 
preventivní a léčebnou péči, včetně 
pracovně lékařské služby. Jako jedno 
z mála ambulantních zdravotnických 
zařízení je poliklinika akreditována 
Spojenou akreditační komisí České 
republiky, čímž potvrdila, že poskytuje 
kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. 

Text: redakce
Foto: archiv

Nový fokometr umožňuje  automaticky změřit dioptrickou 
hodnotu vloženého skla, a to nejen u brýlí jednoduchých, 
ale také  bifokálních, multifokálních, a dokonce 
prizmatických.

inhospital
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nebojte se, zeptejte se!Pacienti,
Projekt Lepší péče otevírá dialog mezi lékařem a pacientem. Léčba inkontinence, 
kloubních poranění či předcházení podvýživě pacientů jsou témata, o kterých se 
pacienti mohou poradit se svým lékařem a zajímat se o možnosti léčby.

Prevence na prvním místě
Projekt Lepší péče má od začátku 
jasný cíl, a to šíření osvěty a podporu 
dialogu mezi pacienty a lékaři, jehož 
nedílnou součástí je i zaměření 
na prevenci. Ukázkově se to daří 
například v tématu ledviny. „Klademe 
velký důraz na prevenci a zdravý 
životní styl. Připravili jsme deset 
jednoduchých pravidel týkajících se 
zdraví ledvin. Také však konkrétně 

vysvětlujeme, jaký vliv má na zdraví 
pitný režim,“ říká o webu MUDr. 
Lukáš Svoboda z Dialyzačního 
střediska B. Braun Avitum v Nemocnici 
Na Homolce. „Pacienti jsou v dnešní 
době zvyklí hledat informace na 
internetu. Naším cílem je ukázat jim 
nejen nejmodernější metody léčby, 
ale také zmínit možnosti, jak riziko 
onemocnění minimalizovat.“

Přední  čeští odborníci radí
Přední čeští odborníci tak vyzývají 
diváky, aby se za svá onemocnění 
nestyděli, zbytečně se netrápili 
a zeptali se svých lékařů na všechny 
možnosti léčby. Články, videa, 
rozhovory s lékaři, zkušenosti 
pacientů, poradna ale hlavně praktické 
návody pro pacienty jsou k dispozici 
na poradenských stránkách 
www.lepsipece.cz.

informace

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize OPM  |  V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 4 

Tel. +420-271 091 333  |  Fax +420-271 091 312  |  www.bbraun.cz

B. Braun 
 Váš spolehlivý partner v komplexní péči o stomické pacienty

ZELENÁ LINKA 800 331 131
Bezplatné informace v oblastech stomie, inkontinence a hojení ran

Flexima® 3S Flexima® Active Flexima® Flexima® Key Ileo® Gel+

Stomie obecne_3S_215x135_2015-05-18.indd   1 18.5.2015   18:00:12
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www.lepsipece.cz

Čeká vás operace kolena nebo kyčle?

Trápí vás kýla?

Podstoupíte laparoskopii?

Bojíte se stomie?

Zajímá vás, jak správně jíst během nemoci?

Chcete lepší péči o váš zdravotní stav?

NEBOJTE SE, ZEPTEJTE SE

LedvinyInkontinenceHlavní témata Výživa v nemociLaparoskopie StomieKýla Retence močiKlouby

Lepší Péče
Nová témata na portále 

Praktický průvodce operací 
kyčelního a kolenního kloubu
Téma klouby je určeno pacientům, 
kteří se připravují na operaci kolenního 
či kyčelního kloubu. Brožury dostupné 
v ambulancích ortopedů najdou na 
webových stránkách v elektronické 
podobě. O jednotlivých výkonech 
hovoří lékaři na videích a srozumitelné 
texty připraví pacienty na zákrok i na 
rekonvalescenci a následnou úpravu 
životní stylu. Pacienti se mohou 
seznámit i s výhodami operační 
techniky a dostanou odpovědi na 
nejčastější otázky.   

Vše o kýle a její léčbě
Novým tématem jsou kýly. Toto téma 
přináší praktické návody pro pacienty 

před operací, pacienty operované 
i pro ty, kdo kýlou trpí a zajímají 
se o možnosti léčby. Pacienti zde 
naleznou vysvětlení všech souvislostí 
mezi vznikem kýly, jejím typem 
a možnostmi jejího operačního řešení. 
V neposlední řadě se zde apeluje na 
každého, kdo operaci kýly odkládá.

Lepší péče i pro pacienty se 
vzácným onemocněním
Kromě nemocí, které trápí poměrně 
velkou část populace, jako je například 
artróza, inkontinence, ledvinová 
onemocnění nebo již zmiňovaná kýla, 
jsou na webu přehledně zpracována 
i témata velmi specifická, týkající 
se malého počtu pacientů. Jako 
příklad uveďme domácí parenterální 

výživu, která je součástí rozsáhlejší 
sekce o výživě klinické. Téma je 
pravidelně aktualizováno a návštěvníci 
stránek získávají přehled o tom, co 
pacientům s domácí parenterální 
výživou může usnadnit jejich život. 
Současně jsou doplňovány odkazy 
mapující problematiku jejich diagnózy 
v médiích a přinášející pohled z jiné 
strany. Portál se také věnuje změnám 
legislativy. Informoval například 
o tom, že od ledna letošního roku 
hradí veškeré pomůcky pro mobilní 
parenterální výživu zdravotní 
pojišťovna. Pro některé pacienty 
může být tato informace nová, 
přitom mobilní pumpa znamená 
neuvěřitelnou změnu kvality jejich 
každodenního života. 

Součástí projektu Lepší péče je osvětový web www.lepsipece.cz, kde najdete rozhovory 
s lékaři, zkušenosti pacientů, poradnu a další informace k daným onemocněním či 
zdravotním problémům.
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Simulační medicína 
předchází chybám
Vyzkoušet si nečekané krizové situace, které mohou 
nastat ve vztahu s pacientem, s jeho příbuznými či přímo 
v pracovním kolektivu a učit se z chyb bez rizika nevratných 
důsledků. To je podstata simulačního vzdělávání, které ve 
světě dostává stále více zelenou a o němž jsme hovořili 
v rámci 1. České multidisciplinární simulační konference 
v Brně s Jaqueline J. Arnold. 

Jaqueline J. Arnold vede 
Multidisciplinární simulační 
centrum na Cleveland Clinic 
v Abú Dhabí ve Spojených 
arabských emirátech a patří 
k předním světovým expertům 
na simulační vzdělávání ve 
zdravotnictví. 

Důležitou součástí simulací 
je komunikace mezi 
zdravotníkem a pacientem. 
Jak se tato komunikace v 
posledních letech vyvíjí?  
Co je největším problémem  
této vzájemné komunikace?
Klasicky se tradiční medicína učí 
přímo na pacientech. Logicky 
se tedy s mnoha situacemi 
zdravotníci setkávají poprvé až 
ve chvíli, kdy je mají řešit. To 
přináší značný stres i velké riziko 
chyb, které mohou být pro vztah 
s pacientem fatální.  V zahraniční 
jsou proto simulace běžnou 
součástí vzdělávání pracovníků. V 
Česku jde však stále o novinku, 

která se teprve rozvíjí, a to 
především v Simulačním centru 
SICE v rámci Fakultní nemocnice u 
sv. Anny a Mezinárodního centra 
klinického výzkumu v Brně. 
Školení komunikace zdravotníků 
považuji opravdu za důležité 
a myslím, že by všichni měli projít 
alespoň základním tréninkem 
složitých událostí, které mohou 
v oblasti zdravotní péče nastat. 
Jedním z příkladů je například 
sdělování špatných zpráv, kdy 
je velmi důležité, aby je členové 
rodiny správně přijali. 

Jakou roli hraje simulace 
na vysokých školách,  
jak taková výuka vypadá?
Trénink studentů považuji za 
absolutně nezbytný. Studenti 
medicíny a zdravotnických 
škol se často vzdělávají ve 
spoustě užitečných a důležitých 
dovedností, ale neučí se, jak 
mluvit s pacientem. Často jde 
i o tak základní věci, jako vejít do 
pokoje a pacientovi se představit. 

Ten, kdo to nikdy dříve nedělal, se 
může takového kontaktu i bát, na 
tom není nic divného. Podle mne 
je tedy velmi důležité umožnit 
studentům získat zkušenosti, aby 
získali jistotu, že říkají věci správně 
a tak, aby se pacient cítil během 
poskytované péče pohodlně 
a v bezpečí.

Jak do takového procesu 
vstupuje pedagog?
V posledních deseti letech jsou 
kurzy komunikace v rámci studia 
čím dál tím častější. Dokonce 
někde začíná být integrována i do 
osnov. Při výuce je velmi důležité 
dobře nachystat celou scénu 
simulace a vytvořit mezi studenty 
prostředí psychologického 
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bezpečí. Než začneme, strávím se studenty 
15 až 20 minut a upřímně s nimi hovořím 
o limitech simulace, proč se jí účastní a co 
zde budou dělat. Zároveň jim ale neříkám 
všechny detaily, protože chci zachovat element 
překvapení. 
Komunikační dovednosti si studenti mohou 
vyzkoušet v bezpečném prostředí za pomoci 
profesionálních herců, kteří představují 
pacienty. Tak se mohou nejlépe naučit, jak vše 
dělat správně a s klidem. Ze všeho pořizujeme 
video, mnohdy teprve, když studenti či již 
hotoví lékaři vidí sami sebe na videu, uvědomují 
si, jak s pacientem zacházeli a jaký to mělo 
dopad. A společně to pak můžeme rozebrat, 
najít důvody a snažit se to změnit. To však bez 
zpětné vazby není možné. 

Jak myšlenka simulační medicíny vznikla 
a jak se daří ji prosazovat? 
Základem mojí práce je Experimental learning 
cycles (Kruhy experimentálního učení), kterou 
vytvořili Chris Argyris a Donald Schön v rámci 
teorie akční vědy.  Lidé poskytující zdravotní 
péči často mluví o tom, co dělají, ale když 
pak vidíme tu teorii, o které hovoří, v praxi, je 
v tom jasný rozdíl. V této souvislosti je jedním 
z opravdových přínosů simulace debriefing, 
tedy poskytnutí zpětné vazby, která jim 
umožňuje tento rozdíl setřít. 

Co je hlavní výhodou simulační medicíny?
Simulační vzdělávání poskytuje jedinečnou 
možnost, aby se zdravotníci neučili na 
pacientech, ale přicházeli za nimi již dobře 
připraveni, protože si vše již mohli vyzkoušet 
dříve. Na rozdíl od skutečnosti, v simulacích lze 
jednu konkrétní situaci opakovat mnohokrát 
a za stejných podmínek, aniž by hrozilo pro 
pacienta jakékoli riziko újmy. Je dokonce 
možné natrénovat i chvíle, kdy dojde k 
neočekávané chybě, kterou je nutné okamžitě 
řešit. V simulacích se učíme nejen to, jak tuto 
chybu zvládnout, ale také, jak ji včas rozeznat, 
jak na ni vhodně reagovat i jak jí předejít. Do 
praxe tak zdravotníci mohou přijít již vybaveni 
znalostmi a zkušenostmi, které by jinak v dosud 
tradičním systému vzdělávání teprve získávali. 

V jakých oborech má simulační medicína 
uplatnění?
V jakýchkoli. Trénovat je možné krize, jaké 

s sebou přinášejí hromadné havárie či útoky teroristů, 
ale také zdánlivé drobnosti, jako jsou setkání s příliš 
aktivním pacientem nebo hlučným příbuzenstvem. Avšak 
dovednosti získané v simulačním vzdělávání nejsou 
omezeny jen na vzdělávání lékařů a sester ve vztahu 
s pacienty, dají se použít i jinde, například u záchranářů, 
policistů apod. Důležitá je rovněž v rámci samotných 
pracovních kolektivů. Zažila jsem už množství pracovních 
porad, které neprobíhaly dobře. Problémy se posouvaly 
do osobní roviny, což nebývá příjemné. Proto jsem 
zastáncem provádění simulací cílených na to, jak mít 
produktivní meetingy. Jestliže se ve chvíli, kdy spolu lidé 
nesouhlasí, do komunikace přimíchávají osobní přístupy 
a emoce, díky čemuž nakonec nedojde k žádnému řešení, 
jde o promarněný čas. Koneckonců tito lidé jsou tým, ať 
už jsou na poradě nebo se starají o pacienta.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Lékaři bez hranic, Zdravotnický běh i Cesta domů
Letošní pražské běhání
Magazín Hospital IN již tradičně sledoval výkony běžců na dvou velkých pražských 
akcích – Sportisimo ½ Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha. Opět to nebylo 
jen o nejlepších časech a sportovních výkonech, ale zejména o překonávání sama sebe, 
radosti z pohybu a z možnosti pomáhat sportem.

Břehy Vltavy byly plné běžců. A všichni se shodují: „Stálo to za to!“
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Běželo se i za občanské sdružení Cesta 
domů, byli to právníci z advokátní 

kanceláře Kliner Koberová Poliaková. 
Lucie Poliaková maraton zvládla 

v čase 4 hodiny a 37 minut, mužská 
část týmu Albert a Jakub doběhli 

s časy 3:47 a 3:58.

Do série běhů Runczech se opět 
zapojili Lékaři bez hranic. Běžci 
je mohli podpořit nákupem 
registrace, do veřejné sbírky na 
podporu krizových projektů po 
celém světě tak účastníci přispěli 
celkovou částkou 128 000 Kč. Ve 
zdravotnickém běhu Sportissimo 
1/2 Maratonu Lékaře bez hranic 
reprezentovala štafeta složená ze 
spolupracovníků organizace. Dosáhla 
báječného času pod 2 hodiny. 
118 běžců Lékařů bez hranic ukázalo, 
že je možné spojit vlastní zážitek 
z běhu s pomocí lidem v nouzi.

Zdravotnického běhu se již tradičně zúčastnili lékaři z Fakultní nemocnice Motol. 
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (vlevo), uběhl svou část maratonské štafety 

za 00:57:49. Nemohl chybět prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (vpravo). Štafeta mu 
trvala 01:02:13. Oba se vyfotili se zakladatelem běhů Runczech Carlem Capalbem.

Ve Zdravotnickém běhu zvítězil 
Miroslav Bažant. „Běželo se 
mi báječně jako vždy do 36. 

kilometru, kde přede mnou stála 
,zeď, kterou bylo třeba přelézt‘. 

A cílová rovinka v Pařížské? 
Mlhavý opar v hlavě, těsně před 
pádem do bezvědomí, 15 minut 

po doběhnutí v absolutní bolesti, 
kdy člověk není schopen ničeho... 

Takže jsem spokojený, neboť 
rezervy je nutno zcela vyčerpat. 
Je to můj třetí maraton, minulé 

ročníky jsem byl vždy na druhém 
místě. Příští rok určitě běžím 
znovu a chtěl bych atakovat 

hranici 2:45:00,” říká.

Lékaři bez hranic byli úspěšní 
i na Volkswagen Maratonu Praha 
– Tomáš Šebek, který zachraňuje 
životy na zahraničních misích, 
zvládl náročnou trasu pod čtyři 
hodiny.
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Co číst v nemocnici
Dlouhé dny, které pacient stráví na lůžku v nemocnici, nebo třeba hodiny 
strávené čekáním na návštěvu či kontrolu je možné zpříjemnit nejen 
čtením magazínu Hospital IN, ale také knihou. Rozhodli jsme se proto 
přinášet v každém čísle tipy na zajímavé novinky našich nakladatelství 
tak, aby si vybral opravdu každý.

Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili 
s existencí československého státu od samého počátku. Někteří však 

ano: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, František 
Schwarzenberg, Maximilian E. Lobkowicz a Jindřich Kolowrat-Krakowský. 

Ať už ve sféře světské nebo duchovní, na poli žurnalistiky, politiky, 
diplomacie či kněžské služby směřovala jejich činnost k podpoře 

Československé republiky a posilování jejího liberálně demokratického 
systému. Právě tato identifikace je přivedla jak do střetu s nacistickým 

režimem, tak posléze s komunistickou mocí. Čtení pro všechny zájemce 
o historii 20. století. Cena: 251 Kč.

www.nln.cz

ZDENěK HAZDRA:  
ŠLECHTA VE SLUžBáCH MASARYKOVY REPUBLiKY 

Dnes již kultovní autor britsko-indického původu Salman Rushdie byl 
nucen strávit 15 let v neustálém strachu a na útěku poté, co jej v roce 
1989 íránský ajatolláh Chomejní odsoudil k smrti za údajnou urážku 
islámu v románu Satanské verše. Ten letos poprvé vychází v oficiálním 
českém překladu. Začíná ve chvíli, kdy letoun indických aerolinií na lince 
z Bombaje do Londýna exploduje při teroristickém útoku. Výbuch i pád 
z výšky téměř devíti kilometrů jako zázrakem přežijí indičtí herci Džibríl 
Farišta a Saládín Čamča, tím však jejich podivuhodný příběh nekončí. 
Překvapivá fyzická proměna, kterou oba projdou, i jejich další dramatické 
osudy ukazují, že byli vybráni, aby sehráli roli ve věčném zápasu mezi 
dobrem a zlem – ale kým vlastně? A na které straně kdo z nich stojí?
Prodává se za 359 Kč.
www.paseka.cz

SALMAN RUSHDiE: SATANSKé VERŠE
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GREEN SCUM: NUSELSKEJ PUNK 

Krátké povídky z pražských Nuslí spojuje osoba vypravěče a místo, 
kde se odehrávají – zejména v hospodě. Autor s pseudonymem 

Green Scum tvrdí, že většinu příběhů sám zažil, nebo se staly 
jeho přátelům. Mnohdy humorné, zároveň však stále tak trochu 

smutné osudy místních štamgastů jsou vyprávěny s lehkostí, černým 
humorem a nadsázkou spolu s neuvěřitelně přesně vystihnutou 

mluvou hlavních protagonistů. 
Knihu koupíte za cenu 171 Kč.

www.paseka.cz

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. 
Nejedná se o žádnou univerzitní přednášku, ale o úvahu plnou 
překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, 

vyprávěných někým, kdo byl celým svým životem spjat jak 
s románem, tak s hudbou, těmito dvěma uměními, která patří 

Evropě více než kterákoli jiná, protože právě ona Evropu vytvořila. 
Za knihu Zrazené testamenty – zníž pocházejí obě části této knížky 

– byla Kunderovi v roce 1996 udělena cena americké Společnosti 
hudebních skladatelů. Cena: 125 Kč.

www.atlantis.cz

MiLAN KUNDERA: O HUDBě A ROMáNU

GüNTER GRASS: LOKáLNí UMRTVENí

Günter Grass v letošním roce zemřel. Jednou z posledních knih, které 
vyšly v češtině, je právě Lokální umrtvení. Zápletka románu spočívá 
na typicky grassovském groteskně-drastickém nápadu: gymnazista 
Scherbaum chce před berlínským hotelem Kempinski veřejně upálit 
svého jezevčíka, aby šokoval a vyburcoval společnost, jejíž svědomí 
je podle něj natolik otupeno („umrtveno“), že neprotestuje ani proti 
upalování lidí napalmem ve vietnamské válce. Jeho učitel Starusch se 
jej snaží od radikálního záměru odvrátit, přestože s žákem v zásadě 
sympatizuje. V naivně radikálních postojích gymnazistů podává Grass 
– jako jeden z prvních levicových intelektuálů (román vyšel v roce 1969) 
– ironickou, pozoruhodně vyváženou analýzu mentality a ideologií, 
z jejichž energie v roce 1968 explodovalo radikální „studentské 
hnutí“: přitaká jeho pohnutkám i cílům, ale jasně se distancuje od jeho 
prostředků, které namnoze vyústily v zaslepený terorismus.
www.paseka.cz
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statečnost
Poctivý život vyžaduje 

Cestovatel Petr Horký je další 
osobností z 1000 statečných, 
kterou magazín Hospital IN 
představuje rozhovorem.
On sám projektu pomáhá se 
stejným nadšením, s jakým 
se vrhá na další expedice 
– a přestože tvrdí, že tolik 
statečnosti zatím prokazovat 
nemusel, odvaha žít a prožívat 
mu rozhodně nechybí.

Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. 
Vzpomenete si, kdy jste ji 
potřeboval nejvíce?
Jakýkoli život vedený poctivě vyžaduje 
jistou dávku statečnosti, ta je potřeba 
skoro denně. Myslím, že je ke mně 
život (alespoň zatím) laskavý a nějakou 
extrémní dávku statečnosti jsem zatím 
prokazovat nemusel. Hlavní je, aby 

člověk nemusel sbírat odvahu podívat 
se sám na sebe ráno do zrcadla 
– myslím obrazně, aby se za sebe 
nestyděl. S tím pohledem á la švihák, 
to naštěstí po ránu u umyvadla už léta 
neposuzuji.

Na jaké místo se chcete podívat, 
zatím se vám to nepovedlo 
a proč?
Tibet, posvátná hora Kailas...
A pochopitelně do Antarktidy, tam 
mne to volá mocným hlasem.

1000 statečných je projekt, který 
nezištně pomáhá těm, kteří to 
nejvíce potřebují. Kdy jste se 
s podobnou pomocí setkal na 
svých cestách?
Když nám předloni na výpravě ve 
Venezuele přišel jeden člen o oko. Bylo 
to docela stranou normálního života, 
den jsme museli jít do nejbližší indiánské 
osady a odtud jsme teprve vysílačkou 
celý další den zkoušeli „ulovit“ nějaké 
malé letadlo, které by letělo kolem 
a pomohlo s transportem k doktorům. 

Na svých cestách naráží Petr Horký nejen na překážky, ale také na 
vstřícnost lidí.
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Nakonec přistál s malou sportovní cessnou takový 
zagroškudla pilot v kšiltovce a kývl, že nás pobere všechny. 
S tím totálně přetíženým strojem pak vzlétl a skutečně nás 
všechny dostal dvouhodinovým letem až k povodí Orinoka 
a k civilizaci. Nabízeli jsme mu tisíc dolarů, což je minimum, 
které se dá za takový let zaplatit (ale byla to naše veškerá 
hotovost, kterou jsme z kapes poskládali – na druhou 
stranu to je pro místní i celoroční příjem!) a ten pilot jen 
potřásl hlavou a odmítl jediný cent. „Byli jste v nouzi, tak 
bylo jasné, že vám pomůžu.“ To je pro mne veliký hrdina, 
a je jedno, že měl možná metr padesát…

Co byste doporučil těm, kteří se chtějí vydat 
na nějakou dlouhou cestu a zatím to nikdy 
neudělali? Co – kromě statečnosti – potřebují?
Tvůrčí přístup k životu. To znamená schopnost přemýšlet 
tady a teď, používat vlastní hlavu a vlastní nápady, nebát 
se je vyzkoušet.

Co byste dělal, kdyby ve vašem životě nehrálo 
zrovna cestování takovou roli? Nebo vás 
to vždycky táhlo někam pryč a nic jiného si 
nedovedete představit?
Maminka si přála, abych byl diplomat, ale to mne 
nelákalo, myslím, že ji to dodneška trošku mrzí. Ještě 
jako student na gymnáziu jsem si ale byl jistý, že budu 
lékař, od malička jsem si to přál. Nicméně měl jsem 
docela vleklý spor s chemikářkou a to mi přehodilo 
výhybku diametrálně jiným směrem – založil jsem kapelu 
a už se můj život rozeběhl po této koleji.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

www.1000statecnych.cz

Petr Horký (*4. února 1973 v Brně) je český 
režisér-dokumentarista, producent, publicista, 
moderátor a cestovatel. Na brněnské 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 
studoval pedagogiku. Jako režisér se prosadil 
zejména v oblasti cestopisných dokumentů, kdy 
se zaměřuje na nejen na samotné cestování, 
ale i na zeměpis, geografii a zahraniční 
kulturu. Na svém kontě má již několik desítek 
dokumentárních filmů. Mimo jiné natáčel 
s Thorem Heyerdahlem, Reinholdem Messnerem, 
Arthurem C. Clarkem nebo Erichem von 
Danikenem. Mezi jeho nejznámější akce patří 
expedice na severní pól, kterou uskutečnil 
společně s polárníkem Miroslavem Jakešem 
v roce 2008 – pól dosáhli dne 12. dubna 2008. 
Dále pak přechod Grónska od východu na 
západ (v  roce 2010 spolu s britskou expedicí). 
V severním teritoriu Malediv vedl expedici Tajné 
vraky, která objevila dvě potopené lodě.

S Miroslavem Zikmundem při natáčení zatím 
posledního filmu Petra Horkého  
– Století Miroslava Zikmunda.
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Valašské Meziříčí
má nový operační stůl
Novým moderním operačním stolem se může pochlubit chirurgické oddělení 
Nemocnice Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL. Operační stůl patří 
mezi špičkové vybavení a je určen pro kompletní chirurgickou operativu. Nový 
operační stůl s elektromotorickým pojezdem za 1,3 miliónu korun nahradil původní 
elektrohydraulický starší typ.

Na čtyřsegmentovém stolu 
mohou chirurgové nemocnice operovat 
pacienta s váhou až do 360 kilogramů. 
„Tento ,na míru’ zvolený operační stůl 
TRUMPF MARS výtečně splní náročné 
požadavky naší operativy a našich 
zvyklostí. Největší přínos znamená nový 
stůl pro operované pacienty, ale také 

zjednodušuje práci lékařům a ostatnímu 
sálovému personálu. Větší pracovní 
komfort zajistí také anesteziologům,“ 
říká staniční sestra Centrálních 
operačních sálů Martina Čechová 
s tím, že příslušenství k operačnímu 
stolu umožňuje ergonomicky správné 
polohování pacienta. Operační stůl 
má také antidekubitní polstrováním 

s dynamickou pěnou MediFoam, které je 
nezbytné při každé operaci. „V současné 
době máme na operačních sálech pět 
operačních stolů,“ doplnila.
Podle staniční sestry se jedná nový 
systém operačních stolů s výměnnými 
operačními deskami, které jsou 
konfigurovány tak, aby splňovaly 
požadavky současné operativy. Díky 
mobilitě operačního stolu není třeba 
pacienta při transportu na vlastní 
operační sál několikrát přemisťovat, což 
přivítá jak personál, tak samozřejmě 
i pacienti. „Nový stůl navíc díky 
variabilitě umožní jednodušeji provádět 
i některé typy operací za použití 
perioperačního rentgenu. Stůl je také 
možné i dále upravovat na základě 
přání uživatelů. Extrémně dlouhý 
podélný posuv operační desky nabízí 
skvělou přístupnost pro C-rameno 
i pro chirurgický tým,“ uvádí Martina 
Čechová.
Moderní operační stůl bude využíván 
pro chirurgické operace dospělých 
i dětských pacientů z Rožnovska, 
Kelečska, Meziříčska, tedy pro region 
s téměř 90 tisíci obyvatel. Každoročně se 
ve valašskomeziříčské nemocnici provádí 
okolo 3000 chirurgických operačních 
zákroků. „Jsem ráda, že bude vylepšena 
péče při chirurgické léčbě pacientů 
našeho města, ale i okolí,“ uzavřela 
staniční sestra.

Text: Radka Miloševská
Foto: archiv
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Mobilní pasivní zvedák je určený 
pro všechna ošetřovatelská prostředí, 
umožňuje širokou škálu úkonů při zvedání 
a přesunech pacientů, kteří jsou částečně 
či plně imobilní. „Jsem rád, když mohu 
smysluplně pomoci. Vybraný přístroj 
tuto podmínku splňuje dokonale. Jde o 
multifunkční záležitost, kterou budou 
moci využívat pacienti všech generací 
a zároveň ulehčí práci ošetřujícímu 
personálu,“ vysvětluje důvody, proč padla 
právě tato volba, poslanec PaedDr. Josef 
Novotný. 
„Finanční pomoci Josefa Novotného si 
velice cením. Mezi fyzickými osobami je 
naším největším mecenášem, vždyť jeho 
podpora v současnosti dosahuje bezmála 
tří set tisíc korun a nám tyto prostředky 
umožňují zakoupit nové vybavení a 
poskytnout našim pacientům modernější 
péči,“ vysvětluje Mgr. David Soukup, 
jednatel Nemos Group, provozovatel 
Nemocnice Sokolov. 
Ošetřovatelům se zjednoduší a zefektivní 
manipulace s nemocnými a pacientům 
nabídneme ještě bezpečnější a pohodlnější 
zacházení než dosud. Zvedák Maxi Move 
je poháněn výkonnou baterií a umožňuje 
jedinému pečovateli bezpečně 
zvládnout celou škálu úkonů spojených 
s péčí o klienta. Dlouhodobým vývojem 
a spojením moderních technologií 
vznikl nejbezpečnější a pro klienty 
nejpohodlnější systém pro přesuny; od 
samotného zvednutí klienta, až po jemné 
a citlivé nastavení jeho polohy. Přístroj 
je nyní ve zkušebním provozu a probíhá 
zaškolení veškerého personálu na 

oddělení,“ doplňuje Ing. Jan Roudnický, 
biomedicínský inženýr Nemocnice 
Sokolov. 

120 000 pro Sokolov
Bývalý hejtman PaedDr. Josef Novotný 
nyní působí jako poslanec PSP ČR 
a peníze, které pocházejí z doby, kdy 
zastával dvě funkce, nemocnici věnoval.

Proč jste se rozhodl sokolovské 
nemocnici věnovat zrovna částku 
120 000 korun?
Když jsem byl coby hejtman Karlovarského 
kraje zvolen zároveň poslancem PSP ČR, 
dal jsem slib, že po dobu souběhu obou 
mandátů budu svůj poslanecký plat 
posílat na konto nadačního fondu, který 
jsem založil a který měl tyto peníze dále 
rozdělovat. Pro toto své rozhodnutí jsem 
měl zpočátku podporu, jak ale jistě víte, 
v listopadu 2014 se situace změnila. Postu 
hejtmana jsem se vzdal a nadační fond byl 
zrušen. Přesto jsem si stále uvědomoval, 
že reálný souběh funkcí trval ještě další 
tři měsíce. Finance z fondu jsme nejprve 
rozdávali po desetitisícových částkách, 
nakonec jsem se ale rozhodl, tentokrát už 
nikoli prostřednictvím nadačního fondu, že 
zbývající peníze použiji jako jednorázový 
finanční dar, proto tato částka.

Co Vás vedlo k rozhodnutí přispět na 
péči o pacienty? 
Hledal jsem takovou možnost, aby z ní 
mělo užitek co možná největší množství 
lidí. S nemocnicemi na Sokolovsku a 
Karlovarsku spolupracuji dlouhodobě, 
a protože se o tuto problematiku stále 

živě zajímám, věděl jsem, že vhodný dar 
bych měl hledat někde v této oblasti. 
Před pár lety jsem sokolovské nemocnici 
věnoval částku 160 000 Kč na nákup 
vyhřívaného lůžka pro novorozence. Po 
konzultaci s vedením nemocnic jsme 
dospěli k názoru, že nejlepší možnost 
představuje právě mobilní pasivní zvedák, 
který usnadní práci ošetřujícímu personálu 
a zároveň pomůže zlepšit komfort 
pacientům. Skutečnost, že se zvedák 
dá poměrně pohodlně převézt, hrála 
taky roli, protože tím je použitelný nejen 
v nemocnicích v Sokolově či Ostrově, ale 
třeba i v léčebně dlouhodobě nemocných.

Pacientům na Sokolovsku jste za šest 
let ze svého věnoval 280 000 Kč, to 
není úplně standardní…
Standardní možná ne, ale osobně se 
domnívám, že jde o přirozenou věc a také 
o jeden ze způsobů, jak společnosti vrátit 
alespoň část dluhu, který k ní my veřejní 
činitelé máme. To, že jsme zvolení, přeci 
neznamená, že máme nárok čerpat všech 
výhod a nic za to nedat. Za posledních 
pět let jsem na různých finančních 
darech přispěl částkou okolo jednoho 
milionu korun a myslím si, že je to 
normální. Kromě darů na zdravotnickou 
péči to byly i další vyšší příspěvky, třeba 
na celostátní festival mateřských škol 
(25 000 Kč), pečovatelskou službu (80 
000 Kč), mládežnický volejbal Sokolov 
(30 000 Kč) nebo akci Sokolov v teniskách 
(20 000 Kč), a pak samozřejmě řada 
dalších a dalších menších finančních darů.

Text: Markéta Singerová
Foto: archiv

Nemocnice Sokolov 
usnadní pacientům hospitalizaci
Péče o pacienty, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu nuceni 
zůstávat delší dobu ve zdravotnických zařízeních, patří bezesporu k těm 
nejnáročnějším a nebývá tak často středem zájmu veřejnosti. Neplatí to však 
vždy. Nemocnice Sokolov obdržela finanční dar ve výši 120 000 Kč, který je 
vázaný na nákup mobilního pasivního zvedáku pro oddělení následné péče. 
Nemocnici na něj přispěl poslanec a bývalý hejtman PaedDr. Josef Novotný.
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U VÝZNAMNÉHO VÝROBCE ELEKTRONIKY JSME

ZKONTROLOVALI A ODBAVILI
CCA 9 000 000 TUN

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY URČENÉ
PRO EXPORT DO CELÉHO SVĚTA,

COŽ PŘEDSTAVUJE HMOTNOST

ASI 1 500 000 SLONŮ AFRICKÝCH

BĚHEM ROKU JSME PŘI
TECHNOLOGICKÝCH MONTÁŽÍCH

NAINSTALOVALI
538 000 METRŮ VODIČŮ.
TO ODPOVÍDÁ 14X DÉLCE JEZERA LOCH NESS

ROČNĚ NAŠI ZAMĚSTNANCI

PROMLUVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
PŘES VYSÍLAČKY ASI

260 000 000 VĚT.
TENTO POČET VĚT JE OBSAŽENÝ ZHRUBA VE

187 VYDÁNÍCH 27 SVAZKOVÉHO
OTTOVA SLOVNÍKU NAUČNÉHO.

NA OBJEKTECH V EU
DBÁME NA BEZPEČNOST PŘEKLÁDKY

VÍCE NEŽ 230 000 000 KG
ZBOŽÍ ROČNĚ. TATO HMOTNOST ODPOVÍDÁ VÁZE

116 RAKETOPLÁNŮ
S PLNÝMI PALIVOVÝMI NÁDRŽEMI

NAŠI STRÁŽCI ZA LOŇSKÝ ROK

Z A C H R Á N I L I
8 LIDSKÝCH ŽIVOTŮ
A TO SE NEDÁ S NIČÍM SROVNAT DOHLÍŽELI JSME

NA BEZPEČNOU VÝROBU A EXPEDICI

215 000 KUSŮ VOZIDEL.
TÍMTO POČTEM AUTOMOBILŮ BYCHOM
ZÁSOBILI TÉMĚŘ VŠECHNY OBYVATELE MĚSTA

BENÁTKY (ITÁLIE)

KE SPOKOJENOSTI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

NAJEZDÍ NAŠI MANAŽEŘI ROČNĚ

2 400 000 KM,
COŽ ODPOVÍDÁ ŠESTINÁSOBKU
VZDÁLENOSTI ZE ZEMĚ NA MĚSÍC

V RÁMCI FACILITY MANAGEMENTU JSME

ZAJISTILI
621 POHOTOVOSTNÍCH ZÁSAHŮ

NAŠIM KLIENTŮM JSME UŠETŘILI
NA ŠKODÁCH NA MAJETKU CCA

3 200 000 EURO
ZA TUTO ČÁSTKU SE DÁ POŘÍDIT ASI
450 VOZŮ ŠKODA FABIA

KAŽDÝ DEN

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST
A POHODLNÉ NAKUPOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE 

123 OBCHODNÍCH CENTRECH
PO CELÉ EVROPĚ

ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST PŘESAHUJE
800 000 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

TOTO ČÍSLO ODPOVÍDÁ ZHRUBA
POČTU OBYVATEL EVROPY VČETNĚ DĚTÍ

A SENIORŮ

www.m2c.euBEZPEČNOST  |  SPRÁVA A ÚDRŽBA  |  TECHNOLOGIE  |  ÚKLID
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Kytičky proti rakovině
Celonárodní veřejnou sbírku Český den proti rakovině letos Liga proti rakovině 
pořádala ve středu 13. května. Dobrovolníci ve žlutých tričkách, kterých bylo 
úctyhodných 13 000, nabízeli v ulicích měst žluté kytičky se stříbrnou stužkou. Barva 
stužky symbolicky vyjadřuje 25 let činnosti Ligy v České republice. Devatenáctý ročník 
sbírky letos doprovázela informační kampaň k prevenci rakoviny reprodukčních 
orgánů, a to jak u žen, tak u mužů.

Liga proti rakovině Praha zahájila 
svou činnost na počátku roku 1990 
jako jedna z prvních neziskových 
organizací v tehdejším Československu. 
„Za 25 let činnosti Liga rozdělila více 
než 255 miliónů Kč, které věnovala 
na nádorovou prevenci (40 %), na 
programy mířící ke zlepšení kvality 
života onkologických pacientů (35 %) 
a na podporu výzkumu, investičního 
vybavení onkologických pracovišť 
a hospiců (25 %),“ rekapituluje 
současná předsedkyně Ligy MUDr. 
Michaela Fridrichová.

Sbírka Český  
den proti rakovině
Tradiční květnová sbírka, letos ve středu 
13. 5., případně ve čtvrtek 14. 5.,  
přináší Lize finance, díky kterým může 
realizovat svůj program a zároveň 
nabídnout statisícům spoluobčanů 
informace o prevenci rakoviny. 
Každý dárce, který si koupí žlutou 
kytičku měsíčku lékařského, dostane 
také informační letáček. 
Letos Liga rozhodla upřít pozornost 
veřejnosti na nádorová onemocnění 
reprodukčních orgánů. Z letáčku se tak 
dárce dozví doporučení, jak snížit riziko 
onemocnění, ale také, co udělat pro to, 
aby případná rakovina děložního čípku, 
vaječníků či varlat byla zachycena včas, 
totiž v raném stádiu, kdy je reálná šance 
na plné uzdravení.
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Doprovodné akce
V Praze byl ve středu v den sbírky na 
náměstí Republiky postaven žlutý stan, 
odkud vysílal přímým přenosem Český 
rozhlas Radiožurnál dopolední program. 
Hostem Lucie Výborné byla od 10 hodin 
předsedkyně Ligy MUDr. Michaela 
Fridrichová. Odpoledne pódium patřilo 
doprovodnému programu, ve kterém 
se vystřídali zpěváci i tanečníci, zazpíval 
mj. Vladimír Hron, zazněla keltská 
hudba, představili se také stepaři. Na 
pomoc dobrovolníkům nabízejícím 
kytičky přišli Aleš Háma, Martin Zounar, 
Heidi Janků, vítězky minulých ročníků 
soutěže Česká Miss a další. Od 12 
hodin byli návštěvníkům k dispozici 
lékaři v provizorních „ordinacích“, kde 
mohli zájemci konzultovat své problémy 
s onkology či dermatology. 

Děkovný koncert
Večer byl poděkováním všem 
spolupracovníkům při sbírce, ale 
také rekapitulací 25 let úspěšného 
působení LPR Praha na poli prevence 
a všestranné pomoci v boji s rakovinou. 
V bohatém uměleckém programu 
vystoupil houslový virtuóz Pavel Šporcl, 
klavírista Martin Kasík, operní pěvkyně 
Eva Müllerová, Zemlinského kvarteto 
a dětský pěvecký soubor Sedmihlásek 
s Jaroslavem Uhlířem.

Téma letošní sbírky 
Důvodem letošního zacílení Ligy na 
nádorová onemocnění reprodukčních 
orgánů je především skutečnost, že na 

Údaje ke sbírce:
• více než 13 000 dobrovolníků 

ve žlutých tričkách
• 900 000 kytiček se stříbrnou 

stužkou a letáčků
• 6700 pokladních vaků 
• 1100 míst v celé České 

republice  
• více než 900 spolupracujících 

subjektů (209 středních 
škol, 216 základních škol, 
63 sdružení onkologických 
pacientů (kolektivních členů 
Ligy), 68 pionýrských skupin, 
62 skautských oddílů, 74 
místních organizací Sdružení 
hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, 30 místních 
knihoven, 24 základních 
organizací ČSŽ, 21 oblastních 
spolků ČČK, 50 jednotlivců, 
95 ostatních (obce, firmy, 
MŠ, ale také např. KDU-ČSL 
Jihomoravského kraje, které 
objednalo 13 000 kytiček)

nádorů včetně nebezpečného maligního 
melanomu. Každým včasným záchytem 
tak doslova můžeme zachránit lidský 
život.“

Text: Jitka Bajgarová
Foto: archiv

tato onemocnění zbytečně každoročně 
umírají naši spoluobčané jen proto, 
že příznakům onemocnění nevěnovali 
včas dostatečnou pozornost (např. 
u rakoviny varlat) nebo nevyužívali 
skríningová vyšetření (stěr z děložního 
hrdla). Primář MUDr. Daniel Driák, Ph.D. 
z Gynekologicko-porodnické kliniky 
1. LF UK Praha a Nemocnice Na Bulovce 
osvětluje situaci v České republice: 
„Příznivou informací je, že sledujeme 
stagnaci, respektive pokles úmrtnosti na 
zhoubné nádory obecně u mužů i žen, 
ve výskytu u nás dlouhodobě přetrvává 
nepříznivá situace, počty nově hlášených 
případů převyšují evropský standard.“ 
Liga proto v letošním letáčku, který 
ke každé kytičce dárce obdrží, vyzývá 
ženy, aby rozhodně nezapomínaly na 
pravidelné roční prohlídky gynekologem, 
muže, aby sledovali změny na varlatech, 
rodiče, aby využili možnosti očkování 
svých dcer proti lidskému papilomaviru. 

Prevence kožních nádorů
Liga bez ohledu na to, které téma zvolí 
jako ústřední pro daný rok, pravidelně 
upozorňuje vedle triády nekouření - 
pravidelný pohyb - racionální strava také 
na nutnost chránit se před slunečním 
zářením a pozorovat změny na kůži. 
Proto v den sbírky v Praze a při podzimní 
putovní výstavě Každý svého zdraví 
strůjcem v mnoha dalších městech 
nabízí zájemcům vyšetření kožních 
znamének lékařem-dermatologem. 
Přednostka Dermatovenerologické 
kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce 
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. 
potvrzuje smysl spolupráce: „Při 
vyšetřeních na akcích pořádných Ligou 
naši lékaři nacházejí případy zhoubných 
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Jemné čistící mléko pro normální a 
suchou pleť: Milky Cleanser. Kombinace 
jemných proteinů a rýžového oleje 
v mléčné emulzi jemně a dokonale 
odstraňuje make-up  a nečistoty. 
Zanechává pocit jemné a hladké pleti. 
Aplikujte ráno a večer malé množství 
jemnou masáží na tvář, krk a dekolt a 
poté opláchněte teplou vodou. 200ml 
balení stojí 650 Kč.
www.viviane.cz

MiLKY CLEANSER

V každém čísle přinášíme našim čtenářům tipy na zajímavé produkty – nejen pro 
zdraví, ale i po radost. A i tentokrát je to výběr pestrý a stojí za to.

Hospital IN 
doporučuje

Trendy přejí pohodlné módě, a to především pokud jde o obuv. Elegantní outfit doplněný 
pohodlnými teniskami není faux pas ba naopak, je jasnou známkou toho, že kdo je obuje, 
ten je šik! Kožená kotníčková obuv je pro ženy, které se podpatků vzdát nechtějí, ale mají 
rády pohodlí. Na Fashiondays.cz díky širokému sortimentu najde boty každá žena. Cena 
tohoto modelu je 789 Kč.
www.fashiondays.cz

SPRáVNé BOTY: POHODLí ZNAMENá ZDRAVí

LéČíME Si ZáDA SAMi

Léčíte se s ramenem a stále bez úspěchu? V této knížce se dozvíte 
informace, jak lze vlastní aktivitou odstranit, léčit bolesti ramene 
a předcházet recidivám. Rovněž se naučíte rozpoznávat, zda bolesti 
ramene pochází od krční páteře či skutečně ramene. Většina lidí si 
může sama odstranit i dlouhotrvající bolest ramene, pokud pečlivě 
dodržuje cvičební program popsaný v této knize. Jedná se o další 
knihu popisující základy autoterapie McKenzie metody. První dvě série 
knížek jsou doposud velmi žádané a do dnešní doby se na celém světě 
prodalo přes 6 miliónů kopií. Cena: 189 Kč.
www.mckenzie.cz

SJCAM™ SJ4000 je outdoorová sportovní kamera, která 
natáčí ve fullHD 1080P (1920x1080) a pořizuje až 12M 
fotografie. Typický je pro ni širokoúhlý 170° objektiv, díky 
němuž jsou záběry pořizovány s efektem tzv. 
rybího oka.
Kamera má vestavěný 1.5palcový LCD displej, 
umožňuje na jedno nabití pořídit přes 70 minut 
záznamu (v nejvyšší kvalitě) a baterku plně 
dobijete za 2-3 hodiny. Podporuje mikroSD 
paměťové karty s kapacitou až 32GB.
Kameru můžete zakoupit v modré, růžové, 
černé, stříbrné, bílé, zlaté a žluté barvě za  2990 Kč.
www.kamerov.cz

SPORTOVNí KAMERA 
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informace

Tichý
Společnost Tichý svět ve 
středu 29. dubna zakončila 
cyklus čtrnácti konferencí, 
které veřejnosti v jednotlivých 
krajích ČR představovaly nový 
portál pracovních příležitostí 
pro neslyšící. Závěrečná 
konference se uskutečnila 
v budově Magistrátu hlavního 
města Prahy, a to pod 
záštitou radní hlavního města 
Prahy pro oblast sociální 
politiky a školství  
Ing. Mgr. Ireny Ropkové.

svět

Konference s názvem „Pracovní 
portál nejen pro neslyšící“ byla 
věnována podpoře pracovního 
uplatnění neslyšících a prezentaci 
nového portálu Neslysimpracuji.cz, 
který společnost vytvořila v rámci 
mezinárodního projektu Deaf Support. 
Součástí unikátního portálu jsou 
nejen pracovní nabídky pro osoby se 
sluchovým postižením z celé ČR, ale 
také praktické příručky pro neslyšící, 
zaměstnavatele a úřady práce. 
Všechny informace jsou dostupné i ve 
znakovém jazyce. 
Od 1. dubna je portál propojen 
s největšími servery nabízejícími v 
České republice zaměstnání Jobs.cz 
a Prace.cz. Zájemci na něm najdou 
téměř sedm desítek aktuálních 
pracovních pozic vhodných pro 
neslyšící, a to z celé republiky. 

Markéta Spilková, supervizor Tiché kavárny, první pražské kavárny 
s neslyšící obsluhou.

Tomáš Ervín Dombrovský ze 
společnosti LMC na konferenci.

Manažerka projektu Deaf 
Support Mgr. Renata Dohnalová 
s tlumočnicí.

Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti 
LMC, která oba portály Jobs.cz  a Prace.
cz spravuje, na konferenci uvedl, že 
společnost LMC již před lety ve snaze 
zpřístupnit běžný pracovní trh co 
největšímu množství lidí umožnila na 
portálu bezplatnou inzerci míst pro 
zdravotně postižené. Očekávalo se, že 
to povede k širšímu uplatnění všech lidí 
s postižením.  
„To byla mýlka. Tak jednoduché 
to není,“ popsal svoji zkušenost 

Dombrovský. Podle něj zaměstnavatelé 
nedefinují správně pracovní pozice 
vhodné pro lidi s konkrétním 

Zažijte pořádnou sílu! Spolehlivost a odolnost. A taky hospodárnost.
Zahradní technika John Deere má tohle všechno ve svých genech. 
Pak teprve poznáte tu pravou pohodu při práci, která se změní v zábavu.

John Deere – vždyť trávník miluje zelenou!

www.StromPraha.cz, www.JohnDeere.czfacebook.com/StromPraha.cz

TEN ROZDÍL
ZAŽIJTE
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postižením, nedovedou si například 
představit možná omezení neslyšícího 
pracovníka. Zveřejnění pozice je proto 
dobré doplnit navazujícími službami. 
„Tichý svět, dříve APPN, se kterým 
jsme začali spolupracovat, to jako 
první dotáhl do podoby takhle ucelené 
služby,“ ocenil nový pracovní portál 
pro neslyšící Tomáš Dombrovský.

Tichý svět můžete podpořit také 
finančním či věcným darem a od 
října 2014 i Dárcovskou SMS.
Stačí na číslo 87 777 poslat 
zprávu ve tvaru DMS TICHYSVET. 
Cena DMS je 30 Kč, ze kterých 
organizace Tichý svět obdrží 
28,50 Kč.
Odesláním zprávy ve tvaru DMS 
ROK TICHYSVET pak můžete 
podpořit organizaci Tichý svět 
každý měsíc po dobu jednoho 
roku. Více informací najdete na 
www.darcovskasms.cz.

Radní hlavního města Prahy pro 
oblast sociální politiky a školství 

ing. Mgr. irena Ropková.

Konference s názvem „Pracovní 
portál nejen pro neslyšící“ byla 
věnována podpoře pracovního 
uplatnění neslyšících a prezentaci 
nového portálu Neslysimpracuji.cz

Zažijte pořádnou sílu! Spolehlivost a odolnost. A taky hospodárnost.
Zahradní technika John Deere má tohle všechno ve svých genech. 
Pak teprve poznáte tu pravou pohodu při práci, která se změní v zábavu.

John Deere – vždyť trávník miluje zelenou!

www.StromPraha.cz, www.JohnDeere.czfacebook.com/StromPraha.cz

TEN ROZDÍL
ZAŽIJTE

Pražské konference se kromě správců 
pracovních portálů zúčastnili také 
neslyšící, zástupci úřadů práce, odborů 
sociální péče, zaměstnavatelé, novináři 
a odborná i laická veřejnost.

Text: Lucie Křesťanová
Foto: archiv

www.tichysvet.cz



46

interview

Akreditace
Již několik let si připomínáme 9. červen jako Světový den akreditace. Cílem této společné celosvětové iniciativy 
organizací ILAC (Mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace laboratoří) a IAF (Mezinárodní akreditační fórum) 
je zvýšení povědomí veřejnosti o významu akreditacea jejím praktickém významu v běžném životě.

zdravotnických laboratoří 

Ing. Martina Bednářová, ředitelka 
odboru akreditace laboratoří Českého 
institutu pro akreditaci o.p.s., nám 
přiblížila oblast akreditace týkající se 
českého zdravotnictví.

Všichni často slýcháme pojem 
akreditace, mohla byste nám 
objasnit, co si mají pod tímto 
pojmem naši čtenáři představit 
ve spojení se Světovým dnem 
a zdravotnictvím? Jak se na 
akreditaci ve zdravotnictví podílí 
Český institut pro akreditaci o.p.s.?
S pojmem akreditace se opravdu 
setkáváme denně ve značně odlišných 
souvislostech. Ať se jedná o akreditaci 
vzdělávacích programů, novinářů, 
diplomatů apod... Akreditace je 
odvozena z latinského „accredere“, 
což lze přeložit jako„dávat důvěru“. 
Už z toho je zřejmé, že „důvěra“ je 
pro proces akreditace významné slovo. 
Konkrétně ve zdravotnictví Český institut 
pro akreditaci o.p.s., spíše známý pod 
zkratkou ČIA, uděluje akreditaci, tedy 
„důvěru“ v odbornou způsobilost 
zdravotnickým laboratořím. Toto ovšem 
není jediná cesta, kterou akreditace 
ovlivňuje kvalitu zdravotnictví. Akreditace 
získávají od ČIA také certifikační orgány, 
které provádějí certifikaci výrobků, 
systémů managementu a osob, 
inspekční orgány i další typy laboratoří. 
Veškerá tato činnost přímo či nepřímo 
ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb a 
ve svém důsledku bezpečnost pacienta.

Jaké je postavení ČiA v České 
republice a v Evropě?
ČIA jako Národní akreditační orgán 
založený státem poskytuje své služby na 

neziskovém principu v souladu splatnými 
právními předpisy. Koncem roku 2009 
byl ČIA notifikován Evropskou komisí 
jako jediný vnitrostátní akreditační orgán 
pověřený prováděním akreditace v ČR ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 765/2008. 

Mohla byste nám vysvětlit, co musí 
laboratoř splnit, aby jí byla udělena 
akreditace?
Laboratoř musí zavést systém řízení 
v souladu s požadavky příslušné 
harmonizované normy. Zdravotnické 
laboratoře mohou požádat o akreditaci 
podle ČSN EN ISO 15189:2013. Tato 
norma stanovuje konkrétní požadavky 
na kvalitu a způsobilost, které musí 
laboratoř plnit a které zahrnují 
komplexně činnost laboratoře od 
požadavku na laboratorní vyšetření 
až po sdělování výsledků a jejich 
interpretacisdůrazem na bezpečnost 
a etiku práce. Jedná se například 
o dostatečný počet kompetentního 
a stále se vzdělávajícího personálu, 
odpovídající přístrojové vybavení, vhodné 
prostory, vyšetřovací postupy, které 
zaručují kvalitní výsledek, spolehlivé 
zacházení s pacientskými vzorky. Norma 
byla v nedávné době změněna, tak 
aby požadavky v ní uvedené reagovaly 
na aktuální situaci. Pro příklad lze 
uvést, že se detailně zaobírá řízením 
rizik ve vztahu k bezpečnosti pacienta 
a požadavky na zabezpečení dat 
v informačních systémech. Laboratoř, 
která všechny uvedené postupy zavedla, 
může ČIA požádat o udělení akreditace. 
ČIA provede tzv. posouzení plnění 
akreditačních požadavků na místě 
a v případě kladného výsledku udělí 
akreditaci.

Jak pacient pozná, že laboratoř, 
která např. provedla vyšetření jeho 
krve, je akreditovaná, a co to pro něj 
znamená? 
Udělení akreditace lze snadno poznat na 
výsledkovém listě, protože akreditovaná 
laboratoř je oprávněna používat 
přidělenou akreditační značku a uvádět 
odkaz na akreditaci. O akreditaci 
také laboratoř obvykle informuje na 
svých webových stránkách. Přehled 
všech akreditovaných subjektů včetně 
rozsahu akreditace a kontaktů na 
laboratoře lze najít na našich webových 
stránkách www.cai.cz. Pro pacienta 
to znamená mnohem vyšší jistotu, 
že jeho vzorek byl správně vyšetřen 
a dostal se včas k jeho lékaři. Dnes jistě 
všichni chápeme význam laboratorních 
vyšetření pro stanovení diagnózy 
a další léčby pacienta. Při posuzování 
zdravotnických laboratoří ČIA úzce 
spolupracuje s odborníky v různých 
lékařských odbornostech. O významu 
této spolupráce svědčí i uzavřená 
dohoda o spolupráci s Českou lékařskou 
společností Jana Evangelisty Purkyně, 
která zastřešuje všechny lékařské 
odborné společnosti.

Text: redakce
www.cai.cz
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World
Accreditation Day

9 June 2015

Accreditation: Supporting the Delivery of Health and Social Care
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informace

pro chlapy
Vzdělávací roadshow 

Nadační fond Petra 
Koukala zavítal 6. května 
2015 v rámci vzdělávací 
přednáškové roadshow 
pro střední školy „STK pro 
chlapy“ do pražského kina 
Světozor, kam dorazilo přes 
400 studentů. Spolu s první 
zastávkou v Brně prošlo 
osvětovým programem 
„STK pro chlapy“ již přes 
1000 středoškoláků. 

Hlavním cílem nadačního 
fondu Petra Koukala je oslovit 
mladé muže a přimět je k většímu 
zájmu o vlastní zdraví. Přednášející 
jim také představují jednotlivé 
aktivity fondu, jeho edukační 
brožuru či nový web.

Šíření osvěty je důležité
„I v olympijské sezóně, kdy je můj 
program extrémně nabitý, považuji 
šíření osvěty v záležitostech 
mužského zdraví nejen mezi 
mladými muži za důležité. Během 
přednášek pro studenty středních 
škol vidím, že tato činnost má 
velký smysl a že to funguje! Jejich 
reakce, ať už během přednášek, 
kdy se o nemoci zajímají a ptají 

se na ně, či po jejím skončení, 
kdy za mnou chodí a vyprávějí mi 
své příběhy, mě neskutečně těší 
a motivuje do dalších aktivit,“ říká 
olympionik a zakladatel nadačního 
fondu Petr Koukal. 
„Během dvou přednášek prošlo 
STK pro chlapy již přes 1000 
studentů, což je neuvěřitelné číslo,“ 
dodává Koukal.

Manuál pro údržbu chlapa
Současně s pražskou přednáškou 
v kině Světozor byly představeny 
aktivity nadačního fondu. Studenti 
středních škol obdrželi edukační 
brožury s názvem „Manuál 

pro údržbu chlapa“, kde jsou 
jednotlivá onemocnění přirovnána 
k poruchám na vozidlech. Zároveň 
je v této brožuře představen 
i samotný projekt „STK pro 
chlapy“, cíle nadačního fondu 
a životní příběh Petra Koukala. 
Autorem originálních textů je 
student pátého ročníku 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy Jakub 
Pítr, grafický vzhled manuálu 
zajistilo grafické studio VLADO, 
které také zhotovilo nový design 
webu www.stkprochlapy.cz.
Nadační fond realizuje pod 
značkou STK PRO CHLAPY projekty, 
které si kladou následující cíle: 
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provádět osvětu a podporovat 
zdraví mužů v České republice, 
otevřeně komunikovat citlivá 
témata a porušovat tabu 
mužského zdraví, vzbudit zájem 
o problematiku mužského zdraví 
jako společenského tématu, které 
se bezprostředně dotýká každého 
muže. Přestože každý má na 
bezplatnou prohlídku prostaty 
u svého praktického lékaře jednou 
za 2 roky zákonný nárok, využívá 

této možnosti pouze minimum 
mužské populace, jen pět procent.
První „vstupní prevence“ má trvat 
nejvíce 60 minut, opakovaná 
preventivní prohlídka po dvou 
letech pak do 30 minut. Vyšetření 
se provádí ve všech ordinacích 
praktického lékaře, u kterého je 
pacient registrován.
A proč zrovna STK pro chlapy? 
„Až se chlapi začnou starat o své 
zdraví jako o auta, budeme mít 
vyhráno!“ uvedl prof. MUDr. Jiří 
Vorlíček, CSc., předseda České 
onkologické společnosti. A právě 
toho by chtěl Petr Koukal se svým 
nadačním fondem dosáhnout – aby 
pro každého muže byla preventivní 
prohlídka stejnou samozřejmostí 
jako technická kontrola nebo 
návštěva myčky s jeho autem.

Text: redakce
Foto: archiv

Rakovina prostaty je závažnou 
a u mužů velmi častou formou 
nádorových onemocnění. Její 
výskyt v poslední době neustále 
stoupá. Nádorový proces vychází 
z buněk prostaty neboli předstojné 
žlázy. Prostata je žláza nacházející 
se u mužů v oblasti pánve pod 
močovým měchýřem a anatomicky 
velmi blízko ke stěně konečníku. 
Prostatou prochází močová 
trubice z močového měchýře 
směrem k penisu. Při ejakulaci 
se z drobných žlázek tvořících 
strukturu prostaty uvolňuje 
prostatický sekret a ten pak tvoří 
až 1/3 objemu ejakulátu. Látky 
obsažené v této prostatické 
tekutině jsou důležité pro delší 
přežívání spermií v pohlavním 
ústrojí ženy, pro pohyb spermií, 
způsobují stahy děložního 
svalstva a mají mnoho dalších 
funkcí. Funkce prostaty je tedy 
úzce spojená s rozmnožováním 
a pohlavním ústrojím muže.
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PROTONOVÁ LÉČBA

PROČ PROTON:

97 % vyléčených – bez recidivy a se zachováním 
kvality života
Kvalitní život – během léčby i po ní žijete, 
jak jste zvyklí
Sex – zachování potence, i po léčbě jste zdravý chlap
Téměř žádné vedlejší účinky – přesný paprsek 
nezasahuje zdravou tkáň
Téměř žádné komplikace – žádné krvácení 
z močového měchýře nebo konečníku
Žádné pleny – nehrozí inkontinence a ztráta 
důstojnosti

• 97% šance na zachování potence
• o 71 % snižuje dávku na močový měchýř
• o 83 % snižuje riziko krvácení z konečníku
• u časného stadia léčba v 5 dnech
• ambulantní léčba

KOMPLIKACE SPOJENÉ S BĚŽNOU
LÉČBOU, KTERÉ JSOU PŘI PROTONOVÉ 
LÉČBĚ MINIMALIZOVÁNY:

• Impotence ‒ 50 % operovaných pacientů
• Inkontinence ‒ 30 % operovaných pacientů
• Návrat rakoviny ‒ 30 % operovaných pacientů
•  Krvácení z močového měchýře

u 20 % standardně ozářených pacientů
• Bolesti
• Nevolnost
• Sexuální dysfunkce
• Močové komplikace
• Život s omezením
• Pobyt v nemocnici

MÁTE PRÁVO NA NEJLEPŠÍ LÉČBU. 
MÁTE I PRÁVO ZVOLIT SI ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNU. MOŽNOST PŘEHLÁSIT SE 
MÁTE KAŽDÝ ROK DO 30. ČERVNA.

Léčbu v Protonovém centru Praha 
hradí zaměstanecké pojišťovny

www.ptc.cz 

ÚSPĚŠNOST
%






