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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Červen byl pro naše zdravotnictví 
měsícem poměrně zásadním. 
Do systému se dostává, na základě 
mezivládních dohod a dlouhodobých 
strategických plánů, projekt Tradiční 
čínské medicíny jako doplňkové 
metody pro zatím postupně vybírané 
obory. Vědecké a ambulantní centrum 
sídlí ve FN Hradec Králové. Tím 
nejzásadnějším byl ovšem summit 
ministrů zdravotnictví 16+1, tedy 
ČLR a zemí střední a východní Evropy. 
Nejde o propagaci pochybných 
šarlatánů, ale o odborníky v disciplínách 
pro nás nových a hlavně miliardové 
investice, přicházející z ČLR. V tomto 
čísle najdete to nejdůležitější, co se 
událo.
Zároveň jsme opět hovořili s mnoha 
zajímavými lidmi – s Kateřinou 
Brožovou, která je tváří NADACE 
AGEL, se zdravotním klaunem 
Květošem Hrdličkou, který přinesl 
úsměv až na Ukrajinu, a zajeli jsme 
také do Nemocnice Jihlava, o které 
vám pravidelně přinášíme informace 
na našem webu, Facebooku i Twitteru, 
takže budeme rádi, pokud nás budete 
sledovat všude, kde je to možné.
Příjemné čtení a hlavně zdraví vám 
přeje
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AKTUÁLNÍ PROJEKT NA PODPORU THE TAP TAP

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci s nadačním fondem M2C Foundation připravila již 
druhou soutěž, která je tentokrát zaměřena na vytvoření mobilní hry, pomocí které bude možné podpořit � nanční sbírku 
na dostavbu Jedličkova ústavu (www.sbirkajus.cz). Hra bude tématicky zaměřená na animovaný klip kapely The Tap Tap – 
Moje Volba. Gra� ka z klipu, kterou bude možné zaimplementovat do hry, bude poskytnuta výtvarníkem Janem Augustou 
a animačním studiem. Hra by měla být doplněna remixy písničky Moje volba. Kromě vlastní hry, bude projekt zaměřen 
i na zpracování obchodního modelu, který de� nuje, jakým způsobem bude možné za pomoci hry přispět do sbírky.
Ukončení soutěže se předpokládá na podzim letošního roku a poté se budou moci všichni do této sbírky aktivně zapojit.

www.m2cfond.eu

O FONDU

Nadační fond M2C Foundation má za úkol 
podporovat studenty vysokých škol při vý-
voji nových technologií pro potřebné. Vznikl 
v úzké spolupráci s fakultou biomedicínské-
ho inženýrství ČVUT v Praze. Vždy dvakrát 
za rok vybere fond vhodný projekt a vyhlásí 
soutěž pro studentské týmy. Tým, který před-
loží nejlepší řešení vyhrává � nanční odměnu.

Cílem M2C Foundation je zapojit mladé ta-
lentované lidi do užitečných projektů a po-
skytnout jim také relevantní praxi. Projekt 
M2C Foundation se nezaměřuje pouze na ne-
ziskové organizace pomáhající dětem s posti-
žením, ale i na organizace, které se zaměřují 
na pomoc dalším potřebným skupinám včet-
ně seniorů.

www.m2cfond.eu

inconsensio

Nemocnice
a jak to vypadá

Léta se pohybujeme v prostředí 
nemocnic, komunikujeme s lékaři, 
informujeme pacienty, ostatně 
proto vznikl náš časopis. Docela 
přesně tedy víme, jak život 
uvnitř probíhá, že nemocnice 
jsou malá města a světy samy 
pro sebe, a to v dobrém. Že tu 
pracují lidé obětaví a nadoraz, 
že tu najdeme naději nového 
života i věčné rozloučení tak 
blízko sebe, jako nikde jinde. 
A taky že sem nakukují vykukové, 
podomní obchodníčci, hauzíři 
a agenti s produkty 
od benzínových 
pump, pro které 
je nemocnice jen 
(zase) příležitost, jak 
doktůrky povodit za 
nos a nemocnicím co 
nejhlouběji sáhnout do 
šuplíku s penězi. Skrupule 
nemají.

Je ovšem na managementu, 
jak vysoko drží laťku, a tím 
i úroveň zdravotnického 
zařízení. A je to vidět hned 
při příchodu, čekání, 
odpočinku, ležení. Mám-
-li kolem sebe nebo na 
dosah a k dispozici 
informace, poučení, 
rady kvalitní a seriózní, 

jsem u seriózního profesionála. 
Pokřikují-li však na mě obchodní 
zástupci s parními stroji, 
ozubenými koly a komponenty 
raket, znejistím.

Kolem nemocných pracují 
profesionálové. Mají úroveň 
a respekt. Jsou pyšní nejen na 
svou pověst a práci, ale i na 
prostředí a vybavení, které slouží 
všem kolem, je z veřejných peněz 
(většinou) a spoluvytváří interiér 
nemocnice.

Tak jako na krajském úřadě 
či ministerstvu by neměly být 
stojany a reklamy prodejců 
a nabízečů bůhví čeho (jdeme 
sem přece řešit vážné záležitosti), 
tak by do nemocnic neměly 
mířit odpudivé koše s letáky 
striptýzových barů, nočních 
podniků, zastaváren a realitek 
pochybné pověsti.

Prostředí vyvolá první dojem 
a posiluje ten další, bezprostředně 
vypovídá o tom, kdo jsem, jaký 

jsem a s kým spolupracuji. Je 
tedy na vedení nemocnic, 
co klientům, ale i svým 
zaměstnancům a partnerům, 
na první pohled nabízí 
– příležitost prezentovat 
vlastní práci, nabídky 

potřebným a činnost 
dobrovolníků, neziskovek 

a charit, příležitost dát najevo, 
kdo jsem a co je pro mě (a 
moje!) úroveň. Nebo šunt.

Tak se dívejte! Hned 
u vchodu je v košíku 

první zpráva. Kšeftík pro 
obchodníčka, nebo služba 

a péče o klienta?

Laťka je tam, kam ji dáte.
Jan Hovorka
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Proč jste se rozhodla spojit své 
jméno s Nadací AGEL?
Byla jsem oslovena, zda bych se 
nestala členkou dozorčí rady. Velkou 
roli hrají dlouhodobé vztahy, které 
s nadací mám. Jsem moc ráda za to, 
že mohu pomoci, je to pro mě čest.

Můžeme vás v blízké době vidět 
na nějaké akci nadace?
Zúčastnila jsem se akce spojené 
s golfem.A také se konal moc 
příjemný a úspěšný nadační bazar. 
Podobné akce jsou pořádány často 
a já se těším na další.

Nadace AGEL ale není jediným 
charitativním projektem, 
kterému se věnujete – nedávno 
jste zpívala pro Nadační fond 
Slunce pro všechny.
Jsem jejich patronkou. Obecně se 
ale ráda zúčastním charitativních 
akcí, kdykoli mi to moje časové 
možnosti dovolí, ať už se jedná 
o zpěv, nebo moderování. Považuji 
to za samozřejmost.

Pracujete jako moderátorka, 
herečka, zpěvačka, ... Která 
profese je vám nejbližší?
V první řadě jsem herečka, to 
je moje profese. Herectví jsem 
vystudovala. Také se hodně –  a ráda 
– věnuji zpěvu. Ráda také moderuji, 
dabuji, těší mě ta různorodost.

Pomáhat
je pro mě čest

Herečka, zpěvačka a moderátorka Kateřina Brožová se stala tváří Nadace AGEL. 
Přestože ji její pracovní závazky zatěžují opravdu naplno, najde si vždy čas 
na pomoc těm, kteří to opravdu potřebují. V nedávné době se tak zúčastnila 
mnoha dobročinných akcí, a přestože ji skolila chřipka, odehrála také premiéru 
v Divadle Na Vinohradech.

V Divadle na Vinohradech 
měla 15. května premiéru hra 
Nevzdávej to. Jaké to bylo?
Divadlo na Vinohradech je moje 
srdeční záležitost. Působila jsem 
tam devět let od roku 1991 a pak 
jsem odešla takzvaně na volnou 
nohu. Jsem moc ráda, že jsem se 
tam vrátila – tohle byla moje čtvrtá 
premiéra. A ta se povedla. Diváci byli 
napjatí, byli napojení a to je vždycky 
dobrá známka. Mám z toho dobrý 
pocit, přestože během generálních 
zkoušek mě skolila chřipka.

Zmiňujete chřipku – i teď,  
když spolu mluvíme, je slyšet, 
že nejste úplně zdravá.  
Jaká jste pacientka?
Když jde do tuhého, tak velmi 
vzorná. Před rokem a půl jsem 
zkolabovala z vyčerpání a opravdu 
jsem těch několik dní, kdy jsem 
ležela v nemocnici, svědomitě 
poslouchala pány doktory.  
No a ta chřipka? Dva dny jsem 
ležela, to jsem nemohla opravdu 
vůbec nic dělat. Jenomže byly 
generálky, měla jsem strach, abych 

Kateřina Brožová zpívala na charitativním turnaji 
Nadace AGEL.
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neohrozila premiéru, tížila mě 
odpovědnost, protože v divadle, 
když přijde nemoc, prostě si 
nemůžete dát týden volna.  
Jakmile člověk nepřijde na zkoušku, 
je to problém i pro jeho kolegy, 
kteří s ním například mají dialogy, 
člověk brzdí úplně všechny. Je to 
hodně nepříjemný pocit. Všechno 
se finalizuje – kostýmy, světla, ... 
Ale zvládli jsme to, premiéru jsem 
odehrála s antibiotiky.

Hrajete v několika divadlech, 
moderujete pořad Exkluziv 
na televizi Barrandov,  
diváci vás mohou vidět 
i v seriálech... Dá se to  
zvládnout?
Je to náročné. Oborů, kterým se 
věnuji, je dost. Když se všechno 
nakupí, je to trochu infarktová 
situace. Jsem hodně zodpovědný 

Kateřina Brožová 

• narodila se 9. února 1968 
v Praze 

• vystudovala DAMU a po 
absolutoriu v roce 1991 
nastoupila do Vinohradského 
divadla

• v současnosti hostuje 
v mnoha divadlech

• v televizi ji mohli diváci vidět 
např. v seriálech Život na 
zámku, Pojišťovna štěstí nebo 
Cesty domů a ve filmech 
Slečna Guru či Znásilnění

• věnuje se také dabingu – 
její hlas jste mohli slyšet 
v animovaném filmu Auta, 
dabovala manželku Jacka 
Bauera (Kiefer Sutherland) 
Teri Bauerovou (Leslie Hope) 
v seriálu 24 hodin, ale také 
sympatickou mamutici 
v Době ledové 2

• její poslední divadelní 
premiérou je představení 
Nevzdávej to v Divadle 
Na Vinohradech.

Ráda se zúčastním charitativních akcí, kdykoli mi 
to moje časové možnosti dovolí. Považuji to za 
samozřejmost.

V Divadle na Vinohradech 
měla 15. května premiéru hra 
Nevzdávej to. 
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člověk, který se všechno snaží dělat 
na sto procent, takže o to je to 
složitější.

A co učení textů?
Vzhledem k tomu, jak dlouho se 
věnuji herectví, mám vycvičenou 
paměť. Navíc u herce není 
zapamatování si jen o slovech, je to 
paměť psychomotorická, za ta léta 
jsem zvyklá. A pak – herectví není 
jen o paměti...

Chystáte teď nějaký nový 
projekt v televizi?
Půl roku jsem hrála v seriálu 
Svatby v Benátkách. Tento seriál 
už končí, což je škoda, ale byla 
to moc příjemná spolupráce ve 
velmi profesionálním kolektivu. 
V současné době také hraji v seriálu 
Stopy života na TV Barrandov 
roli psycholožky, primářky na 
oddělení psychiatrie. A chystají 
se samozřejmě i další projekty, 
stále točím pořad Exkluziv, který 

Oborů, kterým se věnuji, je dost. Když se všechno nakupí, 
je to trochu infarktová situace.

se vysílá každý týden, zkouším 
nová představení... V současnosti 
v Divadle na Vinohradech hraji 
ještě v Soudci v nesnázích nebo 
Hašlerovi, ale hraji také v Hudebním 
divadle Karlín, v Divadle Palace, 
v Divadle Broadway, v Divadle Bez 

zábradlí... Je toho hodně, takže se 
přijďte podívat.

Text: Johana Hovorková
Foto: Tomáš Nosil,  

archiv Divadla Na Vinohradech 
a Nadace AGEL

Kateřina Brožová má aktivit 
mnoho, ale především je 

herečka.
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interview

Nejkrásnější odměnou

NADACE AGEL sídlící 
v Prostějově pomáhá již od 
roku 2011. Jen v letošním 
roce rozdala téměř milion 
korun. Podporuje nejen 
individuální žadatele, ale 
i řadu organizací a sdružení, 
z nichž některým pomáhá 
dokonce dlouhodobě 
a opakovaně. NADACE 
AGEL organizuje také řadu 
dobročinných akcí, jako je 
burza předmětů známých 
osobností či charitativní 
golfový turnaj. Informace, 
komu již pomohla, včetně 
formuláře žádosti o nadační 
příspěvek, najdou zájemci 
na webových stránkách 
nadace.agel.cz. 

je úsměv

Rozhovor o aktivitách neziskové 
organizace, jejímž hlavním 
cílem je podpora humanitárních 
aktivit v návaznosti na sféru 
zdravotnictví, nám poskytla 
výkonná ředitelka NADACE AGEL 
Mgr. Denisa Rísová.
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Nadací a neziskovek jsou  
u nás desítky tisíc. Čím je 
NADACE AGEL významná 
a výjimečná?
Myslím si, že každá nadace 
i nezisková organizace je něčím 
výjimečná. Každá poskytuje 
podporu jinému okruhu žadatelů, 
má svá pravidla, postup i přístup. 
Naše nadace si váží každého 
žadatele. Snažíme se o osobní 
přístup a komunikaci, která je 
velmi důležitá. Některé subjekty, 
tedy organizace, které o pomoc 
žádají, i osobně navštívíme, 
abychom se přesvědčili o 
opodstatněnosti jejich žádosti. 
Také navštěvujeme i obdarované. 
Jsme rádi, když vidíme jejich 
vděčnost a úsměv na tváři, který 
jsme zapříčinili.

Komu nejraději pomáháte?
Jako nadace jsme vázáni statutem 
a podle něj máme i okruh osob 
a žadatelů, které můžeme 
podpořit. Já osobně jsem ráda, 
když vidím, že naše pomoc 
směřovala k někomu, komu reálně 
pomáhá. Ať už je to sdružení 
nebo konkrétní člověk, který by 
bez naší podpory nemohl mít 
zdravotnickou pomůcku, léčebný 
pobyt a podobně. 
Už několikrát jsem se setkala 
s člověkem, kterému se během 
sekundy změnil celý život. Takoví 
lidé většinou přehodnotí své 
priority a při setkání s nimi vidíte, 
co je v životě skutečně důležité, 
a co ne. Naše „trápení“ jsou 
opravdu drobnosti v porovnání 
s osudy, které vidíme.

Kde sháníte prostředky, 
můžete se obracet na veřejnost, 
máte stálé a pravidelné 
podporovatele, dárce?
Jsme firemní nadací, tudíž hlavní 
část našich zdrojů tvoří příjem od 
právnických osob. Samozřejmě 
ale pořádáme i firemní akce, díky 

kterým se nám daří získávat další 
finanční prostředky potřebné 
k pomoci těm, kteří se na nás 
neustále obracejí. 
Je to například golfový nadační 
turnaj, který organizujeme 
již druhým rokem, nebo Den 
s NADACÍ AGEL, během 
kterého v předvánočním období 
prodáváme věci, které nám darují 
zaměstnanci skupiny AGEL. 
Každému jednomu donátorovi 
jsme vděční a pomoci si nesmírně 
vážíme.

Který projekt máte vy jako 
ředitelka nejraději?
Já osobně mám ráda projekty, 
u jejichž zrodu jsem osobně stála 
a u kterých vidím, že jsou úspěšné. 
Jde samozřejmě o akce, které 
organizujeme. 
Asi moje nejoblíbenější akce je 
Den s NADACÍ AGEL, kde se 
zapojují právě naši zaměstnanci 
ze skupiny AGEL. Je vidět, že sami 
rádi pomáhají a zajímají se o naši 
práci. V ten den se prodávají věci, 
které nám darovali. Celá akce 
probíhá v nemocnici naší skupiny, 
a tudíž se jí může účastnit i široká 
veřejnost. Já osobně jsem vždy celý 
den na místě, a tak se lidé mohou 
ptát na cokoliv, co je napadne. Jak 
fungujeme, koho podporujeme, 
co mají udělat, pokud sami 
potřebují pomoc, a podobně. Při 
tom si mohou zakoupit nějakou 
drobnost k svátkům, jako je 
vánoční dáreček, kterým někoho 
potěší. Finance z prodeje pak vždy 
použijeme na žádosti, které k nám 
neustále chodí. 

A věci, které zůstanou, darujeme 
azylovým domům, dětskému 
domovu, SOS středisku a podobně. 
Tak je využita každá jedna věc 
a pomůžeme co nejširšímu okruhu 
lidí.

Kdybyste si mohla přát nebo 
poručit cokoli, co byste si pro 
vaši nadaci, a taky pro klienty, 
přála?
Velmi ráda pomáhám a vím, že 
je to potřebné. Na druhé straně, 
klientům bych přála asi to, aby 
nemusely existovat organizace jako 
my. Aby nebylo na naši pomoc 
odkázáno takové množství lidí. 
Abych se nesetkávala s takovou 
chudobou a někdy bezmocností. 
Aby člověk, který je odkázaný na 
pomoc, nikoho nemusel žádat 
o doplatky na pomůcky a tak 
dále – protože sám na to ani 
nemá možnost našetřit. Aby si 
lidé uvědomili, že pomáhat je 
potřebné a ne každý má to štěstí, 
že je zdravý, má osobu, o kterou 
se může opřít, a podobně.
Stále říkám, že co člověk dává, to 
k němu přichází. Věřím, že naše 
nadace bude pomáhat úspěšně 
i nadále a zpříjemníme tak život 
osobám, které to doopravdy 
potřebují.
www.nadace.agel.cz

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Naše nadace si váží každého žadatele. Snažíme se 
o osobní přístup a komunikaci, která je velmi důležitá. 
Některé subjekty, tedy organizace, které o pomoc 
žádají, i osobně navštívíme, abychom se přesvědčili 
o opodstatněnosti jejich žádosti.
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informace

Kde pomáhá
O NADACI AGEL v našem 
magazínu píšeme hodně; 
a nejlépe o ní vypovídají 
dobré věci, které koná. 
Pomáhá mnoha lidem 
a nebojí se žádných témat: 
přesvědčte se sami.

Nadace Agel 

Obrovské narozeninové překvapení 
čekalo na vozíčkářku Nikol, která právě 
včera dosáhla plnoletosti. NADACE 
AGEL pro ni připravila setkání s jejím 
vzorem, tenistou Radkem Štěpánkem, 
který oslavenkyni přímo v ostravské ČEZ 
Aréně na Davis Cupu předal za nadaci 
šek ve výši 70 tisíc korun na nový 
vozíček.

Dárek k osmnáctinám
Mladá vozíčkářka a zároveň „boccistka“ 
(boccia je speciálně upravená verze 
pétanque pro vozíčkáře, pozn. red.) 
Nikol měla možnost se se slavným 
tenistou potkat díky NADACI AGEL 
již v loňském roce na jaře. A protože 
jsou oba sportovci tělem i duší, 
jejich přátelství od té doby trvá, 
a to především díky SMS zprávám. 
„Vždycky, když hrál Radek někde na 
Moravě, dal mi vědět a přijeli jsme 
mu i s rodinou fandit na tribunu,“ 
prozradila Nikol Vlochová.
Když se Radek Štěpánek dozvěděl, 
že Nikol slaví osmnáctiny těsně před 
konáním Davisova poháru v Ostravě, 
rozhodl se pro ni ve spolupráci 
s NADACÍ AGEL připravit pořádné 
narozeninové překvapení. 
Nic netušící dívka, která se stejně 
jako v minulých letech vydala fandit 
českému týmu na utkání Davis Cupu, 

byla doslova šokována, co je pro ni 
připraveno. Na setkání jí totiž Radek 
Štěpánek předal šek NADACE AGEL 
v hodnotě 70 tisíc korun na nový 
ultralehký mechanický vozíček.
Prostředky v celkové výši 130 tisíc 
korun pro NADACI AGEL vysbíral jako 
její patron sám tenista. A protože 
se s Nikol již zná a ví, že život 
handicapovaných není jednoduchý 

a vyžaduje mnoho financí, rozhodl, 
že budou prostředky určeny přímo 
jí. „Prvních 70 tisíc korun směřuje 
na nový vozíček. Zbylou částku má 
u nás Nikol uschovanou – a jakmile 
určí, co by dále potřebovala, bude 
vyplacena zbylá částka,“ uvedla 
výkonná ředitelka NADACE AGEL 
Mgr. Denisa Rísová s tím, že Nikol 
až do poslední chvíle netušila, že 

K osmnáctým narozeninám dostala Nikol nový vozíček díky Radku 
Štěpánkovi a NADACI AGEL.
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dostane nový vozíček. Nadace společně 
s maminkou a dodavatelskou firmou 
před dívkou předstírala, že všechny míry 
a další údaje poslouží pouze k opravě 
již nevyhovujícího starého vozíčku. 
„Zařizování nového vozíčku vyžadovalo 
mnoho telefonních hovorů a spoustu 
příprav. V jednu chvíli už Nikol pojala 
podezření, že na ni něco chystáme, 
ale naštěstí se nám vše podařilo do 
poslední chvíle utajit,“ prozradila 
maminka Nikoly. 
O drobné dárky nebyl dnes ochuzen 
ani Radek Štěpánek, pro kterého měla 
Nikol připraven svůj dres boccia týmu 
Handicap sport club Havířov a také 
originální pálenku s tenisovým míčkem 
uvnitř.

Biofeedback  
pro handicapované děti
Zlepšit soustředění, paměť i pozornost 
– to všechno zvládne nový přístroj, 
jehož pořízení pro Střední školu, 
základní školu a mateřskou školu 
Jistota, o.p.s. v Prostějově financuje 
NADACE AGEL. Tzv. EEG-biofeedback, 

který škola aktuálně instaluje, začne 
dětem sloužit s počátkem nového 
školního roku.
EEG-biofeedback je vhodný především 
pro děti s hyperaktivitou a s ní často 
provázanými poruchami učení a dalšími 
dysfunkcemi. Handicapované děti ve 
škole Jistota budou nové vybavení 
v hodnotě 60 tisíc korun používat ve 
speciální terapeutické místnosti. 
„Jedno sezení zabere zhruba hodinu, 
avšak pro maximální efekt je nutné 
terapii několikrát opakovat. Už nyní 
jsme velmi zvědavi, jaké pokroky děti 
díky tomuto zařízení udělají,“ uvedla 
ředitelka školy PhDr. Marie Turková 
s tím, že trénink na přístroji je nenásilný, 

bezbolestný a hravý. Dítě má během 
terapie na hlavě připevněny speciální 
snímače, které zachycují mozkové 
vlny a předávají je zpět počítači. 
Počítač tyto podněty analyzuje a dává 
dítěti okamžitě informaci o tom, 
jak jeho mozkové vlny fungují, a to 
prostřednictvím hry, kterou žák 
hraje pouze silou své myšlenky, tedy 
mozkem.
Ve škole Jistota tak EEG-biofeedback 
pomůže dětem s tělesným a mentálním 
postižením nejen zlepšit koncentraci, 
ale také zrelaxovat. 
„Se školou Jistota spolupracujeme už 
čtvrtým rokem, což mne velmi těší.  
Rádi se podílíme na pomoci dětem, 
které to opravdu potřebují. Věřím, 
že nové vybavení jim pomůže zlepšit 
vnímání i schopnost komunikace,“ 
uvedla výkonná ředitelka NADACE 
AGEL Denisa Rísová a dodala, že od 
roku 2012 získala škola od nadace 
celkem 180 tisíc korun.

Text: redakce
Foto: archiv

Škola Jistota využije darovací šek k pořízení speciálního přístroje, který 
pomůže dětem s postižením zlepšit koncentraci.

NADACE AGEL přispěla na nový 
ultralehký vozíček také panu 

Krpcovi, a to částkou 37 tisíc korun. 
Jaroslav Krpec postupně přišel 

o obě dolní končetiny vlivem těžké 
cukrovky a jeho manželka Marie 

už měla potíže zvládat manipulaci 
s původním těžkým vozíkem, který 
byl navíc nevhodný i ergonomicky.  
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interview

Zlepšíme komunikaci 

Středočeský hejtman Miloš Petera plánuje pro zdravotnictví 
svého kraje mnohé. Samozřejmostí je stálá snaha o zlepšení 
úrovně ve všech nemocnicích, přestože i v současnosti je 
vysoká. A dalším velkým plánem je realizace spolupráce 
s čínskými odborníky z provincie Sečuán na rozšíření Tradiční 
čínské medicíny.

s pacientem

Na webových stránkách 
máte motto, citát prezidenta 
Theodora Rossevelta: 
„Nespouštěj oči z hvězd a nohy 
ze země“. Kde je podle vás 
hranice vizí nebo vizionářství 
a reality? Musel jste ji jako 
hejtman posunout výš, nebo níž?
Myslím si, že úspěšný hejtman 
musí mít vize. Projekty, které chce 
realizovat, by měl pokud možno 
dotáhnout, ale musí je především 
nabídnout. To je podle mne jeho 
hlavní rovina. Když budete jenom 
úředník, nic nevymyslíte.

Jste jako hejtman spokojen 
s úrovní zdravotní péče ve 
Středočeském kraji?
Samozřejmě, že všechno není 
stoprocentní. Řešíme problémy, 
ale musím říct, že středočeské 
nemocnice pracují na vysoké úrovni. 
Na druhou stranu je potřeba říci, že 
Středočeský kraj za posledních osm 
let investoval do zdravotnictví velké 
peníze a to někde vidět být musí. 
Ale sebevětší investice vám nezaručí 
kvalitu doktorů. Tam, myslím, je 
úroveň dobrá a jsme v určitých 

věcech schopni konkurovat 
i pražským fakultním nemocnicím. 
Jako problém do budoucna vidím 
spíš střední zdravotní personál 
a jeho úbytek. To budeme muset 
intenzívně řešit.

Jak si to představujete? Nabídnete 
lepší sociální podmínky, vyšší 
mzdy, vzdělání...?
Středočeský kraj vždycky bude 
muset bojovat v sociální oblasti 
a ve mzdách. Protože naším 
problémem je, že v nedaleké Praze 
máme fakultní nemocnice, kde 
jsou platy samozřejmě vyšší. To je 
a asi vždycky bude náš hendikep. 
My to musíme nahrazovat jinými 
doplňujícími programy. Naší 
výhodou je, že krajské nemocnice 
jsou akciové společnosti, nikoli 
příspěvkové organizace. Pak závisí 
na managementu, jak si dokáže 
s těmito programy poradit. Musím 
říct, že ředitelům a představenstvům 
nemocnic věřím, že tento problém 
zvládnou. Situaci přirozeně musíme 
jako Rada Středočeského kraje, 
která je nejvyšším orgánem těchto 
nemocnic, bedlivě hlídat.

Byl jste někdy v nějaké 
středočeské nemocnici 
hospitalizovaným pacientem?
Přiznám se, že nebyl. Já se 
doktorů bojím, takže jsem byl 
hospitalizovaný hrozně málo, teď 
naposledy jsem byl jeden den Na 
Homolce. Ale k zubaři chodím 
do nemocnice v Mladé Boleslavi, 
k panu doktoru Janečkovi. Tyto 
návštěvy pro mě mají ještě jeden 
rozměr – dlouhá léta byl poslancem 
parlamentu, takže když u něj 
sednu na křeslo, dáme si politickou 
čtvrthodinku, a teprve potom 
se pustí do práce. Je to špičkový 
doktor!

Co byste u nás zavedl podle 
zahraničních příkladů a vzorů? 
Já se domnívám, že máme velkou 
koncentraci služeb. Co nám 
moc nejde, je osobní kontakt 
s pacientem. I když se to už myslím 
výrazně zlepšilo, tak bychom 
tomu mohli dát větší rozměr, od 
hospitalizace až po vyšetření na 
oddělení. Sám jsem to zažil při 
hospitalizaci před lety na Homolce, 
kde doktor za vámi přijde, popovídá 
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Připravujeme Týden Středočeského kraje v Sečuánu, 
kde máme memorandum o spolupráci. Analyzovali 
jsme projekt spolupráce v oblasti tradiční 
čínské medicíny a máme za to, že by mohl být 
oboustranně přínosný.

o problému, řekne případné 
možnosti. To si myslím, že by bylo 
třeba ve středočeských nemocnicích 
vylepšit.

Občas se objeví  
diskuze nad systémem 
zdravotního pojištění.  
Je podle vašeho názoru  
pro stát i klienty výhodnější 
pojišťovna jedna, řekněme  
státní nebo veřejná všeobecná,  
nebo současný systém více 
subjektů v tržním prostoru?
Já jako politik i bývalý poslanec 
jsem vždycky razil názor, že nejlepší 
je jedna pojišťovna. A proč? Dnes 
mají pojišťovny zákonem stanovené 
režijní náklady, myslím, že to jsou 
zhruba tři procenta z vybraného 
pojistného. Pokud bychom měli 
jen jednu pojišťovnu, věřím, že by 
správu pojistného zvládla s celkově 
nižšími náklady, bylo by tedy možné 
toto procento snížit, a tím ušetřit.
Druhá strana říká, že konkurence 
být musí. Já si myslím, že všechny 
pojišťovny mají přibližně stejné 
programy a nic tak převratného 
nelze ani vymýšlet. A co by podle 
mne ještě bylo výhodné: Dnes na 
VZP zůstává pojištění důchodců 
a dětí. Kdyby tam byli přihlášeni 
všichni, tak by se podle mne zlepšilo 
financování lékařské péče.

Mají podle vás mladí lékaři ve 
středočeských nemocnicích 
po absolutoriu odpovídající 
možnosti a podmínky při 
nástupu do práce? Registrujete, 
že by odcházeli do zahraničí? 
A doporučil byste jim to?
Vždycky tu je nebezpečí, že 
doktor, který projde tím prvotním 
úskalím, a musím říci, že skutečně 
není vůbec jednoduché se 
k první atestaci vůbec dostat, má 
tendence si finančně polepšit. 
Programy nastavené v nemocnicích 
samozřejmě kopírují nějaký řád 
a mzdová ohodnocení jednotlivých 

lékařů. Objektivně je třeba 
říci, že v zahraničí jsou výdělky 
v nemocnicích vyšší. Musíte ovšem 
splnit několik zásadních podmínek 
– především dobře se dorozumět, 
zvládnout odloučení od rodiny 
a tak dále. To si každý doktor musí 
zvážit. U nás ve středních Čechách 
máme ještě jednu nevýhodu, 
kterou jsem už zmínil – blízkost 
fakultních nemocnic v Praze, 
které nám mohou špičkové mladé 
doktory odčerpat. My s nimi 
proto musíme o to více pracovat. 
Klademe třeba důraz na potřebná 
školení, vytváříme jim prostor 
pro celoživotní vzdělávání, jak 
tato profese vyžaduje, a jsme 
samozřejmě rádi, pokud je 
fluktuace lékařů minimální.

Do českých nemocnic míří 
exotická, ale atraktivní metoda 
zdravotní péče – tradiční čínská 
medicína. Myslíte si, že se může 
stát funkční nabídkou pro 
klienty, pacienty a lékaře?
Nás to také napadlo. Během 
podzimní návštěvy Číny s panem 
prezidentem Zemanem jsme při 
jednání s představiteli provincie 
Sečuán, s níž máme memorandum 
o spolupráci, nadhodili i téma 
klasické čínské medicíny. 
Zrovna minulý týden u nás byla 
delegace složená z odborníků na 
zdravotnictví z této provincie, se 
kterými jsme jednali mimo jiné 
i o možnosti otevření centra tradiční 
čínské medicíny v mladoboleslavské 
nemocnici. Chtěli bychom, aby 
jedním z garantů tohoto projektu 

byli právě odborníci z provincie 
Sečuán. Myslím si, že tím by náš 
projekt dostal atraktivní punc 
a mohlo by to fungovat, i když tato 
péče není placena ze zdravotního 
pojištění. Alespoň průzkum, který 
jsme si dělali, říká, že by o ni zájem 
byl. Zásadní je, že filozofií čínské 
medicíny je nemocem předcházet, 
nikoli čekat na následky. Čínské 
delegaci se prostory, které jsme 
jim ukázali, velice líbily. Věřím, že 
již příští rok bychom mohli začít 
s realizací tohoto projektu.

Dosud byl pilotní projekt 
situován do Léčebných lázní 
Bohdaneč. Polabí je vůbec 
tradiční lázeňská oblast, léčebné 
kúry tu nabízejí i další lokality. 
Myslíte si, že by čínská medicína 
byla dobrým doplňkem jejich 
nabídky?
Je třeba říci, že tyto lázně jsou 
soukromé. My jim můžeme třeba 
jen zprostředkovat případné 
konzultace. Shodou okolností 
ředitel Lázní Poděbrady s námi 
pojede v září do Číny. Připravujeme 
tam akci nazvanou Týden 
Středočeského kraje v Sečuánu. 
Podnikatelská část delegace si 
tam bude moci vytvořit kontakt 
s čínskými investory. My chceme 
první ordinaci otevřít v Mladé 
Boleslavi. A pokud se najde někdo, 
kdo by naplnil tu rehabilitační 
část, ať to jsou Lázně Toušeň, 
Poděbrady, nebo někdo další, tak to 
samozřejmě jen uvítáme.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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informace

Vítkovické nemocnici
Celkem 20 nových monitorů dechu získalo dnes od Nadace Křižovatka dětské 
oddělení Vítkovické nemocnice, která je členem skupiny AGEL. Přístroje ochrání 
novorozence před syndromem náhlého úmrtí, který je jednou z nejčastějších příčin 
úmrtí kojenců do jednoho roku života. Malí pacienti tak mají na dětském oddělení 
k dispozici celkově 44 monitorů. 

Nadace Křižovatka pomohla

Dětské oddělení Vítkovické nemocnice 
spolupracuje s Nadací Křižovatka již 
18 let. „Když si vzpomenu na začátky, 
kdy jsme měli na oddělení jeden, dva 
monitory a jako na novinku jsme na 
ně koukali spíše skepticky, musím 
se pousmát. Dnes je každá postýlka 
monitorem vybavena a nedokážeme 
si představit, že by to bylo jinak. Za 
podporu našeho oddělení patří Nadaci 
Křižovatka a všem sponzorům velký 
dík,“ uvedl primář dětského oddělení 
nemocnice MUDr. Jan Boženský.
Monitor je umístěný pod matrací a 
identifikuje pohyby dýchání dítěte, 
které se elektronicky přenášejí do 

mikroprocesoru, kdy blikající zelené 
světýlko značí, že je vše v pořádku. 
V případě, že dítě nedýchá déle než 
devatenáct vteřin, spustí přístroj alarm. 
V tomto okamžiku je ještě dostatek 
času zasáhnout a vyhnout se poškození 
zdraví novorozence. „Maminky by 
měly pro jistotu monitory v domácím 
prostředí používat zhruba do jednoho 
roku věku dítěte, poté se již syndrom 
náhlého úmrtí neobjevuje,“ míní MUDr. 
Jan Boženský s tím, že ve Vítkovicích 
přístroje maminkám za symbolický 
poplatek zapůjčují také domů.

Nadace Křižovatka je mimovládní 
nezisková organizace. Vznikla 
v roce 1995 jako jediná v ČR 
s cílem pomáhat dětem ohrožených 
syndromem náhlého úmrtí kojenců 
– SIDS.
Za dobu působení se nadaci podařilo 
pokrýt monitory dechu Babysense II 
lůžková oddělení nemocnic ve 
všech regionech České republiky. 
V tomto úsilí stále pokračuje. 
Cílem je dovybavit všechna dětská 
a novorozenecká oddělení a JIP po 
celé republice potřebným množstvím 
monitorů. Doposud bylo předáno 
téměř 6000 monitorů.

V ČR umírá na tento syndrom každým 
rokem okolo deseti dětí, ve světě jsou 
to však desetitisíce. Statistiky ukazují, 
že nejvíce dětí tento syndrom postihuje 
mezi druhým a pátým měsícem života, 
přičemž nejnebezpečnější je čas mezi 
půlnocí a šestou hodinou ranní. Jedna 
z uváděných z příčin tohoto syndromu 
může být nastalá drobná změna v 
mozku dítěte, která vede k problémům 
s dýcháním či krevním oběhem.

Text: redakce
Foto: archiv  

www.nadacekrizovatka.cz

Primář Jan Boženský a vrchní sestra Bohumila Lokajová vybalují 
nové monitory.
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Summit ministrů 
zdravotnictví 

zemí střední a východní  
Evropy a Číny

NAŠE TÉMA:  

inconsensio

Otevřenost zdravotnictví 
světu je nezbytná,  

říká premiér Sobotka

Vzniknou další centra 
Tradiční čínské medicíny

Jaroslav Tvrdík: Summit byl velký úspěch!
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revizi hodnot
Premiér Bohuslav Sobotka se zúčastnil Summitu ministrů 
zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny, který otevřel 
nové perspektivy spolupráce mezi zeměmi střední a východní 
Evropy a Čínou. Právě mezinárodní kooperace  
je tím, co zdravotnictví posouvá dál.

Zdravotnictví potřebuje 

V čem vidíte největší přínos 
mezinárodní spolupráce ve 
zdravotnictví? 
Otevřenost každého moderního 
zdravotního systému světu je 
nezbytná pro benchmarking 
a inovace, tedy pro neustálé 
srovnávání standardů a výsledků 
zdravotní péče a pro vstup novinek, 
jejichž vývoj a implementace mají 
vždy nadnárodní a mezinárodní 
rozměr. 

Co je podle vás pro zdravotnictví 
důležitější – navazovat na 
zkušenosti z historie, nebo 
rozvíjet technologie, metody 
a postupy budoucnosti?
Rozvoj nových technologií a postupů 
je možný jen v úzké vazbě na 
existující infrastrukturu zdravotního 
systému a kvalifikační potenciál dané 
země. Pouhým udržováním tradic 
bychom nepochybně zaostávali, 
opouštění tradiční sítě pracovišť, 
organizace, metod a principů je 
možné jen tam, kde jsou vytvořeny 
zcela nové a lepší. 
Důležitější je nepochybně myslet 
dopředu, ale zároveň stát na 
pevných nohách již dosaženého 
a udržovaného. Zdravotnictví nesvědčí 
zbrklé reformy, spíše systematická 
cílevědomá kultivace.

Co potřebuje podle vás české 
zdravotnictví nejvíc?
Revizi principů a hodnot, na nichž 
bylo a je budováno, inventuru 
legislativy, přijetí některých nových 
norem, ujasnění ekvitních pravidel 
pro stabilní financování, ovšem 
i kvalifikační růst zdravotníků.
Potřebujeme definovat státem 
garantovanou strukturu sítě na bázi 
mandatorního veřejného zdravotního 
pojištění. 
Bylo by také dobré se více věnovat 
způsobu financování, potřebujeme 
reálný popis stavu přímé platební 
spoluúčasti na zdravotní péči v praxi 
i v legislativě. Musíme usilovat 
o lepší koordinaci práce zřizovatelů 
ve prospěch fungující sítě, neboť 
současná zdravotní péče se odvíjí 
od rozhodnutí sedmi dosud málo 
komunikujících typů zřizovatelů 
– státních, krajských, městských, 
obrany, církevních, velkých 
řetězců a drobných podnikatelů 
ve zdravotnictví.
Důležitá je také komunikace 
resortů sociálního a zdravotního 
o problematice kombinované 
sociálně-zdravotní péče, tedy 
především seniorů a trvale 
handicapovaných. 
A konečně je na místě budování 
výzkumných infrastruktur, na nichž 

závisejí inovace, odlišení a oddělení 
dlouhodobé podpory teoretických 
biologických věd a praktické klinické 
medicíny, včetně odpovědnostních 
stránek kompetencí.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Bohuslav Sobotka  

je český politik, od 17. ledna 2014 
předseda vlády České republiky, 
od března 2011 předseda České 
strany sociálně demokratické. 

V minulosti zastával funkci 
1. místopředsedy vlády a ministra 
financí. 

V období od parlamentních voleb 
2010 do zvolení předsedou byl 
pověřen vedením strany. 

Je ženatý, s manželkou Olgou 
má syny Davida (2003)  
a Martina (2009).
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Klaudiánova nemocnice

V Mladé Boleslavi by v dohledné době mohlo vyrůst 
Centrum čínské medicíny. Jeho otevření zvažuje vedení 
Klaudiánovy nemocnice. Zřídit by je případně chtělo ve svých 
prostorách Na Celně. I tam se se zástupci čínské provincie 
Sečuán a Středočeského kraje byl podívat ředitel nemocnice 
MUDr. Luděk Kramář, MBA.

zvažuje vznik Centra čínské medicíny

Ačkoliv se čínští představitelé, 
kraj i nemocnice v Mladé Boleslavi 
na společném zájmu zřídit 
Centrum čínské medicíny shodli, 
vše je nejprve nutné skloubit 
s českou legislativou.  
„Setkání beru jako první 
vlaštovku. Jednání bylo 
neobyčejně vstřícné a skvěle 
zapadlo do konceptu, který 
v nemocnici máme. K otevření 
Centra čínské medicíny ovšem 
vede ještě poměrně složitá cesta,“ 
vysvětlil MUDr. Luděk Kramář, 
MBA, ředitel mladoboleslavské 
nemocnice. 
Byl by rád, kdyby služby Centra 
byly nabízeny jako doplňkové. 
V současné době nelze počítat ani 
s tím, že by je hradila pojišťovna. 
„Jsem ale přesvědčen, že čínští 
lékaři by řadě pacientů mohli 
pomoci. Například v oblasti 
pomoci při bolestech, při léčbě 
pohybového aparátu a podobně,“ 
dodal Kramář. Metou je pro 
ředitele vybudování takového 

centra, kde by se možnosti 
Tradiční čínské medicíny a českého 
lékařství vzájemně doplňovaly.
Stejnému cíli je nakloněn i vedoucí 
čínské delegace Shen Ji, generální 
ředitel komise pro zdravotnictví 
a rodinné plánování provincie 
Sečuán. Zdůraznil, že i jemu jde 

Summit česko čínské spolupráce 
se stal významnou platformou 
pro budování partnerství. 
Využila ji i mladoboleslavská 
nemocnice.

o propojení východní a západní 
medicíny. Další vývoj bude záležet 
i na výsledcích návštěvy vedení 
Středočeského kraje v provincii 
Sečuán, která je plánována na 
letošní podzim.

Text: redakce
Foto: archiv
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v Čechách
Před více než čtvrt stoletím zažívaly boom nejrůznější 
metody takřečeného alternativního léčení. Spoléhání 
na zázrak, samozvané medicinální mesiášství i touha 
po rychlém zbohatnutí slavily hody. V jen mírné 
nadsázce se říkalo, že dokonce tehdejší veksláci 
a číšníci v česko-německém pohraničí opustili svůj 
výnosný job, koupili si fixy a prohlásili se za léčitele. 
Dělali lidem tečku na ucho za 500 s ujištěním, že 
právě byli uzdraveni.

Tradiční čínská medicína

Historka o pseudoléčitelích 
je humorná. S hořkou příměsí 
pravdy. Kolem dobrých, přínosných 
a zajímavých aktivit se vždycky 
najdou podvodníčci a vyžírkové. 
Sami nemajíce fantazii a schopnost, 
parazitují na jiných. Nápadech, 
práci, úspěchu.

Nejinak tomu bylo rovněž v době 
znovuobjevování metod nazývaných 
alternativní, nekonvenční, tradiční 
či netradiční. Akupunktura, 
homeopatie, akupresura, fytoterapie,  
vodoléčba, ale i speciální 
psychologické postupy jako 
holotropní dýchání nebo 
hypnóza, přitahovaly šarlatány 
a podvodníky. Bez základních 
znalostí medicíny se pouštěli do 
experimentů, které měly jediný 

cíl – vydělat peníze. Nebo přesněji, 
okrást ty, kteří se jim s důvěrou 
svěřili, v situaci, která byla pro ně 
bezvýchodná nebo přinejmenším 
velmi náročná.

Čas oponou trhnul a…  
změněn svět?
Trochu ano, trochu ne.
Rezervovanost k tradičním 
lékařským postupům trvá, možná 
se více institucionalizuje. Ale 
kamenné, zabetonované instituce 
už mají rivala. Stát. 
Mezivládním dohodám, aktivitám 
WHO (Světová zdravotnická 
organizace), národním a mezi–
národním projektům, které systém 
TCM aplikují i mimo „mateřskou” 
zemi, je těžko čelit vědeckým 
dogmatismem a poukazováním 

na jistoty, nabrané studiem 
v historických aulách před 
pětačtyřiceti lety – za dozoru 
pánů profesorů, navazujících na 
předchozí pány profesory. 
Jak zděšeně někdy říká jeden 
slavný, ve velmi vyspělé cizině 
vystudovaný neurolog navrátivší se 
do vlasti: tady se medicína zastavila 
v roce 1953!
Ano, něco na tom je. 
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Pohodlný systém nerušení 
statu quo, stejně jako odmítání 
novinek, jejich dlouholeté 
zkoumání a desítky let slibované 
zavedení by si možná zasloužilo 
větší pozornost než tisíciletími 
ověřené metody, jednoznačně jen 
doplňující standardní léčbu. 
Tázání se a rozhořčené volání po 
důkazních studiích, jednoznačně 
dokazujících účinky, to je 
fundamentalismus, který vývoj 
medicíny neurychluje, naopak: 
zpomaluje.

Vžilo se až trochu příliš nestavět 
na vlastní práci, zkušenosti, 
poznání a názoru, ale zaštiťovat 
se pohodlně znalostmi jiných, 
které jsme, arciže umně, někde 
posbírali. Pokud se disertační 
či jiná práce neskládá z 80 % 
z citací jiných pramenů, je jaksi 
nehodnotná. 
Nic proti znalostem odjinud. 
Chybí zde ale aplaus a sláva pro 
naše odvážné objevitele, poct 
se více dostává kompilantům 
a kompletantům, poněkud 
úřednicky klopotně vstupujícím 
do živého světa vědy, nejen 
lékařské.

Z roviny akademické disputace 
přejděme tedy raději 
k informované praxi a realizaci. 
Berme, co je jednoznačně 
ověřeno, neplivejme na věci, 
se kterými jsme se nesetkali 
přímo a osobně. Byli jiní, kteří 
je objevili, zdokonalili a předali, 
učme se se od nich a předávejme 
– je na nás řada.

TCM:  
tentokrát shora
Debaty o TCM někdy připomíná 
disputace teologických učenců 
na církevních koncilech. Mohou 
trvat desítky let a nepřinesou nic  
– jen jakousi zavilou pošklebnost 

na jedné straně a rebelantskou 
protiakci na druhé. 
Je proto dobře, že do 
zdravotnického systému přichází 
jako novinka TCM tentokrát  
shora, podpořena vládními 
experty a představiteli. Proti 
tomu se těžko politicky a vědecky 
bojuje. Možná to bude impuls 
k rychlejšímu, pružnějšímu 
prostudování, vyzkoušení 
a zvládnutí té které z metod – pro 
specialisty internisty, ortopedy, 
pediatry, neurology a další. 
A pro pedagogy impulz, aby 
vyzvali studenty: zkoumejte, 
sledujte, analyzujte, předkládejte!

Neplivejme na věci, se kterými jsme se nesetkali 
přímo a osobně. Byli jiní, kteří je objevili, zdokonalili 

a předali, učme se se od nich a předávejme  
– je na nás řada.

Jistěže tu máme latentní konflikt. 
Krom nevzdělaností a leností 
zvápenatělých šedých kor 
zúředničtělých, konzervativních 
praktiků se zachvěly stabilizované 
zájmy farmabyznysu. Ale lékaři 
a halasní kritici by se měli dívat 
pozorněji. 

Ač lékárenský industriál může 
TCM vyhodnotit jako konkurenci 
velmi vážnou, nevřeští hrůzou 
a nebije na poplach. Jedná, 
studuje možnosti spolupráce, učí 
se. Přebírá to dobré, přebratelné, 
kompatibilní, zbytek studuje 
a přebere taky. Do obchodní sítě, 
do nabídek, doporučení.

Pojďme  
pacienta uzdravovat
Na červnovém česko čínském 
summitu a souvisejících jednáních 

byli, alespoň podle našeho 
zjištění, v převaze lékárníci 
a farmaceuti. Tyto profese příliš 
nechrání akademické sinekury 
a univerzitní či spolkové bezpečí. 
Vjemy z první linie kontaktu 
s pacientem, ano i klientem, mají 
u nich vysokou frekvenci, a akce 
nutí k reakci. Pacient nesmí 
čekat, mohl by nám umřít! Tak 
ho raději pojďme uzdravovat. 
Pojďme poznat, okoukat, naučit 
se, co bychom mu mohli k naší 
standardní, dosavadní nabídce 
přidat. Nebudeme se vysmívat, 
opovrhovat něčím, co prostě 
ještě neznáme a ještě jsme 
neprodávali, použijeme to.  
Koupíme a prodáme. Tak to přece 
chodí už desetitisíce let.
Signál a poučení pro lékaře?

Text: Jan Hovorka
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Jednoznačný úspěch!
Prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík je hlavním 
iniciátorem aktivit mezi ČR a ČLR. Setkání ministrů zdravotnictví ve formátu 16+1 s velkým 
přesahem a nastartováním budoucích dějů právě skončilo. Bylo úspěšné, plodné, efektivní, 
a také prvním krokem na Nové hedvábné stezce. 

Summit?

K cestě po Nové hedvábné stezce 
byli vyzváni nejen ministři a politici, 
ale taky ekonomové, podnikatelé, 
obchodníci, architekti, všichni, 
kteří jsou schopni držet krok a být 
partnery se zahraničními kolegy. 
První zhodnocení a dojmy nám 
sdělil Jaroslav Tvrdík v exkluzívním 
rozhovoru.

patří bezesporu mezi nejprestižnější 
akce, které Komora spolupořádala. 
Rozsahem je srovnatelná s loňským 
Local Leaders Meeting, který se 
konal také ve formátu 16+1, za 
účasti prvního místopředsedy Státní 
rady ČLR, nebo Dny České republiky 
v Šanghaji, kam zamířila pod 
vedením předsedy PSP ČR jedna 
z největších delegací v novodobé 
historii ČR.
 
Co je pro Vás osobně 
nejpříznivějším výsledkem, 
nejpříjemnějším konstatováním, 
po jeho závěru?
Velké množství konkrétních výsledků, 
a to jak v bilaterální spolupráci, tak 
ve formátu 16+1. „Pražská deklarace 
o spolupráci“ je vůbec prvním 
dokumentem o zdravotnictví, který 
byl přijat v rámci Platformy 16+1 
a je velkým zahraničně politickým 
úspěchem České republiky a tohoto 
summitu. 
Pro Českou republiku je důležité, že 
se za přítomnosti místopředsedkyně 
Státní rady ČLR a vedení společnosti 
Hainan Airlines Group podařilo 
podepsat finální dokumenty 
o zahájení přímého leteckého spojení 
mezi Prahou a Pekingem od září 
letošního roku.
Mně osobně udělalo největší 
radost setkání s dětmi s Tianjinu 
a Šanghaje, které jsou v České 
republice na zdravotně poznávacím 
pobytu v lázních Karlova Studánka. 
Tato akce je pilotním projektem 

Patřil summit k největším akcím, 
které Smíšená česko čínská 
komora vzájemné spolupráce 
organizovala?
Summit ministrů zdravotnictví zemí 
střední a východní Evropy a Číny 

lázeňské a zdravotnické turistiky, 
která byla také předmětem jednání 
pražského summitu.

Jaké jsou další aktivity  
komory, na které se může  
Česká republika těšit?
Na konci listopadu letošního roku, 
opět ve formátu Platformy 16+1 
se bude v České republice konat 
tradiční China Investment Forum. 
A již nyní máme přislíbenou účast 
předních čínských firem z TOP 500 
světa. 
Budeme se také spolupodílet na 
programu podnikatelské delegace 
předsedy vlády České republiky do 
ČLR.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Jaroslav Tvrdík inicioval česko-
čínské setkání nad konkrétními 
projekty v oblasti zdravotnictví. 
Summit považuje za úspěšný.
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Nadace Terezy Maxové 

V Nadaci Terezy Maxové dětem mají aktuálně dost napilno. Po nabitém květnu i červnu, které 
se nesly v duchu mnoha akcí pro děti z dětských domovů, ale i dětí maminek z azylových 
domů, nyní soustředí svou energii na velkou akci, kterou plánují zrealizovat v září. 

se chystá na září

Akce plánovaná na září se jmenuje 
TERIBEAR hýbe Prahou aneb prima den 
s medvědem a bude se konat non stop 
deset dní – od 3. září do 12. září 2015. 
Jedná se o happening dobré vůle, 
který je svou povahou sportovní 
i společenský. Proběhne na Praze 
7, v Letenském parku, kde na 
okruhu přibližně 1,4 km začínajícího 
u Letenského zámečku vedoucího 

k metronomu a zpět, se může zapojit 
nejširší veřejnost. 

A co je k tomu třeba 
a k čemu to bude?
Přijít můžete kdykoli v průběhu 
zmíněných deseti dnů (akce poběží 
24 hodin denně), koupit si čip a pak 
– dle libosti – buď chodit, či běhat, 
v libovolném tempu. Za každý takto 
nachozený či naběhaný kilometr 

získává nadace od partnerů akce 10 Kč 
na pomoc dětem, které to potřebují. 
Akce nabízí zapojení bez limitu – 
proto je non-stop, 10 dní a nemusíte 
mít kondičku maratonce, abyste se 
mohli zapojit.
TERIBEAR i Nadace Terezy Maxové 
dětem se těší naviděnou na Letné!

Text: redakce
Foto: archiv

Jak podpořit NTMD:

1. Účast na TERIBEAR hýbe 
Prahou – kdykoli od 3. 9. 
do 12. 9. 2015 na Letné.

2. Dárcovská SMS ve tvaru 
DMS TEREZADETEM či DMS 
ROK TEREZADETEM. Cena 
DMS je 30 Kč a nadace získá 
28,50 Kč, které může použít 
na podporu svého poslání.

3. Pravidelná podpora 
formou věnování libovolné 
částky na účet nadace. 
(2323232323/2700)

4. Brigády a pracovní 
zkušenosti pro mladé lidi 
z dětských domovů.

5. Zakoupení výrobků TERIBEAR 
na www.teribearshop.cz či 
v síti knihkupectví Neoluxor.

6. Koupením bačkor a andělíčků 
z projektu Made by.

7. Staňte se fanouškem na 
FACEBOOKu a Twitteru.
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PORADNA

I v Tradiční čínské medicíně 
(TCM) by mělo být označení 
produktů odpovídající 
zákonu, registračním 
povinnostem, autorským 
právům či předpisům EU. 
Proto přinášíme rubriku 
Poradna, která pomůže 
v orientaci. 

Pozor
na název 
či logo!

Pozvolna se ukazuje, že 
systém TCM bude přinášet nové 
podněty a možná i problémy. 
Kompatibilita celních, obchodních 
a dalších předpisů se bude teprve 
propracovávat, a to je opravdu 
běh na dlouhou trať. A k ladění 
přece jen odlišných, nebo dosud 
nevyzkoušených systémů se 
přidávají i zdánlivé drobnosti.
Jsou to mimo jiné péče o duševní 
vlastnictví, autorská práva, 
ochranné známky, patentové vzory 
a další. 
Jednání o registraci patrně 
tisíců produktů, podpůrných 
a regeneračních přírodních 
přípravků, které jsou podstatnou 
součástí TCM, jejich distributory 
a prodejce jistě čeká. 

S touto problématikou se určitě 
setkají nemocnice, zřizovatelé, 
zdravotnická pracoviště, lékaři, 
dodavatelé a další partneři tohoto 
projektu. 
My budeme pravidelně poskytovat 
rady prostřednictvím naší poradny, 

zvláštní případy pomůže řešit naše 
expertka – Mgr. Michaela Chytilová 
z patentové kanceláře Chytilová 
& spol.  
Na co upozorňuje v úvodu?
„Především na to, že žádné z těchto 
témat se nevyplatí podcenit. Ať jde 

Expertka Mgr. Michaela Chytilová 
z patentové kanceláře Chytilová & spol. 
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o potravinový doplněk, lék, nebo 
autorská práva. V současné době 
se u nás i v rámci EU dopracovává 
velké množství legislativních řešení, 
a nebudou určitě zahrnovat vše. 
Zájemci o podnikání se zahraničními 
partnery i v oblasti TCM by se měli 
orientovat minimálně ve třech 
hlavních oblastech:

I. Potravinové doplňky
Vše, co by mělo být prezentováno 
jako potravinový doplněk, patří do 
registrační kompetence MZe ČR. 
Určitě by se měl každý, kdo 
hodlá dodávat na trh potravinové 
doplňky, informovat o zákonných 
povinostech. A zákon to praví 
jasně: 
V souladu s ustanovením § 3d 
odst. 1 písm. b) Informační 
povinnost provozovatele 
potravinářského podniku 
zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o potravinách”) 
provozovatel potravinářského 
podniku, který vyrábí nebo uvádí 
na trh doplňky stravy, je povinen 
před jejich prvním uvedením na 
trh zaslat Ministerstvu zemědělství 
ČR český text označení včetně 
povinných informací, který bude 
uveden na obalu výrobku.
Doplňky stravy jsou zvláštní 
kategorií potravin. Doplněk stravy 
je definován v § 2 písm. g) zákona 
o potravinách jako „potravina, 
jejímž účelem je doplňovat běžnou 
stravu a která je koncentrovaným 
zdrojem vitaminů a minerálních 
látek nebo dalších látek 
s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem, obsažených v potravině 
samostatně nebo v kombinaci, 
určená k přímé spotřebě v malých 
odměřených množstvích“. 
V souladu s § 11 odstavcem (1) 
písm. f) zákona o potravinách lze 

doplňky stravy uvádět do oběhu 
pouze balené, a podle § 4 odst. 1 
vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou 
se stanoví požadavky na doplňky 
stravy a obohacování potravin, 
ve znění pozdějších předpisů, se 
doplňky stravy používají upravené 
do formy kapslí či tobolek, 
pastilek, tablet, dražé, sáčků 
s práškem, ampulek s tekutinou, 
kapek nebo jiných jednoduchých 
forem tekutin a prášků určených 
pro příjem v malých odměřených 
množstvích, a takto se uvádějí 
na trh. Jedná se o transpozici 
ustanovení písmene a) článku 2 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/46/ES ze dne 
10. června 2002 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se doplňků stravy.
To je jen malá citace z příslušných 
ustanovení. Základní informace 
jsou k nalezení na webu MZe ČR 
a jistě je poskytnou patentoví 
odborníci.

II. Léky
Přípravky, které mají ambice být 
zařazeny do léčiv nebo v jiné zemi 
jako léky registrovány jsou, musí 
být schváleny Státním úřadem pro 
kontrolu léčiv (SÚKL). 
Doporučuji, aby se každý, kdo 
chce se této oblasti věnovat, 
informoval nejen u SÚKL, 
ale raději u odborníků, kteří 
se o registraci léčiv starají 
profesionálně.

III. Duševní vlastnictví
Dosud neprozkoumané pole 
autorských práv se odkrývá i zde. 

Zájemci o podnikání se zahraničními partnery 
i v oblasti TCM by se, co se týče legislativy, měli 
orientovat minimálně ve třech hlavních oblastech:
potravinové doplňky, léky a duševní vlastnictví.

Tisíce přípravků, jejich názvy, loga, 
graficky charakteristické obaly, 
informační materiály, kampaně, 
to vše by mělo mít jasné právní, 
nebo spíš autorsko-právní kontury.
Pozor hlavně na práva z oblasti 
duševního vlastnictví, kde jde 
o ochranné známky a autorská 
práva. 
U odborníka je vždy dobré 
nechat prověřit, zda malá změna 
původního znění je, či není 
zásahem do práv původního 
autora. To platí například při 
výběru designu obalu; měl by být 
jedinečný, pro majitele ošetřený 
s autorem licenční smlouvu.
Pokud si vyberete jedinečný název, 
je nutné tento zaregistrovat 
u odborníka – i maličké 
přehlédnutí může zpochybnit 
pozdější nároky. Věci řešit ex post 
jde už jen složitě, nákladně, těžce 
nebo vůbec.

HOSPITALin bude rubriku 
PORADNA přinášet 
pravidelně. 

Zájemci o konkrétní řešení 
se mohou obracet přímo 
na naši konzultantku:

Chytilová & spol.
Na Poříčí 1041/12
Palác YMCA
110 00 Praha 1

michaela@chytilova.cz
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informace

Po předávání přístroje ve Fakultní nemocnici v Ostravě se nadačnímu fondu Kapka naděje 
též podařilo osobně předat dar pro Nemocnici Třinec. Byly to dětské postýlky s matracemi 
v celkové hodnotě 250 tisíc korun. 
Postýlky předaly vedení nemocnice zakladatelka NF Kapka naděje a jeho prezidentka 
Vendula Svobodová a ředitelka nadačního fondu Elen Švarcová.
„Dětské oddělení Nemocnice Třinec obdrželo v současné době třináct dětských postýlek, 
které nahradily 10 až 15 let staré vybavení na tomto oddělení. Došlo tak k výraznému 
zlepšení komfortu při hospitalizaci u dětí od předškolního do mladšího školního věku, 
které budou tyto nové postýlky používat,“ sdělil primář dětského oddělení Štěpán Rucki.
„Podstatné také je, že nové postýlky splňují nové bezpečnostní normy, zejména pokud 
jde o jejich bezpečné uzavření postranicemi. Kromě toho se s nimi velmi dobře manipuluje a v neposlední řadě lze 
ocenit i jejich příjemný vzhled. Nadačnímu fondu Kapka naděje chceme tímto vyjádřit vřelé díky, a to nejen jménem 
hospitalizovaných dětí, ale i ošetřovatelského personálu a lékařů," poděkoval primář Rucki.
www.kapkanadeje.cz

KAPKA NADěJE VěNOVALA NOVé POSTýLKy DO TřINCE

NADACE ARCHA CHANTAL 
PODPORuJE DěTSKOu LéČEBNu

Olivova dětská léčebna je nezisková 
organizace, která se snaží navracet 
zdraví nemocným dětem do 1 roku 
do 18 let s onemocnění respiračního 
a pohybového ústrojí, s nadváhou, 
obezitou a nově také pomáhá s léčbou 
gastroesofageálního refluxu (GER) 
a atopické dermatitidy. Léčebna byla 
založena již před 115 lety v zámečku 
uprostřed velké zahrady, která přechází 
do lesa. 
Projekt v Olivově dětské léčebně pojala 
nadace jako ukázku historických 
památek Prahy a Říčan. V projektu 
dětem a rodičům ukáže názorně na 
mapách, jaké nejvýznamnější památky 
v centru Prahy a Říčanech jsou a kde se 
nacházejí. Samozřejmě je zde prostor 
i na hraní, aby se děti při čekání na 
příjem do léčebného pobytu mohly 
zabavit. Budou zde nástěnné a stolní hry, 
knihy, hračky a stolečky, kde si mohou 
děti malovat nebo číst.
Příjmová chodba také projde celkovou 
úpravou, budou zde nové vstupní 
portály, barevná výmalba, nové obložení 
a dostatek sedacích souprav pro děti 
a rodiče.
Projet navrhla Kristína Kolárová, DiS, 
která se také podílí na realizaci výrobou 

dřevěných tematických dekorací 
a hraček. (www.kristinakolarova.cz).
Nadace Archa Chantal v tomto roce 
také rozdělila téměř půl miliónu 
korun. Na Onkologické oddělení 
Nemocnice Chomutov koupila šest kusů 
nemocničních lůžek s příslušenstvím 
a sedm kusů křesel Plasma PP. Jako 
každý rok přispěla na ozdravný pobyt 
dětí s diabetem. Archa Chantal věnovala 
50 000 Kč Diakonii ČCE v Litoměřicích 
na její provoz a „oprášila“ projekt Svět 
loutek na Oddělení dětské neurologie 
v Thomayerově nemocnici, kde byly 
potřeba nové závěsy a záclony do pokojů 
a herny.
www.archa-chantal.cz
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V číslech je to: 130 klientů / 23 000 hodin osobní asistence ročně.
Věnujeme se odbourávání fyzických bariér – jsme aktivní mimo jiné v ulicích města, na MHMP, 
v parlamentu ČR, a viditelní např. díky mezinárodně oceněnému projektu Jedeme v tom s vámi  
zaměřenému na sebezkušenostní poznávání bariér.

Služba Tranzitní program je určená pro studenty středních škol, absolventy a lidi  
v produktivním věku s tělesným a kombinovaným postižením. Zaměřuje se na pomoc  
při přechodu ze školy do dalšího života.  
Tutu podporu nabízíme konkrétně: 30 – 40 klientům / 60 – 80 absolvovaných praxí  
za rok / 1600 hodin individuálních konzultací za rok.
Pomáháme svým klientům získat kvalifikované pozice na otevřeném trhu práce  
– Centrum podporovaného zaměstnávání pomůže ročně zaměstnat a zaměstnání  
si udržet cca 30–40 lidem.

Současně ovlivňujme firemní kulturu zaměstnavatelů. 

Klientům v těžké ekonomické situaci jsme schopni pomoci prostřednictvím dobrovolníků,  
což v číslech představuje: cca 60 aktivních dobrovolníků / cca 3 500 dobrovolnických  
hodin za jeden rok / až 35 akcí ročně.

www.asistence.org

rozpouštíme vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením.  
poskytujeme službu osobní asistence při zvládání základních životních 
a běžných úkonů,  které by člověk dělal sám nebýt zdravotního 
postižení.

V PRAZE SE VySKáKALO TéMěř 13 000 KČ NA LéČBu ADéLKy

Před Kulturní sportovnou Radlická se 
17. června sešly desítky lidí s cílem 
podpořit léčbu Adélky Axmanové a dětí 
s diagnózou dětské mozkové obrny. 
Benefiční akce Kulturní sportovny 
Radlická a Neurorehabilitační kliniky 
AXON nesla název „Skákací hrad 
2015”. Příspěvkem na dobrou věc 
se stalo vstupné, jež se podle volby 
návštěvníka pohybovalo v rozmezí 
od 150-500 Kč a bylo doprovozeno 
dárkem v podobě plyšové hračky. 
Dohromady bylo vybráno necelých 
13 tisíc korun, které rodiče Adélky 
použijí na zaplacení další terapie.
„Jsem nadšený z toho, kolik se tu 
dnes sešlo mladých lidí, které to téma 
zajímá a kteří chtějí pomoci,” uvedl 
na konto události otec Adélky, Josef 
Machálek.
Program benefiční akce byl na míru 
ušitý rodinám. Už od 14 h se děti 

měly možnost vyřádit na skákacím 
hradu, skluzavce, získat malůvku na 
obličej nebo ochutnat cukrovou vatu. 
Rodiče si od 17 h vyslechli přednášku 
o metodách léčby dětské mozkové 
obrny od fyzioterapeutky pražské 
Neurorehabilitační kliniky AXON, 
jež událost odborně zaštiťovala. Po 
celé odpoledne si zájemci zkoušeli 
její terapii Kosmík, která pracuje 
s primitivními reflexy a rehabilituje za 
pomoci speciálního oblečku TheraSuit®. 
Občanské sdružení Running With Those 
That Can’t zase umožnilo účastníkům 
otestovat, jak se běhá se speciálním 
vozíčkem určeným pro děti s omezenou 
pohyblivostí. Večerní zábavu zajistila 
liberecká kapela Farewell a DJ Forrest 
Pine s electroswingovým repertoárem.

Transparentní účet kliniky AXON byl má 
za cíl pomoci financovat další léčbu dětí, 

které terapií již jednou prošly a rády by 
ji absolvovaly znovu:
2200739204/2010. Podporu lze zasílat 
konkrétním dětem (uvedením daného 
jména do zprávy pro příjemce) nebo 
všem pacientům. 
www.neuroaxon.cz

Adélka s maminkou.
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inhospital

nové rehabilitační centrum
Rehabilitační centrum v Berouně ukázalo prvním návštěvníkům nejen jedinečné 
moderní zařízení, ale nabídlo i sobotní odpoledne a večer v příjemné atmosféře 
jako na festivalu. Promluvily všechny osobnosti spojené se vznikem a fungováním 
centra a zazpíval i Karel Gott.

V Berouně otevřeli 

Slavnostní otevření nového 
pavilonu Rehabilitační nemocnice 
Beroun doprovázel bohatý 
kulturní program. Nejdůležitější 
je však sama skutečnost, že 
k modernizaci nemocnice 
došlo. V právě dokončené nové 
přístavbě centra mimo jiné 
přibyly další jednolůžkové pokoje, 

Pásku slavnostně přestřihli 
senátor Jiří Oberfalzer, 
majitel nemocnice Sotirios 
Zavalianis a bývalý ministr 
Jiří Besser.

Jedna z tělocvičen v novém 
pavilonu je vybavena řadou 

nejmodernějších přístrojů.

které jsou vybavený kvalitními 
elektricky polohovatelnými 
lůžky, bezbariérovým sociálním 
zařízením, připojením na internet 
a televizorem, navíc kuchyňským 
koutkem a zázemím terasy či 
balkonu s krásným výhledem. 
Náročnou klientelu pak jistě osloví 
dva prostorné luxusní rezidenční 
apartmány, se špičkovým zařízením. 
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V této části Rehabilitačního centra 
je také kompletní vodoléčba včetně 
bazénů, sauna, dále tělocvičny, 
z nichž jedna je vybavena řadou 
těch nejmodernějších přístrojů, 
a také moderní jídelna, včetně 
příjemné kavárny. 

Text: redakce 
Foto: archiv

Nakonec zazpíval Karel Gott. 
Přestože odpoledne se zdálo, že 
vystoupení pokazí déšť, nestalo se 
tak a všichni byli nadšení.

Pacienti se z postelí mohou dívat 
do rozlehlého parku. Právě v něm 
se konal zahajovací festival.

Zájemci si mohli rehabilitační 
centrum prohlížet celý den, 
a to včetně nového bazénu.

Každý pokoj má své vlastní 
sociální zařízení.

Kromě Karla Gotta na slavnosti 
vystoupilo mnoho dalších 
zajímavých interpretů, řada 
známých umělců a skupin.

Prostory nepůsobí jako 
studená a neosobní 
nemocnice, naopak!
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interview

je intuice
Zdravotní klaun Jan Šprynar, v nemocnicích známý spíše jako Květoš Hrdlička, baví ty, kterým 
často vůbec do smíchu není – pacienty v nemocnicích. Nedávno působil dokonce na Ukrajině, 
kam se jemu a jeho kolegům podařilo přinést radost a smích, který je právě tím nejlepším lékem.

Klaunským základem 

Kdy jste se stal zdravotním 
klaunem a co tato práce obnáší?
Zdravotním klaunem jsem se stal v roce 
2009, ale klaunem jsem, co jsem začal 
brát rozum. Nebo ztrácet...? 
A to je zároveň odpověď na druhou 
část vaší otázky. Co tato práce obnáší? 
Být klaunem obnáší velkou míru 
soustředění a rozumu k tomu, aby 
druzí trochu ztratili rozum, kontrolu 
a vrátili se ke hrám a radosti z věcí 
jednoduchých, klidně až blbých. 
Zdravotním klaunem jsem se stal 
v roce 2009 a zdravotní klaun vnesl do 
mého života radost, zodpovědnost ke 
své práci a profesní naplnění. Což je 
pro mě absolutní hodnota, najednou 
zjistíte, že tohle je přesně to, co jste 
chtěli dělat celý život.

Je těžké bavit nemocné lidi? 
S jakými reakcemi se setkáváte? 
Ono to je celé trochu alchymie, někdy 
vám zafunguje jednoduchá věc, 
můžete dělat cokoliv a člověk se směje 
až se za sádru, hadičky, postel popadá. 
To je potom za odměnu. Ale jindy to je 
boj o každý kousínek klaunské půdy, 
dost často se stává, že zafunguje něco 
mimochodného, nechtěného, co jsem 
já nebo kolega udělal nevědomky. 
A to jsou okamžiky, které musí klaun 
umět podchytit a rozjet. Představte 
si klauna, jak má kolem sebe stovky 
malých tykadel, která neustále sledují 
okolí a vyhodnocují data, hledají to, 
co by mohlo zafungovat, a kterým 
směrem se vydat ke smíchu. Zdravotní 

klauni jsou pravidelně trénovaní, 
účastníme se různých workshopů, ale 
tím klaunským základem je  intuice a 
radost z radosti druhých. 

Jedná se o legraci – jak je těžké 
v nemocnici udržet zábavu a nikoho 
neurazit, nedotknout se ho? 
V dělání humoru se podle mě nejde 
nedotknout někoho nebo něčeho, aniž 
bychom chtěli dosáhnout kýženého 
výsledku, tedy smíchu. Ale jde to 
udělat tak, aby to nikoho neurazilo. 
Postava klauna vychází z toho, že si 
umí udělat legraci ze sebe a diváka 
baví, když se dívá na někoho, kdo 
má stejné problémy jako on. Ale 
klaun tyto problémy řeší absolutně 
nemožně, neprakticky, nelogicky. A 
to je klauniáda. V naší přirozenosti je 
tu menší, tu větší míra škodolibosti. 
Ale paradox, ona stokrát omletá fráze 
o moudrosti klauna je ve chvíli, kdy 
se klaun rozhoduje, o čem klauniáda, 
setkání, bude. Klaun má na začátku 
setkání prostor vybrat si, co by tady 
mohlo fungovat, z čeho si můžeme 
udělat legraci. Můžeme se bavit na 
můj, tvůj, nebo jejich účet? Máme 
milion možností! V tomhle okamžiku 
může vzít do hry i nějaký povahový 
rys „diváka-pacienta“, náladu, emoci. 
A vrcholem je okamžik, kdy si člověk 
uvědomí, že to je trochu o něm, o jeho 
momentálním postoji, chování, náladě. 
To je ta oblast smíchu, která regeneruje, 
povznáší, to je eldorádo každého 
klauna. 

Za Zdravotní klauny jste se 
zúčastnil Emergency Smile ukraine. 
Jak se vám dařilo s přinášením 
úsměvu na ukrajinu? Jaká byla 
situace? 
Projekt Emergency Smile je 
mezinárodní projekt rakouské 
organizace Rote Nasen, která pod 
sebou slučuje všechny evropské 
klaunské organizace, včetně nás  
českých Zdravotních klaunů. Myšlenka 
Emergency Smile je prostá, ale 
důležitá. Vnést radost, laskavost, 
lidství do míst, které zasáhly boje nebo 
přírodní katastrofy. Doposud se nám 
podařilo uskutečnit mise projektu ES 
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v Kamerunu a Jordánsku. 
Poslední naší misí byla Ukrajina. 
Pracovali jsme dva týdny v Kyjevě, 
ukrajinském hlavním městě, kde je 
podle různých odhadů až 1 milion 
vnitrostátních běženců, kteří přišli 
z východních oblastí, kde se válčilo 
a podle všeho se znovu válčí. 
  
Kde jste působil vy? 
Naše mise byla složená ze dvou částí. 
První a objemnější náplní bylo realizovat 
divadelní a klaunské workshopy s lidmi 
z uprchlického centra v Kyjevě. Byly 
zakončené představením, ve kterých 
hráli všichni účastníci workshopů. 
Druhou částí mise bylo naše klaunské 
představení, které jsme několikrát 
odehráli v dalších uprchlických centrech, 
na dětském festivalu. Nebo v nemocnici, 
kde jsme také měli možnost zaklaunovat 
si s kyjevskými klauny, kteří nemocnice 
navštěvují. 
Samotné setkávání a tvoření s dětmi 
a dospělými, kteří se zúčastnili našeho 
workshopu, bylo úžasné. Byli jsme 
absolutně dojatí a překvapení, jak jsou 
houževnatí, schopní odolávat nepřízni 
osudu. Byla v tom i trocha magie 
klaunství, protože naše práce byla 
o smíchu a radosti, takže se nám lidé 
otvírali a během těch čtrnácti dní jsme 
se tam cítili jako doma. 

Co bylo nejtěžší? 
Nejtěžší pro mě bylo vnímání 
absurdnosti, ve které jsme se ocitli. Na 
jedné straně lidé bez domova, kteří 
odešli ze svých domovu s představou, 
že se za čtrnáct dní vrátí, a přitom jsou 
i déle než rok v nouzových podmínkách. 
A na druhé straně normální, bohatý 
život téměř evropské metropole Kyjeva. 
I když na ulicích bylo cítit a vidět jejich 
nacionální odhodlání a touhu po 
spravedlivém ukončení agrese ze strany 
Ruska, běžný turista by nepoznal, že 
je tahle země ve válce. A my jsme se 
pohybovali během dne ve dvou úplně 
odlišných světech.

Budete se na ukrajinu ještě vracet, 
nebo se chystáte někam jinam? 
Zpětná vazba od našich ukrajinských 
partnerů byla velice pozitivní, takže 
budeme doufat v realizaci dalších 
projektů. Naději vidím v tom, že EU 
podporuje projekty našeho typu. 

Jak vzniklo jméno Květoš Hrdlička? 
Květoslav Hrdlička vyplynul 
z charakteru mého klauna. Během 
workshopů každý z nás poznává 
některé své povahové rysy, které může 
využít pro svého klauna. Květoslav 
Hrdlička mimo to, že to je výborný 
psycholog, sportovec a kutil, také 
rád hrdličkuje, vzdává poklony, 
komplimenty, alimenty. Ovšem vše 
pouze v platonické úrovni, nejlépe 
preplatonické. Výhodou je, že si 
můžeme kdykoliv jméno změnit a tím 
načít další klaunský život.  

Působíte ještě někde jako herec? 
Vedle zdravotního klauna dělám 
i profesionálního klauna, zrovna 
nedávno jsme si s kolegy založili 
klaunskou skupinu Klaun Family. 
Zkrátka klauna není nikdy a nikde 
dost. Ale říkejte to mé ženě, která mě 
upozorňovala, že už jsem doma, že už 
nemusím pracovat!

A teď z jiného hlediska – Vy sám 
bavíte pacienty, jaký jste ale sám 
pacient? 
Ještě před pár lety jsem omdléval 
při odběru krve, ale poté co jsem se 

stal otcem, se ve mně něco vzepřelo, 
zmužnělo a už několikrát jsem vše 
přečkal bez incidentu. Ale na darování 
krve si ještě netroufnu.
Z mého profesního pohledu to je 
výborná otázka. Člověk vidí, že 
v prostředí nemocnice se z pacientů 
vlivem stresu a strachu uvolňují 
negativní emoce a ty dost často 
potřebují někde nebo na někom 
ventilovat. Naštěstí jsem ještě moc 
pacientem nebyl a doufám, že 
pokud se jím stanu, budu pacientem 
srovnaným.
www.zdravotniklaun.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

Klauni v číslech

• 86 zdravotních klaunů 
• působí v 64 nemocnicích
• každý měsíc se koná 300 

návštěv
• v roce 2014 to bylo celkem 

3728 návštěv
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informace

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.

Jedním z center nacistického programu Euthanasie, v jehož rámci byli likvidováni nemocní, 
fyzicky či mentálně postižení a jinak „méněcenní“, byla v letech 1940-1945 klinika 
Spiegelgrund v areálu vídeňské nemocnice Steinhof. Zde nacističtí lékaři prováděli hrůzné 
experimenty na sirotcích , „sociálně nepřizpůsobivých“ či „rasově degenerovaných“. A tady 
se odehrává příběh dvou odlišných postav: vězně-pacienta Adriana Zieglera a zdravotní 
sestry Anny Katschenkové. Oba hrozivé podmínky nenávratně poznamenávají a každý 
se s nimi po svém vyrovnává. Román Vyvolení je po Chudých v Lodži, mezinárodním 
bestselleru, další Sem-Sandbergovou  literární a výsostně uměleckou sondou do jinak těžko 
uchopitelné každodennosti druhé světové války. Prodává se za cenu 319 Kč.
www.paseka.cz

STEVE SEM-SANDBERG: VyVOLENí

DAVID CRONENBERG: KONZuMáRIuM

Manželé Hana a Nathan Mathovi, oba investigativní novináři, se při své hektické práci 
vídají hlavně na letištích a komunikují spolu především mobilem a přes internet. Oba 

dělají obskurní případy a oba se snadno zaplétají do sexuálních a životu nebezpečných 
dobrodružství s lidmi, o nichž píší. Hana chce získat interview od věhlasného 

francouzského filozofa, který je podezřelý z vraždy své neméně věhlasné manželky, již měl 
po smrti rozřezat a zčásti zkonzumovat. Koupíte za cenu 298 Kč.

www.argo.cz

Deset pokusů o katastrofu. Co je v případě člověka kritické množství? Deset postav žije své 
zdánlivě obyčejné životy, a přece je každá infikována různě silnou dávkou neuróz a nenaplněných 

tužeb. Pokoušejí se žít samy za sebe, ale jako by to nestačilo, ostatní jim to komplikují, jak se 
úporně snaží o totéž. Po dosažení kritického množství se však spouští nevratné procesy… A v tu 

chvíli je buď konec, nebo začátek, buď se umírá, nebo se konečně začíná žít. Anebo někde za 
okny dojde k velkému třesku, když už ani vesmír neví, co dál. Taková spoušť! Cena: 269 Kč.

www.hostbrno.cz

SáRA VyBíRALOVá: SPOuŠť
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Román Kokoschkova loutka, odměněný Cenou Evropské unie za literaturu, 
je originální výpovědí o životě člověka a jeho údělu. Příběh ukradeného 

rukopisu Thomase Manna, muže, který na základě manželčiných snů 
rekonstruuje starověkou alexandrijskou knihovnu, či židovského chlapce, 

jenž se skrývá v podzemí obchodu s ptactvem, i další vytvářejí osobitý svět, 
v němž lidé žijí pod hranicí svých možností a příčinou stárnutí je promrhaný 

čas. V duchu zásady, že život je nápodobou umění, a nikoliv naopak, pak 
jeden z hrdinů píše knihu v knize, která svou magickou mocí mění náš 

omezený svět a obdaří hrdiny příběhu jejich pravou existencí. Cena: 269 Kč.
www.argo.cz

ALfONZO CRuZ: KOKOSCHKOVA LOuTKA

LARS KEPLER: STALKER

Pátý díl série o komisaři Joonu Linnovi. Policii někdo pošle krátké 
video, natočené přes okno, na kterém si neznámá žena obléká 

punčocháče. Následujícího dne je žena nalezena mrtvá. Brutalita 
vrahova útoku dovede vyšetřovatele k pastorovi Rockymu Kyrklundovi, 

který byl před devíti lety odsouzen za násilnou vraždu k nařízené 
psychiatrické péči. Sám si ovšem z události nic nepamatuje – při 

autonehodě utrpěl vážné poškození mozku, projevující se silnými 
výpadky paměti. Zatímco však Rocky dosud pobývá na uzavřeném 
psychiatrickém oddělení, policii přijde další videonahrávka. Nikdo 

nerozumí tomu, co se děje, ovšem komisařka Margot Silvermanová je 
přesvědčená, že se jedná osériového vraha. A Joona Linna před rokem 

zmizel. Skoro všichni si myslí, že je mrtvý. Skoro všichni.
Kniha se prodává za 249 Kč.

www.hostbrno.cz

PASI ILMARI JääSKELäINEN:  
LITERáRNí SPOLEK LAuRy SNěžNé

Představte si, že se David Lynch rozhodne točit ve Finsku. A představte 
si Dostojevského Zločin a trest, v němž Soňa Marmeladová zastřelí 
Raskolnikova. Zní to absurdně? Román, který vám dokáže, že 
i Skandinávie má svůj magický realismus, zavádí čtenáře do městečka 
Zaječín, kde se dějí divné věci nejen s lidmi, ale i s knihami. Všechno 
začíná, když se mladá učitelka literatury Ella Milanová vrátí do svého 
rodiště a objeví zvláštní „zmutovaný“ knižní svazek. V touze poznat, 
proč se v knihách přeskupují nejen písmena, ale i události, vydá se do 
místní knihovny… a narazí na uzavřené společenství literátů, založené 
oslavovanou Laurou Sněžnou, na pravidla podivné Hry a také na 
nadpřirozené úkazy. Podaří se jí odhalit, co se ve skutečnosti stalo 
s desátým členem spolku, a rozplést pavučinu fikce, která jako sníh halí 
všechno dění v městečku Zaječín? Cena: 239 Kč.
www.paseka.cz
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interview

Stačí se 
Fotograf a cestovatel Václav Šilha je dalším z 1000 statečných, kterého partner projektu 
HOSPITALin představuje. Zajímavá osobnost a skvělý tvůrce, který se momentálně chystá do 
Papuy-Nové Guineje, nám prozradil, že největším dobrodružstvím bývá často snaha dostat 
se do letadla s celou fototechnikou.

Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. 
Vzpomenete si, kdy jste ji 
potřeboval nejvíce?
Já si nemyslím, že k cestování je 
potřeba nějaká zvláštní odvaha. 
O hodně větší odvaha by byla, od 
případného zaměstnavatele, mě 
někde zaměstnat...
A kdy jsem potřeboval největší 
odvahu? Pokaždé, když někam 
cestuji, tak má můj batoh 

rozhodnout

s fototechnikou asi osmnáct kilo. 
Na palubu letadla se ale může vzít 
podle předpisů zhruba jen poloviční 
váha. No a tak největší dobrodružství 
je proklouznout na letišti bez 
povšimnutí.

Na jaké místo se chcete  
podívat, zatím se vám to 
nepovedlo a proč?
Teď mě asi nejvíce láká Papua–Nová 
Guinea. V posledních letech jsem měl 

tak trochu antarktické období, tak 
si myslím, že nastala doba se trochu 
zahřát.

1000 statečných je projekt,  
který nezištně pomáhá  
těm, kteří to nejvíce  
potřebují. Kdy jste se 
s podobnou pomocí setkal  
na svých cestách?
Bohužel se na svých cestách potkávám 
hlavně s projekty, které i přes výborný 
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Václav Šilha už s fotoaparátem v ruce procestoval 
všech šest kontinentů včetně Antarktidy. Pravidelně 
publikuje u nás i v zahraničí. Jeho snímky byly 
zveřejněny například  v BBC  Wildlife Magazine, 
National Geographic a v dalších titulech napříč celým 
světem. Od roku 2010 je členem redakční rady 
magazínu Československá fotografie. S jeho tvorbou 
se mohou pravidelně setkávat návštěvníci různých 
fotografických výstav a přednášek. Je držitelem druhé 
ceny novinářské soutěže Czech Press Photo 2006, 
první ceny Czech Press Photo za rok 2012 a ceny 
Trigema Czech Press Photo za rok 2014. V roce 2012 
obdržel v rámci 16. mezinárodního bienále FIAP v 
Norsku zlatou medaili NSFF. Je spoluautorem knih 
„Divoká planeta“, „Afrika v nás“ a „Afrika v nás II“.

nápad moc nefungují. V drtivé většině 
je to proto, že aplikujeme svoje myšlení 
na mentalitu, která je naprosto odlišná. 
Výborný projekt jsou ale například  Lékaři 
bez hranic.

Co byste doporučil těm,  
kteří se chtějí vydat  
na nějakou dlouhou cestu 
a zatím to nikdy neudělali?  
Co – kromě osobní statečnosti 
– vlastně potřebují?
Není potřeba statečnost, stačí se jen 
rozhodnout. To ale platí všeobecně, 
nejen pro cestování.

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?
Vymyslel bych si cokoliv jiného. Důležité 
pro mě ale je, až se jednou ohlédnu, 
říct, že jsem se fakt nenudil.

Text: Johana Hovorková
Foto: Václav Šilha

www.1000statecnych.cz
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inhospital

CyberKnife:
V Ostravě už 5 let

O CyberKnifu a všem, co s ním 
souvisí, hovoříme s ředitelem 
Fakultní nemocnice Ostrava 
a přednostou Onkologické 
kliniky FNO doc. MUDr. Davidem 
Feltlem, Ph.D., MBA, který stál 
u zrodu tohoto výjimečného 
pracoviště. 

Kdy se sen o CyberKnifu zrodil?
V roce 2003, tedy ještě v době, když 
jsem pracoval v Praze. Říkal jsem si, 
jak skvělé by bylo tento přístroj mít 
k dispozici, ale nenapadlo mě, že se  
ten sen někdy splní a že se splní mně. 

Kdy tento sen začal dostávat 
konkrétnější obrysy?
To už jsem pracoval v Ostravě 
a s ředitelem nemocnice, doktorem 
Svatoplukem Němečkem, jsme hovořili 
o projektu, který by uspěl v rámci 
tehdejších vládních strategických investic.  
Muselo jít o projekt, který by otevřel 

nový segment léčebné péče a znamenal 
zásadní posun v celorepublikovém 
měřítku. Prostě to měl být projekt, který 
by „zvonil“. A protože jsem CyberKnife 
nosil v hlavě, tu myšlenku jsem vyhrkl ve 
chvíli, kdy padla otázka. Nebylo těžké 
to vymyslet. Těžké bylo CyberKnife 
prosadit. Jen při přípravě projektu jsem 
tehdy popsal přibližně šest set stránek. 
Ty podklady zahrnují medicínský pohled, 
ekonomický byznys plán, otázky 
personalistiky i marketingu, prostě 
všechno. Vše mám dodnes v počítači. 

Pamatujete si na okamžik, kdy jste 
uvěřil, že to takzvaně klapne? 
Tu chvíli si pamatuji přesně. Bylo to 
v roce 2009, právě jsem byl ve Stanfordu 
na stáži. A dostal jsem zprávu, že ve 
Spojených státech nakládají bedny na 
loď, která směřuje do Hamburku.

Jaké byly začátky?
Mám schovanou fotku, která zachycuje 
okamžik, v němž se na CyberKnifu 
úplně poprvé rozsvítilo zelené světýlko... 
Začátek byl nabitý adrenalinem, úžasným 
pocitem, že se všechno daří. Trávili 
jsme u ozařovače dny, noci, víkendy. 
Pracovali jsme 16 hodin denně, nestíhali 
jsme jíst ani spát. Ale naše nasazení 
se vyplatilo. Hned od začátku jsme 
najeli na plný provoz, takže jsme za 
první rok udělali 380 pacientů, což 
je nejvyšší počet na světě v prvním 
roce provozu v dějinách CyberKnifu. 
Průměr je kolem stovky, takže se nás 
tenkrát ptali, jestli jsme v záznamech 
neudělali chybu... Do CyberKnifu jsme 
investovali obrovské množství energie, 
ale vše se nám vrátilo. A vrací se pořád. 
Například v tom, že máme vyškolený 
tým skvělých odborníků, vypulírované 
pracovní postupy a že CyberKnife umíme 
zpaměti. 

Nejvíc pacientů v prvním roce 
provozu. Díky čemu se to podařilo? 
Stála za tím dobrá organizace práce, 
nadšení a ochota týmu? 
Řekl bych, že úspěch spočívá v 
kombinaci několika faktorů. Klíčové bylo, 
že šlo o  úplně nový segment léčebné 
péče, takže poptávka byla nenaplněna. 
Druhým významným faktorem bylo 
promyšlené oslovení dané cílové 
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národním, ale v měřítku světovém. 
Otevřeli jsme novou kapitolu české 
radiační onkologie a získali celosvětové 
uznání. Publikujeme, jsme zvaní na 
světové kongresy, o práci s CyberKnifem 
přednášíme v Americe, Japonsku 
i Austrálii. Nikdy dřív bychom si 
nemysleli, že je možné, aby se k nám, 
do Čech, jezdili učit Němci a Angličané, 
aby se k nám snažili na stáž dostat 
lidé ze Západu. Těch pozitiv je hrozně 
moc. Máme nejvíce pacientů na 
světě. Ve Spojených státech jsme 
zaregistrovali mezinárodní patent na 
zdokonalení léčby nádoru oka. O náš 
způsob práce s CyberKnifem se zajímají 
odborníci, vysokoškolští studenti 
i laici. Vykrystalizoval tady excelentní 
tým. K pozitivům patří i to, že léčba 
CyberKnifem je levnější než standardní 
léčba. Když to vše shrnu, troufám si říct, 
že jsme inspirací pro ostatní tuzemská 
pracoviště, aby začala podobně uvažovat 
a směřovat za svým cílem.

Jak vidíte následujících pět let?
Prvních pět let, během nichž CyberKnife 
ozářil více než 2 500 pacientů, jsme 
využili k tomu, abychom dokonale zvládli 
rutinní výkony. Dalších pět let máme na 
to, abychom naše zkušenosti co nejvíc 
zhodnotili, prezentovali je a předávali 
dál a abychom si takzvaně začali hrát. 
V souvislosti s péčí o pacienty s nádory to 
sice zní divně, ale v praxi jde o to zkoušet 
nové postupy, snažit se experimentovat, 
co nejvíce rozšiřovat počet diagnóz, 
které budeme schopni léčit. Za slovy 
hrát si vidím například světově unikátní 
stereotaktický radiochirurgický výkon, při 
němž jsme úspěšně ozářili tři pacienty 
trpící výpadkem srdečního rytmu. Máme 
prostě ty nejvyšší ambice stát se lídry 
v tomto oboru v celosvětovém měřítku. 
A samozřejmě chceme tomu, co 
umíme, naučit i další kolegy. Nechceme, 
aby kolem CyberKnifu byl jakýsi klub 
vyvolených, ale aby se ozařování 
prostřednictvím tohoto kybernetického 
nože stalo normální léčebnou metodou. 
Ale zároveň musíme počítat s tím, že 
medicína a radioterapie se vyvíjejí a že 
časem přijdeme o aureolu výjimečnosti. 
Pořád nám ovšem zůstane výjimečné 
know-how, které nebude snadné 
dohnat.

Text: Tomáš Oborný
Foto: archiv

Vzdělání
• 2012: Obhajoba habilitační práce 

v oboru Onkologie a jmenování 
docentem, Lékařská fakulta 
Masarykovy univerzity Brno

• 2008-2010: Manažerské studium 
MBA. Nottingham Trent University, 
Brno International Business School

• 2000-2005: Postgraduální doktorské 
studium – Molekulární a buněčná 
biologie, genetika a virologie, 1. LF UK 
Praha 

• 7. 12. 1999: II. atestace z radioterapie
• 3. 12. 1996: I. atestace z radioterapie
• 1988-1994: 1. lékařská fakulta UK, 

obor lékařství (promován 1994)
• 1984-1988: Gymnázium Praha 9-Vysočany

Profesní organizace
• Česká onkologická společnost (ČOS) 
• Společnost radiační onkologie, biologie 

a fyziky (SROBF)
• European Society of Therapeutic 

Radiology and Oncology (ESTRO)
• American Society of Therapeutic 

Radiology and Oncology (ASTRO)

Profesní historie
• 2006-dosud: přednosta kliniky, 

Radioterapeutická klinika FN Ostrava
• 2005-2006: vedoucí Katedry radiační 

onkologie IPVZ
• 2003-2005: tajemník Katedry radiační 

onkologie IPVZ
• 2002-2005: odborný asistent, 

Radioterapeutická a onkologická 
klinika 3. lékařské fakulty UK

• 2002-2005: vedoucí oddělení 
teleradioterapie, Radioterapeutická 
a onkologická klinika FNKV

• 2000-2001: vědecký pracovník, 
Oddělení experimentální virologie, 
Ústav hematologie a krevní transfuse, 
Praha

• 1994-2002: sekundární lékař, Ústav 
radiační onkologie FN Bulovka, Praha

Oblasti zájmu
• Maligní lymfomy, molekulární biologie 

a genová terapie, karcinom plic, 
nádory hlavy a krku

Stáže a stipendia
• 2000: Stipendium UICC-ICRETT 

– Herpetická thymidinkinasa 
s ganciclovirem v experimentální léčbě 
lidských zhoubných nádorů – Gene 
Therapy Center, University of Alabama 
at Birmingham, Alabama, USA.

doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

skupiny, což obnášelo komunikaci napůl 
medicínskou, napůl marketingovou. 
Právě na sféru marketingu jsme se 
intenzivně zaměřili hned od začátku 
a myslím, že se nám opravdu povedla. 
Naší marketingovou strategií se chlubím 
všude, včetně firmy, která CyberKnife 
vyrábí. Zvláštní pozornost jsme věnovali, 
a stále věnujeme, komunikaci s pacienty. 
Zajistili jsme, aby telefonické i e-mailové 
spojení bylo co nejlepší, aby telefonní 
sluchátko nezůstalo nikdy hluché a aby 
každý, kdo nám pošle e-mail, dostal 
odpověď do 24 hodin. Zároveň jsme 
samozřejmě museli počítat s tím, že 
například z důvodů diagnóz, jež nelze 
léčit prostřednictvím CyberKnifu, 
budeme muset některé pacienty 
odmítat. Nešli jsme cestou strohých 
sdělení ani jsme žádný e-mail nenechali 
bez odpovědi. Naopak se vždy snažíme 
vysvětlit důvody, proč nemůžeme 
pomoci. 

Díky této otevřené, lidsky vedené 
komunikaci zůstává v lidech pozitivní 
pocit i přes to, že byli odmítnuti. 
Chápou, že bychom chtěli vyjít vstříc, 
ale z objektivních důvodů nemůžeme. 
Stejně jednáme i s lékaři, kteří nám 
posílají své pacienty. A ještě se vrátím 
k otázce a dokončím svou odpověď: tím 
třetím nezbytným faktorem, díky němuž 
vše skvěle funguje, je tým lidí, který tady 
máme. 

Letos uplyne pět let od otevření 
pracoviště CyberKnifu ve fakultní 
nemocnici Ostrava. Jakých těch pět 
let bylo?  
S odstupem času hodnotím fakt, že 
se nám podařilo toto pracoviště v 
Ostravě vybudovat, jako neuvěřitelný 
gigantický úspěch, a to nikoliv v měřítku 
nemocničním, regionálním nebo 
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se otevřela veřejnosti
Vyšetření pigmentových znamének, prohlídka JIP chirurgických oborů, vyhlídka 
z Vodárenské věže nebo možnost zakoupit si ručně dělané výrobky klientů 
psychiatrického stacionáře – největší z mnoha dalších lákadel Dne Pardubické 
nemocnice, který se uskutečnil v úterý 16. června 2015 a konal se pod záštitou 
prvního náměstka hejtmana Romana Línka.

Pardubická nemocnice 

Již šestý ročník této tradiční akce 
opět návštěvníkům umožnil seznámit 
se s tímto zdravotnickým zařízením 
jinak než z obvyklé pozice pacienta. 
Změny oproti minulým letům ale byly. 
Zatímco do loňska šlo o den otevřených 
dveří v samostatné Pardubické krajské 
nemocnici, tentokrát to byla akce 
na jednom z pracovišť nově vzniklé 
Nemocnice Pardubického kraje.
„Dnes tu máme podstatně jinou situaci 
než před rokem. Spojená Nemocnice 
Pardubického kraje, a v jejím rámci 
i Pardubická nemocnice, není ani 
ekonomicky, ani personálně v ohrožení 
a prožívá významné investice. Je to 
příležitost, kterou je potřeba využít 
v zájmu pacientů. Jestli se nám to 
podaří, ukáží následující dva až tři 
roky,“ vysvětluje první náměstek 
hejtmana Línek.
Den nemocnice již tradičně otevřelo 
slavnostní zahájení, jehož součástí bylo 
i předání dvou štědrých darů pro dvě 
pracoviště Nemocnice Pardubického 
kraje od společnosti Elektrárny 
Opatovice. Ředitel pro strategický 
rozvoj Miloslav Decker nejprve předal 
symbolický šek v hodnotě 300 000 Kč 
na pořízení dechového přístroje 
NCPAP pro dětské oddělení Pardubické 
nemocnice. A stejnou finanční částku 
také na pořízení EEG přístroje pro 
neurologii Chrudimské nemocnice.
„Elektrárny Opatovice patří mezi 
věrné a nejštědřejší sponzory našich 

nemocnic. Velmi si této finanční 
podpory vážíme. I díky těmto darům 
bude možné péči o nemocné zkvalitnit,“ 
řekl generální ředitel Gottvald.
Mezitím již v areálu Pardubické 
nemocnice probíhal tříhodinový pestrý 
program pro veřejnost. Kdo chtěl 
znát svůj zdravotní stav nebo získat 
cenné informace, mohl zamířit na 
řadu preventivních „screeningových“ 
vyšetření a do specializovaných poraden. 

Bylo možné si nechat vyšetřit zrak, 
krevní tlak nebo třeba pigmentová 
znaménka, zamířit do poradny pro 
cestovní medicínu a očkování či si změřit 
body mass index (BMI) a vyslechnout 
si výživová doporučení od nutričních 
terapeutek. Za návštěvy vyšetření 
a poraden bylo možné sbírat razítka 
na slosovatelnou Kartu zdraví s VZP ČR 
a následně získat jednu z věcných cen.
Návštěvníci si mohli prohlédnout 

Den nemocnice: předání darů od Elektráren Opatovice. (Šek drží 
zástupkyně primáře dětského oddělení Veronika Sabová, uprostřed je 
ředitelka nemocnice Ivana urešová.
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i některá pracoviště. Velké zájmu se 
těšila JIP chirurgických oborů, která 
se v rámci této akce otevřela vůbec 
poprvé, a Emergency Chirurgické 
kliniky. Bylo možné nahlédnout do 
nové stomatologické pohotovosti nebo 
navštívit zrekonstruované prostory 
dětské oční ambulance, kde probíhalo 
i vyšetření zraku dětí pomocí přístroje 
Plusoptix ve spolupráci se společností 
PROZRAK. „Samozřejmě bychom 
veřejnosti rádi ukázali ještě víc a 
otevřeli i další oddělení. Akce se však 
koná za plného provozu nemocnice, 
proto je možné předvést pouze část. 
Přesto věříme, že tento výběr byl 
zajímavý,“řekla ředitelka Pardubické 
nemocnice Ivana Urešová.

Doprovodné akce
Program Dne nemocnice se však už 
tradičně neskládal pouze ze zdravotní 
části. V doprovodném dění táhla 
především prohlídka Vodárenské věže, 
u níž byla expozice historických vozidel 
Veteran klubu Pardubice. Desítky 
návštěvníků využili jedinou příležitost 

Nové Sady 41, 602 00  Brno nadace@nadacekrizovatka.cz+420 543 332 025 www.nadacekrizovatka.cz

I PŘI NÁKUPU ON-LINE MŮŽETE BÝT ŠTĚDŘÍ A NIC VÁS TO NESTOJÍ!

Nyní nás můžete podpořit při nákupu na některém z Vašich oblíbených e-shopů.
Stačí, když si před nákupem vyberete projekt Nadace Křižovatka na portálu GIVT.CZ nebo STEDRYNAKUP.CZ.

Již 20 let pomáháme chránit před Syndromem náhlého úmrtí kojenců

v roce, kdy je možné vstoupit do této 
technické památky, vystoupat až na 
vrchol a pokochat se pohledem na 
Pardubice a široké okolí. 
V areálu nemocnice opět nechyběla 
technika složek Integrovaného 
záchranného systému, bylo možné 
se seznámit s nabídkou lázeňských 
a rehabilitačních zařízení z regionu, 
odnést si autogramy pardubických 
hokejistů a basketbalistů nebo obrázky 
od malíře Jana „Honzy“ Lušovského.
Podruhé za sebou Den nemocnice 
končil až krátce před půlnocí. Tečku za 
akcí znovu obstarala filmová projekce 
přímo v areálu pod širým nebem. 
Tentokrát se promítal americký snímek 
„Než si pro nás přijde“, v němž 
jeho hlavní hrdinové v podání Jacka 
Nicholsona a Morgana Freemana bojují 
s nádorovým onemocněním.
„Chtěli jsme výběrem tohoto filmu 
připomenout, že Pardubická nemocnice 
ve spolupráci se společností Multiscan 
je od začátku roku zařazena mezi 
komplexní onkologická centra pro 
dospělé, což byl velký úspěch. Soudě 

podle reakcí diváků jsme se trefili do 
správného filmu. Je jen škoda, že 
tentokrát nepřálo počasí a že večerní 
ochlazení zřejmě řadu lidí odradilo 
od návštěvy projekce. Byla to však 
jediná vada na kráse jinak vydařeného 
Dne Pardubické nemocnice,“ pronesl 
generální ředitel Gottvald.

Text: redakce
Foto: archiv

Součástí Dne nemocnice byla 
prohlídka vodárenské věže.

Inzerce
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informace

Doplněk stravy PRO EM SAN od TISSO obsahuje efektivní mikroorganismy a bylinné extrakty 
podporující správnou funkci tlustého střeva a rychlou regeneraci střevní sliznice. Bylinné a ovocné 
extrakty a výtažek z houby LingZhi působí na naše střeva zklidňujícím, protizánětlivým a trávení 
podporujícím účinkem. Jde o tekutou směs, která je rovněž vhodnou podporou při všech 
onemocněních střeva.

PRO EM SAN OD TISSO

V každém čísle přinášíme našim 
čtenářům tipy na zajímavé 
produkty, které podpoří zdravý 
životní styl. A i tentokrát je to 
výběr pestrý a stojí za to.

HOSPITALin
doporučuje

Únava, ospalost a zhoršené soustředění jsou znaky probdělé noci. Důvodem 
přitom nemusí být pouze nedostatečná délka spánku, ale také jeho kvalita. 
Kromě nevyhovujících světelných a zvukových podmínek pro spaní je 
zásadním faktorem také správná teplota, která by neměla převyšovat 20 °C. 
Klimatizace společnosti Samsung jsou vybavené řadou funkcí, aby zajistily 
optimální prostředí pro spaní i během horkých letních nocí. jsou zárukou nejen 
teplotního komfortu, ale také udržují prostředí v domácnosti zdravé, protože 
účinně bojují proti alergenům, plísním, bakteriím a virům.
www.samsung.com/cz

OPTIMáLNí KLIMA NEJEN PRO KVALITNí SPáNEK

PřIROZENé PRO LIDSKé TěLO

Přírodní zdravotní matrace Johann Malle jsou ručně vyráběné 
z materiálů, které jsou pro lidské tělo nejpřirozenější. Jsou vhodné i pro 
jedince s alergiemi, kožními problémy, bolestmi zad nebo nadváhou.
Model Johann Malle DREAM je nabízena ve třech stupních tuhosti 
a kombinuje přírodní materiály jako je bavlna, přírodní kaučuk a kokos 
(u měkkých matrací filc) s taštičkovými pružinami. Jde o luxusní 30 cm 
vysokou matraci. K dostání za 45 900 Kč.
johann-malle.cz
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Příležitost pro 
soukromé lékaře, 
ordinace a podnikatele 
ve zdravotnictví
Pronájem  
samostatného objektu-vily  
v centru Olomouce

Co můžete efektivně využít?
• minimální vzdálenost od centra 

města 
• parkoviště (9 míst)
• kvalitně vybavená podlaží pro 

provoz, administrativu a logistiku

Výměry:
1.PP: 138,83 m2

1.NP: 154,23 m2

2.NP: 151,78 m2

Podkroví: 106,58 m2

Celková výměra: 551,42 m2

Cena za pronájem celého objektu: 
114.000,- Kč bez DPH/měsíc  
(+ energie)
Cena za parkoviště:
9 míst 9.000,- Kč/měsíc 
(Při pronájmu celého objektu je 
cena za parkování k jednání)

vila k pronájmu

KONTAKT: 
tel.: 602 752 049 
e-mail:  
balasovamarcela@centrum.cz

Objekt bude volný od 1. 1. 2016
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zdravý rozum
MUDr. Lukáš Velev vede jihlavskou nemocnici, dříve však působil 
také v lékařských odborech. Díky všem svým zkušenostem 
dokáže velmi přesně pojmenovat potíže českého zdravotnictví 
a doporučuje: přestaňme reformovat, vytvořme jednoznačná 
pravidla a situace se zlepší.

Nemocnice potřebují 

Co podle vás, pane řediteli, 
potřebují dnes nemocnice 
nejvíc? A co vaše?
Férové a stabilní úhrady zdravotní 
péče, které zohledňují skutečné 
náklady na zdravotní služby.
Osvobození zdravotních služeb 
a vstupů (alespoň v rozsahu 
poskytovaném ze všeobecného 
pojištění) od DPH, proč jej platíme? 
Namísto trvalého konstatování, 
že „nemocnice jsou černé díry“, 
třeba také analýzu, není-li lůžková 
péče špatně financovaná... Zdravý 
rozum a méně populismu – to 
potřebujeme nejvíc. Nemocnice 
Jihlava není výjimkou, potřebuje vše 
uvedené. 

Působil jste před lety aktivně 
v lékařských odborech. 
Odcházejí ještě lékaři do ciziny?
Nesporně ano. Stačí, když se 
podíváte na statistky absolventů 
lékařských fakult a počty lékařů, 
kteří nastupují do českého 
zdravotnictví. I s vědomím toho, 
že část absolventů jsou cizinci. 
Odcházejí především absolventi, 
kteří do českého zdravotnictví 
nenastoupí. Chápu je. A dnes 
bych také nenastoupil. Nevstřícný 
systém vzdělávání, nedostatečné 
ocenění práce, kvalifikace i obecně 

postupně rostoucí nepřátelské 
naladění společnosti.  
Pro nemocnice je však dnes 
nejméně stejným problémem 
odchod lékařů do soukromých 
praxí. Při pokřiveném hrazení 
péče v ČR je to pro lékaře stále 
atraktivnější, než pracovat 
v nemocnici. Vydělají si 
přinejmenším stejně, ale za práci 
od pondělí do pátku, bez služeb 
i s nižším rizikem... 

Poměrně často se začíná 
objevovat téma různých sporů 
s pacienty nebo lékaři. Myslíte, 
že existuje metoda nebo nástroj, 
jak nastavit objektivní kritéria 
hodnocení požadavků laiků, 
leckdy ve stresové situaci, 
a zodpovědností či kompetencí 
odborníka-lékaře?
To se mi zdá až nemožné. 
Co jsou to objektivní kritéria 
požadavků laiků? Myslím, že 
by systému prospělo, kdyby 
bylo jasně dáno, na co kdo má 
nárok a za jakých podmínek, 
co je kdo povinen poskytnout, 
a co není. To ale musíme úplně 
změnit pravidla hry. Zapojit se 
musí stát, plátci a především 
občané. My jsme pacienty z té 
hry prakticky úplně vynechali, 

především vidím minimum motivace 
k zodpovědnému jednání i čerpání 
zdravotních služeb. Zdravotnictví 
se topí v politickém populismu, 
který tvrdí, že můžeme poskytnout 
všechno všem a zdarma. Tak 
tomu není a nikdy nebylo. Ani 
v bývalém režimu. Rušíme poplatky 
za hospitalizaci bez rozmyslu 
a vědomí následků. Kdyby stát 
vynaložil 2 mld., kterými v roce 
2014 kompenzoval poplatky, do 
sytému navíc, mohli jsme je využít 
rozumněji. 

MUDr. Lukáš Velev, MHA 
(*1964) vystudoval Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity 
Brno. Získal dvě atestace 
v oboru všeobecná chirurgie 
a doplňkovou atestaci v oboru 
cévní chirurgie. Působil 
jako předseda Lékařského 
odborového klubu v Jihlavě. 
Je ženatý, má dvě děti.
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Měla by podle vaší zkušenosti 
existovat jedna zdravotní 
pojišťovna, nebo by se měl 
otevřít prostor všem, kteří by 
si na to v tržním mechanismu 
troufli?
Za současné situace je existence 
více zdravotních pojišťoven 
mrháním peněz. Nepřináší 
benefit systému, občanům ani 
poskytovatelům. Jen spotřebovává 
zdroje. Nelze jednoznačně říci, 
že je lepší systém více pojišťoven 
či jedné (NHS). Může a funguje 
obojí. Záleží na pravidlech. My jsme 
stále zaměstnání systémem jeho 
reformami zleva i zprava. Místo 
kultivace prostředí a nastavování 
pravidel. Kdybychom dvacet let 
jen nereformovali, mohli jsme být 
mnohem dál. Otázka je zda to není 
záměr? S tržními mechanismy bych 
byl velmi opatrný, nevěří na ně 
ani na Wall Streetu. Navíc v České 
Republice, kde jsou dosavadní 
„podnikatelské“ úspěchy často 
založeny na pouhé defraudaci 
veřejných peněz. Riziko by bylo 
vysoké. Pojďme vytvořit ta pravidla 
a pak na hřiště pouštějme hráče. 

Máte v nemocnici zkušenosti 
s některými metodami 
alternativní medicíny, případně 
lékaře, kteří je aplikují?
Kolega kdysi s virgulí diagnostikoval 
apendicitidu. Sám toho nechal. 
Není to tak jednoduché. Jsme tak 
přesyceni „západní“ medicínou, že 
máme pocit, že nefunguje. Hledáme 
změnu. Při všech výhradách, které 
lze mít k farmacii i businessu se 
zdravím, je to jediný medicínský 
systém, který vedl k prodloužení 
délky dožití, zlikvidoval řadu chorob 
a umožňuje žít lidem, kteří by 
před 50 lety nežili. Je měřitelný, 
porovnatelný, opakovatelný. 
Alternativní medicínou přesycená 
Asie touží naopak po západní 
medicíně. Spíše bych se přimlouval 
za vyšší a nezávislý dozor nad 

firmami, výsledky studií nových 
léků, postupů. Riziko, kdy některé 
korporace jsou tak bohaté, že si 
mohou dovolit koupit celé státy, 
je reálné. Natož, aby si koupily 
výsledky studií...

Jste původem chirurg, je 
pozice ředitele pro tuto 
specializaci přínosem? Musíte 
také občas rázně říznout do 
problematického místa? 
Rozhodně. Neuvěřitelně jsem si 
rozšířil i medicínský obzor. Chirurg 
musí umět říznout nejen na 
správném místě, ale také ve správný 
čas i správným způsobem. Existuje 
dokonce pořekadlo, které praví, že 
dobrý chirurg se pozná ne podle 
toho, co všechno operuje, ale podle 
toho co všechno neoperuje. Proto 

se snažím „řezat“ jen když je to 
nezbytně nutné a není „alternativní 
metoda“ léčby problému.   

Jak byste vyhodnotil vaši 
nemocnici v rámci regionu 
– je oázou pro potřebné, 
industriálně systémovou 
institucí, místem, kam lidé 
přijdou rádi, nákladnou službou 
poskytovanou zřizovatelem, 
zátěží nebo pýchou regionu?
Asi vším uvedeným, podle toho 
z jakého pohledu na ni koukáte. 
Osobně se snažím, aby Nemocnice 
Jihlava byla dobrou adresou. Pro 
pacienty, zaměstnance i zřizovatele. 
Získat si a udržet důvěru všech je 
nejtěžší úkol. 

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv nemocnice

Zdravotnictví se topí 
v politickém populismu, 
který tvrdí, že můžeme 
poskytnout všechno všem 
a zdarma. Tak tomu není 
a nikdy nebylo.
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inhospital

Od lazaretu k iktovému centru
V jihlavské nemocnici dnes mohou pacienti navštívit kromě běžných oddělení také iktové, 
kardiovaskulární a komplexní onkologické centrum. Zařízení, největší z Kraje Vysočina, 
se neustále modernizuje – jihlavské zdravotnictví má však velmi dlouhou historii.

Nemocnice Jihlava: 

Dnešní moderní Nemocnice 
Jihlava, o.p., má své předchůdce již 
ve středověku. Město mělo brzy po 
svém založení v polovině 13. století 
dva špitály. Jeden z nich byl zasvěcen 
sv. Alžbětě, druhý sv. Jiří. První z nich 
byl zničen při některém husitském 
nájezdu, nejspíše v r. 1423 při 
zářijovém obléhání Jihlavy Janem 
Žižkou. 
Úplně nový špitál i s kaplí sv. Alžběty 
byl postaven až po roce 1470. 
Jestliže v 15. století nemocnice živoří, 
jeho finanční situace se zásadně 
změnila v průběhu 16. století. Špitál 
sv. Alžběty sice v letech 1513, 1523 
a 1551 vyhořel, ale platy plynoucí 
ze špitálního majetku a dary rychle 
ztráty nahradily. Jen za modlitby za 
duše utonulých dostával z obecních 
peněz 1 kopu grošů ročně. 
Na konci století se zase poměry 
zhoršily, takže v roce 1600 městská 
rada špitál na 10 let pronajala. Špitál 
pak na tomto místě existoval až do 
roku 1827.
Nemocnice sv. Jiří se nacházela 
dále od městských hradeb, a to 
pod nárožím dnešní Havlíčkovy 
a Třebízského ulice a byli sem 
umisťováni všichni nevyléčitelně 
nemocní, zejména napadení 
leprou. Leprosarium bylo v průběhu 

několikrát vážně poškozeno. Asi 
nejznámější je jeho poničení v době 
dvojího obležení Jihlavy Jiřím 
z Poděbrad v roce 1458 a v roce 
1471. V 16. stol. se i u špitálu sv. Jiří 
zlepšila hospodářská situace, avšak 
již roku 1612 lehl popelem. 

18. století
Od počátku 18. století se objevuje 
v Jihlavě samostatný útulek pro 
pocestné nemocné - lazaret. 
Lazarety té doby byly jakýmsi 
mezistupněm mezi středověkými 
špitály a novověkými nemocnicemi 
a měly charakter záchytné stanice 
pro nemocné s nebezpečím šíření 
nákazy. Proto bývaly i lazarety 

budovány daleko před hradbami. 
V Jihlavě vznikl první malý lazaret 
v letech 1704-7 nad mlýnem 
u Dlouhé stěny. Skutečný lazaret 
byl postaven až v roce 1753. Vznikl 
z odkazu bohatého jihlavského 
barvíře Pavla Kocha, jenž zanechal 
na stavbu nemocnice pro chudé 
v roce 1743 částku 1700 zlatých. 
Nově vzniklý ústav je již v dobových 
pramenech jmenován jako 
„Nemocnice u sv. Lazara“.
Když v roce 1751 dostala Jihlava 
první batalion stálé vojenské posádky, 
změnila se v garnizonní město. Tehdy 
vyvstala potřeba vybudovat v Jihlavě 
nemocniční zařízení pro armádu 
a vznikl i lazaret vojenský. 
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Zásadním datem pro jihlavské 
zdravotnictví se stalo 19.12.1802, 
kdy byla otevřena nová nemocnice. 
Ústav, jehož celý název zněl Městská 
nemocnice u sv. Lazara, byl pod 
přímým dohledem městského 
magistrátu, krajského úřadu 
a zemského gubernia. Ani to však 
nestačilo a dne 15. srpna 1849 byl 
položen základní kámen nemocnice 
další. Jejím vybudováním získala 
Jihlava ústav, který již neměl 
charitativní poslání. Poskytoval 
předpoklady k léčení chorob, které 
vyžadují ošetřování a hospitalizaci. 
Vnitřní uspořádání za 140 let trvání 
budovy prošlo několika adaptačními 
úpravami a postupem času zde 
vznikl také chirurgický pavilon.
V letech 1850 až 1918 vzrostl 
počet pacientů přibližně o 200 
procent, počet lůžek však rostl 
mnohem pomaleji. Mezníkem ve 

vývoji nemocnice byl rok 1924, 
kdy konkurz na místo primáře 
chirurgického oddělení a ředitele 
nemocnice vyhrál MUDr. Vítězslav 
Horn, asistent 1. chirurgické kliniky 
v Brně. Mladý a chirurgicky velmi 
dobře erudovaný lékař s velkými 
organizačními schopnostmi. Brzy 
po svém nástupu si uvědomil řadu 
nedostatků nemocnice a vypracoval 
jako její ředitel plán přeměny 
na ústav, který by vyhovoval 
požadavkům moderní medicíny.
Plán začal uskutečňovat zřízením 
dvou samostatných oddělení: 
interního a kožního. Za svůj prvořadý 
cíl si dal MUDr. Horn výstavbu 
nového chirurgického pavilonu. 
Budova interního oddělení byla 
zadaptována v roce 1926 a 1. 7. 
1928 byl slavnostně otevřen 
pavilon chirurgický se 150 lůžky, 
což znamenalo značné zlepšení 

zdravotnické situace v okrese. 
Další rozvoj jihlavské nemocnice byl 
přerván politickými událostmi v roce  
1938. Ihned po vzniku Protektorátu 
Čechy a Morava se Němci v Jihlavě 
chopili moci, městské zastupitelstvo 
bylo rozpuštěno MUDr. Horn 
byl 1. 9. 1938 zatčen a až do 
konce 2. světové války internován 
v koncentračním táboře. 
Po skončení 2. světové války město 
pociťovalo tíživý nedostatek lékařů. 
Němečtí lékaři odešli nebo byli 
zbaveni práva výkonu lékařské 
praxe, takže v Jihlavě zůstalo pouze 
6 praktických lékařů, 5 odborných 
lékařů  a 5 sekundářů v nemocnici. 
Situace se zlepšila po návratu MUDr. 
Horna a začalo se také s výstavbou 
nových oddělení. 

Vývoj po roce 1948
V letech 1949–1960 nastalo 
mnoho změn. Byly to adaptace 
bývalé tiskárny na dětském 
oddělení, stavba vrátnice, adaptace 
administrativní budovy, nová čisticí 
stanice. Aby jihlavská nemocnice 
vyhovovala požadavkům kladeným 
na nemocnici krajského typu, bylo 
rozhodnuto otevřít řadu dalších 
úzce specializovaných oddělení. 
V roce 1952 bylo otevřeno oddělení 
neurologické s fyzikální terapií, od 
ledna 1953 byla uvedena v činnost 
biochemická laboratoř a transfuzní 
stanice.
V roce 1960 došlo k zásadní změně 
v postavení nemocnice. Byl zrušen 
KÚNZ v Jihlavě a vznikl nový Ústav 
národního zdraví, jehož součástí se 
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stala i nemocnice. Tato změna nijak 
nezlepšila prostorové nedostatky 
nemocnice. Zvláště naléhavou se 
stala otázka infekčního a plicního 
oddělení. Snaha o realizaci výstavby 
nové nemocnice pokračovala. Jako 
I. etapa výstavby bylo započato se 
stavbou nové kotelny u Domu zdraví 
a s pavilonem pro infekční a plicní 
choroby, v roce 1961. Všechny 
výstavby v areálu nemocnice 
vytvářely sice podmínky pro 
přechodné zlepšení a zpříjemnění 
pracovního prostředí i pro kvalitnější 

léčebnou a ošetřovatelskou péči, 
nicméně bylo patrné, že existuje 
jediné řešení, a to výstavba nové 
nemocnice.
V roce 1970 byl schválen projektový 
úkol I. etapy interního bloku. 
V roce 1972 se osamostatnilo 
radioterapeutické, v následujícím 
roce bylo otevřeno oddělení 
nukleární medicíny a významnou 
událostí pro zdravotnictví Vysočiny 
se stalo otevření hemodialyzační 
stanice v roce 1979, která byla 
tehdy 2. největší v Československu. 
Hlavní zásluhu na zřízení stanice měl 
tehdejší primář interního oddělení I., 
prim. MUDr. Julius Vachtenheim.
V roce 1981 byl dokončen 
diagnostický pavilon, kam se 
nastěhovalo oddělení klinické 
biochemie, transfuzní stanice 
a rentgenologické oddělení. Tato 
oddělení byla také vybavena z větší 
části novými přístroji. Od r. 1982 byl 
zahájen nepřetržitý provoz Rychlé 
záchranné pomoci se dvěma vozy 
Škoda 1203.
V roce 1983 byla dokončena 
8podlažní budova interních oborů, 
kam byla nastěhována oddělení: 
radioterapie, interní I. a II., kožní, 
neurologie plicní. Do uvolněných 
prostor ve staré nemocnici se 
přestěhovalo ředitelství nemocnice 

z Psychiatrické léčebny. Následně se 
také přestěhovala lékařská knihovna 
ze staré nemocnice do spojovacího 
krčku mezi interním oddělením 
a diagnostickým pavilonem. 
Oddělení nukleární medicíny se 
přestěhovalo do budovy infekčního 
oddělení do uvolněných prostor 
po plicním oddělení, kde získalo 
větší prostor pro stále se rozšiřující 
činnost. Mezi budovami interních 
oddělení a diagnostickým pavilonem 
byl postaven pavilon těžkých zářičů, 
vybaven nejmodernějšími přístroji 
a otevřen v r. 1987.
V roce 1989 byla zahájena stavba II. 
budovy nové nemocnice pro obory: 
gynekologicko-porodnické, dětské 
a oční.
 
Po Sametové revoluci
V roce 1991 se osamostatnila 
Psychiatrická léčebna a o rok 
později byl zrušen OÚNZ, z něhož 
vznikly dva samostatné subjekty:  
Nemocnice Jihlava a Poliklinika 
Jihlava. Některá oddělení byla 
přemístěna z budovy Polikliniky 
Jihlava do budov Nemocnice Jihlava. 
Došlo ke zvýšení počtu ambulancí, 

Nemocnice Jihlava,  
příspěvková organizace

• největší nemocnice v Kraji 
Vysočina

• zaměstnává 1350 lidí, 
z toho 200 lékařů

• 25 tisíc hospitalizací ročně
• 370 tisíc ambulantních 

ošetření ročně
• poskytuje zdravotní péči 

na 706 lůžkách, z toho 
62 lůžek jsou lůžka 
intenzivní péče

Kontakt: 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel.: +420 567 157 111
fax: +420 567 301 212
e-mail: sekretariat@nemji.cz
www.nemji.cz
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kam byly přesunuty některé lékařské 
úkony. V roce 1994 byla otevřena 
nová budova Nemocnice Jihlava, 
kam byla nastěhována oddělení: 
gynekologicko-porodnické, dětské 
a oční, později se přistěhovala 
ortopedie z Psychiatrické léčebny. 
Rozdělení Nemocnice Jihlava 
do dvou objektů působilo řadu 
organizačních a ekonomických 
problémů. Optimálním řešením 
proto byla dostavba nové 
nemocnice, která byla oficiálně 
zahájena položením základního 
kamene 15. 9. 1999.
Propojení nemocnic bylo dokončeno 
v květnu 2000. Prvním oddělením, 
kterého se tato radikální změna 
dotkla, bylo oddělení ušní, nosní, 
krční. 
Rok 2003 byl ve znamení úprav 
prostor a přesunů do nové budovy. 
1. ledna 2006 byl Nemocnici 
Jihlava udělen statut komplexního 
onkologického centra pro region 
Vysočina. Koncem roku zahájili 
lékaři podávání biologické léčby 
u vybraných druhů zhoubných 
nádorů a v prostorách nemocnice 
začalo fungovat centrum prenatální 
diagnostiky a lékařské genetiky. 
V nemocnici vznikla kostní 
banka, v oblasti diabetologie byl 
Nemocnici Jihlava přiznán statut 
diabetologického centra pro dospělé 
a dětské pacienty a bylo otevřeno 

nové angiologické pracoviště. V září 
roku 2007 v upravených prostorách 
nemocnice zahájilo zkušební provoz 
oddělení intervenční kardiologie, 
Kardiocentrum Vysočina CZ. Od 
roku 2008 Kardiocentrum úzce 
spolupracuje s nově vzniklým 
kardiologickým oddělením 
nemocnice. Vybudováním obou 
pracovišť byla splněna podmínka 
pro zavedení včasné, dostupné 
a  moderní kardiologické péče 
v kraji.
V průběhu roku 2008 probíhaly 
přípravy ke splnění požadavků 
národních akreditačních standardů. 

Na anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení byla zavedena nová 
metoda: speciální ventilační režim 
u pacientů s těžkým onemocněním 
plic. 
Nemocnice se rozvíjela i v oblasti 
vzdělávání – 27 oborům byla 
udělena akreditace, což umožňuje 
vznik vzdělávacího centra pro 
lékaře. Nemocnice je ve spolupráci 
s Vysokou školou polytechnickou 
v Jihlavě výukovým pracovištěm 
Katedry zdravotnických studií 
pro bakalářské studijní programy 
porodní asistentka a všeobecná 
sestra. 
V únoru roku 2010 se Nemocnice 
Jihlava dostala do národní sítě 
kardiovaskulárních center a stala se 
specializovaným kardiovaskulárním 
pracovištěm II. stupně. V červenci 
téhož roku nemocnice získala statut 
iktového centra. Jde o realizaci 
dlouhodobého plánu ministerstva 
a odborných společností na 
zkvalitnění péče o pacienty s akutní 
cévní mozkovou příhodou (CMP) 
a o určitou centralizaci této péče.

Text: redakce
Foto: archiv
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informace

v Moldavsku 
Změna životního stylu, 
stárnutí, urbanizace, vedoucí 
k nezdravým změnám 
v jídelníčku, sedavý způsob 
života a růst obezity, to vše 
vede k pandemii druhého 
typu cukrovky ve většině 
zemí světa. Výskyt diabetu 
se významně liší podle 
věku, pohlaví obyvatelstva, 
socioekonomického statutu, 
vzdělání a životního stylu, 
což platí i pro Moldavsko.

Cukrovka, prevence a léčba 

Předpovědi do budoucna 
jsou velmi znepokojující. Podle 
Světové zdravotnické organizace 
má v současné době cukrovku 
347 milionů lidí na celém světě. 
Organizace také odhaduje, že se 
v letech 2005 až 2030 počet úmrtí 
způsobených cukrovkou zdvojnásobí.  
Počet diabetiků stoupá i v Moldavsku. 
Příčinou je mj. i zlepšení diagnostiky 
diabetu, zkvalitňování lékařské péče, 
zlepšující se informovanost odborné 
i laické veřejnosti. V zemi žije nyní 
nejméně 60 tisíc lidí s diagnózou 
cukrovky druhého typu. A právě proto 
zde pracuje Charita ČR společně 
s místní Asociací HomeCare od 
roku 2013 na vyšší informovanosti 
moldavské veřejnosti o možnostech 
léčby cukrovky a na samotné 
prevenci.
Vliv diabetu na život člověka je 
enormní, neboť má za důsledek 
různé chronické problémy, zejména 

kardiovaskulární. S cukrovkou jsou 
spojeny zejména zrychlení procesu 
aterosklerózy (kornatění tepen), vznik 
závažných chorob srdce a cév, zvýšený 
výskyt infekčních chorob v důsledku 
snížení obranyschopnosti, poškození 

nervů v celém těle, poškození ledvin 
až jejich celkové selhání, poškození 
oční sítnice vedoucí k oslepnutí či 
v konečném důsledky třeba i amputace 
dolních končetin. Cukrovka zasahuje 
do samotného života pacienta, neboť 
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ovlivňuje jeho soukromý i pracovní 
život, koníčky.
Výše vyjmenované důsledky 
cukrovky lze snížit prostřednictvím 
včasného odhalení nemoci zejména 
u ohrožených skupin lidí, zahájení 
včasné léčby, průběžného vyšetřování 
a provádění potřebných testů. 
Díky aktivitám Asociace HomeCare 
podporované Charitou ČR došlo 
k účinnějšímu odhalování či prevenci 
prvotní fáze cukrovky druhého typu 
u tisíců lidí. Pomohla tomu též školení, 

Příběh moldavského chlapce 
Serjožky sledují pracovníci 
Charity ČR již třetím rokem. 
Jako dítě prodělal dětskou 
mozkovou obrnu, jejíž následky 
mu znesnadňují pohyb a působí 
problémy s mluvením. Díky 
i českým dárcům se podařilo 
uhradit Serjožkovi dvě operace 
stažených svalů. Má za sebou 
i rehabilitace. Celý léčebný proces 
ještě není u konce.
Na operace pro Serjožku můžete 
přispět zasláním finančního 
daru na sbírkové konto č. 
55660022/0800, variabilní 
symbol 125.

kterými prošly stovky zdravotních 
sester, lékařů, dobrovolníků 
a rodinných příslušníků. O možnostech 
prevence a o metodách léčby a péče 
o diabetické pacienty se dozvěděla 
i moldavská veřejnost.
Jen akce pořádané v Kišiněvě Asociací 
HomeCare u příležitosti Mezinárodního 
dne diabetu se 14. listopadu 2014 
účastnilo 350 lidí. Akci pro obyvatele 
hlavního města doplňovala informační 
kampaň na billboardech, letácích. 
Přednášky a rozdávání letáků proběhly 
na poliklinikách, v parcích, obchodech, 
zdravotnických zařízeních a lékárnách. 
Na různých veřejných setkáních mohli 
lidé diskutovat s odborníky o tom, 
jak lze zlepšit život svůj či svých 
příbuzných.
Během jednoho dne provedli 
dobrovolníci a pracovníci Asociace 
(14 sester a studentů medicíny) 829 
měření hladiny cukru v krvi všem, kdo 
chtěli zjistit, jak na tom jsou. Výsledky 
ukázaly, že zhruba 40 % změřených 
osob mělo v krvi vysokou nebo velmi 
vysokou hladinu cukru. 
Od podzimu 2013 do současnosti se 
podařilo zvýšit povědomí o nemoci 
v šesti moldavských okresech 
(Chisinau, Cimislia, Cahul, Cimslia, 
Leova a Hincesti). I tam se zdravotní 
sestry, lékaři či rodinní příslušníci 
pacientů s cukrovkou účastnili 
teoretických a praktických školení 
například o prevenci chronických 
komplikací cukrovky, prevenci 

těžkých a pozdních komplikací 
cukrovky, lécích pro domácí léčbu, 
technikách domácí péče o pacienty 
s diabetem, stravovacím režimu atd. 
Účastníci přivítali především možnost 
konzultovat své dotazy s odborníky. 
Jsou nyní více přesvědčeni, že 
cukrovka, která postihuje velkou 
část moldavské populace, není jen 
o nemoci samotné, ale především 
o životním stylu či jiném způsobu 
života.
Úspěch v oblasti prevence a boje 
s cukrovkou v Moldavsku umožnily 
jednak finanční prostředky České 
rozvojové agentury a Charity ČR, 
jednak silná spolupráce s moldavským 
ministerstvem zdravotnictví a národních 
a mezinárodních nevládních organizací, 
všechny do osvěty zapojené lékárny, 
školy, zdravotní zařízení a desítky 
dobrovolníků. Aktivity pokračují 
i v roce 2015.

Text: Olga Sevciuc, Jitka Kozubková
Foto: archiv Charita ČR
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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 v Praze
hradí zaměstnanecké pojišťovny 

www.ptc.cz 

ÚSPĚŠNOST
%






