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Vážení přátelé, milí čtenáři,

v čísle magazínu HOSPITALin, které prá-
vě držíte v ruce, jsme se opět zajeli podí-
vat na mnoho zajímavých míst. Prvním 
je Kraj Vysočina – hovořili jsme s hejtma-
nem MUDr. Jiřím Běhounkem, ale také 
s řediteli nemocnic Pelhřimov a Havlíčkův 
Brod. Hlavním tématem je ale psychiat-
rie. Souvisí nejen s hlavním rozhovorem 
s herečkou Andreou Kerestešovou, která 
je tváří kampaně Mlčení bolí, ale také se 
spuštěním akce JDE TO., která podporuje 
nemocné schizofrenií a jejich rodiny. My 
jsme se zblízka podívali na psychiatrická 
oddělení regionálních nemocnic, zma-
povali historii Psychiatrické nemocnice 
Bohnice a hlavně se zeptali odborníků 
na jejich názory na vývoj tohoto odvětví 
u nás.
Jak jste zvyklí, přicházíme se zajímavost-
mi také ve Vašich oblíbených rubrikách, 
ať už Co číst v nemocnici, HOSPITALin 
doporučuje, Galerie TCM nebo rozho-
vor s osobností, která patří mezi 1000 
statečných.

Doufám, že se Vám bude opět dobře 
číst.

Hodně zdraví a krásný podzim přeje

Mgr. Johana Hovorková
šéfredaktorka
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Život je nádherná událost
Herečka Andrea Kerestešová žije naplno. Hraje, točí, pomáhá a také sama fotogra-
fuje. Nyní se zapojila do kampaně Mlčení bolí, ale není to její jediná charitativní čin-
nost. Původem Slovenka má také zkušenosti se zdravotnictvím u nás i našich sousedů 
– a jako pacientka jej hodnotí pozitivně.

Zapojila jste se do kampaně Ml-
čení bolí. Co vás k tomu vedlo?
Vnímám jako samozřejmost pomá-
hat projektům, které upozorňují na 
problémy lidí v dnešní společnosti. 
Týrání v jakékoliv podobě nepatří 
k lidskému štěstí. Považuji proto za 
důležité, podpořit lidi, aby se nebáli 
komunikovat a mluvit o svých pro-
blémech. I kdyby celá kampaň doda-
la sílu jen pár lidem, má to smysl.

Setkala jste se s domácím násilím 
někdy ve svém okolí?
Ano. Ne v blízkém, ale znám příběhy 
ze svého okolí. Někdy mě překva-
puje, jak dlouho dokážou lidé žít v 
tichosti a lži. Jak dlouho se nechají 
terorizovat, ať už psychicky nebo 
fyzicky. Život je nádherná událost... 
byla by veliká škoda, prožít ho v 
bolesti.

Kromě herectví se věnujete i fo-
tografování. Co fotíte nejraději?
Fascinují mě lidé a zvířata. Vlastně 
vše, co má duši. Někdy mě ale osloví 
i architektura, která častokrát do-
stane jiný rozměr ve hře světla. Ale 
lidský život je pro mě něčím, co mě 
asi nikdy nepřestane překvapovat. 
Každý jeden člověk je tak originální a 
krásný, že existuje spousta úhlů, jak 
zachytit jeho podstatu. 

Co je pro vás bližší: stát před 
objektivem, nebo za ním?
Stát před objektivem je má práce, 

nedělá mi to problém a někdy mě 
to i baví. Záleží na lidech, nápadu a 
originalitě zpracování. Stát za ním je 
pro mě ale svoboda. Mám možnost 
dívat se na svět tak, jak to v daném 
okamžiku cítím. Jsem převážně intu-
itivní fotograf... Asi bych to neuměla 
dělat na zakázku. Někdy se jen tak 
toulám a nic nevyfotím, protože není 
správná konstelace a jindy se to vše 
spojí a je mi dopřáno to zachytit.

Kromě kampaně Mlčení bolí 
jste se zúčastnila třeba draž-
by Nadace Nova. Podle čeho si 
charitativní a nadační projekty 
vybíráte?
Neřekla bych, že si vybírám. Pokud 
cítím, že je projekt smysluplný a 
mám čas, nedokážu odmítnout. Jak 
už jsem řekla, cítím to ne jako svoji 
povinnost, ale samozřejmost.

Dočetla jsem se, že jste v červen-
ci byla v nemocnici – v Oblastní 
nemocnici Příbram. Jaká jste 
pacientka?
No jo, někdy vás život zavede i tam. 
Poslouchám lékaře, ale zároveň je 
vždy ukecám, aby mě pustili co nej-
dříve, jak to jde, domů. V nemocnici 
se cítím opuštěná a to mi k zotavo-

vání moc nepomáhá. Potřebuji vedle 
sebe svého partnera, kočku a teplo 
domova.

Daří se vám během pracovního 
nasazení také odpočívat? Aktivně 
nebo pasivně?
Snažím se. Ale někdy je těžké i bě-
hem volna opravdu vypnout a sku-
tečně odpočívat. Vypnout můj chaos 
v hlavě je někdy téměř nemožné. 

Poslední dobou mi v tom  náramně 
pomáhá meditační muzika, kterou 
dokážu poslouchat hodiny. Dostává 
mě do zvláštního vnitřního klidu.

Také se kvůli filmu Jak se zbavit 
nevěsty prý vracíte ke hře na 
klavír. Pomáhá vám v tom váš 
partner-hudebník?
Nakonec se mi to úplně nepovedlo, 
i když jsem to zkoušela. Skladby byly 
příliš náročné na to, že jsem se  de-
set let nedotkla piana. Také bylo příliš 
málo času na zkoušení. Moc mě to 
mrzelo, ale zároveň je někdy důležité 
si uvědomit, že nemá smysl trvat na 
něčem, co vás zbytečně frustruje. 
Čím jsem starší, více opouštím věci, 
které mě stresují. Holt nemusím umět 
všechno. Zastoupí mě handdublerka.

„Poslouchám lékaře, ale zároveň je vždy ukecám, aby 
mně pustili co nejdříve, jak to jde, domů.“
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V Česku jste se asi nejvíce zapsa-
la do paměti diváků díky seriálu 
Vyprávěj! Jak na roli Evy vzpomí-
náte?
Jsou to krásné vzpomínky. Čím dál 
víc si uvědomuji, že jsem měla ob-
rovské štěstí pracovat na tak smyslu-
plném projektu, který má ohromnou 
kvalitu. Dnes to bohužel ve většině 
filmů či seriálů chybí.

S divadelní sezónou se vrací hra 
Manželský poker, v níž hrajete. 
Baví vás komedie?
To je pro mě poměrně pořád zajíma-
vá disciplína, divadlo. Necítím se v 
tom jako ryba ve vodě, ale nějak pla-
vu. Uvidíme, buď budu profi plavec, 
nebo se utopím, a nebo najdu větev, 
která mi pomůže se dostat na břeh. 

Mohou se na vás diváci přijít 
podívat ještě někam?
Můžou mě třeba někde potkat. 
Například na farmářských trzích, v 
tramvaji, metru, ve vlaku, nebo jen 
tak někde v parku. Ale jinak už ne, 
jsem jen člověk a chci taky žít, ne jen 
pracovat. 

Žijete v České republice. Plánuje-
te návrat na Slovensko, nebo už 
jste doma tady?
Momentálně to neplánuji. Moc ráda 
se tam vracím, mám tam celou 
rodinu. Ale v  Praze se mi zatím líbí. 
Ale víte, jak to někdy v životě je, 
plány jsou jedna věc, realita druhá. 

Andrea Kerestešová

• Narodila 21. července 1984 v 
tehdejším Československu, ve 
městě Vranov nad Topľou. Vy-
studovala Trnavskou univerzitu 
(Tvorivá dramatika) a získala 
titul magister. Po dokončení 
studia se začala úspěšně živit 
jako modelka. Objevila se i 
v sérii několika úspěšných 
reklam, například pro Bohemia 
chips, Nestle, Bosh, Ferrero 
Rocher nebo Baumit.

• Její tvář také znáte z klipů Te-
rezy Kerdlové, No Name nebo 
Dana Bárty. Ve filmu poprvé 
debutovala v roce 2006, v 
komedii Karla Janáka RAFŤÁCI. 
Zahrála si zde hlavní ženskou 
postavu, členku vodáckého 
oddílu Kláru. O její přízeň ve 
filmu bojovali Vojta Kotek a Jiří 
Mádl. Rok na to se objevila v 
seriálu Jaromíra Polišenského 
SVĚTLA PASÁŽE jako půvabná 
květinářka Rosálie.

• Andrea mluví plynně anglicky, 
česky a slovensky. Nejraději se 
věnuje modelingu. Ve svém 
volnu ráda zpívá, tančí a kouká 
na filmy. Momentálně žije a 
pracuje v České republice.



„Já se snažím mít cíle, ne plány. 
Ale i ty někdy ztroskotají, protože 
ne vše je nám dovoleno a nezbývá 
pak nic jiného, jen se poučit a dál 
hledat svoji cestu.“
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Já se snažím mít cíle, ne plány. Ale i 
ty někdy ztroskotají, protože ne vše 
je nám dovoleno a nezbývá pak nic 
jiného, jen se poučit a dál hledat 
svoji cestu.

Náš magazín je distribuován do 
nemocnic – jaké máte zkušenos-
ti se zdravotnictvím u nás a na 
Slovensku?
V obou zemích poměrně dobré. 

A co český a slovenský bulvár?
S ním ne úplně, ale to je také téma 
na hodiny. Je to součást mé práce, 

já si ho osobně neberu. Ale stále je 
to těžké pro moji rodinu, když čte 
polopravdy či vykonstruované prav-
dy. Bulvár vytvořili lidé a jedině lidé 
ho můžou změnit. Možná by stačilo, 
kdyby přestali ubližovat. Je to ale 
jejich život a možná ti lidé, co bulvár 
vytvářejí, špatně spí nebo jsou jejich 
životy prázdné... ale je to jejich cesta 
a jen oni to můžou změnit. 

Ještě zpátky ke kampani Mlčení 
bolí. Jak se k domácímu násilí 
přistupuje na Slovensku?
To upřímně nevím. Podle mě není 

tak důležité, jak k tomu přistupuje 
veřejnost, důležité je, aby se postavili 
jedinci. Je to o nich. Aby se začali mít 
rádi, aby si začali věřit, aby neměli 
strach začít nový život. Strach je totiž 
jediná věc, která nám bráni v rozvoji. 
A i když to není jednoduché, bez 
rozhodnutí, nejde vykonat změna.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

www.mlceniboli.cz

Asociace pracovníků intervenč-
ních center ČR (APIC) spustila 
projekt zacílený na zlepšení 
praxe při prevenci, identifikaci 
a potírání domácího násilí pro-
střednictvím profesní speciali-
zace.

„Prostřednictvím celostátní 
kampaně s názvem MLČENÍ 
BOLÍ chceme rozbourat mýty a 
prolomit tabu kolem domácího 
násilí. Našim cílem je informovat 
laickou veřejnost o poslání inter-
venčních center a zároveň roz-
poutat mezioborovou diskuzi na 
téma zkvalitnění pomoci lidem 
ohroženým domácím násilím v 
ČR,“ uvedla předsedkyně APIC, 
Mgr. Martina Vojtíšková.

Součástí projektu je rozsáhlý so-
ciologický výzkum mezi odbor-
níky a uživateli služeb určených 
ohroženým osobám, zaměřený 
na mapování možností řešení 
případů domácího násilí. APIC 
připravuje výukové aplikace 
určené pracovníkům institucí 
zainteresovaných na problému a 
chystá vydání populárně naučné 
knihy o domácím násilí v České 
republice.

Kampaň MLČENÍ BOLÍ podpořila 
řada známých osobností. Svou 
tvář jí propůjčily například he-
rečky Ilona Svobodová, Michaela 
Kuklová, Andrea Kerestešová, 
Michaela Maurerová a Len-
ka Zahradnická, herec David 
Suchařípa, nebo olympionik 
Roman Šeberle. Záštitu nad 
kampaní převzala Ing. Miluše 
Horská, místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu ČR.

www.mlceniboli.cz
andrea kerestešová

„VysVobozením je promluVit!“

domácí násilí se týká
každého z nás.
nebojte se promluvit.
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   Nemocnice Pelhřimov: 
Prevence, rekonstrukce a kvalita

V tomto čísle magazínu HOSPITALin jsme se podívali do Kraje Vysočina a vyzpovídali pány 
ředitele ze dvou nemocnic. Prvním je Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov. 
Zařízení se velmi daří – stále se zlepšuje úroveň péče a díky rekonstrukcím je zde pacientům 
stále lépe.

Na co jste ve Vaší nemocnici 
nejvíc hrdý?
Jsem spokojen se spektrem a kva-
litou péče, kterou v naší nemocni-
ci poskytujeme. Více se nám daří 
v oblasti péče o nemocné, kteří mají 
problémy s pohybovým aparátem, 
a to od operativy přes lůžkovou 
a ambulantní rehabilitaci. Jsme rádi, 
že v závěru roku znovu obnovíme 
léčebný terapeutický rentgen pro 
tento typ diagnóz.

Co se v Nemocnice Pelhřimov 
poslední dobou nejvíce změnilo?
Nepochybně úroveň lůžkového 
fondu výstavbou hlavní lůžkové 
budovy, která poskytuje svým vyba-
vením a prostředím moderní zázemí 
pro medicínu. Dále již zmiňovaná 
akutní lůžková rehabilitace a vylepšili 
jsme také prostředí na porodnici. 
Od loňského roku u nás probíhá 
rekonstrukce oddělení hematologie 
a transfúziologie, která by měla být 
dokončena na podzim letošního 
roku. Nové prostory i vybavení při-
nesou nejen celou řadu nových mož-
ností pro tento obor, ale i adekvátní 
pracovní prostředí pro zaměstnance 
nemocnice. Nové prostory získali 
také pacienti hemodialýzy. 

Jste i přes své povinnosti ve ve-
dení v kontaktu s pacienty?
S pacienty mám samozřejmě neustá-
lý kontakt - osobní i písemný.

Jak byste zhodnotil zdravotnictví 
ve vašem kraji?
Kraj se nepochybně o své nemocnice 
stará a v rámci možností je podpo-
ruje. Velkou výhodou je skutečnost, 
že hejtman Kraje Vysočina MUDr. 
Běhounek má rozsáhlé zkušenosti ze 
zdravotnictví - lékařské i manažerské.

Kterou z dalších krajských ne-
mocnic považujete za inspirativ-
ní, za tu, která je tzv. nejdál?
V současné době není žádná oblast 
činnosti, kterou bychom chtěli „oko-
pírovat“ z jiné krajské nemocnice.
V mnoha nemocnicích se momen-
tálně rozvíjí spolupráce s Čínou, 
přichází sem tradiční čínská medicí-
na. Chystá se něco podobného také 
u vás?
Rádi bychom v budoucnu poskytli 
našim pacientům i tuto alternativu 
v podobě ambulantní služby.

Chybí nemocnici příjmy z regu-
lačních poplatků za hospitaliza-
ce?
Příjmy z regulačních poplatků ne-
mocnici samozřejmě chybí, úhradový 
mechanismus je řeší jen částečně.

Fungují ve vaší nemocnici dob-
rovolníci, spolupracujete např. 
s nějakými nadacemi?
Dobrovolnický program je v naší 
nemocnici dlouhodobě zaveden 
od roku 2003. Spolupracujeme také 
v oblasti domácí hospicové péče 
s Charitou Pelhřimov, nebo s Nadací 
komerční banky Jistota na projektu 
babyboxu atd.
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FOKUS PRAHA
 ▪ Jsme nestátní nezisková organizace s tra-

dicí od roku 1990 sdružující psychotera-
peuty, socioterapeuty, pracovní terapeu-
ty, psychology, sociální pracovníky a další 
pracovníky včetně dobrovolníků.

 ▪ Nabízíme komplexní komunitní péči 
o lidi s dlouhodobým duševním one-
mocněním v neústavních podmínkách.

 ▪ Hájíme práva a zájmy lidí s duševní ne-
mocí.

 ▪ Snažíme se, aby od nás každý klient 
odcházel vyrovnanější, silnější ve svých 
vlastních schopnostech a lépe vybavený 
pro praktický život.

 ▪ Svoji práci děláme profesionálně 
a s úctou a respektem ke každému.

společný projekt Fokusu Praha a Psychiatrické nemocnice Bohnice

Centrum duševního zdraví 
pro Prahu 8

Chceme pomoci lidem s duševním onemocněním
dobře žít v jejich komunitě

a komunitě pomoci dobře žít s jejími nemocnými.

Od října nás naleznete na adrese 
Dolákova 24 Praha 8 – Bohnice
Telefon: 734  785 000
Email: cdz8@bohnice.cz

Na podzim roku 2015 vzniká spojením terénního zdravotního psychiatrického týmu 
Psychiatrické nemocnice Bohnice a terénních a ambulantních sociálních služeb Fokusu Praha 

společné Centrum duševního zdraví určené především pro obyvatele Prahy 8. 

Smyslem Centra duševního zdraví je zajistit kvalitní a komplexní psychiatrickou péči                   
a rehabilitaci pro osoby s vážným duševním onemocněním v domácím prostředí. Je určena 

primárně lidem nemocným psychózou (F20 – F29), poruchami nálady (F30-F39) a obsedantně 
kompulzivní poruchou (F42).  

Cílem je zajistit péči, která je:
- podpůrná a přátelská k uživatelům péče a jejich rodinám
- pružná a šitá na míru na základě potřeb a životní situace nemocného
- vychází z dobré znalosti čtvrti a lidí, kteří zde žijí a pracují
- snadno dostupná nemocným a jejich blízkým 24 hodin / 7 dní v týdnu
- poskytována multidisciplinárně (V jednom týmu, který je složený z různých odborníků - 
terénní zdravotní sestry, lékař, psycholog, terénní sociální pracovníci, peer pracovníci, pracovní 
konzultanti.)
- včasná, koordinovaná a dlouhodobá 
- její těžiště leží v domácí péči a ve spolupráci s rodinou a komunitou

Jaká je působnost a možnosti 
v oblasti prevence?
Nemocnice Pelhřimov patří do Me-
zinárodní sítě nemocnic a organizací 
poskytujících zdravotní služby pod-
porující zdraví. Nabízíme například 
komplexnější preventivní program 
cílený na prevenci nejzávažnějších 

onemocnění prostřednictvím Am-
bulance preventivní medicíny. Dále 
nabízíme pro naše pacienty preven-
tivní programy zaměřené na obezitu, 
alkoholismus a léčbu závislosti na 
tabáku.

Text: redakce
Foto: archiv

Nemocnice Pelhřimov je moderně vybaveným 
zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílí se na 
zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné 
péče v kraji. Má zavedený systém kontroly kvality 
péče a splňuje všechny národní akreditační stan-
dardy. Poskytuje základní a specializovanou péči v 
širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  
Má k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 
specializovaných ambulancí.

Kontakt
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov

tel.: 565 355 111

inzerCe▼
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Na co jste ve vaší nemocnici nej-
víc hrdý?
Naše nemocnice je čas od času 
podrobována náročným situacím, 
jakou byla například evakuace hlavní 
nemocniční budovy při hrozbě bom-
bovým útokem v listopadu loňského 
roku. Jsem hrdý na skvělou spolu-
práci, souhru a lidský přístup, který 
v takových situacích projevují všichni 
zaměstnanci nemocnice. Jsme zkrát-
ka jeden tým. Prokázali jsme, že zvlá-
dáme i extrémně náročné situace.

Co se v nemocnici v poslední 
době nejvíce změnilo?
Hodně pracujeme na získání certifi-
kace ISO pro některé obory a s tím 
jsou spojené i změny v provozu 

a zvyšování kvality péče a služeb. 
Procesem akreditace prošlo již dříve 
oddělení společných laboratoří 
a patologie, v letošním roce jsme 
úspěšně dovršili dlouhodobý pro-
ces kvality na oddělení Centrální 
sterilizace. Nemocnice Havlíčkův 
Brod tak získala certifikát kvality dle 
normy ČSN EN ISO 13485:2012 pro 
sterilizaci zdravotnických prostředků. 
Jedná se o mezinárodně uznávanou 
normu řízení kvality pro zdravotnické 
prostředky.

Zůstáváte stále v kontaktu s pa-
cienty?
Manažerské povinnosti zaberou 
hodně času, ale kdybych nechodil do 
provozu a neměl kontakt se zaměst-
nanci a pacienty, nemohl bych dobře 
vykonávat svoji práci. Takže ano, 
snažím se být co nejvíce v kontaktu 
s každodenním provozem v našem 
zdravotnickém zařízení.

Jak byste zhodnotil zdravotnictví 
ve vašem kraji?
Zdravotnictví v Kraji Vysočina je na 
velice dobré úrovni, v řadě oblastí 
spolupracujeme s ostatními nemoc-
nicemi.

Kterou z dalších krajských ne-
mocnic považujete za inspirativ-
ní, za tu, která je tzv. nejdál?
Každá z pěti krajských nemocnic má 
něco, na co je právem pyšná. Naší 
snahou není být si konkurencí nebo 
kopírovat od sebe.
Naší snahou je spolupracovat a po-
skytovat všem klientům v kraji skvě-
lou péči, ať už se obrátí na kterouko-
liv nemocnici.

V mnoha nemocnicích se mo-
mentálně rozvíjí spolupráce 
s Čínou a přichází sem tradiční 
čínská medicína. Chystá se něco 
podobného také u vás?
Aktuálně máme plán aktivit a investic 
nastavený a prozatím v tomto ohle-
du neplánujeme rozvoj. Nicméně do 
budoucna budeme jistě podobné 
možnosti zvažovat.

Co vaše nemocnice v současné 
době nejvíce potřebuje?
Finanční prostředky na nákup nejmo-
dernějších zdravotnických prostřed-
ků, protože medicína jde neskutečně 
rychle kupředu a my se snažíme 
držet krok. Takže investicím v tomto 
ohledu se nevyhneme. 

interview

   Jsme jeden tým,
říká ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod 

Rozhovor s ředitelem Nemocnice Havlíčkův Brod Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA 
se uskutečnil krátce poté, co se zde narodilo již 1000. miminko letošního roku. Nejen to 
je úspěch, pan ředitel nám řekl, že se v jeho zařízení daří zvládat krizové situace nebo 
spolupracovat s ostatními zařízeními Kraje Vysočina.
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Chybí nemocnici příjmy z regu-
lačních poplatků za hospitaliza-
ce?
Částečně jsou příjmy saturovány.

Fungují ve vaší nemocnici dob-
rovolníci a spolupracujete např. 
s nějakými nadacemi?

Dobrovolnická pomoc v naší nemoc-
nici probíhá v oblasti péče o dlouho-
době hospitalizované nebo těžce ne-
mocné pacienty, a o pacienty, kterým 
v době hospitalizace chybí podpora 
ze strany rodiny nebo přátel. Základ-
ním posláním dobrovolníků je vnášet 
do nemocničního prostředí více lid-

ského kontaktu, přispívat k rychlejší-
mu návratu nemocného do běžného 
života a podporovat duševní pohodu 
pacienta. Naše nemocnice realizuje 
projekt spolupráce s dobrovolníky už 
od roku 2006. 
Jinak dlouhodobě spolupracuje naše 
dětské oddělení například s Nadací 
Křižovatka.

Jaká je působnost a možnosti 
vaší nemocnice v oblasti preven-
ce?
Prevence je široce aplikovatelná ob-
last. Během roku pořádáme desítku 
akcí zaměřených na prevenci pro 
širokou veřejnost - např. Den me-
lanomu, Den hlasu, Den pro zdraví 
našich nejmenších, apod. V oblasti 
poskytované péče je pak preven-
ce součástí systému kontinuálního 
zvyšování kvality a povídání o všech 
našich aktivitách by zabralo několik 
desítek stran.

Nemocnice Havlíčkův Brod disponuje 561 lůžky na 19 odděleních. V mono-
bloku budovy nemocnice najdete následující oddělení: internu, chirurgii, ortopedii, 
neurologii, dětské, hemodialýzu, lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, 
gynekologii, urologii, ušní-nosní-krční, oční, centrální operační sály s centrální 
sterilizací a oddělení léčebné výživy. Ostatní oddělení jsou v nedávno zrekonstru-
ovaných budovách. Patří mezi ně: onkologie, plicní, oddělení dlouhodobě nemoc-
ných, infekční, rehabilitace a kožní ambulance. Na velmi dobré odborné úrovni jsou 
vybavena komplementární pracoviště, jako je radiodiagnostické oddělení, oddělení 
společných laboratoří, transfuzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro lékařskou i ošetřovatelskou péči o 
nemocné a splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnické zařízení 21.století. 
Pracují zde kvalifikovaní lékaři – specialisté, všeobecné sestry, porodní asistentky a 
laboranti, kteří se dále vzdělávají ve své profesi a jsou připraveni na profesionální 
přístup k nemocnému i jeho rodině.

Kontakt
Husova 2624 
580 22 Havlíčkův Brod 

tel.: 569 472 111 
e-mail: nemocnice@onhb.cz

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Oddělení hematologie a transfúzio-
logie Nemocnice Pelhřimov spo-
lupracuje na přípravě nových 
protinádorových vakcín, které jsou 
nadějí pro léčbu zhoubných nádorů, 
a umožňuje tak jejich klinické zkou-
šení. Jako jediná nemocnice v kraji 
totiž má k dispozici speciální separá-
tor. Ve středu 12. srpna pak oddělení 
navštívili lékaři a sestry z Číny, kteří se 
zde školili v odběrech mononukleár-
ních buněk.
„Jsme velmi rádi, že můžeme tím-
to způsobem přispět k rozvoji této 
slibné léčebné metody a že naše 
pracoviště svou dostupností umož-
ňuje vhodným pacientům z Vysočiny 
a okolí účast na klinickém zkoušení 
protinádorových vakcín,“ řekl primář 
oddělení MUDr. Petr Kessler.
Odběry mononukleárních buněk jsou 
prováděny na separačním pracovišti 
pelhřimovské nemocnice již od r. 
2012 v rámci spolupráce na výzkumu 
a klinickém zkoušení protinádoro-
vých vakcín. Vakcíny jsou individu-
álně připravovány právě z koncen-
trátů mononukleárních buněk pro 
konkrétní pacienty. Protinádorové 
vakcíny založené na dendritických 
buňkách představují nadějný přístup 
k léčbě některých zhoubných nádo-
rů – nejdále zatím výzkum pokročil 
u rakoviny prostaty, probíhají studie 
u pacientek s nádorem vaječníku 
a u pacientů s rakovinou plic.

inhospital

 Aktuálně
z Pelhřimova a Havlíčkova Brodu
Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov jako jediné v Kraji 
Vysočina spolupracuje na přípravě nových protinádorových vakcín.
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Separátor samozřejmě není využíván 
jen k odběrům mononukleárních 
buněk. Běžně je používán k přípravě 
koncentrátů krevních destiček, které 
se pak podávají formou transfuse 
pacientům, kteří mají v důsledku 
chemoterapie destiček nedostatek. 
Dále je využíván k výměně krev-
ní plazmy u pacientů s chorobami 
podmíněnými hromaděním škodli-
vých látek v plazmě, kdy tato plazma 
je pacientům odebírána a souběžně 
nahrazována buď čerstvě zmraženou 
plazmou od zdravých dárců, nebo 
náhradními roztoky. Také jsou jeho 
prostřednictvím odebírány červené 
krvinky pacientům, u nichž se tyto 
nadměrně tvoří při některých cho-
robách kostní dřeně nebo při plicních 
a srdečních onemocněních.
„Výhodou separátoru je oddělení jen 
toho, co z krve potřebujeme odstra-
nit, ostatní krevní složky se pacien-
tovi (nebo dárci) vracejí zpět,“ dodal 
primář Kessler. Nemocnice Pelhřimov 
má tento přístroj k dispozici jako 
jediná z pěti nemocnic zřizovaných 
Krajem Vysočina.

Setkání s dobrovolníky 
v Havlíčkově Brodě
Dobrovolnická pomoc v naší nemoc-

nici probíhá v oblasti péče o dlouho-
době hospitalizované nebo těžce ne-
mocné pacienty, a o pacienty, kterým 
v době hospitalizace chybí podpora 
ze strany rodiny nebo přátel. Základ-
ním posláním dobrovolníků je vnášet 
do nemocničního prostředí více lid-
ského kontaktu, přispívat k rychlejší-
mu návratu nemocného do běžného 
života a podporovat duševní pohodu 
pacienta. Dobrovolník v žádném pří-
padě nenahrazuje práci odborného 
personálu nemocnice, ale na úrovni 
svých možností a schopností ji dopl-
ňuje a podporuje. Naše nemocnice 
realizuje projekt spolupráce s dobro-
volníky od roku 2006. V rámci tohoto 
programu prochází každý dobro-
volník úvodním školením a následně 
pak navštěvuje pravidelná supervisní 
setkání.“ „V letošním roce vykázali 
dobrovolníci přes osmdesát hodin, 
které věnovali našim pacientům,“ 
sdělila Mgr. Kamila Mrtková, sociálně
-zdravotní pracovnice NHB.
Vzájemné setkání dobrovolníků se 
zástupci nemocnice přineslo celou 
řadu námětů a rozšíření spolupráce, 
například v oblasti tvořivých dílen pro 
pacienty ODN. Cílem bylo zhod-
notit dobrovolnickou činnost v naší 
nemocnici a informovat dobrovol-

níky o činnostech, které jsou pro 
naše pacienty zajišťovány a hledat 
další prostor a možnosti spolupráce. 
Vrchní sestra Oddělení dlouhodobě 
nemocných Bc. Erika Weisshauptová 
informovala o zavedení pravidelných 
aktivit pro pacienty, trénování paměti 
formou luštění křížovek, doplňova-
ček, puzzle apod., o canisterapii na 
ODN. Zdravotně sociální pracovnice 
Mgr. Kamila Mrtková pak seznámila 
přítomné s připravovanými akcemi 
pro zbytek roku 2015 jako je v září 
Mezinárodní den pro neslyšící, říj-
nový Mezinárodní den seniorů, kdy 
na oddělení zahraje kapela Worvani 
nebo o přípravě Vánočních dílniček.
Jednou z využívaných aktivit pro 
pacienty ODN je půjčování zvuko-
vých knih ve spolupráci s Krajskou 
knihovnou Vysočiny. Katalog zvuko-
vých knih je dostupný na sesterně 
oddělení, kde jsou k dispozici také 
dva přehrávače a několik kazet.
Hlavním smyslem setkání však bylo 
především ocenit práci dobrovolníků, 
poděkovat jim za jejich dobrovolnic-
kou činnost, za jejich um a energii, 
kterou nezištně věnují pacientům 
ODN.

Text: redakce
Foto: archiv
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interview

V poslední době je probírána 
tématika zajištění lékařské péče 
v odlehlejších lokalitách. Jak je 
na tom Kraj Vysočina? Nemá 
vlastně klasické příhraničí, vedou 
přes ni tepny republiky, není to 
okrajový region... Jste spokojen?
Vysočina skutečně nepatří mezi od-
lehlé regiony v pravém slova smyslu, 
ale bohužel i v centru České repub-
liky jsou kvůli vylidňování venkova 
lokality, kde lékaři chybí. Spokojen 
s pokrytím lékařské péče nejsem, 
ale dokud se nic nezmění na počtu 
lékařů, situace se nezmění. 
 
Demograficky i sociálně patří 
kraj mezi stabilizovanější. Mů-
žeme to říct i v ohledu úrovně 
jednotlivých krajských nemocnic, 
zaměstnání lékařů a zdravotnic-
kých pracovníků?
V pěti krajských nemocnicích Kraje 
Vysočina jsou stabilizovány nelékař-
ské i lékařské týmy. V žádném přípa-
dě ale nemohu hovořit o nadbytku 
lékařů nebo zdravotních sester. Per-
sonálně se situace se spíše zhoršuje, 
než zlepšuje. Jde o problém, který 
řeší většina regionů.
 
Jsou znát odchody mladých lé-
kařů a sester do zahraničí?
Při otevřených hranicích je obtížné, 
pokud lékař nebo sestra splní kva-
lifikační předpoklady, zaměstnávání 
v zahraničí zabránit.

Co byste nabídl, aby neodcháze-
li?
Já nemohu nabídnout nic. Jsme 
v situaci, která je dána výší odměňo-
vání zdravotníků ve srovnání s jinými 
obory lidské činnosti. 
 
V čem je úloha Asociace krajů 
z hlediska zdravotnictví nezastu-
pitelná, rozhodující a přínosná?
Rada AKČR se zabývá otázkou 
koncepce, postojů, řešení, postupů 
a kroků na základě doporučení zdra-
votní a jiných komisí. Odpovědnost 
za zdravotnictví je na státu, zdra-
votních pojišťovnách a jednotlivých 
krajích.
 
Kdybyste měl teď možnost vy-
tvořit na Vysočině ideální medi-
cínské centrum, jak by vypadalo?
Center v ČR je jednoznačně nad-
bytek. Na Vysočině podporuji další 
činnost komplexního Onkologického 
centra. Nemám ambici vytvářet další.
 
Byl jste mezi prvními, kdo jed-
nali o prozkoumání možností 
implementace Tradiční čínské 
medicíny jako doplňujícího 
a podpůrného systému. Uvažu-
jete dále o spolupráci s čínský-
mi lékaři v tomto oboru a užití 
metod TCM?
Součástí deklarace o spolupráci mezi 
Krajem Vysočina a čínskou provincií 
Hubei je také tato oblast, její realiza-

ce je v rukou Nemocnice Jihlava.
 
Máte vyhlédnutý projekt, objekt, 
připravený koncept, místo?
Prozatím přichází v úvahu Nemocni-
ce Jihlava, čas ukáže, zda tomu tak 
skutečně bude.
 
Jste lékař, do které nemocnice 
byste se nechal zavézt, kdybys-
te náhle pocítil doma příznaky 
nějakých podezřelých obtíží? 
Jakou byste si vybral záchrannou 
službu, kde je ideální příjem na 
emergency, kde byste preferoval 
hospitalizaci...?
Jsem patriot a kolegům lékařům na 
Vysočině věřím a mám v ně plnou 
důvěru. Nedělám si žebříček kraj-
ských nemocnic. Zdravotnickou 
záchrannou službu máme v regionu 
jednu – krajskou – ošetření poskytují 
plnohodnotně a na vysoké odbor-
né úrovni. Pokud jde o nemocnice 
– zřizuje Kraj Vysočina pětici těchto 
zařízení. Ve čtyřech funguje plno-
hodnotné emergency v páté bude 
fungovat díky přestavbě do 2-3 let.
 
Řadu let působíte jako politik ve 
významných funkcích. Hodláte 
pokračovat?
O tom přeci rozhodují lidé a jejich 
rozhodnutí si vždy vážím.

Jsem patriot a lékařům věřím,
říká hejtman Běhounek

MUDr. Jiří Běhounek působí ve funkci hejtmana Kraje Vysočina. 
I tam se řeší mnoho problémů kolem zdravotnictví: odchody lékařů 
do zahraničí, nedostatečné pokrytí lékařské péče a další. Jsou zde 
však i výzvy, například spolupráce s Čínou v oblasti Tradiční čínské me-
dicíny nebo přestavba jedné z nemocnic kvůli vybudování emergency.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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Psychiatrie
je popelkou medicíny

interview

MUDr. Martin Hollý je ředitelem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Přes problémy, kte-
ré obor psychiatrie provázejí, se neustále snaží o zlepšení podmínek pro pacienty. Brzdí jej 
však nejen stigma duševních nemocných, ale i špatné nastavení systému.

Kolik máte v Bohnicích ročně 
přijatých pacientů?
Počet přijatých pacientů postupně 
narůstá. Mezi rokem 2010 a 2011 
o téměř 10 procent, tehdy jich bylo 
přes 7200. Pokud bychom byli 
komerční firmou, resp. pokud by 
financování péče o psychiatrické 
pacienty doznalo změn, byla by to 
pro ředitele potěšující zpráva. V sou-
časných podmínkách to němá žádný 
ekonomický efekt. To jste, ale otáz-
kou asi nesledovala.
Je to zčásti odrazem nárůstu po-
čtu duševně nemocných lidí. Lépe 

o tom vypovídají čísla z ambulancí. 
Ty navštívilo za rok 2011 víc než 550 
tis lidí. Opět vidíme asi 12 procent 
nárůst oproti roku 2010. Zajímavější 
je srovnání s rokem 2000, tam přišlo 
k nárůstu o víc než 50 procent.
Přes tato čísla zůstává psychiatrie 
„popelkou medicíny“, hlavně z pohle-
du úhradových mechanismů pojišťo-
ven.
 
A kolik z nich nedobrovolně?
Přijetí bez souhlasu pacienta je přiro-
zenou součástí psychiatrické praxe. 
Pokud člověk jeví známky duševní 
nemoci nebo je intoxikován a záro-
veň ohrožuje sebe nebo svoje okolí. 
Zároveň je naší povinností hlásit toto 
přijetí soudu, který do 7 dní rozhod-
ne o souladu našeho postupu se 
zákonem. Počet přijatých pacientů, 
kteří s přijetím nesouhlasí se pohybu-
je mezi 1/4 a 1/3. Nesouhlas pacienta 
s přijetím je ve velké většině přízna-
kem samotného onemocnění. Vyprá-
ví se o tom množstv anektot typu 
„...doktore, ja nejsem blázen...“. Po 
zaléčení nejakutnějšího stavu pacienti 
ve velké většině svůj postoj mění. 
Takže většina těch nedobrovolných 
hospitalizací je během několika dnů 
změněna na hospitalizace se souhla-
sem pacienta. 
Každopádně není naším primárním 
cílem snižovat počet nedobrovolných 
hospitalizací. Tento trend není nikde 

v Evropě. Je totiž důležité si uvědo-
mit, že v režimu nedobrovolné hos-
pitalizace je pacientovi garantovaná 
kontrola  celého procesu rozhodová-
ní nezávisou institucí - soudem (který 
se při delším trvání hospitalizace roz-
hoduje na základě vyšetření pacienta 
nezávislým soudním znalcem). Lékaři 
musí jasně obhajovat důvody k po-
kračování tzv. detenční hospitalizace. 
 
Bohnice jsou velké zařízení. 
Myslíte, že je lepší, pokud jsou 
léčebny spíše menší?
Bohnice jsou největším psychiatric-
kým ústavem v České Republice. 
Máme necelých 1300 lůžek, téměř 
stejný počet zaměstnanců. V porov-
nání s většinou států Evropy máme 
u nás psychiatrickou lůžkovou péči 
koncentrovanou do velkých ústavů. 
Z celkového počtu 20 léčeben mají 
dvě léčebny víc než 1000 lůžek a vě-
šina ostatních má víc než 500 lůžek. 
Tento fakt je častým terčem kritiky 
našeho systému péče o duševně ne-
mocné. Jednoduché srovnání počtu 
lůžek se zahraničím je ale zavádějící. 
Je dobré si uvědomit, že v naších 
psychiatrických léčebnách je slože-
ní pacientů odlišné. Zálěží na tom, 
jak je postavený celý systém péče 
o duševně nemocné v té které zemi. 
Pokud se srovnáváme s psychiatric-
kými nemocnicemi v západoevrop-
ských státech, tak musíme vníma fakt, 
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že mnohé z nich nemají lůžka pro lidi 
závislé na návykových látkách (péči 
o tyto pacienty zajišťuje jiný seg-
ment systému), také mají mnohem 
méně lůžek pro gerontopsychiatrické 
pacienty. Lidi s nařízenou léčbou 
jsou také ve speciálních zařízeních. 
Takže pokud srovnáme počet lůžek 
pro psychiatrické pacienty v užším 
smyslu slova, tak už rozdíly nejsou 
tak výrazné. 
Pro příklad - v bohnické léčebně je 
celkem asi 1300 lůžek, z toho cca 400 
pro gerontopsychiatrické pacienty, 
200 pro pacienty léčící se ze závislos-
tí, cca 100 pro pacienty s ochranným 
léčením. Pro všeobecnou psychiatrii 
tedy zbývá 600 lůžek, což je číslo 
srovnatelné s ostatními zeměmi. Ze-
jména s těma, ve kterých je systém 
péče postavený na lůžkových zaříze-
ních. 
Vedle toho existují země, kde je po-
čet lůžek významně nižší, kde je péče 
o pacienty zajišťovaná víc v jejich 
přirozených podmínkách.
Můžu tedy shrnout - velikost bohnic-
ké léčebny je v evropském srovnání 
spíše nestandartní. Nemůžeme to 
však vnímat černobíle, počet lůžek 
není jediným kritériem kvality. 

Jak moc se psychiatrie za posled-
ní roky změnila?
Pokud začneme historií, tak je dobré 
zdůraznit, že systém lůžkové psy-
chiatrické péče (velké ústavy) byl 
vytořen v době kdy neexistovala 
účinná léčba psychických poruch. 
První léky se objevily až v padesátých 
letech minulého století. Tento objev 
přinesl velkou naději, že naprostá 
většina dlouhodobě hospitalizova-
ných pacientů bude moct být pro-
puštěna do domácího léčení. To se 
naplnilo pouze částečně. Ukázalo se, 
že psychofarmakologie má pouze 
omezenou moc. Jednak z důvodu 
toho, že mnohé nemoci jsou ve své 
podstatě obtížně léčitelné (říkáme 
tomu faramkorezistence), jednak 
z důvodu významné psychosociální 

podminěnosti psychických poruch. 
Jsme asi nejlepším příkladem me-
dicínského oboru, kde je příčiny 
vzniku nemocí jsou jak v biologické 
struktuře, tak v individuálním vývoji 
a také v aktuální životní situaci. Nutí 
nás to vnímat člověka jako bytost 
bio-psycho-socio-spirituální. Přiro-
zeně i léčba má zasahovat všechny 
tyto oblasti. Zjednodušeně řečeno, 
nejde jenom o odstranění příznaků 
nemoci, ale i pomoc při znovuza-
členění do života, vztahů a práce, či 
ostatních smysluplných aktivit. Z toho 
plyne významná změna v psychiatrii 
v tomto tisíciletí. Od soustředění se 
na vyléčení nemoci se posouváme 
k soustředění se na úzdravu člověka. 

V dnešní době se zdá, že je více 
duševních nemocí, je to pravda, 
nebo se o nich jen více mluví?
Je zřejmé, že počet pacientů vyhle-
dávajích pomoc psychiatra narůstá. 
V roce 2011 navštívlo psychiatra 
téměř 600 tis. lidí.   Za posledních 10 
let je to nárůst o víc než 50 pro-
cent. Jsem přesvědčen, že kdyby byl 
takovýto nárůst zaznamenán v jiné 
medicínské disciplíně, tak se systém 
přenastavuje rychleji a pružněji. 
Odráží se v tom stigma, kterým je 
zatížený obor psychiatrie, jejich paci-
enti, ale i pracovníci.

Co je největším problémem psy-
chiatrie?
Jeden z pohledů říká, že hlavním 
problémem je stigma.  S tím je mož-
né souhlasit, ostatní problémy s tímto 
souvisí. O problémech s duševním 
zdravím se obecně mluví méně, 
plátci zdravotní péče (pojišťovny) 
také mají tendenci tuto problematiku 
přehlížet. Snad s tím souvisí i fakt, 
že psychiatrická péče je financovaná 
pouze necelými 4 procent rozpočtu 
zdravotnictví. Běžný evropský prů-
měr je 8 procent. 
Nechci vysvětlení zjednodušovat, ale 
je faktem, že stigma dostává psychi-
arii do začarovaného kruhu. 

Od zmíněného faktu podfinancování 
až k rychlému “vyhoření” personálu. 

O co usilujete vy, co je pro trans-
formaci psychiatrie nejdůležitějí?
Zásadní je nastavit systém tak, aby 
motivoval jednotlivé složky (ať už 
organizace či jednotlivce) vnímat pa-
cienta/klienta v celé šíři jeho potřeb 
a umožňoval na ně reagovat. 

Četla jsem, že se snažíte prosazo-
vat komunitní a týmovou léčbu, 
ale také více té domácí. Jak moc 
je to složité?
Komunitní léčba probíhá blíže k při-
rozenému prostředí pacienta/klienta. 
Využívá i neformální zdroje pomoci. 
Odborní pracovníci v multidiscipli-
nárních týmech zajišťuje koordinaci 
péče, tak aby byla zachována kon-
tinuita. Hlavní problémy jsou dva. 
První je organizační změna, součas-
ný systém je značně fragmatnovaný, 
nedostatečně motivuje ke spolupráci. 
Druhým problémem je nutnost změ-
ny myšlení lidí. Jak profesionálů, tak 
veřejnosti.  

Snažíte se psychické nemoci více 
vysvětlovat lidem, daří se to?
Já pevně věřím, že ano. Informace 
jsou totiž klíčem k porozumnění. 
A v destigmatizaci hraje informova-
nost klíčovou roli. 
 
Pomáhá popularizaci zařízení 
a náladě i třeba festival Mezi 
ploty?
Mezi ploty jsou nejznámější festival 
v Praze. Je pro nás ctí, že můžeme 
být jeho spoluorganizátory. Festival 
samotný přitáhne pozornost. Jako 
naší zodpovědnost vnímáme to, že 
tuto pozornost využíváme k po-
drobnému seznamování návštěvníků 
s problematikou psychaitrie na dal-
ších akcích během roku. Náš kalen-
dář akcí je vcelku plný.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Psychiatrická nemocnice Bohnice funguje již více než 110 let. Jedná se o jedinečné zdravot-
nické zařízení, kterému se i přes velkou kapacitu daří zachovávat to nejdůležitější: lidskost 
a blízkost pacientovi. Důležitá je tu tedy nejen kvalitní léčba, ale také velké množství akcí a 
aktivit, které psychicky nemocné pomáhají vracet do života a přibližovat veřejnosti.

12. listopadu 1903 se Zemský výbor 
Království českého rozhodl postavit 
ústav pro choromyslné v Bohnicích 
u Prahy, po ústavu dobřanském 
druhý tohoto typu, a zakoupil za 
tím účelem za částku 730 000 korun 
bohnický velkostatek včetně objektů, 
polností a přilehlého Čimického háje.

Potřeba operativního rozhodová-
ní při řešení problémů spojených 
s provozem ústavu vedla zemský 
výbor k usnesení ze dne 28. dubna 
1909, kterým prohlásil kolonii praž-
ského ústavu za samostatný ústav 
s titulem Královský český zemský 
ústav pro choromyslné v Bohnicích. 

Jeho prvním ředitelem se stal MUDr. 
Jan Hraše, prvním správcem Antonín 
Lukeš.
Pro budoucí panorama ústavu bylo 
štěstím, že na budovu administrace, 
kostela a vil v jižní části ústavu byly 
vybrány architektonické návrhy tehdy 
již renomovaného Václava Roštlapila.

inhospital

Psychiatrická nemocnice Bohnice:
Od špičkové péče po hudební festival
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Teprve v roce 1910 byl přijat první 
nemocný z terénu a o rok později byl 
ústavu stanoven první přijímací rajón. 

Meziválečné období
Počáteční hospodářská konjunktura 
v osvobozené republice měla klad-
ný vliv i na dobudování ústavu. Do 
roku 1924 bylo v jihozápadní části 
areálu postaveno dalších 8 pavilonů. 
Celkový lůžkový fond ústavu dosáhl 
1986 lůžek. 

Ztráta státní samostatnosti zasáhla 
postupně i psychiatrický fond v Če-
chách. Nemocnice v Dobřanech se 
nacházela na území Velkoněmecké 
říše, pražský ústav byl zrušen, ústav 
v Německém Brodě byl změněn na 
lazaret SS.
V některých případech se ústav stal 
útočištěm pro fiktivní nemocné, které 
zachránil, dočasně nebo trvale, před 
trestem za protinacistickou činnost, 
nebo jen za politické smýšlení. V září 
1942 byla odhalena ilegální skupina 
zaměstnanců ústavu, zabývající se 
především shromažďováním pro-
středků pro pomoc rodinám uvěz-

něných odbojářů a rozšiřováním 
tiskovin. Temnou skvrnou v historii 
ústavu se stal Němec Johann Jurka, 
dosazený v červenci 1942 do funkce 
správce ústavu k prosazování zá-
jmů říšské správy. Jako příslušník SA 
se měl podílet na vyhlazení Lidic, 
byl podezřelý ze zatýkání v ústavu 
a vydání jednoho pacienta na smrt. 
Týden před koncem války utekl 
z ústavu a zřejmě z obavy před tres-
tem spáchal sebevraždu.

Osvobození v roce 1945 přineslo 
nové naděje, jimiž ožila také bohnic-
ká psychiatrie. Rozhodnutím před-
sednictva vlády ČSR z 19. prosince 
1950 byla nemocnice určena k li-
kvidaci a její areál měl sloužit jako 
kasárna protivzdušné obrany. Nako-
nec bylo rozhodnuto, že v Bohnicích 
bude ponecháno 1000 lůžek v 17 
pavilonech, z toho 8 v bývalém sana-
toriu s malou lůžkovou kapacitou. 
V únoru 1955 byla v nemocnici zříze-
na psychiatrická katedra jako klinická 
základna Ústavu pro doškolování 
lékařů, která prováděla odbornou 
výchovu lékařů prohlubováním jejich, 

již v praxi získaných, znalostí a na 
závěr kvalifikačního kurzu je dovedla 
ke kvalifikační atestaci.

Komplikace a příliš mnoho paci-
entů
Po rozhodnutí vlády ČSR v polovině 
roku 1956 došlo k dohodě mezi mi-
nisterstvy národní obrany a zdravot-
nictví, že část nemocnice, přechodně 
používaná vojenskou správou, bude 
vrácena zdravotnictví.

Hlavní technické provozy zůstaly 
v normálním provozu, všechny řeme-
slnické dílny se postupně do března 
1957 vrátily do svých objektů. Skuteč-
né předávání objektů bylo ukončeno 
1. listopadu 1964 předáním pavilonu 
č. 34. Pavilon č. 36 si však vojenská 
správa ponechala až do roku 1991. 
Skutečnost, že v areálu zdravotnické-
ho zařízení existoval výkonný vojen-
ský útvar, odporovala všem meziná-
rodním konvencím.
V letech 1957–1960 bylo ve vrácené 
části upraveno a zrekonstruováno 
9 pavilonů, aby mohly urychleně 
sloužit jednak ke snížení neúměr-

Hlavní dominantou areálu Bohnické psychiatrické nemocnice
je 55 metrů vysoká věž kostela sv. Václava 
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ného přeložení ostatních pavilonů 
a jednak bylo vyhověno logicky 
zvyšovanému plánu lůžek. K 1. lednu 
1961 zřídilo ministerstvo zdravot-
nictví Výzkumný ústav psychiatrický 
a umístilo jej ve dvou pavilonech 
v areálu nemocnice. Nemocnice 
uvolnila pro službu ve VÚPs vybrané, 
především střední zdravotnické pra-
covníky. Prvním ředitelem VÚPs byl 
jmenován MUDr. Lubomír Hanzlíček, 
pozdější profesor. 
Šedesátá léta s sebou však přines-
la trvalé problémy v léčebné péči. 
Potíže vznikaly při opravách pavi-
lonů, které bylo třeba za tím úče-
lem vyklidit, aniž by byly zajištěny 
náhradní prostory pro nemocné. 
Z toho důvodu opět překračovaly 
některé pavilony plán obložnosti až 
o 43 %. Překročení o 5–25 % nebylo 
výjimkou. 

V roce 1981 vznikl samostatný ne-
lůžkový primariát rehabilitace, který 
sloučil fyzikální terapii, centrální pra-
covní terapii, divadelní aktivity a další 
příbuzné resocializační činnosti.
Přízemní pavilon č. 35, postavený 
jako infekční, sloužil později k ubyto-
vání zdravotních sester. Po otevření 
nové ubytovny v bývalé třípodlažní 
jídelně mužstva, postavené vojen-
skou správou, pavilon prošel rekon-
strukcí a v roce 1986 byl s kapacitou 
35 lůžek otevřen pro pacienty se 
závislostí na alkoholu.
 
Po Sametové revoluci
Poslední období psychiatrické 
nemocnice v Bohnicích bylo silně po-
znamenáno měnícími se společen-
sko-ekonomickými vlivy. Intenzifikace 
léčby a potřeba zlepšit podmínky 
hospitalizace v přeplněných budo-

vách vedla k postupnému snižování 
počtu lůžek. K resocializaci nemoc-
ných přispívaly nejen nové podpůrné 
formy léčby, ale i spolupráce při ná-
sledné péči o propuštěné potřebné 
pacienty. Otevření areálu nemocnice 
veřejnosti napomohlo celkové změně 
pohledu na ni a zbavilo ji nádechu 
tabuizovaného prostředí. Rozhod-
ným krokem byla restrukturalizace 
lůžkového fondu, která oddělením 
akutní péče od péče následné vy-
tvořila podmínky pro zlepšení péče 
o pacienty podle charakteru jejich 
duševní poruchy.
V březnu 1991 zahájilo v nemocnici 
činnost ve své době první a dodnes 
funkční Centrum krizové intervence 
(CKI). Klienti se na CKI obracejí buď 
ambulantně nebo telefonicky. Po 
prvním kontaktu následuje poraden-
ská činnost, ambulantní péče nebo 

Hudební a divedelní festival Mezi ploty se těší velké 
oblibě mezi všemi věkovými kategoriemi
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krátká hospitalizace. K ní je určeno 
8 lůžek CKI. Činnost CKI je částečně 
dotována z komunální sféry.
Na podobných principech, ale se 
zaměřením na děti a mládež, působí 
v nemocnici Nadace Naše dítě, která 
zabezpečuje nepřetržitý provoz na 
telefonní Lince bezpečí a pomáhá 
dětem i adolescentům překonávat 
náhlé mezní situace.
Od roku 1993 je otevřen jeden 
primariát s uzavřeným a otevřeným 
oddělením (pavilón č. 3) pro muže 
a ženy, jejichž stav dovoluje pobyt 
v „nepřímo“ koedukovaném pro-
středí. V dubnu 1996 byl po celkové 
rekonstrukci otevřen pavilon č. 29. 

Jeho 61 lůžek je určeno pro akutní 
péči o gerontopacienty. V roce 2005 
zde činila průměrná ošetřovací doba 
38 dnů.
V dubnu 1998 byl částečně rekon-
struován pavilon č. 22. Tento pavilon 
se 40 lůžky pečuje o pacienty trpící 
současně s psychickou poruchou 
i některým z interních onemocnění.
Rovněž v roce 1998 bylo v rekon-
struovaném pavilonu č. 8 otevřeno 
oddělení pro léčení závislosti žen, 
které disponuje 40ti lůžky a detoxifi-
kační jednotkou.
V roce 1997 uvolnilo Ministerstvo 
spravedlnosti pro potřeby nemocnice 
pavilon č. 17, zde již zmíněný „zlo-
čiňák“.
Po generální opravě a dostavbě byl 
30. října 2006 uveden do provozu 
pavilon č. 10, který dnes splňuje 
nejen optimální podmínky pro péči 
o pacienty, ale vytváří i moderní pro-
středí pro zaměstnance.

Nové terapeutické postupy
Mezi zcela nové terapeutické postu-
py po roce 1990, kromě již zmíněné-
ho Centra krizové intervence, patří 
také ergoterapie, výchovný proces 
v rámci pracovní terapie, uskutečňo-
vané v socioterapeutické farmě.
Farma zajišťuje také hiporehabilitaci, 
terapii realizovanou pomocí koní 
a psychologického ježdění, působící 
na hendikepované osoby. V ústavním 
kostele sv. Václava, upraveném v le-
tech 1991–1992 a znovu vysvěceném 
11. února 1993, se provádí hagiote-
rapie, skupinová pastorační terapie, 
v níž jde zejména o otázky smyslu 
a hodnot etiky.

Divadlo
V září 1991 bylo znovu zprovozněno 
divadlo nemocnice, zaměřené jednak 
na pravidelné pořady pro pacienty 
(promítání filmů, videa), jednak na 
velké kulturní programy (koncerty, 
divadelní představení). Pod názvem 
„Divadlo Za plotem“ se zde měsíčně 
vystřídá několik programů různého 
zaměření a divadlo se již dostalo do 
povědomí pražské veřejnosti.
V jedné, na divadlo navazující, zimní 
zahradě je od června 1999 umístěn 
klub V. kolona, umožňující společen-
ské setkávání pacientů již v odpo-

ledních hodinách, koncerty malých 
hudebních skupin či sólistů. Výtvarně 
nadaní pacienti zde mohou vystavo-
vat svá díla.
 
Jarní a podzimní festivaly
Divadlo i park nemocnice jsou od 
roku 1991 dějištěm festivalů, které se 
ukázaly být z hlediska zviditelnění 
a propagace nemocnice velmi efek-
tivními a snížily tabuizaci donedávna 
proslulého pojmu „Bohnice“. Obě 
kulturní akce – na jaře organizovaný 
dvoudenní hudebně-divadelní fes-
tival „Mezi ploty“ a podzimní jed-
nodenní hudební festival „Babí léto“ 
– se již staly tradicí a mezi mladými 
lidmi pojmem. Festival je benefiční, 
výtěžek ze vstupného, po odečtení 
nákladů, je darován nemocnici.
 
Výstavy
V PN Bohnice se konají výstavy 
výtvarných prací zejména pacientů, 
ale i zaměstnanců, nebo profesionál-
ních výtvarníků. Zásluhou vedoucího 

ústavní lékárny Mgr. Pomykacze se 
konají časté drobné výstavy výtvar-
ných prací ve vstupní chodbě lékárny, 
v tzv. Galerii u lékárníka, další výstavy 
v čajovně na pavilonu č. 5 a od roku 
2006 také na chodbách administra-
tivní budovy jako Galerie mezi ploty.
V roce 2006 byla prvním ročníkem 
zahájena tradice literárních soutěží 
pro pacienty a zaměstnance českých 
psychiatrických léčeben pod názvem 
Kouzelný klíč. 

Text: redakce
Foto: archiv
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Psychiatrická nemocnice Brno 
je v provozu od roku 1863. Prochází 
trvalou změnou za těch více než 150 
let. Od změn názvů, struktury, chodu 
oddělení a samozřejmě přístupu k lé-
čeným včetně léčebných postupů. 
Zařízení je průběžně rekonstruováno 
podle požadavků doby, terapeutické 
postupy pro celé spektrum psy-
chických poruch u dospělých jsou 
v souladu s se současnými poznatky 
medicíny.
 

Fakultní nemocnice Ostrava 
Rozsáhlá ambulantní část oddělení 
funguje od roku 1973, od roku 1999 
je v provozu také jedna lůžková 
stanice, která zvýšila svou kapacitu 
z původních 13 lůžek na současných 
25. Stanice je koncipovaná jako 
polootevřená, přijímá pacienty non
-stop, ale není schopna zajistit péči 
o závažně neklidné pacienty. Stav by 
se měl částečně zlepšit po roce 2016, 
kdy by celé oddělení mělo projít re-
konstrukcí a otevřít by se měla druhá 

uzavřená stanice také o kapacitě 25 
lůžek, která by zajišťovala péči právě 
o pacienty v závažném psychickém 
stavu. Díky podpoře Norských fondů 
probíhá rovněž výstavba denního 
stacionáře a úprava ambulantního 
provozu, obojí by mělo být zprovoz-
něno na přelomu roku 2016/2017. 
V posledních letech se zvýšila ochota 
myslet na tuto péči a investovat do 
péče o duševní zdraví. Na druhou 
stranu lůžková péče v regionu Ostra-
vy byla významně poddimenzovaná 

a debata o nutnosti změny začala 
tedy ještě dříve, než se otevřela 
debata společenská. Příprava roz-
sáhlé rekonstrukce znamená změny 
charakteru oddělení. V současnosti 
je pro něj charakteristická nízká 
kapacita a neschopnost postarat se 
o všechny typy duševních nemocí, na 
druhou stranu je zde hodně intenziv-
ní a hodně komplexní léčba s vyvá-
ženými biologickými a psychotera-
peutickými přístupy, stejně tak vysoká 
spokojenost pacientů. Po dokončení 

Tentokrát jsme v rámci našeho tématu psychiatrie oslovili naše přátele v nemocnicích po 
celé České republice, aby nám představili svá oddělení (nebo celá zařízení) zaměřená na 
psychiatrii. A přestože péče o duševní zdraví v České republice stále čeká na reformu i vlast-
ní zákon, na mnoha místech funguje s dlouhou tradicí a vysokou kvalitou.

 Psychiatrie v regionech:
      rozvoj i nedostatky

Budova Psychiatrické
nemocnice Brno
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rekonstrukce je plánován celkem uni-
kátní komplexní přístup k léčbě, který 
v sobě zahrnuje zkracování lůžkové 
péče, časný přesun do denního sta-
cionáře s navazující péčí ambulantní 
a s přímým propojením na podpůrné 
organizace. Pacient by tak měl ply-
nule procházet jednotlivými fázemi 
léčby, péči o něj by na navazujících 
úrovních vždy vykonával personál, 
s nímž se setkal již během předcho-
zích fází léčby. Předpokládáme, že 
to zvýší motivaci pacientů k léčbě 
i důvěru v instituce péči poskytující.

Psychiatrické oddělení bylo ve 
Svitavské nemocnici zřízeno po 
stavebních úpravách budovy v roce 
1963. Bylo umístěno do prvního pa-
tra bývalého kláštera, který v minu-
losti patřil řádu redemptoristů. V roce 
1967 byla přistavěna jednopatrová 
budova psychiatrické ambulance, 
která sloužila do roku 2013. Provoz 
v novém funguje od začátku roku 
2015. V samotném městě Svitavy při-
nesla rekonstrukce psychiatrie obavy 
obyvatel o vlastní bezpečnost. Aby 
zaměstnanci obavy veřejnosti zmír-

nili a informovali o péči o pacienty, 
uspořádali před zahájením provozu 
dny otevřených dveří. Pracuje se 
v pěkném, klidném a moderním pro-
středí, existuje zde velmi dobré soci-
ální zázemí pro pacienty a personál, 
do léčby se podařilo zařadit nové 
terapeutické techniky – muzikotera-
pii, keramickou dílnu. Pro ergoterapii 
byly vybudovány dílny a vybave-
ny nářadím a různými pracovními 
pomůckami. Na oddělení dochází 
dobrovolníci, kteří vyplňují volný čas 
pacientů. Základním psychoterapeu-
tickým směrem, jehož metody se ve 
svitavské nemocnici uplatňují, je in-
tegrovaná psychoterapie prof. MUDr. 
Ferdinanda Knoblocha CSc. F.R.C.P. 
Jedná se o směr, který pozitivním 
způsobem formuje osobnost člově-
ka. Vede jedince k lepšímu sebepo-
znání, ke změnám v jeho chování, 
které mění jeho život k lepšímu. 
Muzikoterapie je novou metodou, 
kterou vede zkušená terapeutka. 
Práce s pacienty probíhá individuálně 
nebo ve skupině 6-8 pacientů. 

Psychiatrické oddělení ve
Svitavské nemocnici

Svitavská psychiatrie 
je situována v areálu

bývalého kláštera

Nová budova je 
v provozu od počátku 

letošního roku
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Psychiatrické oddělení Nemocnice 
Znojmo funguje od 80. let 20. století 
a od 1. 7. 2014 je přestěhováno do 
rekonstruovaného pavilonu G v rám-
ci areálu Nemocnice Znojmo p.o. 
Je tvořeno lůžkovou a ambulantní 
částí, mezičlánek představuje denní 
stacionář. Lůžkové oddělení je koe-
dukované s 25 lůžky. Náplní je léčba 
a diagnostika celého spektra dušev-
ních onemocnění, především pak 

akutních psychotických, afektivních 
a úzkostných poruch, organických 
poruch, poruch osobnosti a akut-
ních stavů vzniklých v souvislosti 
s nadužíváním návykových látek. Pět 
moderně vybavených pokojů před-
stavuje patnáct lůžek pro nemocné, 
vyžadující intenzivní dohled a péči 
erudovaného personálu. Dva pokoje 
a prostor chodby, dvorku, kuřárny 
a oblasti dveří jsou monitorované 

kamerami. Další čtyři pokoje nabízí 
deset lůžek ve druhé části oddělení. 
Zde je již pravidelný komunitní režim, 
zahrnující celodenní program – ranní 
komunitu s lékařskou a sesterskou 
vizitou, relaxaci, rehabilitaci, pracovní 
terapii v dílně i na zahrádce, pohy-
bovou terapii a skupinovou a indivi-
duální psychoterapii. Péči o pacienty 
psychiatrického oddělení zajišťuje 
pod vedením primářky oddělení tým 
čtyř lékařů, čtyř psychologů a patnáct 
nelékařských zdravotnických pracov-
níků.

V Nemocnici Na Homolce není 
psychiatrické oddělení v obvyklém 
slova smyslu, i když obor psychiatrie 
zde má své zastoupení. To před-
stavuje MUDr. Jaroslava Skopová, 
psychiatr, a Eva Gregorová, DiS., 
sestra. Od počátku existence Ne-
mocnice Na Homolce mělo tehdejší 
nové vedení v čele s ředitelem MUDr. 
Šubrtem jasnou vizi moderní , úzce 
specializované nemocnice s poli-
klinikou s všeobecným programem 
všech základních lékařských oborů, 
tedy i psychiatrie. Tato podoba trvá 
do současnosti. Psychiatrička pracuje 
v ambulanci polikliniky a součas-
ně vykonává konziliární službu pro 
všechna oddělení nemocnice. Fun-
gování tohoto malého oddělení se 
v posledních letech nijak podstatně 
nezměnilo, což je dáno jeho kapa-
citou. Nemůže tedy vyhovět všem 
zájemcům o léčbu, kteří se k nám 
hlásí. Psychiatrické oddělení NNH 
kromě léčby celého spektra psychic-
kých poruch dospělých s výjimkou 
závislostí spolupracuje s ostatními 

Rekonstruovaná budova pavilonu G je domovem
psychiatrického oddělení Nemocnice Znojmo
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obory nejen v oblasti konzultativní 
psychiatrie a psychosomatických 
onemocnění , ale přebírá do své 
péče indikované pacienty nemocnič-
ních oddělení vyžadujících současně 
psychiatrickou léčbu. Jde zejména 
o nemocné, pro něž je dlouhodo-
běji nezbytná léčba na některých 
vysoce specializovaných odděleních 
nemocnice. Novinkou je spolupráce 
s Oddělením stereotaktické a radiač-
ní neurochirurgie zabývajícím se mj. 
stereotaktickou léčbou velmi těžkých 
a rezistentních forem obsedantně 
kompulzivní poruchy.

Psychiatrická nemocnice Marian-
ny Oranžské funguje 61 let. V po-
sledních letech je zde praktikována 
větší osvěta, informovanost, větší 
spolupráce s rodinou, s psychology 
a s ostatními články a institucemi 
navazující péče. Veřejné přijetí však 
stále pokulhává, předsudky nevy-

mizely zcela. Nemocnice praktikuje 
speciální psychoterapeutické tech-
niky, alternativní přístupy a techniky, 
méně biologické léčby u závislosti na 
návykových látkách, specializované 
oddělení pro léčbu duševních one-
mocnění s novými prvky rehabilitační 
péče. Rekonstruuje se zde prakticky 
stále.

Psychiatrické oddělení Nemocnice 
s poliklinikou Havířov je jediným 
psychiatrickým oddělením na severní 
Moravě, jehož zřizovatelem je Mo-
ravskoslezský kraj. Bylo vybudováno 
a otevřeno v roce 2001. Do současné 
podoby prošlo mnohými změnami, 
jimiž usiluje o stále lepší terapeutický 
komfort pacienta, redukuje stigma-
tizaci a snaží se naplňovat vize nové 
koncepce moderní psychiatrické 
péče. V režimu otevřeného oddě-
lení zde lékaři pečují na 26 lůžkách 
o nemocné se širokým spektrem 

duševních chorob od neuróz, přes 
psychózy – hlavně schizofrenního 
okruhu až po závislosti a demence. 
Oddělení je smíšené, přičemž není 
určeno dětským pacientům.
V terapii klade důraz hlavně na kom-
plexnost léčby a holistický přístup 
k nemocnému.
V nemocnici jsou hrdi na změny, 
kterých zde doznala léčba elektro-
konvulzemi, neboť na tomto poli 
úzce spolupracuje s ostatními medi-
cínskými obory. Nově se tento výkon 
provádí na centrálních operačních 
sálech jako multidisciplinární týmový 
výkon standardizovanými postupy, 
které minimalizují riziko pro pacienta 
a zároveň maximalizují jeho komfort 
a vracejí tomuto léčebnému výko-
nu úctu a patřičný nezastupitelný 
význam v biologické léčbě.
Z dalších biologických metod kromě 
moderní farmakoterapie používají 
i léčbu světlem.

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
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Psychoterapie má na oddělení 
rovněž své místo, a to jak skupinová, 
tak individuální. Novinkou je externí 
psychoterapeutická skupina určená 
pacientům, jež mají i po svém pro-
puštění zájem skupinově pracovat. 
Od dubna roku 2014 je nově součástí 
oddělení tým krizových interventů, 
kteří byli vyškolení pro zajištění první 
psychické pomoci lidem, kteří se 
ocitli se stavu akutní psychické krize 
v rámci nemocnice, zvláště obětem 

sekundárně zasaženým. V souvislosti 
s nově celostátně vytvořenou kon-
cepcí psychiatrické péče je snahou 
lékařů do budoucna poskytovat péči 
i neklidným a agresívním pacientům, 
kterým není oddělení určeno, resp. 
plnohodnotně uzpůsobeno, a musejí 
být odesíláni do Psychiatrické ne-
mocnice v Opavě. 

Psychiatrické oddělení Nové 
Město nad Metují bylo založeno 
30. 4. 1975. Je umístěno v krásné 
dvoupatrové vile obklopené velikou 
zahradou. Od počátku oddělení 
přijímalo široké spektrum psychia-
trických pacientů, probíhala léčba 
pacientů s nejzávažnějšími duševními 
chorobami, léčba závislostí, depresí 
až po krátkodobé akutní reaktivní 
stavy. V letech 2011-2012 proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce a moder-
nizace psychiatrického oddělení 

s cílem humanizace prostředí pro 
psychiatrické pacienty, což se zcela 
podařilo naplnit. Oddělení se roz-
šířilo, což bylo nezbytné s ohledem 
na nárůst duševních poruch u oby-
vatelstva, které souvisí se stárnutím 
populace a zrychlujícím se životním 
stylem. Nyní je k dispozici 40 lůžek 
ve dvoupatrovém oddělení s novým 
vybavením a upravenou zahradou, 
nadstandardně je vybavená pracovní 
terapie (truhlářská dílna, keramická 
dílná s pecí, tkalcovský stav apod.). 
Na oddělení je kromě psychiatrické 
léčby možnost individuální psycho-
terapeutické péče, relaxační cvičení, 
je k dispozici adiktolog (léčba závis-
lostí). Pro narůstající počet geron-
topsychiatrických nemocných s čet-
nými somatickými komorbiditami je 
důležité zázemí nedaleké Oblastní 
nemocnice Náchod, kde je pacien-
tům poskytována potřebná péče.

O psychiatrii jako lékařském
oboru a o psychiatrickém oddělení
Všeobecné fakultní nemocnice je 
možno mluvit od 1. 11. 1790, kdy byla 
otevřena nová velká všeobecná ne-
mocnice a „Tollhaus“ (česky blázinec). 
Od roku 1845 sídlí v současné budo-
vě. Nejen tato klinika se více než 20 
let intenzivně věnuje destigmatizaci 
psychiatrie, přesto nadále předsudky 
přetrvávají. Psychiatrická klinika VFN 
je akreditovaným pracovištěm v obo-
ru psychiatrie a zároveň je součástí 
systému komplexní péče a postgra-
duálního vzdělávání v psychiatrii. 
Poskytuje komplexní diagnostickou 
a léčebnou péči pro pacienty s du-
ševními poruchami v akutním stavu 
na standardních lůžkových oddě-
leních a superkonsiliární péči pro 
pacienty obtížně diagnostikovatelné, 
farmakorezistentní či jinak kompli-
kované. Za zmínku určitě stojí jediné 
Centrum pro poruchy příjmu potravy, 
kde je poskytována komplexní péče. 
Pracoviště využívá nejnovější metody 
léčby, např. repetitivní transkraniální 
magnetickou stimulaci mozku.

Text: redakce
Foto: archiv nemocnic

Psychiatrické oddělení VFN
s výhledem na pražské panorama
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Česká asociace pro psychické 
zdraví (ČAPZ) spustila kam-
paň JDE TO. Společně zpátky 
do života. Chce upozornit na 
všechny možnosti zdravotní péče 
a následné léčby pro pacienty 
s duševním onemocněním schi-
zofrenního typu a ukázat veřej-
nosti, že při komplexní péči jsou 
tito pacienti schopni se začlenit 
do běžného života.

„Je potřeba změnit vnímání 
onemocnění schizofrenního typu 
ve společnosti. Aby převládalo 
obecné povědomí o tom, že pokud 
funguje tzv. „záchranný kruh“ 
kolem pacienta a dobře spolupra-
cuje se svým lékařem odborným 
i praktickým, s terénním terape-

utem, rodinou, má smysluplnou 
náplň dne a okolí k němu zaujímá 
stejný postoj, jako ke všem ostat-
ním lidem, existuje u značné části 
z nich šance na úzdravu,“ říká 
prezident ČAPZ MUDr. Martin 
Jarolímek.

Podstatou kampaně je před-
stavení „záchranného kruhu“, 
v jehož centru stojí pacient. 
Aby léčba byla úspěšná, musí 
fungovat spolupráce lékařů, 
terénních sociálních pracovníků, 
rodiny, svépomocných organi-
zací uživatelů psychiatrické péče 
a jejich rodinných příslušníků, 
a také veřejnosti. Aby věděla, že 
nemocní s sebou nesou neprav-
divé stigma a že při komplexní 

péči jsou schopni se začlenit zpět 
do společnosti.

„Počátkem roku 2014 moje 
dcera Jitka nečekaně a v pod-
statě ze dne na den psychicky 
onemocněla. Byl to šok, v širší 
rodině psychické problémy nebyly. 
Začalo hledání informací, čekání, 
jak bude fungovat léčba, léky, te-
rapie,“ vzpomíná Olga Bolechová.
„Po návratu z nemocnice jsem 
hledala aktivity pro pasivní 
dceru. Při sdělení, jakou formou 
onemocnění trpí, ji často odmítli. 
Zasloužila si šanci, ale stigma-
tizace u mnoha lidí přetrvává,“ 
popisuje paní Bolechová snahu 
o začlenění dcery do okolního 
prostředí.

Aby hledání informací bylo co 
nejsnazší, připravila ČAPZ portál 
www.capz. cz/jdeto s přehledem 
kontaktů na odborné lékaře, psy-
chology a psychoterapeuty, peer 
konzultanty, pacientské organiza-
ce a sdružení rodičů, jejichž děti 
trpí podobnými problémy. In-
formační letáky budou k dostání 
také v ordinacích lékařů. Součástí 
je i cyklus konferencí zaměřených 
na destigmatizaci nemocných 
schizofrenií, který odstartoval 
v Praze. Další proběhnou v Be-
rouně, Hradci Králové, Opavě, 
Zlíně a Brně. Aktivní část kampa-
ně (podpořené z Norských fondů 
v rámci Programu CZ11 „Inicia-
tivy v oblasti veřejného zdraví“) 
poběží do konce února 2016. 

Nemocní		schizofrenií		se	mohou	vylé	č	it	
a	ž	í	t	normá	lní		ž	ivot.	Pokud	mají		dostupné		
vš	echny	formy	pomoci.

„Schizofrenici žijí to, co my prožíváme ve svých snech. Jsou stejní jako my.“ Martin Jarolímek

inzerCe▼
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Kdo byl zakladatelem lékárny 
a kdy je její vznik datován?
Prvním lékárníkem (apatykářem) byl 
v tomto domě Tobiáš Stilling, lékárna 
zde byla již od roku 1639.

Jak fungovala, jaké zajímavé 
události historii provázely?
Léky se v tomto domě vyráběly, 
vydávaly a skladovaly až do roku 
1966, od následujícího roku zde byla 
otevřena muzejní expozice, kterou 
dosud spravuje Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková 
organizace. V roce 1740 dostala lé-
kárna své jméno „U Bílého jednorož-
ce“. Zasloužil se o to apatykář Štěpán 

Schmid. Upevnil si nad vchod zub 
narvala, o němž se lidé domnívali, že 
pochází z bájného bílého jednorožce 
a že se z něj vyrábějí zázračné léky. 
V roce 1773 odkoupil další z lékární-
ků Jan Michal Firbas zařízení zrušené 
jezuitské lékárny a přestěhoval je 
z jezuitské koleje do své apotéky na 
náměstí. Vybavení staré lékárny se 
přesunulo do druhé místnosti – labo-
ratoře. Vše zde je stále na původním 
místě.

Jaký nejzajímavější historický 
předmět u Vás máte a proč je to 
právě tento?
Zajímavý je celý mobiliář této lékárny. 

Barokní jezuitský nábytek byl zhoto-
ven roku 1733 řádovým bratrem Ja-
nem Geschwendtem. Zajímavé jsou 
též nástroje, instrumenty, které se 
zde používaly k výrobě léků, k léčení 
pacientů (např. strojek k pouštění 
žilou). Je tu i nádoba na přenos pija-
vek k pacientům, ruční míchač mastí, 
unikátní pec k sušení bylin, čípkovni-
ce, pilulovnice a mnohé další.

Co všechno mohou návštěvníci 
vidět a dozvědět se?
Návštěvník může kromě vzácného 
mobiliáře vidět i zbytky léků rostlin-
ných, živočišných, minerálních či che-
mických. Dozví se, k čemu se použí-

inhistoriae

Od bílého 
jednorožce
po narvalí
zub

Lékárna 
Klatovy: 

Součástí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech je také barokní lékárna 
U Bílého jednorožce. Fungovala od roku 1639 a k běžnému provozu sloužila 
téměř tři sta let. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen krásný jezuitský 
nábytek, ale také zjistit, proč se používali mletí švábi, sušená krev 
z kozla, čertovo lejno nebo dračí krev.
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vali mletí švábi, sušená krev z kozla, 
čertovo lejno, dračí krev, co se léčilo 
drcenými zvířecími lebkami, kostmi či 
práškem z mumií. Získají informace 
o léčbě pijavkami, pouštěním krve 
žilou, baňkami, rybičkami, pocením 
či klystýrem. Zároveň se zde hovoří 
o návratu těchto léčebných metod 
do současné moderní medicíny.

Dokážete říci, co spojuje dneš-
ní lékárny s těmi historickými 
a k čemu by se dnešní provozo-
vatelé měli vrátit?
Dnešní lékárny spojuje s historický-
mi z hlediska náplně práce již jen 
informativní činnost: lékárník již kdysi 
dával radu, jak lék užívat a i dnes 
seznámí pacienta s dávkováním 
a způsobem použití. Dnes to není už 
řemeslná práce, jako bývala, protože 
se dříve vyráběly denně tisíce pilulek, 
tabletek, oplatek, mastí, čípků, sirupů 
atd. Dnes léky dodávají do lékáren 
farmaceutické firmy, závozy probíhají 
několikrát za den. Spoustě lékárníků 

chybí tato výrobní činnost. Lékárníci 
se snaží alespoň něco z historie ve 
svých lékárnách zachovat; získáva-
jí staré lékárenské stojatky a další 
předměty, aby si je alespoň vystavili 
a trochu přiblížili krásu starých věcí 
v dnešní strohé moderní lékárně.

Kdy se konají prohlídky? Jsou 
nutné rezervace? 
Prohlídky se konají denně kromě 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hodin, mimo sezónu dle 
domluvy a objednávky telefonicky 
či prostřednictvím e-mailu. Pro větší 
skupiny je vhodná rezervace na urči-
tou hodinu i v době sezóny.

Co mezi návštěvníky budí největ-
ší pozornost? 
Největší pozornost návštěvníků budí 
narvalí zub, ale především živé pi-
javky lékařské a tasemnice naložená 
v lihu.

Otevírací doba
Otevírací doba v turistické sezoně: 
květen – říjen denně kromě pon-
dělí 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 

Mimo otevírací dobu lze návštěvu 
domluvit v dostatečném předsti-
hu s průvodkyní nebo s vedením 
muzea na uvedených telefonních 
číslech (pro skupiny s více než 
10 osobami).

Základní vstupné 
plné 60,- Kč / snížené 30,- Kč 

Rodinné vstupné 
130,- Kč (nejméně 3 osoby, z toho 
1 dospělý)

Hromadné vstupné 
20,- Kč  (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, 
SŠ)  

Mimořádné vstupné 
(mimo otevírací dobu) 
plné 100,- Kč / snížené 50,- Kč

Kontakt
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
v Klatovech, příspěvková organizace 
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IVText: redakce 

Foto: archiv
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informace

Fakultní nemocnice v Hradci Králové má za sebou tak trochu křest. Nejde o rituál, známý z 
prostředí celebrit, i když - trochu možná ano. Ale vážně. Je to první instituce, která otevřela 
ambulantní pracoviště Tradiční čínské medicíny. Po letech pokusů, nadějí i zavrhování tak 
dostanou pacienti možnost využít metody, které fungují v čínském systému už pět tisíc let.

Možnost mají i lékaři. Ve spoluprá-
ci s čínskými kolegy mohou přímo 
v praxi vyzkoušet, jak se propoju-
je západní medicína, technicistní 
a exaktní, s tisíciletými zkušenostmi 
a praxí TCM. Ty prezentuje doktor 
Wang Fu, garantem západních me-
tod a postupů je MUDr. Pavel Musil, 
PhD. 

Do roku 2018 by měla ambulantní 
pracoviště sloužit pacientům v budo-
vě kožní kliniky, pak bude otevřena 
nově postavená klinika TCM. Ne-
bude mít nouzi o pacienty - už teď 
na ambulanci jsou ordinační hodiny 
zaplněny na mnoho týdnů dopředu. 
Stamilionové investice, poskytnuté 
čínskou vládou, tak přinesou kom-

fort pro pacienty i lékaře. Na nej-
vyšší úrovni se propojí technologie 
a znalosti evropských lékařů a odka-
zem lékařů, navazujících na tradice 
a paměť. Lidé se moc nemění, a ani 
nemoce.

Ambulance má léčit především různé 
neurologické problémy, chronické 

    Z dávné minulosti 
	 	 	 	 	 přichází	naděje
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bolesti, migrénu a další problémy. 
„Každý pacient bude nejdříve vyšet-
řený českým lékařem západním způ-
sobem, poté pokračuje na ošetření 
tradiční čínskou medicínou,“ řekl pro-
fesor R. Prymula, ředitel FN Hradec 
Králové. „Ceny se pohybují od běžné 
akupunktury na úrovni 400 korun až 

po třídenní balíček na úrovni někde 
šesti tisíc korun.“ Vyšetření ani léčba 
čínským lékařem nejsou hrazené 
pojišťovnami. Podle ceníku pacient 
například za vstupní a kontrolní 
vyšetření a pět ošetření akupunktu-
rou zaplatí 4200 korun. Zájem podle 
Prymuly projevily desítky lidí. 

Zleva: Liu Qin – ředitel úřadu mezinárodní spolupráce TCM vlády ČLR,
Roman Prymula - ředitel FN Hradec Králové, Su Gangqiang – ředitelka úřadu pláno-
vání a financí TCM vlády ČLR, Jan Růžička – prezident China Investment Forum

Na protější straně: Slavnostního představení projektu se zúčastnilai Dr. Margaret 
Chan, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace (WHO)

Česko-čínské centrum tradiční 
čínské medicíny při Fakultní ne-
mocnici Hradec Králové (centrum 
TCM) vzniklo díky spolupráci Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové 
(FN HK) a Univerzitní nemocnice 
Shuguang přidružené k Šan-
ghajské univerzitě tradiční čínské 
medicíny. Nemocnice Shuguang 
v Šanghaji byla založena roku 
1906. Je jednou z nejprestižněj-
ších nemocnic tradiční čínské 
medicíny v Číně, disponuje 1300 
lůžky a celkem zde pracuje 2000 
zaměstnanců. Šanghajská uni-
verzita tradiční čínské medicíny 
patří mezi přední čínské uni-
verzity tradiční čínské medicíny. 
Klade důraz na kombinaci výuky 
a vědeckého výzkumu. V sou-
časné době zde studuje přes 
7300 studentů, z toho 1000 
zahraničních. V roce 1983 byl 
Univerzitní nemocnici Shuguang 
a Šanghajské univerzitě tradiční 
čínské medicíny udělen Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) 
statut spolupracujícího centra 
tradiční medicíny.

Zájemci o léčbu se mohou infor-
movat na e-mailu tcm@fnhk.cz 
či na čísle 495 832 950.

Čínské znaky se stávají pro hradeckou 
fakultní nemocnici typické

V červnu byl v rámci summitu zemí 
Střední a Východní Evropy zasazen 
v areálu kliniky česko-čínský strom 
přátelství

Text: redakce 
Foto: archiv
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Akupunktura je metoda stará 5000 
let - je to výhoda, nebo nevýhoda? 
Má moderní medicína možnost 
a schopnost kriticky dávné zkuše-
nosti vyhodnotit?
Akupunktura je pravděpodobně nej-
starší léčebná metoda, která nebyla 
nikdy přerušena. I když třeba používání 
fototerapie je určitě starší, ale fotote-
rapie nikdy nebyla ucelenou metodou 
jako akupunktura. V tradičním pojetí je 
vlastně uzavřeným systémem, který se 
již od středověku dále nerozvíjel až do 
současnosti. Koncem 20. století však 
přišel velký boom akupunktury po celém 
světě a moderní věda přinesla řadu po-
znatků o mechanizmech jejího působení. 
Bylo vytvořeno a postupně zapomenuto 
mnoho teorií o mechanizmech účin-

ku akupunktury. Zde svou roli sehráli 
i tvůrci vrátkové teorie bolesti Mellzack 
s Wallem. V současné době je jisté, že 
akupunktura ovlivňuje zejména endo-
genní opiody v CNS a má také význam-
né psychosomatické působení.
Moderní věda neakceptuje klasické 
teorie akupunktury, energii čchi, principy 
jang a jin, syndromologii, učení o dutých 
a plných orgánech, diagnostiku pomocí 
tradičních postupů. To však nezname-
ná, že by akupunktura neměla účinky. 
V jedné z vůbec největších studií ve 
zdravotnictví v celosvětovém měřítku 
v Německu (multicentrická studie na 500 
000 pacientech), bylo např. prokázáno, 
že má téměř největší efektivitu u chro-
nických vertebrogenních potíží ze všech 
známých metod.

Proč se podle vašeho názoru vlastně 
nevyvíjela, nebo neobjevovala tato 
metoda v Evropě a na jiných konti-
nentech?
Na to neznám odpověď, zřejmě to 
souvisí s odlišným kulturním vývojem ve 
východní Asii a v Evropě či jinde na svě-
tě. Ovšem v nedávné době nás překvapil 
objev zmrzlého muže Oetziho žijícího 
před více než 3000 lety v Jižním Tyrol-
sku, který má na kůži tetování nápadně 
připomínající a shodující se s akupunk-
turními body a dráhami starých Číňa-
nů. Toto tetování nemá ornamentální 
charakter, jako je tomu např. u afrických 
domorodých kmenů.Tak nám tímto 
objevem vyvstala otázka o místě vzni-
ku akupunktury. Málo kdo ví, že i Číně 
měla ve 20. století akupunktura namále, 
a to za vlády Čankajška, který razil heslo 

The West the Best – co je západní, to 
je nejlepší a v podstatě akupunkturu 
potlačoval. Poté, co byl poražen Mao 
Ce Tungem a musel uprchnout s celou 
svou armádou na Taiwan, v kontinen-
tální Číně začala kulturní revoluce. Při 
ní byly likvidovány celé vrstvy obyvatel, 
zejména vysokoškolsky vzdělaných, 
lékaře nevyjímaje. Nebylo přáno ani 
akupunktuře. Až došlo k situaci, že lid 
Číny neměl kdo léčit, zejména v rozsáh-
lých zemědělských oblastech, tak Mao 
určil, že se bude pro léčení používat 
i akupunktura a nechal vyškolit armádu 
tzv. „bosých lékařů“, kteří mohli alespoň 
nějak a s velmi omezenými prostředky 
pomáhat lidem při zdravotních potížích. 
Nyní je již akupunktura vyučována na 
mnoha univerzitách a vzdělání v tradiční 
čínské medicíně je v podstatě legislativně 
v Číně, Koreji i jinde rovno absolvování 
lékařské fakulty.

Najdeme jinde než v „rodné” Číně 
metody, které mohou akupunktuře 
konkurovat, nebo mají společný 
nějaký základ?
Akupunktura se samozřejmě šířila do 
okolních zemí Číny – Koreje, Japonska, 
Vietnamu, Tibetu, kde byla různě modifi-
kována, ale základ zůstal velmi podobný.
Na indickém subkontinentu se rozvinula 
jiná metoda – ayurvéda, která má určité 
styčné body s akupunkturou, spíše ve 
smyslu, že má také filozofický základ 
a z toho vyvozené vnímání lidského těla, 
jeho funkcí, patologie i léčení. Indic-
ké tradiční lidové léčitelství nepoužívá 
instrumentální výkony pomocí jehel. Tím 
je akupunktura jedinečná.

Galerie TCM

Evropan může být schopným
akupunkturistou, říká MUDr. Fildán

V našem seriálu Galerie Tradiční čínské medicíny představujeme další osobnost – MUDr. 
Ladislava Fildána. Ten absolvoval první kurz akupunktury již v roce 1986. Patří tak mezi 
nejpovolanější odborníky na tuto léčebnou metodu. Popsal nám nejen její historii ve světě 
i u nás, pojmenoval ale také problémy, které spolu s TCM přicházejí: legislativu, vzdělávání 
nebo zdravotní pojištění.
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V čem jsou čínští lékaři úspěšnější?
Nelze jednoznačně prohlásit, že by byli 
úspěšnější. K takovému mezinárodnímu 
srovnání nedošlo. Jsem přesvědčen, 
že statisticky by měli velmi podobné 
výsledky jako lékaři Západu. Zkušenosti 
mají velké, protože je tam akupunktura 
vnímána jako integrální součást léčebně 
preventivní péče a mají ohromné množ-
ství pacientů. Možná mohou v některých 
speciálních indikacích dosahovat lepších, 
rychlejších či dlouhodobějších výsledků 
za použití principů TCM.

Může být lékař Evropan stejně 
schopný akupunkturista, jako rodilý 
Číňan, nebo mají tradice a zkuše-
nost prostě náskok?
Ke sjednocování výuky akupunktury 
dochází i Číně teprve poslední léta. Dříve 
byla doménou jednotlivců, kteří pře-
dávali své zkušenosti vždy jen několika 
žákům, byla zahalována do tajemna, 
znalosti chráněny. Také si musíme uvě-
domit ohromnou velikost Číny, a to, že 
ještě počátkem 20. století nebylo běžné 
spojení ani mezi jednotlivými velkými 
oblastmi Číny, takže i v pojetí akupunktu-
ry byly rozdíly. Evropané i lékaři z jiných 
světadílů se dnes běžně jezdí vzdělávat 
do Číny, čínská vláda podporuje globa-
lizaci tradiční čínské medicíny po světě 
politicky a ekonomicky nemalými pro-
středky. Takže nakonec i Evropan může 
být stejně schopným akupunkturistou 
jako čínští akupunkturisté.

Existují metody nebo nástroje, kte-
rými se dá proces aplikace akupunk-
tury sledovat, kvantifikovat, měřit, 
regulovat a podobně?
V zjišťování efektu akupunktury, tedy ap-
likace jehel do určených akupunkturních 
bodů nám dnes otevírá možnosti pozná-
ní funkční magnetická rezonance. Existu-
je již mnoho prací, které touto metodou 
dokladují, co se při akupunktuře odehrá-
vá v mozku. Bylo prokázáno, že aplikace 
jehel se odráží v aktivaci určitých struktur 
mozku, a to lze opakovat. Což je velmi 
významné pro důkaz působení. Naopak 
aplikace mimo akup. body či tzv. „jako 
akupunktura“ sham akupunktura, kdy 
to jen vypadá jako aplikace, ale není 
pronikáno přes kůži, se v těch aktivních 
strukturách neprojeví nebo jen částečně 
nebo jinde.

Kdy se u nás objevila tato metoda 
prvně a kdy oficiálně?
Kromě prof. Cmunta, který léčil aku-
punkturou revmatická onemocnění 
kolem roku 1925, není až do 60. let 
našeho století písemných důkazů o jejím 
používání. V období 1960 – 1961 vyslalo 
Ministerstvo zdravotnictví doc. MUDr. J. 
Vymazala, CSc. na několikaměsíční stáž 
do Číny, aby zde studoval akupunkturu. 
Výsledkem jeho studií a aplikace aku-
punktury u pacientů s neurologickými 
onemocněními na Neurologické klinice 
Univerzity Karlovy v Praze (přednosta 
akademik K. Henner) vznikla první mo-
nografie autorů Vymazal J., Tuháček M.: 
„Akupunktura“ – teoretická i praktická 

studie se zaměřením k neurologii (Tho-
mayerova sbírka č. 433, Státní zdravot-
nické nakladatelství, Praha 1965). Potom 
však u nich převážili jiné zájmy a v aku-
punktuře nepokračovali. Rovněž v letech 
1960 – 1961 se účastnil vojenský lékař 
MUDr. R. Umlauf vojenské mise v Koreji. 
Tam se seznámil s akupunkturou a s elá-
nem sobě vlastním ji začal praktikovat ve 
vojenské nemocnici (VN SNP) v Ružom-
beroku. V roce 1961 přednášel, o rok 
později publikoval první výsledky a již 
v roce 1965 - pod patronací všeobecné 
sekce ČsLS JEP – organizoval I. celostátní 
konferenci o akupunktuře v ružomberské 
vojenské nemocnici. Akupunktura se pak 
rychle šířila v obou našich republikách 
do zdravotnictví.

Patří k legálním metodám, které 
mohou lékaři aplikovat?
V bývalém Československu a následně 
i v ČR a SR je akupunktura legální me-
todou léčebně preventivní péče, kterou 
může provádět patřičně proškolený lékař.

Máme u nás systém vzdělávání 
a prohlubování odbornosti pro léka-
ře-akupunkturisty?
Systém vzdělávání garantuje odbor-
ná lékařská společnost Česká lékařská 
akupunkturistická společnost ČLS JER. 
Podle dosaženého stupně vzdělávání 
vydáváme Oprávnění-Kredit I., který 
umožňuje praktikovat akupunkturu ve 
svém oboru, Oprávnění-Kredit II. stupně, 

který umožňuje provádět akupunkturu 
ve všech oborech a nejvyšším stupněm 
vzdělání je Školitel v akupunktuře, který 
opravňuje školit lékaře v akupunktuře. 
V současné době máme 3 vzdělávací 
centra – v Praze v IPVZ, v Brně v NCO 
NZO (bývalý název byl Institut dalšího 
vzdělávání zdravotnických pracovníků), 
v Hradci Králové – škola Tradiční čínské 
medicíny.

Jaká je metoda výuky v Číně?
V Číně, ale i třeba v Jižní Koreji je studi-
um akupunktury a dalších metod tradiční 
medicíny (např. herbální terapie, speciál-
ní masáže, cvičení, dietoterapie) rovno-
cenné vzdělání na lékařských fakultách, 
trvá také 6 let, absolventi jsou lékaři.
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Mohou u nás působit čínští specia-
listé a naopak naši se učit na uni-
verzitách a vědeckých pracovištích 
jinde?
Odpověď na druhou část otázky je jed-
noduchá. Dnes se může každý školit, kde 
chce a v čem chce. Tedy i naši lékaři se 
školí v Číně, Taivanu, Jižní Koreji. Záleží 
jen na jejich chuti do tohoto studia a jistě 
i časových a finančních možnostech. 
Ale jak jsem již dříve uvedl, čínská vláda 
(také vlády Taiwanu a J. Koreje) se snaží 
globalizovat akupunkturu a celou Tradič-
ní čínskou (korejskou) medicínu do světa 
a často poskytují absolventům granty 
nebo různé slevy (např. na ubytování 
a stravu, kurz může být zcela zdarma 
apod.).
První část otázky je již podstatně složitěj-
ší s ohledem na naši legislativu. U nás by 
neměl pacienty léčit žádný lékař ze zemí, 
se kterými si recipročně neuznáváme 
lékařské vzdělání, aniž by neměl nostrifi-
kaci. Ale bohužel se to postupně začíná 
obcházet a víme o několika čínských 
terapeutech, kteří akupunkturu praktikují. 
Ovšem jejich postih je obtížný. U nich je 
těžko prokázat jaké mají vlastně vzdělá-
ní, zda jsou vůbec lékaři. Naše odborná 
společnost jednoznačně trvá na tom, že 
lékař, který by zde mohl léčit naše paci-
enty musí mít vzdělání na lékařské fakul-
tě západního typu a své znalosti dopl-
něné o studium akupunktury (Tradiční 
čínské medicíny -TCM). U nás nemáme 
srovnatelné šestileté vzdělání v TCM, 
takže absolventům těchto škol nemůže-
me jejich vzdělání uznat za rovnocenné 
západnímu lékařskému vzdělání, tudíž 
by neměl naše pacienty léčit. Školit naše 
lékaře však může bez problémů.

Které evropské země alternativní 
metody podporují?
Evropských zemí je mnoho a v každé 
je míra podpory více či méně odlišná. 
Pro nás je významné to, že na Sloven-
sku je akupunktura uznaným lékařským 
oborem s atestací, katedrou, krajskými 
a hlavním odborníkem.  A Slovensko 
je nám ze všech zemí nejblíže, proto je 
jeho příklad tak významný. V ČR je aku-
punktura jen metodou.

Byl jste někde na stáži či vědeckém 
pobytu?
Prodělal jsem kurzy na Srí Lance a Tai-

vanu,  ostatní příbuzné metody jsem 
studoval v Německu a pod vedením 
rakouských lékařů u nás.

Jak vznikla, a kdy, akupunkturistická 
společnost?
Letos jsme oslavili 45.výročí vzniku 
odborné lékařské akupunkturistické spo-
lečnosti, která byla ustavena ještě v Čes-
koslovensku na II. Celostátní konferenci 
akupunktury v r. 1969 v Banské Bystrici. 
Postupně přes různé komise především 
u Fyziatrické společnosti se ustanovila 
jako samostatná odborná společnost 
a byla přijata do ČLS JEP.

V čem je podstata a síla spojení 
ČLAS s ČLS JEP? Nebo s dalšími 
institucemi, pokud se s nimi spoju-
je…?
Pro nás je zásadní členství naší společ-
nosti v ČLS JEP, protože se snažíme o to, 
aby akupunktura byla nezpochybnitelně 
vnímána jako důležitá součást léčeb-
ně preventivní péče nejširší lékařskou 
veřejností. Občas narazíme na odmítavé 
názory, ale celkově lze říci, že se aku-
punktura provádí téměř v každé nemoc-
nici a v mnoha ambulancích, zejména při 
léčbě bolestivých stavů.
Naše společnost byla jednou ze zaklá-
dajících společností mezinárodní spo-
lečnosti ICMART, která sdružuje kolem 
85 národních lékařských společností 
akupunktury z celého světa. Podtrhuji 
lékařských. Existuje totiž i mezinárodní 
společnost, která sdružuje i nelékařské 
společnosti zejména z Asie, Afriky. S tou-
to společností však nespolupracujeme. 
Dále jsme v EU sdružení v ECPM (Eu-
ropean Council of Plurality in Medicine), 
které na úrovni EU prosazuje akupunk-
turu a přidružené techniky do legislativy 
EU.

Má ČLAS podporu ČLK?
V minulosti Vědecká rada ČLK  a její 
komise v závislosti na svém složení 
a postoji ministra mívaly občas výhrady 
k akupunktuře. Nutno podotknout, že 
členem komise nebyl jediný akupunktu-
rista, byli vybírání spíše z odpůrců této 
metody, takže jsme ji nemohli nijak solid-
ně obhajovat. V současné době je obdo-
bí „klidu na práci“ a rozvoj akupunktury. 
Akupunktura se totiž jasně ukazuje jako 
metoda velmi užitečná pro široké spekt-

rum zdravotních potíží a navíc naprosto 
nezatěžuje zdravotnické rozpočty.

Jaká je vaše osobní zkušenost s tou-
to metodou? Proč se jí věnujete?
Akupunktuře se věnuji 28 let, posledních 
22 let denně. Neumím si bez ní svou 
praxi představit, zejména pro léčbu 
bolesti. Výsledky jsou viditelné, vedlej-
ší účinky žádné nebo minimální. Patří 
vůbec mezi nejlepší metody pro konzer-
vativní léčbu potíží pohybového aparátu, 
a to i chronických.

Co byste si představoval jako ideální 
model pro její využití, případně 
i dalších metod?
Bylo by možné se vydat cestou Sloven-
ska a zakotvit akupunkturu jako medi-
cínský obor. Ale tato legislativní cesta je 
u nás velmi trnitá, možnost prosazení 
se mění se změnami politické a po-
slanecké garnitury jako na houpačce. 
Takže současné postavení akupunktury 
a jejích přidružených technik nám vcelku 
vyhovuje. Jak jsem již uvedl, používá se 
téměř v každé nemocnici, denně ji u nás 
absolvují stovky pacientů.

Můžeme zmínit velké osobnosti 
české medicíny, které se o její rozvoj 
zasloužily a zasluhují?
Ten výčet by byl velmi dlouhý, ale zmíním 
alespoň pár jmen a doufám, že ostatní 
se neurazí:
MUDr. Richard Umlauf, CSc, MUDr. Vác-
lav Kajdoš, MUDr. Radomír Růžička, CSc., 
MUDr. Milada Barešová, MUDr. Jaroslav 
Debef, doc. MUDr. Dobroslava Jandová, 
doc. MUDr. František Pára, CSc., MUDr. 
Jiří Marek. Tito určitě patří mezi hlavní  
protagonisty akupunktury v ČR. 

Měla by být hrazena zdravotními 
pojišťovnami?
Vzhledem k napjatým a stále nedo-
statkovým rozpočtům neprosazujeme 
proplácení ze zdravotního pojištění. 
Určitě bychom uvítali možnost připojiš-
tění, čímž by se také mohly jednotlivé 
pojišťovny od sebe lišit a podporovalo 
by to určitou konkurenci mezi nimi.
 

Text: redakce
Foto: archiv
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Co se s Evropou děje? Média přináší 
alarmující zprávy o vysokém počtu 
uprchlíků a často i jejich tragédiích. 
Co si má běžný čtenář se svými oba-
vami počít? 
Evropa je na uprchlíky zvyklá, vzpomeň-
me jen na války na Balkáně v 90. letech. 
Uprchlíků však rychle přibývá a hromadí 
se na jižní hranici Evropy. Zejména krajní 
země jsou přetížené a bez solidární po-
moci ostatních států situaci nezvládnou.
Potíž je také v informacích, které se 
k nám dostávají. Mnohá média se snaží 
šokovat a ukázat samé drastické věci. 
Pak se nám jednotlivé „nespojitelné“ in-
formace v hlavě spojí a vzniká negativní 
stereotyp. Máme prostě s migranty málo 
pozitivních zkušeností. Většina uprchlíků 
například vůbec do rozvinutých zemí ne-
odchází, ale zůstává v okolních zemích 
a ve svém regionu.

Jakou odpověď na danou situaci 
nabízí Charita?
Od roku 2012 pomáháme uprchlíkům 
v Sýrii a v okolních zemích, v České re-
publice poskytujeme služby migrantům 
a uprchlíkům již od začátku devadesá-
tých let. Vycházíme přitom z principu 
nestranné pomoci lidem v nouzi, pro-
vozujeme síť poraden pro cizince, které 
nabízejí a poskytují pomoc s integrací 
do společnosti. To znamená s celkovou 
orientací o životě v naší republice a s vý-
ukou jazyka, při jednání na úřadech, při 
shánění zaměstnání a bydlení. Pracov-
níci Charity působí také v uprchlických 
zařízeních, kde poskytují poradenství, 

organizují volnočasové aktivity, zajišťují 
materiální pomoc.

Není potřeba také osvěta?
Osvěty není nikdy dost. Pracujeme 
s majoritní společností a snažíme se 
odbourávat předsudky vůči cizincům. 
Jedním ze způsobů je výstava putov-
ních komentovaných fotografií Jindřicha 
Štreita Jsme z jedné planety. Představuje 
30 cizinců z různých koutů světa, kteří 
našli nový domov v České republice a je 
doprovázená texty, co je k tomu vedlo 
a jak se u nás cítí. 
O 450 000 cizincích, kteří jsou u nás inte-
grovaní - ze Slovenska, Ukrajiny, Polska 
a dalších zemí - se u nás příliš nemluví, 
zjevně to není mediální problém. Rovněž 
patnáct set uprchlíků z Blízkého výcho-
du a jižní Evropy, které náš stát v blízké 
době přijme, je jen „kapkou v moři“. 
Diskuse se však vede v duchu, jako by 
nás měli početně převýšit.

S jakými mýty se setkáváte? 
Občas slyšíme zjevný paradox – „cizinci 
nám berou práci“ a současně „ujídají 
z našeho sociálního a zdravotnického 
systému“. Jedno však logicky vylučuje 
druhé. Neblahou skutečností je, že ci-
zinci často do našeho systému přispívají, 
aniž by z něj měli možnost čerpat.
Společnost rovněž vnímá příchozí jako 
jednolitou masu, jsou pro nás jedno 
velké ohrožení. Ale podíváte-li se zblízka, 
začnete vidět konkrétní lidi. A to je to, 
co Charita dělá - poskytujeme služby 
konkrétním lidem. Z pohledu pracovní-

ka Charity je tvrzení, že některé kultury 
a náboženství jsou s naší společností 
nekompatibilní, poněkud relativní. Napří-
klad salafijští muslimové z Kazachstánu 
nastoupili do práce v továrně a přiroze-
ně se zapojují do života společnosti lépe 
než jiní příchozí z Ukrajiny, kterým se 
nedaří najít práci a uplatnit se, přesto-
že jazyková a kulturní bariéra je u nich 
daleko menší.

Co mohou dělat naši čtenáři?
Nerezignovat na zdravý rozum. I u nás 
se potvrzuje, že se vzrůstajícím počtem 
uprchlíků v Evropě se objevují pocity 
nejistoty. Extrémní situace (v našem státě 
spíše mediální) v některých lidech pro-
bouzí to nejhorší, ale jiní se naopak chtějí 
zapojit a nezištně nabízejí svoji pomoc. 
Za to jsme velmi vděčni a počítáme, že 
jejich pomoc v budoucnu využijeme.

informace

Podíváte-li se na uprchlíky zblízka, 
začnete vidět lidi
Zachovejme zdravý rozum, nabádá migrační 
koordinátorka Charity ČR, Klára Boumová, 
která vysvětluje, jak uprchlíkům organizace 
pomáhá, ale i to, jak by měla být o celém 
problému informována veřejnost.

Databáze pomoci pro migranty 

Prostřednictvím elektronické da-
tabáze je možné nabídnout růz-
norodou pomoc: volné ubytovací 
kapacity, vybavení domácností, 
materiální pomoc či dobrovol-
nou výpomoc. 

Více na webu: 
http://uprchlici.charita.cz 

Text: Jan Oulík
Foto: archiv
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KAREL BARTOšEK: Z PAPíRKů

Autentické deníkové záznamy angažovaného intelektuála a spoluautora Černé knihy 
komunismu z normalizačních let 1973-1974. Práce, každodenní starosti, politické i sou-
kromé události, rodina, občas výslechy, především však setkávání s lidmi. V Bartoškových 
textech vystupují konkrétní osoby známých i neznámých jmen, celebrity i obyčejní lidé 
s konkrétními názory a postoji. „O mnoha věcech v tomto sešitu nepíšu - snažím se být 
,bdělý a ostražitý‘,“ tvrdí autor - to kdyby jeho zápisky zachytila policie. Přesto, anebo 
i díky tomu, se mu podařilo zachytit danou dobu jako autenticky žitou zkušenost, vždyť 
autocenzura patřila neodmyslitelně ke každodennosti normalizačních sedmdesátých let. 
Bartoškovy zápisky nepředstavují vzpomínky psané s odstupem, ale aktuální záznam 
právě uplynulého, pořízený s poctivou snahou uchovat paměť a kontinuitu. 
Právě v tom je síla jeho „papírků“. Cena 249 Kč.

www.paseka.cz

JOHN MUIR: Mé PRVNí LéTO V SIEŘE NEVADě

Slavný americký přírodovědec, spisovatel a ochránce přírody vypráví v dnes již 
legendární knize o svém setkání s divokou přírodou kalifornské Sierry Nevady. 

To jej ovlivnilo na celý život a inspirovalo k úsilí o prosazení dlouhodobé ochrany 
jejích nejcennějších partií. Vodní toky, skalní útvary či bohatost flóry a fauny území 

tvořícího dnešní Yosemitský národní park, které navštívil v létě roku 1869, Muir 
popisuje s precizností vědce i extatickým nadšením, uvědomuje si však také, jak 

rychle může přírodní bohatství dosud nedotčené divočiny vzít za své působením 
postupující průmyslové civilizace.Podobně jako eseje a úvahy jeho inspirátora 

a velkého vzoru Henryho Davida Thoreaua, zůstávají i Muirovy zápisky dodnes 
aktuálním svědectvím o schopnosti vnímat přírodu jako nenahraditelnou hodnotu 
bez ohledu na její praktickou využitelnost a právem se řadí mezi klíčová díla mo-

derní environmentálně orientované literatury. Cena: 299 Kč. 

www.paseka.cz

Co číst v nemocnici
Dlouhé dny, které pacient stráví na lůžku v nemocnici, ale také třeba hodiny strávené čeká-
ním na návštěvu nebo kontrolu je možné zpříjemnit nejen čtením magazínu HOSPITALin, 
ale také hezkou knihou. Rozhodli jsme se proto přinášet v každém čísle tipy na zajímavé 
novinky našich nakladatelství tak, aby si vybral opravdu každý.
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Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nakladatelství

JAKUB DEML: MOJI PŘáTELé A SMRT

Třetí svazek Spisů Jakuba Demla obsahuje beletristické texty z let 1912–1917. Pro vzrušený styl 
a kontrast mezi „světlým“ a „temným“ viděním světa bývají označovány jako expresionistické. 
Jedná se o texty: V Zabajkalí. Ze zápisků Neznámého (1912) je první Demlova knižní próza. 
Hrad smrti (1912) uvedl J. Demla do české literatury jako básníka děsu a smrti. V Moji přáte-
lé (1913) oslovuje květiny jako svědky lidského života i křesťanského obrazu světa. Tanec smr-
ti (1914) je souborem kratších, často snových textů. Protiklad k prózám smrti představuje Miriam 
(1916), kniha extatických vyznání lásky. Věštec (1917) je dialog v duchu okouzlení březinovským 
symbolismem. První světla (1917) jsou přepracovanou verzí Demlovy básnické prvotiny Notan-
tur lumina (1908). Cena 455 Kč.
www.academia.cz

PETRA SVOŘáKOVá: FLOUK A LíLA

Pohádkový příběh o velikém přátelství počítačové myši a kouzelného kocoura.
Víte, děti, že myš Líla není obyčejná, ale počítačová? Jenže v kanceláři ji to moc nebaví, 
a tak si hledá kamarády ve skutečném světě. Jenom pozor na toho protivného kocoura 
Flouka, co tu v mrakodrapu skoro bydlí a rád by se dostal do počítače. Páni, ono se mu 
to vážně povedlo! A když už tam je, zkusí si v něm nejdřív zajít na záchod. Fúúúj! A navíc 
se tam popere. Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí! 
Moderní pohádka pro děti od pěti do sedmi let o tom, jak se liší náš skutečný svět a vir-
tuální realita. Vychází za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
www.hostbrno.cz
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Moderní pohádka pro děti 

od pěti do sedmi let o tom, 

jak se liší náš skutečný 

svět a virtuální realita

Víte, děti, že myš Líla není obyčejná, ale 
počítačová? Jenže v kanceláři ji to moc nebaví, 
a tak si hledá kamarády ve skutečném světě. 
Jenom pozor na toho protivného kocoura 
Flouka, co tu v mrakodrapu skoro bydlí a rád 
by se dostal do počítače. Páni, ono se mu 
to vážně povedlo! A když už tam je, zkusí 
si v něm nejdřív zajít na záchod. Fúúúj! 
A navíc se tam popere. Ještě že je tu myš 
Líla, která to s počítačem tak umí!

BOŽENA NEUMANNOVá: ByLA JSEM ŽENOU SLAVNéHO MUŽE

Druhé vydání memoárů svobodomyslné novinářky a manželky S. K. Neumanna. 
Kniha je výjimečným svědectvím o odvrácené straně života velkého básníka, 
jehož skutečný příběh obvykle neplní řádky učebnic. Autorka se s ženatým Neu-
mannem setkala v roce 1904. Začala navštěvovat jeho proslulou vilu v Olšanech, 
zanedlouho se sblížili a uprchli do Vídně. Následovalo osmnáct let společného 
života; láskyplné chvíle se střídaly s obdobími nenávisti a útěků jednoho či druhé-
ho. Neumannova záliba v alkoholu a milostných avantýrách je známa, kniha však 
odhaluje i jeho složitou povahu a hrubiánství. Božena se z nesnesitelného vztahu 
pokusila dvakrát uniknout – s Neumannovými slavnými souputníky, literáty Ol-
brachtem a Těsnohlídkem. Memoáry zachycují – často ve skandálních souvislos-
tech – celou řadu osobností: bratry Čapkovy jako plagiátory a kariéristy, Tomana 
jako pobudu, Majerovou jako záletnici i mnohé další…
Knihu lze číst různě – jako „drby“ o slavných, kapitoly z dějin české literatury, 
román o nelehkém ženském údělu i feministický pamfl et vyrovnávající si účty se 
světem mužů. Není divu, že v době svého vzniku byla nepublikovatelná.
Cena 314  Kč
www.hostbrno.cz
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Kniha je výjimečným svědectvím o odvrácené straně živo
ta velkého básníka, jehož skutečný příběh obvykle neplní 
řádky učebnic. Autorka se s ženatým Neumannem setkala 
v roce 1904. Začala navštěvovat jeho proslulou vilu v Olša
nech, zanedlouho se sblížili a uprchli do Vídně.

Následovalo osmnáct let společného života; láskyplné 
chvíle se střídaly s obdobími nenávisti a útěků jednoho či 
druhého. Neumannova záliba v alkoholu a milostných avan
týrách je známa, kniha však odhaluje i jeho složitou povahu 
a hrubiánství.  Božena se z nesnesitelného vztahu pokusila 
dvakrát uniknout — s Neumannovými slavnými souputníky, 
literáty Olbrachtem a Těsnohlídkem.

Memoáry zachycují — často ve skandálních souvislos
tech — celou řadu osobností: bratry Čapkovy jako plagiátory 
a kariéristy, Tomana jako pobudu, Majerovou jako záletnici 
i mnohé další… 

Knihu lze číst různě — jako „drby“ o slavných, kapitoly 
z dějin české literatury, román o nelehkém ženském údělu 
i feministický pamflet vyrovnávající si účty se světem mužů. 
Není divu, že v době svého vzniku byla nepublikovatelná.

Božena Neumannová (1882—1967) byla spisovatelka a kultur
ní pracovnice, přispívala do dobového tisku články o litera
tuře a životním stylu, vydala několik knih. Její vzpomínky 
na S. K. Neumanna vznikly v padesátých letech jako součást 
autobiografické trilogie, nemohly však oficiálně vyjít.
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Nově pracujete v benešovské 
nemocnici jako ombudsman, co 
je vaší hlavní pracovní náplní?
Základní náplní je především být 
komunikátorem mezi nemocnicí 
a pacientem či pacientem a nemoc-
nicí v situaci nějakého problému. 
Ombudsman je především prostřed-
níkem, který pomáhá hledat kom-
promis mezi očekáváním nemocných 
a možnostmi nemocnice. Dále může 
pomáhat pacientům s vyřizováním 
jejich problémů a stížností. Zpro-

středkuje komunikaci mezi přísluš-
ným oddělením nemocnice a paci-
entem nebo jeho rodinou, zajišťuje 
komunikaci mezi pacienty, jejich 
příbuznými a zdravotníky a nalézá 
řešení při nedorozumění mezi obě-
ma skupinami. Podílí se na vyřešení 
interpersonálních konfliktů. Zjišťuje 
pravý stav věci a snaží se zjednat 
nápravu. Ale samozřejmě ta vlastní 
realizace bude určitě složitá a pře-
devším individuální a bude se nutno 
vybavit i velkou trpělivostí a empatií.

Proč je takový ombudsman po-
třeba? Setkáváte se často s tím, 
že pacienti potřebují jeho po-
moc? 
V naší nemocnici je funkce ombuds-
mana takovou nadstavbou k ostat-
ním podobným činnostem, jako je 
standardní řešení stížností, či řešení 
mezilidských vztahů na pracovišti 
a podobně. Vychází to především 
z toho, že se nejedná o novou 
pracovní pozici s novým zaměstnan-
cem, ale rozšíření mých pracovních 
povinností tiskového mluvčího, mar-
ketinkového a PR manažera. Pacienti 
nebo jejich příbuzní často chtějí jen 
vysvětlení nebo sdělení stanoviska 
nemocnice k jejich problému a to 
často dělám již teď.  Vždy je důležité, 
aby ombudsman byl prostředníkem, 
který pomáhá hledat kompromis 
mezi očekáváním nemocných či 
jejich příbuzných a možnostmi ne-
mocnice. 

Máte z něčeho jako ombudsman 
obavy?
Za těch padesát let, co tady běhám 

Nový benešovský 
ombudsman
Petr Ballek

interview

Benešovský ombudsman:
Komunikace, trpělivost a empatie

Mluvčí Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Petr Ballek zastává od září novou pozici – 
stal se ombudsmanem. Některé nemocnice již podobnou funkci mají, mnohde však stále 
chybí. Ombudsman přitom hraje důležitou roli prostředníka mezi zdravotnickým personá-
lem a pacientem a přispívá tak k tomu nejdůležitějšímu: aby se pacienti i lékaři a sestry cítili 
dobře a dařilo se jim společně komunikovat a hledat řešení.
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po světě, nejdříve v Československu, 
posléze v ČR si myslím, že chápu 
mentalitu lidí. Ale i mě občas někdo  
překvapí. Jak negativně, tak pozitiv-
ně. Tak to je. Domluvit se, to je umění 
kompromisů.

Inspirovaly vás ke vzniku pozice 
ombudsmana nějaké jiné nemoc-
nice?
Ombudsman je pozice, která je důle-
žitá a i v benešovské nemocnici velmi 
potřebná. Ten nápad nějak vyplynul 
i z mé funkce tiskového mluvčího 
a PR manažera. Obraceli se na mě 
lidé s různými podněty a připomín-

kami. Samozřejmě i jiné nemocnice 
mají svého ombudsmana, nebudeme 
první ani poslední. Dalším podnětem 
bylo, to že jsem začal v naší nemoc-
nici ve spolupráci s psycholožkou  
Irenou Lesovou dělat komunikační 
workshopy pro zdravotní sestry. 
Dokonce jsme zaznamenali, že se 
například zvyšuje poměr incidentů, 
kdy pacient nebo příbuzní pacienta 
verbálně napadají náš zdravotnický 
personál. Vyhrocený verbální útok 
může snadno přerůst v útok fyzický 
a z toho má personál nemocnice sa-
mozřejmě strach, zvláště při nočních 
službách. Připravujeme i příslušná 
opatření, která zvýší bezpečnost.

Musel jste před nástupem do 
funkce projít nějakým kurzem či 
školením? 
Kurzem a školením byla moje mno-
haletá praxe televizního investiga-
tivního žurnalisty. Víte, kolik jsem 
musel vyslechnout za ta léta lidských 
příběhů? A nejenom příběhů, udělat 
k tomu  všemu právní rešerše od 
renomovaných advokátů, získat si 
další informace a vše porovnávat na 
pomyslných vahách spravedlnosti. 
A potom to celé natočit a odvysílat 
v televizi. Nedávno jsem to počítal 
a jedná se o několik stovek reportáží. 
Dokonce dvě byly oceněny organi-
zací OSN. A jen tak pro zajímavost: 

jednu kauzu jsem téměř před devíti 
lety točil na TV NOVA v Občanském 
judu o benešovské nemocnici. Takový 
smutný příběh o ochrnuté dívce. 
Resumé nakonec bylo takové, že 
nemocnice neměla podíl na zdra-
votním stavu pacientky ( jednalo se 
o nešťastnou souhru náhod mimo 
nemocnici), ale bohužel tam byly vel-
ké nedostatky v komunikaci směrem 
k pacientce. A na to se chci právě 
zaměřit. 
 
Jste především tiskový mluvčí 
nemocnice, máte pocit, že spo-
lu tyto dvě funkce tak trochu 
souvisejí? 
Je to spojená nádoba, jednoznačně. 
Nemocnice je tady od toho, aby 
pomáhala, tak i mluvčí i ombudsman 
musí pomáhat věci řešit tak, aby 
pacienti byli spokojení. Bohužel ani 
nemocnice s profesionálními lékaři 
a obětavými sestrami zázraky někdy 
udělat nedokáže.

Nemocnici Rudolfa a Stefanie
Benešov na veřejnosti záleží.
Důkazem byl letošní úspěšný
festival Open Door Hospital Fest

Návštěvníci si mohli poslechnout
dobrou hudbu a pobavit se

Text: redakce
Foto: archiv nemocnice
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Reforma známkového systému 
EU – aktuality
Dne 10. června 2015 Výbor Rady 
stálých zástupců (Coreper) schválil 
kompromisní dohodu o reformě 
evropského systému ochranných 
známek. Cílem těchto reforem je 
podpořit inovace v EU tím, že podání 
přihlášky ochranné známky a zápisný 

systém EU jako takový bude snadno 
přístupný všem, a to zejména sníže-
ním poplatků. Dále se má zefektivnit 
a zrychlit zápisné řízení a odbou-
rat právní složitost. Další motivací 
reforem je zajistit účinnější ochranu 
ochranné známky proti padělané-
mu zboží včetně padělaného zboží 
v tranzitu přes území EU. Má být za-

jištěna koexistence a komplementa-
rita jednotlivých systémů ochranných 
známek v EU a systémů národních 
ochranných známek.
Návrh samozřejmě ještě musí projít 
legislativním procesem. Komentuji 
tedy pouze nyní dostupné doku-
menty - Návrh Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění 

PORADNA

Každá ochranná známka je 
platná právě a pouze na tom 
území, pro které je registro-
vaná. Známku pro celou EU 
(dnes komunitární ochranná 
známka) může mít jakýkoli 
subjekt, který chce své vý-
robky nebo služby nabízet 
na území EU, tedy subjekt 
z Číny, USA, Japonska nebo 
kterékoli jiné země. Je třeba 
si uvědomit, že ochranná 
známka registrovaná napří-
klad v Číně, neplatí v EU, po-
kud zde neproběhla samo-
statná registrace. To si někdy 
vlastníci ochranných známek 
neuvědomují a domnívají se, 
že jedna registrace jim platí 
po celém světě.

Ochranné 
známky:
Pozor na padělky 
a podvodníky I.
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Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 
o ochranné známce Společen-
ství a Návrh Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se sbli-
žují právní předpisy členských států 
o ochranných známkách.  

Některé z hlavních změn a jejich 
praktické dopady

Změna terminologie
Dojde k přejmenování Úřadu pro 
harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) 
na Úřad Evropské unie pro duševní 
vlastnictví – European Union Inte-
lectual Property Office, což souvisí 
s rozšířením kompetencí stávajícího 
OHIMu. Současná ochranná znám-
ka Společenství – Community trade 
mark bude přejmenována na Eu-
ropean Union trade mark. Z praktic-
kého hlediska se tak sjednotí oficiální 
terminologie s tou hovorovou, pro-
tože výraz „známka EU se stejné pro 
zjednodušení již užívá. Nyní půjde 
o oficiální terminus technicus. 

Absolutní důvody pro zamítnutí 
přihlášky
Jde o důvody, pro které může být 
ochranná známka zamítnuta z moci 
úřední (nejedná se o kolizi se za-
psanou ochrannou známkou – to je 
relativní důvod). Nově se má k abso-
lutním důvodům přidat také tradiční 
krajové speciality a chráněné odrůdy 
rostlin. Nově má být těž jasně defi-
nováno, že do rejstříku se nezapíše 
výraz, který je po přeložení nebo 
přepisu do jakéhokoli skriptu nebo 
úředního jazyka členského státu po-
pisný. Z praktického hlediska to příliš 
velká změna není, popisné výrazy se 
vždy vylučovaly ze zápisu, jde jen o 
novou, jasnější definici. Stejně jako 
dosud nebude možné s úspěchem 
podat přihlášku ochranné známky, 
jejíž znění je popisné pro přihlašova-
né výrobky a služby, např. IKKUNA je 
finsky OKNO, tedy ochranná známka 
IKKUNA pro okna by byla zamítnuta. 
V praxi je třeba si na toto dávat po-

zor a vybírat taková označení, která 
nejsou v žádném úředním jazyce 
států EU popisná pro přihlašované 
výrobky a služby. 

Sporná řízení
Rovněž má dojít ke zrychlení 
a zefektivnění procedur, které se 
týkají zrušení a neplatnosti ochran-
ných známek národními úřady. 
Mají být nastavena jednotná pravi-
dla a shodné správní postupy. TO 
bude jistě vítané, zejména pokud 
jde o otázky týkající se důkazního 
břemene a přípustnosti důkazů, kdy 
panuje nyní dle mého názor značná 
odlišnost v jednotlivých nárok státech 
a u OHIM. Z praktického hlediska by 
mohlo dojít ke sjednocení proces-
ní a rozhodovací praxe ve věcech 
ochranných známek v celé EU.

Snížení poplatků/přihlašovací 
řízení
Snížená přihlašovacích a obnovo-
vacích poplatků patří mezi příjemné 
změny pro budoucí přihlašovatele. 
Důvodem pro snížení je na jedné 
straně deklarovaná snaha o větší do-
stupnost systému pro přihlašovatele, 
ale na druhé straně také snaha dále 
nenavyšovat rozpočtový přebytek 
OHIMu (Úřad pro harmonizaci ve 
vnitřním trhu, který je registrační au-
toritou pro přihlašování evropských 
ochranných známek), což je patrně 
tím hlavním a skutečným důvodem. 
Praktickou změnou bude nutnost 
platit přihlašovací poplatek ihned po 
podání. Doposud byla stanovena 
lhůta jeden měsíc. Na to bude třeba 
pamatovat. Stejně tak bude nově 
možné podat přihlášku evropské 
ochranné známky pouze prostřed-
nictvím jediného evropského úřadu 
a nikoli již prostřednictvím národních 
úřadů. 

Rešerše
Budou zrušeny. Doposud OHIM 
prováděl z moci úřední rešerše 
v databázi ochranných známek 

Společenství a volitelně, na žádost 
přihlašovatele, byly prováděny 
i národní rešerše. Přihlašovatel se tak 
mohl dozvědět o možných kolizních 
ochranných známek a vyvodit z toho 
praktické závěry. Současně se majite-
le ochranných známek Společenství 
dozvěděli, že si někdo chce přihlásit 
něco podobného jejich ochranné 
známce a mohli konat. Z praktické-
ho hlediska to znamená přenesení 
povinnosti za provedení průzkumu 
na kolizní označení na přihlašovatele 
a zároveň přenesení povinností hlídat 
si přihlašovaná označení, zda ne-
jsou v kolizi se zapsanou ochrannou 
známkou na jejich majitele v plném 
rozsahu. Nejde sice o nic nového. 
Odpovědný přihlašovatel rešerši 
nechá provést odborníkem ještě 
před podáním přihlášky, vlastně hned 
při vytváření značky, aby se vyhnul 
budoucím problémům. Stejně tak 
odpovědný majitel ochranné známky 
využívá monitorovacích služeb, aby 
věděl, kdy se co přihlašuje a mohl 
svoji známku účinně bránit. Některé 
subjekty však dosud spoléhali a to, 
že tuto část jejich vlastní činnosti za 
ně bude provádět OHIM. 

(Pokračování Poradny Michaely 
Chytilové na toto téma přineseme 
v příštím čísle.)

Text: redakce
Foto: archiv 

HOSPITALin rubriku
PORADNA přináší 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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interview

Známý cestovatel Dan Přibáň je momentálně na cestách. I přesto si našel čas odpovědět 
nám na několik otázek a podpořit projekt 1000 statečných, do kterého spolu s dalšími ces-
tovateli už nějakou dobu patří. Přestože spolu se svým týmem musí v trabantech překoná-
vat mnoho problémů i ponorkovou nemoc, neopouští jej nadšení pro věc. Asi proto, že má 
s sebou cisternu odhodlání.

Dan Příbáň:
Chtěl bych do Legolandu

Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. Kdy 
jste ji na svých cestách nejvíce 
potřeboval?
Statečnost nebyla až tak potřeba. 
Spíše ochota odolávat nástrahám, 
ale statečnost vlastně ne.

Na jaké místo se chcete podívat 
a zatím se vám to nepovedlo 
a proč?
Na svých cestách jsem viděl úžasná 
místa, která mi nikdo nikdy nedopo-
ručil a těžko bych je doporučovat já, 
ale… Nepodařilo se mi nikdy navštívit 

Dánsko a Legoland. A to je to mé 
přání už tak od deseti let, kdy jsem 
ho viděl v „ábíčku”… Takže možná 
překvapivě nic extrémního.

1000 statečných je projekt, který 
nezištně pomáhá těm, kteří to 
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nejvíce potřebují. Kdy jste se 
s podobnou pomocí setkal na 
svých cestách?
Neustále na cestách narážím na 
lidi ochotné pomáhat. Na jednoho 
flákače připadá deset lidí ochotných 
a schopných pomoci. My to máme 
o to jednodušší, neboť naše žlutá 
autíčka působí i jako katalyzátor… 
Jsou roztomilá a v dezolátním stavu. 
Opravujeme je a něco neustále řeší-
me, takže nám také neustále někdo 
musí pomáhat. Od opravování nej-
různějších záludností, které bakelity 
skrývají a nabízejí až po pomoc 
s ubytováním či jen radou…

Co byste doporučil těm, kteří se 
chtějí vydat na nějakou dlouhou 
cestu a zatím to nikdy neudělali?
Aby to přestali odkládat! A uskuteč-
nili to. Nikdy není dokonalá situace. 
Naše čtyřměsíční cesta například trvá 
už půl roku...(smích)

Momentálně jste na cestě po 
Austrálii a Tichomoří. Je něco, co 
vás zatím na cestě nejvíce pře-
kvapilo, potěšilo?
Aktuálně jsme v Malajsii, spíše tedy 
v jihovýchodní Asii, ale největší 
překvapení z Austrálie byla zima 
a v Indonésii fakt, že je všude hrozně 
moc lidí. 

Jsou naopak nějaké problémy?
VŽDYCKY! POŘÁD! FURT! Jen jsou 
různě velké… Aktuálně například 
řešíme nákup motorek a na místě 
se slaví státní svátek, takže to není 
lehké.

Jak v týmu zvládáte ponorkovou 
nemoc?
Těžko. Aktuálně nám pomohlo, že se 
tým jaksi roztáhl. Někdo je v Indo-
nésii, někdo v Malajsii, tak si od sebe 
odpočineme.

Dokázal byste jmenovat tři věci, 
bez kterých byste na cestu nikdy 
nejel?
Cisterna odhodlání, kýbl odvahy 
a panák nezodpovědnosti...

Dan Přibáň se narodil 7. ledna 1976. Od roku 
2002 do roku 2008 působil jako redaktor portálu 
iDNES.cz a časopisu ABC. V letech 2008 až 2009 byl 
šéfredaktorem populárně-vědeckého časopisu VTM 
Science. V současné době působí jako nezávislý 
novinář a věnuje se zejména cestovatelským výpra-
vám po exotických zemích. V říjnu 2012 odstartoval 
cestovatelský projekt, jímž je expedice „Trabantem 
napříč Jižní Amerikou“. V dubnu 2015 se vydá s 
Trabanty na expedici do Tichomoří. Dlouhodobě 
patří mezi 1000 statečných.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv Dana Přibáně
www.1000statecnych.cz





PROTONOVÁ LÉČBA

www.ptc.cz 

ÚSPĚŠNOST
%

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:

• 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

Léčbu v Protonovém centru v Praze 
hradí zaměstanecké pojišťovny

VOLEJTE 222 999 000
PIŠTE pacient@ptc.cz
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V čem vidí-
te největší 
přínos kon-
ference KBM 
s ohledem na 
současnou 
situaci a pro-
blém s mig-
rací do EU?

Konference KBM je především 
o vzdělávání, o setkání profesionálů 
z oboru a o výměně zkušeností, to 
jsou naše hlavní cíle. V rámci panelu 
Bezpečnostní priority v roce 2015 
budeme diskutovat i na téma mig-
race do EU, islamizace, terorismus 
a bezpečnostní hrozby.
Jsme velice rádi, že můžeme potvr-
dit účast takových odborníků, jako 
jsou pan Dakar Eilat – zástupce ICT 
Herzlya, který působí v izraelských 
bezpečnostních složkách již 25 let 
jako velitel týmu pohraniční poli-
cie, důstojník zpravodajské služby 
Police National H.R.T., velitel jednotky 
vězeňské izraelské služby „Masada“ 
ve vězeních Hdarim a Gilboa, získal 
magisterský titul v oboru politických 
věd na University of Haifa a rovněž 
v Middle East Studies a Arab World 
z Tel Aviv University a specializoval se 
na jednání s předcházením teroris-
mu a muslimského radikalismu vně 
a uvnitř vězení.
Dalším velmi váženým hostem bude 
Jonathan A. Fischer z Dánska, který 
je spoluzakladatelem a místopřed-
sedou NJSC, Nordic Jewish Security 
Council.

Je ČR dobře připravena na tzv. 
kyberzločinnost? Resp. jak je 
obecně ČR připravená zvládat 
svou bezpečnost? Jaké je pově-
domí nás Čechů o bezpečnosti, 
kolik a za co jsme schopní utrá-
cet své peníze v této oblasti?
Nikdo není a ani nemůže být při-
praven na kyberzločinnost na 100 
%. Prostor pro kyberzločin je velmi 
široký a prakticky napadnutelný ze 
všech stran, podílí se na něm jak or-
ganizované skupiny, tak i jednotlivci 
a některé „útoky“ jsou řízeny i pro-
střednictvím vlád některých států. 
Ostatní státy včetně České republiky 
si uvědomují nebezpečnost tohoto 
druhu kriminality, přijímají opatření 
v rámci zákonných norem, speciál-
ních oddělení a odborníků, kteří se 
snaží ochránit infrastrukturu státu 
a státních firem.
Bohužel některé soukromé společ-
nosti tomu nevěnují tolik pozornosti, 
kolik by si kyberzločinnost zasloužila, 
žijeme v době, kdy jsme prakticky 
závislí na elektronice jakéhokoliv 
druhu a její vyřazení může vést 
k totálnímu blackoutu vyřazení firmy 
z provozu.
Povědomost Čechů o bezpečnosti je 
asi na střední úrovni, problém však 
vidím v uvědomění si rizika, tzn. víme 
například, že na sociálních sítích se 
máme chovat zodpovědně - nepsat 
na Facebook nic, co bychom nena-
psali na pohlednici, ale přesto toto 
doporučení ignorujeme. 
Mám v práci používat do počíta-

če a programů v něm různá hesla, 
jsem informován, že ta by  měla mít 
„silné zabezpečení“, přesto si někteří 
dávají ta nejjednodušší hesla nebo 
navíc tyto hesla sdělíme kolegovi 
či kolegyni, která je používá. Každá 
společnost by si měla udělat bezpeč-
nostní audit a analýzu rizik v rámci IT 
infrastruktury a zabezpečení svých 
sítí, serverů atp.
Obecně v naší společnosti platí, že 
neplatíme a nechceme platit nic do 
té doby, dokud se něco nestane. 
Stává se, že riziko je vyhodnoceno 
jako přijatelné, protože se „doposud 
nic nestalo“. 
  
Čím je významná/důležitá konfe-
rence KBM pro středoevropskou 
zemi jako je ČR? Můžeme u nás 
využít zkušenosti a znalosti od-
borníků z exponovaných zemí?
Samozřejmě můžeme využít zkuše-
nosti. Ať chceme nebo nechceme, 
různé druhy pro nás dříve neznámé 
kriminality a terorismu se k nám do 
ČR dostávají. Pachatelé se inspirují 
i díky internetu, médiím, kde jsou 
všechny tyto informace denně k dis-
pozici. V ČR se objevili první případy 
napadení ve školách, active shooter, 
nebezpečné balíkové zásilky s ne-
známým obsahem atp.
O tom se bude diskutovat v pa-
nelech bezpečnostní priority 2015, 
bezpečnost veřejných prostor proti 
extrémnímu násilí, bezpečnost veřej-
ná nebo soukromá, krizové plánová-
ní a krizová komunikace.

Bezpečnost v nemocnicích? 
Zodpovědnost a technologie

Málokdy si uvědomujeme, jak křehké je bezpečí nemocnic, lékařů i pacientů. Současná 
doba přináší denně nová nebezpečí a zdokonaluje ta stará. Umíme tomu čelit? Na toto 
téma přinášíme rozhovor s Jaromírem Průšou, místopředsedou ASIS CZ a organizátorem 
Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2015.
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Jaké jsou trendy v oblasti sou-
kromé bezpečnosti?
Budoucnost je ve specializaci služeb 
podle jednotlivých oborů. V ně-
kterých oborech se budou více 
prosazovat moderní technologie 
- kamerové systémy, drony, speci-
ální software na kontrolu vstupu do 
budov atp. Tam, kde jde o ochranu 
osob, se ukazuje jako efektivní dobře 
vycvičený strážce. Další trend jsou 
dálková dohledová centra.
  
Role bezpečnostních agentur 
jako podpory pro státní složky – 
ano nebo ne?
Z mého osobního pohledu by to 
některé firmy zvládly (ty větší), na 
druhou stranu to má pravděpodob-
ně svůj čas, chybí legislativa, je po-
třeba vyčistit trh, aby v něm zůstaly 
jen prověřené, profesionální a trans-
parentní společnosti, které budou 
striktně plnit požadavky legislativy.
Jistě si vzpomínáte na vášnivou 

diskuzi v minulých letech, kdy „na-
stupovala městská policie“, která se 
však perfektně začlenila do systé-
mu. Bezpečnostní složky částečně 
jsou podporou pro státní složky 
především tím, že dle zákona za-
drží pachatele trestné činnosti, hasí 
požáry či poskytují první pomoc, ale 
jak říkám, celková podpora, tak jak jí 
vnímáme ze zahraničí, to ještě není.
  
Etika v bezpečnostních službách 
– jak jsme na tom v porovnání 
s vyspělou Evropou nebo i svě-
tem?
Trh v rámci České republiky není veli-
ký, bezpečností se zabývá mnoho fi-
rem včetně těch, které mají základny 
v jiných zemích a i přesto si dovolím 
tvrdit, že na tom nejsme v porovnání 
s Evropou a světem zase tak špatně. 
Měla by fungovat zdravá konkurence 
mezi jednotlivými firmami. Nesnižo-
vat uměle cenu strážného na trhu. 
Bohužel to je spíše o odběratelích.

Jak se chovat ve veřejných pro-
storách, hrozí mi větší nebezpečí 
než dříve v souvislosti, že stále 
více útoků se odehrává právě ve 
veřejných prostorách?
Tohle by vydalo asi na samostatný 
článek, na druhou stranu bych nerad 
šířil dezinformace a děsil všechny 
čtenáře. Nedokážu posoudit, zda 
nám hrozí ve veřejných prostorech 
větší nebezpečí, ale trend takových 
napadení a útoků se zvyšuje po ce-
lém světě. Každý občan by měl dbát 
o svoji osobní bezpečnost tak, aby 
se minimalizovalo riziko. Raději se 
vyhnout jakémukoliv střetu, protože 
nevíte „co je ten druhý zač“, agresi-
vita ve společnosti stoupá, stačí se 
podívat na napadení v metru, agre-
sivní řidiče. Pevně věřím, že podob-
ných „velkých“ útoků bude v ČR jen 
minimum a to především díky dobré 
práci Policie ČR.

Čí je odpovědnost? 
Whose responsibility? 
Security concept 2015

Čí je odpovědnost? 
Whose responsibility? 
Security concept 2015

22. 10. 2015 
09:00 – 18:00

konferenční prostor 
OKsystem a.s.

Na Pankráci 125, 
Praha 4, 140 21 

Pod záštitou rektora 
Vysoké školy obchodní v Praze

Mediální partneři

Partneři

Pořádá Organizátor akce

Jsme velice rádi, že můžeme potvrdit účast takových odborníků, 
jako jsou:

pan Dakar Eilat – zástupce ICT Herzlya, který působí v izraelských 
bezpečnostních složkách již 25 let jako velitel týmu pohraniční 
policie, důstojník zpravodajské služby Police National H.R.T., 
velitel jednotky vězeňské izraelské služby „Masada“ ve vězeních 
Hdarim a Gilboa, získal magisterský titul v oboru politických věd 
na University of Haifa a rovněž v Middle East Studies a Arab World 
z Tel Aviv University a specializoval se na jednání s předcházením 
terorismu a muslimského radikalismu vně a uvnitř vězení. 

Dalším velmi váženým hostem bude Jonathan A. Fischer z Dánska, 
který je spoluzakladatelem a místopředsedou NJSC, Nordic Jewish 
Security Council.

Z České republiky přislíbili účast v panelech zástupci MV ČR, 
Policejní akademie, Národní bezpečnostní úřad a mnoho dalších.

Výběr z panelů:

• BEZPEČNOSTNÍ PRIORITY V ROCE 2015 
• BEZPEČNOST VEŘEJNÝCH PROSTOR PROTI EXTRÉMNÍMU NÁSILÍ
• KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÁ KOMUNIKACE
• TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
• KYBERBEZPEČNOST

Text: redakce
Foto: archiv
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informace

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

Text: redakce
Foto: archiv

PAOLO SORRENTINO: MLáDí

Přestože věk postav, fenomenálně ztělesněných Michaelem Cainem a Har-
veyem Keitelem, popírá název Mládí, už z prvních skvostných záběrů filmu 
je zřejmé, že se tu nebude mluvit jen o stáří. Jistě, i ubývání sil, vzpomínky 
a zapomínání jsou tématem rozhovorů starých přátel, pobývajících v lu-
xusním sanatoriu, ale kypící život kolem nich je výzvou k meditaci o mládí, 
o kráse a o kreativitě, o všem, co zahání myšlenky na blízký konec. Pro mno-
hé diváky v Cannes i Karlových Varech bylo Mládí ještě krásnějším filmem 
než předchozí snímek režiséra Paola Sorrentina - oscarová Velká nádhera. 
Do českých kin vstoupí film 8. října.

Délka filmu: 118 minut 
www.aerofilms.cz

BIO-INSPIRACE PRO OKO

Bio-inspirovaný roztok na čočky Biotrue 
vychází z pozorování fyziologie a cho-
vání našeho oka. Spojuje v sobě tři ino-
vace pro zachování přirozeného stavu 
oka: jeho pH je stejné jako pH zdravých 
slz, obsahuje lubrikant, který se přiroze-
ně vyskytuje v očích a díky němuž zů-
stane čočka přirozeně vlhká a komfortní 
během celého dne a také zachovává 
aktivitu některých prospěšných proteinů, 
které jsou přítomné ve zdravých slzách. 

Cena čočky: 590 Kč/30 pack (15 párů) 
Cena roztok: 350 Kč 
www.biotrue.cz

BACHOVy ROLL-ONy

Praktické roll-ony propojují účinky 
a kvality Bachovy terapie a aromate-
rapie. Pokud vás zaplavují deprese, 
vyzkoušejte roll-on Deprese – nabízí 
účinnou pomoc v době, kdy jste smut-
ní, přecitlivělí nebo dokonce v depresi. 
Potřebujete jen dodat energii nebo jste 
smutní ze špatného počasí? Pomů-
že roll-on Energie. Účinnou pomoc 
pro rychlou úlevu při šoku, strachu 
nebo dlouhotrvajícím žalu nabízí zase 
roll-on První pomoc/ Urgency a po-
kud se cítíte jen podrážděni nebo ve 
stresu, roll-on Stres vás postaví na 
nohy. Roll-ony. V případě potřeby jej 
aplikujte na zápěstí, spánky nebo okra-
je rtů. Díky svému praktickému balení 
se vždy vejde do jakékoli kabelky nebo 
kosmetické taštičky. 

Orientační cena: 299 Kč/10 ml 
www.bio-bachovky.cz





Vnímejte život ostře a jasně po 
celý den s kontaktními čočkami 
PureVision 2

Bausch+Lomb, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
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