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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Ještě než jste začali číst tento editorial, 
určitě Vás zaujalo, že poprvé za téměř 
pětiletou existenci našeho magazínu 
máme na titulní straně muže, a to Václa
va Noida Bártu. Má to své opodstatnění: 
Noid v současnosti vydává nové album 
Jedinej krok, ale zároveň pomáhá ob
čanskému sdružení PESOS, jehož je tváří.

Není to ale jediný zajímavý muž, se 
kterým jsme tentokrát mluvili. Opět se 
samozřejmě věnujeme Tradiční čínské 
medicíně, kterou jsme probrali přímo 
z Číny s Oliverem Šteindlerem. Z Čes
ka zase na východ rád létá náchodský 
starosta Jan Birke, s nímž jsme hovořili 
o zdravotnictví Královéhradeckého kraje. 

Nejen rozhovory ale zaplnily desáté číslo 
magazínu HOSPITALin. Velkým tématem 
je stravování v nemocnicích, a věřte, ač 
se to často zdá, vůbec není špatné. Na
opak! A to nejen v Nemocnici Hořovice, 
která se stala hlavním zdravotnickým 
zařízením tohoto čísla.

Doufám, že si i tentokrát najdete v na
šem magazínu to, co Vás bude bavit 
a zajímat.

Krásné dny a jako vždy hlavně hodně 
zdraví přeje

Mgr. Johana Hovorková
šéfredaktorka
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interview

Jak jste se dostal ke spolupráci 
s organizací PESOS?
Já jsem známý tím, že mám rád psy 
a jsem pejskař, že mi záleží na osudu 
ostatních pejsků, nejen mých. Jedno
ho dne mě proto organizace PE
SOS oslovila s otázkou, zda bych se 
nechtěl stát jejím patronem. Já jsem 
to samozřejmě hrozně rád přijal, 
myslím si, že je potřeba pomáhat na 
všech frontách, ať už se jedná o staré 
lidi, o děti nebo o pejsky... Těm se vě
nuje hrozně málo lidí. Já jako pejskař 
jsem tomu byl velice nakloněn. Já 
funguji jako taková mediální tvář této 
organizace. PESOS má za úkol sbírat 
prostředky na podporu útulků po 
celé České republice.

Co konkrétně pro PESOS děláte?
Jezdím na různé akce, snažím se 
jejich jméno a povědomí o jejich čin
nosti dostat do médií a tak dále.

Spolupracujete ještě s nějakou 
jinou nadací nebo charitativní 
organizací?
Nedávno jsem poprvé spolupracoval 
s Kapkou naděje. Ta pomáhá 
onkologicky nemocným dětem, což 
je pro mě také blízké téma. Pokud 
máme tu možnost někomu pomá
hat, zejména my, známí lidé, tak je 
to stoprocentně potřeba a neměli 
bychom ani chvíli váhat.

V těchto dnech vychází vaše 
nové album Jedinej krok. Je 
takové, jaké jste si ho představo-
val?
Je takové. A moje očekávání ještě 
předčilo. Mám z něj velikou radost, 
podařilo se nám s muzikanty udě
lat skvělý zvuk. Hodně mi pomáhal 
Ondřej Soukup, ten byl u zrodu toho 
alba a spolu se mnou ve studiu ty 
písničky vybíral. Radil mi i v tom, 

Musíme pomáhat
 na všech frontách,
	 	 	 říká	Václav	Noid	Bárta
Václav Noid Bárta při našem rozhovoru několikrát zdůraznil jednu věc: do všeho jde na 
sto procent. Ať už je to koncertování, muzikálové role nebo péče o roční dceru Terezku. V 
současnosti se mu daří – vydává album Jedinej krok a s manželkou Gábinou staví dům, ve 
kterém by se rád co nejdříve usadil. Do toho také pomáhá občanskému sdružení PESOS.

Václav Noid Bárta – rockový zpěvák, 
hudební skladatel, textař, herec a dabér 

v jedné osobě (foto: M. Navrátilová)
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kterou písničku třeba zkrátit, upravit... 
Já jsem opravdu nadšený. Podařilo 
se mi propojit všechny hudební styly, 
které mám rád: funky, rock, pop, 
metal, muzikál, rap... A právě proto 
se cédéčko jmenuje Jedinej krok.

Napsal jste si hudbu sám?
Ano, album jsem napsal z osmdesáti 
procent. Většinu písní jsem složil já, 
jednu Ondřej Soukup a jednu Ondřej 
Brzobohatý. 

Co vás pro psaní písniček inspi-
ruje?
To je takový zvláštní stav mozku. 
Může se stát, že v noci spíte, zdá 
se vám sen a najednou se vám zdá 

Václav Noid Bárta je jako velký
milovník psů patronem občanského 
sdružení PESOS

melodie. A když vstanete, zapnete 
si diktafon v telefonu a tu melodii 
si zahrajete. Druhý den jsem toho 
tak plný, že musím jít a nahrát píseň 
ve studiu. To se mi děje velmi často. 
Nikdy nedělám to, že bych si řekl: 
„Teď půjdu a složím písničku.“ To by 
nebylo ono a z té skladby by to roz
hodně bylo cítit. Jsou ale chvíle, kdy 
mám pocit, že musím něco složit, jdu 
ke klavíru a jde to samo.

Hovoříme spolu v den veřejné 
generálky jednoho z muzikálů 
Hudebního divadla Karlín. Co se 
chystá?
Dnes se chystá znovuobnovení mu
zikálu Carmen. My jsme zkoušeli celé 
léto, bude to taková vzpomínačka, 
ale zato srdcovka.

Už několik let hrajete v kultov-
ním muzikálu Jesus Christ Super-
star. A nedávno jste měl možnost 
zahrát si Ježíše.
Ano. Byl to pro mě úžasný zážitek. 
Nevím, jak to měli posluchači a kole
gové, ale pro mě to bylo nádherné. 

Role Ježíše je v muzikálovém světě je 
takový vrchol. Vždycky, když jsem tu 
roli viděl zvenku, když ji zpíval Kamil 
Střihavka, říkal jsem si, jak je krásně 
napsaná, jak úžasná je ta muzika... 
A ještě víc jsem si to uvědomil, když 
jsem měl možnost si ji zahrát. Ten 
příběh je najednou úplně jiný, zpívat 
Ježíše je diametrálně odlišné od 
všech jiných muzikálových rolí.

Obvykle hrajete Jidáše, někdy 
Piláta Pontského. Je to vám 
nejbližší muzikál, nejoblíbenější 
role?
Musím říct, že Jesus Christ Super
star byl první muzikál, který jsem 
v životě viděl, a hodně to pro mě 
znamenalo. Teď jsem na to několikrát 
vzpomínal. Před dvaceti lety jsem stál 
u nás v obýváku a pouštěl jsem si 
cédéčko z Ježíše a říkal si: „Kéž bych 
si to mohl někdy zazpívat na jevišti.“ 

A stalo se, vesmír vyslyšel má přání 
a já si mohl zahrát dokonce Ježíše. To 
je splnění mého dětského snu a ten 
malej Vašík se strašně raduje.

A co ostatní muzikály?
Já když dělám nějakou práci, dělám 
ji z radosti. Naprosto věřím všemu, 
co dělám. Pouze díky tomu vám pak 
uvěří i posluchači a fanoušci. Člověk 
musí všechno dělat z lásky. Nemám 
představení, které bych nějakým 
způsobem odflákl, i když mě něco 
bolí... Doma pak kňučím. Ale divák 
dává za vstupenku spoustu peněz 
a chce, aby práce herců a zpěváků 
byla odvedena naplno. Musí to být 
na sto procent.

Jste nervózní?
Vždycky. Právě proto, že mám od 
sebe taková očekávání. Jsou věci, 
které posluchač nebo divák nepozná, 

PESOS

Proč toto občanské sdružení 
vzniklo? „Především proto, aby
chom pomohli psům, kočkám 
i ostatním, kteří žijí s námi 
a často se bez pomoci prostě 
neobejdou. Budeme pomáhat 
nejen konkrétním zvířatům 
v nouzi, ale také organizacím, 
které o opuštěná domácí zvířata 
pečují. Není nám lhostejné, 
že jsou mezi námi lidé, kteří si 
pořídí zvíře a potom ho prostě 
vyhodí. Vadí nám, že někteří 
tyto kamarády beztrestně týrají. 
To se musí změnit. Je zapotřebí 
zpřísnit tresty za týrání domá
cích zvířat. Chceme přispět ke 
zlepšení života těchto věrných 
kamarádů, kteří lásku mnoho
násobně vracejí,” vzkazuje tým 
PESOS.

Transparentní sbírkový účet: 
2300535970/2010

Na jeho albu Jedinej krok, které vychází v těchto dnech,
se podílela řada známých českých hudebníků
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ale já ano – a když se to nepovede, 
jsem z toho špatný. V tomhle je urči
tě nejsložitější Jidáš. Pěvecky i herec
ky. Je to pořád ve vysokých tónech. 
Ačkoli se zdá, že pěvecky je jedno
dušší Ježíš, není tomu tak. Emočně 
jde často nahoru, ale pak zase dolů 
a je klidný. Jidáš je pořád expresivní, 
naštvaný a to je hodně těžké.

Jsou pro vás složitější muzikálo-
vé role, nebo vaše vlastní kon-
certy, kde jste takříkajíc sám za 
sebe?
To je úplně jiná rovina. Když mám 
svůj koncert a zkazím ho, je to pouze 
moje chyba a můj problém. Jenže 
v muzikálu je třeba sto padesát lidí, 
kteří na tom pracují a pokud bych jim 
to pokazil, bylo by mi to velmi líto. 
Je to mnohem větší zodpovědnost. 
Já tady nejsem jako zpěvák, ale jako 
součást souboru.

Zmiňoval jste, že když vás něco 
bolí, jdete do představení napl-
no... Ale jaký jste potom pacient?
Abych řekl pravdu, myslím, že moje 
pojišťovna OZP ze mě má velikou 
radost, já ji totiž vůbec nevyužívám. 
V podstatě by se dalo říci, že nejsem 
pacient. Je ale pravda, že jelikož 
mám dceru, půjdu teď na celkové 
vyšetření krve, abych zjistil, jestli se 
v mém těle neděje něco špatného. 
Už to totiž není jen o mně.
Horší je to, pokud je nemocná dcera. 
Momentálně prodělává asi pátou 
nemoc, se ženou nespíme, snažíme 
se srážet horečky... Ale dnes slaví 
narozeniny a už je to lepší. Když to 
bolí vás, je to jedno, ale když to bolí 
vaše dítě, je to stokrát horší.

Takže jste úzkostlivý tatínek, co 
bude hlídat doma s brokovnicí?
Tohle téma jsem řešil mockrát. Bro
kovnici mám připravenou. Ale pak 
jsem si říkal, že svojí dcerce nebudu 
zakazovat lásku, to je přece krásný 
cit! Ale případné nápadníky si samo
zřejmě prověřím.

V současné době taky stavíte 
dům. Jak jste na tom?
Měli jsme bydlet už o Vánocích, teď 
počítám, že to bude v únoru. Takže 
zahnízdíme a tak do roka bychom se 
rádi pokusili o další miminko, ať už 
to bude Vašík nebo Gábinka. Pokud 
jde o stavbu, já řeším technické věci 
a moje žena vybírá barvy, styl a další 
věci.

Ještě zpátky k PESOS. Chystá se 
nějaká akce na jeho podporu?
21. listopadu mám v Karlíně koncert, 
na němž představím svoji desku. 
PESOS tu bude mít stánek, u něhož 
budou zájemci moci přispět zakou
pením různých suvenýrů.

Vídat jej můžeme v muzikálech na jevišti Hudebního divadla Karlín

Text: Johana Hovorková
Foto: Simona Amiridu, archiv Noid
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interview

Nemocnici budujeme
	 na	přátelských	vztazích,
	 	 	 říká	ředitel	Hořovic

MUDr. Michal Průša, MBA je ředitelem Nemocnice Hořo
vice, a.s. Přes úspěchy, kterých se v tomto zařízení dlouho
době daří dosahovat, a přestože jsou Hořovice velmi luxusní 
a moderní nemocnicí, pan ředitel zdůrazňuje, že tím nejcen
nějším jsou lidé.

Jak se daří skloubit vedení ne-
mocnice s prací lékaře? Setkává-
te se ještě s pacienty?
V úvodu musím říct, že jsem nikdy 
nechtěl dělat ředitele nemocnice, 
a to hlavně z důvodu, že jsem si 
nedokázal představit, že poté nebu
du moci dále dělat svoji milovanou 
medicínu. Já sice již více než patnáct 
let působil jako lékař v různých ve
doucích funkcích a poslední léta jako 
lékařský náměstek ředitele, ale vždy 
jsem si uchovával svoji lékařskou 
praxi a dokonce ji rozšiřoval vzhle
dem k tomu, že mám několik od
borností, ve kterých působím. Když 

jsem nastupoval na pozici ředitele, 
věděl jsem, že denní lékařskou praxi 
už nebudu moci vykonávat. Protože 
mojí zásadou je dělat vše, jak nejlépe 
svedu, a ředitelování jsem alespoň ze 
začátku opravdu k mé spokojenosti 
nesvedl, byl jsem připraven první 
měsíce ve funkci vykonávat jen tuto 
činnost. Alespoň do té doby, než 
budu alespoň trochu spokojen sám 
se sebou. Pacienty v mé ambulan
ci léčby bolesti jsem pochopitelně 
opustit nemohl, tak jsem ji protáhl 
do večerních hodin, abych neošidil 
ředitelování. Jsem rád, že se mi snad 
moje počáteční období ve funkci 
podařilo překlenout a nyní se mohu 
občas a převážně ve službách vě
novat i mojí původní profesi aneste
ziologa. Nemohu v žádném případě 
tvrdit, že by se mi po mém oddělení, 
které jsem dlouho vedl, a zvláště po 
spolupracovnících, často nestýskalo.

Na co jste ve vaší nemocnici 
nejvíce hrdí?
Myslím, že bychom měli být pře
devším hrdí na naši nemocnici jako 
celek, obzvláště na to, co se podařilo 
za poslední léta vybudovat, kam 
jsme se dostali a jaké jméno má naše 
nemocnice. Já osobně jsem hrdý 
na to, že vedu zařízení, za které se 
nemusím stydět a na jehož zaměst
nance jsem pyšný. I když je hořovická 
nemocnice díky našemu majiteli již 
téměř celá honosně zrekonstruována 
a vybavena nejmodernějším vyba
vením, pro mne zůstávají nejcennější 
lidé, kteří zde pracují. Obdivuji naše 
sestřičky, které se dokázaly vypořádat 
se změnami v systému jejich vzdě
lávání a mnohé z nich dnes již mají 
vysokoškolské vzdělání a zvládají 
nejen svoji odbornost, ale chovají 
se příkladně k pacientům. Přestože 
tráví v nemocnici spoustu času, jsou 

schopny se zdatně starat i o své 
rodiny. Jsem hrdý na úspěchy našich 
lékařů, kteří kvalitně ošetřují stále 
více pacientů a většina z nich přes 
vysokou pracovní i časovou nároč
nost i s úsměvem na tváři. Vážím si 
i pomocného personálu, z něhož 
mnozí dokáží být zdatnými pomoc
níky zdravotníků a někteří dokonce 
dokázali vystudovat a zvýšit si kvali
fikaci. Jsem hrdý, že mohu říct, že se 
nám zatím daří budovat nemocnici 
na přátelských vztazích nejen mezi 
zdravotníky navzájem, ale i ve vztahu 
zdravotníků k pacientům.

Středočeský kraj často paradox-
ně doplácí na blízkost Praze, jako 
by už všechno směřovalo tam. 
Pociťujete to také?
Ve Středočeském kraji je velmi hustá 
síť lůžkových zdravotnických zařízení. 
Postupem času se jich celá řada pro
filovala tak, že se zaměřila na specia
lizovanou činnost, například násled
nou péči či rehabilitaci. Nicméně i tak 
si jednotlivé nemocnice mezi sebou 
konkurují, což je obecně kladný jev, 
který se spolu s jinými vlivy podílí na 
zkvalitňování zdravotnické péče. Exi
stence menších nemocnic v blízkosti 

velkých a super specializovaných 
pražských klinik není úplně jednodu
chá. Některé z těchto zařízení působí 
jen jakýsi základní servis pro fakult
ní nebo jiné velké nemocnice, řeší 
jen jednoduché případy a složitější 
odesílají na vyšší pracoviště. Fungují 
jen jako doléčovací zařízení pro spá
dové pacienty, kteří byli léčeni jinde. 
Touto cestou se naše nemocnice 
nechtěla vydat, proto se snažíme být 
soběstační v léčbě většiny diagnóz 
a pouze minoritní část pacientů 
posílat na specializovaná pracoviště. 
Nemocnice Hořovice leží zhruba na 
polovině cesty, nyní dálnice, mezi 
Prahou a Plzní, proto je naším cílem 
být jedinou plně funkční nemocnicí 
v tomto regionu. Velké fakultní ne
mocnice v obou městech chápeme 
spíše jako spolupracující partnery 
v mnoha oblastech. Nejen v oblasti 
léčby našich společných pacientů, 

ale třeba i v oblasti pregraduálního 
vzdělávání studentů lékařských fakult 
a zdravotních škol i postgraduálního 
celoživotního vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví.

Trend směřování pacientů s určitými 
diagnózami do fakultních nemocnic 
samozřejmě pociťujeme a chápeme 
jej jako správný. Moderní medicína 
vyžaduje budování specializovaných 
center, které jsou špičkově vybaveny 
nejen technikou, ale i příslušnými 
specialisty. Je správné, že například 
těžká poranění se soustřeďují do 
specializovaných traumacenter nebo 
že pacientům, kteří dříve umírali na 
infarkt myokardu nebo cévní mozko
vou příhodu, pomáhají v katetrizač
ních a iktových centrech. To nezna
mená, že naše nemocnice nedokáže 
léčit své pacienty na nejmodernější 
úrovni, dokonce jsme v některých 

„Jsem hrdý na úspěchy našich lékařů, kteří kvalitně 
ošetřují stále více pacientů a většina z nich přes vysokou 
pracovní i časovou náročnost i s úsměvem na tváři.“
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oblastech medicíny velmi vyhledá
vanými. Právě tady spatřuji opačný 
trend, než který jste zmínila ve vaší 
otázce, mnoho pacientů i z velkých 
měst směřuje právě do naší nemoc
nice. Naší snahou je, aby je k nám 
přitahoval nejen skvěle provedený 
výkon a kvalitní péče, ale i příjemné 
prostředí moderně vybavené nemoc
nice a přátelské vystupování perso
nálu. V posílení těchto trendů vidím 
i naši roli do budoucna.

Do České republiky přichází 
tradiční čínská medicína. Plánu-
jete nějakou spolupráci s čínskou 
stranou?
Myslím, že nejde jen o čínskou me
dicínu, ale o alternativu k alopatické 

medicíně obecně. I přes můj pozi
tivní vztah k alternativní medicíně, 
nemohu nerozlišovat mezi šarlatány 
a skutečně vzdělanými odborníky. 
Proto v naší nemocnici působí jen 

lékaři s patřičnými certifikáty. V sou
časné době u nás pracují lékaři 
zabývající se například akupunkturou 
nebo hypnózou a hledáme možnosti 
spolupráce s dalšími odborníky.

Co ve vaší nemocnici nejvíce 
chybí, co byste rádi změnili, 
vylepšili?
Byl bych špatným ředitelem, kdybych 
tvrdil, že není co vylepšovat. Přede
vším je nutné pracovat sám na sobě 
a snažit se být příkladem pro ostat
ní, protože jak již jsem uvedl, naši 
velkou devizou jsou lidé, kteří zde 
pracují, a pokud ti nepůjdou dále, 
bude veškerý rozvoj málo platný. 
Ale abych odpověděl na vaši otázku 
a použil lékařskou terminologii, naší 
největší potíží jsou růstové bolesti. To 
znamená, že nemocnice je tvořena 
spoustou oddělení a ambulancí, 
jejichž činnosti jsou úzce prováza
né a jak se snažíme více pracovat 
a přijímat více lidí a často pak řešíme 
problémy s tím, abychom tyto proce
sy sladili. Je na první pohled zjevné, 
jak nemocnice roste rekonstrukcí, což 
působí určité provozní potíže, které 
se ale vždy podařilo vyřešit. Rovněž 
rostoucí nároky na moderní přístro
jové a obecně technické vybavení se 
především díky našemu majiteli daří 
uspokojovat. Takže pokud shrnu od
pověď – vylepšovat je vždy co a pře
stat nelze, zásadní změny nepovažuji 
za dobré a chybí nám dvacátá pátá 
hodina dne.

„Především je nutné pracovat sám na sobě
a snažit se být příkladem pro ostatní.“

Spolupracujete s ostatními ne-
mocnicemi v kraji?
Jak jsem již řekl, spolupráce s vel
kými nemocnicemi je oboustranná. 
Nemocnice v Berouně je naše se
sterská nemocnice, vlastněná stejným 
majitelem, proto je naše spolupráce 
velmi úzká a týká se mnoha oblastí. 
Naše činnosti se doplňují, v zásadě 
lze říci, že Hořovice jsou více zamě
řeny na akutní péči a Beroun na ná
slednou péči a zejména rehabilitaci. 

S dalšími okolními nemocnicemi 
máme dobré vztahy, a to především 
s Oblastní nemocnicí Příbram. 

Pociťujete jako nemocnice na 
špičkové úrovni nějaké rozdíly 
mezi nemocnicemi zřizovanými 
krajem a soukromými?
Na tuto otázku nelze jednoduše od
povědět. Zobecnit lze to, že soukro
mé nemocnice se musí zcela obejít 
bez dotací a na svůj provoz si musí 

vydělat výhradně svojí prací stejně 
jako jiné soukromé podniky. Na dru
hé straně jejich řízení bývá jednoduš
ší a plošší a činnosti mnohdy efektiv
nější. Stejně jako existují rozdíly mezi 
nemocnicemi zřizovanými krajem, 
tak i mezi nemocnicemi soukromými 
je najdeme. Mohu za svoji osobu 
říct, že nemocnice v Hořovicích měla 
při privatizaci štěstí, současný majitel 
Ing. Sotirios Zavalianis se o nemoc
nici příkladně stará, což musí být na 

Nemocnice Hořovice byla 
založena v roce 1961 jako vůbec 
první po 2. světové válce vybu
dované zdravotnické zařízení ve 
Středočeském kraji. V roce 2007 
byla zprivatizována a od té doby 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 
Zcela zmodernizované bylo 
i její přístrojové vybavení. Nyní 
nemocnice disponuje bezmála 
250 lůžky a pacienti zde mají 
zajištěné celé spektrum kvalitní 
lékařské péče.

Nemocnice poskytuje péči 
na 9 lůžkových odděleních 
 chirurgické, interní, gyneko
logickoporodnické, dětské, 
neurologické, ortopedické, 
anesteziologicko–resuscitační, 
oddělení pro chronicky nemoc
né děti a novorozenecké od
dělení. Pacienti mohou navštívit 
široké spektrum ambulancí na 
odborných pracovištích. Součástí 
zázemí nemocnice je lékárna 
a kavárna.

Porodnice U Sluneční brány 
s více jak 1500 porody ročně 
představuje největší a nejmo
dernější porodnici svého druhu 
v celém Středočeském kraji.  
Oddělení neonatologie v roce 
2014 získalo status perinatolo
gického centra, zdravotnický 
personál zde pečuje o předčas
ně narozené děti již od 31. týdne 
těhotenství.

Oddělení chronické a resusci
tační péče (OCHRIP) pro děti od 
roku 2014 poskytuje péči dětem 
s poruchami základních život
ních funkcí. Společně s FN Motol 
je unikátním zařízením v ČR.
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první pohled jasné komukoli, kdo do 
nemocnice zavítá a vidí, jaké změny 
nemocnice vybudovaná v šedesátých 
letech minulého století v posledních 
letech prodělala. 

V posledních letech prošla ne-
mocnice velkou rekonstrukcí. Co 
se změnilo?
Jak jsem již v předchozí odpovědi 
uvedl, změnilo se téměř všechno. 
V první fázi po privatizaci byla pro
vedena velká obměna zastaralého 
přístrojového vybavení. Následně 
byly zahájeny rekonstrukční práce, 
kdy došlo k přestavbě celé nemocni
ce, vznikly nové moderní ambulan
ce, velkolepě byla zrekonstruována 
lůžková oddělení, kdy došlo k jejich 
rozšíření prostorovému, tak aby 
mohly vzniknout komfortnější pokoje 
pro pacienty. Bylo přestavěno dětské 
oddělení a bylo vybudováno v re
publice unikátní oddělení chronické 

resuscitační péče pro děti. Operační 
sály též prošly rekonstrukcí a roz
rostly se do počtu. Bylo vystavěno 
parkoviště pro zaměstnance a na 
příští rok se plánuje stavba velkého 
parkoviště pro pacienty. V současné 
době se rekonstruuje jídelna a zá
zemí pro pracovníky. Do budoucna 
existuje spousta plánů, z nichž první 
by měl být vznik školky pro děti 
zaměstnanců.

Máte také vyhlášenou porodnici. 
Co svým pacientkám nabízíte, 
v čem je jiná?
Naše porodnice patří již mezi velké, 
rodí se zde kolem 1600 porodů ročně 
a počty stále stoupají. Kořeny úspě
chu naší porodnice krom vynikající 
erudice personálu spatřuji již ve výše 
zmíněných faktorech, což je příjemné 
a moderní prostředí, ale především 
přátelské chování personálu k ro
dičkám. Porodnice je v tomto směru 

příkladem pro celou nemocnici. 
Rozvoj porodnice do těchto rozměrů 
by samozřejmě nebyl možný bez 
kvalitní péče o novorozence, proto 
postupem času vzniklo neonatolo
gické oddělení, které je krátce po 
velkolepé rekonstrukci a poskytuje 
péči i o nedonošené novorozence.

Text: redakce
Foto: archiv

K Nemocnici 1106, 
268 31, Hořovice

Objednání je možné provést 
elektronicky nebo telefonicky 
na čísle 14500 (bez předvolby)

www.nemocnice-horovice.cz

Jídelníčky z nemocnic

Homolka:
1900	porcí	denně

Stravování pacientů
i zdravotníků

Slavný šéfkuchař
v Uherském Hradišti

inconsensio

naše téma:
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Špatné jídlo v nemocnici?
    Dnes už to neplatí

inhospital

Nemocniční strava bývá často terčem vtipů i stížností. My jsme se zeptali v našich spřáte
lených nemocnicích, jak se vaří u nich – a vyšel nám z toho překvapivý fakt: špatné jídlo v 
nemocnicích už začíná být mýtem. Ve všech regionech mají snahu připravovat velký výběr 
chutných a zdravých pokrmů, a to jak pro pacienty, tak samozřejmě i pro zaměstnance.

Stravování pro zaměstnance i paci
enty zajišťuje Městská nemocnice 
Ostrava od roku 2012 vlastními 
silami. Mezi zaměstnanci proběhla 
anketa spokojenosti s podávanými 
pokrmy, kde 91 % je s podávanou 
stravou spokojeno nebo velmi 
spokojeno. Denně využívá možnost 
obědu kolem 800 zaměstnanců 

z celkového počtu téměř dvou tisíc. 
Zaměstnanci si formou objednávko
vého systému mohou vybrat ze tří 
pokrmů, z toho je jeden vždy bez
masý. Jídelní lístek se snažíme zpes
třit tematickými týdny, např. týden 
mezinárodní kuchyně, myslivecké 
hody, týden zdravé výživy, o Váno
cích je připravováno vánoční menu, 

na zelený čtvrtek o Velikonocích 
zase zelené pokrmy. Nemocnice se 
přizpůsobuje zvyklostem, zohledňuje 
roční období, pravidelně zařazuje ze
leninová jídla, saláty, luštěniny, ryby, 
připravuje také pokrmy s pohankou, 
jáhly apod. Pacienti, u kterých není 
potřeba dietní opatření, si mají mož
nost vybrat oběd ze dvou jídel. 

Komentáře, které obvykle doprová
zejí reportáže o úrovni nemocniční 
stravy, jsou ve většině případů až 
nechutně působivé: blafy, UHO, 
chemická sloučenina. Nemocni-
ce Hořovice připravuje ve svém 
stravovacím provozu denně teplou 
čerstvou stravu pro zaměstnance 
nemocnice a přibližně 170 hospitali
zovaných pacientů. Jak jsou spoko
jeni s nemocniční stravou? Na tyto 
otázky odpovídá Jaroslava Patrma
nová, vedoucí stravovacího oddělení 
nemocnice.

Velmi často čteme o špatné úrovni 
stravy v českých nemocnicích, stíž-
nosti o tom, že jídla je nedostatek, 
navíc uvařená převážně z poloto-
varů…
V dnešní době, kdy stále slyšíme 
o významu čerstvých surovin, se 
snažíme jídelníčky také přizpůso
bit těmto požadavkům. Polotovary 
v naší kuchyni nepoužíváme, i když je 
to z části obtížné pro kuchaře. Ti pak 
musejí např. vyrobit 800 ovocných 
knedlíků nebo vdolků. 
Polotovary jsou nejen nezdravé, 
ale jsou pro nás i drahé, stejně jako 
různá ochucovadla. Naše houskové 
knedlíky, které vyrábíme, jsou tak ob
líbené, že je vaříme i na prodej pro 
zaměstnance.

Jaké možnosti mají pacienti 
ohledně výběru jídla v nemocnici?
Skutečnost, že pacienti si mohou 
vybírat ze dvou jídel (ti, co nejsou 
omezeni dietou), považujeme za 
samozřejmost. Je tu také možnost si 
objednat na nadstandardních poko
jích z jídelního lístku třeba i minutku. 
Snažíme se, aby strava pacientů byla 
pestrá a chutná, každý den dostá
vají všichni ovoce. V dnešní době 
je zvýšený výskyt alergií na různé 
potraviny, a to je i jeden z úkolů, na 
který je třeba reagovat při přípra
vě stravy. S paní primářkou MUDr. 
Milenou Dokoupilovou jsme podle 
nových poznatků upravily jídelníčky 
pro kojící matky, často volají i matky 
před porodem, zda jim dokážeme 
zajistit určitou dietu.

Kolik porcí jídel vaříte pro hospita-
lizované pacienty a personál?
Míváme okolo 170 pacientů, kteří 
mají různé diety podle charakteru 
onemocnění. Tak 300 porcí vaříme 
do jídelny pro zaměstnance a zajiš
ťujeme také stravu pro ústav Locho
vice. Zaměstnanci si mohou vybírat 
ze tří hlavních jídel, z toho dvě stejná 
vaříme i pro pacienty. Třetí jídlo na
vrhuje a připravuje šéfkuchař Oldřich 
Jindřich, který se snaží zařadit nová 
jídla a obohatit tak jídelníčky. Tak 

třikrát až čtyřikrát do roka u nás vaří 
pan Jannis Zavalianis, kdy máme 
řecký týden, což strávníci vítají. 
K obědu jsou k dispozici každý den 
saláty (ovocné i zeleninové, oblíbený 
šopský salát). Saláty si mohou koupit 
i pacienti, tuto možnost využívají 
hlavně pacienti z neurologie.

Denně uvaří zaměstnanci nemoc
niční kuchyně Fakultní nemocni-
ce Ostrava zhruba 2 800 teplých 
jídel, z toho asi 1 000 porcí pro 
pacienty a 1 800 pro zaměstnance. 
Kromě toho se zde připravují sní
daně a večeře pro pacienty a různé 
druhy přídavků pro zaměstnance. 
Součástí odboru je i mléčná kuchyň, 
kde se připravuje umělá kojenecká 
výživa pro novorozence ve FNO. 
Celý odbor léčebné výživy a stra
vování prošel během posledních let 
modernizací systému zpracovávání 
dat, změnou systemizace práce na 
některých pracovištích a podstatně 
se zde zlepšilo i pracovní prostředí. 
Nemocniční kuchyně je však spe
cifická i v dalších směrech. Pokrmy 
zde uvařené se nedělí na dva až tři 
druhy jídel na výběr, jako například 
ve školních nebo firemních jídelnách, 
ale zdejší zaměstnanci denně připra
ví desítky různých jídel podle předem 
nastavených dietních režimů.

Kuchyně Fakultní nemocnice Ostrava 
uvaří denně až 2 800 jídel

Titulní foto: Nemocnice Uherské Hradiš-
tě si na kvalitě jídel zakládá
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„Základní dietní systém má čtrnáct 
diet, které se ale dále rozvíjejí dia
gnózami podle požadavků lékařů. 
Například základní diabetická dieta 
může být ještě dále specifická tím, že 
přidruženou diagnózou je zapotře
bí dodržovat režim neslaný, šetřící, 
bezlepkový atd. Některé diety jsou 
navíc třeba doplněny požadavkem 
na mixování stravy nebo pacient 
potřebuje dokonce tekutou stravu 
a podobně. Nejpřísnější je příprava 
diety pankreatické. Oproti přísně 
stanoveným dietám v rámci nabídky 
dietního systému připravujeme paci
entům i výběrovou stravu v souladu 

s jejich diagnózou. Měsíčně však 
přesto připravíme až třicet tisíc diet
ních porcí,“ vysvětluje Ing. Jaroslava 
Jaššová, vedoucí odboru léčebné vý
živy a stravování. Celkem má odbor 
sedmdesát čtyři zaměstnanců, z toho 
jedenáct nutričních terapeutek. 
A co je na přípravě nemocniční
ho jídla nejsložitější? „Určitě přísné 
dodržování technologických postupů 
u přípravy jednotlivých druhů diet 
a přísné dodržování hygienického 
zabezpečení. Zaměstnanci se musejí 
opravdu velmi soustředit a být pečliví 
při přípravě každého pokrmu. Musejí 
být schopni připravit jídla v požado
vané kvalitě, což s ohledem na jeho 
velké množství vyžaduje opravdu 

velké zkušenosti. Není to vůbec 
jednoduché, těžká a náročná práce 
mnohdy není vidět,“ pokračuje Ing. 
Jaššová a s povděkem poznamená
vá, že na všechny zaměstnance se 
může stoprocentně spolehnout. „Za 
to jim právem patří obrovské podě
kování.“ 

Stravovací provoz Nemocnice 
Pelhřimov zajišťuje stravu pro 
pacienty, zaměstnance i ostatní 
zájemce. Umožňuje jak individuální, 
tak závodní stravování. Toto zdravot
nické zařízení získalo titul Nemocnice 
podporující zdraví a kvalitní strava je 

jedním z bodů, kterému se věnuje. 
Strava pro pacienty se zde připravuje 
podle léčebných požadavků a za 
spolupráce s nutričními terapeuty. 
Strava je podávána tabletovým způ
sobem – ráno, v poledne, večer a in
dividuálně během dne. Jídlo je pro 
hospitalizované pacienty objednává
no elektronicky, dle aktuálního stavu 
pacienta daný den. Dietu pacientovi 
ordinuje lékař  dietní systém obsa
huje pestrou škálu diet, ze kterých 
je možné pokrýt léčebné požadav
ky pacientů, v případě potřeby lze 
dietu individuálně upravit, například 
z důvodu alergie, nesnášenlivosti 
potravin či náboženského vyzná
ní. Při závažných onemocněních je 

respektován zcela individuální výběr 
jídla. „U diety racionální, šetřící a di
ety s omezením tuků, což je zhruba 
padesát procent pacientů, je možný 
v pracovní dny výběr ze dvou druhů 
jídla u oběda i večeře. Pacienti bez 
dietního omezení si mohou k obě
du kromě standardních pěti až šesti 
možností ve všední den objednat 
i jídlo minutkového typu,“ sdělil tech
nický náměstek Ing. Tomáš Koubek. 
V naší jídelně se stravují zaměstnanci 
i cizí strávníci. V denní nabídce jsou 
vždy dvě hlavní jídla: jedno vegeta
riánské, jedno redukční a dresinkový 
salát (součástí všech jídel je polévka). 

Jídlo minutkového typu je na objed
nání. Zaměstnanci i veřejnost dále 
mají možnost si k obědu dokoupit 
zeleninové a ovocné saláty. Zaměst
nancům, kteří nemohou opustit svá 
pracoviště v době výdeje oběda, je 
strava posílána na pracoviště table
tovým způsobem. To je o víkendech 
a o svátcích umožněno i ostatním 
zaměstnancům. Své připomínky ke 
stravě zaznamenávají zaměstnanci 
do knihy přání a stížností. U pacientů 
v Nemocnici Pelhřimov vypracovává 
ošetřující personál nutriční scree-
ning. Jsou tak vyhledáváni a zachy
ceni pacienti s podezřením na vznik 
malnutrice. Těm je dále k dispozici 
nutriční terapeut, který navrhuje 
vhodný postup výživy. Hodnotí pří
jem stravy pacienta, navrhuje zařa
zení sippingu, bílkovinných přídavků, 
apod. Činnost nutričních terapeutů 
je v nemocnici již běžnou praxí. Do 
jejich náplně práce patří také na

Stravovací provoz Nemocnice Pelhřimov

mátkové kontroly podávané stravy, 
kontrola správně hlášených diet do 
stravovacího provozu dle zdravotnic
ké dokumentace pacienta. Součástí 
jejich činnosti jsou také pohovory 
s pacienty přímo u lůžka ohledně 
spokojenosti s podávanou stravou. 
Od roku 2013 funguje v nemocnici 
nutriční poradna, kde registrované 
nutriční terapeutky poskytují indivi
duální poradenství v oblasti výživy.

Nemocnice Na Homolce
Víte, že pracovníci našeho stravova
cího úseku denně uvaří celkem 1 900 
porcí jídel? Dennodenně chystají 

snídaně, obědy a večeře pro 300 
až 350 pacientů a 1 200 porcí pro 
zaměstnance. V polední nabídce jsou 
vždy dvě polévky, nejméně tři hlavní 
jídla, dvě minutky a navíc široká škála 
zeleninových a ovocných salátů. 
Denně se jich připravuje kolem 15 až 
20 druhů a celkem váží 130 až 150 
kg. Kromě toho je v nabídce kaž
dý den 350 až 400 kusů chlebíčků 
a 220 baget, obložené talíře, zákusky 
a studené i teplé nápoje včetně kávy. 
Mimo obědy si do jídelny můžete 
zajít na dopolední svačinu či večeři 
a budete mít na výběr ze dvou tep
lých jídel.

O zajištění stravování v Nemocnici 
Havlíčkův Brod se stará oddělení 
léčebné výživy a stravování, které se 
nachází v nově postaveném pavilonu 
č. 7, jehož provoz byl zahájen 24. 
února 1997. Provoz oddělení je nově 
vybaven a je zde zaveden systém 
sledování kritických a kontrolních 
bodů (HACCP).
Každodenní kvalitní péči přípravě 
jídel a pokrmů léčebné výživy se 
věnuje tým 43 pracovníků oddělení. 
O volbu vhodného dietetického re
žimu se stará pět nutričních terapeu
tů, kteří plánují jedenácti kuchařům 
vhodné pokrmy podle požadavku 
dietního systému. Za celý provoz 
nese odpovědnost vedoucí oddělení 
léčebné výživy. Denní objem připra
vených pokrmů je 450 až 500 porcí 
pro pacienty a 550 porcí pro za
městnance nemocnice. Pro pacienty 
jsou připravovány všechny typy diet, 
které jsou v dietním systému. V pří
padě potřeby úpravy speciální diety 
pro pacienta provádí tým nutričních 
terapeutů konzultaci s lékaři i samot
ným pacientem a navrhne speciální, 
výběrovou dietu. Speciální strava je 
například chystána pro některé ro
dičky a maminky po porodu. Pacien
tům na jednotlivá oddělení je strava 
expedována pomocí tabletového 

Nabídka salátů v Nemocnici na Homolce

Personál kuchyně Nemocnice na Homolce 
denně připraví téměř 2 000 porcí
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systému a nebo dovážena uzavře
nými přepravními vozíky, které jsou 
vyhřívané. Zaměstnanci nemocnice 
se stravují v jídelně, která je součás
tí stravovacího provozu. Mohou si 
každý den vybírat ze 3 druhů jídel. 
V době výdeje oběda mají možnost 
využít nákupu doplňkového sorti
mentu rychlého občerstvení, ovoc
ných a zeleninových salátů.

Krajská zdravotní, a.s., která 
sdružuje pět nemocnic v Ústeckém 
kraji, konkrétně Nemocnici Děčín, o. 
z., Masarykovu nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., Nemocnici Teplice, o. z., 
Nemocnici Most, o. z. a Nemocnici 
Chomutov, o. z., v současné době 
disponuje sedmi kuchyněmi. Pět ku
chyní je přímo v nemocnicích a dvě 
v odloučených pracovištích oddělení 
následné péče Ryjice a Zahražany. 
Jelikož kuchaři vaří dietní jídla pro 
pacienty s nejrůznějšími zdravotními 
potížemi, musí se vyznat v nutričních 
hodnotách. Ve všech kuchyních jed
notlivých nemocnic Krajské zdravotní, 
a. s. je princip stejný. Den předem 
zdravotní personál obejde hospitali
zované pacienty, kterým ošetřující lé
kař nenařídil dietu, a dá jim výběr ze 
tří jídel. Dva pokrmy obsahují maso 
a jedno jídlo je vegetariánské. Zjiště
né požadavky na stravu zanese do 
stravovacího systému. V nemocnicích 
Krajské zdravotní, a. s. se veškerá jíd
la transportují na jednotlivá oddělení 
za pomoci fynnes, které zaručují, že 
se jídlo dostane k pacientovi teplé.

Nemocnice s poliklinikou Česká 
Lípa již více než tři roky jde trendem 
moderní, chutné, ale i zdravé kuchy
ně. Každý den tak nemocniční kuchy
ně vaří nejen pro své pacienty, ale 
i pro zaměstnance a externí strávníky 
celkem pět hlavních chodů, z toho 
dvě jídla dietní. Počet vařených porcí 
hovoří za vše. V současné době při
pravuje nemocniční kuchyně na 300 
snídaní, vaří 800 obědů a 300 večeří. 
Navíc zde funguje i rozvoz pokrmů 

do sociálních zařízení ve městě. 
„Zavedený systém, který fungoval 
v minulosti, jsme nahradili jídelníč
kem atraktivnějším,“ popisuje vedoucí 
stravovacího provozu českolipské 
nemocnice Marián Bučko, který se 
řídí heslem, že i pacientovi s tou 
nejpřísnější dietou může být na talíři 
nabídnuto chutné a dobře vypadající 
jídlo ozdobené například čerstvou 
bylinkou. „Naši klienti v jídelníčku 
nacházejí staročeská jídla, nabízíme 
jim však vždy i zdravější varianty, 
zejména ryby jako pstruha nebo 
lososa, drůbeží maso nebo například 
alternaci těstovin ve formě kuskusu. 
Často jsou navíc v jídelníčku zahr
nuty také luštěniny,“ uvádí vedoucí 
stravovacího provozu Marián Buč
ko. Nemocniční kuchyně se občas 
nevyhýbá ani minutkovým pokrmům 
nebo jídlům sladkým. Oblíbeným 
pokrmem jsou zejména palačinky 
plněné lesním ovocem a přelité va
nilkovým pudinkem. 

Všechny jídelníčky, a to i přestože 
jsou chutnější a atraktivnější než 
dříve, musí rozhodně splňovat indivi
duální potřeby jednotlivých pacientů 
nemocnice. Na to si nemocniční 
kuchyně dává obzvlášť pozor a re
spektuje platný dietní systém. „Celko
vě jsme však chtěli skladbu jídelníčku 
lidem co nejvíce přiblížit, navíc ji vždy 
přizpůsobujeme danému ročnímu 
období,“ dokončuje vedoucí stravo
vání českolipské nemocnice Marián 
Bučko. 

Stravovací provoz Městské nemoc-
nice v Litoměřicích, který byl do
končen v roce 1985, prošel v letech 
2012–2015 rozsáhlou rekonstrukcí. 
Spočívala v kompletní opravě inže
nýrských sítí a výměně technologic
kých celků za nejmodernější přístroje 
v oblasti hromadného a ústavního 
stravování. Pomocí těchto technologií 
je tým pracovníků stravovacího pro
vozu schopen připravit pacientům 

Nově zrekonstruovaný provoz kuchyně 
Městské nemocnice v Litoměřicích

Zaměstnanecká strava je distribuována 
v jídelně v budově ředitelství

i personálu stravu na nejvyšší úrovni. 
Strava pro pacienty je připravována 
podle schváleného dietního systému 
a na jednotlivá oddělení nemocnice 
transportována tabletovým systé
mem. Nadstandardní stravování je 
pacientům umožněno v rámci nad
standardních služeb a je realizováno 
formou výběru z nabídky více pokr
mů. Spokojenost pacientů se stra
vou je průběžně sledována týmem 
nutričních terapeutů a v pravidelných 
dotazníkových šetřeních. K požadav
kům pacientů je přistupováno indivi
duálně, vždy s ohledem na zdravotní 
stav a na lékařem předepsaná dietní 
opatření. Zaměstnanecká strava je 
distribuována na jídelně zaměstnan
ců v budově ředitelství. Zaměstnanci 
mají možnost výběru ze dvou druhů 
jídel. Pro zaměstnance s výživovým 
omezením (diabetes, celiakie apod.) 
je nabízena možnost objednání 

dietního stravování dle jejich potřeb. 
Stejně jako pacienti, i zaměstnanci 
mají možnost se pravidelně vyjadřo
vat ke kvalitě stravy, a to buď osobně 
přímo u vedení stravovacího provo
zu, v knize přání a stížností umístěné 
v jídelně zaměstnanců nebo v pra
videlných průzkumech spokojenosti, 
které v nemocnici probíhají.

Uherskohradišťská nemocnice 
má každý rok celoroční projekt, rok 
2015 je Rokem výživy. „V rámci pro
jektu Rok výživy jsme se stravování 
z pohledu pacienta i zaměstnance 
nemocnice věnovali opravdu hod
ně. Na jaře jsme otevřeli lékařskou 
nutriční ambulanci pro pacienty, 
do konce roku chceme otevřít také 
nutriční ambulanci pro širokou ve
řejnost. Uspořádali jsme přednášku 
výživového poradce Petra Havlíčka, 
o kterou byl v Uherském Hradišti ob
rovský zájem, součástí projektu byly 
i benefiční akce jako Den pro rodinu 
či koncert, zpestřili jsme jídelníček 
pro kojící matky na šestinedělí, pořá
dáme pravidelně přednášky o výživě 
pro seniory a studenty,“ vyjmenoval 
část aktivit ředitel Uherskohradi
šťské nemocnice MUDr. Petr Sládek. 
Petr Havlíček také podpořil záměr 
nemocnice zavést nadstandardní 

Orchestr barev a chutí Nemocnice 
Česká Lípa

V rámci projektu Rok výživy uspořádala 
Uherskohradišťská nemocncie přednáš-

ku výživového poradce Petra Havlíčka
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příplatkovou stravu pro pacienty. „Ta
kovou věc rozhodně vítám. Pacient, 
když je doma, také si platí sám svoje 
jídlo. Nemocnice není hotel. A když 
chci mít lepší jídlo, příplatek je určitě 
na místě. Kdo nechce, ať se stravuje 
tím, co je, a nereptá. A kdo si připlatí, 
ať má něco lepšího.“ V rámci projektu 
Rok výživy se také Uherskohradišťská 
nemocnice domluvila na spoluprá
ci s šéfkuchařem nejvýše položené 
restaurace v Praze, Aureole, dlou
holetým kapitánem národního týmu 
kuchařů a cukrářů AKC ČR a také 
bývalým šéfkuchařem Pražského 
hradu a prezidenta ČR, Jiřím Králem. 
Stal se jakýmsi externím lektorem 
kuchařů v kuchyni Uherskohradišťské 
nemocnice. Jiří Král ještě nikdy ne
radil při “tvorbě” nemocniční stravy, 
a tak ho tahle myšlenka nadchla. “Já 
budu vlastně takový přespolní trenér 
nemocničních kuchařů, budeme 
zlepšovat to, co je, vymýšlet něco 
nového, lépe servírovat, zaměříme 
se na sezónní věci,” okomentoval 
spolupráci Jiří Král. V nemocnici již 
byl několikrát, podílel se na zlepšení 
receptur i servírování jídla. V sou
časné době se také podílí na tvorbě 
jídelníčku nadstandardní příplatkové 
stravy pro pacienty, kterou bude 
nemocnice nabízet od 1. 11. „Moc se 
u nás nevidí, že by vedení nemocni
ce chtělo udělat něco nadčasového, 

moderního. Je to pro mě výzva. 
Nejíte totiž jenom doma nebo v re
stauraci, ale dostanete se i do ne
mocnice. A tam vás většinou nečeká 
nic moc příjemného, tak aspoň to 
jídlo by vám mohlo zvednout nála
du,“ vysvětlil Jiří Král, proč se rozhodl 
nabídku přijmout.

Ústřední Vojenská nemocnice 
– Vojenská fakultní nemocnice 
Praha (ÚVN) má vlastní kuchyni, 
kde denně připravují pro pacienty na 
1 800 jídel (snídaně, obědy, večeře).
Příjem potravy tvoří důležitou sou
část léčebného procesu, proto věnu
je ÚVN významnou pozornost kvalitě 
surovin, složení i množství podávané 
stravy. Jídelní lístky sestavují nutriční 
terapeuti z oddělení léčebné výži
vy s ohledem na všeobecně platné 
zásady zdravé výživy a na aktuální 
zdravotní stav pacienta, zohledňují 
i individuální potřeby pacienta (např. 
vegetariánská strava, výběr jídel dle 
náboženských zvyklostí, úprava stra
vy při potravinových alergiích apod).
U všech pacientů, kteří patří k tzv. 
rizikovým (např. diabetici, pacienti 
LDN, pacienti s poruchou příjmu 
stravy), jsou vedeny pravidelné 
záznamy o tom, kolik toho pacient 
z podaného jídla snědl, a jsou sledo
vány také složky potravy (např. kolik 
bílkovin, sacharidů… pozřel). U ostat

ních „nerizikových“ pacientů personál 
sleduje průběžně příjem potravy. 
Pochopitelně sledujeme i vhodný 
pitný režim.  
Zajímá nás také, jak jsou pacienti se 
stravováním spokojeni. V anketě se 
každoročně dotazujeme na spokoje
nost pacientů s chutí, velikostí porcí, 
pestrostí stravy, množstvím ovoce 
a zeleniny, s teplotou podávané 
stravy, množstvím a druhem tekutin. 
Zajímá nás i hodnocení spokojenosti 
se způsobem podávání stravy nebo 
s dobou podávání. Spokojenost paci
entů se zvyšuje, ovšem je třeba si 
uvědomit, za nemocnice není restau
race. Ne vždy lze naplnit představy 
pacientů o chuti s (u některých diet 
např. nelze solit, kořenit, apod.). 
Na nadstandardních pokojích lze 
volit z výběru tří jídel, pokud ovšem 
nemá pacient stanoven dietní režim. 
Ke kvalitě stravy se pacienti vyjadřují 
také v rámci šetření Kvalita očima 
pacienta, které v ÚVN uskutečňuje 
pravidelně jednou za dva roky nezá
vislá společnost. ÚVN má také vlastní 
kuchyni pro zaměstnance, kteří na 
jídlo zde připravené nedají dopustit 
a považují stravu díky chuti i pestrosti 
za výrazný zaměstnanecký bonus.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nemocnic

V kuchyni ÚVN věnují významnou pozornost kvalitě surovin
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inhospital

Nové	endoskopy	špičkové	kvality
v	příbramské	nemocnici
Díky dotaci z regionálního operačního programu se v těchto týdnech dočkalo dalšího roz
šíření škály diagnostických metod i endoskopické centrum Interního oddělení ON Příbram. 
Bezbolestně a šetrně zde lékaři pacientům s jejich pomocí vyšetří zažívací trakt a provedou i 
některé léčebné zákroky. Jelikož se v tomto čísle magazínu HOSPITALin věnujeme stravová
ní, i tato tematika je velmi důležitá.

Endoskopické centrum příbramské 
nemocnice je akreditovaným praco
vištěm pro screening kolorektálního 
karcinomu. Česká republika patří 
ve výskytu rakoviny tlustého střeva 
a konečníku bohužel mezi země 
s nejvyšším výskytem. Primář Inter
ního oddělení MUDr. Ing. Filip 
Závada, Ph.D., v jehož rámci endo
skopické centrum pracuje, popisuje: 
„Pro pacienty je důležité vědět, že 
s novou technikou se v endoskopic
kém centru příbramské nemocnice 
budou provádět kolonoskopická 
vyšetření (vyšetření tlustého střeva 
a oblasti konečníku pomocí oheb-
ného endoskopu) v nejvyšší možné 
kvalitě. Kolonoskopie je v současné 
době rozhodující metodou včasného 
záchytu nádorového onemocnění 
tlustého střeva, střevních polypů či 
nespecifických střevních zánětů.“

Z prostředků regionálního operač
ního programu byly pořízeny tři 
nejmodernější kolonoskopy, které 
mají vysoké rozlišení a umožňují ob
jevit počínající nádory ve stadiu plné 
léčitelnosti. „Představte si, že rozdíl 
v kvalitě vypadá stejně, jako když sta
rou ruskou televizi vyměníme za full 

HD televizi s úhlopříčkou jeden metr,“ 
říká primář Závada. Čekací doby na 
kolonoskopické vyšetření jsou v ČR 
vzhledem k poptávce delší, příbram
ské centrum se však řadí k těm, kde 
je čekací doba nejkratší.

Nově přibudou ve vybavení endo
skopického centra i špičkové endo-
skopické přístroje pro vyšetření jícnu 
a žaludku. S jejich přispěním dosáh
nou lékaři vyššího záchytu častých 
stádií nádorů žaludku. „Těch nám, 
bohužel, v poslední době přibývá 
stále více i u pacientů pod 40 let 
věku. Nové endoskopy nám umožní 
lepší zobrazení chorob jícnu, zejmé
na u nemocných s refluxní chorobou 
jícnu a jejími komplikacemi. Speciální 
endoskop dokonce umožní i pro
vádění drobných operací a efektivní 
zástavu krvácení při vředové choro
bě,“ dodává Závada.

Endoskopická vyšetření jsou vysoce 
šetrná k pacientovi a není nutné při 
nich chirurgicky otevírat vyšetřované 
orgány. Jejich provedení je bezpečné 
a především velmi přínosné, často 

život zachraňující. Primář Závada 
uklidňuje ty, kteří se vyšetření mohou 
obávat: „Pro minimalizaci nepříjem
ných pocitů pacienta při zavádění 
endoskopu ústy či v průběhu vyšet
ření můžeme podat tlumivé léky. Než 
jejich účinek odezní, budeme moci 
s novými monitory sledovat životní 
funkce našich pacientů po vyšetření,“ 

Jako druzí ve Středočeském kraji 
budou mít lékaři endoskopické
ho centra nově k dispozici přístroj 
pro endoskopickou ultrasonografii 
(ultrazvukové vyšetření prováděné 
endoskopicky). „To je jeden z nejslo
žitějších endoskopických systémů 
a jeho uvedení do praxe ušetří našim 
pacientům zdlouhavé cestování do 
pražských nemocnic,“ říká primář 
Závada a pokračuje: „Endoskopická 
ultrasonografie je kombinace ultra
zvukového a endoskopického vy
šetření, kdy z bezprostřední blízkosti 
můžeme zobrazovat orgány dutiny 
břišní a nacházet v nich ložiska, 
z nichž některá mohou být nádoro
vého původu. Z těchto ložisek, která 
často nepůsobí pacientovi žádné 

zjevné obtíže, můžeme odebrat 
bioptické vzorky a při včas stanovené 
diagnóze podstatně zlepšit vyhlídky 
našich pacientů.“

Nově v centru přibude i kvalitní ul
trazvukový přístroj pro běžné použití, 
kde podobně jako v kolonoskopii 
lékaři „uvidí více“.

„V zásadě lze říci, že po dovybave
ní novou technikou bude úroveň 
našeho endoskopického centra plně 
srovnatelná s velkými nemocnice
mi v Praze a mnohdy je i předčí. 
Všechny zájemce z řad našich kolegů 
proto srdečně zveme k návštěvě 
a rádi jim možnosti našeho pracoviš
tě předvedeme. Pacientům bych rád 
potom vzkázal  Nebojte se endo
skopie a svěřte se odborníkům včas. 
V příbramské nemocnici najdete 
v tomto oboru tu nejlepší možnou 
péči,“ uzavírá doktor Závada.

Text: redakce
Foto: archiv
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Konference KBM 2015
   – Čí je odpovědnost? 
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 proběhl v Praze již 
XI. ročník Mezinárodní Konference bez-
pečnostního managementu. Mediálním 
partnerem se stal i HOSPITALin. Leitmoti
vem konference byla otázka odpovědnosti 
za bezpečnost, která je zájmem jak pro
středí soukromého, tak veřejného. Téma
ticky byla konference zaměřena na oblast 
ochrany veřejných prostor, kde je právě tato 
sdílená odpovědnost nejlépe popsatelná. 

Hlavním zahraničním řečníkem byl 
bývalý armádní velitel Dakar Eilat 
z izraelského International Institute 
for CounterTerrorism. V úvodním 
panelu věnovanému ochraně veřej
ných prostor proti extrémnímu násilí 
rozebral specifika teroristických hro
zeb. Zástupce Ministerstva vnitra ČR 
Benedikt Vangeli ve svém příspěvku 
zdůraznil, že hrozby jsou především 
na úrovni strachu a opatření by měla 
být volena adekvátně k realitě české
ho kontextu. 
Velmi diskutovanou oblastí byl vývoj 
bezpečnostních technologií. To je 
diskutovaným tématem u techno
logie Face recognition, kdy je díky 
biometrickým systémům možné roz
poznávat tváře, které jsou v databázi. 
Dalším aktuálním trendem jsou dro
ny. V bezpečnosti mohou mnohdy 
nahradit i venkovní ostrahu. Hlavním 
tématem v oblasti kyberbezpečnosti 
byla ochrana digitálních dat na všech 
úrovních. Produkt manažerka spo

lečnosti Cryptelo Martina Hlaváčová 
Hupková názorně ukázala, že firmu 
lze kompromitovat nejen na základě 
firemních dat, ale i na základě běžně 
dostupných osobních dat jejích za
městnanců. 
Jedním z nejdůležitějších témat kon
ference byla oblast bezpečnostního 
managementu, jejíž diskuzí provázel 
předseda České komory ASIS Inter
national Jaromír Průša. 
V panelu, ve kterém mimo jiné vy
stoupil i zástupce Policejní akademie 
Oldřich Krulík, se řešila otázka role 
státu v zajištění bezpečnosti ve veřej
ných prostorách. „Zatímco v USA 
se k této problematice staví velmi 
otevřeně, Evropa se na uvolňování 
pro soukromý sektor tváří opatrně 
a hledá vyvážený model, který by 
fungoval,“ okomentoval situaci ředitel 
společnosti M2C Matěj Bárta. 
Účastníci konference mohli též 
zhlédnout prezentace specialistů na 
krizovou komunikaci. Dagmar Krau

sová ze společnosti Ahold a.s. a Petr 
Brichcín ze Soft Targets Protection 
Instite, z.ú., nadchli publikum svými 
prezentacemi a lekcemi ze své praxe. 
Konference byla spojena s vyhláše
ním cen České komory ASIS Interna
tional za rok 2015 v následujících ka
tegoriích. 
Cenu Bezpečnostní projekt 2015 
získal projekt PREVENCE AKTIVNÍHO 
ÚTOČNÍKA VE ŠKOLÁCH, ODDĚLENÍ 
TISKU A PREVENCE, KRAJSKÉ ŘEDI
TELSTVÍ POLICIE HL. M. PRAHY 
Cenu Diplomová práce roku 2015 
získal Bc. JAKUB PEKAŘ, DiS., VY
SOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRA
ZE za práci s názvem: ZAJIŠTĚNÍ 
MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ PŘED 
PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Cenu Bezpeč
nostní manažer roku 2015 získal GUY 
GENOVESE, PCI DIRECTOR OF COR
PORATE SECURITY Rádia svobodná 
Evropa/Rádia svoboda.

Text: redakce
Foto: archiv

www.ptc.cz

RAKOVINA 
PROSTATY
PROTONOVÁ LÉČBA

Ke stažení ZDARMA na 
www.protonman.cz

Pravdivý příběh pacienta a zároveň lékaře, kterému diagnostikovali 
rakovinu prostaty. Autor klade provokativní otázky, srovnává léčebné 

metody a dokazuje jedinečnost protonové terapie.

Doporučujeme knihu Protonoví bojovníci

Volejte: 222 999 000 Pište: pacient@ptc.cz
Léčbu v Protonovém centru v Praze 

hradí zaměstnanecké pojišťovny.

• 97% úspěšnost oproti běžné léčbě
• Dokonale přesný paprsek zasahuje pouze nádor, léčba je šetrná ke zdravé tkáni

• Během terapie i po ní si můžete užívat normální život
• Zvyšuje šanci na zachování potence ve srovnání s běžnou léčbou
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Doktor Pomahač:
Zákroky	ve	mně	budí	respekt
MUDr. Bohdan Pomahač patří mezi světovou lékařskou špičku. Povedlo se mu jako 
prvnímu v USA úspěšně transplantovat obličej, a to hned několikrát. Plánů do budoucna 
je mnoho: doktor Pomahač věří, že se brzy podaří nalézt vhodného pacienta pro 
transplantaci dolních končetin.

Jaké jsou teď v USA největší 
trendy v otázce plastické chirur-
gie?
To je asi příliš široká otázka. Obec
ně se hodně mluví o regeneračních 
metodách, injekcích tukových kon
centrátů, sofistikovaných lalokových 
mikrochirurgických procedurách. 
V každé části plastické chirurgie na
jdete něco, co je momentálně trend.

Jak je na tom ve srovnání s USA 
Česká republika? Ať už v plastic-
ké nebo v rekonstrukční 
chirurgii.
Nejsem schopen toto úplně posou
dit. V Čechách jsem nikdy nepraco
val. 

Vaše operace byly často velmi 
medializované. Může i tako-
vý profesionál jako vy dostat 
strach?
Pokud myslíte z neúspěchu, tak to 
nemám. Přistupuji ke každé unikátní 
operaci jako k experimentální medi
cíně; samozřejmě, že kalkulujeme vše 
tak, aby pravděpodobnost úspěchu 
byla co největší, ale na druhou stra
nu, neúspěch by byl součástí procesu 
nabývání nových zkušeností.

Kolik je v současnosti pacientů 
na čekací listině u končetin nebo 
obličeje?
Jeden, hledáme další.

Transplantací obličeje úspěšně 
proběhlo sedm. Jste s pacienty 
v kontaktu?
Pravidelně. Každý z nich se alespoň 
jednou za rok dostaví k nám na kli
niku, zbytek roku jsou monitorovaní 
lokálně. Zhruba co 6 týdnů mají krev
ní odběr a výsledky jsou nám zaslány 
k posouzení a léčebným modifikacím.

Jak se později s pacientem pra-
cuje, aby svou „novou podobu“ 
přijal?
Zatím to nebyl problém, zejména 
proto, že jsme vybrali pacienty s tak 
zoufalou obličejovou deformitou, 
že v podstatě všechno bylo lepší. 
Možná v budoucnu se to změní, 
ale zatím to opravdu přichází samo 
a spontánně.

Jste úspěšný lékař, jaký jste ale 
vy sám pacient?
Pacientem jsem naštěstí od 4. třídy 
základní školy nebyl. Člověk je samo
zřejmě poznamenán tím, že pracuje 

ve velkém centru. Viděl jsem komp
likace už prakticky jakékoliv operace. 
Zákroky ve mně budí respekt.

Sledujete ze zámoří vývoj české-
ho zdravotnictví?
Po pravdě řečeno příliš ne. Sleduji ale 
politickou situaci.

Považujete za možné, že budou 
chirurgové v budoucnu pacien-
tům přišívat speciálně vypěsto-
vané orgány, ne ty od mrtvých 
dárců?
Doufejme, ale jak se tam dostaneme, 
to mi zatím není jasné. V dohledné 
době dvaceti let se to asi nestane.

Jak pokročily možnosti 
a plány u transplantace 
dolních končetin?
Transplantace dolních končetin 
jsou technicky jednodušší než ruce. 
Kontroverze jsou ale silnější, protože 
protézy fungují dobře. Snažíme se 
najít toho nejlepšího pacienta, ale 
zatím se to nepodařilo.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

Bohdan Pomahač se narodil 8. března 1971 v Ostravě. 
Pracuje jako plastický chirurg. Proslavil se, když vedl tým 
provádějící první úplnou transplantaci obličeje ve Spoje
ných státech amerických, která byla zároveň celosvětově 
teprve třetí.

Narodil se v rodině chemického inženýra a učitelky. Své 
dětství strávil v Ostravě v Československu v třípokojovém 
bytě, ale víkendy trávila rodina v Morávce v Moravsko
slezských Beskydech. Jako mladík byl nadšeným a po
měrně úspěšným šachistou.

Po ukončení střední školy šel studovat Lékařskou fakultu 
Palackého univerzity v Olomouci. Už během studia byl 
na stáži v Bostonu v Massachusetts, kam se také hned po 
absolvování univerzity vydal pracovat a kde nastoupil do 
nemocnice Brigham and Women‘s Hospital.

V roce 2012 mu Česká transplantační nadace udělila 
cenu za rozvoj transplantační medicíny. V roce 2014 
převzal od Nadačního fondu Neuron na podporu vědy 
Cena Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína.
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     Snažíme se předcházet
   zraněním hlavně z tréninku,
	 	 říká	klubový	lékař	Slavie
	 i	národního	týmu
I když sám dělal závodně atletiku, vzhledem k tomu, že jeho otec je dlouholetým lékařem 
fotbalové reprezentace, našel si také cestu k fotbalu. MUDr. Petr Krejčí ml. už sedmou 
sezonu vede čtyřčlenný tým lékařů fotbalové Slavie. A dokonce už navázal i na svého otce, 
protože rok a půl působí i u reprezentace. „Pracovat u národního týmu a ve Slavii je pro 
mě velká čest a prestiž,“ říká v rozhovoru Petr Krejčí ml., jehož domovskou nemocnicí je ta 
Ústřední vojenská ve Střešovicích.

Ve Slavii působíte už sedmou se-
zonou, jaký máte vztah k fotbalu 
a ke klubu?
Fotbal mám rád, ostatně snad jako 
každý chlap. Sám jsem dělal do 25 
let závodně atletiku, vím, co to zna
mená vrcholově sportovat. Kopanou 
hraji od dětství pro radost, jako záli
bu a odreagování a fandím těm, kteří 
ho hrají profesionálně. Za sedm let 
ve Slavii jsem si si ke klubu vybudoval 
velmi kladný vztah, už je to srdeční 
záležitost.“

Liší se hodně práce pro klub 
a pro národní tým?
U reprezentace jsem rok a půl, takže 
ještě nebylo tolik času na porovnává
ní. Být lékařem u národního mužstva 
je spíše veliká prestiž a pro mě veliká 
čest. Stejně je tomu ale i při působe
ní ve Slavii. U reprezentace se člověk 
musí rychle rozhodnout, jestli bude
me sportovce léčit nebo povoláme 
někoho jiného. V klubu pečujeme 
o hráče od začátku do konce, než ho 
předáme zpět do plné fyzické zátě
že. To je hlavní medicínský rozdíl.

Vaše hlavní pracoviště je na 
ortopedické klinice Ústřední 
vojenské nemocnice ve Střešo-
vicích. Jak funguje spolupráce 
s klubem?
Není to o tom, že jsem jen jeden klu
bový lékař, ale jsme celý tým lékařů 
Slavie. Ten je složený ze dvou orto
pedů, intenzivisty a primáře reha
bilitace, což pokrývá celé spektrum 
péče o vrcholové sportovce a zá
roveň využíváme veškeré vybavení 
a zázemí Ústřední vojenské nemoc
nice, která je vybavena na špičkové 
evropské úrovni. A to jak po stránce 
odborníků, tak po stránce vybavení. 
Samozřejmě se snažíme, aby díky 
spolupráci s nemocnicí byli spor
tovce ošetřeni co nejlépe a zároveň 
i nejdříve.

Jelikož pracujete i v nemocnici, 
tak můžete dobře porovnávat. 
Čím je tedy práce sportovního 
klubového lékaře specifi cká?
Práce s vrcholovým sportovcem je 
rozdílná oproti péči o normální po
pulaci v tom, že sportovec potřebuje 

být co nejrychleji zpět v plné fyzic
ké aktivitě. Takže doporučení typu 
klidový režim nebo šest týdnů fi xace 
zde neplatí. Snažíme se maximál
ně využít a maximálně zkrátit dobu 
léčby, což někdy není prostě mož
né a není to úplně dobře vnímáno 
hráčem i realizačním týmem. Byť se 
jedná o vrcholového sportce, tak je 
to pořád jenom člověk jako většina 
ostatních a některé hojivé procesy 
nejsme schopni urychlit. V současné 
technologizované medicíně je kladen 
veliký důraz na rychlé využití veške
rých zobrazovacích metod, což se 
snažíme našim hráčům v součinnosti 
s ÚVN ve Střešovicích včas zařídit.

Zranění ve sportu jsou dost 
specifi cká, máte v klubu ucele-
né preventivní programy, jak se 
vyhnout těm nejčastějším?
Naše nejoblíbenější zranění jsou 
ta, která se nestanou (úsměv). Na 
druhou stranu poraněním ze zápasů 
nelze účinně předcházet. Naším cí
lem je předcházet zraněním zejména 
z tréninků, což jsou nejčastěji svalová 

zranění. A to hlavně v součinnosti 
s kondičním trenérem, fyzioterape
utem a týmovými maséry, aby byli 
hráči řádně připraveni na tréninko
vou zátěž.

Ve Slavii jste už sedmou sezonu. 
Máte v klubu nějaký systém, 
kam lze zadávat hráčovu cel-
kovou zdravotní dokumentaci, 
která je pro vás patrně velice 
důležitá?
Vzhledem k tomu, že jsme všichni 
lékaři z ÚVN, tak máme jednotný 
počítačový systém, ve kterém máme 
uložena veškerá data našich hráčů 
(vstupní prohlídka, zátěžové testy, 
laboratoře, zprávy o úrazech, even
tuálně vyšetření ostatními specialisty). 
Veškerou dokumentaci mají hráči 
v kabině u oddílového fyzioterapeu
ta, kde je rozepsaná péče, postup při 
zranění a předpokládaná délka léčby. 
Stále však platí, že hráči jsou pacien

ti. Informování klubu a realizačního 
týmu tak podléhá lékařskému tajem
ství, takže veškeré informace směrem 
do klubu podáváme s hráčovým 
souhlasem.

Hovořil jste o tom, jakým zra-
něním předcházet, ale když už 
k němu dojde, co hráče všechno 
čeká?
Samozřejmě pokud už dojde ke 
zranění hráče Atýmu, tak přichází 
vyšetření v nemocnici, kde se prove
dou veškeré zobrazovací a doplňu
jící vyšetření a dojde k zhodnocení 
charakteru úrazu. Ve fotbale se jedná 
nejčastěji o distorzi hlezna a eventu
álně kolenního kloubu. V závislosti na 
výsledku zabrozavacího a klinického 
vyšetření navrhneme další postup. 
K těmto vyšetřením musí dojít ideál
ně v den zápasu, respektive zranění, 
nebo nejpozději den po něm. Pokud 
se jedná o tak závažné poranění, že 

je nutná operace, snažíme se zraně
ného sportovce dostat co nejdříve 
na operační sál a pokud se jedná 
o poranění, při kterém budeme 
postupovat konzervativně, tak maxi
málně využíváme našeho rehabilitač
ního oddělení ÚVN ve Střešovicích, 
které vede primář Říha, jenž je také 
součástí realizačního týmu. Ve chvíli, 
kdy je hráč schopen se zapojit do 
rehabilitace v klubu, tak ho vracíme 
do péče oddílového fyzioterapeu
ta a masérů. Když je hráč schopen 
zahájit fyzickou přípravu, ujímá se ho 
kondiční trenér, který s ním pracuje 
do doby, než hráč získá zpět fyzickou 
kondici a může se vrátit do tréninku 
s mužstvem. V případě operace na 
pohybovém aparátu využíváme co 
nejdéle lůžkové rehabilitace a pří
padně i rehabilitační ústav Slapy.

Aktuálně je podzim, připravujete 
se speciálně na podzimní či jarní 
chřipková období, kdy nemoci 
mohou vyřadit téměř celý kádr?
Je to vždycky po domluvě s trenérem 
a samotnými hráči, ale v posled
ních sedmi letech jsme na očkování 
proti chřipce nepřistoupili vzhledem 
k tomu, že všechny infekce hor
ních cest dýchacích nebyly klasická 
chřipka, ale pouze běžné nachla
zení. Prevenci podzimních a jarních 
nachlazení vedeme spíše ve formě 
vitamínové prevence.

Jak je na tom Slavie, co se zraně-
ní týče, v porovnání s ostatními 
kluby? Vedete si takovou statis-
tiku?
Samozřejmě si děláme statistiky úra
zovosti za každý půlrok, které porov
náváme s odbornou literaturou. Čísla 
nám vycházejí poměrně podobná 
jako v evropských a celosvětových 
klubech. Dá se říct, že frekvence 
úrazů u Atýmu Slavie se shoduje 
s frekvencí úrazů u světových klubů.

Text: Michal Býček
Foto: archiv Petra Krejčího
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Nejen zahradnice z vesničky Osme
nia pracují na nově vybudovaných 
zahradách, kde dodržují principy 
organického pěstování. Kromě jed
noho dne týdně povinně stráveného 
prací na společné zahradě začínají 
organicky pěstovat zeleninu i doma. 
„Většina z nás má malou zahrádku 

i za domem. Po školení o organic
kém zahradničení, které pro nás 
zorganizovala Charita ČR, dokážeme 
připravit vlastní bio hnojivo a pěsto
vat ovoce a zeleninu bez chemických 
postřiků a hnojiv. Je to levnější a také 
zdravější,“ říká dvaapadesátiletá 
Editha Bayarong.

Paní Edith patří ke 228 pěstitelům 
a zahradnicím či zahradníkům, které 
Charita ČR společně s místní Asociací 
Amazing Grace a Centrem sociál
ních služeb Diecéze Calbayog na 
Filipínách podporuje. Konkrétně ve 
vesnicích Sawa, Iba, Cogon, Buena 
Vista, Pananawan, Osmenia a New 

Charita ČR:
Na Samaru se rýže a zelenina
pěstují organicky
V sedmi vesnicích na filipínském ostrově Samar zasažených tajfunem Hayian v listopadu 
2013 se pomalu staví na vlastní nohy. Místní drobní pěstitelé a zahradnice se naučili používat 
principy organického zemědělství, a postupně tak mohou zvyšovat produkci a tím i rodinné 
příjmy. 

informace San Augustine získali od roku 2014 
sedm traktorů, deset zařízení pro 
čluny s nízkým ponorem, patnáct dr
tiček, osm filipínských vodních buvolů 
zvaných Carabao, 40 pleček, 600 
kachen, potřebné nářadí, 160 pytlů 
rýže určené pro sadbu a sazenice 
místních druhů ovoce jako guavano, 
žakie, lansones či durian. Současně 
se účastnili školení o metodách udr
žitelného a organického zemědělství.

Charitou představované metody 
spočívají v pěstování plodin s různou 
vegetační dobou, díky čemuž mohou 
farmáři sklízet úrodu během celého 
roku, a dále v pěstování obchodně 
zajímavých plodin a v chovu drobné
ho zvířectva. Vše si mohou zemědělci 
vyzkoušet na cvičných minifarmách. 
Do září 2015 vznikly čtyři takové 
farmy ve vesnicích Sawa, Iba, Cogon 
a Buena Vista. Například v Sawě 

vysadili okru, která nepotřebuje příliš 
zalévat, dobře snáší období sucha 
a poslouží všem k denní obživě.
Ve třech dalších, tedy ve vesnicích 
New San Augustin, Osmenia a Panan
awan se zemědělci rozhodli zřídit 
raději společné zeleninové zahrady, 
o které starostlivě a s láskou pečuje 
49 zahradnic i zahradníků včetně 
paní Edith.

Charita ČR i jim zajistila základní za
hradnické nářadí a semena a uspořá
dala pro ně potřebná školení o orga
nickém pěstování zeleniny.

Předpokladem trvalého zajištění 
organického pěstování je naučit se 
správně používat a především vyrá
bět vlastní bio hnojivo. Ve vesnicích 
proto vznikly vermikomposty, tedy 
komposty, kde se k rozkladu organic
kého materiálu používají žížaly.

Asociaci Amazing Grace se zdařilo 
na podzim 2015 prodávat vůbec prv
ní organicky vypěstované plodiny sa
marských farmářů. Jednalo se o růz
né druhy zeleniny, koření nebo vejce. 
Asociace mohla následně pořídit 
několik dalších hospodářských zvířat, 
konkrétně čtyři kozy, 17 kachen, dvě 
divoká prasata a deset kuřat.

Produkce se na rýžových polích 
i v zahradách na ostrově Samar 
zvyšuje a produkce všech pěstitelů 
začíná být v regionu čím dál zná
mější. Charita ČR plánuje společně 
s místními partnery nadále pokra
čovat v podpoře nadšených filipín
ských pěstitelů, a to do doby, než 
budou drobní pěstitelé a zahradníci 
soběstační.

Text: Jitka Kozubková
Foto: archiv Charity ČR
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Galerie TCM

Oliver Šteindler:
Čínská	medicína	mě	očarovala

V našem seriálu Galerie Tradiční čínské medicíny představujeme další osobnost. Oliver 
Šteindler je světoběžník, který si zamiloval Čínu – a s ní také Tradiční čínskou medicínu. 
V této fascinující zemi žije, studuje a věří, že i v České republice opadne nedůvěra v TCM 
a lidé ji budou čím dál více využívat tam, kde ta západní nefunguje.

Čína není zrovna „in“. Co na vaše 
rozhodnutí studovat tady říkají vaši 
přátelé, rodina...?
Pro některé je „in” Amerika, pro mě to je 
Asie. Svět se mění a my s ním. Čína roz
hodně není pro padavky a slabé nátury. 
Jak se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí”. 
A o pekingském smogu to platí dvojná
sob. Někteří přátelé při slově Čína kroutí 
hlavou, známí zase ze mě dolují politic
ké názory. Naštěstí ať už jsme kdekoli, 
máma mě a mou sestru vždy podpoří 
a mentálně podrží, i když sledovat dění 
z druhé strany země pro ni musí být veli
ce těžké.

Co máme podle vás s Čínou společ-
né?
Při této otázce mě napadá vše ostatní, 
co přesně nemáme s Čínou společné. 
Nejspolečnější mi přijde nově otevřená 
letecká linka Praha – Peking. 

A v čem jsou naopak největší roz-
díly? Jistě jich je hodně, ale je něco, 
co vás jako člověka z malé evropské 
země stále zaráží?
Po pravdě řečeno, Čína mě zaráží skoro 
každý den. Je velice osobitá a pozo
ruhodnosti najdete skoro na každém 
kroku. Ať už to je chlapík, co se přesně 
před přistáním letadla začne holicím 
strojkem holit, paní srkající pivo brčkem 
z pytlíku nebo luxusní auto potištěné 
růžovou barvou s obrázkem Hello Kitty. 
Zkrátka v mase 1,3 miliardy obyvatel 
najdete plno extrémů. Obzvlášť pokud si 
to porovnáte s naší poklidnou desetimili
onovou zemí. 

Přihlásil jste se na Akademii čínské 
medicíny. Změnilo toto studium váš 
pohled na medicínu obecně?
Samozřejmě, čínská medicína se svou 
tradicí bezmála přes 3000 let mě do
slova očarovala. Během studia začnete 
s běžnou anatomií, poté se začnete učit 
365 základních akupunkturních bodů 
a skončíte s dalšími čínskými metodami 
a teoriemi, které se zdají na první pohled 
zvláštní, ale ve výsledku jsou jedna 
s druhou provázány. Ostatně stejně 
tak jako celá teorie Ying a Yang, která 
se snaží chápat mikrokosmos lidského 
zdraví v závislosti vnějšího makrokosmu 
přírody a vnějšího okolí. Zkrátka svou 

komplikovaností, jazykem a znaky vám 
Tradiční čínská medicína zamotá hlavu. 
Nicméně i přes obtížnosti během studia, 
můj pohled na medicínu je jednoznačný, 
v případech, s kterými si občas „tradič
ní západní“ medicína neví rady, čínská 
medicína může pomoci. 

Tradiční čínská medicína v součas-
nosti přichází do České republiky. 
Sledujete tento vývoj? Myslíte, že je 
možné, aby se u nás uchytila?
V poslední době jsem dokončoval dvě 
školy a vývoj TCM v Čechách jsem pozo
roval z povzdálí. Úspěšně jsem dokončil 
bakalářská studia se zaměřením na 

čínský trh a přitom jsem byl certifi kován 
světovou zdravotnickou organizací jako 
doktor Tradiční čínské medicíny. Byla to 
fuška, ale ihned po dokončení studia mě 
přizvala World Federation of Chinese 
Medicine Societies (WFCMS), ve které 
jsem momentálně členem.
Věřím, že v Čechách lidé nabydou důvě
ru k čínské medicíně a samozřejmě, že 
se objeví i více kvalifi kovaných doktorů 
Tradiční čínské medicíny. 

Češi jsou stále velmi často skeptičtí 
vůči této medicíně a považují ji za 
nedůvěryhodnou. Jak je na tom ale 
v Číně? Jaké zde má místo v souvis-
losti s medicínou „západní“?
Jako pacient mohu říci, ze můj chronický 
zánět dutin odezněl po deseti sezeních 

akupunktury. Věřím, že pokud tato me
toda fungovala na mně, může pomoci 
i jiným. Samozřejmě mladší čínská gene
race je více otevřená novým metodám. 
Stejně jako v „západní medicíně”, tak 
i v té čínské se najdou doktoři, kteří vklá
dají celé srdce do svého řemesla a snaží 
se pacientovi pomoci, a také ti, kteří vám 
za sezení naúčtují vysokou cenu a pře
depíšou léky nasmlouvané zdravotnic
kou fi rmou. 

Změnila Čína váš pohled na život? 
Vnímáte teď věci jinak?
Čína mění nejen váš pohled na život, ale 
i váš životní styl. Naučil jsem se pít hor
kou vodu během dne, konfucianismus 
vám nasadí brouka do hlavy a meditací 
si zklidníte mysl a odbouráte stres. 

Chtěl byste v Číně zůstat?
Momentálně studuji magisterské studium 
na prestižní Pekingské univerzitě, které 
potrvá po dobu dalších dvou let. Zdali
pak budu v Číně zůstávat, to ponechám 
osudu, čínským hvězdám a pandě.

Jak je v Číně vnímaná Česká republi-
ka, pokud vůbec nějak?
Velice pozitivně. Číňané mají povědo
mí o České republice jak z historie, tak 
z nedávných fi lmů, které se odehrávaly 
v Praze. Samozřejmě znají ještě další 
české celebrity, jako je například Dobrý 
voják Švejk nebo krteček, který si ne
dávno v čínské televizi našel kamarádku 
pandu.
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Náchod má hezkou, až literární 
historii, je to krásné město – jak 
je na tom nemocnice?
Nemocnice je před důležitým kro
kem, kterým je rozšíření, rekonstruk
ce. Je to zásadní věc. Náchodská 
nemocnice je v majetku Králové
hradeckého kraje. Jako starosta 
Náchoda jsem byl vybrán, abych byl 
svědkem rekonstrukce ve výši zhruba 
jedné miliardy korun. Její úspěch si 
přeji nejen já, ale také lékaři, zdravot
ní personál i pacienti. Velmi dlouhou 
dobu se do náchodské nemocni
ce neinvestovala ani koruna, to je 
potřeba změnit.  Je opravdu nutné, 

aby ve třetím největším městě v kraji 
byla nemocnice, která bude splňovat 
standardy 21. století.

Byl jste někdy hospitalizovaným 
pacientem v Oblastní nemocnici 
Náchod?
Jsou to tři měsíce. Ležel jsem na 
jednotce intenzivní péče neurochi
rurgického oddělení s velmi vážným 
zdravotním problémem. Okamžitě 
jsem byl transportován do Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové, kde mě 
úspěšně odoperovali. Musím říci, že 
lékaři a zdravotní sestry v Náchodě i 
v Hradci Králové mi zachránili život. 
Jsem jim za to nesmírně vděčný.

Působil jste řadu let v Číně. Jaký 
je váš názor a případné zkuše-
nosti, týkající se Tradiční čínské 
medicíny?
V současné době jezdím do Číny 
velmi sporadicky, čas už mi to tolik 
nedovoluje, což je mi moc líto. Čínu 
mám moc rád, mým tajným přáním 
je, abych se tam zase vrátil a třeba 
tam i dožil. TCM samozřejmě ne
můžeme ignorovat. Je to druhý pól 
té tradiční, západní medicíny, jen 
s tím rozdílem, že TCM má delší a 
větší historii. Je propracovanější, ale 
pro nás Evropany trošku neznámá a 

exotická. Co je neznámé, toho se bo
jíme. Už moje babička říkala: „Čeho 
se bojíš, to si musíš osahat, pak se 
přestaneš bát.“ Já při každé návštěvě 
Číny TCM využívám. Jako bývalý ho
kejista mám problémy s páteří a TCM 
mi moc pomáhá, není to jen otázka 
medikamentů, ale třeba akupunktury 
nebo akupresury.

Náchod má velké možnosti přes-
hraniční spolupráce. Týká se i 
zdravotnictví? Například záchra-
nek, lékařské péče a třeba lázní?
Nám se podařil, dovolím si tvrdit, 
majstrštyk na celé sedmisetkilomet
rové hranici mezi Polskem a Českou 
republikou. Založili jsme Evropské 
město Náchod–KudowaZdrój. Ten 
majstrštyk spočívá v tom, že máme 
připravenou plánovací strategii na 
nové plánovací období do roku 2020 
s tím, že jsme připraveni konkrétními 
hmatatelnými studiemi rozšiřovat 
spolupráci mezi našimi městy. Musím 
říci, že nám to celá řada měst závidí, 
ať už na polské nebo na české stra
ně. V České republice máme velmi 
dostupné zdravotnictví, ale přejede
te hranici, což je z Náchoda asi za 
dvě minuty, a v Polsku je to docela 
problém. Například v dostupnosti, 
čekacích lhůtách na běžná vyšetření... 

Galerie TCM

Jan Birke: TCM	je	propracovanější,
         jen neznámá
Starosta Náchoda Jan Birke si uvědomuje, jak moc je pro české zdravotnictví důležitá přes
hraniční spolupráce, a proto je jedním z iniciátorů partnerství Náchoda s polským městem 
KudowaZdrój. Dívá se ale ještě dál, zejména do Číny, kterou má dlouhá léta velmi rád.

V Polsku je běžné, že s ortopedickým 
problémem čekáte na rentgen třeba 
dva týdny. V tomto tedy už  běž
ně mezi náchodskou nemocnicí a 
polskými městy spolupráce probíhá, 
a to tak, že my pomáháme financo
vat kurzy pro lékaře, pro zdravotní 
personál, aby pacientům rozuměli, 
máme k dispozici ceníky, jelikož 
Poláci musí všechno hradit hotově, 
distribuujeme je, lidé vědí, kolik v 
náchodské nemocnici stojí jednotlivé 
úkony. Jsme sousedi, bariéry jsou 
pryč a my počítáme s velmi rozší
řenou možností zdravotní péče pro 
polské občany.

Aktuální je otázka bezpečnosti, 
máte připraveny základní mode-
ly zdravotnického zabezpečení 
pro případ přijímání migrantů, 
ale i třeba nečekaných epidemií, 
nebo ochrany objektů, budov a 
podobně?

Já mohu mluvit pouze a jen za sebe, 
tj. jako starosta města. My máme 
bezpečnostní štáby, spolupracujeme 
s dalšími obcemi a městy, myslím, že 
jsme velmi dobře připraveni. Máme 
za sebou velmi rozsáhlé úspěšné cvi
čení, tzv. blackout. Já vždycky říkám, 
že každý má dělat to, čemu rozumí, 
to znamená, že v tuto chvíli by vám 
na tuto otázku lépe odpověděl hejt
man Královéhradeckého kraje nebo 
krajský radní pro zdravotnictví. 

Myslíte, že může pozitivně 
ovlivnit úroveň zdravotnictví v 
menších městech a lokalitách 
Asociace krajů?
Bezesporu. Asociace krajů je hybnou 
silou, která ovlivňuje velmi mnoho. 
Všichni hejtmané  řídí strukturu, 
rytmus, styl a způsob toho, jakým 
způsobem budou reagovat na 
hrozby, které dnes existují. Kraje 
blíže k hranici, zejména na jihu, se s 

migrační vlnou budou muset utkat, 
ale je to otázka celé České republiky 
a Asociace krajů v tom hraje zcela 
zásadní roli. Oni a starostové měst 
jsou v první linii.

Budete kandidovat na pozici 
hejtmana Královéhradeckého 
kraje?
V tuto chvíli je to více než jisté. Budu 
kandidovat na hejtmana, jelikož stá
vající hejtman Lubomír Franc ozná
mil, že již kandidovat nebude. Takže 
ano, budu kandidovat za ČSSD. V 
tuto chvíli probíhají nominace jed
notlivých okresů, novináři říkají, že je 
to formalita, já to netvrdím.  Chci se 
podívat do očí svým voličům i svým 
spolustraníkům a říci jim, jakou mám 
představu, kam chci kraj vést, jaké 
mám priority a tak dále.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv
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Již delší dobu se v Náchodě vedou 
diskuze o enormním zájmu o čepo
vání známé běloveské kyselky Ida 
v prameníku, který byl v roce 2011 
obnoven. Je pravdou, že stávající 
množství odběrných míst mnohdy 
nestačí pokrýt zájem a potřeby tak 
velkého množství návštěvníků, často 
vznikají velké fronty a bohužel v 
důsledku toho dochází i ke kolizním 
situacím. Ani parkování v bezpro
střední blízkosti prameníku neodpo
vídá počtu zájemců o minerálku.

Proto náchodští radní hledali lepší 
řešení a v červenci letošního roku 
schválili záměr provedení nového 
prameníku a nových vrtů minerální 
vody v NáchoděBělovsi. „Součástí 
bude vybudování nového stáčecího 
místa a pítka pro veřejnost,“ upřesnil 
místostarosta Tomáš Šubert. „Připra
vujeme novou výstavbu s kolonádou 
a prameništěm v prostoru Malých (či 
Starých) lázní v Bělovsi. Zde by měl v 
příštím roce vyrůst areál s rekonstru
ovaným posledním zbytkem původ
ních lázní – tj. domku s věžičkou, 

kde by mohlo být letní občerstvení 
s terasou. Na domek bude navazo
vat kolonáda s umístěním nového 
prameníku. Bude sem zavedena 
minerální voda z nových vrtů,“ uvedl 
místostarosta a dodal: „Nebude chy
bět ani dostatečně velké parkoviště 
u staré hasičské zbrojnice v těsném 
sousedství.“

Protože stávající technologie slouží 
již řadu let, je pro vybudování no
vého prameníku zásadní provést její 
rozsáhlé obnovení včetně zkvalitnění 
čerpání vody. S tím souvisí nutná 
odstávka stávajícího prameníku v ná
sledujících týdnech. Náchodská rad
nice se proto velmi omlouvá všem 
návštěvníkům, že od soboty 26. září 
není prameník v Bělovsi přístupný. 
Důvod je pro to však více než dobrý.

Přesný termín znovuzprovoznění 
prameníku v těchto dnech ještě bo
hužel není znám. Jakmile však bude 
mít město podrobnější informace, 
kdy bude znovu možné čepovat 
oblíbenou Idu, termín zveřejní.

Legendární Ida
Nejstarší zmínky o běloveské vodě 
sahají do roku 1392. Albrecht z Vald
štejna si prý místní „vostrou“ vodu 
nechával posílat do válečných táborů 
při tažení do Kladska. V roce 1840 se 
běloveskou kyselkou vyléčila prin
cezna Ida z rodu SchaumburgLippe, 
kterému patřil náchodský zámek. Na 
princezninu počest byla minerálka 
pojmenována Ida. Od roku 1903 byla 
stáčena do lahví a exportována do 
okolí. Na pultech obchodů byla k 
dostání ještě v 90. letech 20. století, 
kdy její dodavatel zkrachoval.

Původní balená Ida pocházela z 
pramenů Ida a Hedva a dosahovala 
mineralizace až 4 400 mg/l. Celková 
mineralizace pramene Ida dosahuje 
950 mg/l, obsah CO2 dosahuje 2 
700 mg/l. Voda dále obsahuje arsen 
v koncentraci kolem 0,50,6 mg/l 
v podobě kyseliny arseničité. Díky 
tomu je voda jedinečná – podobná 
se v rámci České republiky vyskytuje 
jen v nedalekém Hronově. Pro obsah 
arsenu by se však neměla pít dlou
hodobě.

Kyselka Ida
Díky	novým
vrtům	bude
přístupnější

Běloveská kyselka Ida je známá a oblíbená minerálka. Pra
meník však dlouhodobě nezvládal nápor zájemců, a proto 
se náchodští radní rozhodli najít co nejefektivnější řešení.

Text: redakce
Foto: archiv

informace

„CéTé nám dodavatel instaloval 
v polovině září. Nyní je ve zkušebním 
provozu. Vyšetřujeme na něm zatím 
jen hospitalizované pacienty. V pří
padě ambulantních ještě čekáme 
na smlouvy se zdravotními pojiš
ťovnami. V současné době máme 
příslib od VZP, s ostatními jednáme,“ 
říká ředitel Stodské nemocnice Alan 
Sutnar s tím, že nemocnice ročně 
plánuje provést na CT přes tisícovku 
vyšetření. Pro její pacienty, kteří jsou 
zatím transportováni na toto vyšetře
ní do jiných zařízení, je současný stav 
nepohodlný a zdlouhavý. Pro samot
nou nemocnici je pak stávající situace 
neekonomická.
„Pokud se nejedná o akutní stav, je 
někdy čekací doba na tomografické 
vyšetření v jiné nemocnici i tři týdny. 
To samozřejmě pacientovi neprospí
vá, podobně jako samotný převoz. 
Když máme CT přímo ve Stodu, 
zkrátí se termín vyšetření a s ním 
i stanovení správné diagnózy a za
hájení i průběh léčby,“ líčí výhody pri
mář interního oddělení Roman Tytl.
A navíc už pacienti nebudou tolik 
cestovat. A nejen pacienti. Se sanit
kou musel jezdit i řidič a ošetřovatel. 
To odpadne a na výjezdech nemoc
nice uspoří. „Ekonomický přínos pro 
nemocnici je spočítán na dva až tři 
miliony korun ročně,“ doplňuje ředitel 
Alan Sutnar.

Interna bude CT využívat zejména 
k vyšetření mozkových příhod a one
mocnění plic, srdce, ledvin a dalších 
vnitřních orgánů. CT vytěží zhruba 
z 60 procent. Ve zbylých případech 
jej využijí hlavně chirurgové například 
k přesnější diagnostice zlomenin, ale 
i úrazů hlavy nebo při nejasnostech 
v diagnostice u náhlých příhod břiš
ních. V menší míře poslouží přístroj 
i gynekologickoporodnickému 
oddělení.
„Nemocnice ve Stodu a Rokycanech 
si pořídily standardní typ CT, jaký se 
vyskytuje v obdobných zařízeních 
okresního typu. Každý z přístrojů stojí 
včetně devítiletého servisu a DPH 
19,4 milionů korun,“ říká radní Plzeň

ského kraje pro oblast zdravotnictví 
Milena Stárková. Zateplení Stodské 
nemocnice vyšlo s daní na 24 milio
nů korun. Také tuto sumu zaplatí kraj 
s přispěním dotace z Operačního 
programu Životní prostředí.

Text: redakce
Foto: archiv

inhospitalNemocnice Stod zprovoznila
CT,	na	které	roky	čekala
Stovky pacientů Stodské nemocnice s vnitřním onemocněním i po úrazu čeká od října jed
nodušší a rychlejší vyšetření. Nemocnice totiž slavnostně zprovoznila takzvané CT neboli 
počítačovou tomografii. Lékařům umožňuje prohlédnout si vnitřní orgány celého těla velmi 
detailně a přehledně, což na klasickém rentgenovém snímku není možné. Takto se zpřesní 
a zrychlí diagnostika a tím pádem i léčba. Diagnostický přístroj má nově také Rokycanská 
nemocnice. Obě zdravotnická zařízení o CT usilovala několik let a letos je pořídila z pro
středků Plzeňského kraje. Kromě zprovoznění CT dokončila Stodská nemocnice v těchto 
dnech i zateplení celého objektu.
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Potápěč Jan Tutoky je dalším cestovatelem, který patří mezi 1000 statečných. Srdcař, které
ho to na cesty táhlo po celý život, tvrdí, že k tomu, aby se člověk vydal poznávat nová mís
ta, potřebujeme jedno: rozhodnost. Přestože on sám si svůj život bez cest představit nedo
vede, ne vždycky to bylo bez problémů.

Jan Tutoky
a	africký	srdcařský	cirkus

Cestování mnohdy vyžaduje velkou dáv-
ku statečnosti. Vzpomenete si, kdy jste ji 
potřeboval nejvíce?
Ve chvíli, kdy jsem sděloval manželce, že naše
ho dvanáctiletého syna napadl tygří žralok a že 
je to v pohodě.

Na jaké místo se chcete podívat, zatím se 
vám to nepovedlo a proč?
V Namibii je místo, kde se dá potápět v pouš
ti. Zatím se to nepovedlo, protože tu vodu 
v poušti zatím hledáme.

1000 statečných je projekt, který nezištně 
pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. 
Kdy jste se s podobnou pomocí setkal na 
svých cestách?

U jezera Malawi majitelka jednoho hostelu 
nezištně shání léky na malárii pro děti z okol
ních vesnic. Při nedostatku se musí rozhod
nout, komu je dát. Vyprávěla příběh o tom, 
jak nabídla jedné matce lék pro dítě, které 
mělo symptomy malárie, ať si pro něj zajde. 
Matka přišla až za tři dny, kdy už dítě umí
ralo a prosila na kolenou o záchranu svého 
dítěte. Majitelka jí ale lék nemohla dát, pro
tože už dítě potřebovalo takovou dávku, že 
stejné množství zachránilo tři jiné. Na dotaz, 
proč matka nepřišla dříve, odpověděla, že 
vařila na svatbě. A takových příběhů existuje 
nespočet.

Co byste doporučil těm, kteří se chtějí 
vydat na nějakou dlouhou cestu a zatím 

to nikdy neudělali? Co, kromě statečnosti, 
potřebují?
Rozhodnost.  Stačí se rozhodnout, vyrazit 
a věci se začnou skládat samy.

Co byste dělal, kdyby ve vašem životě 
nehrálo zrovna cestování takovou roli? 
Nebo vás to vždycky táhlo někam pryč 
a nic jiného si nedovedete představit?
No, jako malý kluk jsem chtěl jezdit s kolo
točem nebo s cirkusem, takže mě to vlastně 
odjakživa táhlo na cesty. Nemaje centryfugy 
ani hipodromu, posouváme zatím jen natáčecí 
srdcařský cirkus po  Africe...

Jan Tutoky	je	cestovatel,	potápěč	a	kamera-
man.	Působí	také	v	cestovatelském	magazí-
nu	Srdcaři.	A	kdo	takoví	Srdcaři	vlastně	jsou?	
Všichni	ti,	kteří	dávají	svému	konání	nad-
hodnotu	tím,	že	ji	dělají	především	„srdcem“	
a	také	ho	v	něm	kus	nechávají.	A	je	jedno,	
v	jakém	oboru	lidské	činnosti	se	pohybují.	
Tomu	odpovídá	i	motto:	Světem	na	hlavě,	po	
hlavě,	bezhlavě,	ale	vždycky	srdcem.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

www.1000statecnych.cz
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Ochranné známky:
Pozor na padělky a podvodníky II.

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 při
hlášky 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 
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.

Nová definice ochranné známky
Návrh počítá také se změnou defini
ce označení, které může být ochran
nou známkou. Současná právní 
úprava hovoří ve článku 4 Nařízení 
o tom, že „Ochrannou známkou 
Společenství může být jakékoliv 
označení schopné grafického ztvár
nění, zejména slova, včetně vlastních 
jmen, kresby, písmena, číslice, tvaru 
výrobku nebo jeho balení, pokud 
jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo 
služby jednoho podniku od výrobků 
nebo služeb jiných podniků.“ Návrh 
reformy předpokládá odstranění 
požadavku grafického ztvárnění 
přihlašovaného označení, kdy navr
hované znění článku 4 Nařízení má 
v budoucnu znít takto: 
„Ochrannou známkou Evropské unie 
může být jakékoli označení, zejména 
slova, včetně osobních jmen, kresby, 
písmena, číslice, barvy jako takové, 

tvar výrobků nebo jejich obalů nebo 
zvuky, za předpokladu, že tato ozna
čení jsou schopna 
a)  Odlišit výrobky nebo služby jed

noho podniku od výrobků jiných 
podniků.

b)  Být vyobrazení takovým způso
bem, který umožní příslušným 
orgánům a veřejnosti určit přesný 
rozsah ochrany, která je majiteli 
poskytována.“

Zde je myslím na místě se zamyslet 
nad tím, jaká označení to mohou 
být. Jedná se samozřejmě jednak 
o „klasické“ značky reprezentované 
slovem, obrázkem či logem. Zde je 
to jednoduché – chráněné je to, co 
vidím v rejstříku ochranných zná
mek. V systému ochranných známek 
EU a i národních úřadů existují však 
i jiné kategorie ochranných známek. 
Jedná se o barvu jako takovou, kdy 
je předmětem ochrany jedna zcela 
konkrétní barva definovaná barevnou 
škálou a číslem barvy v této škále. 
Takové známky již existují. Jedná se 
například o fialovou barvu pro čo
koládu. Nicméně osobně i zde vidím 

V předchozím čísle jsme publikovali první část Poradny Michaely Chytilové na téma
Reforma známkového systému EU. Dnes přinášíme pokračování. Tak si připomeňme:

Každá ochranná známka je platná právě a pouze na tom území, pro které je registrovaná. 
Známku pro celou EU (dnes komunitární ochranná známka) může mít jakýkoli subjekt, kte
rý chce své výrobky nebo služby nabízet na území EU, tedy subjekt z Číny, USA, Japonska 
nebo kterékoli jiné země. Je třeba si uvědomit, že ochranná známka registrovaná například 
v Číně, neplatí v EU, pokud zde neproběhla samostatná registrace. To si někdy vlastníci 
ochranných známek neuvědomují a domnívají se, že jedna registrace platí po celém světě.

problém. Pokud by si někdo vybral 
barvu v dané barevné škále tzv. 
„hned vedle“, daný úřad by ji pravdě
podobně zapsal, protože podle své 
definice jde o jinou barvu. Nicméně 
z pohledu spotřebitele nejde o na
prosto žádný rozdíl.

Další kategorií jsou tzv. holografické 
známky, nebo 3D. Tyto sice mají svůj 
„2D“ obraz, ale je nutné k nim dodá
vat popis, jak fungují. 

Zvukové známky jsou též zapisova
né. I zde se nabízí otázka, co je oním 
objektivně vnímatelným kritériem. 
Je to notový zápis nebo zvukový 
záznam ve formě zvukové stopy? 
A co interpretace? Běžný spotřebi
tel může stejnou skladbu v podání 
klavíru nebo v podání symfonického 
orchestru vnímat zcela odlišně, stejně 
jako rešeršní pracovník.

Ještě existuje institut čichové známky. 
Ta sice v současné době není zapsá
na ani jedna, ale může to být ozna
čení schopné odlišit výrobky jednoho 
producenta od druhého. V roce 2000 
byla po 4 letech registrována jedi
ná čichová ochranná známka „vůně 
čerstvě posečené trávy“ pro tenisové 
míčky. Známka je dnes již zaniklá. 
Další čichové ochranné známky již 
nebyly zaregistrovány a to zejména 
s ohledem na rozsudek ESD z 12. 
prosince 2002 ve věci C273/00 Ralf 
Sieckmann ca. Deutsches Patent und 
Markenamt. Toto zásadní rozhod
nutí v oblasti netradičních označení 
stanovilo, že chemický vzorec není 
schopen splnit požadavek grafické
ho ztvárnění, podobně jako pouhý 
popis nebo uložení vzorku nadaného 
vůní, a to ani v jejich kombinaci. Co 
se týče konkrétního vzorku, který by 
zachoval vůni, nastává zde problém 
s jeho trvanlivostí a vyprcháváním 
vůně. Dalším problémem je opět 
definice objektivní vnímatelnosti. Co 
jednomu voní po růžích, jinému po 
magnólii nebo hůř, zapáchá. 

Je otázkou, jak bude, v případě, že 
tento návrh vstoupí v platnost, urče
na definice oné schopnosti označení 
být zobrazeno tak, aby umožnilo 
jasnou a přesnou definici předmětu 
ochrany, provádění rešerší a řešení 
sporů. 

Třídění výrobků a služeb
Další změnou, se kterou reforma 
počítá, je i úprava třídění výrobků 
a služeb. Této věci je věnován nový 
článek Nařízení. Nově má být přímo 
v Nařízení upraveno, že klasifikace 
výrobků a služeb (tedy označení tříd) 
slouží výlučně ke správním účelům, 
a že výrobky a služby nejsou au
tomaticky podobné jen z důvodu 
výskytu ve stejné třídě, stejně tak 
nejsou automaticky odlišné jen 
proto, že jsou zařazené v jiné třídě. 
Přihlašované výrobky a služby mají 
být jasně a přesně označeny, aby 
nejen rešeršní pracovníci, ale zejmé
na ekonomické subjekty mohli pouze 
z tohoto seznamu přesně určit roz
sah ochrany dané ochranné známky 
a mít tak jasnou představu o tom, 
zde se dopouští nebo nedopouští 
porušení práv. Minulá praxe, kdy bylo 
možné jako seznam výrobků a slu
žeb uvést pouze tzv. záhlaví třídy 
s tím, že to znamená, že si automa
ticky nárokuji všechno, co je v dané 
třídě v době přihlášení zařazeno. 
Vznikala tím určitá právní nejistota, 
kterou by měly konkrétní seznamy 
odstranit. Rovněž by tím mělo dojít 
k odstranění spekulativních ochran
ných známek, kdy jejich majitelé 
hledali možné skuliny ve výkladu 
k tomu, aby mohli registrovat značky 
konkurence pro sebe. 

Zboží na cestě/padělky
V současné době se za porušení 
práv k ochranné známce nepova
žuje tzv. tranzit, tedy pokud je zboží 
označené ochrannou známkou na 
území EU, ale je deklarováno, jako 
že není určeno pro trh EU, tedy že 
jen „projíždí“. K porušení by došlo 

pouze tehdy, pokud by vlastník 
ochranné známky mohl prokázat, že 
zboží bude skutečně uvedeno na trh 
v EU. Navržené změny znamenají, 
že majitel ochranné známky bude 
moci bránit dovozu tohoto zboží, 
a to i v případě, že zboží je pouze 
„na cestě“. Z praktického hlediska 
by mělo dojít ke snížení výskytu 
padělků. S tím souvisí i další změna. 
Za účelem boje proti padělání bude 
držitel ochranné známky Společen
ství nově moct přijmout opatření 
proti distribuci a prodeji etiket, balení 
(obalů) a podobných předmětů, 
které mohou být následně použity 
v kombinaci se zboží porušujícím 
právo z ochranné známky. Což by 
opět mělo výrazně přispět k omezení 
výskytu padělků na území EU.

Po potvrzení kompromisní dohody 
Výborem Evropského parlamentu 
pro právní záležitosti budou na
vrhované právní předpisy znovu 
předloženy Radě za účelem dosažení 
politické dohody. Následovat bude 
obvyklá revize textu právníkylin
gvisty a formální přijetí postoje Rady 
v prvním čtení.

Poté budou návrhy předloženy na 
plenárním zasedání Evropského par
lamentu k hlasování v druhém čtení.

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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Nadační fond pro protonovou terapii si klade za cíl informovat veřej
nost o možnostech protonové léčby. Jeho ředitelka Mirka Čejková 
popsala jeho činnost, z nichž posledním úspěchem bylo vydání knihy 
Harolda Dawleyho Protonoví bojovníci.

Protonová terapie je
pro	pacienta	šetrnější,
říká	Mirka	Čejková

Čím konkrétně se váš nadační 
fond zabývá?
Hlavním cílem Nadačního fondu pro 
protonovou terapii – Proproton  je 
osvěta. Chceme, aby veřejnost měla 
informace o existenci a výhodách 
protonové terapie, o diagnózách, 
pro které je vhodná, i o výsledcích, 
které umožňuje. Jsem novinář, jsem 
matka postižené dcery a vím, jak 
rozhodující význam mohou mít 
pro naše životy právě nezkreslené 
a pravdivé informace. Jsem ráda, že 
nás podporuje celá řada pacientů, 
kteří se neváhají podělit o své pří
běhy i o svou zkušenost. Těší mne 
i zpětná vazba od těch pacientů, 
kteří se do Protonového centra 
dostali právě díky našim informačním 
kampaním a dokazují, že se nám náš 
záměr daří naplňovat.

Jaký je hlavní rozdíl mezi proto-
novou léčbou a léčbou pro laiky 
tzv. normální?
Mluvíme o ozařovacích metodách 
používaných pro onkologické pa
cienty. Doposud se používala tzv. 
standardní fotonová radioterapie. 
Protonová terapie je nejmodernější 
metoda, která snižuje rizika obvyklá 
při fotonovém ozařování. A to vyplý
vá z fyzikální podstaty obou záření. 

Zatímco protonový paprsek dokáže 
zacílit přesně do místa požadované
ho ozáření a energii předat pouze 
do nádoru, fotonová radiace ozařuje 
kromě cílového objemu i zdravé tká
ně a orgány v jeho okolí. Fotony mají 
nežádoucí vedlejší efekt a to poško
zení zdravých tkání. Navíc energie 
fotonu se předává celou dobu a to 
i před nádorem i v prostoru za ním. 
Proton naopak šetří zdravé tkáně, 
a umožňuje požadovanou dávku 
záření uvolnit právě v požadovaném 
místě a za nádorem už tkáně nejsou 
ozařovány vůbec.

Jaká je historie protonové léčby?
Léčebný účinek pomocí svazku pro
tonů je známý od 50. let minulého 
století, pro klinické účely se používá 
od roku 1992. Na světě je dnes přes 
50 fungujících protonových center 
a zhruba stejný počet je ve výstavbě.

Co je v současné době největším 
problémem, který brání v léčbě 
všem potřebným onkologickým 
pacientům?
Je zajímavé, že když se před lety 
začalo mluvit o výstavbě pražského 
centra, vítala to odborná veřejnost 
i odpovědní vládní úředníci, poslan
ci a senátoři. Když mělo centrum 

přijmout první pacienty, začali někteří 
protonovou terapii zpochybňovat. 
Dnes je tato léčba zakotvená v záko
ně, je standardní léčebnou metodou 
i podle chystané úhradové vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví, takže by 
měla být dostupná všem. V ces
tě využívání protonové léčby stojí 
buď špatná informovanost lékařů 
a úředníků, jak o výhodách léčby, tak 
o jejím hrazení, nebo neschopnost 
akceptovat vývoj technologií a neo
chota jejich širšího využívání. Někdy 
i osobní antipatie a sobecké zájmy 
určitých lidí, které ale v důsledku bo
hužel zaplatí pacient svým zdravím. 
V krátkosti se dá říct, že jde vlastně 
o generační střet odborníků a tech
nologie. 

Jak se této metodě léčby někte-
rých nádorů staví běžní lékaři? 
Doporučují lidem tuto metodu?
I díky seminářům, které ve spolupráci 
s PTC pořádáme, je stále víc lékařů, 
kteří se mohou o podstatě a výho
dách této metody přesvědčit přímo 
v Protonovém centru. Je i celá řada 
mladých specialistů, kteří by proto
novou terapii rádi svým pacientům 
doporučili, ale setkávají se s nega
tivním přístupem svých nadřízených. 
Obecně lze ale říct, že díky konkrét

ním výsledkům a zkušenostem jed
notlivých pacientů se jejich ošetřující 
lékaři setkávají s pravdou a je to spíš 
otázka osobní odvahy nebo ocho
ty vyjít ze své komfortní zóny a za 
pacienta a protonovou léčbu trošku 
zabojovat. 

Jak jsme na tom v Česku s pro-
tonovou léčbou ve srovnání se 
zahraničím?
Tak v České republice máme nejmo
dernější kliniku v Evropě, vybavenou 
nejmodernější technologií tzv. tužko
vým skenováním nádorů. Lékaři a fy
zici PTC školí týmy specialistů v nově 
budovaných centrech po světě. PTC 
je vedoucím pracovištěm i co se týká 
tvorby standardů léčby, ty přebíra
jí ostatní centra. Spolupráce mezi 
protonovými centry v Česku, Polsku, 
Rakousku a Švédsku vedla ke vzniku 
pracovní skupiny PACS, která zavádí 
společnou databázi pacientů, spo
lečné normy tvorby a vyhodnocování 
ozařovacích plánů tak, aby výsledky 
sloužily i společným vědeckým zá
měrům a statistickým sledováním. 

Pro které onkologické pacienty 
je tato léčba nejvhodnější?
De facto pro všechny ohraničené ná
dory. Existuje seznam vhodných dia
gnóz, který se ale neustále zpřesňuje 
a rozšiřuje. Protonem se léčí nádory 

hlavy a krku, mozku a CNS, nádory 
u dětí, lymfomy, slinivka, nádory pro
staty a nově je v Protonovém centru 
v Praze spuštěn i program léčby plic 
a rakoviny prsu. Obecně můžeme 
říct, že protonová terapie, by měla 
být zvažována všude tam, kde je 
možné chránit zdravou tkáň nebo 
orgán před nežádoucím ozářením 
a tím před vznikem sekundárních ná
dorů. Protony slouží pacientům tam, 
kde potřebujeme zacílení paprsku 
s milimetrovou přesností, tam kde se 
chceme vyhnout zbytečnému po
škození pacienta, kde můžeme snížit 
dávku záření… Prostě pokud je zřej
mé, že bude třeba pacienta ozářit, 
je třeba se ptát, zda a nakolik bude 
protonová terapie šetrnější a efektiv
nější než standardní ozařování. 

Jaká je v současnosti situace se 
spory se zdravotními pojišťov-
nami?
Tak nemyslím, že by se vedly spo
ry s pojišťovnami, všechny české 
zaměstnanecké pojišťovny mají 
uzavřeny smlouvy s Protonovým 
centrem v Praze. Protonová léčba 
a její úhrada z veřejného zdravotního 
pojištění je dána zákonem, jediná 
pojišťovna, která zatím smlouvu ne
uzavřela, je VZP. V praxi to znamená, 
že některým pacientům léčbu sice 
umožní, ale za ceny, které by v pří

padě smlouvy byly mnohem nižší. 
Plýtvání VZP svěřenými prostředky 
je nepochopitelné. PTC nabízí VZP 
výhodné ceny již několik let, zatím 
bez výsledku. Neekonomický přístup 
by ale měli vyhodnotit především 
odpovědní politici, kteří sedí v její 
správní radě.

Nedávno v češtině vyšla kniha 
Protonoví bojovníci. Doporučila 
byste ji potenciálním pacientům 
a jejich rodinám?
Tato knížka vyšla v České republice 
právě díky Nadačnímu fondu. Získali 
jsme práva na její vydání od autora 
pana Harolda Dawleyho, který je 
sám lékař a zároveň pacient s rako
vinou prostaty a který popisuje svou 
cestu k protonové terapii. Srovnává 
ji s ostatními metodami, odhalu
je byznys kolem rakoviny prostaty 
a zájmy různých skupin a svým 
příběhem inspiruje pacienty k tomu, 
aby se svého práva na šetrnou 
léčbu nevzdávali. Na pozvání Fon
du navštívil v létě Prahu, Protonové 
centrum a setkal se s našimi pacienty 
i s novináři. Knížku určitě doporučuji, 
pro všechny zájemce je zdarma ke 
stažení na www.protonman.cz nebo 
ji v tištěné tradiční „papírové“ formě 
ráda osobně zašlu.

Text: redakce
Foto: archiv 
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JIŘÍ KRATOCHVIL: LŮŽKO JE ROZESTLANÉ (NOVÉ BRNĚNSKÉ POVÍDKY)

„Fakt vám to ještě nedošlo? Už nás čeká jen dlouhý řetěz hloupých snů 
v tom našem už nikdy nekončícím kómatu,“ varuje nás autor ve fi nále 
prvního textu svého dalšího povídkového konvolutu. Jeho prostřed
nictvím opět chrlí na svou osudovou metropoli magmaticky žhavé, 
psychedelicky angažované, dojemné a temně komické laudatio.
Jedno je však třeba zdůraznit: Kratochvilova perspektiva je sice intimně 
brněnská (ohmatává a očichává město svého srdce se zanícením mi
lence!), zároveň však i nejširší možná, doslova kosmická. Jeho vypra
věčský zoom je natolik pohyblivý, až vyvolává závrať: jako by autor se 
svrchovaným zaujetím pozoroval divadlo světa dalekohledem i lupou 
současně. Chvějivě živá vlákna bravurních narativních gest a nezamě
nitelně vibrujícího jazyka tak dávají vzniknout realistickým dějinným 
fl ashbackům — a zároveň bezedně fantaskním trojrozměrným gobe
línům, pro něž bychom v aktuální tuzemské literatuře jen těžko hledali 
přirovnání. Cena: 309,

www.druhemesto.cz

J. K. ROWLINGOVÁ: HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ 

V nakladatelství Albatros vychází první díl celosvětově úspěšné série  Harry Potter 
a Kámen mudrců  ve speciální, bohatě ilustrované edici. Jedinečnou vizi Bradavic 

a všech hrdinů příběhu vytvořil oceňovaný britský ilustrátor Jim Kay. 

V prvním díle příběh Harryho Pottera začíná – dozvídá se, že je kouzelník, a začíná 
studovat v Bradavicích. Poprvé se také setkává s tím, kvůli komu má na čele jizvu ve 

tvaru blesku... Cena: 399,

www.albatros.cz

Co číst v nemocnici
Dlouhé dny, které pacient musí zůstat na lůžku v nemocnici, nebo třeba hodiny strávené če
káním na návštěvu či kontrolu je možné zpříjemnit nejen čtením magazínu HOSPITALin, ale 
také hezkou knihou. Rozhodli jsme se proto přinášet v každém čísle tipy na zajímavé novin
ky našich nakladatelství tak, aby si vybral opravdu každý.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nakladatelství

DANIEL PETR: STRAKA NA ŠIBENICI

Porozumět vlastnímu životu a najít sám sebe nemusí nutně znamenat výhru. Představme si 
obraz Pietera Bruegela Straka na šibenici. Dítě na něm uvidí ptáka sedícího na podivné hou
pačce, dospělý však straku přehlédne, protože jeho pozornost poutá výhradně šibenice. Mezi 
těmito výklady se odvíjí i život hlavního hrdiny románu, který vyrůstá s otcem alkoholikem v 
chátrajícím domě na okraji severočeského zapadákova. Díky své nadprůměrné inteligenci se 
naučí číst dřív než jeho vrstevníci, ale kvůli otcově pokřivené představě o výchově zůstává v 
zajetí téměř středověké nevědomosti plné přízraků. Během dramatických životních peripetií 
se mu pak Bruegelův obraz vždy znovu vynořuje jako osudová šifra, kterou je třeba rozluštit.
Vychází za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR. Cena: 269,

www.hostbrno.cz

Daniel Petr Straka na šibenici
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EGON BONDY: BÁSNICKÉ SPISY II.

Egona Bondyho netřeba představovat: guru několika generací nonkonformní mládeže, 
světec českého undergroundu, svérázný fi lozof, pozoruhodný prozaik a především – 
vynikající básník. Projekt Bondyho sebraných básnických spisů si klade za cíl představit 
poprvé v úplnosti jeho básnickou tvorbu, včetně nově objevených či rekonstruovaných 
textových materiálů. Proponované tři svazky nepřinesou „pouze“ Bondyho vlastní texty, 
nýbrž i ediční aparát; edice se tak svými parametry v mnohém přibližuje kritickému vy
dání. Zárukou kvalitního edičního zpracování je Martin Machovec, přední český editor, 
literární historik, znalec Bondyho díla a kronikář českého undergroundu.
Druhý svazek přináší texty z let 1962–1975. Cena: 548,

www.argo.cz

UMBERTO ECO: NULTÉ ČÍSLO

V Nultém čísle se vrací Ecovo oblíbené prostředí redakce. Ztroskotaný nájemný 
spisovatel připravuje nulté číslo bulvárního plátku Zítřek, jehož cílem je spíš vydírat 
než informovat. Zaplete se přitom do šíleného příběhu, v němž hraje roli mrtvo
la lžiMussoliniho, vražda papeže Jana Pavla I., Rudé brigády, CIA, mafi e a houfy 
spiklenců. Eco vykresluje temná zákoutí jiného Milána, než jaký znají turisté; zde se 
v temných uličkách vraždí a neopravené pozůstatky bombardování mezi ruinami 
římských památek navozují obskurní představy. Příběh z roku 1992, v němž splývá 
historie s paranoiou, má kořeny v druhé světové válce a jeho výhonky zasahují až do 
naší doby, jejíž manipulace a falzifi kace veřejného mínění předjímá. Cena: 298,

www.argo.cz
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HOSPITALin
doporučuje
V kaž dé m č í sle př iná š í me na
š im č tená ř ů m tipy na zají mavé  
produkty, které  podpoř í  zdravý  
ž ivotní  styl. A i tentokrá t je to 
vý bě r pestrý  a stojí  za to.

ODHALENÍ ZÁHADY BOLESTI ZAD A KRKU

Ron Donelson (ortopéd a specialista na diagnostiku a 
léčbu bolestí páteře) napsal ve své nové knize určené 
pro širokou veřejnost: „Nepřesné diagnózy jsou časté a 
pokud se postupuje s léčbou podle nesprávně určené 
diagnózy, výsledkem je výběr špatné léčby, která nepři
náší efekt.“ Neschopnost určit příčinu většiny bolestí zad 
a krku přináší v USA zdravotnímu i sociálnímu systému 
značné fi nanční náklady konzumace neefektivní léčby, 
nyní kolem 80100 biliónů ročně. V ČR se potýkáme s 
podobným problémem a proto pro všechny, které toto 
téma zajímá, nabízíme překlad výše uvedené knížky.

Cena: 100 Kč
www.mckenzie.cz

AŤ MLSAJÍ, JSOU PAK KLIDNÉ!

Pokud máte doma nervózní a neklidné dítě, nechejte ho mlsat. Pastilky s jahodovou 
příchutí pomáhají dětem příjemnou a chutnou formou uvolnit se, když jsou neklidné 
či nervózní. Jsou vhodné ve stresových a emočně náročnějších situacích. Pastilky ob
sahují velice jemný, šetrný a obzvláště bezpečný esenciální olej z mandarinky, který 
pomáhá se zklidnit, utišit, uvolnit a navrátit radost, klidnou mysl a dobrou náladu.

Cena: 299 Kč/45 g
www.bio-bachovky.cz

PRO BASAN COMPLETE OD TISSO

Doplněk stravy s mikroorganismy a čistou rost
linnou vlákninou. Obsažené rostlinné vlákniny, 
vitamín B a dvanáct aktivních mikroorganismů 
účinně podporují správnou funkci tenkého 
střeva.

Cena: 1097 Kč
www.mitolife.cz 

HYDRO TONIC

Hydratační tonikum bez 
alkoholu pro všechny typy 
pleti. HYDRO TONIC je určený 
speciálně pro suchou a citlivou 
pleť. Komplex aktivních ingredi
encí zachovává efekt přírodních 
hydratačních faktorů.

Dokonale odlíčený obličej, krk 
a dekolt potírejte vatovým tam
pónem navlhčeným v HYDRO 
TONIC. Neoplachujte vodou.
Následně použijte SOMI podle 
typu vaší pleti. Díky uklidňující
mu panthenolu je vhodný i pro 
extrémně citlivou a alergickou 
pleť.

Prodejní balení 200 ml
Cena: 630 Kč
www.viviane.cz

VLASŮM POMŮŽE SÉRUM Z VLASTNÍCH KREVNÍCH DESTIČEK

Pokud vám vypadávají vlasy po chomáčích, je zapotřebí zajít k lékaři a stanovit léč
bu. Vsaďte na ošetření pomocí obohacené krevní plazmy o krevní destičky (APRP). 
Jedná se o vědecky podloženou metodu, která využívá regenerativní a hojivé 
účinky krevních destiček a růstových faktorů, které se přirozeně vyskytují v krvi. 
„Z malého vzorku pacientovy krve lékař izoluje krevní plazmu bohatou na krevní 
destičky a růstové faktory,“ popisuje metodu MUDr. Ilona Gutwaldová z Polikliniky 
I. P. Pavlova a pokračuje: „Příprava trvá zhruba 10 minut.  Plazma se aplikuje injekcí 
do vlasové pokožky, což vede k regeneraci v oblasti vlasové cibulky, k většímu pro
krvení pokožky hlavy a ke stimulaci podkoží a růstu vlasů.“ Zlepší se vitalita, barva 
a jas vlasů, zpomalí se vypadávání a aktivuje se růst kadeří. „Metoda využívá přiro
zených vlastností lidského těla, čímž se minimalizují rizika včetně alergické reakce.  
Ošetření je bezpečné a efektivita se odvíjí od stupně postižení ošetřované tkáně 
a regenerační schopnosti každého jedince, která je individuální,“ uvádí Gutwaldová. 

Cena ošetření: 4000 Kč
http://www.poliklinikaippavlova.cz

Text: redakce
Foto: archiv



„Všichni se tady na práci v takovém 
prostředí moc těšíme, je to úžasné,“ 
září a usmívá se Věra Šimková, vrchní 
sestra centrálních operačních sálů 
Nemocnice Prostějov. Je 4. září a je
den z operačních sálů nemocnice se 
po zhruba čtyřtýdenní rekonstrukci 
otevírá. Hlavní změna, kterou prošel, 
je vidět již z dálky. „Instalovali jsme 
přes 70 metrů Antibakteriálního skla, 
které operační sál prosvětlilo a zcela 
změnilo. Ta změna je vidět již z velké 
dálky. Využili jsme sklo bílé a barvy 
Fuchsia, tedy firemních barev skupiny 
Agel,“ doplňuje Ivan Zaikov odborný 
poradce pro Antibakteriální skla ze 
společnosti AGC Glass Europe, která 
za instalací v prostějovské nemocnici 
stojí.

Prostějov – první v Česku
Vývoj Antibakteriálního skla trval 
koncernu AGC, který je největším 

výrobcem skla na světě a jen v Česku 
má pět výrobních závodů, několik let. 
Antibakteriální sklo obsahuje uvnitř 
tenkou vrstvu stříbra a díky působení 
jeho iontů ničí 99,9 % bakterií, které 
se dostanou do styku s jeho povr
chem. Navíc také brání šíření plísní. 
Ionty stříbra s bakteriemi reagují, 
brání jejich metabolismu a narušují 
dělení buněk, a tím bakterie ničí. 
„Díky této vlastnosti je Antibakteri
ální sklo dokonalým výrobkem pro 
provozy s přísnými hygienickými 
nároky, jako jsou nemocnice, zejmé
na operační sály, kliniky, plastické 
chirurgie, ale i třeba tetovací salóny. 
Jeho životnost je trvalá, není třeba jej 
měnit ani natírat,“ doplnil Ivan Zaikov. 
Prostějovská nemocnice, která je 
součástí skupiny Agel je první v Čes
ku, která Antibakteriální sklo insta
lovala. Podobné sály jsou ale běžné 
například ve Francii, Belgii, Polsku 

nebo v Bulharsku. „Na začátku naší 
cesty byl seminář, který jsem náho
dou navštívil. Zde jsem se dozvěděl 
první, velmi zajímavé informace 
o tomto skle. Po jednání s vedením 
nemocnice jsme dostali zelenou pro 
instalaci tohoto speciálního skla,“ říká 
Jiří Šťastný, primář centrálních ope
račních sálů prostějovské nemocnice. 

Antibakteriální sklo: Čistota, 
design a bezpečí
„Vidíte tady tu šmouhu?,“ ukazuje 
Ivan Zaikov na bílé lesklé skleněné 
stěně operačního sálu drobný flíček. 
„Přijdete před operací, krátce po
hlédnete na stěny sálu a víte, zda 
budete operaci řídit v perfektně 
dezifnikovaném a připraveném pro
storu. Víte, že pacient je v naprostém 
bezpečí. To u standardních nátěrů, 
které se běžně používají, zjistit nedo
kážete,“ dodává Ivan Zaikov. Antibak
teriální účinek skla je přitom trvalý, 
zejména účinný je za podmínek, 
které jinak podporují růst bakterií 
a plísní, tedy v teple a vlhku.

Ekonomika až na prvním místě
Investice do Antibakteriálního skla 
se nemocnici v dlouhodobém 
horizontu vrátí. Vedle příjemného 
prostředí a jistoty dokonalé čistoty je 
to i úspora při využívání dezinfekč
ních přípravků. „Tato skla stačí pouze 
otřít mýdlovou vodou, není potřeba 
žádné chemikálie, žádné dezinfekční 
prostředky. To je velký rozdíl oproti 
ostatním našim sálům, které mají 
plastový povrch a každý den po ope
račním programu je musíme dez
infikovat,“ doplnil primář Jiří Šťastný. 
Navíc nemusí personál ani pacienti 
dýchat chemické sloučeniny obsaže
né v dezinfekčních prostředcích.
Vedení Středomoravské nemocniční, 
která Nemocnici Prostějov vlastní, již 
nyní uvažuje o využití Antibakteriální
ho skla i v dalších zařízeních.
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Čistota, design a bezpečí:
Antibakteriální	sklo	začíná
měnit	české	nemocnice

Více informací na:
http://www.yourglass.com/agcglasseurope/cz/cz/antimikrobialni_sklo/antibacterial_glass/brand_description.htmlWobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.

www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Více na www.wobenzym.czVíce na www.wobenzym.cz

Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc dárek ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 
unikátní české zubní pasty 

v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce

f / Život po CMP / Sanatoria Klimkovice



Magazín HOSPITALin
vychází i on-line.

Navštivte nás!

www.hospitalin.cz


