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Vážení přátelé, milí čtenáři!

Jsem ráda, že Vás mohu přivítat na 
stránkách opravdu barevného čísla 
Vašeho oblíbeného magazínu HOSPI-
TALin, který vždy – a tentokrát obzvlášť 
– projasní čas, který trávíte v nemocnici, 
ať už z jakéhokoli důvodu. A o totéž se 
snaží všechna zdravotnická zařízení, mj. 
barvami, kterými hrají mnohá oddělení, 
chodby a čekárny. Píšeme o nich a také 
o nadacích, které s touto krásnou výzdo-
bou velmi pomáhají.
Bylo nám také ctí vést výroční rozho-
vor s profesorem Josefem Kouteckým, 
zakladatelem oboru dětská onkologie 
a Nadace Národ dětem, která letos slaví 
25 let od svého založení. Na titulní stra-
ně máme také velmi zajímavou osob-
nost: Lenku Tesku Arnoštovou, práv-
ničku a současnou náměstkyni ministra 
zdravotnictví.
Samozřejmě jsme Vás ale nepřipravili ani 
o rubriky, na které jste v našem magazí-
nu zvyklí – zajímavé tipy na knihy, který-
mi si zkrátíte čas (nejen) na nemocničním 
lůžku, rozhovor s jedním z 1000 stateč-
ných nebo výběr zajímavých a inspirativ-
ních výrobků z mnoha oblastí.

Krásné čtení, hodně zdraví a co nejba-
revnější dny Vám přeje

Mgr. Johana Hovorková
šéfredaktorka
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Studovala jste právnickou fa-
kultu. Kdy jste se rozhodla, že 
se budete věnovat legislativě ve 
zdravotnictví?
Kdy jsem se tak rozhodla, to přesně 
nevím, možná to ale bylo už za stu-
dií. Každopádně zdravotnictví jsem 
se chtěla věnovat mnohem dříve. Pů-
vodně jsem chtěla studovat medicí-
nu, až na gymnáziu jsem se rozhodla 
studovat práva. A  zdravotnickému 
právu se tak věnuji přes 16 let. Oba 
obory jsou si podobny v tom, že se 
zaměřují na pomoc lidem.

Daří se vám při tak náročné práci 
odpočívat?
Abych byla upřímná, je to stále těžší 
a těžší. Zvlášť poté, co jsem se na 
jaře tohoto roku stala místopředsed-
kyní ČSSD a přibyly mi s tím spo-
jené povinnosti, zbývá na skutečný 
odpočinek stále méně času. Mám 
ale štěstí, že asi nejúčinnější formou 
relaxace je pro mě čas strávený s ro-
dinou, tedy i těch pár hodin denně 
a o víkendech mě dokáže dostatečně 
nabít a někdy upřímně i pořádně vy-
bít energií. Snažím se ale občas najít 
také chvilku pro sebe. Pokud se to 
povede, pak je pro mě osvědčenou 
formou vyčištění si hlavy od pracov-
ních povinností hra na klavír.

V minulém volebním období jste 
působila také v pražském zastu-
pitelstvu. Neschází vám komu-
nální politika?
Nemohu přímo říct, že by mi ko-
munální politika scházela, protože 
má současná práce na ministerstvu 
zdravotnictví a ve vedení ČSSD mě 
naplňuje. To, že jsem z komunální 
politiky přešla do současných funk-
cí, beru jako přirozený vývoj. Ale 
právě proto, že šlo o vývoj, považuji 
komunální politiku a mé působení 
v ní za zkušenost k nezaplacení. 
Jsem zastáncem toho, aby politici 
procházeli od těch nejnižších poli-
tických pater postupně, učili se od 
starších a zkušenějších, seznamovali 
se zákonitostmi této práce, utvářeli si 
jasné názory a vzdělávali se v obo-
rech, kterým se chtějí i v budoucnu 
věnovat. Jedině tak se z nich mohou 
jednou stát kvalitní poslanci, ministři 
nebo předsedové stran. Na politické 
rychlokvašky nevěřím.

Vnímáte na ministerstvu a obec-
ně při svém postavení v politice 
to, že ženy-političky to mají 
obecně těžší?
Myslím si, že situace s postavením 
žen v politice se mírně zlepšila, ale 
že to mají stále těžší než muži, platí 
i dnes. Říká se, že volení politici jsou 
věrným odrazem celé společnos-
ti, a tak jako v mnoha profesních 
oblastech v České republice, ale 
i v zahraničí stále vidíme, že ženy se 
prosazují hůře a obtížněji než muži, 
je to vidět i v české politice. Osobně 
jsem nikdy nepotřebovala k vlast-
nímu prosazení se jakékoliv kvóty, 
a také od některých žen v politice 
vím, že kvóty vnímají spíše jako něco, 
co je ponižuje. Na druhou stranu tu 
pořád jsou případy, kdy se ženy do 
volených orgánů nedostanou jen 
proto, že nejsou tak dravé jako muži, 
přitom svou kvalitou a odborností by 
je předčily. Někdy tedy nemusí být 
kvóty nutně špatné.

Iniciativa a informovanost
  jsou správné kroky,
   říká Lenka Teska Arnoštová
Lenka Teska Arnoštová je krásná a inteligentní žena, která působí jako místopředsedkyně 
ČSSD a hlavně jako náměstkyně ministra zdravotnictví. Před sebou tak má velmi důležitou 
agendu s mnoha úkoly: Za všechny jmenujme jednání s pacientskými organizacemi, protiku-
řácký zákon nebo stále větší kontroverze kolem očkování dětí.

„Jsem zastáncem toho, aby politici procházeli od těch 
nejnižších politických pater postupně, učili se od starších 
a zkušenějších, seznamovali se  zákonitostmi této práce, 
utvářeli si jasné názory a vzdělávali se v oborech, kte-

rým se chtějí i v budoucnu věnovat.“



6

V jaké stadiu je momentálně 
protikuřácký zákon?
Protikuřácký zákon aktuálně čeká 
v poslanecké sněmovně na projed-
nání v prvním čtení. Věřím, že se 
nám jej podaří dostat k projednání 
ve sněmovně co nejdříve, i když pů-
vodní účinnost od ledna 2016 je už 
samozřejmě nereálná.

Došlo po jednání pacientské rady 
k nějakému posunu ohledně 
právního zakotvení pacientských 
organizací?
Osobně o právní ukotvení pacient-
ských organizací usiluji už delší dobu. 
A jestli si něco slibuji od pravidel -
ných setkání s pacientskými organi-
zacemi, pak je to jejich větší zapojení 
nejenom do legislativního procesu. 
Jsem přesvědčená, že pokud se 
pacientským organizacím bude 

dávat patřičný prostor, povede to ke 
zkvalitnění a zefektivnění zdravotní-
ho systému. Pacientské organizace 
vnímám jako důležité partnery pro 
odborné společnosti a lékaře, plát-
ce, ale především i pro ministerstvo 
zdravotnictví. Tak se dnes už děje a já 
se zasadím o to, aby se tato spolu-
práce prohlubovala.

Jak se díváte na funkci ombuds-
manů v nemocnicích? Naposledy 
ji zavedla např. Nemocnice Ru-
dolfa a Stefanie v Benešově.
Každá iniciativa, která vede k větší 
ochraně práv pacientů a jejich lepší 
informovanosti, je správná. Za pod-
statné ale považuji to, aby funkce 
ombudsmana nebyla pouze funkcí 
kosmetickou, ale se skutečnou pra-
vomocí s možností ovlivňovat a pro-
sazovat věci ve prospěch pacientů.

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, 
PhD o sobě

„Jsem člověk, který stojí pevně 
nohama na zemi a snažím se o to i 
nyní ve vysoké politice.

Za svou nejsilnější zbraň a výhodu 
považuji lidi, které mám okolo sebe. 
Ať už v profesním, nebo osobním 
životě. Během své kariéry jsem po-
znala řadu lidí, odborníků atd., se 
kterými jsem spolupracovala nebo 
spolupracuji dodnes. Nikdo není 
odborníkem na všechno, ale pokud 
se má člověk na koho obrátit, když 
potřebuje pomoci či poradit, má 
se o koho opřít, je to tou největší 
zbraní, kterou si umím představit. 
Tým lidí, se kterými pracuji, mi do-
dává sílu, navzájem se doplňujeme 
a dohromady jsme úspěšní. Bez lidí 
kolem sebe, kterým bych nemohla 
důvěřovat, a hlavně bez mé rodiny, 
která mi drží palce, bych nikdy nic 
nedokázala.“
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Obrovské množství práce odvádějí 
v této oblasti pacientské organizace 
a je jim třeba za tuto práci poděko-
vat. Řada pacientů totiž dnes a den-
ně svádí nelehký boj se svým one-
mocněním a potřebují své síly upínat 
tímto směrem, nikoliv studiu vlastních 
práv a pátrání po informacích na 
vlastní pěst. A v tomto směru vidím 
nezastupitelnou roli pacientských 
organizací, což ale neznamená, že 

by zavádění nemocničních ombuds-
manů bylo nevýznamné, naopak, 
jsem za tuto aktivitu ráda. Osobně 
jsem připravena vyslyšet připomínky 
a podněty ze strany pacientů a pa-
cientských organizací a snažit se jim 
vyjít maximálně vstříc, i když ne vždy 
a ne všechny věci jdou vyřešit hned. 
V poslední době stále narážím na 
nedostatek lékařů či nedostatek fi-
nančních prostředků ve zdravotnictví.

V poslední době se také hodně 
hovořilo o testech na alkohol 
a drogy ve školách. Na vyso-
kou spotřebu návykových látek 
u českých dětí je upozorňováno 
velmi často. Jakými dalšími kro-
ky plánuje ministerstvo situaci 
řešit?
Právo testovat děti, u kterých má 
pedagog podezření, že jsou pod 
vlivem alkoholu nebo drog, zavádí 
protikuřácký zákon, který je připra-
ven k prvnímu čtení ve sněmovně. 
Nicméně tato oblast se musí ještě 
doladit s ministerstvem školství v tom 
směru, aby tato opatření byla skuteč-
ně účinná a vedla ve spolupráci s od-
borníky k rychlému návratu školáka 
do školy a k tomu byla šetřena jeho 
práva.
 
Jak se jako právnička, ale i jako 
matka díváte na stále velmi vy-
hrocenou diskuzi ohledně očko-
vání dětí?
Očkování proti infekčním onemocně-
ním patří mezi nejefektivnější zdra-
votní intervence, a to jak z hlediska 
preventivního, tedy ochrany zdraví 
dítěte, tak i ekonomického, kdy s kle-
sajícím počtem onemocnění klesají 
také náklady na léčbu. Já tedy, ať už 
jako právnička, politička nebo matka, 
očkování dětí podporuji. A myslím 
si, že za tímto (naštěstí) menšino-
vým, ale poměrně hlasitým trendem 

„Jsem přesvědčená, že pokud se pacientským organiza-
cím bude dávat patřičný prostor, povede to ke zkvalitně-
ní a zefektivnění  zdravotního systému.“

Klinika ESET Praha, akreditované zařízení pro vzdělávání v oboru psychiatrie 
a klinické psychologie přijme do pracovního poměru
-  lékaře – psychiatra, možno i absolvent po základním kmeni se zájmem o psychiatrii
 -  psychiatrickou sestru pro práci ve vlastním prostředí pacienta
- ergoterapeuta

Nabízíme 
-  podporu v odborném růstu a vzdělávání
-  možnost přípravy k atestaci na akreditovaném pracovišti
-  odpovídající mzdové podmínky a zaměstnanecké benefity
-  5 týdnů dovolené na zotavenou

Informace o ESET, Psychote-
rapeutické a psychosomatické 
klinice, s.r.o. najdete na 
www.klinikaeset.cz 

Pokud Vás nabídka oslovila 
a splňujete-li naše požadav-
ky, kontaktujte nás prosím a 
zašlete nám Váš strukturovaný 
životopis a motivační dopis 
na e-mail: 

klinikaeset@volny.cz
paní Renata Konopásková
tel. 242485855

iNzerce▼
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odporu k očkování dětí je právě fakt, 
že infekční onemocnění, proti kterým 
se plošně očkuje, už dnes vlastně ne-
existují. Tak je tomu například u pře-
nosné dětské obrny. Lidé mají pocit, 
že očkování proti těmto nemocem je 
zbytečné, když se u nás nevyskytují, 
ale zapomínají na to, že právě očko-
vání je důvodem, proč tyto nemoci 
vymizely. Dalším dobrým příkladem 
takové choroby, kterou se plošným 
očkováním podařilo zcela vymýtit, 
jsou pravé neštovice. O potřebnosti 
očkování jsem tedy přesvědčená.

Náš magazín je distribuován do 
nemocnic, vy se zabýváte zdra-
votnictvím, jaká jste ale pacient-
ka?
Musím říct, že dnes určitě ukázně-
nější a disciplinovanější než před 
tím, než jsem v oblasti zdravotnictví 
začala profesně působit. Dnes si plně 
uvědomuji, jak cenné je naše zdraví 
a že stejně důležité, jako jít včas k lé-
kaři při zdravotních potížích, je dů-
ležitá prevence. Jedním z mých cílů 
ve zdravotnictví je mimo jiné to, aby 
lidé měli větší povědomí o prevenč-

ních prohlídkách a vyšetřeních, které 
by měli absolvovat. Já se snažím být 
v tomto směru vzornou pacientkou.

Co byste českému zdravotnictví 
popřála do příštího roku?
Na prvním místě je samozřejmě 
potřeba zopakovat stále omílanou, 
ale pravdivou frázi, a sice že české 
zdravotnictví potřebuje dostatek 
financí. Pak bych mu ale také přála, 

aby mělo dostatek lékařů a zdravot-
nického personálu. Jejich nedostatek 
je v současnosti také velkým problé-
mem a obávám se, že souvisí mimo 
jiné právě s mým prvním přáním. 
A do třetice bych mu popřála, aby si 
lidé více vážili svého zdraví a věno-
vali se dostatečně prevenci.

Text: redakce
Foto: archiv
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Vsetínská nemocnice je akciovou 
společností, jejímž zakladatelem je 
Zlínský kraj. Se svými šesti stovkami 
zaměstnanců patří mezi největ-
ší zaměstnavatele v regionu. Toto 
zdravotnické zařízení, které poskytuje 
ambulantní, lůžkovou, specializo-
vanou, diagnostickou, léčebnou, 
preventivní a lékárenskou péči a další 

služby související s poskytováním 
zdravotní péče ve Zlínském kraji. 
Jménem společnosti jedná před-
stavenstvo. Na výkon působnosti 
představenstva a na uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnos-
ti dohlíží dozorčí rada. Jednotlivá 
oddělení sledují moderní trendy 
v medicíně, mají k dispozici náročné 

a účinné léčebné programy a mo-
derní přístrojové vybavení. Lékaři, 
zdravotní sestry, laboranti i pomocný 
personál jsou připraveni ochotně po-
moci našim pacientům při navracení 
zdraví a zmírnění utrpení. Předsedky-
ní představenstva je Ing. Věra Prous-
ková, MBA.

Nemocnice Vsetín
Více než 100 let existence

inhospital

Nemocnice Vsetín slavila v roce 2011 sto let své existence. Vzešlo z ní mnoho zajímavých 
osobností a dnes poskytuje pacientům kvalitní péči v moderním prostředí, které se neustále 
zlepšuje.
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Z historie: Nemocnice a její lidé

Nemocnice ve Vsetíně byla otevřena 
v dubnu roku 1911. Prvního pacienta 
přijala 16. května téhož roku a tím 
fakticky zahájila svou činnost. Prvním 
primářem nemocnice byl MUDr. Josef 
Gregor. Na počátku 30. let už nebyla 
kapacita tohoto zdravotnického zaří-
zení dostačující, a tak se začalo s plá-
nováním výstavby nového pavilonu. 
Hospodářská krize a druhá světová 
válka ale celý proces zkomplikova-
ly, i tak ale vznikala nová oddělení. 
Nakonec se podařilo dokončit nový 
pavilon, do nějž se roku 1945 přestě-
hovala nová oddělení spolu s chi-
rurgií. V průběhu 50. let se vsetínská 
nemocnice stala středem tehdejšího 
Okresního ústavu národního zdraví 
(OÚNZ). Postupně se rozšiřovaly 
odbornosti nemocnice – přibyla 
například rentgenologie, ortopedie či 
neurologie. Docházelo také k realiza-
ci různých investičních akcí.
Koncem šedesátých let byla vybudo-
vána pro interní oddělení jednotka 
intenzivní péče, byl postaven infekč-
ní pavilon, v osmdesátých letech 
poliklinika a léčebna dlouhodobě 
nemocných. V devadesátých letech 
pak postavena přístavba pro centrál-
ní operační sály a na přelomu tisíciletí 
nový, moderně vybavený stravovací 
pavilon. Při oslavách stého výročí 
v roce 2011 byl slavnostně zahájen 
provoz zatím nejnovějšího objektu: 
pavilonu Patologie a centralizova-
ných laboratorních provozů. Inves-
torem stavby byl Zlínský kraj, který 
ze svého rozpočtu uvolnil bezmála 
64 milionů, 40 milionů pak činila 
dotace z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Vnitřní 
vybavení v hodnotě 19 milionů korun 
pak zaplatila z vlastních prostředků 
Vsetínská nemocnice.
Důvodem výstavby nového objektu 
byl především havarijní stav budovy, 
která již nesplňovala bezpečnost-
ní ani hygienické podmínky. „Zcela 
nevyhovující bylo zázemí pro per-

sonál i pro pozůstalé, když se chtěli 
rozloučit se zesnulým,“ vysvětlil tehdy 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák.
V novém objektu našly moderní 
zázemí kromě oddělení patologické 
anatomie také klinická biochemie 
a hematologicko-transfuzní oddělení.
Nabízí moderní podmínky pro práci 
laborantů a lékařů, kteří pro operační 
obory i ambulance zajišťují požado-
vané diagnózy ze vzorků tkání. Právě 
na jejich přesné diagnostice závisí 
stanovení účinné léčby.

V současné době se nemocnice 
připravuje na stavbu nového inter-
ního pavilonu, investorem stavební 
části bude opět Zlínský kraj. Některé 
přípravné práce již byly realizovány, 
samotná stavba by měla být zaháje-
na počátkem příštího roku. „Jedná se 
o pavilon interních oborů, což v na-
šich podmínkách znamená lůžkovou 
část interního a neurologického 
oddělení, včetně mezioborové jed-
notky intenzivní péče. Umístěny zde 
budou kromě příjmových ambulancí 
také všechny odborné ambulance – 
interní, kardiologická, neurologická, 
ambulance EEG a EMG, a nově také 
modernější a komplexnější pracoviště 
gastroenterologie. A bude zde i do-
statek prostoru pro nová pracoviště: 
zaměřit bychom se chtěli zejména na 
diabetologii, případně revmatologii 
a alergologii,“ uvedla předsedkyně 
představenstva Vsetínské nemocnice 
a.s. Ing. Věra Prousková.
Nemocnice rozvíjí řadu odborností: 
chirurgii, ortopedii, gynekologic-
ko-porodnické oddělení, ale i další 

pracoviště, vyhledávají pacienti z ši-
rokého okolí.
V listopadu byli vyznamenáni dva její 
zdravotníci. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků ankety PRACOVNÍK ROKU VE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH ZLÍNSKÉ-
HO KRAJE se uskutečnilo 12. listo-
padu 2015 v Baťově vile. V lékařské 
kategorii byl oceněn dlouholetý pri-
mář chirurgického oddělení Vsetínské 
nemocnice a.s. MUDr. Jaroslav San-
kot, za mimořádný přínos v oblasti 
zdravotních služeb pak vrchní sestra 
gynekologicko-porodnického oddě-
lení Vsetínské nemocnice a.s. Bc. Mi-
lena Fusková. „Ve Zlínském kraji pra-
cuje ve zdravotnictví přes deset tisíc 
pracovníků různých oborů a profesí. 
Ocenění za péči o zdraví občanů si 
zaslouží mnozí z nich. Nejen lékaři 
v přímé péči, ale i zdravotní sestry 
a lidé souvisejících profesí, kteří se 
podílejí na poskytování zdravotních 
služeb, jsou nezastupitelní v povo-
lání, které je krásné, avšak současně 
i nesmírně náročné. Velmi nás těší to, 
že v letošním roce předložila řadu 
návrhů pacientská veřejnost,“ řekl 
náměstek hejtmana Lubomír Nečas, 
zodpovědný za zdravotnictví, pod 
jehož záštitou byla anketa vyhlášena. 
V lékařské kategorii byli kromě MUDr. 
Jaroslava Sankota oceněni MUDr. 
Ivan Pár, primář ORL Kroměřížské ne-
mocnice a.s., a MUDr. Tomáš Janeč-
ka, primář ortopedického oddělení 
KNTB. Za mimořádný přínos v oblasti 
zdravotních služeb pak byli společ-
ně s Bc. Milenou Fuskovou ocenění 
MUDr. František Zábranský, CSc., 
emeritní primář gynekologicko-po-
rodnického oddělení KNTB; MUDr. Jiří 
Boháč, privátní odborný lékař v obo-
ru psychiatrie; MUDr. Pavel Bednařík, 
lékař interního oddělení Uherskohra-
dišťské nemocnice; Ing. Mgr. Radana 
Uhýrková ze střediska Zdravotnické 
záchranné služby ve Vsetíně; Dani-
ela Saňáková Třísková z Oblastního 
spolku ČČK ve Zlíně a Stanislava 
Košutová, zdravotní sestra Dětského 
domova Zlín – Lazy..
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Osobnosti vsetínské nemocnice

MUDr. Jaroslav Sankot. – zkušený 
operatér, dlouholetý primář chirur-
gického oddělení. Zasloužil se o za-
vedení miniinvazivních technik, roz-
voj cévní chirurgie, léčby nemocných 
s nádorovým onemocněním, operací 
zažívacího traktu či štítné žlázy, ale 
také vznik vyhledávaného Centra pro 
řešení kýly. K prvnímu listopadu se 
rozhodl po sedmnácti letech předat 
pomyslnou štafetu vedení oddělení 
svému dosavadnímu zástupci, MUDr. 
Radimu Slováčkovi. Nadále pracuje 
na oddělení jako vedoucí lékař JIP. 
V letošním roce převzal ocenění 
v rámci ankety Pracovník roku ve 
zdravotních službách Zlínského kraje.
Bc. Milena Fusková – vrchní sestra 
gynekologicko-porodnického od-
dělení. Společně s MUDr. Martinem 
Janáčem a dalšími zdravotníky se po-
dílela na významné proměně tohoto 
oddělení, stála u zrodu nadačního 
fondu, který se stará o další rozvoj 
porodnice. Díky nasazení zdravot-
níků, pomoci veřejnosti a sponzorů 
se stala porodnice vyhledávanou 
a počet porodů meziročně stoupá. 
Milena Fusková pracuje v nemocnici 
od roku 1979, nastoupila jako ženská 
sestra u lůžka, později jako porodní 
asistentka, staniční sestra a od roku 
2003 jako vrchní sestra. V letošním 
roce převzala ocenění v rámci ankety 
Pracovník roku ve zdravotních služ-
bách Zlínského kraje.
MUDr. Robert Dostál, CSc. – za-
kladatel ortopedie na Valašsku. Do 
vsetínské nemocnice nastoupil v roce 
1960 ve svých dvaatřiceti letech. 
O pět let později se stal přednostou 
nově vzniklého lůžkového ortopedic-
kého oddělení, které si brzy získalo 
velmi dobrou pověst. Bylo jedním 
z prvních pracovišť při užívání stabilní 
kompresivní osteosyntézy s použitím 
dlahy vlastní konstrukce, která byla 
vyrobena ve Zbrojovce Vsetín a pa-
tentována. Celoživotním koníčkem 
doktora Roberta Dostála byl sport. 

Byl trenérem házené a sportovním 
lékařem. Zajímal se rovněž o spo-
lečenský život a politiku. Pracoval 
v zastupitelstvu města Vsetína a v le-
tech 1992 až 1996 byl poslancem 
Parlamentu ČR. U příležitosti stého 
výročí založení nemocnice převzal 
ocenění za mimořádný přínos, 
stejně jako následující osobnosti.
Marta Bařáková – vrchní sestra 
chirurgického oddělení v letech 1989 
až 2008.Do nemocnice nastoupila 
po maturitě v roce 1967. Zpočátku si 
vyzkoušela práci na zubním oddělení 
a ortopedii, od roku 1969 ale byla 
zcela věrná chirurgii. Zpočátku jako 
sestra u lůžka, později jako staniční 
sestra a od roku 1989 jako vrchní 
sestra. Nejednalo se o nijak poklidné 
časy: byly zaváděny nové přístroje, 
materiály, postupy i způsoby vedení 
dokumentace. Paní Marta Bařáková 
svou práci vykonávala s maximálním 
nasazením, volný čas věnovala rodi-
ně a turistice. V nemocnici pracovala 
čtyřicet jedna let, vychovala řadu ses-
ter a pro mnohé je dodnes vzorem.
MUDr. Pavel Dráč, CSc. – dlouho-
letý primář gynekologicko-porodnic-
kého oddělení. Do vsetínské nemoc-
nice nastoupil prvního června 1963, 
ve svých jedenapadesáti letech po 
mnohaletém působení v Brně. Pod 
jeho vedením se gynekologové za-
měřili na odhalování rizika předčas-

ných porodů, předcházení neplod-
nosti, v onkologickém a geriatrickém 
programu byla soustavná pozornost 
věnována předrakovinným stavům. 
Sám dlouhá léta vedl ambulantní 
poradnu pro bezdětná manželství. 
Funkci primáře zastával patnáct let, 
až do roku 1988. Z nemocnice odešel 
v roce 1991.
MUDr. Josef Křupka – zakladatel 
neurologického oddělení. Do ne-
mocnice přichází 1. července 1973, 
což je také datum vzniku lůžkové-
ho neurologického oddělení, kde 
je jmenován primářem. Doktoru 
Křupkovi bylo tehdy 33 let a měl již 
zkušenosti z nemocnic v Prostějově 
a Bruntále. Vsetínská neurologie brzy 
získala značný věhlas. Ve spoluprá-
ci s místními podniky byl sestrojen 
třísegmentový stůl pro manuální 
terapii, kterému byl udělen patent. 
Na oddělení rovněž sloužil prototyp 
československého elektromyogra-
fu Tesla. Ve funkci primáře působil 
doktor Josef Křupka osmnáct let až 
do roku 1991. Na přelomu let 1989 
a 1990 byl ředitelem nemocnice 
s poliklinikou. Ve volných chvílích se 
věnoval rodině a sportu, byl dlouho-
letým předsedou tenisového oddílu 
TJ Zbrojovka Vsetín.

Text: redakce
Foto: archiv
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inhospital

Kladenský seminář
Milé setkání velkých kapacit
Ve středu 11. listopadu se v Oblastní nemocnici Kladno konal III. seminář dětské chirurgie. 
Zajímavé přednášky se na něm odehrávaly celé odpoledne až do večera a všichni zúčastně-
ní si odnesli mnoho nových informací.

Seminář začal přednáškou s ná-
zvem Problematika vrostlých nehtů 
– dlouhodobé zkušenosti od MUDr. 
Tatiany Příplatové z Oddělení dětské 
chirurgie ON Kladno. Následovaly 
Kamna a plotny – palmární popá-
leniny MUDr. Ivany Grossové z Kli-

niky popáleninové medicíny, FNKV, 
Jizvy nejen na duši – klasifikace jizev 
a rehabilitace MUDr. Roberta Zajíčka, 
Ph.D. z Kliniky popáleninové medicí-
ny, FNKV, Aby to nebolelo – novinky 
v analgezii dětí od MUDr. Vladimíra 
Mixy, Ph.D. z Kliniky anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní péče 2. LF 
UK a FN Motol, Strategie prevence 
infekce v místě chirurgického výkonu 
od Martina Petra, 3M, Představení 
produktů firmy Pharmaselect Petrou 
Šulerovou, Komoce mozková – jak 
ji poznáme? Kefalhematom – po-



hled neurochirurga od MUDr. Petra 
Libého, Ph.D z Neurochirurgické 
kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN 
Motol, Synovitida kyčelního kloubu 
od MUDr. Jiřího Boleslava z Orto-
pedicko-úrazového oddělení ON 
Kladno, Pectus excavatum a Opera-
ce dle Nusse – komentované video 
od Prim. MUDr. Ronalda Pospíšila 
z Chirurgického oddělení ON Kladno 
a Karcinoid apendixu – raritní kasuis-
tika od MUDr. Marty Horákové z Od-
dělení dětské chirurgie ON Kladno.
„Myšlenka pořádat podobný seminář 
vznikla před třemi lety. Chtěli jsme 
se seznámit s lékaři Středočeského 
kraje, aby už naše spolupráce nebyla 
jen anonymní. Na letošním setkání 
byli i další zajímaví hosté, také lékaři 
z Prahy,“ popisuje organizátorka se-

mináře MUDr. Marta Horáková.
A co bylo na celém dni nejzajímavěj-
ší? „Bylo to to sekání takových kapa-
cit ve svém oboru. Bylo od nich velmi 
milé, že přijeli do Kladna a přednášeli 
pro nás, lokální lékaře,“ říká MUDr. 
Horáková a dodává: „Tito lidé udávají 
trendy.“
Samozřejmě už také pomalu vymýšlí 
čtvrtý ročník. „Je to celkem organi-
začně náročné, obvykle začínáme 
už v květnu. Catering, pozvánky, 
kreditace... To všechno si děláme 
sami. Uvažuji ale o tom, že příští 
rok by seminář mohl být celodenní. 
V současnosti není, ale také tak úplně 
nedodržujeme časy přednášek a čas-
to máme skluz, to bychom museli 
omezit,“ vysvětluje MUDr. Horáková. 
V prvním ročníku se zúčastnili hlavně 

lékaři kladenské nemocnice, od té 
doby doktorka Horáková na seminář 
myslí, kdykoli se setká se zajímavý-
mi lidmi. „Když jdu někam na stáž 
a někdo mě zaujme, hned se s ním 
pokouším dohodnout. Semináře 
nejsou monotematické, už nyní mám 
tipy na příští rok. Naši anesteziolo-
gové byli akcí překvapeni a projevili 
zájem o informace o problematice 
resuscitace novorozence. U nás totiž 
nemáme takovou neonatologickou 
jednotku intenzivní péče jako v Pra-
ze.“ Právě to je u konání takovýchto 
seminářů důležité: Středočeským 
lékařům se daří udržovat kontakt 
z Prahou, díky které získávají nové 
poznatky a informace.
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Text: redakce
Foto: B. Dohnalová a M. Jansová

MUDr. Marta
Horáková
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NADACE ARCHA CHANTAL
Tato nadace byla založena 11. června 
1993 z iniciativy paní Chantal Poullain
-Polívkové, Francouzky, která v České 
republice žije již řadu let. Život paní 
Chantal – to je plno barev a lásky, 
a protože láska patří hlavně dětem, 
rozhodla se vytvořit nadaci Archa, 
která je pro ni symbolem pomoci 
a záchrany. Filozofií Nadace Archa 
Chantal je humanizace dětských 
zdravotnických zařízení. Veškerá 
snaha směřuje k vytvoření podmani-
vého prostředí pozitivně působícího 
na psychiku nemocných dětí. Změ-
nou neutěšeného prostředí v útulná, 
příjemná místa se malý pacient stává 
součástí kouzelného světa. Touto 
hrou se dítě lépe vyrovná s pobytem 
v nemocnici, zbaví se stresu a překo-

ná odloučení od rodičů. Projekty jsou 
navrhovány výtvarníky a architekty 
na základě požadavků a konkrétních 
potřeb jednotlivých nemocničních 
oddělení ve spolupráci s dětskými 
psychology, lékaři a sestrami. Ná-
vrhy jsou originální svým námětem 
a každá jejich realizace je komplexní 
přestavbou interiéru do nejmenších 
detailů - vše v dokonalé harmonii.
Přání nadace je zateplit studené, 
neosobní prostředí barvami, ob-
rázky, hernami, všemi dostupnými 
prostředky navodit u nemocných 
dětí pocit bezpečí, co nejvíce zmírnit 
jejich duševní strádání, strach a stesk 
po domově. „Důvod, proč o tohle 
všechno usiluji, je prostý, v nemocnici 
by se nemělo léčit pouze tělo, ale 
i obolavělá duše. Pohoda a harmonie 

Nadace rozjasňují nemocnice

informace

O barevné prostředí pro pacienty se nestarají jen samotné nemocnice, ale také různé nada-
ce. My připomínáme dvě nejznámější: Nadaci Archa Chantal a Nadační fond Zdeňky Žádní-
kové. Díky nim je nemocným na mnoha místech veseleji.

Chantal Poullain-Polívková se 
narodila v Marseille. Od útlého 
dětství se věnovala baletu a toužila 
po herecké kariéře. Po maturitě na 
gymnáziu krátce žila v Anglii a na-
konec zamířila na studia Divadelní 
akademie ve švýcarské Ženevě. 
Zde také hostovala ve Státním 
divadle a měla namířeno za lepším 
životem do USA. Už měla údajně 
v kapse letenku, když její život 
navždy změnilo setkání s čes-
kým hercem a komikem Bolkem 
Polívkou. Byla to láska na první 
pohled a tak Chantal místo do 
Ameriky následovala své srdce do 
komunistického Československa. 
V Čechách se za Bolka provdala a 
natrvalo se zde usadila. Zároveň 
pokračovala v divadelní dráze. S 
Bolkem cestovala po světě jako 
asistentka režie jeho vystoupení a 
příležitostně v nich i vystupovala. 
Později hrála také v Klicperově 
divadle v Hradci Králové a na praž-
ských scénách Ungelt, Na zábra-
dlí a činohře Národního divadla. 
Objevila se také v několika českých 
filmech a televizních inscenacích. 
Za všechny jmenujme například 
Šašek a královna, Kopytem sem 
kopytem tam nebo Král Ubu.

Číslo účtu Nadace Archa Chantal: 
279427940297/0100

Nadace Archa Chantal každoročně 
připravuje kalendář s názvem PROMĚNY 
s fotografiemi slavných osobností v ne-
obvyklé podobě. Výtěžek putuje 
na konto nadace.
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jsou přece základním předpokladem 
fyzického zdraví,“ říká paní Chantal.

Co Archa Chantal dělá?
•  opravy a úpravy dětských zdravot-

nických zařízení s důrazem na jejich 
výtvarné pojetí, výzdobu obrazy 
a sochami

•  vybavení dětských zdravotnických 
zařízení nábytkem, knihami, hrač-
kami a spotřební elektronikou

•  rozvoj vzájemné spolupráce zdra-
votníků, dětí, rodičů a veřejnosti

NADAČNÍ FOND
ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVÉ
„Radost, zdraví, láska… tři slova, která 
symbolizují to, co si ve svém životě 
přejeme nejvíce.  Ne všichni jsme ale 
plni zdraví, síly a elánu.  Ne každý 
z nás má to štěstí a vyrůstá v harmo-
nickém prostředí obklopen lidmi, kte-
ré má rád a kteří ho mají rádi.  Teprve 
když je něco špatně, uvědomíme si, 
že nic není samozřejmostí.  Žijeme 
v dynamické době, úspěch je měřen 
penězi, popularitou. Čas jsou peníze.  
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat 
něco pro ty druhé.  A tím vlastně i pro 
sebe – pro pocit, že nás tato „dyna-

mická” doba ještě úplně nepohltila... 
Proto tento nadační fond,“ vysvětluje 
Zdeňka Žádníková, herečka a zakla-
datelka fondu.
Pilotním projektem Nadačního fondu 
Zdeňky Žádníkové se staly nástěnné 
malby. O co jde? Jedná se o malová-
ní v zařízeních, jako jsou nemocnice, 
dětské domovy, domovy pro senio-
ry, léčebny a další. Nástěnné malby 
pokryjí libovolnou plochu a to např. 
veselými obrázky ze světa zvířátek, 
která se představují v nejrůznějších 
rolích a ztvárňují neopakovatelné 
příběhy.
Prostředí hraje při pobytu v nemoc-
ničních zařízeních a při léčbě dětské-
ho i dospělého pacienta významnou 
roli, mělo by být příjemné a důvěry-
hodné. Krátkodobě i dlouhodobě se 
stává „domovem”, který si zejména 
u dětí lze jen těžko představit bez 
jejich světa her, obrázků, hraček 
a pohádek. Nadační fond Zdeňky 
Žádníkové se svými projekty snaží 
pomoci pečujícímu personálu i rodi-
čům k lepší adaptaci dítěte na pobyt 
v nemocnici a tím současně i k rych-
lejšímu a úspěšnějšímu průběhu 
léčby dítěte.

Zdeňka Žádníková-Volencová 
se narodila v roce 1974 v Ústí nad 
Orlicí. Po maturitě na Gymnáziu 
Boženy Němcové v Hradci Králové 
se přihlásila ke studiu na DAMU, 
obor loutkové a alternativní he-
rectví. Když přešel celý její ročník 
do pražského Dejvického divadla, 
stala se i Zdeňka členkou jeho 
hereckého souboru, kde působí i 
dnes.

Objevila se i na televizní obrazovce 
v pohádkách „O dobré a zlé vodě“, 
„Kašpárkovy rolničky“, „Zkřížené 
meče“, „O pyšném panovníkovi“ a 
„Tajemství mořské panny“. Její první 
televizní vystoupení bylo v seriálu 
„Lékárníkovic holka“.

V současné době můžeme Zdeňku 
spatřit v divadle v Dejvicích v Zimní 
pohádce a v muzikálu Muž bez 
minulosti. Účinkovala také ve dvou 
amerických filmech Melting Glass a 
Anna Frank, k čemuž jí dopomohla 
vynikající znalost anglického jazy-
ka. Do povědomí televizních divá-
ků se zapsala rolí Ivany Rubešové v 
seriálu TV Prima – Rodinná pouta 
(Velmi křehké vztahy). Za tuto roli 
byla nominována na Objev roku 
2004 – anketě TýTý, pořádané 
Týdeníkem Televize.

Číslo účtu Nadačního fondu 
Zdeňky Žádníkové: 
309207309/0800

Text: redakce
Foto: archiv
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V Ústřední vojenské nemocni-
ci – Vojenské fakultní nemocnici 
Praha neopomíjejí význam příjem-
ného prostředí jako důležitý faktor, 
který může příznivě působit na 
pacienty. Zeleň, odpočinková zóna 
i neustálá údržba areálu, stejně jako 
barevné chodby, sály i pokoje jsou 
dnes v ÚVN samozřejmostí. Co ale 
v každé nemocnici nenajdete, je 
netradiční osvětlení využívající barev-
nosti světla. Unikátní systém osvětlení 
Philips HealWell, nainstalovaný na 
nadstandardním pokoji Urologické-

ho oddělení ÚVN, využívá pozitivní 
účinky světla a vytváří příjemnou 
atmosféru, která zlepšuje paciento-
vu psychickou pohodu. „Příjemná 
světelná atmosféra napomáhá našim 
pacientům ke zklidnění před operací 
i k hladkému pooperačnímu průběhu 
po rozsáhlých robotických výkonech. 
Jejich hodnocení léčebného poby-
tu na našem oddělení bylo velice 
dobré,“ hodnotí zkušenosti primář 
urologického oddělení Jiří Kočárek. 
HealWell dokáže pomocí barevnos-
ti simulovat denní světelný cyklus, 

tedy východ slunce, prosluněný 
den, stmívání a noc, čímž pozitivně 
ovlivňuje tvorbu hormonů kortizol 
a melatonin, které mají na zdra-
ví člověka podstatný vliv. Existující 
vědecké výzkumy ukázaly, že vysoká 
intenzita světla během dne pomáhá 
regulovat lidské biologické hodiny 
a rytmus spánku a bdělosti. Philips 
HealWell simuluje přirozené denní 
světlo a pozitivně tak ovlivňuje spá-
nek pacientů a zlepšuje jejich léčeb-
né prostředí. Tento systém zahrnuje 
i doplňkové osvětlení pro dotváření 

Když barvy pomáhají léčit

inhospital

Každá nemocnice se pro své pacienty snaží vytvořit co nejpříjemnější prostředí. Léčba to-
tiž není jen o správné medikaci a kvalitních lékařích, ale také o atmosféře, ve které probíhá. 
Jedním z nejvýznamnějších faktorů jsou barvy – a právě na to, jak je v jednotlivých zaříze-
ních využívají, jsme se zeptali. Podívejte se sami: Někde až oči přecházejí!
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příjemného prostředí, které si pacient 
sám ovládá. Samozřejmostí je kvalitní 
pracovní světlo pro personál nemoc-
nice určené pro chvíle kontroly nebo 
akutního zásahu v pacientově pokoji.

Prostředí nemocnice hraje význam-
nou roli při každém pobytu zejména 
malého pacienta. Uherskohradi-
šťská nemocnice proto zdobí své 
čekárny, ambulance i lůžková oddě-
lení veselými malbami, které pomá-
hají odpoutat pozornost dětských 

pacientů od strachu a bolesti. Ale 
nezaměřuje se pouze na ty nejmenší. 
Také dospělí pacienti hledají únik od 
každodenní šedi. 
Sedm studentek 3. ročníku multime-
diální tvorby Střední uměleckoprů-
myslové školy v Uherském Hradišti 
zúročilo svůj talent také v Uhers-
kohradišťské nemocnici. Prostory 
dětské rehabilitace tak oživily na 
zdech dětem dobře známé posta-
vičky z pohádek. Studentky v ne-
mocnici malovaly vůbec poprvé. 

„Holky se nadšeně přihlásily a byly 
velmi rády, že mohou zkrášlit ne-
mocniční prostředí pro děti,“ uvedla 
učitelka předmětu figurální kresba 
Jitka Langerová, pod jejíž vedením 
malby vznikaly. Studentky vyzdobily 
na oddělení rehabilitace a fyzikál-
ní medicíny v Uherskohradišťské 
nemocnici dvě cvičebny, dětskou če-
kárnu a pracovnu laseru. „Chtěli jsme 
pro naše dětské pacienty veselejší 
prostředí a také někdy – zejména 
u laseru – potřebujeme odpoutat 
jejich pozornost. Obrázky jsou pro 
tyto účely ideální,“ popsala vedoucí 
fyzioterapeutka Markéta Zálešáko-
vá. Celá čtvrtina pacientů oddělení 
rehabilitace a fyzikální medicíny jsou 
děti, a to od kojenců až po dospí-
vající mládež. Převážně rehabilitují 
s problémy v psychomotorickém 
vývoji, například se špatnou koordi-
nací pohybů, vadným držením těla, 
plochými nohami nebo po zlomeni-
nách končetin.
Rozvíjí se i spolupráce Uhersko-
hradišťské nemocnice se Základní 
uměleckou školou Uherské Hradiště. 
Studenti výtvarného oboru věnovali 
nemocnici své práce k vylepšení inte-
riéru oddělení interny. Čtyřicet velko-
formátových obrázků zdobí chodby 
ambulance i lůžkových oddělení 
interny. Ve druhém podlaží centrální-
ho objektu chirurgických oborů UHN 
najdou pacienti a návštěvníci Galerii 

Titulní foto: porodní sál Nemocnice Ostrov

Nový pavilon B Nemocnice Ostrov, kde bude od ledna 2016
Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace

Příjemné prostředí Ústřední vojenské nemocnice pomá-
há pacientům ke zklidnění před operací i k hladkému 
pooperačnímu průběhu
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Patro, ve které je do konce roku 
k vidění výstava nazvaná Na scénu!. 
Tentokrát ji připravila nemocnice ve 
spolupráci se Slováckým muzeem 
v Uherském Hradišti.
Pracovníci Slováckého muzea na-
instalovali do Galerie Patro část 

výstavy návrhů divadelních kostýmů 
Miloše Součka. Ten působil na scéně 
Slováckého divadla v 60.–80. letech 
20. století a podílel se na výpravách 
přibližně 150 inscenací. Rozsáhlou 
uměleckou pozůstalost kostýmního 
a scénického výtvarníka Miloše Souč-

ka získalo Slovácké muzeum v roce 
2009. „Samotné kostýmy ani kulisy 
se ve fundusu Slováckého divadla 
z prostorových důvodů nedochovaly. 
Rozhodli jsme se proto realizovat 
kostýmy podle původních návrhů 
v co nejvěrnější podobě,” přiblížil 
vznik výstavy její autor Pavel Por-
tl. Výstava ve druhém nadzemním 
podlaží centrálního objektu v Uher-
skohradišťské nemocnici tedy před-
stavuje rekonstrukce návrhů Miloše 
Součka, které na základě dochova-
ných skic vytvořila Petra Bitnerová. 
Návštěvníci mohou vidět kostýmní 

Čekárny, ambulance i lůžková oddělení Uherskohradišťské
nemocnice zdobí veselé malby

Klinika dr. Pírka je vybavena moderními osvětlovacími prvky

Strom života v interiéru
Kliniky dr. Pírka
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návrhy i část kostýmů samotných. 
Výstava potrvá do konce tohoto 
roku.

V prostorách Kliniky dr. Pírka jsou 
umístěny iluminační látky, speciální 
projekční plochy Philips, které umož-
ňují na velkoplošných projekčních 
plátnech promítat nejrůznější umě-
lecké videoprojekty. Jedná se o pře-
vratné moderní technologie, a to 
i v evropském kontextu. V interiéru 
Kliniky na hlavním schodišti je insta-
lován „Strom života“ symbolizující 
smysl poskytované zdravotní péče.

Pacientům hospitalizovaným na 
lůžkovém oddělení interny frýdecko
-místecké nemocnice zpříjemňují 
pobyt obrázky namalované na zdi 

nemocničního pokoje. Dům se stro-
mem, rybníkem a domácími zvířaty 
nakreslila v jednom z pokojů ve svém 
volnu jedna ze zdravotních sester. 
Malba na zdi je součástí tzv. bazální 
stimulace, která podporuje zlepšení 
vnímání pacientů. „Chtěli jsme paci-
enty, z nichž někteří u nás tráví delší 
čas, trochu rozptýlit a přivést na jiné 
myšlenky,“ říká vrchní sestra interního 
oddělení Lenka Foltýnová. 
Obrázky na zdi pokoje namalovala 
o jednom víkendu ve svém volnu 

zdravotní sestřička interního oddě-
lení Andrea Šubová. Inspiraci získala 
z předcházejícího pracoviště, kde se 
tato forma výzdoby setkala s klad-
ným hodnocením klientů.
„Na našem oddělení jsou hospitali-
zovaní především geriatričtí pacienti, 
pro které je pobyt v nemocničním 
prostředí často velkým stresem. 
Chtěla jsem jim pobyt u nás alespoň 
touto formou trochu zpříjemnit,“ 
uvádí Andrea Šubová.
„Pacientům se obrázky líbí, proto 

uvažujeme o tom, že bychom do 
budoucna přidali další kresbu také na 
chodbu oddělení,“ usmívá se vrchní 
sestra Foltýnová. 
1. října 2015 bylo otevřeno ve frý-
decko-místecké nemocnici oddělení 
dlouhodobé následné péče. Oddě-
lení s celkovou kapacitou 60 lůžek 
je umístěno v nově rekonstruované 
budově V. Lůžka budou nabídnuta 
zájemcům ve dvou etapách, nyní je 
k dispozici první stanice s 30 lůžky 
a dalších 30 lůžek bude nabídnuto 
začátkem příštího roku.
„Oddělení je určeno pro klienty, 
jejichž zdravotní stav již nevyža-
duje péči na akutním lůžku, ale 
současně ze zdravotního hlediska 
nejsou schopni propuštění domů či 
na sociální lůžko s následnou péčí,“ 
řekl Michal Bílský, primář oddělení 
dlouhodobé následné péče. „Často 
se jedná o seniory, u nichž je nutná 
delší doba rehabilitace a rekonvales-
cence, zároveň je potřeba sesterské 
péče k zajištění správného podá-
vání léků, adekvátního stavu výživy. 
Našim cílem je poskytnout péči nejen 
komplexní, ale i specifickou, určenou 
geriatrickým pacientům. Problemati-
ce péče o tyto klienty se dlouhodobě 

 Obrázky na zdech interního oddělení frýdecko-místecké nemocnice 
namalovala ve svém volnu tamnější zdravotní sestra
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věnujeme,“ dodal primář Bílský. 
„Klientům oddělení bude k dispozici 
dvanáct pokojů s celkem 30 lůžky,“ 
popsala vrchní sestra oddělení Dag-
mar Luknárová. „Nově rekonstruova-
né prostory oddělení jsou vybaveny 
moderním nábytkem a vymalovány 
se snahou o vytvoření příjemného 
prostředí pro pacienty i personál. 
Klientům oddělení, kteří vyžadují 
komplexní lékařskou a rehabilitační 
péči, budeme poskytovat dvoufázo-
vou rehabilitaci pod vedením fyziote-
rapeuta a jednou týdně skupinovou 
ergoterapii,“ dodala Luknárová.

Stěny a stropy dětského oddělení 
nemocnice v Náchodě postupně 
zaplňují milé zvířecí postavičky. Na 
zdech nemocničních prostor, kde se 
léčí děti, se objevují obří nástěnné 
malby s pohádkovými či zvířecí-
mi motivy již od roku 2009. Nové 
barevné malby a obrázky nyní zdobí 
pohotovost, vyšetřovnu oddělení 
větších dětí či prostory druhého pa-
tra dětského oddělení, hernu, jídel-
nu a schodiště. Stropní a nástěnné 
malby vznikaly již ve třetí etapě, která 
oživila zatím největší část dětského 
oddělení. „Tyto malby dokážou odvá-
dět pozornost dětí od prováděných 

výkonů, které jsou pochopitelně pro 
děti velice stresující. I proto se nyní 
takto vymalovaly například prosto-
ry vyšetřovny na oddělení větších 
dětí. Příjemnější prostředí má také 
herna a jídelna, kde tráví svůj ne-
mocniční pobyt děti předškolního 
věku se svými maminkami,“ popsala 
nové prostředí hlavní sestra dět-
ského oddělení Dana Matoušová. 
Autorem všech maleb je Libor Škrlík, 
který podobným způsobem vyzdo-
bil například pražskou motolskou 
nemocnici. Velké nástěnné a stropní 
malby vznikají díky podpoře Nadace 
Zdeňky Žádníkové a za plné finanč-
ní podpory firmy FG Forrest, takže 
nemocnici nic nestojí.

V Nemocnici Frýdlant si za po-
moci designerů vyhráli s barvami při 
rekonstrukci nadstandardních pokojů 
na chirurgickém oddělení. Tvůrci 
chtěli, aby barvy vybavení a doplňků 
byly sladěny a celkově pokoj včetně 
sociálního zařízení připomínal spíše 
hotel než nemocnici. Stále se na 
dovybavení pracuje, ale základní ba-
revný koncept oddělení je hotov. Od 
pacientů dostávají nejen pochvaly za 
celkový koncept pokoje ale i náměty 
na zlepšení. Snaží se tyto podněty 

vnímat a pokoje dotvářet.
V nemocnicích Krajské zdravotní, 
a. s. v rámci rekonstrukcí pavilonů 
a oddělení realizují volby barev jed-
notlivých chodeb a pokojů tak, aby 
nejen dobře působily esteticky, ale 
zohledněno je i působení na psychi-
ku léčených pacientů, barvy samot-
né jsou důležité i v rámci orientace 
v pavilonech nemocnic. Každá sta-
nice i chodba má nově jinou barvu, 
což usnadňuje orientaci pacientům 
a návštěvám.

Dětské oddělení nemocnice v Náchodě 
zdobí zvířecí postavičky a pohádkové 
motivy již od roku 2009

Díky přispění designérů vypadají pokoje 
frýdlantské nemocnice skoro jako hotel
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Od roku 2012 zdobí spojovací 
koridor mezi dětským pavilonem 
Fakultní nemocnice Ostrava 
a ostatními nemocničními budovami 
veselá výzdoba. Tento dříve tmavý 
a poněkud depresivně působící pro-
stor nyní hýří barvami a motivy, které 
oslovují a pozitivně motivují děti, jež 

jsou tudy převáženy na vyšetření 
a operační sály.
„Nápad zpříjemnit dětem cestu na 
vyšetření se zrodil v hlavě vrchní ses-
try Mgr. Angeliky Remové,“ zdůraznil 
Tomáš Oborný, tiskový mluvčí FNO. 
„Ta jej pak ve spolupráci s Dobro-
volnickým centrem Adra a Soukro-
mou střední uměleckou školou Ave 
Art Ostrava dovedla do vítězného 
konce!“
S materiálem, jehož nákup sponzo-
rovala společnost Neoplast, vymalo-
valo zhruba půl kilometru dlouhou 
chodbu sedm studentů, kteří sem 
pod vedením pedagoga Mgr. Aleše 
Vavrečky docházeli každý pátek po 
celé tři měsíce. „Abychom vše stihli, 
někteří studenti se specializovali jen 

na malbu listů, jiní malovali žluté pa-
mpelišky, další se věnovali kresbě be-
rušek a tak dále,“ popisuje zástupce 
školy práci, kterou studenti realizovali 
podle svých vlastních návrhů.
„Chtěli jsme zmírnit stres, který 
děti při transportu touto chodbou 
prožívaly,“ vysvětluje Mgr. Angelika 

Remová. „Myslím, že díky studentům 
a díky podpoře Adry a společnosti 
Neoplast se nám to podařilo! Teď 
si sestry mohou při cestě chodbou 
s dětmi povídat o tom, co všechno 
na stěnách vidí, transport malých 
pacientů tak proběhne mnohem 
příjemněji jak pro děti, tak pro jejich 
doprovod.“

Cílem Městské nemocnice v Lito-
měřicích je, aby zde poskytované 
zdravotní služby byly prováděny 
nejen v náležité kvalitě, ale také v co 
nejpříjemnějším prostředí, které sníží 
u pacientů míru stresu, který provází 
většinu zdravotních problémů.
Proto se snažíme, aby toto prostředí 
nepůsobilo stroze, ale naopak aby 

bylo co nejpodobnější prostředí do-
mácímu. Pokoje se snažíme malovat 
barevně, stejně tak i chodby a jídelny. 
Velkou pozornost věnujeme dětské-
mu oddělení, kde se snažíme, aby 
zde děti cítily spíše jako ve školce, 
než jako v nemocnici. Proto přímo 
na dětském oddělení máme hernu 

vybavenou pro potřeby dětí různých 
věkových kategorií, knihovnu s širo-
kou škálou titulů pro děti či dospíva-
jící, či tematicky vyzdobené chodby 
dětskými motivy.
Od roku 2010 navíc nabízíme našim 
pacientům a návštěvníkům možnost 
prohlédnout si v hale nemocnice 
každé dva měsíce novou výstavu 
fotografií. Tyto fotovýstavy zde pro-
vozuje skupina FotoporoT ve spo-
lupráci s Centrem cestovního ruchu 
Litoměřice. Ve stejném roce vznikla 
v chodbách nemocnice také galerie 
výtvarných prací, kde jsou vystavo-
vány například práce klientů Centra 
sociální pomoci nebo obrázky dětí 
z výtvarné soutěže pořádané Sprá-
vou CHKO České středohoří. 
Zvláštní pozornost je věnována také 
oddělení lůžek dlouhodobě ne-
mocných, kam byly v letošním roce 
umístěny na každou z pěti stanic 
knihovny. V říjnu jsme navíc navá-
zali spolupráci se základní školou 
ze Štětí, která nám postupně zdobí 
pracemi svých žáků chodby a pokoje 
tohoto oddělení.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

Také ve Fakultní nemocnici Ostrava se snaží pobyt
malým pacientům co nejvíce zpřímjenit 

Městská nemocnice v Litoměřicích dbá, 
aby nemocniční prostředí nepůsbilo 

příliš stroze
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Prvním obdarovaným pracovištěm 
byla Thomayerova nemocnice, která 
obdržela 10 monitorů dechu na 
Novorozenecké oddělení. Přístro-
je převzali primář doc. MUDr. Jan 
Janota, Ph.D. z rukou Rity Gabrielové 
ze společnosti TEVA Pharmaceuticals 
CR s.r.o., která na pořízení přístrojů 
přispěla jako hlavní sponzor.

Dalších 33 kusů monitorů v celkové 
hodnotě 98 010 Kč určených pro po-
třebu neonatologického pracoviště 
Ústavu pro péči o matku a dítě pře-
vzali od brněnské nadace doc. MUDr. 
Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář 
pediatrického pracoviště a Mgr. Ilona 
Križanová, vrchní sestra pediatrické-
ho oddělení. Zde byla hlavní sponzo-
rem společnost Green Swan.

Dvacet zmiňovaných monitorů 
pomáhajících dětem ohroženým 
syndromem náhlého úmrtí (SIDS) 
převzali v Nemocnici Na Bulovce 
primáři neonatologického oddělení 
Martin Čihař a pediatrického oddě-
lení Ivan Peychl. Monitory Babysense 
II. za 59 400 Kč si mezi sebe rozdělí 
neonatologické a pediatrické odděle-
ní. Slavnostního předání se zúčastnila 
také redakce magazínu HOSPITALin. 
„Monitory jsou také pomocníkem, 
který dokáže odhalit i jiné problémy, 
které se u miminek mohou proje-
vit, např. mělké dýchání či apnoické 
pauzy. Využíváme monitory nejen 
v nemocnici, ale také je zapůjčujeme 
rodičům po nezbytně potřebnou 
dobu,” uvedl doktor Peychl.

Slavnostního předávání se za Nadaci 
Křižovatka zúčastnily Veronika Ma-
noušková, hlavní koordinátorka a sa-
mozřejmě ředitelka Nadace Křižovat-
ka Sabina Sklenářová, která dodává: 
„Bylo nám ctí, že dorazil a předal dar 
za společnost České Dráhy, a.s., pan 
Ing. Michal Štěpán, člen předsta-
venstva České Dráhy, a.s., která byla 
hlavním sponzorem.“

Nadace Křižovatka 
předala monitory dechu za 187 tisíc
Monitory dechu Babysense II v celkové hodnotě 187 110 Kč předala 21. října 2015 Nadace 
Křižovatka třem pražským nemocnicím a porodnicím: v Thomayerově nemocnici, v Ústavu 
pro péči o matku a dítě a v Nemocnici Na Bulovce je převzali primáři tamních oddělení. 
Mediálním partnerem se stal magazín HOSPITALin.

Nemocnice na Bulovce

Thomayerova nemocnice

Ústav pro péči o matku a dítě
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informace VStUPte
 do světa fantazie a snů
V neobvyklých místnostech plných světel, barev, zvuků a příjemných stimulů, zvaných „snoe-
zelen“, vybavených celou řadou sofistikovaných pomůcek, si klienti Sanatorií Klimkovice mo-
hou nejen odpočinout od náročných fyzických terapií, ale zároveň mohou stimulovat mozek 
a posilovat kognitivní funkce.

První, světlý snoezelen v klimko-
vických sanatoriích vybudovali pro 
dospělé asi před rokem, pak přibyly 
černý a interaktivní snoezelen na 
dětském oddělení. Místnosti jsou 
určeny hlavně pro lidi s různě těž-
kými poškozeními mozku, ať vlivem 
nemoci nebo po úraze. Klientovi se 
v místnosti vesměs věnuje terapeut, 
dítě tam mívá i jednoho z rodičů. 
Multisenzorické prostředí poskytuje 
klientům příjemnou atmosféru se 
smyslovými podněty, které je stimu-
lují. 
„Práce ve snoezelenech a také účinky 
terapie jsou rozmanité. Jako příklad 
mohu uvést třeba sedmiletou Ma-
rušku s dětskou mozkovou obrnou, 
která v místnosti v poloze na bříš-
ku, opřená o polohovací pomůcku, 
začala poprvé sama zvedat hlavičku. 
Chtěla totiž vidět na louku plnou 
slunečnic, nad kterými létal motýl. 
Promítané obrázky v klidu místnosti 
natolik upoutaly její pozornost,“ na 
příkladu ukázala doktorka Dzidová. 
Pokroky dětí, které na terapii přichá-
zejí, jsou mnohdy tak drobné, že si 
jich nezasvěcení ani nevšimnou. Pro 
jejich rodiče ale leckdy bývá i drobný 
posun velkým vítězstvím. Ve tmavém 
snoezelenu si zase tříletý Honzík 
s těžkým psychomotorickým opož-
děním začal při zvuku tibetských mís 
tiše broukat. Jeho máma nevěřila 
vlastním uším. Honzík se totiž do té 
doby zvukově nijak neprojevoval. Až 
v temném, přívětivém prostoru ho 
oslovily nejen světélkující barvy, ale 

i nové a příjemné zvuky.
Snoezelen terapie je použitelná 
u pacientů jakéhokoliv věku. V Klim-
kovicích je kombinována společně 
s muzikoterapií u dětí, jejichž smy-
sly potřebují podpořit a stimulovat 
k dalšímu rozvoji. Vyvolává u nich 
pocit pohody, uvolnění, klidu a jistoty, 
potlačuje strach a zároveň aktivizu-
je, probouzí zájem, řídí a srovnává 
podněty, vyvolává vzpomínky.
„Jelikož v tmavém prostředí naše 
smysly nejsou ničím rozptylová-
ny, jsme schopni se soustředit na 
dané podněty daleko delší dobu. 
Je dokázáno, že tmavé prostředí 
stimuluje naši nervovou soustavu, 
takže se v něm organismus zklidňuje. 
Ovlivní se tím i funkce jako dýchání 
v návaznosti na krevní oběh, trávení 
v návaznosti na peristaltiku střev, 
i koncentrace,“ říká Lenka Dzidová. 

Jako příklad uvádí metodu, která 
může omezit nebo dokonce potlačit 
problém s neustále těkajícíma očima. 
„Když v tmavém světle dítěti před 
očima pomalu pohybujeme světel-
nou diodou, oči se na ní lépe zaost-
řují, pohled se tak může postupně 
ustálit.“
Multisenzorická terapie je v Klimkovi-
cích uplatňována v rámci komplexní 
neurorehabilitace. Klientům, kteří 
trpí nejen pohybovými problémy, 
ale i poruchami dovedností a řeči, 
jsou určeny programy, které spo-
jují intenzivní logopedickou terapii 
a psychoterapeutické metody. Učí 
tak lidský mozek zdravému způsobu 
fungování, čímž se nepřímo maxima-
lizuje výsledný efekt na celkový stav 
klienta.

Text: Sanatoria Klimkovice
Foto: archiv Sanatoria Klimkovice
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inhospital

Projektování nemocnic patří (vedle 
atomových elektráren) k těm nej-
těžším tématům. Ne nadarmo jsou 
v honorářovém řádu komory archi-
tektů uvedeny v nejobtížnějším pá-
tém pásmu. Obtížnost je dána právě 
objemem komplikované technolo-
gie – jen namátkou: složité systémy 
ochrany před nebezpečným zářením, 
bezpečnostní problematika se zdroji 
a rozvody medicinálních plynů, velmi 
přísná protipožární opatření (snížená 
pohyblivost pacientů), náročné elek-
troinstalace (oddělovací trafa, Fara-
dayovy klece apod.), náhradní zdroje 
(dieselagregáty, které ale musí být 
nehlučné), velké nároky na čistotu 
prostředí a z nich vyplývající kompli-
kovaná klimatizace (větrání, chlazení, 

vlhčení), zvlášť přísné předpisy pro 
vodovodní instalace (zajištění roz-
vodů proti šíření bakteriálních rizik), 
speciální problematika biologického 
odpadu, monitoring pacientů, vnitřní 
telekomunikační systémy, zabezpe-
čovací zařízení (speciálně pro farma-
ceutické výrobky) atd.
Možná ještě důležitější je navrhnout 
optimální provoz. Jednotlivé pro-
vozní cesty nesmí být příliš dlouhé, 
některé se nesmí křížit, některé 
se nesmí ani potkat. Jde o provoz 
ambulantních a hospitalizovaných 
pacientů, návštěv, zaměstnanců, 
léků a léčebných prostředků, stra-
vy, odpadu z úklidu, biologického 
odpadu, použitého a čistého prádla, 
zesnulých nebo lůžek z centrální pří-

pravny. Důležité je rovněž navrhnout 
optimální návaznost ambulantních 
a hospitalizovaných pacientů na spo-
lečné vyšetřovací a léčebné složky. 
Významnou roli hrají také vzájemné 
vazby mezi medicínskými obory.
Jednoduché není ani splnit požadav-
ky hygieny na omyvatelnost povrchů, 
na podmínky denního i umělého 
osvětlení, hlukovou hladinu, čistotu 
prostředí (klimatizace, operační sály, 
prostředí pro pacienty se sníženou 
imunitou), omezení rizik zranění pa-
cientů (ostré hrany, radiátory) atd.
Rád bych se ještě zmínil o trendech, 
které se kolem nemocnic vyskytují. 
Řada západních prognostiků věštila 
zánik nemocnic v jednadvacátém 
století.

Ve vyspělých zemích se věnuje projektování nemocnic velká péče. V mezinárodní unii archi-
tektů (UIA) dokonce vznikl odbor PHG (Public Health Group), který se věnuje výhradně pro-
blematice nemocnic. Příslušný obor se jmenuje „Hospital Design“, o kterém si u nás můžeme 
jen nechat zdát.

Nemocnice očima architekta



Zásadní skepse a úvahy o přežití ne-
mocnic v dnešní podobě je primárně 
ekonomická. Dražší technologie, 
širší spektrum úspěšné léčby dříve 
nevyléčitelných onemocnění, stárnutí 
populace, zvyšující se požadavky na 
standard hospitalizace a soukromí 
pacienta vytvořily z nemocnic těžko 
ufinancovatelné požírače peněz. 

Otázky budoucnosti nemocnic
Musí pacient opravdu ležet v ne-
mocnici, aby byl byť složitě vyšet-
řován? Vždyť je tu telemedicína! 
Rozmach informačních technologií 
znamená i v medicíně nové přístupy. 
Výsledky všech vyšetření (zobrazo-
vací metody, laboratoř, endoskopie 
atd.) mohou být v digitální formě, 
propojení v síti umožňuje víceobo-
rové konzultace bez účasti pacienta, 
pacient může být sledován i doma 
a být přes internet napojen na tele-
medicínskou centrálu.

Bude se ještě klasicky operovat? 
Rozmach neinvazivní chirurgie 
naznačoval, že se časem klasické 
operační sály změní v méně náročné 
prostory. Tento trend pokračuje, ale 
stejně si myslím, že klasické operační 
sály budou žít dál.

Musí velká nemocnice opravdu řešit 
i velmi banální případy a často 
suplovat sociální péči? Ne. Dnes žije 
trend akutních nemocnic, banální 
věci řešit ambulantně nebo na oddě-
leních jednodenní hospitalizace a so-
ciální péči směřovat do příslušných 
míst. Centralizací urgentních příjmů 
se ušetří personál i vybavení. Na to 
máme hezké české slovo emergence.
Vznikl trend „humanizace nemoc-
nic“ – tj. větší komfort pro pacienta, 
ale i možnost zajít si do restaurace, 
nakoupit to, co potřebuje, jít na 
poštu, na výstavu. To by v moderní 
nemocnici nemělo chybět, ale hlav-
ně: nemocnice musí zmíněné služby 
nabízet i svému okolí. V neposled-
ní řadě si může takto nemocnice 
poněkud zlepšit svou ekonomickou 
situaci. 
Vždyť pacient je zákazník! A některý 
si za kvalitu rád připlatí. Tak se objevil 
trend „Patient Focussed Hospital“, 
s důrazem na soukromí pacienta, 
objevil se termín nadstandard i s na-
bídkou dalších nezdravotnických 
služeb. Myslím, že tento trend se 
u nás ujal. Zdůrazňuje se i potřeba 
duchovního zázemí pro pacienty, je 
dobré zřizovat meditační místnosti 
nebo ekumenické kaple apod.

Musí být pacient v nemocnici tak 
dlouho? Ke světovým trendům patří 
neustálé snižování doby hospitaliza-
ce. Četné klinické výzkumy ukázaly, 
že i prostředí v nemocnici ovlivňuje 
léčbu, jinými slovy pacienti v krásném 
a optimisticky působícím prostředí 
jsou dřív zdraví a rychleji se jim hojí 
rány.
S tím vším se musí projekční tým vy-
pořádat, bez toho by stavba nepro-
šla kolaudací a ani lékaři a sestry by 
nebyli spokojeni. Z druhé strany jsou 
projektanti neustále stresováni pal-
bou investora, že odhad investičních 
nákladů nesmí být v žádném případě 
překročen. A architekt, jakoby navíc 
a často nepochopen uživatelem, se 
snaží i o splnění onoho nadstavbo-
vého atributu – o krásu, o příjemné 
a estetické interiéry, o optimistické 
vyznění prostředí pro nemocné lidi. 
A přesto – v některých případech 
nová nemocnice zvýšila prestiž měs-
ta a stala se jeho pýchou. 
Věřím, že většina investorů si je 
vědoma výše uvedených úskalí, nic-
méně není na škodu, kdyby si to při 
zadávání projektu trochu zopakovali.

Text: Ing. arch. Jan Líman
Foto: archiv



28

„Ve spolupráci s fakultní nemocnicí 
v Motole se řada z nás rozhodla 
podpořit akci Movember. Pěstujeme 
si naše kníry, abychom upozornili na 
nebezpečí rakoviny prostaty a ra-
koviny varlat. Dělali jsme to hlavně 
proto, abychom vyzvali fanoušky, aby 
se k nám přidali a podpořili dobrou 
věc,“ vysvětluje za slávistický A-tým 
záložník Jan Štohanlzl.

Nejde však jen o to, aby si slávisté 
nechali narůst knír. „Třeba tím pře-
svědčíme někoho z fanoušků, aby 
sebral odvahu a vyhledal specialistu 
na vyšetření. Kdyby šel na vyšetření 
byť jediný fanoušek, tak to má určitě 
smysl,“ doplňuje vedoucí A-týmu 
Slavie a klubová legenda Stanislav 
Vlček. „K Movemberu se připojila 
také velká část realizačního týmu,“ 

připomíná slávistický vedoucí týmu 
kníry svých kolegů.

„Účastí v tomto celosvětovém pro-
jektu chtějí jak fakultní nemocnice, 
tak i náš klub přispět ke zvýšení 
povědomí o problematice onkologic-
kého onemocnění prostaty a var-
lat, příznacích těchto onemocnění, 
významu preventivních vyšetření, 

Brankář Martin Berkovec a útočník Radek Voltr

Fotbalová Slavia se společně s Fakultní nemocnicí v Motole připoji-
la k tradiční listopadové akci „Movember “. Ta má za úkol upozornit 
na nebezpečí rakoviny varlat a prostaty u mužů. Slávisté si tak po 
celý listopad nechávají narůst knír.

informace

     Slávisté ve spolupráci
s FN Motol podporují Movember!
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léčebných možnostech a významu 
ambulantní i nemocniční urologic-
ké sítě. Zdraví je jedinečné, proto 
bychom chtěli poprosit všechny, kteří 
mají nějaké problémy, aby třeba 
i díky Movember kampani sebrali 
odvahu a vyhledali specialistu,“ uvádí 
Slavia na svých webových stránkách.

Vršovický klub se také chystá udělat 
na posledním domácím listopado-
vém utkání s Příbramí velkou fotku 
všech fanoušků sešívaných, kteří se 
k Movemberu připojili.

Rakovina onemocnění prostaty 
patří do té skupiny onkologických 
onemocnění, u kterých není důvod 
jejich vzniku přesně známý. Proto je 
tedy primární prevence, tzn. úprava 
životního stylu, neúčinná. O to více je 
proto potřeba dávat důraz na sekun-
dární prevenci, tedy včasný záchyt 
onemocnění a preventivní kontroly. 
„Každý muž by po dovršení 50. roku 
svého života měl zvážit návštěvu 
urologa a preventivní vyšetření na 
přítomnost rakoviny prostaty. Vy-
šetření zahrnuje v první fázi hlavně 
testování na tzv. prostatický specifický 

antigen (PSA) v krvi,“ říká prof. MUDr. 
Marek Babjuk, CSc., přednosta Uro-
logické kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

V posledních 10 letech vzrostl výskyt 
rakoviny prostaty o 56 %, což je dle 
slov prof. Babjuka dáno zejména 
přesnější diagnostikou. „V praxi to 
sice znamená větší počet nemoc-

ných, avšak zároveň rychlejší a včas-
nější záchyt nemoci a tedy i lepší 
prognózu na úspěšnou léčbu. Proto 
také úmrtnost tohoto onemocnění 
klesla o 14 %,“ zakončil prof. Babjuk.

Vedoucí týmu Stanislav Vlček

Záložník Jan Štohanzl

Kondiční trenér Pavel Čvančara ukazuje
na klubovou legendu Ivu Knoflíčka

Text: Michal Býček
Foto: archiv SK Slavia Praha Fotbal
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Do Kuksu přicházejí milosrdní bratři 
roku 1743 z Prostějova pod vedením 
převora Narcise Schöna. Působili zde 
v počtu dvanácti a vykonávali zdra-
votní a duchovní péči nad pacienty 
své nemocnice. Ta nejprve existovala 
v hospitalu na šesti lůžkách, které 
Šporkův zeť František Karel Rudolf 
Sweerts-Sporck navýšil v 50. letech 
18. století na 34 a k ošetřování sem 
tak mohli být přijímáni i lidé z okolí, 
v drtivé většině muži nebo děti. Od 
samého počátku měl ústav k dispozi-
ci doktora medicíny, chirurga (ranho-
jiče), lékárníka a jeho asistenta.
Lékárna jako součást hospitalu má 
své kořeny již v Šporkově nadační 
listině hospitalu z roku 1696. Prak-
ticky začala fungovat až koncem 
roku 1743 s příchodem lékárníka 

Theodosia Hüdera. Podle znaku 
milosrdných dostala lékárna později 
název „U Granátového jablka“, které 
nechal Hüder odlít na nejstarších 
kukských bronzových hmoždířích. 
Z původního komplexu lékárenských 
místností se autenticky zachovala 
jen tato lékárenská oficína. Vnitř-
ní zařízení a výzdoba pochází z 2. 
poloviny 40. let 18. století. Nábytek je 
ve svém celku řešen architektonicky 
jako souvislý pás skříní zvaných re-
pozitoria, které přerušují pouze okna 
a dveře. V oválných kartuších nad 

vrchní římsou repozitorií jsou vsa-
zeny olejomalby představující různé 
patrony lékařů a lékárníků, z nichž 
jsou jménem známi pouze patroni 
lékárníků sv. Kosmas a sv. Damián. 
Spolu s malovaným Kristem, který na 
prostor oficíny shlíží z malovaného 
stropu, symbolicky bděli nad prací 
skutečných milosrdných bratří, kteří 
tak pod tímto vícenásobným dohle-
dem nemohli udělat v přípravě léků 
žádnou chybu. Lékárenský stůl – táru 

inhistoriae

Nedávno rekonstruovaný hospital ve východočeském Kuksu skrývá ve svých zdech druhou 
nejstarší zachovanou barokní lékárnu z roku 1743. Tu čtenářům HOSPITALin představujeme 
v dalším díle našeho seriálu. Dům byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na 
počátku 18. století coby zaopatřovací ústav pro vojenské vysloužilce z okolí. K péči o stovku 
starců byl do Kuksu pozván řád milosrdných bratří, který zde provozoval nemocnici s far-
maceutickým zázemím, které vedle lékárny představovala např. bylinná zahrada se sušárnou 
a ovocným sadem. 

Perla barokního lékárenství
v Kuksu
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– zdobí tepaná granátová jabloň, je-
jíž větve zároveň sloužily jako věšáky 
na různá drobná zařízení jako např. 
vážky. Léky a léčiva se tu neuchová-
valy jen v zásuvkách táry a repozi-
torií, ale především v lékárenských 
nádobkách – stojatkách. Původní 
dřevěné stojatky milosrdných bratří 
jsou červené a mají štítky se signatu-
rami (názvy) ve zlaté barokové kartu-
ši s granátovým jablkem na vrcholu. 
Byly určeny k uchovávání pevných 
léčiv a přípravků. Naproti tomu bílé 
baňaté fajánsové, keramické či por-
celánové stojatky sloužily na vazké, 
polotuhé přípravky, lektvary, extrakty, 
masti. Tyto nádoby se uzavíraly zvíře-

cí blanou nebo papírem, převázaným 
motouzem. Ze zajímavějších léčiv 
lze jmenovat: CRANIUM HUMANUM 
(části lidské lebky, používané v práš-
ku nebo jako destilát proti epilepsii), 
OSSA DE CERVI (Ossa de corde 
cervi neboli kůstky z jeleního srdce) 
či OCUL. 9 CRUD. (Oculi cancrorum 
crudi neboli surová račí oka neupra-
vovaná, používaná coby drť smícha-
ná s medem na dětské záchvaty). 
Za prosklenými dvířky repozitorií se 
ukládala zvlášť účinná a jedovatá 
léčiva, klíč od nich měl pouze převor 
kukských milosrdných.
Chovanci hospitalu (almužníci) měli 
léky zdarma, Špork na jejich výrobu 
vyčlenil v nadaci každoroční částku 
300 zl. Krom nadačních peněz se 
lékárna živila prodejem léků do okolí, 
první příjem se vykazuje v říjnu r. 
1744. Pokud si ovšem kukští obyvate-
lé donesli vlastní suroviny, měl jim být 
přípravek uchystán zdarma. Provoz 

kukské lékárny končí na podzim 1945 
spolu s odsunem kukského němec-
kého obyvatelstva. Samotný hospital 
byl ovšem zrušen již záhy po zabrání 
českého pohraničí roku 1938. Posled-
ním řádovým lékárníkem tu byl PhMr. 
Aloisius Julius Quotidián, který půso-
bil později ve vatikánské lékárně. 
V Hospitalu Kuks rovněž sídlí Čes-
ké farmaceutické muzeum (ČFM). 
Muzeum je samostatným střediskem 
v rámci Univerzity Karlovy - Farma-

ceutické fakulty v Hradci Králové. 
Jako účelové zařízení fakulty vzniklo 
v roce 1994, ve své činnosti však na-
vazuje na starší předchůdce, kterými 
bylo například Museum pharmaceu-
ticum Pragense (Praha 1959-1972), 
Lékárnické muzeum při Ústavu far-
makologie a farmakognosie Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy (Praha 
1946-1950) a dílčí sbírky mnoha insti-
tucí a soukromých sběratelů. Sídlem 
muzea je barokní budova hospita-
lu v Kuksu. Zásadní roli v průběhu 
založení muzea sehrál přední znalec 
farmaceuticko-historické problemati-
ky Václav Rusek.
Muzeum ve vší komplexnosti doku-
mentuje vývoj farmacie jako oboru 
v českých zemích a prezentuje ho 
v podobě stálé expozice. Ta v sobě 
zahrnuje původní barokní lékárnu 

kukského hospitalu (interiér z let 
1749-1750), ukázky vybavení lékáren-
ských oficín do 2. poloviny 20. století, 
historických léčiv a léčivých pří-
pravků, farmaceutického průmyslu 
a dalších dílčích farmaceutických 
odvětví a disciplín. Prohlídka obsahu-
je i některé interaktivní prvky. 
ČFM dále funguje jako vědecké 
pracoviště v oboru dějin farmacie 
a farmaceutické muzeologie, zpra-
covávají se zde diplomové, rigoróz-

ní a doktorské práce z uvedených 
oborů. Vedle sbírkových předmětů 
a archivních dokumentů zahrnuje 
muzejní fond také největší tuzem-
skou knihovnu k dějinám farmacie 
v českých zemích, Rakousku-Uhersku 
a výběrově i v dalších zemích (více 
než 20 000 svazků).

Lékárnu U Granátového jablka lze 
spatřit v rámci prohlídek kukského 
hospitalu, který ve světě proslavila 
především nebývalá kolekce Ctností 
a Neřestí mistra českého barokního 
sochařství Matyáše Bernarda Brau-
na. Více informací pro návštěvníky 
nabízejí weby: www.hospital-kuks.cz 
a www.ceska-apatyka.cz.

Text: Libor Švec
Foto: archiv
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inspirace

PAVEL KOhOUT: hODINA TANCE A LáSKY

Kde sehnat v bouři války učitelku tance? Ke všemu 6. 6. 1944, kdy se v Normandii vyloďují Spojen-
ci? Otázku řeší Karl Kleinberger, jeden z prvních pomocníků Adolfa Hitlera a po těžkém zranění na 
frontě velitel tereziánské pevnosti v Protektorátu Čechy a Morava, v níž čekají na popravu nepřá-
telé Říše, když k němu a jeho ženě Gertrudě dorazí jediná dcera. Cena: 248,-

www.vetrnemlyny.cz

JORgE LUIS BORgES, ADOLFO BIOY CASARES: 
ŠEST PROBLéMů PRO DONA ISIDORA PARODIhO

Svéráznou knihu záhad připisují její autoři fiktivnímu spisovateli jménem Bustos Domecq. V tomto 
díle se setkáváme s detektivem, který podobně jako Nero Wolf nemůže vycházet z domu – ne 
však kvůli tloušťce, ale proto, že je vězněn (byť neprávem) za vraždu. V příbězích plných humoru 
a ironie navštěvují hrdinové povídek celu č. 273 a předkládají Parodimu záhady, které on s důvti-
pem a na základě logické úvahy řeší. Obvykle je samozřejmě všechno jinak, nežli se zprvu zdálo. 
Cena: 259,-

www.argo.cz

VLADIMíR MACURA: ZNAMENí ZRODU A ČESKé SNY

První svazek spisů Vladimíra Macury představuje jeho badatelské dílo zasvěcené českému 
19. století. Svazek Znamení zrodu a české sny shrnuje studie k danému tématu, přičemž 

vychází z intence autora. Zahrnuje třetí vydání Macurovy klíčové monografie Znamení zro-
du, v níž sémioticko-kulturologické analýze podrobil národní obrození. Interpretace kultury 
jako znakového systému je východiskem i souboru studií a popularizačních textů Český sen 
v druhé části svazku. Do třetího oddílu zařazujeme další studie, jež byly doposud publiko-

vané pouze časopisecky či ve sbornících a jež autor začal adaptovat pro pokračování svého 
Českého snu. Cena: 555,-

www.academia.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.
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Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nakladatelství

JAROSLAV DURYCh: BLOUDĚNí

Bloudění je vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha. Jako nesmiřitelně konzervativ-
ní katolík byl Durych oponentem liberální demokracie a ve svém díle se často vracel 
k baroku. Kniha s podtitulem „větší valdštejnská trilogie“, poprvé vydaná v roce 1929, 
se přes svou proslulost dosud nedočkala spolehlivého kritického vydání. Obě posmrt-
ná vydání (1969 a 1993) jsou totiž textově nespolehlivá. Novou edici pro Českou kniž-
nici připravoval několik let tým, který se podílel i na vydání Durychových Služebníků 
neužitečných (1996). Svazek obsahuje všechny tři díly Durychova románu. Cena: 499,-

www.hostbrno.cz

UKRADENá DATA ANEB CO VYPRáVĚLA MYŠ

Originální detektivní příběh s prvky sci-fi je určen převážně pro kluky od 10 let. Zavede 
je do prostředí moderních technologií, které hlavní hrdina, třináctiletý Bert, dokáže vy-

užít při řešení záhady ukradených informací. Zvídaví čtenáři se mohou těšit na zábavné 
příhody živých i neživých myší, na skvělou spolupráci Bertových techno-přátel, honičky 

v autech (včetně popelářského) a nakonec společné odhalení pachatele, se kterým 
všichni hrdinové svedou finální napínavý souboj. Kniha je psána hravým jazykem a není 

v ní nouze o situační a slovní humor. Cena: 229,-

www.grada.cz

MIROSLAV BALAŠTíK: LITERATURA V ČASE LOVCů

Kniha je výborem z téměř stovky rozhovorů s autory, literárními historiky a osobnostmi 
kulturního života, které autor připravil v posledních dvaceti letech pro časopis Host. Pětadva-
cet vybraných dialogů se spisovateli odhaluje nejen životní a tvůrčí osudy těchto osobností, 
jejich názory a postoje, ale mezi řádky zaznamenává i vývoj literatury v předchozích dvou 
desetiletích. Cena: 299,-

www.hostbrno.cz
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Kniha je výborem z téměř stovky rozhovorů 
s autory, literárními historiky a osobnostmi 
kulturního života, které autor připravil 
v posledních dvaceti letech pro časopis Host. 
Pětadvacet vybraných dialogů se spisovateli 
odhaluje nejen životní a tvůrčí osudy těchto 
osobností, jejich názory a postoje, ale mezi řádky 
zaznamenává i vývoj literatury v předchozích 
dvou desetiletích. 

Samotný název knihy vychází z rozhovoru 
s Luborem Kasalem, který odkazuje na studii 
Zygmunta Baumana Tekuté časy a jeho rozlišení 
různých postojů člověka ke světu. Soudobého 
člověka označuje Bauman jako lovce, který se 

„vůbec nestará o celkovou rovnováhu věcí, ať 
přirozenou nebo umělou. Jediným jeho úkolem je 
lovit a jediným zájmem další úlovek…“. To se zdá 
být charakteristické i pro společenskou situaci, 
v níž se literatura ocitla po roce 1989, a tvoří 
rovněž leitmotiv mnoha otázek a odpovědí.

Miroslav Balaštík (1971), literární 
kritik a publicista. Od roku 1995 
je šéfredaktorem časopisu a nakladatelství 
Host. Přednáší na Ústavu české literatury 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Je autorem knihy Postgenerace 
(Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století) 
a řady esejů, komentářů a rozhovorů. 

Jiřina Hauková
J·H·Krchovský
Jiří Drašnar
Ota Filip
Jan Balabán
Jiří Kratochvil
Michal Viewegh
Pavel Kosatík
Petr Hruška
Miloslav Topinka
Miroslav Červenka
Petr Borkovec
Jiří Kuběna

Irena Dousková
Zdeněk Zapletal
Vít Slíva
Bogdan Trojak
Radek Fridrich
Inka Machulková
Petr Placák
Jiří Hájíček
Pavel Řezníček
Lubor Kasal
Ludvík Němec  
a Jan Němec
Petra Soukupová

Cena 299 Kč
ISBN 978-80-7491-408-9
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Ohlédnutí za KBM 2015
Dne 22. října 2015 se uskutečnil již 11. ročník Konference bezpečnostního 
managementu KBM 2015. Téma letošního ročníku bylo: Čí je odpovědnost?

Bezpečnostní analytici a experti ze 
zahraničí, čeští bezpečnostní profe-
sionálové ze státní správy a stejně 
tak i zástupci soukromých bezpeč-
nostních agentur, obchodních firem 
a experti na bezpečnost z akade-
mické půdy se vyjádřili k otázkám 
jako např. Kdo bude reagovat na 
útok? Jsou naše očekávání od státu 
přiměřená? Jak je rozložena odpo-
vědnost za prevenci incidentů? Kde 
jsou hranice bezpečnosti a kdo se na 
ochraně podílí? Jak být zodpověd-

ným bezpečnostním manažerem ve 
své společnosti?
Jedním z nejdůležitějších témat kon-
ference byla oblast bezpečnostního 
managementu, jejíž diskuzí provázel 
předseda České komory ASIS Inter-
national, Jaromír Průša. Zaměřil se na 
adekvátní kvalifikaci a kladl důraz na 
zvýšení míry vzdělávání všech pra-
covníků SBS, včetně managementu 
bezpečnostních agentur.
Jedním z dalších témat konferen-
ce KBM 2015 byla otázka role státu 

v zajištění bezpečnosti veřejných 
prostor, a to, zda mají policejní 
složky delegovat část svých úkolů na 
soukromé subjekty. „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 Matěj 
Bárta, ředitel společnosti M2C, která 
momentálně poskytuje integrova-
né facility služby v 8 zemích střední 
a východní Evropy.

Panel 
KYBERBEZPEČNOST
Moderátor panelu byla Martina Hlaváčová 
Hupková ze společnosti Cryptelo s.r.o.

Ve své přednášce jste otevřeli 
otázku, jak je v současné době 
snadné získat informace o něja-
ké osobě. Proč jste se rozhodli 
právě pro toto téma?
Sestavením profilu neznámé osoby 
a její rodiny pouze pomocí údajů ve-
řejně dostupných na internetu včetně 
sociálních sítí jsme chtěli poukázat 
na to, že potenciální hrozba se může 
týkat každého z nás a mnohdy si to 
ani neuvědomujeme.
Zdánlivě banální informace mohou 
kreativní útočníci využít ve svůj pro-
spěch. Společnosti pečlivě chrání svá 
citlivá data, ale přístup k nim může 
umožnit i dobře cílený individuální 
kybernetický útok na zaměstnan-
ce v prostředí mimo firmu – v jeho 
domácnosti.

Martina Hlaváčová Hupková, pro-
duktová manažerka Cryptelo, s.r.o

Jak tomu mohou společnosti 
předcházet?
Klíčové je dobře nastavit systém 
ochrany firemních dat, např. za 
pomoci šifrovacích nástrojů, ale 
zároveň věnovat dostatek pozornosti 
samotným zaměstnancům jakožto 
uživatelům těchto systémů. Systémy 
musí být pro uživatele jednoduché, 
aby neměli důvod je obcházet anebo 
produkovat neúmyslné chyby při 
jejich užívání. Zároveň je vhodné 
poučit zaměstnance o základních 
pravidlech ochrany osobních dat, 
a to zejména vedoucích zaměstnan-
ců a dalších zaměstnanců, kteří mají 
přístup k velkému množství citlivých 
informací a dat – jakými jsou např. 
IT administrátoři a asistentky. Prá-
vě omezení moci IT administrátora 
a distribuce oprávnění mezi více 
členů týmu představuje jeden ze 
základních požadavků moderních 
bezpečnostních systémů.

Martin Baroš, CEO Cryptelo, s.r.o.

Vidíte prostor pro využití šifro-
vání i v českém zdravotnictví?
Samozřejmě, rezervy v zabezpečení 
jsou velké. Vzpomeňme na kauzu 
z poloviny loňského roku, kdy bylo 
v USA prolomeno 4,5 mil. medicín-
ských záznamů, včetně čísel kre-
ditních karet. V segmentu českého 
zdravotnictví nalezneme několik typů 
dat, které je zapotřebí dobře chránit. 
Základem jsou přirozeně medicín-
ské a osobní záznamy pacientů. 
Druhou skupinu představují interní 
údaje zdravotnických zařízení, např. 
informace o zaměstnancích, ekono-
mické údaje a provozní agenda typu 
záznamů z bezpečnostních kamer, 
krizových plánů aj. Pokud se posune-
me do oblasti medicínského výzku-
mu a vývoje, vyžadují nejvyšší stupeň 
ochrany vědecké studie a know-how 
vývoje nových léků, postupů a zaří-
zení.

Martina Hlaváčová Hupková, pro-
duktová manažerka Cryptelo, s.r.o
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Rozhovor 
DAKAR EILAT
K tématům Bezpečnostní priority 
v roce 2015 a Bezpečnost veřejných 
prostor proti extrémnímu násilí se 
vyjádřil Col. (Res.) Dakar Eilat, 
který je v současné době majitelem 
společnosti IDS Ltd., která se zamě-
řuje na poradenství a výcvik státních 
bezpečnostních složek ve snížení 
užití násilí v rizikových prostředích.
Dakar Eilat působil v izraelských 
bezpečnostních složkách již 25 let 
jako velitel týmu pohraniční poli-
cie, důstojník zpravodajské služby 
Police National H.R.T., velitel jednotky 
vězeňské izraelské služby „Masada“ 
ve věznicích Hdarim a Gilboa, získal 
mgr. titul v oboru politických věd na 
University of Haifa a rovněž v Middle 
East Studies a Arab World z Tel Aviv 
University a specializoval se na před-
cházení terorismu a muslimského 
radikalismu vně a uvnitř vězení.

Jaké jsou dopady současné imig-
rační vlny?
1. Současní imigranti nyní  již jen 

přicházejí hledat své příbuzné. 
2. Budeme svědky vývoje uzavřených 

přistěhovaleckých komunit.
3. Přistěhovalci začnou vyžadovat 

kontrolu nad vzděláním své komu-
nity.

4. Začnou si vynucovat „svůj“ dress 
code, z počátku přesvědčováním, 
poté však i násilím.

5. V zábavních podnicích zachování 
systému islámského náboženské-
ho práva. 

6. Vyžadování aplikování islámského 
práva ve „své“ nové zemi. 

7. Rázné zásahy proti těm, kteří ne-
respektují islám.

8. Výrazný nárůst počtu mešit ve své 
blízkosti.

Jaký je taktický postup pro za-
bezpečení veřejných prostor?
1. Proškolení zaměstnanců o charak-

teristikách a zvyklostech islámské 
kultury.

2. Zhodnotit rizika zajišťovaných 
prostor.

3. Příprava a aktualizace dokumenta-
ce správy budov.

4. Výcvik veškerého personálu ope-
rativně reagovat.

5. Zdůraznění bezpečnostních zásad.
6. Trénink, trénink, trénink.
7. Šířit danou problematiku mezi 

všechny zaměstnance i civilisty.

Pod záštitou rektora 
Vysoké školy obchodní v Praze

Mediální partneřiPořádá Organizátor akce

Partneři

Text: Veronika Weinfurtová
Foto: archiv ASIS CZ
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Nemocnice musí být bezpečné místo
Nemocnici vnímáme jako oázu, místo, kde se nám vždycky dostane pomoci. Aby tomu 
tak skutečně bylo, nejen z hlediska lékařského, musí se vedení nemocnice starat o zajištění 
provozu, výkonu péče a bezpečí jak nemocnice (tedy personálu, budov, pracovišť), tak pa-
cientů. Nejsou v nebezpečí jen kapsy a šuplíky nočních stolků, ale i zdroje energie, komuni-
kace, peníze nebo třeba sklady toxických a jinak nebezpečných látek. Co všechno potřebuje 
a měla by mít dobře zabezpečená nemocnice? Na to nám odpovídal zkušený expert, jeden 
z nejpovolanějších, dříve armádní specialista a účastník vojenských misí, nyní spolumajitel 
bezpečnostní agentury AGNES Trutnov, s.r.o., Julius Horváth.

Co to znamená, zajišťovat bez-
pečnost nemocnice? 
Někdy docela nenápadnou, nebo 
záměrně nenápadnou činnost, jako 
je třeba převoz peněz na výplaty 
lékařům a sestrám. Ale výchozí je 
samozřejmě pro každou nemocnici 
koncepce, jakou si její vedení dokáže 
nastavit, schopnosti a odhad ředitele 
nebo kompetentního zástupce zřizo-
vatele, koho pověří celkovým nebo 
částečným řešením. Zajištění bezpeč-
nosti „z vlastních sil” by nemocnice 
ani neměla zkoušet.

Existuje něco jako univerzální 
model?
To určitě ne. Každá nemocnice je jiná, 
některá sídlí převážně v jednom vel-
kém objektu, jiná je rozmístěna třeba 
ve čtyřiceti samostatných stavbách 
a ještě na různých koncích města. Je 
proto dobré vždycky vyhodnotit, co 
je nejcitlivější nebo nejslabší článek, 
jak se dá přehled o situaci a ochrana 
centrálně sledovat, plánovat jednot-
livé činnosti v souvislosti s provozem 
a podobně.

Máte zkušenosti a vlastní postu-
py?
Naše činnost je hodně rozmanitá, 
působíme prakticky po celé republice 
a částečně i v zahraničí, máme na 
starost samozřejmě i objekty zdra-
votnických institucí, běžné činnosti 

jako ostrahu osob nebo majetku, 
převozy cenností a podobně. Detaily 
ale z pochopitelných důvodů spíše 
nezveřejňujeme. 

Co byste na základě znalostí pro-
středí doporučil ředitelům?
Určitě zvážit, jaká je aktuální situace a 
nejbližší výhled v souvislosti se změ-
nami, které se kolem nás dějí. Ať si 
myslíme třeba o migraci cokoli, určitě 
může přinést  nějaké méně obvyklé 
jevy charakteru hygienického, epi-
demiologického, potřeby soustře-
dění většího počtu lidí a péči o ni, v 
horším případě i s nějakou diagnó-
zou. Samozřejmě budeme všichni 
spoléhat na to, že pomoc najdeme v 
nemocnicích a zdravotnických zaří-
zeních. Ta musí být připravena. Jedna 
věc je ale zdravotní péče a druhá 
fakt, že probíhá v prostředí, které je 
maximálně zabezpečeno proti vniku 
zvenčí, problémům uvnitř dokáže 
čelit, a také reagovat na zcela neče-
kané situace. Ve spolupráci s profe-
sionály se vždycky uleví jak vedení 
nemocnic, tak doktorům i pacientům. 
Není dobré tuto stránku podceňovat.

Byl jste v misích v zahraničí, 
jakou zkušenost jste si přinesl 
především?
Nedá se všecho aplikovat nebo 
srovnávat, ale určitě mohu říct, že 
když se válce nepodaří zabránit, je 

to špatné, ale když na konflikt, který 
vznikne doma, nejste připraveni tak, 
jak vám zkušenosti předků a vlast-
ní rozum napovídá, je to definitivní 
katastrofa. A nemocnice jsou oázou 
bezpečí. Starejme se o ně.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Julius Horváth, zakladatel 
a spolumajitel agentury AG-
NES Trutnov, s.r.o. Absolvoval 
speciální armádní a jiný výcvik, 
byl důstojníkem na mnoha 
zahraničních misích, je poradcem 
v oblasti bezpečnosti.
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Když dnes někdo zakládá na-
daci, existuje spousta lidí, kteří 
mu poradí, na internetu najde 
všechno, co potřebuje. Vy jste 
však Národ dětem zakládal před 
pětadvaceti lety a žádný příklad 
z praxe jste neměl. Jaké to bylo?
Dnes už si nikdo nedovede před-
stavit, za jakých okolností tehdy 
pracovala Klinika dětské onkologie. 
Neměli jsme dostatek lůžek, neměli 
jsme dostatek prostor, neexistovala 
jídelna, herna, přijímací pokoj, jenom 
ošetřovna, kde jsme mohli píchat cy-

tostatika. Život nemocných dětí, které 
mohly vstát z lůžka, se odehrával na 
chodbě. Bylo to jako v myší díře. Děti 
často ležely po dvou na postýlkách, 
kojenci v kočárku nebo v ohrádce na 
zemi na matraci, jelikož nebylo mís-
to. Vůbec nejhorší bylo to, že jsme 

neměli léky. V Motole neexistoval 
ultrazvuk, neexistovalo CT, děti jsme 
na ozařování vozili na jiná pracoviště 
– na Karlovo náměstí, nádory mozku 
na Vinohrady, později na Bulovku. Po 
listopadu 1989 se v novinách objevil 
článek, který tuto situaci popisoval. 

interview

Rozhovor s prof. MUDr. 
Josefem Kouteckým, 
DrSc. byl jedinečným a obo-
hacujícím zážitkem. Příběh 
člověka, který v České re-
publice založil obor dětské 
onkologie a pomohl nespo-
čtu dětí, je něčím, s čím se 
člověk běžně nepotká. S tím 
ale souvisí i historie Nadace 
Národ dětem, kterou založil 
a která jako nejstarší u nás 
slaví krásných 25 let.

Profesor
Josef
Koutecký 
dětem

„V úhrnu – nevím to úplně přesně – jsme za dobu naše-
ho fungování mohli obstarat naší klinice a s námi spo-
lupracujícím pracovištím, která slouží i jiným klinikám, 

přístroje za nejméně 180 milionů korun.“
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Neumíte si představit tu obrovskou 
reakci, která následovala po jednom 
jediném článku. Byl jsem zahrnut re-
daktory z tisku, televize i z rozhlasu, 
denně sem telefonovala spousta lidí, 
kteří nabízeli peníze, jak soukromní-
ků, tak jménem některých institucí, 
a také zástupci organizací minulého 
režimu, o kterém věděli, že se hroutí. 
Ti totiž často měli nějaké peníze a 
aby odčinili svoji vinu, snažili se nám 
je dát. Situace ale byla svízelná. Kli-
nika nemohla přijímat jakékoli dary, 
protože není právním subjektem. V 
té době nebyla právním subjektem 
ani nemocnice. Já jsem zvedal tele-
fony a omlouval se slovy: „Nezlobte 
se, jste hrozně hodní, my bychom to 
velmi potřebovali, ale já si to nemo-
hu vzít. Nemohu si od vás vzít peníze 
a strčit je do šuplíku u psacího stolu.“
Jednoho krásného dne opět někdo 
zavolal a v telefonu se ozvala repre-
zentantka firmy, která tehdy stavěla v 
kooperaci Československa a Francie 
hotel u Hlávkova mostu, a nabízela 
klinice francouzské franky. Zopakoval 
jsem jí svou obvyklou omluvu, ale 
ona mi odvětila, že to není žádný 
problém, že její společnost pro nás 
zařídí účet, kam peníze vloží, ze 
kterého poté bude možné potřebné 
věci hradit. A to se stalo. Postupem 
času vznikl zákon o zřizování nadací 
a díky zmíněné společnosti v podsta-
tě byla založena nadace pro Kliniku 
dětské onkologie, pro kterou jsem 
vymyslel název analogický nápisu v 
Národním divadle: Národ dětem.

Jaké byly reakce veřejnosti?
Dostávali jsme opravdu velké částky. 
Když byla zlikvidována organizace 
novinářů MON, odkázali nám milion, 
který měli na účtu a nebylo kam ho 
rozpustit. Takových darů byla celá 
řada. Z nich jsme se snažili zajistit 
tři složky: Tou první byla medikace. 
Pacientům jsme najednou mohli 
koupit léky, které jsme dříve neměli. 
Za druhé jsme se pokusili doplnit 
diagnostický park, což daleko přesa-

hovalo význam naší kliniky, protože 
jsme koupili pro motolskou nemoc-
nici například první ultrazvukový 
přístroj, na kterém se samozřejmě 
od rána do večera nevyšetřovaly jen 
děti, těch nebylo tolik. Sloužil i jiným 
pracovištím. Totéž první CT. Kupovali 
jsme i přístroje pracovištím, která 
s námi v diagnostice nebo léčbě 

úzce spolupracovala. Patologům 
jsme koupili nejlepší mikroskop, jaký 
byl dostupný, dětským chirurgům 
jsme koupili  laser, aby mohli ope-
rovat to, co skalpelem nejde, koupili 
jsme ultrasonografickou elektrickou 
odsávačku, která drtí nádorovou 
tkáň, ale nedrtí tkáň cév nebo nervů. 
Takovýchto přístrojů bylo daleko více. 
Anesteziologům jsme koupili přístro-
je, které byly potřeba, a mnoha jiným 
také.
Třetí složkou byla snaha zlepšit 
prostředí, ve kterém nemocné děti 
i jejich rodiče byli. V té době na-
víc byly návštěvy u onkologických 
dětí zakázány, jelikož jsme se velmi 
báli infekcí. Onkologicky nemocné 
děti jsou velmi imunitně zeslabené. 
Šlo tedy hlavně o případy, kdy dítě 
umíralo a my jsme maminku v izolo-
vaném pokoji nechali s ním, pokud 
si to přála. Ta maminka ale musela 
sedět na normální židli, a tak jsme 
jí koupili křeslo, které bylo možné 

polohovat, aby si mohla zdřímnout. 
Koupili jsme třeba i varnou konvici, 
aby si maminky mohly uvařit kávu. 
Všechny tyto zdánlivé drobnosti se 
dnes zdají samozřejmé. Koupili jsme 
dětem televizor, který neměly, poté 
video... Samozřejmě jsme dostávali 
věcné dary – hračky, knížky... Nadace 
se stávala známou, a tak k nám za-

čali přicházet lidé, kteří nepomáhali 
takříkajíc tělesně, ale duchovně. Cho-
dili sem herci, zpěváci, četli dětem, 
zpívali jim, hráli jim, rozesmáli je... 
Všechno se postupně začalo dostá-
vat na nějakou vyšší rovinu.

Jak se spolu s tím rozvíjela klini-
ka?
Později jsme měli možnost přestěho-
vat se do jiného poschodí, kde jsme 
měli nesrovnatelně lepší podmín-
ky. Jak jsme se postupně vzmáhali, 
mohli jsme začít nakupovat i věci, 
které začaly zpřesňovat molekulárně 
biologickou diagnostiku. Na Západě 
už tohle všechno běželo a my jsme 
měli možnost začít se zapojovat 
do precizace diagnostiky a léčby. 
V úhrnu – nevím to úplně přesně 
– jsme za dobu našeho fungování 
mohli obstarat naší klinice a s námi 
spolupracujícím pracovištím, kte-
rá slouží i jiným klinikám, přístroje 
za nejméně 180 milionů korun. Ta 
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situace je příznivá v tom smyslu, že z 
nadačních peněz můžeme zajistit to, 
co potřebujeme – materiál a přístroje 
– a vždycky se předtím dohodne-
me s vedením nemocnice, uděláme 
smlouvu, že zakoupíme přístroj a 
oni zajistí jeho provoz. V tom nám 
nemocnice vychází celá léta vstříc. 

Narod dětem byla první nadací, 
dnes jich existuje mnoho. Máte 
pocit, že jejich pomoc je efektiv-
ní a netříští se?
Jistě se to může tříštit. Pokud jde 
o onkologicky nemocné děti, paní 
doktorka Cingrošová u nás provozu-
je Můj nový život a snaží se ukázat, 
že i onkologicky léčené a eventuál-
ně handicapované děti mohou žít 
šťastný život. To je velmi významné. 
Onkologie se tak dostává do pově-
domí veřejnosti nejenom proto, že 
lidé se stále nádorů velmi bojí a myslí 
si, že je to to nejhorší, co je může 
potkat, že jakmile jim bude diagnos-
tikován, tak zemřou, což samozřejmě 
není pravda, ale za druhé to, že i 
malé děti a novorozenci mohou mít 
nádory. Je nutné na ně myslet hlavně 
proto, aby byl případně včas potvr-
zen a hlavně včas léčen.
Na hematologickém oddělení II. 
dětské kliniky vznikla samostatná 
nadace Kapka naděje. Rodiče leuke-
micky nemocných dětí mají nadaci 
Haima. Nějaké další možná existuji 
v krajských nemocnicích. Že by ale 
fungování nadací bylo neefektivní a 
bylo jich zbytečně moc, to ne, pro-
tože dětských nádorů není v úhrnu 
zase tolik.

Popisoval jste situaci dětské 
onkologie před rokem 1989. Čím 
byla způsobena, režim tyto děti 
přehlížel?
Nebyl zájem. Potřebovali jsme drahé 
léky, na které nebyly peníze, nemohli 
jsme napsat na recept na to, co jsme 
potřebovali, abychom to druhý den 
měli. Když bylo nutné koupit nějaký 
lék, museli jsme žádat o mimořád-

ný dovoz. To byla procedura, která 
trvala týdny nebo měsíce a dítě 
mezitím často zemřelo. Nesměli jsme 
žádat rodiče o to, aby jim léky poslali 
příbuzní, které měli – ať už legálně 
nebo ilegálně – v zahraničí. To jsme 
samozřejmě překračovali a díky tomu  
jsme načerno plno léků získali. U dětí 
mělo navíc výhodu to, že se léku 
spotřebuje mnohem méně než u 
dospělého, a tak jsme mohli pomoci 
i těm, kteří žádné takové příbuzné 

nebo známé neměli.
Peníze na přístroje nebyly vůbec. 
Žili jsme v kruté nouzi a všechno, 
co jsme dělali, jsme doháněli jenom 
flikováním, takovou tou českou pílí. 
Čech dokáže udělat všechno na 
koleni – od postavení vilky pro dceru 
po chatu na víkend. My jsme  museli 
flikovat medicínu, ale naštěstí jsme 
ji flikovali docela úspěšně a výsledky 
se zlepšovaly. Po Listopadu se tato 
tristní situace zlepšila, ale i v té době 
už jsme viděli obrovský posun. Když 
jsem zakládal obor dětské onko-
logie v Československu, přežívala 
tři procenta pacientů. V roce 1989 
jsme se pohybovali na hranici 60, 65 
procent. Dneska jsme přes 80 pro-
cent. Už tehdy tedy bylo jasné, že je 
šance děti vyléčit, ale musí k tomu 

být všechno, co je potřeba. Veřejnost 
se to dozvěděla a v tom polistopa-
dovém nadšení byla velmi vstřícná a 
pomohla nám. 

Jak je na tom veřejnost dnes?
Dnes jsou samozřejmě příspěv-
ky mnohem menší, ale jsme v jiné 
situaci i jako stát. Zdravotnictví se o 
sebe musí postarat, lidé nemají platit 
za těžce nemocné. Od toho máme 
systém pojištění, který je solidární. 
Situace se mění i v rámci nadace 
v tom smyslu, že dnes je veškerý 
vývoj diagnosticko-onkologický v 
oboru dětské onkologie založen na 
mezinárodní spolupráci. Češi se na 
ní také podílejí. To vyžaduje splnit 
požadavky, které skupina, která ten 
který nádor a starost o něj v péči, 
má. Musí tedy být prováděn vý-
zkum. V první fázi byl výzkumem 
aplikovaným, nicméně v rámci něj se 
dostáváme i k výzkumu základnímu. 
V laboratořích, kde je materiál – toto 
slovo nerad ve vztahu k pacientům 
užívám – zkoumán, se na úroveň zá-
kladního výzkumu dostáváme často 
a zde musíme jako stát mít alespoň 
nějaký podíl. Část peněz tak dáváme 
i na tuto oblast.

Zmiňoval jste založení oboru 
dětské onkologie. Takovou věc si 
laik asi těžko představí.
Já jsem byl velmi pilný student. Pro 
medicínu jsem byl opravdu zanícen a 
už během studií jsem po absolvování 
prvních dvou let pracoval v Ústavu 
patologie na Albertově, kterému 
tehdy šéfoval profesor Šikl. Jedním 
z jeho oblíbených patologických 
témat byly nádory. Já jsem u něho 
byl tři roky, takže jsem tím tak trochu 
načichl. Pana profesora jsem miloval, 
byl to pro mě největší doktor druhé 
poloviny dvacátého století v naší re-
publice. Současně s tím jsem ale pra-
coval na Klinice dětské chirurgie. Byl 
jsem tak dobrý, že jsem jako student 
dostal od vedení nemocnice písemné 
povolení držet pohotovostní služby. 
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Sloužil jsem tedy jako sekundář a 
chtěl jsem dělat dětskou chirurgii. Po 
promoci jsem byl přidělen do Nové-
ho Bydžova a pak do Janských Lázní, 
do léčebny dětí postižených dět-
skou obrnou. Tam jsem byl zoufalý. 
Ovšem díky tomu, že mě na Klinice 
dětské chirurgie znali a uvolnilo se 
tam místo, mohl jsem tam jít praco-
vat, přestože jsem patřil do politicky 
velmi nepohodlné rodiny. Komunisté 
zlikvidovali mého otce a dvě sestry 
mé ženy emigrovaly.
Během práce na klinice jsem se díval 
na to, jak jedno dítě za druhým 
umírá. Pan profesor Kafka, můj šéf, 
věděl, že jsem tři roky pracoval na 
patologii, a tak mě pověřil, abych 
dělal styčného důstojníka mezi 
patologií a chirurgií. Chodil jsem na 
pitvy všech zemřelých dětí. Když 
jsem byl na Klinice dětské chirurgie 
sedmý rok, ten obor se začal trochu 
specializovat. Říkal jsem si, že bych 
také chtěl být v něčem lepší – a v tu 
chvíli mi to sepnulo: Rozhodl jsem 
se starat o onkologicky nemocné 
děti. V zahraniční literatuře jsem 
viděl, že tyto specializace již vznikají 
a pan profesor Kafka mi to dovolil. 
Všechny děti s nádorem jsem tedy 
začal ošetřovat já, řadu jsem jich i 
sám operoval. Dostal jsem lůžko, kde 
jsem měl stále nějaké nádorové dítě, 
pak dvě lůžka... To všechno začalo v 
roce 1964. V roce 1970, než spadla 
klec, se mi podařilo být půl roku v 
Mainzu v Západním Německu na 
dětské klinice, kde bylo malé odděle-
ní dětské onkologie. Tam jsem získal 
trochu sebedůvěry, protože jsem o 
tom v mnoha případech věděl více 
než oni. Pak jsem se vrátil a byl jsem 
jmenován ordinářem dětské onkolo-
gie, vůbec prvním ordinářem onko-
logie obecně. V roce 1964 vznikla 
autonomní stanice dětské onkologie 
s osmnácti lůžky. Měl jsem své sestry, 
svoji staniční sestru... Po čase jsem 
získal i další kolegy lékaře. V roce 
1978 jsme se přestěhovali do Motola. 
Ředitelka nemocnice zřídila samo-

statné oddělení dětské onkologie, 
tedy primariát, v němž jsem byl jme-
nován primářem. Tou dobou už bylo 
jasné, že onkologie se musí stát také 
výukovým oborem, s tím souvisel i 
vznik Kliniky dětské onkologie, kde 
jsem se stal přednostou. Tím jsem 
zůstal více než čtvrt století. Začal 
jsem také učit. Zajímavé je, že když 
jsem se stal docentem, tak habilitační 
obor onkologie ještě neexistoval, nej-
sem tedy docentem onkologie, ale 
chirurgie se zaměřením na onkologii. 

Pak jsem byl jmenován profesorem 
onkologie, prvním v České republice. 
Prvním ze všech – i z dospělých.

Dětské onkologii se věnujete už 
dlouhá léta. mění se nějak sklad-
ba dětských nádorů nebo jejich 
počet?
To zůstává stejné. Nejčastější jsou 
leukémie, to je asi třetina nádorů. 
Když k nim přiřadíte lymfomy, což 
jsou také nádory krvetvorbové tkáně, 
jedná se o více než 40 procent. 
Pak bohužel – to je velký rozdíl od 
dospělých – jsou to nádory nervové 
soustavy, mozku a systému periferní 
nervové soustavy. Na třetím místě 
jsou nádory pojivové, které u dospě-
lých zdaleka nejsou tak časté jako 
u dětí, to znamená měkkých tkání, 
svalstva a kostí. A na čtvrtém místě 
jsou typicky dětské nádory embri-
onální, vrozené, smíšené. Tam se to 
při vývoji pomotá, dostane se to na 

špatnou výhybku...
To jsou jak nádory pohlavních žláz 
ze zárodečných buněk, tak mimopo-
hlavních žláz.
Pro srovnání: U dospělých jsou ne-
častějšími nádory, které kryjí povrch 
těla a dutých orgánů, sliznic, kterému 
se říká epitel.  85 procent nádorů do-
spělých jsou z epitelu – buď krycího 
nebo žlázového – to znamená mléč-
ná žláza, ledviny, prostata a další. A 
sliznice jsou jasné: plíce, střevo a tak 
dále.

Ještě bych se vrátila k výzkumu, 
který v Česku probíhá. Jak je na 
tom?
Samozřejmě je omezený na určitý 
malý úsek, nejde ho dělat tak široce, 
jak bychom chtěli. Běží ale doce-
la dobře a i my se důstojnou částí 
podílíme na nových poznatcích. Víte, 
mně se povedla ještě jedna věc kro-
mě toho, že jsem zřídil nový obor a 
institucionalizoval jej. Z mé iniciativy 
jsme postavili pavilon mezi Motolem 
a Homolkou, kde jsme získali praco-
viště pro ozařování, tudíž nemusíme 
děti ani dospělé nikam vozit. Navíc 
jsme tam získali laboratoře a dobré 
prostory pro ambulantní a kontrolní 
činnost. Dnes se totiž zájem dětské 
onkologie při vysokém procentu 
přežívání upíná na pozdní následky 
protinádorové léčby.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Rizika spojená s duševním vlast-
nictvím
Prevence je vhodnou strategií. Je 
třeba si určit, zda máme rizika ko-
pírování nebo napodobení spojená 
s duševním vlastnictvím dostatečně 
eliminována. Zde je několik zásad-
ních otázek, na které byste si měli 
odpovědět. 
• Podepisují zaměstnanci a dočasní 

externí zaměstnanci dohodu o ml-
čenlivosti nebo utajení?

• Jaká je organizace vaší prodejní 
a distribuční sítě – využíváte služeb 
třetích osob? Máte s nimi uzavře-
ny dohody o mlčelivosti a utajení, 

včetně ustanovení o právech z du-
ševního vlastnictví?

• Znáte dobře obchodní partnery? 
Nezadávají některé procesy sub-
dodavatelům? Spolupracují i s vaší 
konkurencí? Máte uzavřenou 
dohodu o právech k duševnímu 
vlastnictví?

• Mají vaše dohody o duševním 
vlastnictví jasně definované sankce 
za porušení?

• Jak jsou na tom konkurenti v oblas-
ti duševního vlastnictví? Chrání je 
nějak? Napodobuje je někdo?

• Účastníte se veletrhů? Prezentuje-
te sami nebo najímáte externisty? 
Máte s nimi smlouvu o duševním 
vlastnictví? Povolujete focení svých 
výrobků? Poskytujete úplnou tech-
nickou dokumentaci? Prezentujete 
i nechráněné výrobky?

• Chráníte své duševní vlastnictví? 
A mnoho dalších otázek.

Které příznaky jsou signálem, že 
zřejmě dochází k napodobení 
nebo kopírování vašich výrobků?
Vždy sledujte trh a reagujte i na 
elementární signály, že něco není 
zcela v pořádku. Včasná reakce 
a přijetí vhodných opatření se vyplatí. 
Následující situace pro vás mohou 
být signálem, že pravděpodobně 
došlo k napodobení nebo kopírování 
vašich výrobků.
• Vaše výrobky se objevily v zemi, ve 

které se oficiálně neprodávají.
• Vaši zákazníci požadují snížení ceny 

(pravděpodobně se na trhu nachá-
zí obdobný nebo stejný výrobek 
s výrazně nižší cenou).

• Výrobky jsou prodávány za výrazně 
zlevněné ceny nebo v neautorizo-
vaných obchodech a prodejnách.

• Vzorky, které jste s sebou vzali na 
obchodní veletrh, náhle zmizely.

• Někdo napodobuje vaši přímou 
konkurenci.

• Dostáváte ohlasy na své výrobky 
z neobvyklých zdrojů.

• Objevují se stížnosti na kvalitu
• Někdo se pokouší registrovat vaši 

značku nebo označení velmi po-
dobné.

• Zaměstnanci a externí spolupra-
covníci přecházejí ke konkurenci.

Existuje celá řada signálů, že k čemu-
si nekalému dochází. Bylo by poše-
tilé jim nevěnovat pozornost. Vždyť 
duševní vlastnictví je to nejcennější, 
co ve společnosti máte, a je třeba 
mu věnovat náležitou péči a ochra-
nu. Nelze tvrdit, že každou inovaci 
nebo každou značku je nutné chránit 
jako průmyslové vlastnictví, nicméně 
zhodnocení úrovně hrozícího rizika 
v předstihu je klíčem k určení, zda 
se tuto inovaci, tento design nebo 
značku vyplatí chránit. Toto hodno-
cení je nutné provádět nejen mimo 
společnost, ale i v jejím rámci. 

PORADNA
Znáte rizika spojená

s duševním vlastnictvím? 
V oblasti inovací dochází 
často k tomu, že nové ná-
pady nebo designy nejsou 
chráněny jako patenty nebo 
průmyslové vzory a když 
pak dojde k jejich kopírová-
ní, je nejčastější reakcí určitá 
míra údivu, že se tak stalo, 
a padají otázky typu: „Jak to 
mohli udělat? To jsem přece 
vymyslel já.“ Když pak řekne-
me klientovi, že řešením je 
soudní spor, následuje čas-
to reakce: „To nemá smysl, 
stejně ničeho nedosáhneme“. 
Každá inovace včetně no-
vého designu či značky má 
svá rizika, která třeba vzít 
v úvahu, a stanovit tak nej-
vhodnější strategii v oblasti 
duševního vlastnictví.

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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Původní přání znělo nákup jedné 
infuzní pumpy za 25 tisíc korun. Šát-
kový veletrh v jihlavském City parku 
předčil očekávání. Prodaly se daro-
vané doplňky za více než padesát 
tisíc korun, proto se mohou pořídit 
přístroje dva a ještě zbydou peníze 
na drobnosti do pokojů hospitalizo-
vaných dětí.

Šátky mohli dávat lidé zhruba dva 
měsíce na sběrná místa v Rádiu Jihla-
va v City parku a v jihlavské nemoc-
nici na informačním centru. Sešly se 
stovky kousků, které doplnily šátky 
známých osobností. Svůj šátek věno-
vala Naďa Urbánková, Zora Jandová, 
herci Horáckého divadla, Bohuš Ma-
tuš, Divokej Bill a další. Ve středu 4. 

listopadu je prodávaly celý den v City 
parku ve svém volném čase sestřičky 
dětského oddělení. Konečná částka 
zní 52 350 korun.

„Chceme poděkovat všem, kteří si 
domů odnesli šátek a tím přispěli 
na dobrou věc. Tak vysokou sumu 
jsme nečekali,“ říká vrchní sestra 
dětského oddělení Simona Hájková 
s primářem Martinem Zimenem, kteří 
si samozřejmě odnesli také několik 
kousků do svého šatníku.

Výtěžek poputuje na dětské oddě-
lení: „Pro malé pacienty pořídíme 
rovnou dvě infuzní pumpu, které 
slouží k podávání infuzní léčby,“ 
dodává primáře Martin Zimen s tím, 

že konečná částka předčila veškerá 
očekávání.

Moc děkujeme všem, kteří šátek dali, 
i těm, kteří je nakoupili. Velký dík 
patří sestřičkám, které ve svém volnu 
přišly prodávat šátky. Děkujeme také 
VIP osobnostem, které neváhaly, 
a mnohdy se svými kousky šly samy 
na poštu a odesílaly je pro dobrou 
věc. V neposlední řadě chceme 
poděkovat partnerům, bez kterých 
by Šátkový veletrh nebyl tak úspěšný 
a to nákupnímu centru City park, 
Rádiu Jihlava a Deníku.

Text: Nemocnice Jihlava
Foto: archiv

informace

Nemocnice Jihlava:
Šátky vydělaly na dvě infuzní
pumpy pro děti
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Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. Vzpo-
menete si, kdy jste si potřeboval 
nejvíce?
Nemyslím si, že cestování je až 
taková statečnost, je to spíše o tom 
rozhodnout se a jít si za tím, po čem 
člověk touží. Někdo bude namítat, 
že je to finančně náročné. V tom se 
spousta lidí ale plete. Náročné je to 
na čas, kterého máme všichni málo. 
Pak je to o tom, obětovat ten čas 
věci, kterou máte rádi. Každý z nás 
je statečný, ale nemusí to souviset 
s cestováním. Co se týče statečnosti, 
tak si myslím, že jsem ji asi nepotře-
boval. Člověku dojde až po čase, že 
udělal něco, co by jindy neudělal. 
Myslím tím dostat se do míst, kam 
by při normální situaci dobrovolně 
nešel. Jsou místa, která jsou nebez-
pečná, ale zatím jsem se s ničím 
podobným nesetkal. Ba naopak.

Na jaké místo se chcete podí-
vat, zatím se vám to nepovedlo 
a proč?
Osobně jsem si oblíbil Asii (hlavně 
Barmu) a rád se tam budu vracet. Je 
to kvůli její kultuře a hlavně lidem. 
Jsou totiž hodně bezprostřední a zdá 
se mi, že pořád veselí a nad věcí.
Určitě bych strašně rád procestoval 
Jižní Ameriku a zvlášť Peru, Chile 
a Ekvádor. Proč se mi to ještě nepo-
vedlo? O tom, jsem již mluvil. Pořád 

v tom hraje hlavní roli čas. Jak s ob-
libou říkám: „Nejdřív pracuj a pak 
cestuj.“

1000 statečných je projekt, který 
nezištně pomáhá těm, kteří to 
nejvíce potřebují. Kdy jste se 
s podobnou pomocí setkal na 
svých cestách?
Projekt 1000 statečných je úplně 
úžasný projekt plný úžasných lidí. 
Pomáhá hlavně dětem a kdo jiný 

pomoc potřebuje nejvíce? Děti. Když 
onemocní dospělý člověk, je to tra-
gédie, ale když dítě… Človíček, který 
nepoznal nic jiného než nemocnici 
a léčbu, z mého pohledu tuto po-
moc potřebuje nejvíce.
Setkal jsem se s několika organiza-
cemi působícími po celém světě. Je 
to dobře, že pomáhají, ale zároveň 
se často jedná o obrovský aparát se 
spoustou výdajů. Ne vždy ty pro-
středky pomohou, ne vždy na správ-

„Nelituj toho, co jsi udělal, ale toho, co jsi mohl 
udělat a neudělal.“

interview

Cestovatel František Drobný si oblíbil Asii, hlavně Barmu. Poznal mnoho jiných zajímavých 
míst a lidí, ale i organizací, které pomáhají po celém světě. Díky nim si uvědomil, jak velký 
smysl má projekt 1000 statečných, který podporuje on sám i magazín HOSPITALin.

 František Drobný
Každý z nás je statečný
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ném místě. A proto mám rád projekt 
1000 statečných.

Co byste doporučil těm, kteří se 
chtějí vydat na nějakou dlouhou 
cestu a zatím to nikdy neudělali?
Určitě je důležitý moment rozhodnutí 
někam vyrazit. Mnoho lidí bude tvr-
dit, že je to otázkou peněz. Ano je, 
ale kolik stojí dovolená v nějakém re-
sortu? Co uvidíte? S kým se potkáte? 
Cestování na vlastní pěst je daleko 
zábavnější a určitě plné zážitků, které 
jinak nebudete mít. Dnes jsou velké 
možnosti pro cestování a není se 
čeho bát. Cestujte, dokud to jde.
 
Co – kromě statečnosti – potře-
bují?
Potřebují jen moment rozhodnutí 
cestu uskutečnit. Pak už jen dobré 
společníky a dobrodružství mají před 
sebou. I ty horší věci z cest se pak při 

vyprávění stanou veselou vzpomín-
kou a historkou.

Co byste dělal, kdyby ve vašem 
životě nehrálo zrovna cestování 
takovou roli?
Celý svůj život se věnuji jedné a té 
samé práci, takže si myslím, že bych 
ji dělal dál. Cestování má v sobě ale 
nějaké zvláštní kouzlo. Každý muž 
chce nebo chtěl být někdy dobro-
druh. Někomu k tomu stačí knihy 
nebo dokumenty v televizi a někdo 
vyrazí a jde si za svým snem. Vždy 

mne to táhlo něco poznávat a vidět, 
mělo to ale také svůj vývoj. Trvalo 
mi se rozhodnout a pak to uskuteč-
nit. Nechtěl jsem být zase sobecký 
a nějakým způsobem šidit rodinu, 
práci a tak.
Pak to ale přišlo. Uvědomění. Nelituj 
toho, co jsi udělal, ale toho, co jsi 
mohl udělat a neudělal.

František Drobný je cestovatel a 
zároveň jeden z 1000 statečných. 
Pro projekt organizoval například 
roadshow promítání filmu Sto-
letí Miroslava Zikmunda, je také 
sponzorem festivalu Motol Mo-
tolice. Z míst, která navštívil, mu 
k srdci nejvíce přirostla Barma.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

www.1000statecnych.cz
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informace

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

RůŽOVá PROTI BOLESTI – IBALgIN® 200 V NOVéM 

IBALGIN® 200 po několika letech získává zcela nový moderní design své krabičky, která se zbarvila do růžova. Stále však 
obsahuje osvědčené růžové tablety s léčivou látkou ibuprofen, která působí proti bolesti a zánětu. IBALGIN® 200 se používá 

při bolesti hlavy, zubů nebo zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění. Je 
vhodný také ke snížení horečky, např. při chřipce a nachlazení. Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 6 let. Po 
poradě s lékařem jej mohou použít k léčbě bolesti a příznaků zánětu i kojící matky. Při krátkodobém použití je totiž ibuprofen 

považován za lék první volby k léčbě bolesti a příznaků zánětu u kojících matek.

IBALGIN® 200 je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Orientační cena za jedno balení Ibalgin® 200 x 24 tablet: 38 Kč 
www.ibalgin.cz

A’PEEL PORCELAiN PEELiNg

Hydratační peeling pro všechny typy pleti

Vysoce efektivní peeling s jemnými porcelánovými částečkami. Zjemňuje pokožku a odstraňuje 
odumřelé buňky kůže. Skvěle připraví pokožku pro použití následných produktů péče o pleť. Jem-
ně vmasírujte malé množství na navlhčenou pleť a poté opláchněte vodou. Vhodné pro normální 
a suchou pleť, obzvlášť ideální ale pro mastnou i kombinovanou pleť.

Cena: 575 Kč/75 ml 
www.viviane.cz
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PRO MUCOSA OD TiSSO

Doplněk stravy s extraktem z brokolice, quercetinem, lecitinem, 
MSM a L-alanyl-L-glutaminem. Vitální látky, použité v tomto pro-
duktu, napomáhají k regeneraci a udržení správné funkce střevní 
sliznice, která hraje v našem imunitním systému velmi důležitou 
roli tzv. bariéry mezi vnějším a vnitřním prostředím organismu.

Cena: 1 921 Kč 
www.mitolife.cz 

ROLL-ON ENERgiE

Praktický roll-on Energie oceníte zejména v období přepracovanosti a únavy. 
Ideální je používat jej v okamžicích pocitu únavy nebo přechodného stavu únavy, 
ale také při změnách počasí. V případě potřeby roll-on aplikujte na zápěstí, spánky 
nebo okraje rtů. Díky svému praktickému balení se vždy vejde do jakékoli kabel-
ky nebo kosmetické taštičky. V roll-onu Energie jsou obsaženy Bachovy esence 
z květů zeměžluče obecné, habru obecného, dubu lesního, růže šípkové a olivov-
níku evropského. Tyto esence jsou ještě doplněny esenciálními oleji z grapefruitu, 
skořice eukalyptu, vavřínu a smrku černého. Roll-on tak díky svému složení celkově 
dodává potřebnou energii, povzbuzuje i navrací jiskru do života.

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

Text: redakce
Foto: archiv

ghí, LéKáRNIČKA V PIxLE

Přepuštěné máslo „ghí“ je chodící lékárnička – obsahuje pouze nasycené tuky, má 
protivirové a protirakovinné vlastnosti, omlazující a regenerační účinky. Snižuje hladinu 

cholesterolu, detoxikuje, léčí popáleniny, je zázračným lékem pro nervové choroby, 
neurologické problémy, ostrou bolest hlavy, astma, revma, bolesti a tuhnutí kloubů, 
ostré pálení kůže i na nemoci očí. Pomáhá při kožních i kosmetických problémech. 

Jedna lžička čistého ghí denně zlepší zdraví a zvýší imunitu. Nahradíte jím tuky v ku-
chyni, neboť se hodí na smažení, pečení, vaření, do studené kuchyně i nápojů. Abyste 
však mohli využít zázračného ghí, vybírejte pouze zcela hladkou konzistenci. Případné 

hrudky jsou totiž nedokonale odstraněné bílkoviny, které do ghí v žádném případě 
nepatří. Jedině tak ghí nežlukne a můžete jej skladovat i mimo ledničku.

Cena: 247 Kč/500 g 
www.dnmcompany.cz
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HLEDÁME!
… všeobecné sestry
       … zdravotnické asistenty

NabízíME:
•	 Práci	v	akreditovaném	zdravotnickém	zařízení
•	 Moderně	vybavená	pracoviště
•	 Dostatek	pomocného	personálu
•	 Rodinné	prostředí	a	příjemný	kolektiv
•	 Adekvátní	finanční	ohodnocení	s	možností	růstu	na	základě		

získané	praxe
•	 Náborový	příspěvek
•	 Příspěvek	na	bydlení	po	dobu	2	let	při	plném	pracovním	úvazku
•	 Podporu	vzdělávání	a	osobního	rozvoje
•	 Firemní	benefity	-	stravování,	firemní	jesle,	příspěvek	na	penzijní		

připojištění,	týden	dovolené	navíc,	péče	o	tělo	a	další

Absolventům zdravotnických škol oboru zdravotnický 
asistent dále nabízíme:

•	 Pracovní	poměr	na	dobu	neurčitou
•	 Úhradu	školného	na	vysoké	škole	nebo	vyšší	odborné	škole	při	

studiu	kombinované	formy	studia
•	 Podporu	ve	zvyšování	kvalifikace	dle	ZP,	včetně	uzavření		

kvalifikační	dohody	na	5	let	a	získání jistoty absolventa	v	trvání		
pracovního	poměru

•	 Studijní	stipendium	při	stanoveném	prospěchu	na	státní	vysoké	
škole

Nemocnice	Rudolfa	a	Stefanie	Benešov,	a.s.	Máchova	400,	256	30	Benešov
www.nemocnicebenesov.cz

Více informací Vám poskytne náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 
nebo personální oddělení: 

• marie.brilova@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 347
• pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554

HLEDÁME!

iNzerce▼

iNzerce▼

Nad akcí převzal záštitu hejt-
man Středočeského kraje Miloš 
Petera (ČSSD). „Rychle a kvalitně 
poskytnout první pomoc člověku 
v nouzi by měl umět každý z nás. 
Nevíme nikdy, kdy tuto doved-
nost budeme potřebovat. Proto 
jsem uvítal iniciativu pracovníků 
Zdravotnické záchranné služby 
Středočeského kraje, kteří s touto 
osvětou před více než rokem 
začali. Mám radost, že odborného 
školení se zúčastnila řada našich 
spoluobčanů a že je o ně i nadále 
velký zájem,“ zdůvodnil.

Projekt měl velký úspěch
Edukační celokrajský projekt Učte 
se od profesionálů!, který taktéž 
pod záštitou hejtmana Miloše Pe-
tery probíhal od října 2014 a bylo 
v něm proškoleno v deseti měs-
tech Středočeského kraje přibližně 
600 obyvatel, měl původně skončit 
v květnu 2015. Pro neočekávaný 
úspěch a velký zájem dalších, 
kteří si chtějí oživit znalosti první 
pomoci, bude pokračovat dalším 
cyklem.
„Upřímně, nečekal jsem to, ale po 
ukončení první etapy mé podříze-
né přímo bombardovali zájemci 
emaily s žádostmi a dotazy na po-
kračování. Je milé vidět, že v dneš-
ní uspěchané době jsou nadšenci, 
kteří vymění poklidný večer doma 
za tři hodiny v učebně. Ovšem 

nabyté znalosti o první pomoci 
a získání sebedůvěry při řešení 
krizových situací za to stojí a hodit 
se mohou opravdu každému,” 
konstatoval ředitel středočeské 
záchranky Martin Houdek.
Program školení zůstává stejný – 
zájemci se seznámí s hlavními zá-
sadami poskytování první pomoci 
a nabyté znalosti si vyzkouší pod 
dohledem školitele na cvičném 
modelu. Záchranáři si navíc zaklá-
dají na odlehčeném způsobu výu-
ky, při němž dojde i na vyprávění 
zážitků z jejich služeb a diskuzi 
s účastníky kurzu. Každý pak do-
stane platný certifikát o úspěšném 
absolvování kurzu a příručku první 
pomoci „První pomoc do kapsy“, 
kterou letos středočeská záchranka 
vydala.

Jedinou změnou, kterou by 
organizátoři pro druhou etapu uví-
tali, by byl aktivní přístup malých 
měst a obcí, které v loňském roce 
nebyly osloveny. „Na setkáních se 
starosty, které se postupně ko-
nají ve všech šestadvaceti obcích 
s rozšířenou působností, nabízí-
me spolu s ředitelem záchranky 
Martinem Houdkem přítomným, 
ať se v případě zájmu o uspořá-
dání kurzu ozvou. Stačí sestavit 
skupinu dvaceti až třiceti zájemců 
a středočeští záchranáři přijedou 
a všechny zdarma proškolí,“ doplnil 
hejtman Miloš Petera.

Středočeský kraj spustil druhou etapu výuky první pomoci 
s názvem „Učte se od profesionálů!“

Úspěšný projekt kurzů poskytování první pomoci s názvem Učte se od profesionálů! 
bude pokračovat. Slavnostního zahájení druhé etapy oblíbeného výukového programu 
se uskutečnilo v pondělí 23. listopadu ve Střední zdravotnické škole Kladno.
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V úterý 10. 11. proběhlo taktické 
cvičení Zdravotnické záchranné služ-
by Středočeského kraje a Oblastní 
nemocnice Kladno. Záchranáři a za-
městnanci nemocnice si vyzkoušeli 
součinnost při hromadném neštěstí 
– jednalo se o fiktivní dekonstruk-
ci budovy. Devatenáct zraněných, 
z toho čtyři těžce, představovali herci 
Střední zdravotnické školy a Vyšší 
odborné zdravotnické školy Kladno.

„Pro nemocnici jsou podobná cvi-
čení ve spolupráci se zdravotnickou 
záchrannou službou důležitá. Cílem 
je především připravit nemocniční 
personál na příjem většího počtu 
raněných v případě mimořádné udá-
losti,“ řekl ředitel ONK MUDr. Vladimír 
Lemon.
Cvičení mělo především prověřit 
transport většího počtu zraněných 
a jejich následné přijetí na centrálním 

a urgentním příjmu. Za nemocnici 
se ho účastnilo přes dvacet zaměst-
nanců z urgentního a centrálního 
příjmu, RDG, ARO, útvaru krizového 
managementu, krizového štábu 
a dopravní zdravotní služby.

Kladno
Cvičení zdravotnické 
záchranné služby do-
padlo na výbornou

iNzerce▼

iNzerce▼

Klaudiánova nemocnice 
v Mladé Boleslavi k městu 
a Středočeskému kraji neod-
myslitelně patří. Málokoho 
však napadne, že s jejími 
sestřičkami a lékaři se lidé 
setkávají již 120 let. A vždy 
patřila ke zdravotnické špičce.
„Není to nijak dlouhá doba, 
v podstatě pouhé čtyři 
generace. Skok, který za tu 
dobu Klaudiánova nemocnice 
udělala, je obrovský. Z původ-
ního špitálu se stalo moderní 
zdravotnické zařízení, vybave-
né moderními technologiemi. 
Staré budovy nahradily nové. 
Těch rozdílů, ať už viditelných 
nebo jen tušených, je samo-
zřejmě nekonečná řada. Jen 
na našem poslání pomáhat 

a léčit - od narození každý 
den - se nic nemění. Na to 
nezapomínáme a jsme na to 
hrdí,“ říká ředitel nemocnice 
MUDr. Luděk Kramář, MBA.
Klaudiánova nemocnice má 
v současné době 33 oddě-
lení, kromě páteřních oborů 
je velmi pyšná například 
na své oční oddělení, ORL 
nebo ortopedii, kde v kvalitě 
poskytované péče nemá ve 
spádové oblasti konkurenci. 
Na začátku příštího roku ne-
mocnice otevře nový pavilon, 
kde najdou moderní zázemí 
oddělení onkologie, nukleár-
ní medicíny a hemodialýzy. 
„Chceme, aby se u nás paci-
enti cítili co nejlépe,“ uzavírá 
ředitel Kramář.

TRADICE
KVALITA

ZODPOVĚDNOST
již 120 let

120 let Klaudiánovy nemocnice
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V rámci zvyšování kvality a bezpeč-
nosti poskytované péče přistoupilo 
vedení nemocnice k realizaci plánu 
na zřízení oddělení přípravy cy-
tostatik, které by splňovalo náročné 
požadavky platné legislativy. Nově 
zbudované pracoviště je organizační 
součástí lékárny a je umístěno v bez-
prostřední blízkosti oddělení klinické 
onkologie v budově L.
Příprava cytotoxických léčivých 
přípravků proto probíhá v bezpeč-

nostním boxu tzv. izolátoru, který 
je umístěn ve speciálním prostoru 
s kontrolovaným a definovaným 
stupněm čistoty. Pro zabezpečení 
všech parametrů jsou čisté prostory 
zcela odděleny od ostatních. Větrání 
i topení je zabezpečeno vzducho-
technikou, která obsahuje HEPA filtry 
zabezpečující čistotu přiváděné-
ho vzduchu. Do čistých prostor se 
vstupuje ve speciálním oděvu přes 
personální propusti, ve kterých je 

vzduchotechnikou udržován přetlak 
vzduchu, tak aby nemohlo dojít ke 
kontaminaci. Kvalitu oddělení ocenil 
i hejtman Středočeského kraje Miloš 
Petera. „Kolínská nemocnice je mo-
derní a kvalitní zařízení a jsem rád, 
že se podařilo otevřít další oddělení, 
které to dokazuje,“ uvedl.

Nejste si jisti kdy, jak a proč užívat 
antibiotika? Nevíte, proč byste si je 
neměli „ordinovat“ sami? Zajímá vás, 
proč se antibiotika musí užívat v pra-
videlných intervalech, proč musíte 
užívat celou předepsanou dávku, 
přestože se vám ulevilo? Nevíte, co 
znamená pojem antibiotická rezi-
stence a jaké má následky? Co to 
jsou probiotika a proč jsou užitečná 

při léčbě antibiotiky? Odpovědi na 
tyto otázky poskytnou zaměstnanci 
v lékárně Oblastní nemocnice 
Příbram u příležitosti Evropského 
antibiotického dne, který každoroč-
ně připadá na 18. listopad. Letošní 
téma zní: Zacházejte s opatrností. 
Iniciativa, kterou organizuje Evrop-
ské centrum pro prevenci a kontrolu 
nemocí a podporuje ji Světová zdra-

votnická organizace, má napomoci 
k obezřetnému používání antibiotik 
a poukázat na rizika spojená s jejich 
nevhodným užíváním.
Rádi vám poradíme!

Antibiotický týden v lékárně ON Příbram

ON Kolín
Oddělení přípravy cytostatik

iNzerce▼

iNzerce▼



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

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



Magazín HOSPITALin
vychází i on-line.

Navštivte nás!

www.hospitalin.cz


