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Vážení čtenáři, milí přátelé!

V aktuálním čísle jsme se rozhodli 
věnovat duchovním službám, ošetřova-
telské péči a dalším tématům, která jsou 
ve zdravotnickém sektoru tak trochu 
opomíjená – i proto, že jsou velmi úzce 
spojena se sociální oblastí. Zeptali jsme 
se proto na možná řešení ministryně 
práce a sociálních věcí Michaely Markso-
vé. Další zajímavou ženou je bezesporu 
modelka Taťána Kuchařová. Ta velmi pře-
kvapivě spojila vlastní kariéru s pomocí 
seniorům v rámci nadace Krása pomoci 
– a jak se můžete přesvědčit, není to 
vůbec jednoduchá práce.
Samozřejmě jsme ani tentokrát nezapo-
mněli na Tradiční čínskou medicínu – na 
tu jsme se zeptali i MUDr. Vladimíra Le-
mona, ředitele Oblastní nemocnice Klad-
no, kde jsme se byli podívat nejen na 
stále probíhající rekonstrukci. A nebojte 
se – můžete čekat i stálé rubriky: Co číst 
v nemocnicích, HOSPITALin doporučuje 
nebo Zprávy z nemocnic.

Mnoho zdraví a dobrého čtení Vám do 
roku 2016 přeje

Mgr. Johana Hovorková
šéfredaktorka
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Zájem o seniory není úplně 
obvyklý. Mnohem populárnější 
je pomáhat např. dětem. Co vás 
vedlo k založení nadace Krása 
pomoci? 
Ovlivnila mě samozřejmě vlastní 
rodina, moji prarodiče a prapraro-
diče. Díky těmto vztahům a rodině, 
která mě vychovala k úctě ke starším 
lidem, pro mě je vlastně přirozené 
pomáhat právě seniorům. Myslím, že 
by to tak mělo byt u všech, ale jak se 
zdá, je to bohužel stále určitým fe-
noménem v naší společnosti, Společ-
nost se o seniory příliš nezajímá, při-
tom je to skupina obyvatelstva, která 
mnohdy velmi strádá. V souvislosti 
se stárnutím populace je to přitom 
obrovsky aktuální téma, které se týká 
nás všech a pokud mu nebudeme 
věnovat dostatečnou pozornost, tak 
nás náš nezájem jednou „doběhne“.

Četla jsem, že na začátku nadace 
jste dělala mnoho věcí včetně 
papírování a dalších věcí. Jak je 
tomu dnes? 
Ano a myslím, že je to naprosto 
v pořádku. Jsem pracovitý člověk 
a když je třeba, dělám co je potřeba 
. Máme malý tým v nadaci, abych 
byla konkrétní, je to ředitelka nadace 
Martina Kaderková, potom já a dva 
členové SR Klára Drechslerová a Jan 
Procházka, kteří pracují pro nadaci 
pro bono ve svém volném čase, stej-

ně jako já. Nicméně v tomto složení 
máme úžasné výsledky srovnatelné 
s nadacemi které zaměstnávají mno-
honásobně více lidi. Věřím v efektivi-
tu malého týmu a z našich výsledků 
mám velkou radost.

Jaké byly reakce vašeho okolí, 
když jste jim jako dvacetiletá 
dívka řekla, že chcete pomáhat 
seniorům? 
Pozitivní, některé překvapené a ně-
které ne příliš pozitivní. Hodně lidí 
mě odrazovalo od pokračování 
v charitativní práci obecně s tím, že 
to nebude lehké, protože v někte-
rých nadacích věci nefungují, jak 
mají, a  bohužel trochu špatného 
světla pak zákonitě padá i na ty, kteří 
se snaží dělat svou práci dobře. Ale 
to pro mě nebyl dostatečný důvod, 
který by mě odradil od vlastního 
charitativního projektu. Každý to má 
jinak, pro mě je potřeba se realizovat 
i tímto směrem osobně důležitá. Patří 
to k mému přesvědčení o mé cestě 
životem. Starších lidí si velmi vážím, 

mám mezi nimi mnoho mentorů 
a učitelů a chovám k nim obecně 
velký respekt, úctu. Myslím, že to pro 
člověka musí být přirozené, nedá se 
to vynutit, buď to tak cítíte a máte 
a nebo ne.

Máte strach ze stárnutí? Změnila 
nadace nějak váš pohled na něj?
Snažím se obecně nemít strach 
z ničeho. Většinou se mi to daří, ale 
jsem také jenom člověk, který občas 
propadne pocitu strachu. Ze stárnutí 
ho však necítím, alespoň zatím ne. 
Mnoholetá práce pro mou nadaci 
zásadně ovlivnila můj život. Formu-
je mě a dala mi nesčetně obrovsky 
důležitých, nenahraditelných zkuše-
ností - jak těch velmi osobních, tak 
čistě profesních, které považuji za 
zásadní pro můj rozvoj. Díky nadaci 
jsem mohla poznat mnoho lidských 
osudů, které by bez naši pomoci 
byly v životně tíživé situaci. Poznala 
jsem mnoho štědrých lidí, kteří ví, že 
darovat je dvojnásobná radost. Za 
to jim obrovsky děkuji, protože bez 

Neotáčejme se ke stáří zády,
   říká Táňa Kuchařová
Jedna z nejúspěšnějších českých modelek Taťána Kuchařová má velmi známou nadaci. Na 
tom by nebylo nic tak překvapivého – Krása pomoci se ale věnuje seniorům, což už je ob-
vyklé mnohem méně. Přestože téma stárnutí není ve společnosti příliš populární, nadaci se 
daří přinášet radost i tam, kde se zdálo, že už se na ni zapomnělo.

„Hodně lidí mě odrazovalo od pokračování v charitativní 
práci obecně s tím, že to nebude lehké, protože v někte-
rých nadacích věci nefungují, jak mají, a  bohužel trochu 
špatného světla pak zákonitě padá i na ty, kteří se snaží 

dělat svou práci dobře.“
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silných finančních partnerů by na-
dace pomáhat nemohla. Děkuji taky 
všem malým dárcům, kteří pošlou 
třeba 20 Kč, i to má smysl. Bohužel 
však musím říct, že jsem poznala 
i řadu lidí, jejichž pomoc není nezišt-
ná, kteří naopak jména neziskových 
organizací rádi zneužívají a snaží se 
na jejich jménu parazitovat. Z toho je 
člověku smutno. Musím říct, že všech 
těchto zkušeností si velice vážím. 
Senioři nejsou bohužel pro dárce 
příliš přitažlivé téma, raději se propojí 
s něčím „atraktivnějším“. O to více si 
vážím dárců, kteří si vybrali pomáhat 
seniorům stejně jako my.
Čeho se ve spojení se stárnutím obá-
vám, je představa toho, jak se k sobě 
budou lidé za deset, dvacet let, kdy 
i my už budeme seniory, chovat. Zda 
si budou vážit jeden druhého. Ve 
skrytu duše doufám, že i díky práci 
naší nadace a osvětě, to bude fun-
govat lépe. Nemůžeme se ve všem 
spoléhat na stát, musíme začít sami 
od sebe, ve své rodině anebo domě, 
který žijeme. Kolem nás je mnoho 
opuštěných lidí, které potěší naše 
pozornost. Někdy stačí vlídné slovo.

Nadace založila o.p.s., která se 
věnuje přímé sociální pomoci 
a úzce spolupracuje s nemocni-
cemi. Jak projekt Doma bez obav 
funguje? 
Naše obecně prospěšná společnost 
Krása pomoci poskytuje přímou 
pomoc seniorům, ale i jejich blízkým, 
v situaci kdy dojde zhoršení zdravot-
ního stavu a soběstačnosti seniora. 
Nadace i o.p.s. má společný cíl, a to, 
aby starší lidé i přes problémy, které 
vyšší věk přináší mohli zůstat tam kde 
se cítí nejlépe, doma.
V rámci projektu Doma bez obav 
spolupracuje i se zdravotně-soci-
álním oddělením nemocnic, kde 
zajišťuje plynulý přechod seniora 
z hospitalizace do domácího prostře-
dí. Hlavní práce koordinátorů péče 
a podpůrných služeb je především 
v terénu, kde pracují na principu case 

a care managementu. To znamená, 
že seniora a jeho rodinu navštíví, na-
staví vhodnou péči, zajistí potřebné 
dávky, pomůcky a kvalitní služby, tak 
aby byly využívány efektivně. Rodiny 
dlouhodobě provází a koordinuje 
péči podle změn v životě seniora.
V projektu je možné se obrátit i na 
psychologa a sdílet těžké situace 
související se stářím a péčí, která je 

nejen organizačně, ale i psychicky 
náročná. Především pak u osamělých 
seniorů hraje nezastupitelnou úlohu 
dobrovolnický program. Dobrovolník 
je společník, který podporuje seniora 
v tom co má rád, pomůže, poradí 
nebo jen vyslechne. Je krásné vidět 
jaká přátelství mohou vzniknout 
mezi lidmi, kde je věkový rozdíl dvou 
generací.

„Senioři nejsou bohužel pro dárce příliš přitažlivé 
téma,  raději se propojí s něčím „atraktivnějším“. O to 
více si vážím dárců, kteří si vybrali pomáhat seniorům 

stejně jako my.“
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Před časem jste měla možnost 
představit nadaci v OSN v New 
Yorku a nyní v Paláci národů 
v Ženevě. Jak to vzniklo a jaký to 
byl zážitek? 
Velmi mě těší, že lidé na těchto mís-
tech reflektují naši nadační činnost, 
váží si jí, fandí nám a i právě proto 
nám nabídli prostor odprezento-
vat naši činnost na půdě OSN. Na 
své cestě k OSN jsem měla to štěstí 
potkat několik lidí, kteří nám fandí 
a podpořili mě tím způsobem, že 
jsme se mohli zúčastnit 53. zasedání 
komise pro sociální rozvoj a v rámci 
české národní akce odprezentovat 
naši práci. Je to obrovské oceně-
ní naší práce a úsilí, čehož si velmi 
vážím. Přineslo nám to mnoho 
dobrého a také na této úrovni pokra-
čujeme. Nedávno jsme měli mož-
nost zúčastnit se jako součást české 
delegace zasedání Evropské hospo-

dářské komise při OSN, konkrétně 
pracovní skupiny věnující se tématu 
stárnutí. Za Českou republiku tam 
byla také paní Marta Kaucká, národ-
ní koordinátorka pro stárnutí v ČR 
z Ministerstva práce a sociálních věcí 
a za neziskový sektor naše nadace. 
Moc rádi jsme přispěli do diskuse, 
byla to velmi podnětná výměna zku-
šeností, bylo zajímavé slyšet, jak se 
na stárnutí připravují v jiných zemích. 
Díky tomu jsem se potkala s řadou 
inspirativních osobností. Vedle gene-
rálního tajemníka OSN pana Ki-muna 
a Daniely Bas, Under Secretary, také 
naši velvyslankyni pro OSN v New 
Yorku Editu Hrdou, která je úžasná.

Jak hodnotíte situaci seniorů 
v České republice? Máte pocit, že 
se zlepšují jejich životní podmín-
ky nebo chování k nim? 
Současná situace není moc příznivá. 

Populace stárne a kapacity zařízení 
pro seniory jsou nedostačující už teď 
V roce 2040 se počet seniorů nad 
65 let zdvojnásobí a lidí nad osmde-
sát let dokonce zčtyřnásobí.



Je zřejmé, že je nejvyšší čas tomu 
věnovat patřičnou pozornost, jinak 
nás to zastihne nepřipravené.
Zajímavé je, že 9 z 10 seniorů by 
chtělo stáří strávit v prostředí, které je 
jim důvěrně známé – kde jinde než 
doma. Proto naše nadace podpo-
ruje moderní sociální služby, jako je 
osobní asistence a terénní pečovatel-
ská služba, dobrovolnické programy, 
starším lidem umožní trávit důstojné 
stáří tam, kde je jim nejlépe.
Je důležité, aby i stát začal více pod-
porovat tento model, který se ukazu-
je jako efektivní a dokonce i levnější, 
než budování nových zařízení, jejichž 
provoz stojí mnoho peněz.
Je důležité více podpořit pečující 
a pracovníky, kteří tuto náročnou 
práci vykonávají za zcela minimálních 
fi nančních podmínek. Mnoha osamě-
lým seniorům jejich vlastní důchod 
nedostačuje mnohdy ani na elemen-
tární potřeby, natož aby mohli žít 
aktivně a spokojeně.

Co tedy můžeme dělat?
Neotáčejme se ke stáří zády, nebuď-
me lhostejní. Vždy mě potěší, když 
vidím na ulici někoho, kdo pomůže 
staršímu člověku. Všichni můžeme 
začít sami u sebe. Třeba tím, že sou-
sedovi, který je osamělý, nabídneme, 
že mu přineseme nákup a častěji 
budeme navštěvovat prarodiče.

Co byste své nadaci popřála do 
roku 2016?
Mnoho zdravých a spokojených 
klientů a samozřejmě ty, bez kterých 
to nejde - štědré dárce, kteří nám 
pomáhají posouvat naši práci zase 
o kus dál.

Jak se daří skloubit mezinárodní 
modeling, práci pro Vaši nadaci 
a také hereckou kariéru? Chystá 
se nějaká nová role? 
Jak je vidět, tak ano. Daří se mi to 
proto, že se můj partner stará o do-
mácnost, tedy se mi vše daří časově 

i kapacitně skloubit.... Přiznávám 
že je to občas opravdu náročné, 
ale miluju to všechno, jak se můžu 
realizovat od nadace přes modeling, 
tanec nebo herectví. Právě jsme před 
premiérou mého fi lmového debutu 
Správnej dres, který se bude vysílat 
o vánočních svátcích v neděli 27.12. 
od 20:00 na ČT1. Další nabídky jsou 
a o některých uvažuji, tak uvidí-
me, ale protože je pro mě herectví 
především radost, přeji si vybrat ten 
správný projekt a roli.

Náš magazín je distribuován do 
nemocnic. Jaká jste vy pacient-
ka?
Nebývám naštěstí pacientkou čas-
to a když už jsem, poslouchám jak 
oukropek.... Hlavně moji maminku, 
která je úžasná zdravotní sestřička ve 
Fakultní nemocnici v HK.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv Taťány Kuchařové

INZERCE▼
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Jak se vám daří skloubit nároč-
nou funkci ředitele nemocnice 
s lékařskou praxí?
Musel jsem ji hodně omezit. Stýská 
se mi ale hodně. Bohužel musím 
říci, že k velkému operování už se 
nevrátím. Jde tak rychle dopředu, 
že vzhledem k množství práce, které 
mám, mi ujel vlak. Bylo by to neseri-
ózní vůči pacientům, ale i kolegům, 
neboť ti mladší to umějí lépe než já.

Kromě vedení kladenské ne-
mocnice pracujete jako lékař 
kladenského fotbalového týmu. 
Pomáhá vám blízkost ke sportu 
také ve funkci ředitele? Ať už 
jako odpočinek nebo třeba zku-
šenostmi.
Pomáhá mi hlavně psychicky. Fotbal 
hraji od pěti let a opravdu ho miluji. 
Jsem velice rád, že v kladenském 
týmu působím jako lékař, stále se 
pohybuji mezi dvacetiletými kluky 
a to mě nabíjí.

V Nemocnici Kladno již od roku 
2008 probíhá rekonstrukce. Jaké 
části už se povedlo upravit a co 
vaše zařízení ještě čeká?
Máme před sebou doslova strašně 
práce. Ještě nás čekají úpravy v blo-

cích A, C2 a D. Samozřejmě se jedná 
i o nové vybavení, s čímž se pojí vel-
mi složitá logistika při stěhování. To 
musíme mít sofistikovaně vymyšleno, 
jelikož je ideální, pokud proběhne 
pouze jednou. Takže tady tak tro-
chu hrajeme dětskou hru „Škatulata, 
hýbejte se“. Někdy si říkám, že ideální 
by bylo postavit nemocnici na zelené 
louce, ale to v našich podmínkách 
bohužel nemůžeme.

Jak hodnotíte zdravotnictví 
Středočeského kraje? Máte pocit, 
že tak trochu doplácí na blízkost 
Praze, nebo je to naopak výho-
da?
Mohu jednoznačně říci, že my na 
blízkost Praze doplácíme. Pacientů 
máme dost, ti k nám jezdí i z Pra-
hy, jelikož kvalita nemocnice je na 
vysoké úrovni. Museli jsme ovšem 
zvýšit platy našim zaměstnancům, 
nyní máme nejvyšší mzdy z celého 
Středočeského kraje – nechceme 
totiž, aby lékaři a sestry do Prahy za 
těmi platy odcházeli. V tom je pro 
nás ta malá vzdálenost opravdovou 
komplikací.

Na co jste – kromě rekonstrukce 
– ve vaší nemocnici nejvíce hrdý?

Na to, že nás pacienti stále více 
vyhledávají, což je známkou kvali-
ty. Hrdý jsem na náš personál, díky 
kterému se podařilo dosáhnout velmi 
vysoké odborné úrovně. 

V listopadu se v Kladně konal 
seminář, o kterém jsme v HOS-
PITALin také informovali. Jak 
důležité je pro vaši nemocnici 
setkávání s pracovníky z dalších 
pracovišť a co se v budoucnu 
chystá?
Takovýchto seminář pořádáme více. 
Den před tím, který jste jmenova-
la, jsme měli seminář neurologický, 
kterého se zúčastnil také pan profe-

Rekonstrukce v kladenské nemocnici:
Škatulata, hejbejte se
MUDr. Vladimír Lemon řeší v Oblastní nemocnici Kladno mnoho důležitých úkolů – 
nejen komplikovanou rekonstrukci, ale také problémy s individuálními platbami nebo 
blízkost Praze. Na starosti se mu daří zapomínat na fotbalovém hřišti.

interview
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sor Beneš ze střešovické nemocnice. 
Zajímavá byla i akce zaměřená na 
dětskou chirurgii, kdy k nám přijel 
profesor Šnajdauf z Motola. Byl jsem 
opravdu pyšný.

Pociťujete při své práci stále 
nějaké následky nepříjemných 
věcí, nebo se daří kvalitní prací 
ukázat, že nemocnice funguje 
a nemá s minulostí nic společné-
ho?
Zezačátku se na nás všichni dívali 
skrz prsty. V současnosti ale žádné 
podobné problémy nepociťujeme, 
trápí nás úplně jiné věci.

Jaké?
Velkou zátěží jsou pro nás tzv. in-
dividuální platby. Když se výkonový 
systém změnil na systém paušální, 
byly vyšší paušály přiznány těm, kteří 
vykazovali více. Systém vůbec nefun-
guje logicky – ve chvíli, kdy na stej-

ném pracovišti řešíte stejný případ, 
každá pojišťovna jej cenově ohodnotí 
jinak. Když si například vezmeme 
zákrok v ceně 25 tisíc korun, existují 
nemocnice, které za něj dostanou 
i 30 tisíc. Pokud tedy přijdeme u 27 
tisíc pacientů ročně nejméně o 5 tisíc 
korun, každý si může spočítat, o jak 
velkou částku se jedná. Byli jsme kvůli 
tomu na ministerstvu financí, na mi-
nisterstvu zdravotnictví... všichni nás 
chápou, ale nic se neděje.
Kladenská nemocnice je historicky 
podfinancovaná. Další komplikací 
je například fakt, že byla v minu-
losti prodána léčebna dlouhodobě 
nemocných, tudíž v současné době 
nemáme žádné lůžko následné péče, 
pouze lůžka akutní, jejichž provoz je 
dražší.

Jak se jako ředitel vzkvétající 
nemocnice díváte na příchod 
Tradiční čínské medicíny a na 

spolupráci s Čínou obecně? Bude 
se týkat i vaší nemocnice?
Nemám s ní velké zkušenosti. Pokud 
ale něco funguje tisíce let, byla by 
hloupost to jen tak bez přemýšlení 
odmítnout, vím, že jsou lidé, kterým 
opravdu pomohla. Pro nás zatím 
není Tradiční čínská medicína na 
pořadu dne, ale jednou být může. 
Myslím, že je to stejný přístup jako 
u bylinek. Někdo je zatracuje, ale na 
jakém principu jsou vyráběny léky?

Co byste nemocnici Kladno po-
přál do roku 2016?
Aby se vyřešily potíže, o kterých jsem 
mluvil. A samozřejmě bych popřál 
zdraví našim zaměstnancům, kterým 
tímto děkuji za skvělé výkony a za tr-
pělivost při všech přestavbách, které 
jim komplikují práci.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nemocnice
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„Naším hlavním cílem je a vždy byla 
špičková kvalita poskytované péče. 
Přípravě na akreditaci proto věnovala 
nemocnice maximální úsilí. Od října 
2014 do ledna 2015 se uskutečnilo 
několik schůzek s konsultantkou 
akreditační komise. Proběhlo i ně-
kolik seminářů, kterých se zúčast-
nili všichni zaměstnanci kladenské 

nemocnice, kterým tímto děkuji za 
dobře odvedenou práci,“ řekl ředitel 
nemocnice MUDr. Vladimír Lemon.
Hodnocení kvality a bezpečí zdra-
votních služeb, které provedla Česká 
společnost pro akreditaci ve zdravot-
nictví s.r.o. zastoupená RNDr. Rena-
tou Podstatovou, proběhlo ve dnech 
19. a 20. 5. 2015. Auditoři se zaměřili 

především na naplňování hodnotí-
cích standardů a ukazatelů kvality 
a bezpečí poskytovaných služeb.
O získání certifikátu se velkou měrou 
přičinilo oddělení akreditace a kva-
lity péče, které koordinovalo vydání 
nových interních předpisů, jejichž 
významem bylo sjednocení postupů 
a procesů v celé nemocnici.

inhospital

ON Kladno:
akreditace, rekonstrukce i úspěšné akce
Oblastní nemocnice Kladno v letošním roce podstoupila Hodnocení kvality a bezpečí zdra-
votních služeb, ve kterém uspěla a obdržela tak Certifikát kvality a bezpečí, který je jasným 
důkazem, že toto významné krajské zdravotnické zařízení disponuje nejen velkým počtem 
špičkových profesionálů ve svých oborech, ale že je snahou všech zaměstnanců nemocnice 
zvyšování kvality péče o pacienty a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i pro za-
městnance. Stejně tomu bylo i v historii.
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Pohled zpátky
Úspěchy nemocnice, která prochází 
dlouhodobou rekonstrukcí, a i přes-
to se jí daří držet vysokou úroveň, 
nepocházejí jen z 21. století. V kla-
denské nemocnici působilo mnoho 
zajímavých osobností, které stojí za 
to si připomenout.
Kladno mělo původně jen závodní 
nemocnici určenou pro zaměstnance 
železáren. Byla zde chirurgie a inter-
na, která přetrvávala ještě za první 
republiky. Na přelomu 19. a 20. století 
byl starostou města MUDr. Jaroslav 
Hruška, který vynaložil obrovské úsilí, 
aby se nemocnici vůbec podařilo 
postavit. Vzápětí zde začal působit 
významný lékař MUDr. Bohuslav Nie-
derle. Nemocnice tehdy disponovala 
šedesáti lůžky, moderními metodami 

i zařízením. Doktor Niederle byl vel-
mi činný i po první světové válce, kdy 
zorganizoval stavbu nového pavilo-
nu, veřejně se angažoval a snažil se 
nemocnici zlepšovat. V době oku-
pace byl ale bohužel pronásledován 
a následkem rentgenového záření 
navíc přichází o tři prsty. V roce 1939 
tak přichází jeho nástupce – MUDr. 
Josef Vrbský.
Během svého pětatřicetiletého 
působení v kladenské nemocnici se 
doktoru Niederlemu podařilo vycho-
vat mnoho lékařů, kteří se stali pri-
máři v dalších českých nemocnicích. 
Jmenujme třeba MUDr. Bělohlavého 
v Tuchoměřicích, MUDr. Fifku, který 

se stal ředitelem nemocnice ve Stra-
konicích, MUDr. Mouchu, primáře ve 
Slaném a v Nové Pace nebo MUDr. 
Fořta v Nemocnici Na Bulovce. 
Nadaný chirurg Josef Vrbský prosa-
zoval v Kladně rozvoj cévní chirurgie. 
Působení za protektorátu nebylo jed-
noduché, hned po skončení války se 
ale nemocnice dále rozvíjela. Vzniklo 
oddělení ženské a porodnické, , oční 
nebo ušní-nosní-krční. V roce 1949 
byl také dokončen trakt A, de kromě 

chirurgie sídlilo oddělení ortopedic-
ko-traumatologické a rentgenologie. 
Později byl dostavěn také blok C.
a jeho úspěchy navázal MUDr. Václav 
Chmelík, DrSc., dalším, koho je jistě 
nutné vzpomenout, je MUDr. Ludvík 
Seidl. Za jeho působení byla v Kladně 
zavedena např. osteosyntéza.
Důležitým jménem v historii Oblast-
ní nemocnice Kladno je také MUDr. 
Karel Fried, CSc. Založil zde rentge-
nologické oddělení na velmi vysoké 
úrovni a také Spolek lékařů čsl. lékař-
ské společnosti J. E. Purkyně. 
Nová oddělení a rozvoj byl samo-
zřejmě nutný i po roce 1989. Bylo 
Vybudováno oddělení gastroente-

rologie, koronární jednotka, ARO 
s lůžkovou stanicí, nový příjem 
a pohotovostní sály. V blízkosti také 
funguje oddělení krevní transfuze. 
Právě takto dobře promyšlená umís-
tění umožňují tu nejefektivnější péči, 
která v ON Kladno funguje, i přes 
stále probíhající rekonstrukci.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

Adresa: 
Vančurova 1548 
272 59 Kladno 
IČO: 27256537

Kontakt: 
ústředna: 312 606 111 
e-mail: info@nemocnicekladno.cz 
datová schránka: jbeff8f
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Oblast medicíny a zdravotnictví 
se prolíná čím dál víc s oblastí 
sociální. Jak to vyhodnocujete 
nebo vnímáte vy jako ministry-
ně?
Tuto oblast považuji za velmi dů-
ležitou a to z několika pohledů. 
Prvních z nich je skutečnost, že do 
roku 2050 je předpoklad, že v Čes-
ké republice bude více než 13 % lidí 
starších osmdesáti let a senioři tak 
budou představovat významnou 
část populace. Stárnutí obyvatelstva 
povede k významnému nárůstu 
poptávky po zdravotních i sociálních 
službách a k nárůstu nákladů na tyto 
služby. Dosažení vyšší efektivnosti 
a výkonnosti systému předpokládá, 
že systém dlouhodobé péče umožní 
lidem setrvávat ve své přirozeném 
prostředí, a také zároveň předpoklá-
dá rozvoj terénních, ambulantních 
forem poskytované péče a případně 
pobytových služeb. Vedle toho je 
žádoucí uvažovat o dalším systémo-
vém řešení neformálně pečujících 
osob. Zdravotní a sociální služby 
v současné době, a to včetně těch, 
které pečují o klienty s obdobnými 
potřebami, obdobným zdravotním 
stavem a obdobnou mírou snížení 
soběstačnosti, fungují podle rezortně 
odlišných standardů kvality, kont-

roly, zdrojů a způsobů financování 
a úhrad za péči a služby atd. Napří-
klad v rámci současného fungování 
systému dlouhodobé péče v Čes-
ké republice mohou být pacienti 
či klienti s podobným zdravotním 
stavem umístěni jak v zařízeních 
zdravotnických, tak v sociálních. Oba 
typy zařízení jsou však financovány 
odlišným způsobem. Hlavním cílem 
je tedy navrhnout efektivní, dostup-
ný a kvalitní systému dlouhodobé 
péče včetně alokace zdrojů, zajištění 
dostupnosti a kvality péče.
Další oblastí, kterou bych rád zmínila, 
je oblast transformace péče o lidi 
s duševním onemocněním, kde se 
také velmi významně prolíná péče 
sociální a zdravotní. Z těchto pohle-
dů považuji dané oblasti za prioritní 
a dále na jejich řešení budeme dále 
spolupracovat s Ministerstvem zdra-
votnictví.

Připravujete nějaké konkrétní 
projekty nebo kroky?
Touto problematikou se zabývá Me-
ziresortní pracovní skupina k řešení 
problematiky sociálně zdravotního 
pomezí. Tato pracovní skupina byla 
zřízena naším ministerstvem v břez-
nu 2014, členové pracovní skupiny 
jsou zástupci Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Ministerstva zdra-
votnictví, krajských úřadů a zástupci 
zdravotnických zařízení. Cílem této 
pracovní skupiny je nastavení tako-
vého systému, který jasně vymezí 
role Ministerstva práce a sociálních 
věcí a Ministerstva zdravotnictví ve 
službách v oblasti dlouhodobé péče. 
Nutným předpokladem k zajištění 
kvalitní a dostupné sociální i zdravot-
ní péči je provázanost obou systémů, 
kdy pacient/ klient přechází z jed-
noho či druhého systému. Současně 
aktivně participujeme s rezortem Mi-
nisterstva zdravotnictví na tvorbě tzv. 
Alzheimer plánu, tedy na koncepci 
řešení problematiky Alzheimerovy 
choroby a obdobných onemocnění 
v České republice.

Podporujete jako ministerstvo 
model, v kterém by měly po-
jišťovny proplácet hospicovou 
péči, přesněji mobilní hospice?
Naším hlavním cílem je obecně pod-
pora péče o lidi v jejich přirozeném 
sociálním prostředí, zejména tedy 
v domácnostech, i s ohledem na do-
mácí hospicovou péči. Ale v součas-
né době se jedná o zdravotní péči, 
která patří do resortu zdravotnictví 
a je to spíše otázkou budoucích 
jednání.

Ministryně Marksová
Zdravotnictví a sociální oblast úzce souvisejí

interview

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová označuje za velmi důležitou spolu-
práci s ministerstvem zdravotnictví. Ta souvisí zejména s problematikou stárnutí populace, a 
to jak kvůli společným nákladům, tak v otázce možnosti důstojně zemřít doma: paní minist-
ryně ale připomíná, že velká část zodpovědnosti vždy zůstává v rodině.
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Většina lidí má přání, aby v po-
koji zemřeli doma. Ne vždy to 
lze snadno a samozřejmě zařídit. 
Mohlo by ministerstvo pomoci 
rozšířit možnosti, jak toto přání 
splnit, aby měli lidé pocit, že si 
sociální pojištění neplatili nadar-
mo?
Těžko můžeme říci, že tak si přeje 
většina, jistě však je takových lidí 
a přání nemálo. Je to otázka ve větší 
míře osobní, a já bych viděla první 
kroky v rodině. Soudržná a fungu-
jící, vícegenerační rodina toto jistě 
bude umět vyřešit. Máme dnes už 
zavedené programy a projekty péče 
o pacienty v jejich domově, umíme 
základní sociální potřeby zajistit dů-
stojným způsobem pro všechny, kteří 
je potřebují a budou potřebovat. Ne-

lze ale hledat sociální péči tam, kde 
je primárně zapotřebí péče lékařské 
a odborně zdravotní, a oprávněně 
podotknu – i osobní a společenské 
odpovědnosti k nejbližším. Mohou 
pomoci hospice, mobilní hospice, 
docházková péče kvalifikovaných 
sestřiček, ale i to patří spíš do sféry 
ministerstva zdravotnictví.

Často se probírá skutečnost, že 
naši mladí lékaři míří do ciziny. 
Platy tam jsou mnohonásobně 
vyšší. Může MPSV toto nějak 
ovlivnit?
Pracovní podmínky nejen mladých 
lékařů ve státních zařízeních upravují 
jednak příslušné zákony a předpi-
sy, jednak ředitelé zdravotnických 
zařízení. My můžeme zvážit podněty 

odborných organizací, třeba České 
lékařské komory nebo Lékařského 
odborového klubu. Pokud bude při 
přípravě rozpočtu shoda na tom, 
že více peněz má jít na mzdy léka-
řů, nebudeme tomu bránit. Přímo 
ovlivnit to však nemůžeme. Tomu, že 
jdou nejen lékaři co ciziny alespoň 
na čas za lepším výdělkem a zkuše-
nostmi, rozumím. Ostatně bylo tomu 
tak vlastně odjakživa. A zejména pro 
lékaře jsou jistě praktické zkušenosti 
z ciziny neocenitelné. Jde ale o to, 
abychom jim dokázali vytvořit dobré 
podmínky na to, aby měli důvod 
se vracet a tyto zkušenosti s sebou 
přinášet do českého medicínského 
prostředí.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv MPSV
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Duchovní služba má v Ústřední 
vojenské nemocnici – Vojenské 
fakultní nemocnici Praha pevně 
zakotvenou tradici a zároveň oso-
bitou výjimečnost. Zajišťuje ji totiž, 
vzhledem k tomu, že je ÚVN vojen-
skou nemocnicí, vojenský kaplan. 
V novodobé historii byl prvním 
z nich od počátku roku 2006 Pavel 
Ruml, který působí jako vojenský 
kaplan AČR již od roku 1999. V roce 

2013 ho vystřídal současný kaplan 
ÚVN mjr. Mgr. Jan Blažek. Oba jsou 
evangeličtí faráři, na vyžádání zpro-
středkují návštěvu duchovních jiných 
církví. 
Duchovní péče je ÚVN poskytována 
všem, kdo projeví zájem, ať už se 
jedná o personál, pacienty, nebo ro-
dinné příslušníky a blízké. Každý má 
právo si službu duchovního vyžádat, 
přijmout či odmítnout. Duchovní 

služba poskytuje službu přítomností, 
doprovázení, diskrétní rozhovory, ná-
boženské obřady. 
Od dubna 2015 je v Ústřední vo-
jenské nemocnici nová nemocniční 
kaple Milosrdného Samaritána. Kapli 
požehnali kardinál Dominik Duka 
a předseda ekumenické rady církví 
Daniel Fajfr, aby byla místem naděje, 
klidu ve chvílích nejistoty a úzkosti, 
aby to bylo místo, kde lze projevit 

Duchovní služba v nemocnicích:
Péči o duši nelze opomíjet

inhospital

Při informování o nemocnicích se velmi často zaměřujeme zejména na přístroje, výkony 
lékařů nebo různé novinky v péči o pacienty. Velmi důležitou a tradiční součástí je ale du-
chovní služba – pro pacienty, ale i pro další návštěvníky. Mnohé nemocnice na ni naštěstí 
nezapomínají.
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radost a vděčnost, aby zde nemoc-
ní nacházeli povzbuzení a novou 
naději, aby se zde posilovala ochota 
lékařů a zdravotníků pomáhat svým 
bližním a prohlubovala se jejich 
otevřenost pro každého člověka, aby 
kaple vedla všechny, kdo sem bu-
dou přicházet v dobrém a v pravdě, 
darovala jim svůj pokoj, upevňovala 
v nich jejich vzájemné vztahy a po-
máhala jim, aby statečně přemáhali 
své bolesti, nemoci a všechny životní 
útrapy. Slouží pacientům, návštěvní-
kům ÚVN i personálu všeho vyznání 
jako místo klidu a rozjímání. Konají se 
zde pravidelné čtvrteční bohoslužby 
i světské akce k významným příle-
žitostem. Jejími častými návštěvníky 
jsou váleční veteráni.
První kaple ÚVN byla v počátcích 
nemocnice v pavilonu gynekologie 
a porodnice, protože zde byly křtěny 
děti. Posléze byla kaple zrušena a až 
v 90. letech byla opět zřízena, ale 
stranou veškerého dění. Zprvu nebyl 
o duchovní službu příliš zájem, po-
stupně si přítomnost kaplana žádalo 
stále více pacientů, ale i zaměstnan-
ců nemocnice, kteří oceňují zejména 
přítomnost, dar naslouchání, vní-
mavost, někteří nemocní si vyžádají 
i čtení z Písma. V loňském roce bylo 
kaplanem vykonáno na 800 návštěv. 
Katolický kněz je vyžádán k vyslu-
hování svátosti zhruba 10krát do 
měsíce. 

Zajištění duchovní a sociální péče pro 
pacienty je v Nemocnici Břeclav, 
p. o., nedílnou součástí poskytování 
zdravotních služeb.
V oblasti duchovní péče o pacienty 
spolupracujeme se členem Katolické 
asociace nemocničních kaplanů v ČR 
panem Vladimírem Stoklasem. Pasto-
rační péči v naší nemocnici poskytuje 
od roku 2013. Pacienty navštěvuje 3 
až 4 týdně (ročně v průměru okolo 
1500 kontaktů s pacienty). Součástí 
jeho služeb je kromě čtení z Bible 
i společná modlitba a slavení svátostí. 
A dále samozřejmě zajišťuje i přivo-

lání kněze v případě potřeby zao-
patření. Pokud je pacient členem jiné 
církve, má taktéž možnost přijmout 
návštěvu svého duchovního.
Nemocnice Břeclav neprovozuje 
lůžka následné péče. Nicméně na 
lůžkových odděleních jsou hospita-
lizováni pacienti, u kterých je nutné 
nějakým způsobem zajistit sociální 
péči, ať už se jedná o pacienty hen-
dikepované kvůli zdravotnímu stavu, 
věku, sociálnímu postavení nebo 
trpící nevyléčitelnou nemocí. 
V nemocnici působí zdravotně-soci-
ální pracovnice, která poskytuje paci-

entům a jejich rodinným příslušníkům 
konzultační služby v oblasti sociální 
problematiky (důchody, sociální dáv-
ky, kontakt s institucemi při vyřizování 
žádostí…) a podílí se na zajištění po-
třebné péče o pacienty i po ukončení 
jejich hospitalizace. Úzce spolupra-
cuje s odbory sociální péče, obcemi, 
ústavy následné a dlouhodobé péče, 
hospici, agenturami poskytujícími 
zdravotní a sociální služby, azylovými 
zařízeními, charitativními organizace-
mi působícími v regionu atd. Ročně 
řeší cca 200-250 případů.

Vsetínská nemocnice je jedním z mála zdravotnických
zařízení, která mají ve svém areálu kapli

►
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Dvakrát týdně přichází do Vsetínské 
nemocnice a.s. dvojice nemocnič-
ních kaplanů. Služba zde funguje již 
od ledna 2014, již brzy tedy oslavíme 
dvouleté jubileum. Slavnostní slib 
složili v rámci ekumenické boho-
služby slova, která se uskutečnila 
v nemocniční kapli za účasti před-
sedkyně představenstva Vsetínské 
nemocnice a.s. Ing. Věry Prouskové 
a dalších hostů. Bohoslužbu tehdy 

vedl biskupský delegát pro pastoraci 
nemocných P. Bohumír Vitásek. „Služ-
ba nemocničního kaplana je určena 
všem bez rozdílu, kteří o ni projeví 
zájem. Ať jsou věřící či bez vyznání,“ 
uvedl biskupský delegát pro pasto-
raci nemocných. Klinická pastorační 
péče spočívá v individuálním přístu-
pu k pacientům, zahrnuje především 
naslouchání, rozhovory, četbu Bible, 
zprostředkování návštěvy duchovní-

ho, rozhovory s příbuznými pacientů, 
doprovázení pozůstalých. Nemocnič-
ní kaplan s pacientem hovoří o jeho 
problémech, obtížích, sdílí s ním 
obavy a úzkosti. Pokud objeví u člo-
věka náboženskou potřebu, pomodlí 
se s ním. 
Nemocniční kaplani působí přede-
vším v léčebně dlouhodobě nemoc-
ných, ale také na interním odděle-
ním či dalších pracovištích, kde si je 
pacienti vyžádají. A zkušenost s jejich 
prací je velmi dobrá. „Péče o zdraví 
pacientů se netýká pouze tělesné 
stránky člověka, ale také jeho sociál-
ních a duchovních potřeb. Ačkoli již 
dříve byl umožňován kontakt na du-
chovní různých církví, jsme potěšeni, 
že nyní je spolupráce zastřešena 
smlouvou mezi Vsetínskou nemoc-
nicí a Arcibiskupstvím olomouckým. 
Nemocniční kaplani se stali pevnou 
součástí multidisciplinárního týmu 
pracovníků, kteří pomáhají nemoc-
ným s návratem ke zdraví,“ uvedl 
náměstek pro ošetřovatelskou péči 
Mgr. Pavel Šupka. 
Vsetínská nemocnice a.s. je jedním 
z mála zdravotnických zařízení, 
která mají ve svém areálu kapli. Byla 

Nahoře a dole: Nemocniční kaple Milosrdného Samaritána 
Ústřední vojenské nemocnice v Praze Protější strana: kostel Nemocnice Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského v Praze
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vystavěna, stejně jako nemocnice, 
v roce 1911, jen o pár měsíců poz-
ději než hlavní nemocniční budova. 
O výstavbu kaple se zasloužila rodina 
velkostatkáře a majitele továrny na 
nábytek Theodora Thoneta. Jeho 
manželka Rosa si přála, aby sou-
částí areálu byla i kaple, zasvěcená 
sv. Růženě z Limy. Vypracováním 
projektu pověřila architekta Huberta 
Fleischmanna, který stavbu naprojek-
toval v neorománském stylu, čímž se 
její vzhled poněkud lišil od původní 
nemocniční budovy, kterou v seces-
ním duchu navrhl vsetínský stavitel 
Michal Urbánek. Stavba kaple samot-
né trvala pouhé tři měsíce, 8. října 

1911 byla vysvěcena. Sloužila k mod-
litbám řeholním sestrám, které v ne-
mocnici působily jako ošetřovatelky, 
stejně tak pacientům, a to až do roku 
1956, kdy musely řádové sestry ne-
mocnici opustit, a z kaple se stal na 
více než třicet let sklad civilní obrany. 
Po roce 1989 byla kaple vrácena zpět 
do vlastnictví římskokatolické církve. 
Bylo zapotřebí provést nákladnou 
opravu, na kterou významně při-
spěli vsetínští věřící. Vnitřek kaple 
byl upraven podle návrhu architekta 
Tomáše Černockého. Byla položena 

mramorová dlažba, pořízeno nové 
vybavení. Světící biskup Jan Graubner 
pak kapli posvětil a znovu otevřel pro 
potřeby veřejnosti.
Kaple je v současné době otevřena 
pravidelným bohoslužbám i kultur-
ním akcím, minimálně dvakrát ročně 
se zde konají koncerty. Zapojujeme 
se do Noci kostelů a dalších akcí.

V Nemocnici Uherské Hradiště 
si uvědomují, jak důležitá je nejen 
samotná duchovní služba, ale také 
snaha pacienty potěšit – a nezapo-
mínají ani na seniory. Přijeli je proto 
potěšit ředitelka Korunky Luhačovice 
Veronika Záhorská a herec a ko-

mik Josef Náhlovský spolu s dětmi 
z vlčnovského souboru Čerešnič-
ky. A zastavili se také na dětském 
oddělení, aby předali malým pacien-
tům společenské hry v hodnotě 10 
tisíc korun. Poté je přivítali pacienti 
z oddělení následné péče a interny. 
Malí předškoláci ze souboru Čereš-
ničky z vlčnovské mateřské školy si 
pro seniory připravili pásmo písniček 
a říkadel, Josef Náhlovský je zase 
pobavil svým vyprávěním.
„Chtěli jsme alespoň trochu rozptýlit 
pacienty hospitalizované v předvá-

nočním čase a udělat jim radost,“ 
zmínila ředitelka Korunky Luhačovice 
Veronika Záhorská a dodala: „Také 
jsme jim přivezli dárkové balíčky ze 
sbírky, kterou jsme pro ně uspořáda-
li.“ Další dárky od Korunky Luhačovice 
a jejích příznivců dostanou pacienti 
následné péče ještě v průběhu Vá-
noc a Štědrého dne.

Duchovní akce nechybějí samozřej-
mě v Nemocnici Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského 
v Praze. Kromě bohoslužeb a mož-
nosti pohovořit si např. s kaplanem 
se zde také konají různé akce. Pro 
duchovní službu nemocnice zazpí-
val v kostele sv. Karla Boromejského 
švýcarský chlapecký pěvecký sbor 
Zürcher Sängerknaben.
Podpořit dobrou věc a poslechnout 
si krásnou duchovní hudbu přišlo 
i přes deštivé počasí na sto dvacet 
osob. Všechny přítomné přivítal 
ředitel nemocnice Ing. Petr Staněk 
a krátce také představil duchovní 
službu naší nemocnice, na jejíž pod-
poru se konal tento koncert. „Velkou 
podporou je nejen výtěžek koncertu, 
ale především koncert sám, který 
prostřednictvím televizních obrazo-
vek a radiopřijímačů ve svých poko-
jích s námi mohlo společně prožít 
na sto šedesát hospitalizovaných 
pacientů,“ uvedl v poděkování ředitel 
nemocnice. Chlapecký pěvecký sbor 
zazpíval překrásné písně, zazněly 
nejen v němčině, ale také v latině. 
Profesionalita dětí, překrásný projev 
a úžasná komunikace celého sboru 
dodala samotnému koncertu neuvě-
řitelný náboj. Není tak divu, že celý 
sbor získal obrovský aplaus včetně 
potlesku ve stoje. Na pozitiv dopro-
vázela Valentina Pfister. Šedesátičlen-
ný sbor vedl Alphons von Aarburg, 
který dokázal svou noblesou vytvořit 
z devadesáti minut skutečně výjimeč-
nou chvíli.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv nemocnic
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inhospital

Hvězdy
z Hvězdy
jedinečný
kalendář
domova
seniorů

Dům seniorů Hvězda, který provozuje Český čer-
vený kříž na Praze 6, si pro rok 2016 připravil jedi-
nečný projekt. Obyvatele zde nafotili do kalendáře, 
který ukazuje koníčky místních seniorů, ať už v nich 
mohou či nemohou pokračovat. Krásné fotografie 
doplnila i přítomnost dětí – jejich spontánnost potě-
ší nejen toho, komu bude kalendář viset doma, ale 
udělala radost i fotografovaným.
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Text: redakce
Foto: archiv GUIDELINE

Život je o radostech a dobrých skutcích. Malých i velkých. A protože patříme 
mezi ty, kteří oplývají optimismem a věří, že ne každý dobrý skutek bude po 
zásluze potrestán, rozhodli jsme se zrealizovat kalendář.

V kalendáři Malé velké radosti jsou na fotografiích propojeny životy lidí z Domu 
seniorů Hvězda ČČK a dětí z Dětské odborné léčebny Bukovany. Fotografem 
projektu byl Ondřej Košík, kreativní ztvárnění a tisk zajistila agentura GUIDE-
LINE. Celý výtěžek z prodeje kalendáře jde právě na konto zmíněné dětské lé-
čebny. Přispět můžete i vy, buď koupí kalendáře v Domě seniorů Hvězda nebo 
přímo na účtu 12634211/0100.
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Indikaci domácí péče může prová-
dět praktický lékař, ošetřující lékař 
po hospitalizaci s omezením na 14 
dní a lékař ambulantní specialis-
ta – u pacientů v terminálním stavu 
s omezením doby na 30 dní. Indi-
kace je prováděna prostřednictvím 
poukazu 06, který vyplňuje indikující 
lékař. V poukazu musí být uvede-
na konkrétní činnost sestry, kterou 
u pacienta musí vykonávat a přesné 
časové období samotné péče. Plat-
nost poukazu může být jeden až tři 
kalendářní měsíce.
Domácí péče je financována výko-
novým systémem. Jednotlivé výkony 
zobrazují čtyři typy návštěv. Návštěvy 
se liší délkou. Rozsah jednotlivých 
návštěv je 15, 30, 45 a 60 minut. Další 
výkony zohledňují náklady na ma-

teriál při převazech defektů, stomií, 
při aplikacích injekcí atd. Specifika-
ce těchto výkonů musí být přesně 
uvedena v poukazu 06. Jakákoli 
změna musí být indikována předem 
lékařem. Sestra nesmí bez indikace 
lékaře rozšířit ani omezit ošetřovatel-
skou péči.
Revizní pracovníci provádějí revize 
dle metodiky, která definuje výše 
popsané postupy. Hlavní zaměření 
revizí je na skutečnost, zda indikace 
ošetřovatelské péče lékařem odpo-
vídá intervenci sestry u pacienta. Po-
kud má sestra potřebu ošetřovatelský 
proces upravit, musí kontaktovat lé-
kaře, který vyplní nový poukaz 06, ve 
kterém změnu zohlední. U složitého 
pacienta se tak poukazy předělávají 
poměrně často. 

Analýza problému
V rámci stávající indikace domá-
cí péče sestra nemá kompetenci 
určovat rozsah péče, která vychází 
z potřeb a problémů pacienta klasifi-
kovaných v ošetřovatelském procesu. 
Přichází k pacientovi, u kterého je 
již plán péče stanoven na základě 
lékařské diagnostiky, která ovšem 
určuje pouze rozsah onemocnění, na 
rozdíl od ošetřovatelské diagnostiky, 
která určuje zásah onemocnění do 
života pacienta a zohledňuje další 
faktory, které onemocnění významně 
ovlivňují.
Zkoumání potřeb a problémů paci-
enta, včetně jeho sociálního prostředí 
a následná klasifikace v jednotlivých 
ošetřovatelských systémech, vyža-
duje znalosti a kompetence v oboru 

informace

Ošetřovatelská péče
potřebuje změnu systému
Významným prvkem domácí péče je komplexní přístup sestry k pacientovi, který je často 
institucionálně omezen a nedovoluje bez nákladných administrativních procesů práci sestry 
vykonávat. Důsledkem je pak nesystémová a předražená péče. Změny v tomto systému jsou 
nutné nejen pro zlepšení péče o pacienta, ale i pro ekonomičtější fungování celé služby.
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ošetřovatelství a nelze tuto činnost 
delegovat na lékaře.
Jsou případy, kdy praktický lékař 
uznává ošetřovatelství jako samo-
statný obor a jeho indikace vychází 
z připraveného ošetřovatelského 
procesu sestrou. Tento typ spoluprá-
ce je náročný na administrativu a vy-
žaduje předem aktivity sestry, které 
nejsou předmětem úhrad. Zavedení 
ošetřovatelského procesu s předá-
ním dokumentace, včetně konzilia 
u praktického lékaře zabere více než 
1 hodinu práce, kterou jsou zdravotní 
pojišťovny ochotny hradit.
Ani lékař nemá potřebný časový pro-
stor pro podrobnou analýzu potřeb 
a problémů, které je třeba zohled-
nit při indikaci péče. Musel by tak 
významně rozšířit návštěvní službu 
a trávit více času u pacienta doma.
Stávající koncept úhrad neuznává 
autoritu a kompetence sestry vést 
samostatně ošetřovatelský proces 
a systémově uspokojovat potře-
by pacientů. Ve vyspělých zemích 
je pravidlem, že rozsah a objem 
ošetřovatelské péče vychází z po-
třeb a problémů pacienta, které jsou 
odhalovány při první a každé další 
návštěvě. Sestra se nezaměřuje pou-
ze na symptomy, které trápí pacienta, 
ale i na jeho chování ve vztahu k da-

nému onemocnění, prostředí, ve kte-
rém žije a v neposlední řadě na roli 
rodiny, která často významně ovliv-
ňuje zdravotní stav pacienta. Navíc 
sestrám dovoluje vykonávat pouze 
zdravotnickou intervenci, která nesmí 
být doplněna sociálním úkonem. 
Např. pokud sestra polohuje paci-
enta na lůžku, jedná se o zdravotní 
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intervenci, pakliže ho musí s pomocí 
pečující rodiny umýt, nesmí tuto čin-
nost vyúčtovat v ošetřovací návštěvě. 
Hygienu by měl zajistit subjekt, který 
má registraci sociální služby a úhrady 
z jiných zdrojů. Komplexnost služby 
je významně tímto institucionálním 
handicapem omezena.
V ČR je tedy časté, že lékař indikuje 
domácí péči bez podrobné analýzy 
potřeb, které by měly být klasifiko-
vány v některém z ošetřovatelských 
procesů. Plánované intervence jsou 
pak zaměřeny pouze na problémy 
související s jeho diagnózou. Výsled-
kem je často zdlouhavá péče, kterou 
nelze klasifikovat, protože nemá 
měřitelné hodnoty.
Indikace rozsahu ošetřovatelské 
péče podléhá komplexnímu hod-
nocení stavu pacienta přímo v jeho 
sociálním prostředí. Indikující lékař, 
který propouští pacienta z lůžkového 
oddělení, nikdy nenavštívil sociální 
prostředí pacienta, protože pracuje 

v lůžkovém zařízení, které pro tuto 
činnost nemá oprávnění (registraci). 
Péči v domácím prostředí nelze indi-
kovat z nemocničního lůžka či z or-
dinace praktického lékaře. Rozsah je 
ovlivněn některými faktory, které lze 
zjistit pouze pozorováním či anam-
nesticky přímo v domácím prostředí 
pacienta. 
Pokud je stávající systém indikace 
domácí péče kritizován, je na mís-
tě navrhnout také řešení. Spočívá 
v uznání kompetencí sester a jejich 
schopností, zajistit ošetřovatelskou 
péči u pacienta v domácím prostředí 
a převzít za ni odpovědnost. V sys-
témech, kde sestra může indikovat 
ošetřovatelskou péči, je prokázáno, 
že tak činí vždy ve prospěch pacien-
ta. Některá tvrzení manažerů pojiš-
ťoven, že by tak neoprávněně sestry 
rozšiřovaly péči ve svůj ekonomický 
prospěch, nejsou obhajitelná. Tuto 
potřebu mohou mít pouze manažeři, 
kteří jsou odpovědní za ekonomiku. 

Regulována by tedy neměla být ses-
tra ve své práci, nýbrž manažer při 
celkovém vyúčtování. 
Pokud přenecháme kvalifikované 
sestře kompetenci indikovat ošetřo-
vatelskou péči a možnost zapojit do 
ošetřování nemocného jeho sociální 
okolí, bude péče kvalitní a méně ná-
kladná. Společně s kompetencí sestra 
musí přijmout i odpovědnost za 
rozsah indikace ošetřovatelské péče. 
Kvalita péče bude vycházet zejmé-
na z odpovědného přístupu sester 
a jejich spokojenosti, kterou pak 
budou přenášet na pacienta a peču-
jící rodinu. Za náklady na ošetřování 
jednoho pacienta ve stávajícím sys-
tému zajistíme v nově navrhovaném 
řešení péči třem pacientům s jednou 
kapacitou sestry.

Text: Jiří Kabát, ředitel domácího 
hospice Most k domovu

Foto: archiv
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Text: JUDr. Lenka Teska
Arnoštová, Ph.D.

Foto: archiv

K systémovému fungování, nebo 
spíše systémovému nefungování du-
chovní služby v českých nemocnicích 
se ještě dostanu. Když něco děláte, 
ať už to je vaše pracovní činnost, 
sport, umění nebo cokoliv jiného, 
vždy je důležitá motivace. Motor, 
který vás pohání vpřed za dosažením 
stanoveného cíle, a který, pokud je 
opravdu dobrý, může vás k němu 
dovézt. Důležité je tedy položit si 
otázku „Proč?“. Na první pohled je 
zřejmé, proč se jako náměstkyně 
ministra zdravotnictví duchovní služ-
bou v nemocnicích zabývám. Patří to 
k mé funkci. Jenže pracovní motivace 

je jedna věc, a i když většinou stačí, 
asi nejúčinnější motivací je vždy ta 
osobní, ideálně kombinace obojího. 
A tak to mám přesně já.
Česká republika je známá svým 
ateismem a mohlo by se zdát, že 
otázka duchovních v nemocnici je 
tak pouze okrajová. Což ale není 
pravda, už proto, že aktivně nábo-
žensky založených lidí nebo „jen“ 
věřících jsou u nás stále minimálně 
desítky tisíc. Pro mě osobně ale není 
problematika duchovních u lůžek 
pacientů okrajová. V současnosti 
systém pomoci duchovních v na-
šich nemocnicích ne úplně funguje. 
V naší legislativě je sice pamatováno 
na to, že lidé mají právo „přijímat 
ve zdravotnickém zařízení lůžkové 
nebo jednodenní péče duchovní péči 
a duchovní podporu od duchovních 
církví a náboženských společností 
registrovaných v České republice 
nebo od osob pověřených výkonem 
duchovenské činnosti v souladu 
s vnitřním řádem a způsobem, který 
neporušuje práva ostatních pacientů, 
a s ohledem na…“ Jenže kromě usta-
novení paragrafu 28 odst. 3 zákona 
o zdravotních službách už není nikde 
specifikováno a upraveno, jak má 
toto zajištění duchovní péče vypadat. 
A tak dnes mezi nemocnicemi vládne 
nejistota, jak duchovní hledat, jak je 
vybírat, kam mají mít přístup, kdy je 
možné je povolat a tak dále. Některé 

nemocnice duchovní péči zajišťu-
jí podle svého nejlepšího vědomí 
a svých pravidel, jiné k tomu z po-
chopitelné opatrnosti nepřistoupily 
vůbec.
Už v minulých letech zde byly snahy 
o zlepšení situace. V roce 2006 
například protestanské církve a ka-
tolická církev podepsaly rámcovou 
„Dohodu o duchovní péči ve zdra-
votnictví“. Tato dohoda deklaruje 
společnou vůli obou stran podílet 
se na provádění duchovní služby 
v nemocničních zařízeních, obdobně 
jak již bylo učiněno dříve v armádě 
a vězeňství. Specifikace toho, kdo 
a jak má vykonávat tuto duchovní 
službu, byly doplněny v roce 2011 
dodatkem č. 1“.
Na ministerstvu zdravotnictví už také 
dříve byly značné snahy o jasnou 
formulaci a ukotvení duchovní péče 
v nemocnicích. V současnosti se ale 
zdá, že nejlepší cestou k vyjasnění 
situace by bylo vypracování metodi-
ky, která by mohla obsahovat dopo-
ručení jak např. duchovní hledat, jak 
je vybírat, kam mají mít přístup, kdy 
je možné je povolat a další, k výše 
citovanému zákonu o zdravotnických 
službách. O jeho smyslu jsem plně 
přesvědčená.

Duchovní péče je na okraji
V západních zemích je to celkem běžná praxe, která k chodu nemocnice neodmyslitelně 
patří. Při vážných onemocněních a ohrožení života pacientů přichází k lůžku duchovní, kte-
rého si pacient nebo jeho rodina vyžádají. Pokud je to možné, pacient se může vyzpovídat 
a dostat rozhřešení (mluvíme-li o křesťanství), duchovní ale také pomáhá zvládnout těžkou 
životní situaci jak nemocnému, tak jeho nejbližšímu okolí. V České republice je tato praxe 
zatím stále ještě velmi rozpačitá a záleží vždy na konkrétním poskytovateli zdravotních slu-
žeb, jak se k ní postaví.

informace
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Šimonovi i Sabině je deset let. Ka-
ždý žije jinde, každý tráví volný čas 
jiným způsobem, ale mají podobný 
problém. Je jím nadváha. Šimon svůj 
volný čas většinou tráví doma u počí-
tače. Z kil navíc je nešťastný. Proč po 
škole raději neběhá venku s kamará-
dy? Kamarádi také ven nechodí a za-
jímá je jen počítač. Sabina z jihočes-
kého Rudolfova to má úplně jinak. Je 
aktivní a dvakrát týdně tancuje, chodí 
hodně ven, dříve dokonce hrála vo-

lejbal. Přesto se jí nadváha a zvýšený 
cholesterol týká také. Její maminku 
to trápí. „Pohybu má dost. Nikdo jiný 
v rodině nadváhu nemá. Asi to bude 
tím, že Sabinka je velký jedlík a má 
pomalejší spalování,“ komentuje. Ná-
vštěvy obezitologa podle ní nevedly 
k ničemu. Tak se rozhodla situaci 
dcery řešit jinak. Stejný nápad měla 
i Šimonova matka. A právě to svedlo 
děti dohromady. Společně absolvo-
valy lázeňský pobyt v Klimkovicích, 

kde se snažili společně hubnout. 
Šimona, který doma sport odmítal, 
nadchl bazén, ve kterém plaval nebo 
cvičil až dvakrát denně. Zalíbilo se 
mu i cvičení v posilovně, ve které mu 
s cviky radila a pomáhala fyziotera-
peutka. V odpoledních hodinách se 
pak společně se Sabinou účastnili 
pohybových volnočasových akti-
vit, kdy děti pod dohledem vyráží 
na vyjížďku na koloběžkách či na 
kolech lázeňským areálem. Šimonovi 

Každé čtvrté dítě v naší republice má nadváhu. Pokud lékař doporučí lázeňskou léčbu, mo-
hou ji děti absolvovat také v Klimkovicích u Ostravy. Zdejší sanatoria se kromě dětí s těžkým 
neurologickým postižením a gynekologickými problémy, zaměřují také na léčbu dětí s na-
dváhou. Lázeňskou léčbu vítají primáři dětských oddělení Vítkovické i Městské nemocnice 
v Ostravě Jan Boženský a Jaroslav Slaný, kteří se specializují na léčbu obezity. „Problémy 
s nadváhou má každé čtvrté dítě,“ říká Boženský. „Jen v našem moravskoslezském kraji jich 
může být odhadem 20 tisíc,“ dodává Slaný. 

S dětskou obezitou do lázní

PR ČLÁNEK ▼
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se nakonec podařilo zhubnout asi 
tři kila. Podle maminky mu pobyt 
v lázních pomohl obnovit vztah ke 
zdravému pohybu. „Snažili jsme se 
o to už doma, ale nic ho nebavilo, 
kromě společné turistiky. Teď společ-
ně chodíme do posilovny, kterou si 
kluk oblíbil v lázních. A na bazén také 
zajdeme. I jídelníček jsme změnili“, 
komentuje Šimonova maminka.
Ředitel sanatorií Jozef Dejčík při-
znává, že dietní jídelníček vytvořený 
odborníky musí pro děti s nadváhou 
upravovat „za pochodu“. „Děti, které 
přicházejí se špatnými stravovacími 
návyky z domu, těžko rychle pře-
sedlají na zdravou stravu a tak se 
často stává, že například kuře s rýží 
a lehkou omáčkou odmítají. Jsou 
zvyklé na husté omáčky, polotovary 
a hlavně mají problém s konzumací 
zeleniny a ovoce. Změna jídelníčku 
tak musí být pozvolnější a musí na ní 
zapracovat hlavně rodiče doma. Čas-

to se tak stává, že ve snaze pomoci 
a podpořit své dítě, začne zdravěji žít 
celá rodina,“ říká Dejčík. Vrchní sestra 
dětského sanatoria Vlasta Niklová 
dodává, že nejdůležitější je, aby děti 
jedly častěji, menší porce, ale nesmí 
hladovět. „Zpočátku měly po večeři 
hlad, tak dostaly například chleba 
s nízkotučným sýrem a nějakou ze-
leninu. Vždy vyhovíme, jde o to, aby 
neměly potřebu dojídat se nezdra-
vým jídlem,“ vysvětluje.
Kromě odborníků na zdravý životní 
styl se dětem věnuje i psycholog. 
„Snažím se poznat jejich psychiku, 
učím je, jak se uvolnit. Některá sezení 
probíhají ve skupině, děti pochopí, 
že tento problém neřeší samy a tím 
se také učí překonávat stud. Příčiny 
nadváhy jsou různé, často je přejí-
dání důsledek stresů, třeba ve škole. 
To pravděpodobně hraje roli u Sa-
biny,“ líčí psycholog Miloslav Šebela. 
Maminka dívky souhlasí. „Zřejmě 

následkem těžkého porodu dcerka 
trpí poruchami řeči. A protože chodí 
do běžné třídy, musí dřít mnohem víc 
než zdravé děti,“ vysvětluje.
Na léčbu obezity se snaží v Klim-
kovicích pohlížet komplexně. Pro-
cedury, pohybové aktivity jdou tak 
ruku v ruce se zdravějším jídelníčkem 
a aktivním trávením volného času. 
Lázeňská léčba dětské obezity trvá 
sice jen 28 dní, což je krátká doba na 
to, aby se s malým tlouštíkem udály 
větší změny. Ovšem je zde šance, že 
si dítě za tuto dobu najde vztah ke 
zdravému pohybu. S jídelníčkem pak 
musí pomoci rodiče, kteří při nástu-
pu dítěte do lázní projdou speci-
ální edukací. Léčba dětské obezity 
nekončí pobytem v lázních. Ten ale 
může odstartovat novou – zdravěj-
ší – životní etapu dítěte i celé jeho 
rodiny.

Text: redakce
Foto: archiv
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Sci-fi, pohádka, minifantasy… 
nebo jaký vlastně je žánr vaše 
poslední kniha Ukradená data 
(Co vyprávěla myš)?
Je to pohádka, protože to dobře 
dopadne. Je to fantasy, protože 
v tajemném prostředí počítačového 
bazaru oživnou přístroje, (už dáv-
no není nejlepším přítelem člověka 
pes, ale počítačová myš, běda, když 
ji ublížíte!) je to sci-fi, protože se 
pracuje s myšlenkou, že všechno, co 
je kolem nás obsahuje data a ta je 
možné ukrást. Je to normální zábav-
ný a dobrodružný příběh dnešního 
kluka, který přijde na to, že tohle 
všechno se fakt děje.
 
Dnes se často žehrá na to, že děti 
nečtou, čehož příčinou jsou prá-
vě moderní komunikační nástro-
je. Co si o tom myslíte?
Děti čtou, když vidí, že kolem nich 
v rodině se čte. Stačí, aby se jednou 
„začetli“ a už si tu rozkoš z napětí 
a zvědavosti jak to dopadne, nene-
chají ujít! Čtení je pozitivně návyková 
závislost. Když to jde s lízátky a po-
sléze kouřením a pivem, musí to jít 
i se čtením. A je jedno jestli se čte 
z papíru nebo z obrazovky. Ta první 
kniha musí být fakt dobrá. Proč by to 
nemohly být UKRADENÁ DATA!?

Četl jste vašim dětem, když byly 
malé? A co?
Nikdy jsem jim nečetl obyčejné 
pohádky, to mě nudilo. Na to měly 
maminku, která je poctivě uspala. 
Zato když jsem nastoupil ke čtení 
já, muselo to být brzy, aby zbylo 
dost času na následnou zklidňovací 
fázi, protože jsem si vymýšlel vlastní 
příběhy a to bylo to nejzábavnější. 
Děti se řezaly smíchy, takhle jsem 
přišel na nápad, z kterého pak vznikl 

muzikál V PEŘINĚ nebo když bylo víc 
únavy než fantazie, jsem změněnými 
hlasy četl změněné věty a bylo to 
ještě horší, protože jsem musel měnit 
i konce a to bylo minové pole, kde se 
děti vyznaly líp než já.
 
My se dost věnujeme dětem 
v nemocnicích. Myslíte, že kníž-
ka, nebo jiný nosič příběhu, 
dětem prospěje a třeba ovlivní 
uzdravení?
Kniha v nemocnici! Jediný lék bez ve-
dlejších účinků!! Hlava se baví, tělo se 
uzdravuje. Namelte knihu do prášků 
a uvidíte ten zázrak.
 
Měli by hospitalizovaným dětem 
číst doktoři, nebo třeba profesi-
onální přednašeči a čteči? Jako 
třeba zdravotní klaun?
Podle věku. Podle typu knihy. Nejdřív 
děti baví, že jich je na zážitek z knihy 
víc, starší už by si měly číst samy. Ale 
jsou knihy, které se dají číst nahlas 
a vyloženě jim to prospívá, jsou 
knihy, kde by slovíčka neměla opou-
štět prostor za konci očních nervů. 
Protože se někdy podaří věty, kterým 
i ozvěna uškodí. Je zajímá myšlenka, 
že by četli dětem doktoři, protože od 
takového doktora si necháte vyříz-
nou slepák bez umrtvení.

Miroslav Adamec napsal knihu Ukradená data (Co vyprávěla myš), sci-fi pro děti. Často 
se o nich říká, že v dnešní době nečtou, Miroslav Adamec má ale za to, že příklad by měl 
existovat hlavně v rodině. A případně i v nemocnici!

Kniha v nemocnici?
Lék bez vedlejších účinků!

interview
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Jak vnímáte audioknihy – kon-
zervu, rozšíření možností, po-
krok...?
Je to fenomén, který sílí a bude 
pokračovat. Sám už jednu takovou 
mám – SLUNEČNÍ HROCH ORAN-
ŽOCH. K textu se přidává tón, barva 
hlasu, tempo vyprávění. Jsou to 
zážitky navíc. Oči si odpočinou a uši 
stejně nikdy nevypnete, jsem pro!
 
Hodně se zaměřujete na děti ve 
fázi raného dospívání, myslím 
v literární tvorbě. Stýská se vám 
po tomto období vašeho života?
Nestýská, když si na to vzpome-
nu, tak mám dojem, že jsem byl ve 
všech fázích blbej a dělal jsem boty, 
ale doufám, že chyb bylo tolik, že 
konečně bych mohl začít být z nich 
poučenej. Pro kluky v raném dospí-

vání píšu teď proto, že vím, že je to 
ten správný a jediný věk, kdy je třeba 
si nacpat do hlavy sny a přání, než je 
vytěsní první holčičí úsměv.
 
Jste nejen spisovatel, ale i scéná-
rista– profesionál. V čem je dnes 
budoucnost psaní: v multimedi-
álním výstupu, psaní televizních 
nebo streamových seriálů, ve 
sdělení pro stabilní komunitu 
příznivců, jako jsou milovníci de-
tektivek, fantasy nebo historic-
kých románů, v produkci čtiva?
Před patnácti léty se říkalo, že bude 
tolik nových věcí, stačí mít kameru. 
Kameru má dnes každý v telefonu, 
ale nových věcí závratně nepřibývá. 
Klasická televize dle předpovědi prý 
do deseti let skončí. Tak ať! Lidi po-
řád zůstanou zvědaví jak žijou sou-

sedi, chtějí slyšet jejich příběhy a ti 
zlomyslní se tím potěší, ti moudřejší 
poučí. Scenárista bude mít pořád co 
dělat. Když jsme vymýšleli HOSPODU 
pro Novu před dvaceti lety, uspěli 
bychom s tím i dnes, protože to byl 
nápad! Problém je jinde, scenárista je 
člen týmu, často dělá na projektech, 
které většinou nejsou jeho, nejvíc do 
příběhu přináší, a je nejvíc anonymní. 
Ani začínající herečka si ho nevšim-
ne! S tím pochroumaným egem pak 
má doma manželka a v ordinaci 
psychiatr co dělat! Proto má každý 
z nich sen: svůj film, svůj seriál, svou 
knihu. Já ji teď mám a snad si toho 
doma všimli...

Text: redakce
Foto: archiv Miroslava Adamce

www.adamecmiroslav.cz
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Úspěšný rok Krajské zdravotní:
investice, ceny, veletrh i zvýšení platů
Fungování nemocnic a zdravotnických komplexů neobnáší jen běžný provoz a poskytování 
přímé péče. Například severočeská Krajská zdravotní, a.s., spravuje celkem pět nemocnic 
ve městech Ústeckého kraje, a novinek z jiných oblastí a aktivit se tedy odtud dozvídáme 
celkem dost. Mezi ty nejzajímavější z poslední doby patří bezesporu nově realializované 
investice, účast na veletrhu práce Trimed, ceny Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., nebo 
zvýšení mezd zaměstnanců.

Cílem veletrhu práce Trimed, který 
10. listopadu pořádala 3. lékařská 
fakulta Univerzity Karlovy, bylo 
přiblížit studentům a absolventům 
lékařské fakulty jejich možnosti po 
ukončení studia. „Krajská zdravotní 
medikům a absolventům představila 
například stipendijní program, jehož 
prostřednictvím podporuje studenty 
medicíny, specifika svých jednotlivých 
nemocnic a vzdělávací obory, které 
jsou v nich akreditované. Široce byly 
pochopitelně prezentovány i mož-
nosti, které nabízí lékařům absolven-
tům, kteří se rozhodnou zahájit svou 
kariéru v některé z našich nemocnic,“ 
uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
Ve čtvrtek 26. listopadu se konala 
další důležitá akce – v konferenčním 
sále Krajského úřadu Ústeckého kraje 
pod záštitou RSDr. Stanislava Rybá-
ka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého 
kraje, proběhla konference spoje-
ná se slavnostním udílením cen 
Vědecké rady Krajské zdravotní, a. 
s. za nejlepší vědeckou práci za rok 
2014. První tři ocenění v každé kate-
gorii získali kromě diplomu, plakety 
a symbolických věcných darů i pe-
něžitou odměnu. Celkem bylo mezi 
vítězné autory rozděleno 260 tisíc Kč.
Rozhodnutí představenstva o pě-
tiprocentním zvýšení mzdových 
tarifů a změně nástupní mzdy pro 

střední zdravotnický personál spo-
lečně s dalšími mzdovými opatřeními 
představuje plánované zvýšení 
osobních nákladů zaměstnanců 
pěti nemocnic Krajské zdravotní, 
a.s. v roce 2016 o 9,4% (281,1 mil. 
Kč) oproti plánovaným nákladům 
v roce 2015. Také v roce 2016 bude 
nad rámec uvedených mzdových 
výdajů vyplacena odměna v rámci 
motivačního systému z vylepšené-
ho hospodářského výsledku. V roce 
2015 byl objem prostředků určených 
pro motivační systém stanoven na 
40 mil. Kč. Meziročně se průměrná 
mzda v Krajské zdravotní, a.s. zvýšila 
z 25 743 Kč na 29 083 Kč, u lékařů 
činí průměrná mzda za rok 2015 73 
404 Kč. 
 „Na jednání představenstva jsme 
rozhodli o zvýšení mezd zaměstnan-
cům pěti nemocnic Krajské zdravotní 
s účinností od 1. 1. 2016. Sociální 
a mzdová politika v oblasti odmě-
ňování zaměstnanců je nedílnou 
prioritou při naší snaze o lepší Kraj-
skou zdravotní,“ uvedl Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
Krajská zdravotní, a. s. v roce 2015 
realizovala také významné inves-
tiční akce. Ukončila projekt rekon-
strukce pavilónů Krajské zdravotní, 
a. s., - Nemocnice Most, o. z. včetně 
optimalizace vnitřních prostor, který 

byl ukončen prakticky rok po zahá-
jení prací. Realizace projektu byla 
rozsáhlá a hodnota veřejné zakázky 
dosáhla 150 milionů korun včetně 
DPH. Rekonstrukce probíhala ve 
fázích, podle harmonogramu, za 
plného provozu nemocnice. Výsled-
kem jsou zateplené budovy, nové 
fasády a střechy, kompletně vymě-
něná okna a dveře, celkem 3606 ks, 
to vše za účelem modernizace při 
snížení energetické náročnosti budov 
a samozřejmě i zlepšení technického 
stavu a celkového vzhledu. Poslední 
investiční akcí roku 2015 je ukončený 
projekt rekonstrukce a modernizace 
Dětské kliniky – Krajské zdravotní, 
a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. (dětský urgentní 
příjem a stacionář) v hodnotě 22 
mil. Kč včetně DPH s 85 % finanční 
podporou z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Během stavebních 
prací byly vybudovány nové ambu-
lance, stacionář a centrální šatny pro 
zaměstnance. 
„Když se investuje do zdravotnictví, 
je to vždy dobrá investice. Když se 
investuje do dětského zdravotnictví, 
tak je to ještě důležitější, protože děti 
jsou naše budoucnost. Když se jim 
pomůže v útlém věku, tak se nám to 
musí vyplatit,“ řekl hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček.
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Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 111 111 
sekretariat@kzcr.cz

www.kzcr.eu

Společnost spravuje celkem 
5 nemocnic, které tvoří páteřní 
osu zdravotnictví Ústeckého 
kraje:

Masarykova nemocnice Ústí nad 
Labem 
Nemocnice Děčín 
Nemocnice Teplice 
Nemocnice Most 
Nemocnice Chomutov
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Setkání v Číně můžeme chápat 
jako aktuální vyvrcholení více 
než ročního procesu, byly z vaší 
strany splněny základní předsta-
vy o projektu?
Je to hlavně pokračování spolupráce, 
vrchol máme ještě před sebou. Na 
základě podepsaného memoranda 
bude rozvíjena další spolupráce ve 
zdravotnictví, klinické medicíny, zdra-
ví žen a dětí, vědecko-vzdělávací ob-
lasti a čínské medicíny. České zdra-
votnictví má v současné době aktivní 
spolupráci s městy Peking, Šanghaj 
a Tianjin a spolu s tím i s provincií 
Hunan. Kromě toho provincie Hebei 
je jednou ze tří provincií, odkud v 

příštím roce přijede další turnus dětí s 
respiračními onemocněními do lázní 
Karlova Studánka. Hlavním přínosem 
tohoto projektu je zlepšení zdravot-
ního stavu dětí a podpora českého 
lázeňství. Spokojené a prokazatelně 
zdravější čínské děti po pobytu v 
českých lázních jsou pro mě skvělou 
ukázkou toho, jak mohou spolupra-
covat tak vzdálené a rozdílné země.

Co bylo pro Vás nejpříjemnějším 
zjištěním během jednání?
Nejpříjemnějším zjištěním bylo to, 
jak si Číňané považují našeho zdra-
votnictví, lékařů a zkušeností. Díky 
podepsaným smlouvám mezi s se-

bou spolupracují lékaři a vědci, jsou 
pořádány stáže pro mladé lékaře a 
vyměňujeme si poznatky z oblasti 
veřejného zdraví, hygieny a farmacie. 
Zároveň se také daří touto formou 
propagovat v medicínskou turistiku a 
české lázeňství.

Jaké budou nyní konkrétní kroky 
v realizaci kliniky ve FN Hradec 
Králové?
V Číně bylo podepsáno memoran-
dum o všestranné podpoře kliniky 
Tradiční čínské medicíny. Ta by měla 
být do dvou let otevřena při Fakultní 
nemocnici Hradec Králové. Bude se 
jednat o unikátní zařízení v rámci 
zemí střední a východní Evropy. Oče-
káváme, že na klinice bude pracovat 
až třicet zdravotníků, osm z nich bu-
dou specialisté ze Šanghaje. Klinika 
by měla disponovat až třiceti lůžky 
a komplexním ambulantním provo-
zem. Záměrem je zapojení vybra-
ných procedur do léčebných procesů 
ostatních klinik Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, zejména v oblasti 
léčby bolesti a nežádoucích reakcí po 
onkologické terapii.

Ministr o TCM:
Vrchol spolupráce teprve přijde
Už více než rok sledujeme také v projektu HOSPITALin rozvíjející se spolupráci s čínskými 
lékaři, především odborníky na tradiční čínskou medicínu (TCM). Minulý týden absolvoval 
ministr zdravotnictví služební cestu do ČLR, kde o těchto, ale i jiných tématech jednali před-
stavitelé obou států a profesních odborných organizací na nejvyšší úrovni. Byly podepsány 
důležité dokumenty (informovali jsme v rubrice TCM Revue), a dnes přinášíme krátký, ale 
výstižný rozhovor s ministrem Svatoplukem Němečkem.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

Téma TCM
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Máme my Češi poněkud hypertro-
fovaný sklon k jaksi pohádkovému 
modelu řešení různých situací a pro-
blémů. Tudíž je TCM někdy vnímána 
jako zázračné řešení, jindy jako bab-
sko-pohanské šamanózní zaklínání. 
To by snad ani nevadilo, je to lidské, 
pokud to tedy není hlásáno z pozi-
ce funkcionářské (z té i oně strany 
barikády). Více škody může napáchat 
víra v kouzelné rozuzlení, laskavou 
pointu, dobrý konec a hlavně strýčka 
z Ameriky.

Tak i celý příběh staronového zjevení 
TCM u nás má podobné aspekty. 
Zkusme ji je shrnout a z toho po-
hádkového modelu si vzít to, co nám 
pohádky nabízejí – poučný návod, 
jak řešit skutečnost při zohlednění 
zásad morálky, etiky, byznysu, kultury 
a civilizace, jichž jsme součástí.

TCM sem přichází jako součást ná-
kladu, neseného obchodníky a pout-
níky na Nové hedvábné stezce. Je to 
metafora, pro předávání informací 
a hmotných hodnot za účelem jejich 
monetizace. Nic víc a nic méně. Pro 
Čínu jsme zajímavou oblastí, z níž 
může pohodlněji šířit a nabízet dál 
produkty, projekty, spolupráci. Co my 
s tím? Přijmout, poděkovat a rozvíjet. 
Přidat svou část a těšit se ze zisku. Ať 
jde o koupi přepychových rezidencí, 
železnic, fotbalového klubu nebo 
lázní. Tak funguje svět.

TCM sem také, z několika hledisek, 
přichází jako problém. Legislativní: 
lékaři, vystudovaní v ČLR na školách 
téže úrovně a hodnoty, jako kde-
koli v EU nebo USA, zde nemohou 
pracovat, neboť tituly nejsou nostrifi-
kovány. Metody, které aplikují, nejsou 
u nás klinicky uznány. Přípravky, které 
používají, jsou pro medicínskou far-
macii neznámé a spíš problém. Péče, 
v mnohém individuálnější a s mini-
mem vedlejších účinků, není hrazena 
ze zdravotního pojištění…

TCM je provokace nevzdělanců: pod-
vodníci sypou hlupákům kozí bobky, 
balamutí dýmy a čoudy prosťáčky, 
mumlají o nehmotných drahách 
a rovnováze záhadných sil v těle 
a okolí. Bůhvíkde studovaní šejdíři 
v přepažených garážích zapichují 
do nebožáků jehličky neznámého 
původu. oběti lokají čaj z heřmánku 
naškubaného u pankejtu…

TCM je bonus k investicím, které nám 
padají z nebe. Velkoprojekty se stá-
vají ještě většími, korporace bobtnají, 
paláce se rozsvěcují, budovy vyrůstají 
na zelených loukách i březích jezer, 
z lázeńskch objektů vichr investic 
žene pavučiny a chudobu, lůžka se 
stelou novým klientům…

Možná se vám právě teď vybavily 
pohádky, třeba o babách kořenář-
kách, čarodějném uzdravování nebo 

i o tom strýčkovi z Ameriky. Jsme 
jenom lidi. Rádi věříme v příjemná 
řešení a šťastné konce. Bylo by ale 
rozumné si připomenout, že pohád-
ky jsou jen archetypální sdělení, mo-
delová informace z historie lidstva. 
Své mýty a legendy má čínská kultu-
ry také. Tak se nechme překvapit, co 
z tohoto ideového kadlubu vznikne.
Nejedná se samozřejmě o kouzla 
a báje, nýbrž o lidské utrpení, bolest 
a žití. Anebo smrt. Proto se tomuto 
tématu ostatně věnujeme. Imple-
mentaci, nebo jen účelné a přínosné 
využití TCM čeká ještě dlouhá cesta 
v systému, hlavách a institucích. Dou-
fejme, že všichni průvodci, odborní 
navigátoři, předáci karavan na Hed-
vábné stezce, nás vedou ke studán-
kám úlevy a oázám pomoci. 
Budeme se i za vás a s vámi dívat, 
naslouchat a co zjistíme, povíme.

Zastavení na Hedvábné stezce
Více než rok probíhající aktivity, po letech tak trochu nezvykle “oficiálně” přivádějící do Čes-
ka čínské lékaře se znalostí tradiční čínské medicíny (TCM), vyvrcholily podpisem několika 
dohod, jež by měly legitimizovat, v mediální klasice řečeno, nastartované procesy. Tak se na 
současný stav podívejme.

Jan Hovorka
člen správní rady Nadačního fondu 

na podporu TCM a alternativ

Téma TCM
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EMIL JULIŠ: BáSNě

Svazek soustřeďuje básnické dílo Emila Juliše (1920–2006) z období do roku 1971. Jeho 
jádrem je především tvorba experimentální — sbírka Pohledná poezie obsahuje z většiny 
poezii vizuální, sbírky Progresivní nepohoda, Krajina her, Vědomí možností a Nová země 
představují zase Julišův originální přínos poezii ovládané principem systémově řízeného 
textu. I tato básníkova experimentální tvorba však pracovala vždy také se složkou význa-
movou a zahrnuje také poezii takříkajíc zcela tradiční. Ta má největší prostor ve sbírce Pod 
kroky dýmů, jež povětšinou přepracovává básníkovu „ranou“ tvorbu. Básně zachyceného 
období, které zůstaly mimo sbírky, otiskujeme v komentáři — čtenář tak dostává v přítom-
ném svazku do ruky kompletní soubor básnické tvorby Emila Juliše publikované v letech 
1956–1971. Edice a komentář Michal Kosák. Cena: 369 Kč

www.hostbrno.cz
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Juliš
BÁSNĚ
(1956 –1971)

ISBN 978-80-7491-442-3

Cena 369 Kč

Česká knižnice přináší reprezenta-
tivní díla české literatury od počátků 
po současnost bez ohledu na občan-
skou,  ideovou a literární orientaci 
autorů. Řídí ji vědecká rada složená 
z předních literárních historiků a edi-
torů. Pečlivě připravená vydání jsou 
opatřena odbornými komentáři. Edi-
ce začala vycházet roku 1997 v Čes-
kém spisovateli, v roce 1998 přešla 
do Nakladatelství Lidové noviny 
a od roku 2009 do nakladatelství Host 
(www.kniznice.cz). Seznam dosud 
vydaných titulů se nachází na konci 
knihy. V roce 2015 kromě Julišových 
Básní dále vychází: Bohumil Hrabal 
Povídky, črty a hovory, Božena Bene-
šová Prózy, Jaroslav Durych Bloudění, 
Karel Hynek Mácha Básně (reedice). 
Na rok 2016 připravujeme: Svatopluk 
Čech Výlety pana Broučka I–III, Jan 
Čep Povídky, Jiří Kolář Knihy básní 
a Jaroslav Vrchlický Epické básně.

Svazek soustřeďuje básnické dílo Emi-
la Juliše (1920–2006) z období do roku 
1971. Jeho jádrem je především tvorba 
experimentální — sbírka Pohledná 
poezie obsahuje z většiny poezii vizuál-
ní, sbírky Progresivní nepohoda, Kraji-
na her, Vědomí možností a Nová země 
představují zase Julišův originální pří-
nos poezii ovládané principem systé-
mově řízeného textu. I tato básníkova 
experimentální tvorba však pracovala 
vždy také se složkou významovou a za-
hrnuje také poezii takříkajíc zcela tra-
diční. Ta má největší prostor ve sbírce 
Pod kroky dýmů, jež povětšinou přepra-
covává básníkovu „ranou“ tvorbu. Bás-
ně zachyceného období, které zůstaly 
mimo sbírky, otiskujeme v komentá-
ři — čtenář tak dostává v přítomném 
svazku do ruky kompletní soubor bás-
nické tvorby Emila Juliše publikované 
v letech 1956–1971. Edice a komentář 
Michal Kosák.

Julis-prebal_v03.indd   1 2.11.2015   19:26:35

WEINSTEIN NOrMAN: KráJíM, KráJíŠ, KráJíME

Kniha, která nesmí chybět v žádné domácnosti. Je to skvělý dárek pro každou příle-
žitost - vánoce, narozeniny, svátek, svatba, narození dítěte. Kniha, kterou může dát 
matka dceři, dcera otci, dědeček vnukovi... Naučí Vás nože vybrat, zacházet s nimi 
a pečovat o ně a spoustu triků jak na kterou potravinu. Ať vaříte doma pro radost, 

nebo profesionálně, každý potřebuje znát, jak správně používat kuchyňský nůž. 
Poznání, jak držet, ostřit a užívat správně nůž pomůže čtenáři nejen v bezpečnější 

práci, ale jeho práci také zrychlí a více zefektivní. Budete-li sledovat tyto komplexní 
a lehce srozumitelné instrukce krok po kroku včetně jejich jednoduchého a jasného 

obrazového doprovodu naučíte se například: krájet zeleninu, vykosťovat drůbež, 
filetovat ryby a mnoho mnoho dalšího... Kniha obsahuje stovky podobných technik 

a je světovým bestsellerem. Cena: 449 Kč

www.grada.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

THOMAS MANN: DOKTOr FAUSTUS

Poslední dílo T. Manna, jeho „nejdivočejší kniha“, literární poselství vytvořené v americ-
kém exilu na útěku před nacismem. Co je zdrojem válek? Nemá měšťanská epocha, 
která přinesla rozvoj pozitivních rysů člověka, i odvrácenou stranu: scestí, jejichž zprvu 
nenápadné zárodky tkví v přepínaném individualismu, v soutěživosti, která, neúnosně 
vypjatá, může ústit do zhoubného nepřátelství, do katastrofálního zla? Mann záměrně 
dává děj vyprávět člověku, který odmítá ony temné stránky člověčenství svého přítele, 
skladatele Adriana Leverkühna, nerozumí jim, hrozí se jich, ale líčí je. Cena: 595 Kč

www.academia.cz

IAN MCEWAN: MYSLETE NA DěTI!

Fiona pracuje jako soudkyně Nejvyššího soudu a při svém mimořádném pracovním 
vytížení vnímá manželův zálet s mladší ženou, na který mu přijde, sice bolestně, ale 

zároveň na nějaká hluboká řešení prostě nezbývá čas. Řeší komplikovaný právní spor 
– sedmnáctiletý mladík umírá na leukemii a rodiče odmítají transfuzi krve; patří ke Svěd-

kům Jehovovým. Soudkyně v precizně vedeném sporu potvrdí, že právo na život je víc 
než právo rodičovské… Cena: 269 Kč

www.odeon-knihy.cz

J. H. KrCHOVSKÝ: Já UŽ CHCI DOMŮ

Po pěti letech se mohou příznivci poezie „dekadenta geniálního“ J. H. Krchovského po-
těšit četbou jeho nové sbírky nazvané Já už chci domů. Kam domů? Hádáme správně 
a autor to ve svých typicky vycizelovaných strofách potvrzuje. Opět okoušíme hořká 
sousta trapnosti života, bezcílné prázdnoty dní, sexuálních kocovin i touhy po tom, co je 
krásné a něžné (a bohužel nám to nikdy nebude patřit). K těmto chodům porce černé 
šlehačky navrch —Krchovského humor vždy byl, a stále zůstává, velmi makabrózní, ale 
zároveň dokonale osvobozující. Znatelně přibylo motivů samoty, smutku a pohledů do 
nicoty. Kdesi ve spodních vrstvách úporné monotónnosti jeho čtyřverší však nalézáme 
i tenkou žílu lásky a věrnosti životu. Krchovský zůstává i v této své „řadovce“ dokonale 
svůj. Jeho „noční dílna“ opět expeduje literární skvosty s nezaměnitelným puncem po 
léta (právem) nejpopulárnějšího a nejčtenějšího současného českého básníka.
Cena: 249 Kč

www.hostbrno.cz
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Pane primáři, uplynulo 10 let od 
doby, kdy se v České republice 
začala psát historie robotic-
ky asistovaných operací. Mezi 
prvními, kde se začalo operovat 
robotickým systémem da Vinci, 
byla Ústřední vojenská nemoc-
nice. Byl jste vy osobně u zrodu? 
A jaké byly začátky?
Měl jsem to štěstí, že jsem u robotiky 
byl, když se s ní v Česku začínalo. 
Robotické centrum ÚVN bylo slav-
nostně otevřeno 5. 11. 2005 a již před 
jeho otevřením probíhalo školení tří 
robotických týmů. Chirurgický tým 
pracoval ve složení prof. M. Ryska, 
MUDr. D. Langer, instrumentářka Ing. 
R. Kejmarová  a Bc. B. Motyčková. 
Já byl členem urologického týmu 
ve složení MUDr. O. Köhler, MUDr. 
J. Kočárek a instrumentářka  Bc. P. 
Dvorská a třetí byl gynekologický 
tým ve složení MUDr. V. Folauf, MUDr. 
D. Procházková a instrumentářka Z. 
Rožníčková.

Jaké byly úplné začátky?
První praktické seznámení robo-
tických týmů s robotickým systé-
mem da Vinci proběhlo na pitevně 
European Surgery School v Paříži. 
Pak následoval trénink na zvířecích 
modelech v European Surgical Insti-
tute v Hamburku. Závěrečné školení 

absolvovaly robotické týmy pod ve-
dením Steva Kresse v Univerzitní ne-
mocnici  Hackensack Medical Center 
v New Jersey. Po absolvování všech 
školení a stáží, několika desítkách ho-
din strávených „suchým“ tréninkem 
s naším robotickým systémem da 
Vinci na trenažéru a po získání všech 
nutných certifikátů postupně zahá-
jily jednotlivé operační týmy vlastní 
robotický program. 

Vzpomínáte si na první robotem 
asistované výkony?
Úplně prvním urologickým robo-
tickým výkonem byla v ÚVN dne 
9. 12. 2005 pánevní lymfadenekto-
mie. Krátce na to, 16. 12. 2005, jsme 
úspěšně dokončili první robotickou 
radikální prostatektomii. Následně 
zahájil robotický operační program 
i chirurgický a gynekologický operač-
ní tým ÚVN.

Takže termín pořádání Meziná-
rodní konference 10 let robotic-
ké chirurgie v Čr není náhodný, 
ale je vztažený právě k první 
robotické operaci v ÚVN?
Je to tak. Volbou termínu, ale i vý-
jimečností jeho obsahu chceme 
zdůraznit význam robotických 
operací a především jejich přínos pro 
pacienty.

Čím je kongres zajímavý?
K tomu nejzajímavějšímu a nejpři-
tažlivějšímu patřily přímé 3D pře-
nosy z operačního sálu. Jednalo 
se o roboticky asistované resekce 
ledviny s peroperačním power do-
ppler mapováním a využitím FireFly. 
Zákroky byly provedeny týmem ve 
složení zahraničních i našich opera-
térů: De Nayer, Mottrie a Matějková. 
Účastníci kongresu obdrželi brýle, 
aby se mohli virtuálně přenést přímo 
na operační sál a stali se součástí 
zákroku. Pochopitelně i další témata 
konference, jako jsou karcinom led-
viny, karcinom močového měchýře, 
karcinom prostaty a další, oslovila 
přihlášené účastníky, kterých bylo 
více než 100.

Zaujala mě informace o formě 
přímého přenosu ve 3D.  Pokud 
se nemýlím, už se v ÚVN 3D pře-
nos do sálu uskutečnil?
V roce 2008 jsme úspěšně uspořádali 
Evropskou robotickou konferenci 
(ERUS). Do třídenního programu 
bylo zařazeno také 9 robotických 
operačních výkonů přenášených ve 
3D formátu do kongresového centra. 
Přenosy, které se uskutečnily dnes na 
kongresu již využívaly sofistikovanou 
nejmodernější přenosovou techni-
ku. Přenos tohoto typu se, pokud 

Rozhovor s MUDr. Jiřím Kočárkem, Ph.D., vedoucím lékařem Centra robotické chirurgie 
ÚVN (Robotického centra) k 10 letům robotiky v ÚVN i v Ćeské republice.

10 let
Robotického centra ÚVN
i v České republice

informace



39

se nemýlím, uskutečnil v ČR pouze 
jednou, a to v rámci Výroční konfe-
rekce České urologické společnosti 
JEP  letos v říjnu.

To nabízí otázku, zda pracujete 
stále se stejným robotickým sys-
témem, s jakým se v roce 2005 
začínalo?
Ten první, da Vinci Standard, již 
dosloužil. Po osmi letech provozu se 
koncem roku 2013 podařilo robotický 
systém da Vinci Standard vyměnit 
za tehdy nejmodernější čtyřramenný 
robotický systém III. generace - da 
Vinci Si. To přineslo nejen FULL HD 
3D zobrazení a snadněji ovladatel-
nou konzolu, ale především možnost 
používat nové EndoWrist nástroje 
a laser pro fluorescenční detekci 
nádorů.

Je to aktuálně nejmodernější typ 
systému da Vinci?
Nejmodernější je da Vinci Xi. Ten 
v ÚVN instalovaný nemáme, ale 
zájemci se s mím budou moci 
seznámit po celý týden, který bude 
v ÚVN věnován 10 letům robotiky. 
V atriu pavilonu A je vystavený celý 
robotický systém da Vinci Xi, včetně 
úplné novinky, robotického operační-
ho stolu. Ten se začne uvádět na trh 
teprve od příštího roku. Budou zde 
také ukázky, jak systém pracuje a do-
konce bude možnost si vyzkoušet, 
jak vypadá takový nácvik pro práci 
s robotickým systémem. 

Kde jsou roboticky asistované 
zákroky uplatňovány?
Obecně lze shrnout, že je robotika 
vhodná pro všechny zákroky, kde 
je potřeba co největší přesnost a co 
možná nejšetrnější přístup, což 
robotický systém umožňuje v sou-
časnosti nejsofistikovaněji ze všech 
metod. Jednou z největších výhod 
robotické chirurgie je trojrozměrné 
zvětšené zobrazení operačního pole 
v kombinaci s vlastními robotickými 
nástroji, které dokonale přenášejí 
pohyb lidské ruky až na koncovou 
část nástrojů. Za 10 let činnosti naše-
ho robotického centra jsme provedli 
více než 2150 roboticky asistovaných 
operačních výkonů. V urologii šlo 
nejčastěji o radikální prostatektomii 
(1661 výkonů), dále pak o robotickou 
resekci ledviny (82 výkonů) a radikál-
ní cystektomii (20 výkonů). V chirurgii 
byla nejčastěji prováděna robotická 
nízká resekce rekta a v gynekologii 
radikální hysterektomie.  

V čem vidíte největší přínos pro 
pacienta?
Jednoznačné výhody roboticky asi-
stovaných výkonů pro pacienta jsou 
omezení traumatizace tkání v průbě-
hu operace, snížení výskytu časných 
i pozdních komplikací, snížení krev-
ních ztrát a potřeby transfuzí, snížení 
pooperační bolesti a dyskomfortu 

a kratší doba hospitalizace s rychlejší 
rekonvalescencí a návratem do běž-
ných aktivit života pacienta. Zejména 
šetrnost zákroku, která ve většině 
umožní po rekonvalescenci návrat 
k plné kvalitě života, pacienti vysoce 
cení.

Co byste do dalších let popřál 
především pacientům?
Popřál bych, aby bylo možné prová-
dět tyto zákroky velice šetrné k orga-
nismu pacienta tam, kde je skutečně 
třeba. 
V prvních letech totiž bylo možné 
provádět širší spektrum robotických 
výkonů. V současné době však větši-
na zdravotních pojišťoven hradí svým 
klientům pouze radikální prostatek-
tomii, nízkou resekci rekta a radikální 
hysterektomii. Přitom celosvětově 
roste počet publikací v recenzova-
ných časopisech i ekonomické analý-
zy, které jasně prokazují příznivý cost 
efekt robotických výkonů (snížení 
doby hospitalizace, méně komplikací 
a rychlejší rekonvalescence …). A tak 
bych popřál, aby co nejdříve nastala 
doba, kdy i v České republice, stejně 
jako v ostatních vyspělých státech 
EU, dojde k rozšíření využití robotické 
technologie na další výkony hrazené 
ze zdravotního pojištění. 

Text: redakce
Foto: archiv
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Pacientem s „pořadovým“ číslem 
5000 je sedmašedesátiletý Ladislav 
Rozsíval z Prahy. Onemocnění ledvin 
se u něj objevilo v roce 2000, od té 
doby se jeho zdravotní stav zhor-
šoval až ledviny přestaly fungovat 
a musela je nahradit pravidelná 
dialýza. „Na té jsem byl posledních 
čtrnáct měsíců. Bohužel, v rodině 
ani mém blízkém okolí se nenašel 
žádný vhodný dárce, tak mě lékaři 
zařadili na čekací listinu. Když mi pak 
volali z IKEMu, že pro mě mají novou 
ledvinu, byl to úžasný pocit. Je to pro 
mě nový start, konečně budu volný 
a můj život nebude jen od dialýzy 
k dialýze,“ popisuje Ladislav Rozsíval.
Transplantace ledviny je v dnešní 
době nejlepší metodou léčby selhání 
ledvin. „Výrazně zlepšuje především 
kvalitu života pacientů, kteří díky no-
vému orgánu nemusejí docházet na 
časově a finančně velmi náročné dia-
lýzy. V dnešní době - díky pokrokům 
transplantační medicíny - dokážeme 
transplantovat novou ledvinu téměř 
všem nemocným. IKEM je od svého 
počátku největším centrem, které 
každoročně provádí nadpoloviční 
většinu všech transplantací ledvin 

v České republice - loni 265 ledvin 
z 507 celkových, což znamená, že 
ledvinu transplantujeme průměrně 
pěti pacientům týdně,“ vysvětluje 
přednosta Transplantcentra IKEM 
MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 
Velký nárůst zaznamenaly v IKEM 
v posledních letech transplantace 
ledvin od žijících dárců. Těch dnes 
ročně provádíme okolo 50-60. 
„Pro pacienty se selháním ledvin to 
znamená mnohem lepší dlouhodo-

bé výsledky, většina takových ledvin 
funguje mnohem lépe a déle než 
od zemřelých dárců. V roce 2012 
jsme program transplantací ledvin 
od žijících reorganizovali, zavedli 
jsme některé nové metody včetně 
párových výměn ledvin a řetězových 
transplantací. Přestože se nám po-
dařilo počty skokově zvýšit o stovky 
procent, je to stále málo - sotva pěti-
na všech transplantací ledvin. V po-
rovnání se západní Evropou je jasně 

Nejstarší transplantační program IKEM pomáhá průměrně 5 pacientům týdně.

Transplantcentrum IKEM má za sebou další velký milník – 14. 11. 2015 transplantovalo novou 
ledvinu 5000. pacientovi. Stalo se tak 49 let od historicky první transplantace ledvin v IKEM, 
která zároveň odstartovala první systematický program transplantací ledvin v tehdejším Čes-
koslovensku. Od roku 1966 tak lékaři pomohli 1828 ženám a 3172 mužům, kterým transplan-
tovali celkem 5681 ledvin. Dnes je to nejrozvinutější program, který ročně pomáhá stovkám 
nemocných.

V IKEM dostalo novou ledvinu
už 5000 pacientů
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vidět, že máme ještě co dohánět 
- tam totiž tvoří transplantace ledvin 
od živých dárců někdy až polovinu,” 
říká přednosta Kliniky transplantační 
chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, 
Ph.D., FRCS.

Transplantace ledvin je nejlepší 
možnou metodou léčby chronického 
selhání ledvin. To v Česku postihlo 
již téměř 11 000 lidí. „V roce 2014 
byla dialyzační léčba nově zahájena 
u 2000 nemocných. Alarmující je, že 
45 % z nich se ocitlo na dialýze aniž 
by tušilo, že mají ledviny poškoze-
né. Přitom, pečlivé vyšetření může 
znamenat oddálení dialýzy a také 
včasně provedenou transplantaci - 
nejlépe od žijícího dárce. V České 
republice žije s funkční transplan-
tovanou ledvinou aktuálně 4526 
nemocných, zbytek je léčen dialyzač-
ními metodami. Počet nemocných 
s funkční transplantovanou ledvinou 

se neustále zvyšuje - to proto, že tito 
pacienti žijí dvakrát déle než nemoc-
ní na dialýze. Zatímco v roce 1995 
jsme v IKEM pečovali o 692 těchto 
nemocných, v roce 2015 sleduje-
me v našich ambulancích již 2265 
nemocných po transplantaci ledviny,“ 
uvádí prof. MUDr. Ondřej Viklický, 
CSc., přednosta Kliniky nefrologie 
IKEM.

Transplantace ledvin nejen že dra-
maticky zlepšuje a prodlužuje život 
pacienta, ale výrazně šetří peníze ve 
zdravotnictví. „Zatímco v roce před 
transplantací, kdy musí prodělávat 
dialýzu, jsou náklady na jednoho 
takového klienta v průměru 773 tisíc 
korun, v roce po transplantaci je to 
už o 474 tisíc korun méně. Ušetřené 
peníze lze pak použít pro ostatní ne-
mocné,“ nabídl ekonomický pohled 
na věc náměstek ředitele VZP Petr 
Honěk. I on ale vyzdvihl především 

obrovský přínos transplantace pro 
zlepšení kvality života nemocného.
V letošním roce transplantoval Insti-
tut klinické a experimentální medicíny 
k dnešnímu dni ledvinu dalším 243 
pacientům (celkem tak dostalo ke 
dnešnímu dni novou ledvinu v IKEM 
5012 pacientů). „Úspěšnou transplan-
tací pro nás ale péče o pacienty 
zdaleka nekončí. Stejně jako ostatní, 
i všichni letos transplantovaní paci-
enti budou chodit, nebo už chodí, 
do našich ambulancí na pravidelné 
kontroly. Jen pro představu, takto 
naše lékaře letos navštívilo už 2265 
transplantovaných pacientů, kteří na 
dveře zaklepali celkem 11 022 krát. 
To je téměř padesátka ambulantních 
návštěv a vyšetření denně,“ doplňuje 
MUDr. Aleš Herman, ředitel Institutu 
klinické a experimentální medicíny.

Projekt Nemocnice ČR probíhal od 
1. února do 31. srpna 2015 a zapo-
jilo se do něj celkem 156 nemocnic 
z celé České republiky s akutními 
lůžky. Jeho cílem bylo pomocí dotaz-
níkového šetření sestavit žebříček ne-
mocnic dle míry spokojenosti a bez-
pečnosti pacientů a zaměstnanců. 
České nemocnice byly komplexně 
hodnoceny ve čtyřech klíčových 
oblastech: Bezpečnost a spokojenost 
hospitalizovaných pacientů, Bezpeč-
nost a spokojenost ambulantních 
pacientů, Bezpečnost a spokojenost 

zaměstnanců nemocnic a Finanční 
zdraví nemocnic.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Bene-
šov se do projektu zapojila v rámci 
oblastí bezpečnosti a spokojenosti 
hospitalizovaných i ambulantních pa-
cientů, ve kterých hlasovalo celkem 
70 705 hospitalizovaných a 45 588 
ambulantních pacientů z celé ČR. 
V těchto kategoriích dosáhla be-
nešovská nemocnice na 1. místo ve 
Středočeském kraji a získala tak titul 
„Nejlepší nemocnice kraje 2015“. 
„Jsem rád, že se nám podařilo obhá-

jit titul Nejlepší nemocnice kraje. Toto 
ocenění patří především našemu 
personálu, který odvádí výbornou 
práci a poskytuje našim pacientům 
péči na vysoké úrovni. Díky této péči 
i díky prostředí jsou u nás pacien-
ti spokojeni. Nadále se budeme 
snažit jim poskytovat maximální péči 
a komfort,“ uvedl Ing. Petr Hostek, 
MBA, ředitel Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a.s.

Benešovská nemocnice se i tento rok zapojila do  celostátního hodnotícího projektu 
„Nemocnice ČR 2015“, jehož cílem je oceňovat nemocnice pozitivně vnímané v očích 
pacientů a zaměstnanců, a obhájila svůj titul Nejlepší nemocnice kraje.

Nemocnice rudolfa a Stefanie
je opět nejlepší nemocnicí kraje

Text: redakce
Foto: archiv

Text: redakce
Foto: archiv
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Nový patent Googlu odhaluje 
možnost bezjehlového způsobu 
odběru krve (a zneužití dat?)
Společnost Google v prosinci 2015 
přihlásila k patentování vynález, který 
umožňuje odběr krve bez použití 

jehly a sběr těchto krevních vzorků 
pomocí smartwatch. Ty již nyní shro-
mažďují údaje například o tepové 
frekvenci, o počtu cviků nebo o hla-
dině stresu. V budoucnu však bude 
možné jít ještě dál. 

Google podal přihlášku patentu 
na systém bezjehlového odběru 
krve, který může být zabudován do 
zařízení nositelném na něčím zá-
pěstí nebo do kapesního zařízení. 
Přihláška popisuje přístroj, který vyšle 

PORADNA

Kdo neumí,
kopíruje,
parazituje
a podvádí
Když vstoupíte do světa 
podnikání a chcete uspět, 
musíte začít tím, že od prv-
ních kroků si budete chránit 
majetek. Pro jeho vytváření 
a bezpečí si definujte nejdů-
ležitější nástroje. Nikdy totiž 
nevíte, kdo sleduje vaši práci 
a čeká, aby se jejích výsled-
ků zmocnil. Čím méně jsou 
rivalové schopni vám férově 
konkurovat, tím zaludnější, 
vypočítavější, neetičtější jed-
nání musíte očekávat. Týká 
se to všech – před parazity 
a podvodníky nikdo není au-
tomaticky bezpečný. A v po-
zornosti nikdy nepolevujte, 
neboť čím větší úspěch, tím 
větší závist, a větší záběr 
činnosti generuje další a další 
úskalí a nebezpečí. Příkladů 
máme dost.
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Text: redakce
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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

impuls plynu do nádobky obsahují-
cích mikročástice, které jsou schopné 
propíchnout kůži a tím získat malou 
kapku krve. Takto vzniklá kapka je 
pod tlakem nasáta do nádobky. Ten-
to proces by měl být rychlejší a méně 
znečišťující než použití klasické jehly 
nebo i dokonce glukometru.

Podle této patentové přihlášky je po-
užití mikročástic poháněných plynem 
pro odběr malého vzorku krve méně 
bolestivě a představuje menší rizi-
ko kontaminace než odběr malého 
vzorku krve klasickou jehlou.
Tento způsob odběru krve by mohl 
být využit zejména u diabetiků, kteří 
si musí sledovat hladinu glukózy 
v krvi. U popsaného zařízení se 
předpokládá připojení k tzv. smart-
watch, které hodnotu glukózy v krvi 
vyhodnotí. 
Není sice jisté, kdy a zda vůbec bude 
takové zařízení na trhu, nicméně je 
to další krok k možnosti sběru lékař-
ských dat on-line. Současně se zde 
otevírá další pole pro diskuze o za-
bezpečení soukromí proti zneužití 
takových dat.

Pozor na podvodné faktury
Vlastnictví ochranné známky, paten-
tu nebo užitného či průmyslového 
vzoru přináší svému majiteli řadu 
výhod. Na druhou stranu jsou tito 
zodpovědní podnikatelé a majitelé 
firma často útokem podvodníků, kteří 
se na nich snaží vylákat neoprávněně 
finance. 

Majitelé ochranných známek a ji-
ných průmyslových práv  jsou často 
písemně nebo elektronicky osloveni 
některými soukromými společnost-
mi s kontaktními údaji na území ČR 
nebo jiných států. Tyto společnosti 
nabízejí za různé poplatky v růz-
ných měnách zveřejnění, registraci či 
evidenci průmyslových práv, zejména 
ochranných známek v jejich rejstří-
cích nebo databázích vedených na 
Internetu.

Tyto služby však nijak nesouvisí ani 
s úředními rejstříky či databázemi 
vedenými příslušnými národními 
úřady průmyslového vlastnictví ani 
s právní ochranou poskytovanou 
podle příslušných právních předpisů. 
Ačkoli se faktury tváří mnohdy velmi 
oficiálně a úředně, jejich neuhrazení 
nemá žádné právní účinky týkající se 
platnosti průmyslových práv, např. 
ochranné známky.

Tyto podvodné faktury jsou vystavo-
vané společnostmi, často se sídlem 
v zahraničí, které si za své firemní 
jméno zvolily označení velmi podob-
né oficiálním názvům patentových 
úřadů. Používají i velmi podobná 
loga. Laik se tak mnohdy domnívá, 
že jde o skutečný přípis patentového 
úřadu. Majitelé průmyslových práv 
vědí, že se za ochrannou známku 
nebo za patent platí. Proto tyto fak-
tury mnohdy uhradí v dobré víře, že 
platí za udržování svých práv v plat-
nosti. 

Faktem je, že registrační úřady žádné 
faktury ani platební příkazy nevysta-
vují. Poplatky plynou z příslušných 
právních předpisů a včasná úhrada 
je na přihlašovateli. Pokud je faktura 
uhrazena, jdou finance do rukou 
podvodníkům a majitel v dobré víře, 
že má vše uhrazeno, může kvůli 
neuhrazení skutečných poplatků 
o ochrannou známku přijít. 

Jednou z nových praktik je nabídka 
zprostředkování informací pro ob-
novu platnosti průmyslového práva 
(ochranné známky nebo užitného 
vzoru). Za částku několika tisíc korun 
pak obdržíte informaci o čísle účtu 
a tvorbě variabilního symbolu pro 
platbu udržovacího poplatku. Tato 
informace je však veřejně a hlavně 
zdarma dostupná na stránkách Úřa-
du průmyslového vlastnictví. 

Varování před těmito praktikami 
opětovně uvádějí na svých stránkách 

národní i mezinárodní organizace 
duševního vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví
http://upv.cz/cs/upv/aktuality/aktu-
al2009/test.html

Světová organizace duševního 
vlastnictví (WIPO) – Patent Coo-
peration Treaty (PCT):
 WARNING: Requests for Payment of 
Fees (http://www.wipo.int/pct/en/
warning/pct_warning.htm)

Světová organizace duševního 
vlastnictví (WIPO) – Madrid Sys-
tem: Warning: Requests for Payment 
of Fees (http://www.wipo.int/madrid/
en/fees/invoices_2014.html)

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním 
trhu (ochranné známky, průmys-
lové vzory) (OHIM):  IMPORTANT 
WARNING – Misleading requests for 
payment relating to information/
trade mark „registers“ and entries to 
directories (https://oami.europa.eu/
ohimportal/en/misleading-invoices)

Evropský patentový úřad (EPO):  
Warning: Beware of approaches and 
requests for payment from firms pur-
porting to register European patents 
(http://www.epo.org/law-practice/
legal-texts/official-journal/2014/04/
a42.html)
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Cestování mnohdy vyžaduje 
velkou dávku statečnosti. Vzpo-
menete si, kdy jste ji potřeboval 
nejvíce?
Do nejrůznějších koutů naší planety 
cestuji již více než 10 let, ale nikdy 
jsem si nepřipustil, že jsem podobně 
statečný jako třeba záchranáři nebo 
hasiči. U nich je statečnost na místě. 
Mně stačí si koupit letenku, zajít na 
očkování a vyrazit na letiště. Párkrát 
jsem se však dostal do situací, kdy 
mě bylo trochu ouzko. Před mno-
ha lety jsem naprosto nesmyslně 
nastoupil v Bolívii do velkého přepl-
něného autobusu, který se vydal na 
cestu „smrti“, která byla lemovaná 
z jedné strany prudkou strží. Ač nej-
sem věřící, tak jsem se modlil, aby-
chom dojeli po dvanácti hodinách 
v pořádku.
Další nepříjemnou chvilkou byla 
čtyřdenní plavba napříč Drakeovým 
průplavem na historické plachetnici, 
krásném trojstěžníku. Široko dale-
ko žádná pevnina, jen my, kompas 
a desítky velkých plachet. Prudký 
vítr nakláněl s naší 40 metrovou 
plachetnicí do nepříjemných poloh, 
kdy jsem si myslel, že nás musí ta 
vichřice povalit a potopit. Ovšem 
zkušený kormidelník se na mě akorát 
pousmál a řekl, že si vůbec neumím 
představit, co je to pořádná vichřice. 
Stejně mě to moc neuklidnilo.

Na jaké místo se chcete podí-
vat, zatím se vám to nepovedlo 
a proč?
Rád bych vyrazil na Papuu Novou 
Guineu mezi místní obyvatele na 
barevné festivaly Mt. Hagen Show 
a nebo Goroka Show. Místní Papuán-
ci se strojí do svých ptačích čelenek, 

malují si pestrými vzory své obličeje 
a vzdávají hold své kultuře, která se 
tam dědí již desítky generací. Bohu-
žel oblast je velmi hluboko v nerozvi-
nutém ostrově, silnice tam neexistují 
a antimalarika jsou naprostou ne-
zbytností. Je to oblast, pro kterou se 
nelehko hledá parťák na cestu. 

„S manželkou Janou Wolfovou vedeme nadaci 
Kintari.org, v rámci které pomáháme dětem na jihu 
Lomboku v Indonésii. Z vybraných příspěvků se nám 

podařilo v minulosti postavit dvě školy, vyhloubit třiceti-
metrovou studnu, vytisknout učebnice angličtiny a nebo 

zakoupit nový školní nábytek.“

interview

Karel Wolf, další z 1000 statečných, které čtenářům HOSPITALin postupně představujeme, 
cestuje nejčastěji se svou ženou. S ní také vede nadaci, která pomáhá dětem v Indonésii. 
Cestování je jeho velkou vášní, přesto přiznává: „Taky mi bylo ouzko.“

Na cestách žijeme intenzivněji, 
říká cestovatel Karel Wolf
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1000 statečných je projekt, který 
nezištně pomáhá těm, kteří to 
nejvíce potřebují. Kdy jste se 
s podobnou pomocí setkal na 
svých cestách?
S manželkou Janou Wolfovou vede-
me nadaci Kintari.org, v rámci které 
pomáháme dětem na jihu Lomboku 
v Indonésii. Z vybraných příspěvků 
se nám podařilo v minulosti postavit 
dvě školy, vyhloubit třicetimetrovou 
studnu, vytisknout učebnice ang-

ličtiny a nebo zakoupit nový školní 
nábytek. Během roku organizujeme 
výjezdy dalších nadšených dobro-
volníků, kteří v této chudé oblasti 
zajišťují výuku angličtiny, která je pro 
budoucnost místních dětí naprosto 
nezbytná. Finanční podporu nada-
ce získáváme především z prodeje 
indonéských rukodělných výrobků 
a kulturními pořady Kintari.

Co byste doporučil těm, kteří se 
chtějí vydat na nějakou dlouhou 
cestu a zatím to nikdy neudělali? 
Co – kromě statečnosti – potře-
bují?
Doporučil bych, aby si každý našel 
nějakého parťáka na cesty, protože 
ve dvou se to lépe táhne. Není od 
věci, aby třeba začínající cestovatelé 
svému výletu říkali „expedice“ a nějak 
ji i pojmenovali. Takový plán získá 
na důležitosti a k realizaci zbývá již 
jen kousek. Pak už jenom koupit si 
letenku a netrvat na tom, aby byla 
ultra levná. Touha po super levných 
letenkách může totiž vaši vysněnou 

cestu příliš ovlivnit, zkrátit nebo na-
konec třeba nezrealizovat. Nejtěžší je 
tedy si stanovit termín odjezdu z po-
hodlí domova. To je alfou a omegou 
celého cestování.

Co byste dělal, kdyby ve vašem 
životě nehrálo zrovna cestování 
takovou roli? Nebo vás to vždyc-
ky táhlo někam pryč a nic jiného 
si nedovedete představit?
Kdyby nebylo cestování mou životní 
vášní, tak bych chodil do práce od 
rána do večera, pak bych si šel za-
sportovat anebo zapnul televizi. Asi 
by to bylo hodně monotónní. Život 
na cestách žije člověk intenzivněji. 
Všechny smysly jedou na plné obrát-
ky, aby zachytily tu jinakost, novotu 
a krásu naší planety. Fotografování 
a filmování jsou pak prostředky, jak 
všechny příjemné chvilky a krásy 
přírody zachytit pro sebe a další 
generace. 

Karel Wolf o svých cestách po 
světě promítá a vypráví široké 
veřejnosti. Nejnovější projekce 
se jmenuje NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA 
NAŠÍ PLANETY a můžete ji zhléd-
nout v Městské knihovně v Praze 
25.1.2016 od 19h ve Velkém sále, 
anebo v rámci cestovatelského 
festivalu KOLEM SVĚTA, který se 
bude konat v Národním domě 
na Smíchově v Praze ve dnech 
12.-13.3.2016. Více informací na 
www.kolemsveta.cz. 

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv Karla Wolfa
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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.

OrIgINáLNí PřáNí

Ručně vyráběná originální přání Markéta 
Ježková – Creative! Popřejte k Vánocům, 

narozeninám, svátkům či svatbám stylově 
a tradičně. Přání je možné vyrobit i dle 

osobních požadavků.

Cena: od 49 Kč 
www.fler.cz/marketa-jezkova-creative

TELEFONUJETE ČASTO? ZNáTE rIZIKA?

Záření, které vydávají mobilní telefony, Wi-Fi, TV či mikrovlnné 
trouby se nazývá elektromagnetické záření (EMR) a pro člověka 
je zdravotně velice nebezpečné. Na každých 100 hodin použití 
mobilního telefonu je o 26 % zvýšené riziko meningiómu, což je 
nádor, který obklopuje mozek a míchu. Riziko vzniku gliómu, nitro-
lebního nádoru, stoupl dokonce na 55 % u pravidelných uživatelů 
mobilních telefonů (víc než 2 hodiny měsíčně). U těžkých uživatelů 
mobilního zařízení (1 – 2 hod/ den) je výskyt mozkových nádorů 
dokonce až čtyřnásobný. Mezi další rizika patří bolest hlavy, pod-
ráždění očí, poruchy spánků, duševní nepokoj, problémy s učením 
či zhoršení paměti. Současné normy bezpečnosti jsou založené 
hlavně na tepelných účincích a jsou nedostatečné. Čip Waveex činí 
mobilní záření z bezdrátových komunikačních zařízení snesitelné 
pro náš organizmus a bez nežádoucích vedlejších účinků.

Cena: 545 Kč 
www.waveex.cz
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KALENDář PrO DOBrOU VěC

Kalendář Proměny 2016 je tady s dalšími dvanácti fotografi emi, které představují 
české a slovenské osobnosti v nečekaných rolích, tentokrát opět fi lmových. Série 
portrétů slavných fi lmových postav vznikla jako vždy pro Nadaci Archa Chantal 
a výtěžek pomůže projektům, které nadace každoročně realizuje v českých nemoc-
nicích.

Vedle zakladatelky nadace Chantal Poullain najdete v kalendáři i další hvězdná 
jména. Posuďte sami: Jan Budař, Karel Gott, Karel Heřmánek, Bára Hrzánová, Milan 
Kňažko, Lenka Krobotová, Lilian Malkina, Vladimír Polívka, David Prachař, Jitka 
Schneiderová a Roman Šebrle.

Cena: 350 Kč nebo 1000 Kč
www.kalendarpromeny.cz

SENSI FOAM ULTrA SOFT CLEANSEr

SENSI FOAM ULTRA SOFT CLEANSER je vhodný obzvlášť pro citlivou pleť, neobsahuje 
žádná barviva, parfumaci a konzervanty.

Po stisku pumpičky se vytvoří lehká a jemná pěna, kterou snadno odstraníte make-up 
a nečistoty z povrchu pokožky, tak i z jejích pórů, aniž byste ji vysušili. Přírodní hydratační 

ingredience přípravku SENSI FOAM ULTRA SOFT CLEANSER zachovávají pokožce pocit 
svěžesti a hebkosti.

Vhodné pro všechny typy pleti, včetně velmi citlivé. Vhodné také k odlíčení očí a pro semi
-permanentní řasy.

Prodejní balení 100 ml, cena: 650 Kč
www.viviane.cz

Text: redakce
Foto: archiv

ZACVIČTE SE STrESEM!

V důsledku negativních emocí, starostí a stresu vznikají v našem těle k nepatrné svalové kontrakce, které vedou k omezení 
proudu životní energie, její stagnaci či zablokování v určitých oblastech. Vyčerpávají naši energii a tělo zůstává v perma-
nentním napětí. Hormonální jógová terapie (HJT) přináší řadu technik relaxace a jóganidry ( jógového spánku), technik, 
které, představují možnost kvalitního uvolnění a jsou vhodnou přípravou naši rozrušenou mysl na hluboký osvěžující 
a klidný spánek. Velcí jógová mistři dobře vědí, že 20 min hluboké relaxace vydá za 2 hodiny spánku. V HJT používáme 
speciální techniky relaxace s vizualizací, dechové techniky a techniky harmonizující naše energetické tělo, naše emo-
ce. Dochází tak k uvolnění všech svalových struktur včetně hlubokých, ke zklidnění dechu, normalizaci srdečního rytmu 
a krevního oběhu a v neposlední řadě také ke zklidnění mysli. Vzniká tak prostor pro obnovení a udržení ztracené energie, 
dochází k tělesné i duševní regeneraci. „Za pouhý víkend jste schopni naučit se antistresovou sestavu, která vám pomůže 
se stresem bojovat. Jednoduše ji pak můžete praktikovat kdekoliv a kdykoliv,“ říká Jana Černotová, terapeutka a cvičitelka 
HJT. 

www.hormonalni-diabetes-joga.cz
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Na konci listopadu obdržela Oblastní 
nemocnice Kolín, a.s., po úspěšném 
auditu certifi kát Spojené akreditační 
komise, o.p.s. Rozsáhlý audit završil 
dvouleté intenzivní úsilí o zvyšování 

kvality a bezpečnosti péče. ON Kolín se 
zařadí mezi několik desítek nejprestiž-
nějších akreditovaných nemocnic. Audit 
trval pět dní, z toho dva dny auditoři 
trávili v nemocnici Kutná Hora a v Léčeb-

ně dlouhodobě nemocných na Vojkově. 
Jako současný držitel akreditace ČIA 
v segmentu laboratoří, je tak kolínská 
nemocnice nositelem dvou nejprestižněj-
ších akreditačních ocenění v Čechách.

INZERCE▼

INZERCE▼

Oblastní nemocnice Kolín
uspěla v akreditačním auditu

Oblastní nemocnice Příbram se 
v letošním ročníku projektu Hodno-
cení fi nančního zdraví nemocnic v ČR 
umístila jako třetí nejlepší ze všech 
nemocnic zřizovaných kraji a jako 
devátá fi nančně nejzdravější nemoc-
nice v celé republice. Tento projekt 
organizuje nezisková společnost 
Health Care Institute. Nemocnice 
byly hodnoceny na základě jejich fi -
nančního zdraví na základě informací 
z veřejně dostupných údajů.
Celkem projekt hodnotil fi nanční 
zdraví u 86 nemocnic, od kterých 
měl dostupná data v potřebném 
rozsahu.

 „Je to bez nadsázky skvělý úspěch 
naší nemocnice a našich zaměstnan-
ců,“ říká ředitel příbramské nemocni-
ce MUDr. Stanislav Holobrada a do-
dává: „Skutečnost, že projekt shledal 
u 38 % zkoumaných zdravotnických 
zařízení nedostatečné fi nanční zdraví, 
staví ta zařízení, která byla naopak 
vyhodnocena jako fi nančně zdravá 
do mimořádně příznivého světla. 
Věřím, že naši pacienti sami vidí 
jednoznačný pokrok a zlepšení péče 
v posledních letech a to si nemocni-
ce může dovolit právě díky dobrému 
fi nančnímu řízení a vyrovnanému 
hospodaření.“

Velký úspěch příbramské nemocnice 
v celostátní anketě
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INZERCE▼

Peníze na vybavení Iktového centra 
nemocnice získala prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR. V rám-
ci projektu „Modernizace přístrojové-
ho vybavení Iktového centra Klau-
diánovy nemocnice“ celkem čerpala 
prostředky v celkové výši 12 467 
748,49 korun, za něž bylo pořízeno 
39 přístrojů.

Klaudiánova nemocnice klade důraz 
zejména na to, aby péče o pacienta 
byla komplexní. Základem je spolu-
práce jednotlivých lékařských obo-
rů. V rámci Iktového centra jsou to 
například oddělení neurologie, ARO 
a rehabilitace. Řada pacientů, pokud 
se do Iktového centra dostanou včas, 
tak nemá mít po mozkové příhodě 
téměř žádné následky.

Neřešit jen dílčí problém, ale postavit 
se ke zdraví pacienta komplexně, se 
snaží lékaři Klaudiánovy nemocnice 
vždy. Velmi vyhledávanými jsou proto 
například kvůli řešení problémů s in-
kontinencí (pánevním dnem), nadvá-
hou, bolestmi zad a dalšími obtížemi.

www.klaudianovanemocnice.cz

Moderní prostředí
v moderní nemocnici
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi neustále dbá o zlepšo-
vání péče a prostředí pro pacienty, stejně jako o zlepšování záze-
mí zaměstnanců. V roce 2015 se jí i díky prostředkům z Evropské 
unie podařilo moderně dovybavit například Iktové centrum, které 
je určeno pro pacienty po mozkové příhodě.

TRADICE
KVALITA

ZODPOVĚDNOST
již 120 let

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!
HLEDÁME!
HLEDÁME!
HLEDÁME!
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INZERCE▼

Zdravotnická záchranná služba Stře-
dočeského kraje (ZZSSčK) si nadělila 
předčasný vánoční dárek v podobě 
zrekonstruovaných prostor a mo-
dernizace vybavení Zdravotnického 
operačního střediska v rámci Krajského 
standardizovaného projektu Zdravot-
nické záchranné služby Středočeského 
kraje.

Prostory uvedli do provozu středo-
český hejtman Miloš Petera (ČSSD), 
radní Jiřina Fialová (KSČM) a ředitel 
ZZSSčK Martin Houdek. „Byl bych rád, 
aby nové prostory záchranářům dobře 
sloužily. Málokdo si uvědomuje, že 
záchranka nejsou jen houkající sanitky 
v ulicích. Jejich ,srdcem‘ je právě dispe-

čink, kde se rozhoduje o tom, kam 
a koho pojedou zdravotníci zachraňo-
vat,“ sdělil hejtman.
„Všechno, co se týká našeho oboru, 
prochází vývojem jako každá oblast 
lidské činnosti. Platí to i o technologi-
ích, které je nutné pravidelně moderni-
zovat. Nejde o žádné zbytečné módní 
výstřelky – proměny dispečinku ve 
výsledku urychlí a zkvalitní poskytování 
neodkladné přednemocniční péče,“ 
řekl Martin Houdek.
Díky moderním panelům bude napří-
klad snazší navigace sanitních vozů 
v terénu. „Dále byla pořízena nová 
záznamová zařízení telefonních linek, 
přístroje k lokalizaci mobilních i pev-
ných linek,“ doplnila radní Fialová.

Hlavním přínosem pro zdra-
votní sestry je možnost, rozvrh-
nout si práci i místo. „V Lid-
skéSíle jsem velmi spokojená, 
mohu totiž pracovat dle svých 
časových možností. Spolupráce 
s vedením je na úrovni obrov-
ského uznání za vykonanou 
práci a nechybí ani poděkování 
za dobře odvedenou práci,“ říká 
paní Vojtěška s tím, že fi nanční 
ohodnocení je také velice sluš-
né, a to 110 korun za hodinu, 
což je až dvakrát více, než na-
bízejí podobné společnosti na 
trhu! Nechybí ani odměna za 
práci navíc. „Jsem prostě ráda, 

že jste,“ vzkazuje s úsměvem na 
adresu LidskéSíly.cz.
Za pravdu jí dává i dáma Věra 
Chocholoušková, které se 
s lidmi z LidskéSíly velmi dobře 
spolupracuje. „Zakladatelka 
Michaela Somolová je velmi 
milá a otevřená mladá dáma. 
Naprosto jí důvěřuji a ráda s ní 
spolupracuji. Tuto činnost vyko-
návám pouze jako přivýdělek,“ 
prozrazuje Chocholoušková.

LidskáSíla.cz je pro vás plat-
formou důvěry
LidskáSíla.cz chce poskytovat 
ty nejkvalitnější domácí služby 

na trhu a zdravotní sestry 
jsou důkazem, že to společně 
funguje. Posláním sester je péče 
o druhé. Mezi jejich silné strán-
ky patří důvěra, odpovědnost, 
empatie, pracovitost, čistotnost 
a pečlivost. Vlastnosti, pro které 
si vás zakladatelé Robert Vojá-
ček a Michaela Somolová žádají 
a chtějí mezi sebe.

Pokud máte zájem zapojit se do 
LidskéSíly.cz, vyplňte formulář 
na: https://lidskasila.cz/na-
bor. Případné dotazy pište na 
misa@lidskasila.cz. V LidskéSíle.
cz se tento měsíc plánuje nábor.

Středočeští záchranáři mají nové
operační středisko za 37 milionů korun

LidskáSíla.cz hledá zdravotní sestřičky.
Nabízí jim 110 Kč na hodinu 
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Vojtěška Lindovská a Věra Chocholoušková pracují jako zdravotní sestry. Peněz není nazbyt, 
a proto si hledaly přivýdělek. Své útočiště našly ve startupu LidskáSíla.cz, který je nadchl nejen 
bezkonkurenční odměnou, ale i možností rozvrhnout si práci, jak se jim to hodí.
Dnes jsou z nich dámy na úklid.



NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LEGENDA! 
Muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese

me
Hlavní mediální partner

Vstupenky přímo na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti 
TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.    www.hdk.cz
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje dobu léčby 
po úrazech a operacích

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

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, 
řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek jiných enzymových směsí 
může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék.
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Informujte se u svého lékaře.

Po operaci 
chce být každý v pořádku co nejdříve


