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Vážení přátelé, milí čtenáři!

První číslo nového, již pátého, ročníku 
Vašeho oblíbeného magazínu 
HOSPITALin jsme se rozhodli věnovat 
zejména dětem. Velká část témat se 
tudíž zaměřuje na to, jak se nemocnice 
věnují našim nejmenším, zejména těm 
právě narozeným a jejich maminkám. 
S tím souvisí i hlavní rozhovor se zpě-
vačkou Andreou Kalivodovou, která je 
zároveň tváří Nadace Křižovatka. Pomoc 
této nadace je jedinečná: Díky ní jsou 
v mnoha nemocnicích k dispozici moni-
tory dechu.
Ale samozřejmě ani tentokrát nejsme 
monotematičtí, naopak. Podařilo se nám 
získat zajímavý rozhovor s ředitelem 
pražské záchranky Petrem Kolouchem 
a v dalších dvou interview jsme opět 
otevřeli téma Tradiční čínské medicíny. 
A nebojte se! I v roce 2016 se budeme 
držet Vašich oblíbených rubrik, ptát se 
těch, kteří mají k důležitým tématům co 
říci a informovat Vás o fungování zdra-
votnictví v České republice.

Ať nás čtete kdekoli, přeji Vám hlavně 
zdraví.

Mgr. Johana Hovorková
šéfredaktorka
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Na konci listopadu vyšlo vaše 
nové album. Co se na něm nejví-
ce podařilo?
Jsem na něj hrdá zejména proto, že 
vznikalo dva měsíce po narození ma-
lého Adriánka a že jsem si sama vy-
brala opravdu jen věci blízké mému 
srdci. Myslím, že i spojení s vynikají-
cím dirigentem panem Svárovským 
a skvělou Filharmonií Hradec Králové 
byl dobrý tah a je to na live nahrávce 
znát. Jsem moc ráda, že jsem zde 
mohla zkombinovat operní i muzi-
kálovou tvorbu, že toto CD může 
oslovit svou vyvážeností a pestrostí 
i operní laiky.

Ve vašem repertoáru najdeme 
mnoho krásných árií. Dokážete 
říci, jaká je vaše neoblíbenější, 
vám osobně nejbližší?
Samozřejmě velmi úzké spojení mám 
s rolí Carmen, kterou nyní hraji na 
scéně Národního divadla a která 
mi přinesla už hodně krásných chvil 
doma i v zahraničí. Tyto árie proží-
vám celým tělem, i když je nezpívám 
zrovna na jevišti. Mám-li jmenovat 
jen jednu, pak je to jednoznačně 
Habanera.

Na co se – pracovně či osob-
ně – nejvíce těšíte v roce 2016? 
A co bude taková největší výzva 
tohoto roku?
Určitě se těším na každé předsta-
vení na prknech Národního divadla 

a Státní opery v Praze. Také na nové 
projekty, které vznikly ke konci roku 
2015, jako jsou „Božská Ema“, kde 
účinkuji společně s Bárou Kodetovou 
a Laďkou Vondráčkovou, pak „Ope-
ra Divas“, kterou děláme společně 

Důsledná a pokorná pacientka
     Andrea Kalivodová
Zpěvačka Andrea Kalivodová je velmi vytížená žena. Vystupuje v operách i operetě, 
ale pomáhá také Nadaci Křižovatka a spolu s manželem vychovává malého synka.
Úspěchy doma i v práci jsou podmíněny nejen pílí, talentem a láskou, 
ale zejména precizní organizací.

Slavnostní křest nového CD proběhl 24. 11. 2015 v Top Hotelu Praha
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s Terezou Mátlovou a Pavlínou Senič. 
V neposlední řadě budu koncertovat 
po celé ČR se svojí klavíristkou Laď-
kou Vondráčkovou s naším pestrým 
programem.

Máte malého syna, jak se daří 
skloubit mateřství s prací?
Zatím se vše zvládá výborně, a to 
díky celé rodině, hlavně úžasnému 
manželovi, mamince a samozřejmě 
i díky „tetě Míle“, která vypomáhá 
a je skvělá.  Musela jsem tomu, a stá-
le musím, věnovat něco i já osobně. 
Vše si dobře zorganizovat, vše zajistit 
tak, aby malému nic nechybělo a byli 
jsme všichni v rodině spokojeni.

Můžete ji vídat na jevišti Národního 
divadla a Státní opery v Praze
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Vašemu synkovi je už více než 
rok – běhá?
Jste úzkostlivá maminka, která 
hlídá každý krok?
Je to hodně živé dítě, začal chodit 
v deseti měsících, rozhodně ale nej-
sem úzkostlivá matka, snažím se mu 
dát bezpečí, ale také jeho potřebný 
prostor k rozvoji.

Líbí se mu, když zpíváte?
Rozhodně ho nestraším těžkými ári-
emi, ale v určitém přijatelném stupni 
„volume“ mu zpívám dětské písničky 
z Večerníčků, pohádek a někdy i líbi-
vé písničky všeho druhu.
Ty má rád.

Kde vás v nejbližší době mohou 
diváci vidět?
Průběžně v Národním divadle v ope-
ře „Carmen a Boris Godunov“, ve 
Státní peře v opeře „Nabucco, Rusal-
ka a Rigoletto“. Průběžně si mohou 
posluchači najít má vystoupení na 
mých webových stránkách.

V Hudebním divadle Karlín vy-
stupujete v operetě Polská krev. 
Jak vám tento žánr vyhovuje?
Opereta je náročný žánr, je zde 
potřeba skloubit a ovládnout po-
hyb, hlas a herectví. Velmi si to ale 
užívám, protože Karlínské divadlo je 
jedno z nejkrásnějších u nás.

Přední česká mezzosopranistka 
Andrea Kalivodová vystudovala 
konzervatoř v Brně a hudební fa-
kultu Akademie múzických umění 
v Praze. Ve Vídni absolvovala stáž 
na Universität für Musik und Dars-
tellende Kunst a zúčastnila se tam 
také mezinárodních mistrovských 
kurzů. Na základě 1. ceny nadace 
Emy Destinové v Londýně koncer-
tovala v Covent Garden. Vystupo-
vala se sólistou Metropolitní opery 
Leo Nuccim, na galakoncertu ke 
vstupu České republiky do EU ve 
vídeňském Konzerthuasu a na dal-
ších významných akcích. Hostuje 
v Národním divadle moravskoslez-
ském, v opeře v Ústí nad Labem, 
ve Státním divadle v Košicích (role 
Carmen). Od roku 2002 spolupra-
cuje se Státní operou Praha a od 
roku 2003 zde působí jako sólistka.

Mezzosopranistka Andrea Kalivodová umí skloubit práci s mateřstvím
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Magazín HOSPITALin spolupra-
cuje s nadací Křižovatka, jejíž 
jste patronkou.Jak se spolupráce 
daří? A vnímáte důležitost její 
činnosti více od té doby, co jste 
se stala maminkou?
Když něco dělám, snažím se to dělat 
vždy poctivě, teď začátkem roku si 
naplánujeme společný koncert a vel-
mi ráda bych v tomto novém roce 
posunula naši spolupráci dál. Určitě, 
jako maminka si uvědomuji jaké je to 
štěstí, jaký to je dar, mít dítě zdravé.

Využívala jste také monitor de-
chu pro miminko?
Ano, krátce využívala.

Náš časopis je distribuován do 
nemocnic. Co vy a lékaři, jaká 
jste pacientka?
Důsledná a pokorná, ale nejlepší je 
být zdravý.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv A. Kalivodové

Nadace Křižovatka je mimo-
vládní nezisková organizace. 
Od svého založení v roce 1995 
šíří jako jediná v ČR povědomí 
o Syndromu náhlého úmrtí 
kojenců (SIDS) a o možnos-
tech ochrany ohrožených dětí 
do 1 roku věku. Díky dárcům 
a sponzorům pomáháme vy-
bavit české nemocnice a po-
rodnice monitorem dechu Ba-
bysense II, který je registrovaný 
u Ministerstva zdravotnictví ČR 
jako zdravotnická pomůcka 
a prošel několikaletými klinický-
mi testy. Tento monitor dechu 
nejen hlídá zástavu dechu, ale 
také apnoe (bezdeší), a jaké-
koliv nepravidelnosti dechu 
děťátka a okamžitě spustí 
alarm, aby přivolal pomoc 
rodiče, který může v případě 
potřeby včas poskytnout dítěti 
první pomoc.
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Nadace Křižovatka a České dráhy 
a.s. na konci minulého roku předali 
v několika českých nemocnicích da-
rem 13 monitorů dechu BABYSENSE 
II v hodnotě 38610,- Kč, které zde 
budou hlídat dech novorozených 
dětí.
Čtyři přístroje byly předány na Dět-
ském oddělení Klatovské nemocnice 
a další čtyři přístroje  na Gynekologic-
ko-porodnickém oddělení Nemocni-
ce Strakonice.
Celkem 5 monitorů dechu bylo pře-
dáno na Dětském a novorozenec-
kém oddělení Nemocnice Rychnov 
nad Kněžnou. Slavnostní předávání 
proběhlo za přítomnosti paní Sabiny 
Sklenářové, ředitelky Nadace Křižo-
vatka a pana Michala Štěpána, člena 
představenstva společnosti České 
dráhy, který k projektu dodává: „Za 
roky spolupráce jsme přesáhli hranici 
sta darovaných přístrojů a určitě to 
není konečné číslo. Ochrana lidského 
života, zvláště u tak malých dětí, je 
to nejcennější, co může být, proto se 
projektu účastníme.“ 

Nadace Křižovatka
a vánoční nadílka od Českých drah
Společnost České dráhy, a.s. 
již po několikáté podpořila 
sponzorským darem projekt 
Nadace Křižovatka „Mamin-
ko, dýchám“, který pomáhá 
nově narozeným dětem 
ohroženým Syndromem ná-
hlého úmrtí kojenců (SIDS).

informace
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České dráhy spolu s Nadací Křižovat-
ka pomáhají vybavit české nemoc-
nice a porodnice monitory dechu 
již od roku 2009 a společně předali 
v nemocnicích přístroje v hodnotě 
více jak 350 tisíc korun.
V minulém roce se také díky této 
spolupráci podařilo zajistit nové mo-
nitory dechu pro Vítkovickou nemoc-
nici a Nemocnici Na Bulovce.

Co je to Křižovatka
Nadace Křižovatka je mimovládní 
nezisková organizace. Od svého 
založení v roce 1995 šíří jako jediná 
v ČR povědomí o Syndromu náhlého 
úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech 
ochrany ohrožených dětí do 1 roku 
věku. Díky dárcům a sponzorům 
pomáháme vybavit české nemoc-
nice a porodnice monitorem dechu 
Babysense II, který je registrovaný 
u Ministerstva zdravotnictví ČR jako 
zdravotnická pomůcka a prošel 
několikaletými klinickými testy. Tento 
monitor dechu nejen hlídá zástavu 
dechu, ale také apnoe (bezdeší), 
a jakékoliv nepravidelnosti dechu 
děťátka a okamžitě spustí alarm, aby 

přivolal pomoc rodiče, který může 
v případě potřeby včas poskytnout 
dítěti první pomoc.
Během 20 let své existence pomohla 
díky štědrosti sponzorů a dárců vy-
bavit novorozenecká a dětská oddě-
lení českých nemocnic více jak 5700 
monitory dechu v celkové hodnotě 
25 milionů Kč.

Jak své poslání naplňuje
Darování monitorů dechu do ne-
mocnic
Hlavní činností Nadace Křižovatka je 
zprostředkování darování monitorů 
dechu mezi dárcem a nemocnicí. 
Oslovuje firmy a společnosti, buď 
s národní nebo regionální působnos-
tí, a domlouvá se na jednorázovém 
příspěvku nebo na sponzorském 
dlouhodobém plánu. Často se jedná 
o společnosti, které jsou regionál-
ně blízké obdarovávané nemocnici 
nebo je s nemocnicí pojí osobní 
příběh z jejich vlastního rodičovství 
a setkání se SIDS. Zástupci donátora 
(sponzora či dárce) jsou vždy pozvá-
ni k předávání monitorů do nemoc-
nice.

S celým procesem souvisí mno-
ho formálních činností, od sepsání 
smluv, předávacích protokolů, zajiš-
tění přítomnosti tisku, vydání tiskové 
zprávy, evidence předaných monito-
rů, atd. 

Výpůjční místa
Aby mohli maminky a tatínkové nově 
narozených dětí i doma klidně spát 
poté, co tento pocit zažili v nemoc-
nici, kde dech jejich děťátka hlídal 
monitor dechu, pomáhá Křižovatka 
zřizovat a provozovat výpůjční místa 
při odděleních nemocnic (případně 
v nejbližší lékárně). Monitory dechu 
jsou vypůjčovány na nezbytně dlou-
hou dobu ohrožení kojence.

S touto činností je spojeno nejvíce 
administrativní a organizační práce, 
a proto Křižovatka úzce spolupracuje 
se zdravotním personálem nemoc-
nic, který jí s touto činností pomáhá. 
V současné době je na Moravě 38 
výpůjčních míst a v Čechách 39 vý-
půjčních míst.

Text: redakce
Foto: archiv

Nemocnice Na Bulovce Předání monitorů ve strakonické nemocnici (úplně nahoře), 
monitory dechu minulý rok dostala i Vítkovická nemocnice
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Novorozenecké oddělení Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z. je jedním ze dvanácti perinato-
logických center v České republice. 
Dříve bylo součástí Dětské kliniky, od 
roku 2007 je v organizační struktuře 
nemocnice samostatným oddělením, 
které úzce spolupracuje s klinikou 

dětskou a gynekologicko-porodnic-
kou. Primářem ústeckého novoro-
zeneckého oddělení je MUDr. Petr 
Janec, MHA.

Kolik ročně projde vašim novoro-
zeneckým oddělením dětí?
Spádová oblast Perinatologického 
centra sahá přes Ústecký kraj až 

do kraje Libereckého a zahrnuje 9 
porodnic s celkem 8000 porody za 
rok. Ročně ošetříme kolem 2000 dětí. 
Z toho je zhruba 100 dětí s porodní 
hmotností po 1500 g. Počet porodů 
se v Ústí nad Labem nyní pohybu-
je kolem 1900 za rok. Asi 100 dětí 
ročně, které potřebují intenzivní péči, 
jsou porozeny mimo naše zařízení. 

inhospital

Novorozenecká oddělení
Barvy a komfort pro miminka i maminky
Nový rok vždy zaplavují zprávy o narození prvních miminek. Informovali jsme o nich na 
www.hospitalin.cz a při té příležitosti jsme se podívali na novorozenecká oddělení našich 
spřátelených nemocnic. Věřte nám, byla to radost!
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K jejich transportu využíváme trans-
portní službu pro novorozence, která 
je součástí našeho oddělení. Počet 
lůžek pro naší spádovu oblast je 
nedostatečný. Trpíme zvláště nedo-
statkem lůžek pro intermediární péči 
a lůžek pro děti s matkami. Věřím 
však, že se situace zlepší.

Kolik má vlastně oddělení lůžek?
Novorozenecké oddělení má 70 
lůžek, z toho 9 lůžek na jednotce 
intenzivní a resuscitační péče, kde se 
přijímají nejzávažnější stavy poruch 
poporodní adaptace a stavy ohrožu-
jící novorozence bezprostředně na 
životě. Jsou zde také hospitalizová-
ní těžce nezralí a extrémně nezralí 
novorozenci. 
Středně a lehce nezralým novoro-
zencům je péče poskytována na jed-
notce intermediární péče s 15 lůžky.

Liší se něčím ústecké perinatolo-
gické centrum od ostatních v ČR?
Ukazatelé kvality perinatální péče 
jsou v Ústeckém kraji za průměrem 
v České republice. Například v roce 
2011 se kraj podílel na porodnosti 
České republiky 7,4%, na mrtvoro-

zenosti 14% oproti průměru 10,2%, 
perinatální úmrtnost je 6,68 promile 
oproti průměru 5,41 promile. Inci-
dence dětí s nízkou porodní hmot-
ností pod 2500 g je dlouhodobě 
nejvyšší v Ústeckém kraji ve srovnání 
s ostatními kraji v České republice. 
V současné době se narodí v Ústec-
kém kraji více jak polovina dětí mimo 
manželství. Hlavní problémy Ústec-
kého kraje souvisejí s historickým 
strukturálním postižením spojeným 
s dlouhodobým působením a odpo-
vídajícími dopady těžby nerostných 
surovin a vlivu těžkého průmyslu, 
se všemi sociopatologickými jevy 
a dopady. 

Jaké jsou výsledky ústeckého neo-
natologického oddělení?
Výsledky novorozeneckého oddělení 
jsou srovnatelné s výsledky v ostat-
ních perinatologických centrech 
v České republice. Novorozenecká 
úmrtnosti dětí s porodní hmotností 
klesla z 41 % v roce 2006 na 12,5 % 
v roce 2014. Hlavním kritériem není 
pouze sledování úmrtnosti, ale po-
zdní morbidity, která je jednou ročně 
vyhodnocována. Součástí centra je 

poradna pro rizikové novorozence, 
kde jsou do věku dvou let sledovány 
děti s porodní hmotností pod 1500 
g a ostatní ohrožení novorozenci. 
Poradna spolupracuje s ostatními 
odborníky v péči o děti. Snahou 
je předcházet nebo minimalizovat 
možná dlouhodobá poškození dětí. 
Úkolem poradny je také sběr a vy-
hodnocování dat pozdní morbidity 
a mortality. Rádi bychom těmto dě-
tem poskytovali komplexnější péči ve 
spolupráci s ostatními. Do budoucna 
plánujeme zřízení Centra komplex-
ní péče. Novorozenci vyžadující při 
vstupu do života speciální zdravotní 
péči jsou vážným tématem. Jak už to 
ale bývá, i v našem prostředí zaží-
váme radosti, úsměvy a uspokojení. 
Zdravotnický personál ústeckého 
novorozeneckého oddělení pravidel-
ně pořádá setkání s rodiči předčasně 
narozených dětí. Je to velmi dobrá 
zpětná vazba pro zdravotníky, kdy 
po čase opět vidí, jak jejich malí paci-
enti rostou a vyvíjejí se. Velký význam 
má setkání i pro rodiče, kteří mají 
možnost se potkat s rodiči, řešícími 
stejné nebo obdobné problémy, kte-
ré rodiče donošených dětí neznají.

V nemocnici ve Frýdku-Místku funguje 
již více než 15 let herní terapie

Naproti: Příjemné prostředí zajišťuje 
dobrý psychický stav nejen dětí, ale 
i jejich rodičů
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Novorozenecké oddělení je součás-
tí dětského oddělení Nemocnice 
Kyjov. Navzdory klesající porodnosti 
se u nás stále rodí více než 1000 
dětí ročně. Naše oddělení je rela-
tivně nově zrekonstruováno a skýtá 
veskrze komfortní podmínky pobytu. 
V útulných barevných dvoulůžkových 
pokojích se sociálním zařízením se 
maminky mohou cítit jako doma. 
Také příjemné architektonické řešení 
společných prostor dovoluje zapo-
menout, že jsou v nemocnici a mož-

nost kontaktu s rodinnými příslušníky 
přímo na pokoji atmosféru domova 
dotváří úplně. Vybavení pokojů je 
moderní a praktické, dovoluje poho-
dlnou péči o miminko. 
O naše nejmenší se stará tým zkuše-
ných sestřiček, kmenový neonatolog 
a erudovaní pediatři. Zkušenosti 
personálu jsou díky nemalému počtu 
porodů předpokladem pro vysokou 
kvalitu poskytované péče.
Jsme nositeli titulu „Baby Friendly 
Hospital“, tedy nemocnice přátelská 

dětem. Kroky na podporu a prosa-
zování kojení jsou alfou a omegou 
naší práce. Odbornou péči o kojení 
zajišťuje laktační poradkyně, a to ne-
jen během pobytu na oddělení, ale 
nabízí svou pomoc i po propuštění 
domů. Bonding, tedy těsný kontakt 
matky s dítětem od prvních chvil po 
narození, je dnes už neodmyslitelnou 
samozřejmostí. Cílem veškerého na-
šeho snažení je, aby z naší porodnice 
odešla spokojená, kojící maminka 
a spokojené, plně kojené miminko.

Perinatologické centrum Fakultní 
nemocnice Hradec Králové je or-
ganizačně rozděleno na 2 části, které 
spolu úzce spolupracují, porodnic-
ko-gynekologickou a neonatologic-
kou. Neonatologická část zahrnuje 
péči o fyziologické novorozence, 
kteří se narodí na porodnici FN HK. 
Na jednotkách intenzivní péče jsou 
léčeni všichni nedonošení novoro-
zenci a také donošení novorozenci, 
kteří tuto péči vyžadují. Pokud se tito 
novorozenci narodí v jiné porodnici, 
jsou převáženi transportní novoroze-
neckou službou do FN HK. Spádový 

Nemocnice Kyjov

V barevných pokojích se maminky 
mohou cítit jako doma

Jednotka neonatologické intenzivní 
péče Fakultní nemocnice Hradec Králové
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region zahrnuje Královéhradecký 
a Pardubický kraj, navíc ještě porod-
nici v Jilemnici a v Havlíčkově Brodě. 
Každý rok se narodí v našem spádo-
vém regionu kolem 110 dětí s porod-
ní váhou pod 1 500g. Přestože jsou 
novorozenci s velmi nízkou porodní 
váhou ohroženi vážnými komplika-
cemi, které souvisí s jejich nezralostí, 
jejich šance na přežití bez trvalých 
následků stále stoupá. V posledních 
5 letech se pohybuje kolem 85–90 
%. Výsledky péče o novorozence ve 

FN HK (i v celé ČR) patří v celosvěto-
vém měřítku ke špičce, což dokládají 
každoroční statistiky. Novorozenecká 
úmrtnost v našem spádovém regio-
nu dosáhla 1,21 promile (1,27 promile 
v ČR) v roce 2014.

V roce 2015 se v porodnici Uhers-
kohradišťské nemocnice narodilo 
1172 dětí, z toho 602 chlapci a 570 
dívek (12 dvojčat). Pro srovnání, 
v roce 2014 to bylo celkem 1176 dětí 

(613 chlapců a 563 dívek), v roce 
2013 celkem 1095 dětí (549 chlapců 
a 546 dívek).
A ještě jedno číslo – v roce 2000 to 
bylo 839 dětí. Po přestěhování se do 
nové budovy porodnice v roce 2008 
se začal počet porodů hodně zvyšo-
vat. “Rodičky doteď oceňují příjemné 
domácí prostředí, vybavené porodní 
pokoje i vstřícný přístup personálu,” 
uvedl primář porodnicko gyneko-
logického oddělení UHN MUDr. Jiří 
Březina.
V loňském roce patřila mezi nejčas-
tější jména novorozenců Jakub, On-
dřej, Eliška, Ema nebo Marie. Čím dál 
více se však vyskytují jména neobvyk-
lá pro české prostředí jako Sajmon, 
Enzo, Luna, Jitřenka, Rašíd, Mia, Tony, 
Jasmína, Liliana.
V UHN nejčastěji rodí těhotné ženy 
z okresu Uherské Hradiště, desítky 
žen jsou však také z Hodonínska 
a Kyjovska. Z okresů mimo UH to 
bylo v loňském roce 144 rodiček, 
v roce 2014 161 a v roce 2013 151 
žen. V loňském roce v UHN rodily 
také dvě ženy z exotických destinací 
– jedna z Keni a jedna z Venezuely. 
Jejich partnery byli v obou případech 
Češi.
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Neonatologie má v Nemocnici Ho-
řovice dlouholetou tradici, s porod-
nicí zde funguje již od 60. let. Porod-
nice se v posledních 5 letech počtem 

porodů a narozených dětí řadí mezi 
největší ve Středočeském kraji, mimo 
Prahu. V roce 2011 nastoupila do 
dobře fungující porodnice městského 

typu, ale se 1400 porody ročně, neo-
natoložka MUDr. Milena Dokoupilo-
vá. Nabídku od majitele nemocnice 
v Hořovicích, Sotiriose Zavalianise, 
přijala jako velkou výzvu využít svoje 
znalosti a zkušenosti, které získala za 
18 let v jednom z nejlepších cen-
ter v České republice, na porodnici 
u Apolináře. Dostat možnost vybu-
dovat od základu zcela nové inter-
mediární centrum, sestavit tým lidí, 
ať už lékaře, tak hlavně sestřičky, bylo 
velkým motorem. Postupně se poda-
řilo, že na novorozeneckém oddělení 
pracují 4 neonatologové, kteří mají 
bohaté zkušenosti z perinatologic-
kých center intenzivní péče v Praze 
a Plzni a dalších 5 mladších lékařů 
připravující se k atestaci z pediatrie. 
Současně i tým sester má bohaté 
zkušenosti. Po 4 letech, současně 
s výborně spolupracujícím porod-
nicko-gynekologickým oddělením 
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pod vedením primáře MUDr. Klána, 
byl v roce 2014 hořovické nemocnici 
udělen statut Perinatologického cen-
tra intermediární péče. Mezi stávající 
intermediární centra jsme se dostali 
zcela nově. 
Základním stavebním kamenem 
každé dobré neonatologie je výbor-
ně fungující oddělení fyziologických 
novorozenců. Naše pracovišti dis-
ponuje 24 lůžky v systému rooming 
in. Péče o novorozence začíná již na 
porodním sále, kde se snažíme plně 
respektovat přání matky. Po spon-
tánním porodu provádíme pozdní 
podvaz pupečníku a podporujeme 
dvouhodinový bonding za přítom-

nosti otců. Na oddělení jsou děti na 
pokojích u maminek. U všech no-
vorozenců standardně provádíme 
screeningová vyšetření - povinný 
laboratorního screening, vyšetření 
katarakty, UZV kyčlí a ledvin, vyšet-
ření sluchu. Hlavním úkolem je však 
zaučit maminku v péči o své mimin-
ko a podporovat ji v kojení. 
Pro nemocné a nezralé novorozence 
od 31. týdne těhotenství bylo v roce 
2014 dokončeno nové oddělení 
novorozenecké intenzivní péče s 15 
lůžky. Snažili jsme se vybudovat 
místo, které nebude působit studeně 
a sterilně, ale naopak aby vzbuzo-
valo pro rodiče dojem domácího 
prostředí, pohody a klidu. Situace, 
kdy se dítě narodí předčasně nebo 
s nějakými problémy klade na per-
sonál i rodiče dětí velkou psychickou 
zátěž. Potřeba středně a lehce ne-
zralých dětí je jiná než dětí z nižších 
týdnů těhotenství. Většina potřebuje 
jen klid, teplo, spoustu trpělivosti. 
Našim cílem je co nejčasněji zapo-
jit do péče rodiče, abychom snížili 
pocit jejich strachu a bezmoci. Zcela 

neomezené návštěvy obou rodičů 
jsou samozřejmé. Nejmodernější 
inkubátory, výhřevná lůžka, ventilační 
přístroje a další vybavení poskytují 
novorozencům vysoký komfort při 
závažnějších stavech. 
Speciální spolupráci máme s Klinikou 
dětské chirurgie ve fakultní nemocni-
cí Motol, odkud přijímáme do péče 
novorozence před nebo po chirur-
gických výkonech, kteří čekají na de-
finitivní chirurgické řešení a nemohou 
být propuštěni do domácí péče. Dále 
spolupracujeme s Perinatologickými 
centry intenzivní péče v Praze a Plz-
ni, od kterých si přebíráme regionální 
pacienty k doléčení. 
V roce 2015 se na naší porodnici 
narodilo 1599 dětí, z toho 90 dětí 
pod 36. týden těhotenství. Současně 
se zde vloni narodila historicky první 
trojčata. 
Aby péče byla komplexní , jsou po 
propuštění některé děti sledovány 
v poradně pro rizikové novorozence 
nebo ve specializovaných ambulan-
cích dětského oddělení, se kterým 
úzce spolupracujeme.

Neonatologické oddělení Nemocnice Hořovice (celá dvoustrana)
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Dětské oddělení Nemocnice ve 
Frýdku-Místku, p.o. bylo jako 
samostatné oddělení založeno již 
v roce 1939. Oddělení má kapacitu 
28 dětských lůžek, 21 novorozenec-
kých lůžek a 6 lůžek je umístěno 
na dětské jednotce intenzivní péče, 
která byla zřízena v roce 1991. Na 
oddělení funguje již více než patnáct 
let herní terapie, terapeutka se vě-
nuje dětem od přijetí k hospitalizaci 
až po její ukončení. Pečuje o dobrý 
psychický stav nejen dětí, ale i jejich 
rodičů. Individuální psychická předo-
perační příprava dítěte probíhá za 
pomoci názorných pomůcek. Mezi 
dětským a gynekologicko-porod-
ním oddělením nemocnice funguje 
velmi úzká spolupráce a návazná 
péče o novorozence včetně laktační 
poradny. V roce 2015 se v nemocnici 
narodilo 1020 dětí. Nemocnice je 
také nositelem titulu Baby Friendly 
Hospital. V letošním roce je v plánu 
je rekonstrukce oddělení a stěhování 
do nových prostor.

Neonatologické oddělení s jednot-
kou intenzivní a resuscitační péče 
(JIRP) je součástí Perinatologického 
centra VFN a jedním ze tří hlavních 
úseků Gynekologicko-porodnické 
kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. 
Vývoj neonatologie u nás věrohodně 
kopíruje celosvětový trend rychlé-
ho rozvoje oboru v posledních 20 

letech. Pracoviště využívá v léčeb-
ně preventivní péči nejmodernější 
přístrojovou techniku a dosahuje 
dlouhodobě nejlepších výsledků 
v naší zemi, které jsou srovnatelné 
se špičkovými pracovišti v západním 
světě. Svojí kapacitou a rozsahem 
poskytované péče patří k největším 
v ČR. Koncentrují se zde novorozenci 
velmi nízké porodní hmotnosti (≤ 
1500 g) z regionu Prahy a střed-
ních Čech, extrémně nízké porodní 
hmotnosti (< 1000 g) z celé ČR, dále 
novorozenci se závažnými stupni 
hemolytické nemoci na podkladě 
Rh izoimunizace, s fluidotoraxem, 
hydropické plody, nejzávažnější stup-
ně intrauterinní růstové retardace, 
novorozenci matek po transplantaci 
orgánů či s abúzem drog.
Na oddělení probíhá pregraduální 
výuka neonatologie studentů 1. LF 
UK. Na JIRP se pravidelně školí lékaři 
z ČR i ze států EU. Pracoviště se 
dlouhodobě zabývá problematikou 
ventilační podpory novorozenců. Ve 
výzkumu umělé plicní ventilace spo-
lupracuje s 2 renomovanými univer-
zitními pracovišti v USA. V této ob-
lasti využívá unikátních ventilačních 
technik v léčbě respiračního selhání 
novorozenců. Oddělení je složeno ze 
tří funkčně úzce provázaných úseků 
– z jednotky intenzivní a resuscitační 
péče (JIRP, 20 lůžek), jednotky inter-
mediární péče (IMP, 20 lůžek) a ze 70 

roomingových a observačních lůžek. 
Celkem se zde narodí kolem 4800 
novorozenců za rok. Oddělení dlou-
hodobě dosahuje nejlepších výsledků 
v oblasti péče o velmi a extrémně 
nezralé novorozence (100 – 110/rok), 
jak v ukazatelích úmrtnosti, tak ne-
mocnosti a následného vývoje dětí. 
V loňském roce pracoviště rozšířilo 
péči o porody a extrémně nezralé 
novorozence porozené ve 22. – 24. 
týdnu těhotenství, tedy v „šedé 
zóně“. Postup u této stále prognos-
ticky nejisté skupiny pacientů je 
individuální a respektuje přání rodičů. 
Při získání jejich souhlasu zastáváme 
proaktivní přístup, tzn. plnou prena-
tální a postnatální péči jako u vyšších 
gestačních týdnů, podání steroidů 
matkám k indukci dozrávání plic plo-
dů, porod císařským řezem v případě 
ohrožení plodu a aktivní přístup k re-
suscitaci na sále s následnou péčí na 
JIRP. Ukončování a rozsah intenzivní 
péče konzultujeme s rodiči v případě 
výskytu komplikujících onemocnění 
z nezralosti, které zásadně zhoršují 
prognózu vývoje. Po propuštění ri-
zikoví novorozenci automaticky pře-
cházejí do systému dlouhodobého 
sledování v Centru komplexní péče 
při Klinice dětského a dorostového 
lékařství VFN a 1. LF UK.

Text: Johana Hovorková
Foto: archivy nemocnic
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Proces přeměny kolostra v mléko 
zralé probíhá od 40 hodin po po-
rodu až do 14 dnů. Kalorická hod-
nota mateřského mléka je zhruba 
67 kcal/100 ml. Složení mateřského 
mléka není stálé a mění se nejen v 
průběhu jednoho kojení, ale během 
celého období. Tím se jeho složení 
přizpůsobuje individuálním potře-
bám dítěte. Mateřské mléko obsa-
huje kromě imunoglobulinů mnoho 
dalších látek, které regulují vývoj 
a růst dítěte. Kojení navíc působí 
kladně na psychický a také citový 
vývoj dítěte. Kojení má vliv i na zdraví 
matek, napomáhá snižovat riziko 
vzniku rakoviny prsu a vaječníků. A v 
neposlední řadě kojení posiluje pou-
to mezi matkou a dítětem. Dítě cítí 
teplo a bezpečí náruče své matky.

Když kojenecká výživa, tak co má 
obsahovat? 
Podle odborníků je preferováno 
kojení do 6 měsíců věku dítěte a 
následně zavádět příkrmy, ale v 
kojení pokračovat do 2 let věku dí-
těte, někdy i déle. Mohou ale nastat 
situace, kdy matka kojit nemůže ať 
už ze zdravotních či jiných důvodů. V 
takovém případě je potřeba důklad-
ně zvážit, jakou náhradu mateřského 

mléka pro své dítě zvolit. „V krav-
ském mléce je oproti mateřskému 
mléku vyšší obsah bílkovin a minerál-
ních látek. A právě tyto vlastnosti činí 
surové kravské mléko nevhodné pro 
kojence,“ říká odborník na dětskou 
výživu Richard Zelenka ze společ-
nosti Humana, která se na dětskou 
výživu specializuje.

Složení mateřského mléka je pro 
výrobu náhradní kojenecké mléč-
né výživy vodítkem. Tato náhradní 
mléčná výživa by měla být používána 
jen v případě potřeby a to na zákla-
dě doporučení odborníka. Počáteční 
kojenecká výživa musí obsahovat 
upozornění, které vyjadřuje před-
nost kojení před náhradní mléčnou 
výživou, stejně jako nesmí obsahovat 
obrázky, které by výrobek idealizo-
valy.

Mléčná výživa jako mateřské 
mléko?
Základem pro výrobu náhradní mléč-
né výživy je kravské mléko, pouze ve 
vzácných případech je použito mléko 
jiných savců. Výrobci umělé výživy 
se snaží přiblížit složení náhradní 
mléčné výživy v maximální možné 
míře mléku mateřskému. Náhradní 
mléčná výživa je také obohacována 
o probiotika a prebiotika. Rozsah 
produktů umělé výživy zahrnuje 
druhy výživy nejen pro různé věko-
vé kategorie, ale také pro specifické 
zažívací nebo zdravotní problémy. 
Mezi nejčastější zažívací potíže dětí 
patří koliky, zácpy, refluxy, průjmy 
nebo alergie. Tento problém může 
být řešen výběrem správné značky 
náhradní mléčné výživy. 
„Aby v kojeneckých produktech mohl 
být zachován přírodní charakter, je 
třeba jej zpracovat do 48 hodin. Díky 
dodávkám mléka přímo od regio-
nálních zemědělců snižujeme počet 
výrobních kroků a zvyšujeme kvalitu 
mléka,“ popisuje recept na úspěch 
Zelenka.

Kojení
a jeho důležitost
v životě matky a dítěte

informace

Mateřské mléko je nejpřirozenější výživou pro dítě. Díky svému optimálnímu složení umož-
ňuje nejen snadné trávení a vstřebávání živin, ale také poskytuje dítěti pasivní ochranu díky 
imunoglobulinu A. Tím dítě chrání proti bakteriálním a virovým infekcím. Nejbohatší na imu-
noglobuliny je mateřské mléko v období několika dnů po porodu, tzv. kolostrum, které má 
nižší obsah laktózy a po několika dnech se mění v tzv. mléko zralé. 

Text: redakce
Foto: archiv
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Uplynulo více než sto dní od va-
šeho nástupu do funkce. Nelitu-
jete svého rozhodnutí?
Vůbec ne. Splnil se mi klukovský 
sen. Na záchranku jsem nastoupil 
jako medik v prvním ročníku, na stáž 
umožněnou fakultou, jako sanitář do 
nemocnice. Pak přišla stávka, dny Sa-
metové revoluce 1989. Říkal jsem si, 
co bych jako medik měl dělat? Vezl 
jsem třeba do Chomutova letáky, 
všude byl sníh a akce se moc nepo-
vedla. Měl jsem pocit, že je to hrozně 
důležité - ale nikdo letáky nechtěl, 
nikdo nikde nebyl... 
Po návratu jsem se rozhodl přihlásit 
k Českému červenému kříži a po-
máhat v hlídkách na demonstracích 
a v rámci stávky. To mi přišlo užiteč-
né, kdyby se něco stalo – a víme, že 
se mohlo něco stát.

A jak se vše vyvíjelo po Revoluci?
Řidiči na záchrance mě už znali. 
Někteří také chtěli studovat a ptali se, 
jestli bych nemohl pravidelně sloužit, 
díky čemuž by oni mohli chodit do 
školy. Fakulta mi ve třetím ročníku 
vyšla vstříc s individuálním studiem - 
a já už sloužil.
Pak se změnil zákon o nelékařských 
pracovnících ve zdravotnictví. Medik 
už na tuhle práci neměl „papír “. Tak 

jsem se rozhodl navíc vystudovat 
zdrávku a znovu odmaturovat, abych 
ten platný papír měl. Ráno jsem 
chodil na medicínu, odpoledne na 
ošetřovatelství. Uznali mi zkoušky 
i část maturity z gymplu, tak jsem 
to slavnostně přinesl na personální 
oddělení jako první medik, který 
vystudoval zdravotní školu k medicí-
ně! Začal jsem dělat příslušný obor 
a vždycky měl vedlejší úvazek na 
záchrance. Nejdřív v Mělníku, pak 
v Praze. A dnes si přeji, abych byl 
lidem užitečný tady, a aby hlavně oni 
nelitovali mého angažmá.

Není pozice ředitele tak trochu 
dobrodružná, neklidná a adrena-
linová?
Vzhledem k tomu, že jsme se do-
hodli na kombinaci zdravotnického 
a manažerského úvazku, což jsem 
chtěl hned od počátku, myslím, že 
stojím docela bezpečně rozkročen. 
Ta pozice může být podle mého 
názoru v tomto směru stabilní, je 
kam ustoupit, kdyby to bylo potře-
ba. Zatím – tak, jak je to v současné 
době nastaveno na Magistrátu – si 
svých nadřízených a spolupracujících 
na všech pozicích  vážím a velmi 
dobře fungujeme. Přál bych si, aby 
to vydrželo.

Doktor, bílý plášť, sanitka, záchranka, nemocnice, to jsou u nás atributy bezpečí a pomoci. 
Lékaři nemají moc rádi, když se toto prestižní povolání poněkud kýčovitě idealizuje (třeba 
v televizních seriálech a jiných melodramatech). Především v první linii, na záchrance, mají 
dost neromantickou práci a obrovskou zodpovědnost. Proto tady vydrží jen ti, kdo jsou 
schopni nejvyššího osobního i profesního nasazení. Prostě na to musí mít. Jak je na tom 
dnes ta nejsledovanější  - Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy a její ředitel, 
MUDr. Petr Kolouch, MBA?

Záchranka? Splněný klukovský sen

MUDr. Petr Kolouch, MBA

Petr Kolouch vystudoval Fakultu 
všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy v Praze. Pod Zdravotnic-
kou záchrannou službou hlav-
ního města Prahy s přestávkami 
pracoval od roku 1993 do roku 
2013 na pozicích záchranář, lékař 
a vedoucí dispečinku. 
V Motole byl obsazen do funkce 
zástupce náměstka LPP pro ur-
gentní medicínu, intenzivní péči 
a komplement.

interview
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Když se vrátíme k vaší práci 
v Motole – proč jste odešel? 
Potřeboval jste změnu? Už vás 
práce v nemocnici nudila?
Víte, bylo mi pětačtyřicet a byla to 
výzva. Já jsem ve všech svých po-
zicích spíš přihrával, a dělal to rád, 
protože jsem se u toho mohl učit. 
Teď přišla výzva, jestli jsem ochotný 
tu odpovědnost převzít naplno. Dru-
hé kritérium byla funkce projektové-
ho manažera. Měl jsem za úkol ur-
gentní příjem v Motole rozběhnout, 
protože tam právě končila velká 
přestavba. V dubnu jsme příjem dali 
do pořádku, vše odzkoušeli, usadilo 
se to, provozní řád byl napsaný, pro-
story se obsadily lidmi, přístroji, pro-
stě - fungovalo to. Záchranka začala 
být spokojena, což byl velký průlom. 
Já jsem šel dál a nová nabídka přišla 
v dobrou dobu. Ale nic mě nenudilo, 
to určitě ne.

Je práce záchranáře něco jako 
droga?
To by byla asi otázka pro mou 
manželku, která to se mnou zažívá 
už třiadvacet let. Já myslím, že by to 
drogou být nemělo, protože každá 
závislost je svým způsobem špatná. 
Asi bych netrval na součinnosti se 
záchrankou, kdybych si myslel, že už 

jí nemám co nabídnout, v takovém 
případě jsem připraven ji opustit. 
V tuhle chvíli to není na pořadu dne 
a práce mě baví. Spím klidně, dokážu 
i nesloužit, což je hrozně důležité 
a mladým lékařům i záchranářům se 
to snažím zdůrazňovat. Prošel jsem 
obdobím, kdy  jsem to neuměl. Na 
začátku, ještě než se nám narodily 
děti. Volný čas pro mě znamenal stá-
le se něčeho účastnit a to je dlouho-
době nezdravé.

Co se za dobu vašeho působení 
na záchrance změnilo? Co může-
te zatím spokojeně konstatovat?
Mám úžasný technický vozový park, 
mám množství profesionálů, kteří už 
nefungují na pokyn, ale samostat-
ně. To je obrovský rozdíl. Dnes jsou 
záchranáři a dlouholetí řidiči – aby-
chom na ně nezapomínali – skutečně 
vypracovaní a je radost s nimi u zá-
sahu pracovat. Je velmi málo věcí, 
které je potřeba po nich chtít, oni 
je nabízejí. Našli si svůj prostor pro 
vzdělávání, je to komplexní program, 
který má svá pravidla, své termí-
ny, má své celoživotní vzdělávání. 
A mám operační řízení na profesio-
nální úrovni s IT technikou, díky které 
my jako uživatelé máme svou práci 
velmi zjednodušenou.

Pražská záchranka je tedy špič-
kovou institucí?
Určitě ano. Ale jsme týmoví hráči, 
jsme součástí Asociace zdravotnic-
kých záchranných služeb ČR a chce-
me spolupracovat. Jsme nejlepší 
v dojezdových časech, protože 
máme takovou lokalitu - hlavní 
město Praha, metropoli. Na druhou 
stranu obdivuji profesionalitu mi-
mopražských kolegů, kteří v případě 
mimořádné události, která vznikne 
někde na kraji okresu nebo krajského 
regionu, musí být daleko statečnější 
a efektivnější v menším počtu lidí. 
Naše záchranka povolá zálohy, sjede 
se velké množství techniky a máme 
mnoho  nemocnic, do kterých může-
me následně odjet. V tom je naše 
práce jednodušší. Uznání patří peri-

Zdravotnická záchranná služba hl. 
m. Prahy je příspěvková organi-
zace zřizovaná hlavním městem 
Praha. Její existence se datuje od 
roku 1857 a patří mezi nejstarší 
záchranné služby na světě. Byla 
a stále je vzorem pro ostatní zá-
chranné služby, které od ní čerpají 
inspiraci. Její hlavní činností je 
zajišťování odborné přednemoc-
niční neodkladné péče obyvatel 
a návštěvníků metropole. 

Denně zasahuje pražská zá-
chranná služba u průměrně 300 
případů, z nichž přibližně 40 je 
skutečným ohrožením života 
a vyžaduje urgentní zásah lékaře. 
Páteří záchranné služby jsou 
dvě rovnocenné složky. Jednou 
z nich je zdravotnické operační 
středisko – tzv. dispečink. Šest 
až osm dispečerek vyřídí den-
ně přes 600 hovorů na tísňové 
lince 155 a stovky dalších volání 
a rádiových relací. Každá z těch-
to specializovaných zdravotních 
sester během své dvanáctihodi-
nové směny rozhoduje s malým 
množstvím dostupných informací 
a ve velké časové tísni o několika 
desítkách lidských osudů. Druhým 
pilířem záchranné služby je vý-
jezdová složka – tedy posádky 
v sanitních vozech.
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ferním záchrankám, které v případě 
například vlakových neštěstí fungují 
výborně.

Oni mají svoje problémy či speci-
fika, vy máte jiná. V centru jsou 
úzké ulice, mnoho lidí, metro, 
cizinci... Máte koncepci různých 
vozů pro různá místa?
Letos máme před sebou výběr deseti 
sanitních vozů k obnově. Tohle téma 
jsme otevřeli, jistá vylepšení budou 
samozřejmě nezbytná. Například na 
skříňové vozy byly různé názory. Pak 
jsme ale měli letos na podzim neho-
du,  jednu sanitku na boku, a když 
jsem viděl, že vevnitř se nikomu nic 
dramatického nestalo, neotevřela se 
uvnitř jediná skříňka, neuvolnil se je-
diný přístroj, tak si říkám, jaká máme 
skvělá auta. Druhá strana mince je 
průchodnost terénem, stanoviště 
na kraji Prahy. Budoucnost Prahy by 
na periferiích a se zálohou v centru 
mohla jistě vyžadovat prostupnější 
vůz, zároveň ale dominantní pro 
komfort práce jsou velké skříňové 
vozy.

Jak funguje spolupráce s letec-
kou záchrankou?
Letecká záchranná služba je v naší 
zřizovací listině. Operujeme z Ruzyně 
pod naším vedením, ale udělali jsme 
dohodu – statistiky jsou neúprosné 
a nebylo by fér držet tento prostře-
dek pouze pro sebe. Dochází k roční 
ztrátě   12 milionů, a tak jsme se 
dohodli se Středočeským krajem, že 
se o ni podělíme. Pro městskou kasu 
je to úspora asi šesti miliónů, kterou 
do spolupráce přinášíme. Výměna 
lékařů se Středočechy, vzájemná 
výpomoc, funguje a probíhá už delší 
dobu. Hejtman i primátorka s těmito 
modely spolupráce souhlasí.

Co by prospělo záchranářům 
nejvíc? Víc peněz, uznání, výcvik 
v sebeobraně...?
Všeobecně vzdělávání a výcvik. 
Abychom našli prostředky, aby výcvik 
i vzdělávání byly placeny, aby se to 
stalo součástí pracovního zařazení 
jako třeba u hasičů nebo u policie, 
která má jednu směnu ostrou a jed-
nu cvičící. To si myslím, že by nejvíce 
uklidnilo sebekázeň i vnitřní rozvoj 

člověka. Není možné nehovořit 
v Praze o lidech bez domova, o li-
dech závislých, o agresorech – a to 
na vás působí. Jsou to společensky 
obtížné situace a je jich více než těch 
velkých zásahů. Já bych chtěl dát 
kolegům prostor, aby byli připraveni 
i na ty velké zásahy. Nechci, aby-
chom usnuli na vavřínech. 

V dnešní době se objevují řekně-
me netradiční problémy. Máte 
nějaké instrukce nebo modely 
pro jednání s cizinci, například 
s islámskými pacienty?
První věc je vyřešit jazykovou ba-
riéru, máme obrazový materiál na 
komunikaci, který byl stvořen na 
záchranné službě. Na vedoucím vý-
jezdové skupiny je, aby vždy položil 
dotazy a zjistil, jaký přístup je potře-
ba. Dovedeme si představit i lékařku 
na místě, bude-li potřeba ošetřovat 
ženu, můžeme to zařídit. Osobně 
bych si přál, bez ohledu na tuto 
skutečnost, aby se žen v této profesi 
objevilo více.

Text: Jan Hovorka
Foto: archiv

 Druhý pilíř – zdravotnické operační středisko
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Rok 2015 ukázal, že Institut klinické 
a experimentální medicíny pracuje 
na 100 % svých možností. „V loň-
ském roce se nám podařilo zachránit 
život, a nebo zlepšit kvalitu života, 
celkem 446 pacientům, kterým jsme 
transplantovali 489 orgánů. To je 62 
% všech transplantací provedených 
v České republice. Aby se programy 
mohly dále rozvíjet, je již v tuto chvíli 
nutné zvětšit kapacitu IKEM, proto le-
tos začneme připravovat projektové 
dokumentace dvou velkých staveb 
- pavilonu G1 , G2 a laboratorního 
bloku. Obě tyto dostavby prostorově 
odlehčí hlavní budově IKEM a vznik-
nou tak nové ambulance a pokoje 
lůžkových částí. Zároveň nás v letních 
měsících čeká rekonstrukce jedno-
ho z operačních sálů, tu jsme se 
rozhodli  spojit s výstavbou dalšího 
operačního sálu, který IKEM již také 
nutně potřebuje,“ vysvětluje MUDr. 
Aleš Herman, Ph.D., ředitel IKEM.

Nejvíce loni IKEM, jako již tradičně, 
transplantoval ledviny. „Letos chi-
rurgové transplantovali celkem 263 
ledvin, z čehož ve 43 případech se 
jednalo o ledvinu od žijícího dárce. 
Když to srovnáme s celou Českou 
republikou, kde bylo transplantováno 
453 ledvin, pak IKEM provedl 58 % 
těchto zákroků. Zbylých 190 ledvin, 
tedy 42 %, si meze sebe dělí všech 6 

dalších transplantačních center. Co se 
týká inzulín produkujících tkání, tedy 
Langerhansových ostrůvků a slinivky 
břišní, zde jsme transplantovali loni 
42 krát. Jedná se o unikátní program, 
který nikdo nenabízí. Pokračujeme 
také v programu transplantací ten-
kého střeva, ten je unikátní v celém 
regionu střední Evropy. Loni jsme 
střevo transplantovali v rámci multi-
viscerální transplantace jednou,“ říká 
přednosta Transplantcentra IKEM 
MUDr. Pavel Trunečka, CSc. Přibližně 
stejný počet zákroků jako v roce 2014 
se podařil udržet i kardiochirurgům, 
ti transplantovali srdce ve 46 přípa-
dech. Zde je ale potenciál Institutu 
klinické a experimentální medicíny 

větší, bohužel se však nedaří zajistit 
dostatečný počet zdravých orgánů 
vhodných k transplantaci.

Historicky nejvyššího počtu 
transplantací se v IKEM podařilo 
dosáhnout u jater. „Od roku 2012 
se nám daří každoročně zvyšovat 
počty zachráněných pacientů, a to 
především díky metodám redukce 
jater a také splitu, což je technicky 
velmi náročné rozdělení jednoho 
orgánu dvěma příjemcům. Loni 
jsme transplantovali celkem 137 
štěpů, což je o 18 více než v roce 
2014. Ve 14 případech se pak jed-
nalo o transplantaci jater dětskému 
pacientovi, které provádí IKEM jako 
jediné pracoviště v České republi-
ce,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Fro-
něk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky 
transplantační chirurgie IKEM.
 
Aby transplantační programy fungo-
valy a zachraňovaly životy, vyžaduje 
to souhru desítek lidí. „Na záchraně 
života každého z našich pacientů, 
který čeká na transplantaci, spolu-
pracují nejen lékaři, zdravotnický per-
sonál, koordinátoři, ale i řidiči sanitek 
nebo piloti – ti všichni uskuteční kvůli 
jednomu orgánu až 300 telefonních 
hovorů. Nic z toho by ale nebylo 
možné bez vynikající spolupráce 
s desítkami dárcovských nemocnic. 

Celkem 489 orgánů transplantovali v roce 2015 lékaři Institutu klinické a experimentální 
medicíny. Je to více než 60 % všech transplantací provedených v České republice. Znovu tak 
dokázali, že patří k naprosté špičce ve svém oboru. IKEM se totiž díky tomuto počtu drží 
mezi největšími a nejvýkonnějšími transplantačními centry Evropy. Týdně zde lékaři zvládnou 
v průměru 9-10 zákroků, kdy pacientovi transplantují jeden nebo i více orgánů najednou. 
Navíc často metodami, které jsou raritní pro svou náročnost a složitost. 

Rok 2015 v IKEM

inhospital
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Bez jejich mimořádně náročné práce 
a péče o dárce orgánů by nemohl 
fungovat žádný z transplantačních 
programů. Jen díky nim bylo loni 
v regionu IKEM indikováno 128 dár-
ců, což je vzhledem k celkovému po-
klesu v rámci republiky velký úspěch 
a nemocnicím za to patří velký dík,“ 
doplňuje vedoucí Oddělení odběru 
orgánů a transplantačních databází 
doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. Jeden 
z dárců loni zachránil také sedmat-
řicetiletou Darinu Minaříkovu, která 
v listopadu podstoupila multiviscerál-
ní, tedy víceorgánovou transplantaci, 
jako první v Česku navíc ještě v kom-
binaci s autotransplantací ledviny, 
tedy přemístěním vlastní ledviny na 
nové místo v podbřišku. „Kdybychom 

se o to nepokusili, zcela určitě by pa-
cientka skončila na dialýze. Ledvinu 
jsme museli kvůli agresivnímu nádo-
ru nejprve vyjmout, což vzhledem 
k tomu, jak jí a jejím okolím nádor 
prorůstal, nebylo vůbec jednoduché, 
kompletně očistit a pak přenést do 
jámy kyčelní, kde se nám ji znovu 
podařilo napojit. To vše se dělo zá-
roveň s multiviscerální transplantací, 
kdy jsme pacientce na jícen napojo-
vali celý nový trávicí trakt,“ vysvětluje 
zástupce přednosty Kliniky transplan-
tační chirurgie IKEM a vedoucí lékař 
Cévní chirurgie IKEM, MUDr. Libor 
Janoušek, Ph.D. Zákrok trval celkem 
12 hodin, tedy zhruba o 2 hodiny 
déle, než by trvala samotná multi-
viscerální transplantace. Lékaři touto 

operací Darině Minaříkové zachránili 
život. „Já jsem měla od toho nádoru 
už takové bolesti, že jsem už vůbec 
nemohla fungovat, pohybovat se, 
ani jíst. Byla jsem na umělé výživě, 
která mě udržovala při životě. To, že 
se pro mě našel vhodný dárce byl 
zázrak. Jsem hrozně šťastná, že se 
vše podařilo, že nenastaly žádné vel-
ké komplikace a teď, po téměř třech 
měsících po transplantaci můžu zase 
začít žít, začíst jíst a hlavně, vrátit se 
domů,” raduje se Darina Minaříková, 
která je v pořadí již třetím pacientem, 
který v IKEM podstoupil multivisce-
rální transplantaci, včetně transplan-
tace tenkého střeva.

Text: redakce
Foto: archiv

Rok výživy přinesl nemocnici 
sponzorské příspěvky ve výši téměř 
dvou milionů korun. “Zakoupili jsme 
například 400 nových tabletů s vyhří-
vacími deskami pro rozvoz pacient-
ské stravy, porcelánové nádobí, které 
lépe drží teplotu i lépe vypadá a 
nové vybavení kuchyně – především 
multifunkční pánev,” popsal využití 
financí ekonomicko provozní náměs-
tek UHN Ing. Vlastimil Vajdák. Rok 
výživy byl přínosný také svou eduka-
cí. Uherskohradišťská nemocnice 
uspořádala pro veřejnost přednášku 
výživového specialisty Petra Havlíč-
ka, nutriční terapeutky UHN spolu s 
psycholožkou a dalšími odborníky z 
řad lékařů měli tematické přednášky 
na středních školách, uskutečnilo se 
několik odborných konferencí, bene-
fiční akce a koncerty.

Proč Rok mozku? Projekt podpoří 
prevenci i léčbu cévních mozkových 
příhod a dalších onemocnění cent-
rální nervové soustavy. Jeho cílem je 
mimo jiné osvěta veřejnosti, odborné 
přednášky, benefiční akce i oslovení 
sponzorů, jejichž finanční příspěvky 
budou využity na nákup přístrojů a 
pomůcek souvisejících s tématem 
mozku.

“Rehabilitační stroje a pomůcky jsou 
velmi drahé, ale také velmi účinné. 
Proto bychom rádi díky sponzorům 
Roku mozku nakoupili například ro-
botickou ruku, závěsný systém nebo 
chůzový trenažér,” nastínil předseda 
představenstva UHN MUDr. Petr 
Sládek možnosti využití. V plánu je 
otevření poradny spasticity, rozšíření 
kognitivní terapie, zavedení skupino-
vé péče pro příbuzné a pečovatele 
o osoby s CMP, demencí a podob-
ně. Do práce s pacienty nebo jejich 
příbuznými chce UHN v rámci Roku 
mozku zapojit více dobrovolníků, 
dovybavit logopedickou ambulanci či 
otevřít novou tělocvičnu na neurolo-
gickém oddělení.

Také v roce 2016 Uherskohradišťská nemocnice pokračuje ve svých celoročních projektech. 
Po Roku seniora a Roku výživy je to to tentokrát Rok mozku.

Rok mozku podpoří prevenci i léčbu 
centrální nervové soustavy

Text: redakce
Foto: archiv
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V letech 2000 až 2013 se v České 
republice zvýšila incidence nezralých 
novorozenců z 5,5 na 8 procent. 
Centralizace předčasných porodů do 
perinatologických center je u nás na 
velmi vysoké úrovni a právem patří-
me v tomto směru k nejlepším stá-
tům v Evropě. Přesto zůstává určitý 
počet novorozenců s nízkou porodní 
hmotností, které se narodí mimo 
perinatologická centra, a je nutné 
zajistit jejich převoz na odpovídající 
pracoviště, aby jim byla zajištěna 
vhodná péče. Kromě novorozenců 
s nízkou porodní hmotností musí být 
na specializovaná pracoviště převe-
zeni také patologičtí novorozenci. 
K převozu je zapotřebí speciálních 
převozových inkubátorů s komplet-
ním vybavením. Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze za finančního 
přispění hl. města Prahy a Středočes-
kého kraje zakoupí unikátní mobilní 
inkubátor, díky kterému bude moci 
převážet děti nejen z Prahy a Středo-
českého kraje. 

Novorozenci s nízkou porodní hmot-
ností narození mimo perinatologická 
centra a patologičtí novorozenci 
musí být po porodu převezeni do 
specializovaných center, aby jim byla 
zajištěna odpovídající péče. Tu jim 
v některých případech umí zajistit jen 
jedno pracoviště v ČR. Tzv. patologič-

tí novorozenci jsou ti, kteří se narodí 
v termínu, avšak v různém časovém 
odstupu po porodu se u nich rozvine 
nějaký patologický stav vyžadující 
převoz na pracoviště vyššího typu. 
Existuje pak ještě malá skupina dětí, 
u kterých se v prvních hodinách 
nebo dnech života objeví příznaky 
buď vzácných chorob, nebo velmi 
těžce probíhající dechová a oběho-
vá nedostatečnost vyžadující velmi 
specializovanou léčbu. Jedná se 

o kriticky nemocné novorozence 
a děti, u kterých došlo k závažnému 
respiračnímu a oběhovému selhání, 
kde konvenční léčebné metody již 
stav nezvládají. Selhávající cirkulace 
a dýchání jsou tedy nahrazeny tzv. 
mimotělní oxygenací (ECMO – extra-
corporeal membrane oxygenation), 
kdy funkce plic a srdce je do značné 

míry nahrazena mimotělním obě-
hem. Nemocný je připojen k mi-
motělnímu oběhu na odesílajícím 
pracovišti, a dále pak transportován 
na Jednotku intenzivní a resuscitační 
péče Kliniky dětského a dorostového 
lékařství VFN v Praze a 1. LF UK. Jde 
o vysoce specializovanou péči, kte-
rou žádné jiné zdravotnické zařízení 
v České republice neposkytuje. Proto 
se tito novorozenci převáží právě 
tam.

„Převozová služba novorozenců 
zajišťuje transporty v Praze, Středo-
českém kraji a za určitých podmí-
nek i v kraji Liberec. Děti vyžadující 
ECMO podporu jsou transportovány 
naší službou ze kterékoliv lokality 
v České republice. Tyto převozy patří 
po všech stránkách k těm nejob-
tížnějším,“ vysvětluje MUDr. Václav 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
bude mít unikátní mobilní inkubátor
pro převoz narozených dětí

Ročně zajišťuje Převozová služba novorozenců Kliniky 
dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze a 1. LF UK 850–900 převozů. Z toho 
180–190 dětí vyžaduje během transportu některou 
z forem podpory dýchání.

inhospital
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Vobruba, Ph.D., vedoucí lékař JIRP 
a Převozové služby novorozenců Kli-
niky dětského a dorostového lékař-
ství VFN v Praze a 1. LF UK.

Pro převozy novorozenců je nutný 
speciální inkubátor s kompletním 
vybavením. Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze ve spolupráci 
s hl. městem Praha a Středočeským 
krajem zakoupí nový mobilní inkubá-
tor, který umožňuje převážet novo-
rozence vyžadující podporu ECMO. 
„Vzhledem k tomu, že Všeobecná 
fakultní nemocnice zajišťuje pře-
voz malých Středočechů, poskytl jí 
Středočeský kraj na pořízení nového 
transportního systému pro převozo-
vou službu novorozenců celkem 700 
tisíc korun. Potřebnost využití inkubá-

toru na území středních Čech do-
kladují nejlépe statistická data. Podle 
nich je v našem regionu každoročně 
do Všeobecné fakultní nemocnice 
převezeno kolem dvou set novoro-
zenců. Proto si myslím, že je naše 
finanční pomoc téměř povinností,“ 
konstatoval středočeský hejtman Ing. 
Miloš Petera (ČSSD).

Převozová služba novorozenců Klini-
ky dětského a dorostového lékařství 
VFN v Praze a 1. LF UK je tak jediným 
pracovištěm, které je schopné zajistit 
transporty takto kriticky nemocných 
dětí a novorozenců.

„Výjimečnost prezentovaného trans-
portního systému spočívá v možnosti 
integrace zařízení pro mimotělní 

oběh do uvedené transportní jed-
notky. Významnou měrou se tak zvy-
šuje mobilita, bezpečnost a komfort 
jak pro pacienta, tak i pro ošetřující 
personál,“ uvádí MUDr. Vobruba. 
Inkubátor je umístěný na podvozku 
umožňující převoz ve většině sanit-
ních vozů. Inkubátor je dvoustěnný, 
vybavený vlastním bateriovým zdro-
jem. Zařízení je doplněno přístrojem 
pro umělou plicní ventilaci umožňu-
jící invazivní i neinvazivní ventilační 
podporu. Životní funkce novorozen-
ce jsou sledovány pomocí monitoru. 
Vybavení je doplněno několika infuz-
ními pumpami, které umožňují velmi 
přesné podávání tekutin a léků.

Text: redakce
Foto: archiv



28

PR ČLÁNEK ▼

„V těhotenství jsem jednoho dne 
přestala cítit pohyby. Vydali jsme 
se rychle do nemocnice v Novém 
Jičíně a tam už byly na monitoru 
vidět jen dozvuky srdíčka. Rodila 
jsem proto rychle císařským řezem. 
Nikolku hned po narození zaintu-
bovali, vůbec nemohla být se mnou. 
Mě propustili po třech dnech, dcera 
v nemocnici musela zůstat. Každý 
druhý den jsem tam jezdila s ma-
teřským mlékem. Její stav byl kritický 
a lékaři jí nedávali moc šancí,“ vzpo-
míná maminka Michaela Bartlová. 

Pocit obrovského zklamání a strachu 
vždy, když zazvoní telefon. Oba dva 
rodiče se na Nikolku moc těšili a na-
jednou byli v situaci, kdy nevěděli, 
jestli se se svou dcerkou ještě za pár 
hodin uvidí. „Uvědomovali jsme si 
o to více, jak jsme rádi, že už máme 
dva zdravé syny.“ 

Nikolka svůj boj o život v ne-
mocnici vyhrála. Co se dělo dále? 
Po týdnu ji zavedli rezervoárek na 
čelíčko, ze kterého jí denně punkto-
vali mozkomíšní mok, aby jí nerostla 
hlavička. Jinak by jí mok zalil a za-
stavilo by se jí srdce. Lékaři doufali, 
že se jí po několika měsících sám 
rozcirkuluje. Bohužel poškození bylo 
v takovém rozsahu, že to nešlo. 
Takže jí museli zavést šantík, to je 
vlastně ventilek s hadičkou, který má 
zavedený za ouškem a přes krček 
vede až do břišní stěny. Ventilek sám 
řídí tlak v hlavičce, mozkomíšní mok 
jí odtéká podle potřeby do bříška. 
A zase jsme neměli štěstí, teď má 

Nikolka už třináctý šant. Ty předchozí 
nebylo schopno její tělíčko přijmout. 
Trpěla virózami, měla záněty břišní 
stěny a nakonec i zánět mozkových 

blan. O její život jsme v nemocnici 
bojovali celý rok. Je narozená třinác-
tého a chytil se třináctý šant, takže 
třináctka je naše šťastné číslo. 

Nikolka se narodila předčasně ve 33. týdnu. A od samého počátku se potýkala s velkým 
množstvím zdravotních problémů. Počáteční prognózy, které předpokládaly, že Nikolka zů-
stane po celý život nehybná, se však podařilo překonat. Jak? Včasnou rehabilitační a neuro-
rehabilitační péčí, na kterou se zaměřují v Sanatoriích Klimkovice a poskytují ji dětem již od 
1 roku.

Nikolka už chodí navzdory prognózám 
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Jaké byly prognózy lékařů? 
Neradostné. Řekli nám, že Nikolka 
bude ležící človíček, který bude mít 
jen svůj svět. Že její mozek je násled-
kem toho všeho tvarově postižený, 
že nemá žádné mozkové buňky, kte-
ré by byly schopny se naučit nějakým 
novým vjemům. Já nedám na řeči, 
jsem člověk, který se nevzdá, dokud 

sám všechno nevyzkouší, nepřesvěd-
čí se. Proto jsme začali shánět peníze 
na rehabilitační léčbu. Hodně nám 
pomohla u nás v Rybí naše starost-
ka Marie Janečková. Rozjela pro 
nás sběr víček, i obec nás několikrát 
podpořila, tudíž jsme mohli v Nikol-
činých dvou letech odjet do Piešťan, 
kde měla první rehabilitaci. A pak 
už jsme se dověděli o Klimkovicích 
a hned jsme přijeli sem. Tady se nám 
moc líbí a snažíme se tu jezdit v co 
nejkratších intervalech, jak nám to 
finance dovolí. 

Které terapie v Sanatoriích Klim-
kovice už absolvovala? 
Začínala v programu RehaKlim. Cvičili 
jsme Bobatovu i Vojtovu metodu. 
Nikolka se napřed zvládla otočit na 

bříško a pak už jsme jí pomáhali do 
sedu. Poté jsme najeli na náročnější 
rehabilitační program KlimTherapy. 
Zvládá ho sice někdy se slzičkami, 
občas trochu stávkuje, ale cvičí dvě 
a půl hodiny denně.
Nejprve jí fyzioterapeuti nahřívají 
svaly, pak cvičí v takzvaném kosmic-
kém oblečku.

Nikolka pěkně sedí ve vozíku, 
dokonce brebentí. Dělá tedy 
pokroky, ve které nikdo ani ne-
doufal? 
Já jsem doufala. Začali jsme rehabili-
tovat v Nikolčiných dvou letech. Teď 
má 4,5 roku.  
Nejenže sedí ve vozíku, ale nauči-
la se plazit a dokonce chodit, byť 
musíme používat vozíček, ta chůze 
není dokonalá a daleko neujde. 
A také začíná mluvit. Lékaři říkají, že 
je to důsledek intenzivní rehabilitace, 
protože mozek je díky tomu schopen 
rychleji regenerovat. Při minulém po-
bytu v lázních absolvovala také logo-
pedii s orofaciální stimulací. Dokonce 
už začala i s nácvikem L a R. Víme, 
že nikdy nebude zdravá a nebude žít 
úplně plnohodnotný život. Doufáme 

ale, že díky rehabilitačním terapiím jí 
ten život co nejvíce zkvalitníme. 

Máte představu, co bude dál? 
No budeme dál cvičit a jezdit na 
rehabilitační pobyty, co nám to 
finance dovolí. Nikolka je soběstačná 
tak z padesáti procent, což je oproti 
prognózám velká výhra. Ale pro nás 
je to práce na celý život. Až nám 
jednou budou docházet síly, tak by-
chom byli rádi, kdyby se dostala do 
nějakého stacionáře, kde by mohla 
žít mezi sobě rovnýma, našla si tam 
přátele. Snad do té doby získá ještě 
další nové dovednosti. 

Text: redakce
Foto: archiv

Každé dítě je originál a každé 
strádá svou individuální směsicí 
potíží. Klimkovičtí odborníci na 
neurorehabilitaci tak s dětmi ne-
cvičí jen tělo, ale hlavně mozek. 
Významnou části neurorehabili-
tace je multisenzorická stimulace 
ve Snoezelenech, ergoterapie, 
logopedická péče, canisterapie 
a další složky. 

Důležitými pomocníky jsou taky 
moderní rehabilitační přístroje 
a pomůcky, které se v klimkovic-
kých lázních používají při reha-
bilitaci dětí s dětskou mozkovou 
obrnou, ale i dalšími postiženími 
mozku. A tak mohla letos v led-
nu Nikolka cvičit například i na 
novém sofistikovaném přístroji 
AKKA platform. Líbilo se jí to, 
protože zařízení umožňuje, aby 
se konečně někdy děly věci tak, 
jak si ona sama přeje a jak roz-
hodne. AKKA platforma přišla na 
161 tisíc korun, přitom 100 tisíc 
korun na přístroj přispěla Nadace 
ČEZ. „Zařízení umožnuje práci 
s více motoricky postiženými 
dětmi. Jde o mobilní plošinu, na 
které se pacient umístí ve vozíku. 
Pak sám pomocí speciálního 
vypínače switche ovládá pohyb 
plošiny,“ vysvětluje vedoucí fyzio-
terapie Romana Holáňová.
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Co je akutní myeloidní leukémie?
Leukémie jsou nejčastější nádorová 
onemocnění u dětí. Akutní myeloidní 
leukémie (AML) je druhou nejčastější 
leukémií, kterou u dětí diagnostiku-
jeme. V průměru je ročně v České 
republice nově diagnostikováno 12 
dětí. V současné době vyléčíme 60-
70 % dětí s touto diagnózou.

Co je to reziduální nemoc a proč 
ji chceme sledovat?
Jako reziduální nemoc označujeme 
leukemické buňky, které unikají léčbě 
a mohou se stát zárodkem návratu 

Monitorování minimální 
reziduální nemoci u dětské 
akutní myeloidní leukémie 
(AML) je pětiletá observační 
studie, která byla zahájena 
v průběhu roku 2013 a pobě-
ží do roku 2017 s podporou 
projektu 1000 statečných. 
Poměrně složitou proble-
matiku této studie vysvětluje 
prof. MUDr. Jan Trka – 
a s ní i důležitost zmíněného 
projektu, který HOSPITALin 
dlouhodobě podporuje.

Studie 1000 statečných
 může znamenat
   změnu léčby leukémie

interview
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onemocnění. Recidiva leukemie se 
pak léčí mnohem hůře než základní 
onemocnění.
U nejčastějšího typu akutní leuké-
mie – akutní lymfatické leukémie 
– je známo, že pacienti s rychlým 
úbytkem leukemických buněk hned 
po započetí léčby (neboli s rychlým 
poklesem reziduální nemoci) mají vý-
znamně lepší šanci na úplné vyléčení. 
U AML tyto informace dosud nejsou 
přesvědčivě zdokumentovány.

Jak sledujeme reziduální nemoc?
V okamžiku diagnózy nemoci na-
jdeme u každého pacienta v jeho 
leukemických buňkách genetickou 
změnu („mutaci“), která je odlišuje 
od zdravých buněk. Tuto mutaci pak 
pomocí metod molekulární genetiky 
sledujeme v průběhu léčby. Pokud se 
její množství zmenšuje nebo úplně 
vymizí, víme, že zmizely i leukemické 
buňky. Naopak narůstání množství 
„mutace“ může předpovědět návrat 
nemoci.

Kdy budeme znát výsledky?
Studie je pětiletá a každý rok do ní 
přibude průměrně 12 pacientů, které 
pak dlouhodobě sledujeme. Na 
konci studie budeme mít možnost 
na dostatečném množství pacientů 
a vzorků vyhodnotit, zda sledování 
hladin reziduální nemoci skutečně 
předpovídá návrat nemoci. Pokud 
ano, bude metoda dále používána 
rutinně.

Na co jdou peníze z projektu 
1000 statečných?
Z nadačních peněz platíme chemiká-
lie, které ke genetickým vyšetřením 
potřebujeme. Velmi drahé přístroje 
naše laboratoř má, stejně jako kva-
lifikované odborníky na laboratorní 
práci a vyhodnocení výsledků. Dosud 
jsme vyšetřili celkem 430 vzorků 
našich pacientů.

Text: redakce
Foto: archiv

www.1000statecnych.cz

Jak pomoci

Stačí zadat trvalý příkaz na účet 
478502093/0300 s variabilním 
symbolem 1000.  Minimální částka, 
kterou můžete přispět, je 50 Kč, 
ideálně 200 Kč. Výše maximální 
částky není určena. I takto malý 
měsíční příspěvek je se stovkami 
dalších velkou pomocí! Získané 
peníze pomáhají financovat opti-
malizující studie dětské onkologie 
a hematologie. Máte-li jakékoliv 
pochybnosti nebo dotazy ohledně 
financování kampaně, neváhejte 
mně kontaktovat.

Projekt můžete podpořit i tím, že 
se k hrdinství budete hlásit veřej-
ně, projekt podpoříte jako součást 
kampaně a necháte se vyfotit 
nebo natočíte spot. My jsme hrdí, 
že jsme jedni z tisíce - pojďte do 
toho s námi! Termíny oznamuji 
vždy s předstihem zde na strán-
kách a na facebooku. Fotografem 
je David Bernard (www.davidber-
nard.cz).

Dejte o nás vědět svým známým.
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Co má společného tradiční
a moderní medicína? Budoucnost
Poskytování péče v podobě 
metod Tradiční čínské medi-
cíny (TCM), zaváděné v Čes-
ku a dalších patnácti zemích 
Střední a Východní Evropy 
na základě mezivládních 
dohod, vyvolává u nás různé 
reakce. Naděje a splněné cíle 
střídají námitky a mírně řeče-
no odmítání. Jednoznačným 
argumentem pro obě strany 
nejen odborných diskuté-
rů budou výsledky. Tak se i 
my soustřeďujeme na jejich 
sledování a publikaci. První 
ambulantní pracoviště zahá-
jilo před pár měsíci činnost 
ve Fakultní nemocnici Hradec 
Králové, kde se chystá i vel-
ká investice – stavba kliniky 
TCM. Prvním lékařem, který 
může podat objektivní, ak-
tuální a odborné informace 
o tom, jak začíná fungovat 
model zavádění metod TCM 
do našeho systému zdravot-
ní péče, je MUDr. František 
Musil, Ph.D., vedoucí lékař 
ambulance TCM a součas-
ně vedoucí Česko-čínského 
centra TCM ve FN Hradec 
Králové.

interview TCM
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Jakou oblast TCM vyplňuje, 
v čem je nejvýrazněji přínosná 
pro běžnou léčebnou péči?
V současné době nabízíme v nově 
otevřené ambulanci TCM prostřed-
nictvím česko-čínského týmu zdra-
votníků kombinovaný léčebný přístup 
založený na spolupráci moderní 
západní medicíny a tradiční čínské 
medicíny. Při léčbě pacientů se za-
měřujeme především na řešení dlou-
hodobých zdravotních problémů. 
Naše léčebné postupy jsou obecně 
vhodné pro pacienty s bolestivými 
stavy a chronickými onemocněními.

Zabýval jste se TCM nebo jed-
notlivými metodami, třeba 
akupunkturou, už před otevře-
ním královehradeckého projektu, 
resp. ambulance?
Ano. Studiu akupunktury se věnuji 
v rámci kurzů pořádaných Katedrou 
akupunktury a tradiční medicíny 

Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví v Praze a ve škole 
tradiční čínské medicíny TCM Lóng-
mén v Hradci Králové.

Je podle vás komplex TCM blíže 
naší “západní medicíně”, použi-
telný pro kombinaci s klinickými 
(budiž - vědeckými) metodami, 
nebo řekněme nevzdálí se léči-
telským, přírodním a „ne-lékař-
ským“ postupům?
Kombinace s vědeckými metodami 
je v oblasti tradiční čínské medicíny 
zcela běžná. K získání důkazů o pozi-
tivním efektu léčby založené na spo-
lupráci moderní západní medicíny 
a tradiční čínské medicíny provádíme 
na našem pracovišti klinické studie 
doplněné o farmakoekonomickou 
analýzu. Při provádění klinických stu-
dií v současné době spolupracujeme 
s neurologickou klinikou a klinikou 
onkologie a radioterapie FN HK.

Podpořil byste výuku TCM na 
lékařských fakultách a v rámci 
vzdělávání lékařů?
Ano. Na lékařských fakultách formou 
volitelného předmětu a v rámci 
vzdělávání lékařů formou kurzů za-
měřených na využití kombinovaného 
léčebného přístupu založeného na 
spolupráci moderní západní medicí-
ny a tradiční čínské medicíny.

Máte přímé zkušenosti z Číny, 
z praxe, tamního systému, z pří-
padného kontaktu s experty-lé-
kaři? Používají klasičtí lékaři TCM 
zcela samozřejmě?
Zkušenosti z Číny mám. V Šanghaji 
jsem navštívil Univerzitní nemocnici 
Shuguang se kterou spolupracujeme 
v našem Česko-čínském centru tra-
diční čínské medicíny. Lékaři v uni-
verzitní nemocnici Shuguang běžně 
při léčbě pacientů používají kombi-
novaný léčebný přístup založený na 
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spolupráci moderní západní medicí-
ny a tradiční čínské medicíny. 
Smyslem této spolupráce je co 
největší užitek pro pacienta.

V čem vidíte výhody z hlediska 
poskytování léčebné péče v Číně 
a u nás? Je to vůbec srovnatelné, 
nebo v lepším případě k nám 
nebo jinam mimo Čínu přenosné, 
vhodné k nějaké formě sdílení?
Během praxe internisty jsem prošel 
specializacemi metabolismu, léčeb-
né výživy, diabetologie a nefrologie 
a potkal řadu pacientů s chronickými 
onemocněními, kterým západní 
medicína nebyla schopná pomoci. 
Čínský lékař je velmi blízký českému 
lékaři. Oba jsou materialisticky zalo-
žení pragmatici. V řadě aspektů se 
od čínských lékařů můžeme přiučit. 
Například v oblasti základní slušnosti, 
kterou mají Číňané kulturně danou. 
Nenajdete u nich netaktnost a neur-
valost, které můžeme občas 
pozorovat u českých lékařů.

Existují jednoznačně přesvědčivé 
zdroje a vyhodnocení účinnosti 
TCM, nebo jednotlivých metod, 
které mohou obstát v diskuzi 
o vědecké hodnotě aplikovaných 
postupů?
Spolehlivých zdrojů je celá řada. 
Výzkum v oblasti tradiční čínské me-
dicíny zastřešuje Evropská společnost 
pro tradiční čínskou medicínu – ETC-
MA (http://www.etcma.org). ETCMA 
každoročně spoluorganizuje spoustu 
mezinárodních vědeckých sympozií 
a kongresů v oblasti tradiční čínské 
medicíny. 

Máme se zabývat varováními, že 
ten, kdo praktikuje TCM, ohrožu-
je pacienta, dokonce údajně na 
životě?
V tomto ohledu je nutný aktivní 
přístup pacienta. Je důležité si vybrat 
praktika tradiční čínské medicíny 
s kvalitním vzděláním, který provozu-
je svou praxi řádně a dbá na 
celoživotní vzdělávání.

Máte přehled nebo povědomí 
o tom, jak a zda je TCM součástí 
léčebné péče v Německu, Fran-
cii, Británii a jiných evropských 
zemích, a třeba v USA?
Tradiční čínská medicína je v západ-
ním světě zcela běžnou a užitečnou 
metodou volby léčby pacientů. Toto 
také zdůrazňuje Strategie WHO 
(WHO traditional medicine strategy: 
2014–2023), která shrnuje globální 
růst významu tradiční a komple-
mentární medicíny, stanovuje prio-
rity dalšího rozvoje a nabádá vlády 
členských států k začleňování tradiční 
a komplementární medicíny do sys-
témů péče o zdraví. Dokument, který 
obsahuje strategii WHO, byl sestaven 
skupinou expertů v čele s Margaret 
Chan, generální ředitelkou WHO, 
která v červnu 2015 navštívila Fakultní 
nemocnici Hradec Králové při příle-
žitosti slavnostního otevření Česko-
čínského centra pro výzkum TCM. 
Při této příležitosti Margaret Chan 
vyslovila přání, aby se v budoucnu 



35

Česko-čínské centrum tradiční čínské 
medicíny Fakultní nemocnice Hradec 
Králové ucházelo o udělení statutu 
WHO spolupracujícího centra tradič-
ní medicíny.

Musíte stále studovat a prohlu-
bovat teoretické znalosti, když 
vlastně v ambulanci působíte 
jako řekněme praktický lékař 
v první linii kontaktu s pacien-
tem, a můžete diagnózu konzul-
tovat hned s čínským doktorem
-specialistou?
U každého nově příchozího pacienta 
je nejprve českým lékařem stano-
vena vstupní diagnóza. Český lékař 
sepíše ambulantní zprávu, představí 
každého pacienta čínskému lékaři 
a shrne obsah ambulantní zprávy 
čínskému lékaři. Čínský lékař pak 
stanoví diagnostický a léčebný závěr 
z hlediska tradiční čínské medicíny. 
V našem týmu tedy spolupracujeme 
velice úzce.
Teoretické znalosti si prohlubuji 
v rámci kurzů pořádaných Katedrou 
akupunktury a tradiční medicíny 
Institutu postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví v Praze a ve škole 
tradiční čínské medicíny TCM Lóng-
mén v Hradci Králové.

Jsou pro vás jednotliví pacienti 
zdrojem dalších poučení a zna-
lostí, jako dejme tomu kazuis-
tiky, v souhrnu použitelné jako 
podklady pro studii, pro eviden-
ce-based medicínský postup?
Účinnost léčby pacientů pomocí 
tradiční čínské medicíny samozřejmě 
průběžně sledujeme a hodnotíme.
K získání důkazů o pozitivním efektu 
léčby založené na spolupráci moder-
ní západní medicíny a tradiční čínské 
medicíny provádíme klinické studie 
doplněné o farmakoekonomickou 
analýzu léčby pacientů. Při provádě-
ní klinických studií v současné době 
spolupracujeme s neurologickou 
klinikou a klinikou onkologie a radio-
terapie FN HK.

Jsou srovnatelní pacienti češ-
tí a čínští? Odlišují se v něčem 
z hlediska stanovování diagnózy, 
četnosti chorob, reakcí, rezisten-
ce, účinnosti, typu?
Obecně jsou čínští pacienti méně 
neurotičtí. Nevyžadují velkou osobní 
zónu a nemají velké nároky na 
soukromí.

V čem podle vás může být TCM 
nejpřínosnější - jako prevence, 
podpora konkrétních onemocně-
ní, součást následné péče, u dětí, 
seniorů…?
Tradiční čínská medicína je celostní 
léčebný systém vycházející z moud-
rosti starověké Číny. Celostní pojetí 
člověka a důraz na preventivní pří-
stup jsou již desítky let velmi pozi-
tivně přijímány v zemích západního 
světa. 

Jaké oblasti zahrnuje péče v am-
bulantním centru TCM ve FN 
Hradec Králové a s jakým (zatím) 
výsledkem, kde či v jakém typu 
onemocnění, resp. léčby, jsou 
pozitivní posuny nejpatrnější? 
Máte už nějaké relevantní vý-
sledky?
Naše léčebné postupy jsou obecně 
vhodné pro pacienty s bolestivými 
stavy a chronickými onemocněními. 
S výjimkou dětských pacientů, těhot-
ných žen a psychiatrických pacientů 
je ambulance tradiční čínské medi-
cíny otevřena pro všechny příchozí 
zájemce. Léčebný efekt je nejrychleji 
patrný u bolestivých stavů.

Dá se říci, že třeba v určité dia-
gnóze je TCM rozhodně a ne-
oddiskutovatelně účinnější než 
metoda klasická? Může pomoci 
tam, kde klasická medicína už 
končí?
Celostní léčebný systém tradiční 
čínské medicíny, který klade důraz na 
preventivní přístup, je obecně nejú-
činnější u funkčních poruch organis-
mu, kde ještě nejsou 

přítomny výrazné strukturální pato-
logické změny. TCM také zdůrazňuje 
aspekt moudrosti – takzvaného 
selského rozumu, na který se v sou-
časné přetechnizované době často 
zapomíná.

S jakým největším problémem 
jste se při provozování léčby 
v ambulanci TCM ve FN Hradec 
Králové setkal?
Největším problémem jsou zbytečná 
byrokratická nařízení a neznalost 
části odborné veřejnosti.

Aplikujete některé metody 
u sebe a své rodiny?
Ano. Hlavně akupunkturu a podpůr-
né podávání bylin.

Měly by podle vás spadat meto-
dy TCM, ordinované certifiko-
vanými lékaři, do zdravotního 
pojištění?
Ano. V západním světě je to zcela 
běžné.

Považujete současnou legislati-
vu v této oblasti za dostačující, 
nebo byste doporučil nějaké zá-
sadní úpravy, změny a doplnění?
Současná legislativa v oblasti tradič-
ní čínské medicíny buď zcela chybí, 
nebo je zastaralá.

Myslíte si, že pro některé obory 
může TCM znamenat ohrožení? 
Například pro některé specia-
lizované medicínské subjekty, 
výrobce, farmaceutické firmy 
a podobně? Nebo ohrožení 
prestiže…
Rozhodně ne. Spíše naopak – naše 
centrum nyní zápasí s nevědomostí 
části odborné veřejnosti.

Text: Jan Hovorka
Foto: Archiv
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Jaký je systém vzdělávání lékařů, 
praktikujících TCM?
Pokud se chce v ČLR někdo stát lé-
kařem TCM, musí absolvovat pětileté 
obecné studium tradiční čínské me-
dicíny a tříletou stáž v nemocnici, než 
může TCM sám praktikovat. Mnoho 
lékařů však ve vzdělání pokračuje 
ještě postgraduálním studiem, které 
trvá 3 – 6 let. Pokud se navíc chtějí 
specializovat např. na akupunkturu, 
ortopedii nebo interní obory, musí 
absolvovat ještě další dvouletou stáž 
s touto specializací. 

Čím jste prošel vy osobně? 
Existuje graduační stupeň, titul, 
certifikace pro lékaře TCM?
Já jsem absolvoval všechny zmíněné 
stupně vzdělání s rozšířenou speci-
alizací na akupunkturu. Vystudoval 
jsem Šanghajskou univerzitu tradiční 
čínské medicíny přidruženou k fakult-
ní nemocnici Shuguang. Tato univer-
zita patří mezi nejlepší a nejprestiž-
nější v ČLR. V každé čínské provincii 
jsou školy TCM, které vzdělávají své 
odborníky tradiční čínské medicíny 
a podle absolvovaného stupně vzdě-
lání získají diplom a příslušný titul. 
Zároveň je každý lékař s ukončeným 
vzděláním veden ve státním registru 
Ministerstva zdravotnictví a získá 
průkaz o způsobilosti k vykonává-
ní povolání lékaře. Bez toho není 
oprávněn v nemocnici pracovat.

Existuje v ČLR vzdělávací systém, 
shodný s řekněme evropským? 
Vystudují u vás internisté, chirur-
gové, pediatři a další specialisté, 
kteří mohou nastoupit na nějaké 
evropské nebo americké klinice?
V ČLR máme vysoké školy zaměřené 
i pouze na západní medicínu stejně 
tak, jako je tomu na západě. Záro-
veň máme ale i školy kombinující ve 
výuce západní medicínu s tradiční 
čínskou medicínou. Také specialisté 
TCM se jezdí vzdělávat na americké 
a evropské vysoké školy nebo ab-
solvují stáže v západních nemocni-
cích. Z ČLR tak vyjíždějí do ciziny za 
dalším vzděláním každoročně stovky 
lékařů. Zda západní klinika přijme 
čínské lékaře za zaměstnance, závisí 
na legislativních požadavcích té dané 
země.

V čem je dnes „tajemství“, nebo 
využitelnost, zásadní společen-
ský efekt metod, které jsou 5000 
let staré?
Čínská medicína není pouze nějaká 
lékařská doktrína, která kdysi vznikla 
a v nezměněné podobě se zachova-
la, ale ucelený systém, který po-
stupně vykrystalizoval do současné 
podoby během své 5000 let dlouhé 
historie. Zahrnuje filozofii, kulturu, ži-
votní styl a hlavně tisícileté zkušenosti 
s léčbou pacientů, které je možné 
uplatnit i v dnešní době. 

Je pravda, že vynálezcem systé-
mu TCM byl Žlutý císař?
Postava Žlutého císaře má v čínské 
medicíně samozřejmě významnou 
roli.
Systém tradiční čínské medicíny je 
však dílem mnoha vynikajících lékařů 
desítek generací a kolektivní moud-
rosti čínského národa. 

Přibývají k metodám TCM nové, 
nebo nové poznatky?
Tradiční čínská medicína se samo-
zřejmě neustále vyvíjí. V současné 
době je obrovskou výhodou to, že 
můžeme využívat poznatků moder-
ní medicíny a technického pokroku 
a nejmodernějších diagnostických 
přístrojů. Používáme elektroakupunk-
turu, nitrožilní podávání čínských 
bylin nebo bylinné směsi v podobě 
běžných tabletek.
V čínské nemocnici nejsou lékaři 
západní medicíny a čínské tradiční 
medicíny vnímáni konkurenčně. Spo-
lupracují spolu v zájmu pacienta tak, 
aby co nejlépe využili výhod obou 
systémů. Pokud je v léčbě efektivnější 
západní medicína, tak upřednost-
níme její metody, když však pacien-
tovi můžeme zároveň nějak ulevit 
pomocí čínské medicíny, aplikuje se 
současně např. akupunktura. Vždy 
se s ohledem na přání pacienta zvolí 
ten postup, který je pro něj v danou 
chvíli nejvhodnější a nejšetrnější.

Doktor Wang Bo, Ph.D., je členem týmu, který působí v Česko-čínském centru Tradiční 
čínské medicíny ve FN Hradec Králové. S fungováním centra je velmi spokojen a zdůrazňuje, 
že v Česku má tato medicína své místo – i proto, že Češi i Číňané své zdraví ohrožují sho-
nem a stresem.

Čínská medicína není jen doktrína

interview TCM
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Máte k dispozici vědecký vý-
zkum, statistiky, studie, nástroje 
ke sledování a hodnocení účinku 
metod TCM?
Každoročně se v Číně ale i jinde ve 
světě dělá řada odborných výzkumů 
zaměřených na sledování účinků 
léčby TCM v různých medicínských 
oborech. Využívají se přitom moder-
ní vědecké postupy a metody.

Jste spokojen s podmínkami, 
které jsou pro tuto fázi nasta-
veny v projektu ve FN Hradec 
Králové?
Ano, velmi. Na pracovišti panu-
je příjemná atmosféra a cením si 
spolupráce s českým lékařem, který 
dokáže posoudit, zda je příchozí 
pacient pro léčbu metodami TCM 
vhodný. Každého pacienta před 
zahájením vyšetření TCM společně 
zkonzultujeme a v případě potřeby 
mu doporučíme další nutná diagnos-
tická vyšetření nebo akutní léčbu 
západní medicínou. Jsem rád, že by 
se měla v budoucnu spolupráce ještě 
dále rozvíjet, a že budeme schopni 
nabídnout naše služby většímu počtu 
pacientů.

Je český pacient podobný čín-
skému?
V podstatě ano, obecně žijí nyní lidé 
ve větším stresu a shonu, což se ča-
sem negativně projeví na jejich zdra-
ví. Čeští pacienti mají jinou tělesnou 
konstituci, jsou vyšší a mají větší sklon 
k obezitě. Je to dáno i životním sty-
lem a jinými stravovacími návyky, my 
např. tolik nesladíme, nepijeme kávu, 
nejíme pečivo a masitá těžká jídla. 
Na počet obyvatel je tu mnohem 
více pacientů s roztroušenou skleró-
zou, což je zase dáno geograficky. 
Vnímám ale i určité kulturní odlišnos-
ti, např. během vyšetřování. V Číně 
musí být lékař vždy vážný, jinak by 
si pacient mohl myslet, že zlehčuje 
či zesměšňuje jeho problémy, čeští 
pacienti jsou však zvyklí spíše na 
uvolněné a usměvavé lékaře. 

Je v Číně TCM „jednotná“, nebo 
se liší podle regionu, provincie, 
národnosti, historického ukotve-
ní?
Tradiční čínská medicína je vždy 
založená na jedné teorii a stejných 
principech, které se však uplatňovaly 
v různých obměnách v závislosti na 
daném prostředí, časovém období či 
regionálních odlišnostech.
V současnosti mohou některé školy 
klást např. větší důraz na bylinnou 
léčbu, jiné na akupunkturu.Vždy 
záleží také na tom, na co je konkrétní 
terapeut blíže specializovaný. Stejně 
tak se bude trochu lišit čínská medicí-
na v západním pojetí, kdy se přístup 
k pacientovi musí přizpůsobit taměj-
ším zvyklostem.

Kdo je podle vás největší osob-
ností TCM, jednak v historii 
a jednak dnes?
Vynikajících lékařů TCM je celá řada 
a je těžké jmenovat jen některé, 
protože všichni si zaslouží uznání za 
svou celoživotní práci. Obdivuji např. 
Zhang Zhongjinga 张仲景 nebo Li 
Shizhena 李时珍, kteří ve své době 
dosahovaly skvělých výsledků.
V současné době jsou pro mě vel-
kými vzory uznávaní lékaři Zhang 
Cigong 章次公, Qiu Peiran 裘沛然 
nebo Li Guoheng 李国衡.

Koho obdivujete z českých léka-
řů a specialistů-terapeutů TCM?
Zatím jsem bohužel neměl příleži-
tost seznámit se podrobněji s prací 
konkrétních českých terapeutů TCM. 
Velmi pozitivní dojem ve mně za-
nechalo setkání s MUDr. Bendovou, 
která se dlouhodobě zajímá o čín-
skou medicínu, umí dokonce čínsky 
a sama Čínu několikrát navštívila.
Na podzim jsem se s MUDr. Musilem 
v Praze zúčastnil také setkání přízniv-
ců tradiční čínské medicíny a byl jsem 
mile překvapen a potěšen velkým 
zájmem české odborné veřejnosti 
o tradiční čísnskou medicínu.

Jak vznikla nabídka pro Česko 
a další země, přinést systém TCM 
do stávajících státních modelů 
zdravotnictví?
Spolupráce ve zdravotnictví mezi 
našimi zeměmi byla domluvena 
na nejvyšší státní úrovni a stvrzena 
podepsáním memoranda nejvyššími 
představiteli obou zemí. Jsem rád, 
že byla ke spolupráci vybrána právě 
naše nemocnice, a že se tak mohu 
osobně podílet na šíření tradiční 
čínské medicíny dále po světě. Již 
před 10 lety jsem takto zaváděl tra-
diční čínskou medicínu na ambulanci 
v Austrálii a byla to pro mě velmi 
cenná zkušenost. Věřím, že v bu-
doucnu bude podobných projektů 
v Evropě stále přibývat.

Text: Jan Hovorka

Česko-čínské centrum tradiční 
čínské medicíny při Fakultní ne-
mocnici Hradec Králové (centrum 
TCM) vzniklo díky spolupráci Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové 
(FN HK) a Univerzitní nemocnice 
Shuguang přidružené k Šan-
ghajské univerzitě tradiční čínské 
medicíny. Nemocnice Shuguang 
v Šanghaji byla založena roku 
1906. Je jednou z nejprestižněj-
ších nemocnic tradiční čínské 
medicíny v Číně, disponuje 1300 
lůžky a celkem zde pracuje 2000 
zaměstnanců. Šanghajská univer-
zita tradiční čínské medicíny patří 
mezi přední čínské univerzity 
tradiční čínské medicíny. Klade 
důraz na kombinaci výuky a 
vědeckého výzkumu. V součas-
né době zde studuje přes 7300 
studentů, z toho 1000 zahranič-
ních. V roce 1983 byl Univerzitní 
nemocnici Shuguang a Šanghaj-
ské univerzitě tradiční čínské 
medicíny  udělen Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) 
statut spolupracujícího centra 
tradiční medicíny (WHO Colla-
borating Centre for Traditional 
Medicine).
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MARIE RyANTOVá (ED.): ČESKOSLOVENšTí PREZIDENTI

Kniha přináší medailony mužů, kteří stáli v čele Československé republiky, a volně na-
vazuje na úspěšný titul Čeští králové (Paseka 2009). Po „prezidentu Osvoboditeli“ T. G. 
Masarykovi představuje všechna tři funkční období Edvarda Beneše, přibližuje tragický 
úděl Emila Háchy, poté zachycuje osud pěti komunistických vládců a věnuje se osobnosti 
Václava Havla, posledního československého prezidenta. Dílo předních českých historiků 
a publicistů se nevyhýbá ani různým problematickým událostem a na jeho stránkách se 
podstatným způsobem odráží nelehký vývoj československého státu i úděl jeho obyvatel 
v komplikovaném 20. století. Kromě editorky Marie Ryantové do knihy přispěli Jindřich 
Dejmek, Zdeněk Doskočil, Vratislav Doubek, Daniel Kaiser, Jiří Kocian, Robert Kvaček, Jan 
Němeček, Jiří Pernes a Josef Tomeš. Cena: 399 Kč

www.paseka.cz

JAN GUILLOU: KLAPKy NA OČíCH

Příběh o tom, jak v touze být milováni oddaně podvádíme sami sebe.
Ester Nilssonová je jednatřicetiletá básnířka a esejistka, racionální žena žijící v rozum-

ném, vyzrálém vztahu. Jednoho dne dostane nabídku připravit přednášku o umělci 
Hugu Raskovi. Ten je jejím vystoupením nadšen. Znamená to začátek milostného vzta-

hu, banálního ve své prosté krutosti, velkolepého naprostou odevzdaností.
Román Svévole ukazuje, nakolik jsme připraveni pro lásku lhát sobě samým, jak snadné 

je zneužít lidskou slabost a jak krutý může být výsledek. Cena: 329 Kč

www.hostbrno.cz
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K důvěryhodnosti vyprávění přispívá fakt, že hlavní 
postava románu je částečně inspirovaná Guillouovým 
dědečkem a my se tak díky ní přiblížíme autorovým 

vlastním vzpomínkám. Stejně jako ostatní knihy z této 
série si i Klapky na očích drží vysokou úroveň.

Svenska Dagbladet

Citlivý a vrstevnatě podaný popis strachu a výčitek 
svědomí starého muže. V románu Klapky na očích dosáhl 

Jan Guillou jako autor skutečného mistrovství. Živě 
a vnímavě líčí dobu, kdy na hodně zkušených lidí dolehne 

nejistota a rozkol, nejen v osobní rovině.
Vestmanlands Läns Tidning

My, kdo sledujeme Guillouovo Velké století od začátku, 
jsme ohromeni. Romány z této série jsou čím dál lepší. 

Guillou píše lehkým, přemýšlivým a chvílemi 
i něžným stylem.

Västerviks-Tidningen

ISBN 978-80-7491-426-3

 329 Kč

Jan Guillou
(nar. 1944) je pravděpodobně nejoblí-
benější švédský spisovatel. Jeho knihy 
byly přeloženy do více než dvaceti 
jazyků a jen ve Švédsku se jich prodalo 
přes deset milionů. Je tvůrcem dvou 
nejúspěšnějších švédských beletristic-
kých počinů všech dob: série thrillerů 
o agentu Carlu Hamiltonovi a „křižácké 
trilogie“ zahrnující romány Cesta do Je-
ruzaléma (1998; česky v prvním vydání 
jako Cesta do Svaté země, Mladá fronta 
2001; ve druhém vydání Argo 2010), 
Templář (1999; česky Argo 2010) a Krá-
lovství na konci cesty (2000; česky Argo 
2011). Ze série Velké století už v češtině 
vyšly romány Stavitelé mostů (2011), 
Norský dandy (2012; oba česky Host 
2014) a Mezi červenou a černou (2013; 
česky Host 2015).
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VELKÉ
STOLETÍ

IV

Čtvrtý díl série Velké století: za švéd-
skými hranicemi zuří druhá světová 
válka.
Nejstarší z bratrů Lauritzenových se 
stále vyhýbá rozhodnutí, na čí straně 
stát. Lauritzův syn Harald, důstojník SS, 
je dočasně umístěn v Oslu. Starší dcera 
Johanne působí v norském odboji, 
mladší syn Karl je u švédského námoř-
nictva a dcera Rosa zřejmě pracuje jako 
špionka. 
Lauritz doufá, že Německo válku vyhra-
je, ale zjišťuje, že bratři Oscar a Sverre 
s ním tuto naději nesdílejí. A jeho 
žena Ingeborg už dlouho nepovažuje 
Německo za svůj domov. Válka rozdě-
luje Evropu a začíná to vřít i v rodině 
Lauritzenových. 
Pokaždé když se zdá, že se na konci 
tunelu objevil záblesk světla, věci na-
berou ještě horší směr. Záleží už jen na 
jediném: přežít — fyzicky i morálně. 

V nakladatelství Host již vyšlo:
Stavitelé mostů (2014)
Norský dandy (2014) 
Mezi červenou a černou (2015)

HOST

KLAPKY
NA OČÍCH 

KLAPKY FINAL rozkres.indd   1 25/11/15   14:28

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

LENA ANDERSSONOVá: SVéVOLE

Příběh o tom, jak v touze být milováni oddaně podvádíme sami sebe.
Ester Nilssonová je jednatřicetiletá básnířka a esejistka, racionální žena žijící v rozum-
ném, vyzrálém vztahu. Jednoho dne dostane nabídku připravit přednášku o umělci 
Hugu Raskovi. Ten je jejím vystoupením nadšen. Znamená to začátek milostného 
vztahu, banálního ve své prosté krutosti, velkolepého naprostou odevzdaností.
Román Svévole ukazuje, nakolik jsme připraveni pro lásku lhát sobě samým, 
jak snadné je zneužít lidskou slabost a jak krutý může být výsledek. Cena: 249 Kč

www.hostbrno.cz

Svévole
Román o lásce

Lena Anderssonová
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Sv
év
ol
e

Le
na

 A
nd

er
ss

on
ov

á

Příběh o tom, jak v touze být milováni 
oddaně podvádíme sami sebe

Ester Nilssonová je jednatřicetiletá 
básnířka a esejistka, racionální žena 
žijící v rozumném, vyzrálém vztahu. 
Jednoho dne dostane nabídku připravit 
přednášku o umělci Hugu Raskovi. 
Ten je jejím vystoupením nadšen. 
Znamená to začátek milostného vztahu, 
banálního ve své prosté krutosti, 
velkolepého naprostou odevzdaností.

Román Svévole ukazuje, nakolik 
jsme připraveni pro lásku lhát sobě 
samým, jak snadné je zneužít lidskou 
slabost a jak krutý může být výsledek.

Lena Anderssonová (nar. 1970) 
je švédská spisovatelka a novinářka, 
píše sloupky pro největší švédský deník 
Dagens Nyheter. Za knihu Svévole — 
Román o lásce (2013) získala ocenění 
Augustpriset 2013 pro nejlepší knihu 
roku a literární cenu udělovanou 
deníkem Svenska Dagbladet (Svenska 
Dagbladets litteraturpris 2013). Svévole 
je její šestý román, vychází v osmnácti 
zemích.

Styl je nadčasový a přesný, spojení milostného 
trápení a jasné ironie činí tuto knihu závažnou. 
Přečetl jsem ji na jeden zátah a s potěšením. 
Je to kruté, ale také velmi zábavné — obraz 
naděje, touhy a nevyléčitelně osamělé duše,
pro který našla Lena Anderssonová
dokonalý tvar.
Daniel Sandström, člen poroty
Svenska Dagbladets litteraturpris

Výstižná kniha plná trefných myšlenek, 
které bych si nejraději vystřihla a pověsila 
na stěnu, aby mi připomínaly, jaký život 
může být. 
Lina Kalmtegová, Svenska Dagbladet

Způsob, jakým Anderssonová předkládá svoje 
úvahy a jejich řešení, je tak zajímavý a brilantní, 
že na něj bez váhání přistupuji. Ve své knize 
se dotýká věčných otázek lásky a svobody, 
ale tak lehkým jazykem, se záblesky humoru 
a schopností udržet si nadhled, že to vyprávění 
dodává neskutečnou jiskru. 
Jens Liljestrand, Expressen

Augustpriset 2013 ~ Cena pro nejlepší 
švédskou knihu roku

249 Kč

isbn 978-80-7491-527-7
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RAINA TELGEMEIEROV: ÚSMěV

Raina je obyčejná holka s obyčejnými problémy. Tedy do okamžiku, kdy následkem pádu při-
jde o - přední zuby! Takový úraz by dal pěkně zabrat každému, ovšem v případě dospívající 
teenagerky se chybějící chrup rovná naprosté tragédii. Chudák Raina si musí projít strašidel-
nou cestu po dentistických ordinacích, šperkovanou nejroztodivnějšími zubními náhradami, 

chirurgickými zákroky, rovnátky a obličejovými postroji. Kamarádky nemají pro její novou 
vizáž moc pochopení, ale co teprve tomu řeknou kluci! Citlivý i humorný grafický román 

Úsměv, založený na skutečné životní zkušenosti autorky, patří k tomu nejlepšímu, co může 
současná komiksová tvorba dospívajícím čtenářům a čtenářkám nabídnout. Získal mimo jiné 

Eisnerovu cenu, tedy „komiksového Oscara“, a ocitl se na samém vrcholu žebříčku bestsellerů 
deníku New York Times. Cena:  329 Kč

www.paseka.cz

CHARLES MOORE: DáMA SE NEOTáČí

Neuvěřitelně podrobný, fundovaný a zároveň neobyčejně živý popis zrození moci 
zosobněné ženou, která změnila Velkou Británii i svět konce 20. století.
Autorizovaná biografie Margaret Thatcherové přináší neobyčejně barvitý obraz živo-
ta jedné z nejmocnějších žen v historii lidstva. Fascinující pohled na intimní aspekty 
přeměny Velké Británie a světa ve druhé polovině dvacátého století vychází z mnoha 
dosud neznámých pramenů: osobních dopisů, deníků i výpovědí blízkých kolegů 
a přátel, kteří s autorem mluvili zcela otevřeně, neboť věděli, že jejich výpovědi bude 
publikovat až po smrti lady Thatcherové. Charles Moore ke své hrdince chová zřej-
mou úctu, v žádném případě však nezůstává nekritický. Svůj materiál třídí se smyslem 
pro detail i širší souvislosti a interpretuje jej se svébytným smyslem pro humor.
První díl začíná narozením Margaret Richardsové v rodině metodistického kupce 
v anglickém venkovském městečku a končí vítězstvím Železné Lady ve válce o Fal-
klandy roku 1982, kdy podle mnohých vystoupala až na vrchol moci. Cena: 999 Kč

www.nln.cz
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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.

VýKONNé NáSTROJE DO KAŽDé KABELKy

Leatherman Micra je velmi oblíbený mini-nástroj nejen u kutilů, rybářů, a těch, kteří ocení funkci nůžek s pružinovým 
mechanismem. Nástroje pro osobní péči, které se vejdou na přívěšek na klíče, jsou jen další součástí toho, co dělá „Micru“ 
skutečně unikátní. Deset užitečných nástrojů je uloženo v tomto malém a lehkém Leathermanu. Ideální do kapsy, kabelky, 

nebo na cesty. Micra je skvělý dárek. 

Cena: 937 Kč 
www.leatherman.com

DOKONALá DESINFEKCE PRO KONTAKTNí ČOČKy - EASySEPT HyDRO+

Mezi očními lékaři je tento roztok považován za zlatý standard desinfekce, neboť je efektivní 
proti všem hlavním očním patogenům. Nová převratná technologie peroxidového roztoku 
EasySept Hydro+ je zárukou skvělé čistoty a desinfekce všech měkkých kontaktních čoček 
včetně silikon-hydrogelových. Vylepšené složení obsahuje jedinečnou zvlhčující složku, která 
funguje okamžitě po vložení čočky do oka a udrží je zvlhčené a pohodlné až po dobu 20 
hodin. EasySept Hydro+ je bez konzervantů a je tedy vhodný pro citlivé klienty i pro ty, kteří 
trpí alergiemi.

Roztok funguje na principu neutralizace (přeměny na vodu) peroxidu vodíku. Při reakci se 
se uvolňuje kyslík, takže usazeniny se z kontaktních čoček lépe odstraní díky mechanické síle 
způsobené bubláním. Doba neutralizace je pouze 4 hodiny, což oceníte zejména na cestách. 
Každé balení obsahuje vylepšené pouzdro s katalyzátorem, který zaručí správný průběh neu-
tralizace. Vždy dodržujte dobu, která je nutná k dokončení neutralizace.

Doporučená cena: 320 Kč/360 ml 
www.easysept.cz
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BALCANN GEL DUBOVá KŮRA

Balcann dubová kůra gel z konopí s koloidním stříbrem, D-panthenolem, alantoinem a hesperidi-
nem se podílí na zmírnění akutních i dlouhodobých potíží. Originální receptura obsahuje pečlivě 
vybrané přírodní látky, mimo konopný olej a extrakt z konopných semen zde navíc najdete víc než 
15 účinných látek. Díky tomu je gel vysoce účinný při aplikaci na popraskanou kůži a kůži po he-
moroidech, ale i na suchou, citlivou i problematickou pokožku. Balcann lze využít pro všechny typy 
pleti. Neobsahuje chemické stabilizátory. K dostání také v lékárnách. 

Cena: 280 Kč/75 ml 
www.lecivekonopi.cz

ULTIMATE COLOR REPAIR® TRIPLE RESCUE®

Dvousložkový sprej chrání před nadměrným teplem, které by mohlo barvené vlasy poškodit 
a vést ke mdlým, vybledlým pramenům. Quinoa Color Repair Complex dodává ztracené od-
lesky, vlasy vypadají zdravě, lesknou se a mají zářivou barvu Zanechává vlasy hebké, vyhlazené 
a kontrolovatelné.

Quinoa je prastará obilovina, objevená Inky již před tisícovkami let, která má vysoký obsah ami-
nokyselin. Tyto aminokyseliny, stavební kameny proteinů, poskytují intenzivní obnovu a ochranu 
pro trvanlivou barvu.

Cena: 299 Kč/25 ml, 630 Kč/150 ml 
www.paulmitchell.biz

PHyRIS SKIN RESULTS SERUM 20

Chemický peeling – viditelná redukce vrásek ovocnými 
kyselinami. Nová generace chemických peelingů do-

sáhne na vaší pleti maximálního efektu vyhlazení vrásek 
a odstranění hyperpigmentace bez nežádoucích účinků, 

začervenání a slupování pleti. Pro domácí kosmetické 
ošetření.

Skin result obsahuje  AHA (Alpha Hydroxy Acids) ky-
seliny, které viditelně redukují jemné vrásky bez stresu 
pro vaši pokožku. Tyto ovocné kyseliny jsou vhodnější 
i pro citlivou pleť. Toto jemné sérum z ovocných kyse-
lin s indexem Peel Index 20 (5 % ovocných kyselin, pH 

4,0–4,5) je vhodné pro všechny typy pleti, dokonce i pro 
citlivou pleť. Zjemňuje, vyrovnává a regeneruje pokožku. 

Redukuje jemné vrásky a menší nepravidelnosti, vaše pleť 
vypadá svěžejší a mladší.

Cena: 895 Kč 
www.vivianne.cz

Text: redakce
Foto: archiv
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interview

Úspěšná biatlonistka Gabriela Soukalová se v poslední době naplno zapojila do kampaně 
STK pro chlapy, které se věnuje její partner Petr Koukal. Společně se snaží prosazovat pre-
venci rakoviny a ukázat lidem, že je nutné jít na prohlídku dříve, než bude pozdě. Zároveň 
Gabriela naplno trénuje, závodí, ale také zpívá a maluje.

Hrdina je ten, kdo nebere zdraví na lehkou váhu,
    říká Gabriela Soukalová

Podporujete hodně charitativ-
ních projektů. Podle čeho je 
vybíráte? 
Vždy jsem se snažila pomáhat když 
byla příležitost, ale bohužel opravdu 
nelze pomoci všem, i když by člověk 
chtěl. Snažím se proto podporovat 
takové projekty, ke kterým mám 
osobně blízko nebo mě osloví hned 
při prvním seznámení a hlavně to 
musí být projekty, kterým může moje 
přítomnost skutečně pomoci a není 
to „pouze“ PR. 

V boji s rakovinou pomáháte 
v kampani Ruce na prsa, ale 
především spolupracujete s va-
ším partnerem Petrem Kouka-
lem na jeho projektu STK pro 
chlapy. Ptají se vás na kampaně 
lidé, setkáváte se s konkrétními 
příběhy? 
Osobně ani tolik ne, ale dostáváme 
s Petrem hodně emailů, kde lidé dě-
kují za pomoc či dokonce za záchra-
nu života. 
Některé příběhy jsou opravdu velmi 
silné a člověku vždy dojde, jak je vše 
pomíjivé a jak by člověk měl být kaž-
dý den vděčný, že je zdravý a šťastný. 
Zároveň je to pro nás vždy obrovský 
impuls do dalších projektů… 

Ovlivnilo vás v podpoře také to, 
že se onemocnění vyskytlo i ve 
vaší rodině? 
Nemám na to období hezké vzpo-
mínky a přirozeně i to je pro mě 
motivace podílet se na těchto pro-
jektech. 

Mamografické vyšetření vnímá 
dnes již poměrně hodně žen jako 
normu. U mužů je ale prosazení 

prevence mnohem složitější. Jak 
tento problém vnímáte vy? Je to 
takové „zacílení na přítelkyni“, 
která partnera k vyšetření pomů-
že přemluvit? 
Rozhodně není nic jednoduchého 
přemluvit muže, aby se o sebe více 
starali a nebrali své zdraví na lehkou 
váhu. Nevěřili byste, na co všechno 
se někteří chlapi vymlouvají… jen aby 
nemuseli jít k doktorovi. Přitom jim 
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obyčejná preventivní prohlídka může 
doslova zachránit život. A to se 
nebavíme pouze o citlivých urolo-
gických problémech, ale klidně třeba 
o dlouhodobých bolestech například 
hlavy nebo břicha. Chlapi chtějí být 
za každou cenu hrdinové, ale já si 
myslím, že pro nás – ženy - jsou 
největší hrdinové ti, kteří neberou 
své zdraví na lehkou váhu a starají se 
o sebe. I proto s Petrem a jeho pro-
jektem STK PRO CHLAPY pomalu ale 
jistě začínáme cílit spíše na ženskou 
populaci a doufáme, že nám v tomto 
„boji” pomůže. 

Kromě charity – a samozřejmě 
sportu, ke kterému se dostane-
me – také zpíváte. Nechtěla jste 
se stát spíše zpěvačkou? 
Když jsem byla malá, chtěla jsem být 
zpěvačka a možná ve mě něco málo 
z té doby stále zůstalo. Zpívám ráda 

a velmi mě to baví, ale nedělám si 
ambice, že by to někdy mělo být mé 
povolání. Zpívám pro radost a jsem 
potěšena, když se to někomu snad 
i líbí. 

Máte k hudbě blízko díky své 
rodině, přestože vaši rodiče jsou 
úspěšní sportovci? 
Od malička jsem byla spíše umě-
lecky zaměřená. Chodila jsem na 
uměleckou školu a vystudovala obor 
medailer - rytec. Baví mě ale i ma-
lování a jiná tvorba. Možná, že jsem 
si v umění hledala trochu únik od 
každodenního trénování a to vlastně 
trvá dodnes. 

Odpočíváte zpěvem? 
Ano, ale taká malbou nebo tvorbou 
medailí. Baví mě to někdy víc než je 
vyhrávat.

Neměla jste někdy chuť – třeba 
v pubertě – věnovat se právě 
umění (nebo něčemu úplně 
jinému), abyste šla proti svým 
rodičům? 
Měla a velkou! Dlouho to také vypa-
dalo, že to tak dopadne, ale nakonec 
asi osud rozhodl za mě a biatlon mi 
učaroval. 

A teď k biatlonu: jaká největší 
výzva vás čeká v roce 2016? 
Chtěla bych jezdit co nejlépe a umís-
tit se v elitní desítce v celkovém po-
řadí světového poháru. Každý závod 
je pro mě výzva a vrcholem sezóny 
bude stejně jako vloni mistrovství 
světa. 

A na co se nejvíce těšíte? 
Na závody světového poháru v USA 
a Kanadě! 
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Jak u biatlonu probíhá příprava 
v létě? 
Lidé mají představu, že máme volno 
a začínáme trénovat až těsně před 
začátkem sezóny. Skutečnost je ale 
úplně jiná. Sezóna nám skončí na 
konci března, v dubnu ještě máme 
možnost absolvovat různé exhibi-
ce, ale poslední dva týdny v dubnu 
máme většinou úplně volno. To je ale 
také jediné období, kdy nemusíme 
vůbec trénovat, protože už začátkem 
května nám začíná letní příprava, 
která je podle mě ještě náročnější, 
než ten zimní cirkus. Přes léto trénu-
jeme hlavně na kolečkových lyžích, 
běháme, jezdíme na kole a trénuje-
me střelbu, apod. Často také jezdíme 
trénovat do vyšší nadmořské výšky 
a postupně se vracíme zase na sníh. 
Letos jsme například byli lyžovat už 
v červenci v Norsku a často využívá-
me dobré podmínky sněhové haly 
v německém Oberhofu… asi aby-
chom to nezapomněli. Takto to bude 
střídavě až do začátku listopadu, kdy 
konečně začínají závody. 

Jaká disciplína v biatlonu vám 
sedí nejvíc? 
Mám ráda delší závody, kde se střílí 
čtyři položky. 

Český biatlon se v poslední době 
stal opravdu oblíbeným spor-
tem. Co na to říkáte? 
Mám z toho přirozeně velkou radost 
a doufám, že to nebude jen krátko-
dobá záležitost, ale že se naší partě 
podařilo nastartovat něco velkého 
s přesahem do dalších let. Bylo by 
skvělé, kdyby divácká popularita 
biatlonu postupně přerostla ve vel-
kou členskou základnu, ze které by 
vyrostli další olympijští medailisté. 

A zpátky k charitě a nadacím. 
Čeští biatlonisté podporují Český 
registr dárců krvetvorných bu-
něk. Patříte tam také? 
Domluvili jsme se, že bude lepší 
když tyto aktivity oddělíme, aby se 

zbytečně netříštila pozornost. Vě-
nuji se především projektu STK PRO 
CHLAPY, po nafocení loňských fotek 
jsme si pro letošní rok připravili něco 
jiného, co se chystáme již brzy spus-
tit a velmi se na to těšíme. 

Když jsme u českých biatloni-
stů – jak vycházíte s ostatními 
kolegyněmi z týmu? Vídáte se 
i mimo sportovní aktivity? 
Je nás v týmu opravdu hodně, máme 
dobrou partu, ale zároveň trávíme 

opravdu hodně času pohromadě 
a v jednom prostředí, takže když 
mám volno, trávím čas raději s jinými 
lidmi a na jiných místech, abych se 
potom zase těšila třeba na společná 
soustředění. 

Co vám v poslední době udělalo 
největší radost? 
Setkání s rodinou a večeře od ma-
minky.

Text: Johana Hovorková
Foto: archiv
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Letošním prvním miminkem nejenom 
benešovské porodnice, ale i celého 
Středočeského kraje, je chlapeček 
Šimon. Narodil se 1. ledna 29 minut 
po půlnoci, vážil 3 250 gramů a měřil 
49 centimetrů.
Malý Šimon přišel na svět přirozenou 
cestou rodičům Zuzaně Karulové 
a Lukáši Tůmovi, kteří bydlí v Uhří-
něvsi. Ti si porodnici benešovské 
nemocnice vybrali kvůli příjemné 
rodinné atmosféře gynekologic-
ko-porodnického oddělení, a také 
proto, že Šimonův tatínek pocházející 
z Mirošovic se v Benešově narodil. 
„Jsme moc spokojeni. Personál je 
tady skvělý. Pokud budeme mít 
ještě další děti, chceme rodit znovu 
v benešovské porodnici, kterou 
bych doporučila všem nastávajícím 
maminkám,“ uvedla novopečená 
maminka Zuzana, která pochází ze 
slovenské Žiliny, studovala v Praze 
a v Česku žije už deset let. 

Šimonovi a jeho rodičům přijel na 
Nový rok odpoledne poblahopřát 
hejtman Miloš Petera a radní pro ob-
last zdravotnictví Jiřina Fialová, kteří 
novorozenci přivezli dárek v podobě 
výbavičky pro miminko. Rodiče navíc 
od Středočeského kraje obdrželi šek 
v hodnotě deset tisíc korun.
 „Je to krásná chvíle, a nezáleží 
na tom, zda je miminko narozené 
v daný okamžik, důležité je, že je 
maminka i novorozeňátko v pořádku 
a zdravé. Srdečně blahopřeji mamin-
ce k narození syna. A přeji nejen jim, 
ale i celé rodině hodně zdraví a štěstí. 
Ať Šimon zažije krásné, radostné 
dětství a spokojený život,“ řekl dojatě 
hejtman Petera. 
V pondělí 4. ledna 2016 se ke gratu-
lantům připojil také ředitel Nemoc-
nice Rudolfa a Stefanie Ing. Petr 
Hostek, který novopečené mamince 
Zuzaně předal květiny a další dárky 
pro miminko. 

„Jsme rádi, že si nás vybírají nejenom 
maminky z Benešova a okolí, ale 
i z Prahy, které jsou u nás velmi 
spokojeny, a to nejenom s lékařskou 
péčí, ale i s příjemným personálem 
a rodinným prostředím. Nadregionál-
ní zájem o naši porodnici se promítá 

i do celkového počtu porodů, který 
se proti roku 2014 zvýšil o 71. Minulý 
rok se v benešovské nemocnici 
uskutečnilo celkem 1 135 porodů 
a narodilo se tak 1 145 dětí, mezi kte-
rými bylo dokonce 10 dvojčat,“ uvedl 
ředitel Hostek.

INZERCE▼

INZERCE▼

První středočeské miminko roku 2016
se narodilo v Benešově

šťastným rodičům přijel poblahopřát středočeský hejtman Miloš Petera 
(vlevo) a radní pro zdravotnictví Jiřina Fialová (vlevo).

Vážení,
dovoluji si Vás pozvat na

3. PLES ZDRAVOTNíKŮ
který se koná v pátek 1. dubna 2016 od 20 hodin v Domě kultury Kladno, 
tentokrát v aprílovém duchu.

Vstupenky (velký sál a balkón za 300,-Kč,malý sál a ke stání za 200,-Kč) možno zakoupit 
v pokladně Nemocnice Kladno od 11.2.2016 od 8 do 15 hodin. Vstupenky lze telefonicky 
zamluvit na č. 312 606 475 a v odpoledních hodinách vyzvednout ve vrátnici nemocnice. 

Těším se na setkání s Vámi.
MUDr. Vladimír Lemon
ředitel ON Kladno, a.s.
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Nejen maminka Šimona, který se 
letos první narodil v benešovské 
nemocnici, ale i ostatní šťastné ma-
minky, které v prvních minutách roku 
přivedly na svět děti ve středočeských 
porodnicích, navštívili zástupci kraje. 
Šťastným maminkám předali balíčky 
se zavinovačkou a další výbavičkou. 
V pořadí druhá se ve středních Če-
chách narodila holčička Žofie. Na svět 
přišla v Neratovicích jedenáct minut 
po jedné hodině ranní. Maminku, 

která pochází z Prahy, a její holčičku 
přijel navštívit a obdarovat statutární 
zástupce hejtmana a náměstek pro 
oblast školství, mládeže a sportu 
Milan Němec. V pořadí třetí miminko 
se narodilo v hořovické porodnici. 
Holčička Kateřina spatřila svět deset 
minut před druhou hodinou ranní. 
Mamince Kateřiny přijel blahopřát 
a předat dar radní pro oblast majetku 
Pavel Hubený. 

INZERCE▼

Zástupci kraje blahopřáli 
maminkám, které přivedly 
na svět první letošní mimin-
ka ve středočeských
porodnicích

Druhé středočeské miminko přivítal v neratovické nemocnici statutární ná-
městek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milan Němec.

Radní pro majetek Pavel Hubený předal dárek prvnímu letošnímu miminku a 
jeho mamince v rakovnické nemocnici.

První miminko v mladoboleslavské nemocnici přivítal náměstek hejtmana pro 
oblast regionálního rozvoje Karel Horčička (vpravo).

První novoroční miminko v kolínské nemocnici obdaroval náměstek hejtmana 
pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (vlevo).

Radní pro oblast sociální péče Emilie Třísková poblahopřála mamince děťátka 
v nymburské nemocnici.

Maminka, které se narodilo miminko v nemocnici ve Slaném, obdržela dárek z 
rukou radního pro oblast kultury a památkové péče Zdeňka štefka.
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INZERCE▼

INZERCE▼

Co konkrétně nemocnice svým za-
městnancům nabízí? Kromě moder-
ního pracovního zázemí na celkem 
33 odděleních je to například zá-
kladní dovolená v trvání pěti týdnů. 
Na vybraných pracovištích je možné 
čerpat i dodatkovou dovolenou. 
Placené volno získá zaměstnanec 
i na účast na odborných seminářích, 
kongresech a jiných vzdělávacích 
akcích. Nemocnice ovšem podporuje 
i další vzdělávání svých zaměstnanců, 

včetně jeho plné či částečné úhrady. 
Rodičům malých dětí nabízí možnost 
jejich umístění v mateřské školce či 
dětské skupině při nemocnici.
Samozřejmostí je zvýhodněné stra-
vování ve vlastní jídelně a možnost 
ubytování ve vlastních ubytovnách.
Co se finančních výhod týče, 
nemocnice v současné době nabízí 
i zajímavý náborový příspěvek či 
příspěvky na penzijní připojištění, 
penzijní pojištění, životní pojištění 

nebo na rekreaci zaměstnanců a dětí.
Na další aktuální výhody se neváhej-
te informovat přímo na personálním 
oddělení nemocnice.

Kontakt na personální oddělení:
326 742 012
326 742 007
personalni@onmb.cz

www.klaudianovanemocnice.cz

Klaudiánova nemocnice nabízí
zaměstnancům zajímavé výhody
Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, stabilní a perspektivní 
zaměstnavatel, neustále dbá nejen o zlepšování péče a prostředí 
pro pacienty, ale také o své zaměstnance. Krom toho, že se snaží 
zlepšovat pro ně pracovní prostředí, dbá i o systém zaměstna-
neckých výhod. A do svého týmu hledá nové posily.

TRADICE
KVALITA

ZODPOVĚDNOST
již 120 let

Všeobecná sestra

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Støedoèeského kraje

Nabídka volných pracovních míst:

Oddìlení: Chirurgické   Interní   Neurologické   Ortopedické   Urologické   Rehabilitaèní
                     

  

  Resuscitaèní a víceoborová intenzivní péèe     Centrální operaèní sály

Lékaø
Oddìlení:  RDG   Interní   Patologie   ARO   Chirurgické   Nukleární medicíny
                     

Našim zamìstnancùm nabízíme

 zázemí perspektivní plnì akreditované nemocnice
 nové, moderní pracovní prostøedí
 podporu vzdìlávání a seberealizace
 možnost získání specializace v oboru
 vìrnostní odmìny

 pøíspìvek na penzijní nebo životní pojištìní
 dotované stravování
 další benefity (více než 60 smluvních partnerù)
 plánujeme firemní školku a ubytovací zaøízení

Kontakt

Mgr. Daniel Veselý
oddìlení lidských zdrojù

www.nemocnicekolin.cz
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

321 756 616

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Žižkova 146, 280 02  Kolín
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Služby a péči porodnice v pří-
bramské nemocnici vyhledává 
v posledních letech stále více na-
stávajících maminek. „V roce 2014 
se na Gynekologicko-porodnickém 
oddělení Oblastní nemocnice Pří-
bram narodilo 1056 dětí, v loňském 
roce se u nás na konci prosince 
2015 narodilo již 1105. miminko. 
Porodnost má v naší porodnici 
stoupající trend a jsme rádi, že se 
na nás nastávající maminky s důvě-
rou obracejí“, říká primář oddělení 
MUDr. Petr Chudáček. 
Na porodním sále jsou k dispozici 
4 porodní pokoje, jeho naplnění 
se různí. Přestože v poslední době 
je porodní sál většinou naplněn 
v plné kapacitě, doposud se 
nestalo, že by v Příbrami rodičky 
odmítli. Vždy se tu snaží situaci 
vyřešit a maminkám vyjít vstříc. 
Nedávno zrekonstruovaná část pro 

novorozence a šestinedělí nabízí 
maminkám i čerstvě narozeným 
miminkům veškerý komfort a mo-
derní vybavení.
Budoucí maminky mají možnost 
si porodnici prohlédnout ještě 
před porodem, mohou absolvo-
vat předporodní kurzy. V dnešní 
době je běžné, že maminky si nosí 
porodní plány, ve kterých jsou 
zaznamenána jejich přání. Personál 
porodnice se jim podle možností 
snaží maximálně vyjít vstříc. 

Rok 2016 přinese další 
vylepšení
„V letošním roce nás čeká kom-
plexní rekonstrukce porodních sálů 
a rozšíření oddělení šestinedělí 
s nově vybavenými nadstandard-
ními pokoji, které počítají i s po-
bytem partnera“, představuje 
nový záměr primář Chudáček 

a pokračuje: „Je to jedna z nej-
větších investičních akcí nemoc-
nice v letošním roce, porodní sály 
budou po rekonstrukci odpovídat 
nejnovějším trendům a splňovat 
požadavky na komfort rodiček, 
jejich doprovodu a zdravotnické-
ho personálu. Do jejich vybavení 
budou patřit i relaxační pomůcky, 
např. vana pro relaxační koupel 
během první doby porodní.“

„Příbramská porodnice je známa 
pozitivním přístupem k rodičkám, 
proto nás stále častěji vyhledávají 
maminky ze vzdálenějších regionů 
mimo Příbramsko. Informace k po-
rodům v naší nemocnici najdou na 
webu nemocnice a samozřejmě 
také často přímo kontaktují mailem 
či telefonicky personál porodnice“, 
dodává na závěr tisková mluvčí 
nemocnice Jitka Kalousková.

Krajské nemocnice a středočeskou 
záchrannou službu čekají v roce 2016 
další rekonstrukce, dostavby, moderni-
zace i nová vybavení. To vše pro větší 
komfort pacientů, kvalitnější zdravotnic-
kou péči a lepší zázemí pro zdravotnic-
ký personál. 
„Kromě významných investic do nemoc-
nic hodláme nadále vyjednávat se zdra-
votními pojišťovnami o spolupráci, pod-
porovat neziskové organizace v rámci 
Humanitárního fondu v programech 
ochrany a podpory veřejného zdraví 
a podílet se na financování provozu 
krajských nemocnic,“ uvedl středočeský 
hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Oblastní nemocnice Kladno se v roce 
2016 chystá na rekonstrukci bloku C2 ve 
výši 270 milionů Kč. Jedná se o součást 
tzv. generelu Oblastní nemocnice Klad-
no. „Dojde tak ke komplexní rekonstruk-
ci jednoho z bloků stávajícího objektu 
monobloku včetně dodávek vnitřního 
vybavení a zdravotnické technologie,“ 
upřesnila středočeská radní pro oblast 
zdravotnictví Jiřina Filová (KSČM) s tím, 
že nemocnice dále pro akci Generel 
Oblastní nemocnice Kladno pořídí za 36 
milionů korun projektové dokumentace.

Adaptaci bývalého pavilonu střední 
zdravotnické školy na lůžkové oddě-
lení za 30 milionů korun, přestěhování 

dětského lůžkového oddělení do nově 
zrekonstruovaných prostor za 18,2 
milionu korun a nákup CT přístroje pro 
oddělení radiologie za 15 milionů korun 
připravuje v roce 2016 Nemocnice 
Rudolfa a Stefanie Benešov.

 „Ve zdravotnictví jsou důležití pře-
devším pacienti, ovšem zdravotnický 
personál je nezbytností a je nutné se 
starat i o něj. Důkazem je například 
chystaná rekonstrukce bývalé svobo-
dárny na Centrum pro vzdělávání a péči 
o zaměstnance kolínské nemocnice 
v hodnotě cca 45 milionů Kč. Součástí 
projektu jsou nejen nové prostory 
pro vzdělávání,  ale především nová 
mateřská školka a ubytovací kapacity 
pro zmíněné nedostatkové profese,“ 
představil část plánů kolínské nemoc-
nice na rok 2016 hejtman Petera. Dalším 
významným krokem bude obměna 
počítačového tomografu za 25 milionů 
korun s přispěním ministerstva zdravot-
nictví. Dojde tak k celkovému zkvalitnění 
vyšetřovacích metod a  také k zavedení 
nové diagnostiky koronárních tepen 
a prokrvení srdečního svalu s cílem 
předcházet dokonaným infarktům srdce. 
Realizace by mohla proběhnout do 
poloviny roku 2016.

Změny k lepšímu se v letošním roce 
chystají i v Oblastní nemocnici Mladá 

Boleslav. V březnu bude otevřen 
pro veřejnost nový pavilon onkologie, 
nukleární medicíny a hematologie. 
„Stavba stála 112 milionů korun a zhruba 
40 milionů na ni nemocnice získala 
prostřednictvím Regionálního operač-
ního programu Středočeského kraje. 
Na jaře nemocnice také otevře nové 
prostory provozovny lékárny a výdejny 
zdravotnických prostředků u hlavního 
vchodu do nemocnice, které v současné 
době procházejí kompletní rekonstrukcí. 
Investici ve výši cca 10 milionů korun 
si v letošním roce vyžádá moderniza-
ce interního příjmu, který by se měl 
přesunout do nejnižšího patra pavilonu 
interny,“ řekla radní Fialová a dodala, 
že dalších zhruba 60 milionů Kč bude 
potřeba na modernizaci rotačního pa-
vilonu, v němž dříve sídlila interna. Do 
budoucna by v něm mělo být nově na-
příklad ředitelství nemocnice. Význam-
nou je také příprava projektu pro stavbu 
pavilonu pro gynekologicko-porodnické 
a dětské oddělení a nový stravovací 
provoz. Zároveň by v areálu nemocnice 
měl vyrůst nový parkovací dům.

Nemocnice v Kutné Hoře vymění 
okna a zateplení obvodového pláště 
a střechy stávající polikliniky v hodnotě 
přesahující 25 milionů Kč, díky čemuž 
bude vyřešen letitý problém téměř 
havarijního stavu budovy.

Nejvýznamnějším projektem roku 2016 
v příbramské nemocnici bude rekon-
strukce porodních sálů a souvisejících 
prostor za 80 milionů korun. „Chceme 
zde také dokončit rekonstrukci centra 
interních ambulancí v přízemí pavilonu 
„I“ v areálu 1. Úpravy za 9 milionů 
korun umožní umístit interní ambu-
lance a poradny do jednoho prostoru 
s kvalitním zázemím,“ zakončil hejtman 
Miloš Petera. 

Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje bude pomocí 
Integrovaného regionálního operačního 
programu připravovat projekt Technika 
pro IZS, který pomůže zvýšit připrave-
nost kraje k řešení a řízení rizik a kata-
strof. Cílem je obnova a doplnění spojo-
vé techniky a doplnění vozového parku 
o terénní sanitní vozy. „Záchranka se 
také chystá zakoupit kompletně vyba-
vený dispečink v nákladním automobilu, 
který má vlastní elektrocentrálu a může 
řídit záchranku téměř odkudkoliv z te-
rénu. Dále budou ze státního rozpočtu 
zakoupeny stany pro ošetření většího 
množství poraněných v terénu, které 
v krátké době nelze z nějakých důvodů 
transportovat do nemocnic, a náhradní 
zdroj elektrického napětí do kladenské 
centrály pro prevenci blackoutu,“ popsal 
ředitel středočeské záchranné služby 
Martin Houdek.

INZERCE▼

Příbramská nemocnice patří
k vyhledávaným porodnicím

Modernizace krajských nemocnic pokračuje i v letošním roce
INZERCE▼

Porodní sál

 Novorozenecké oddělení
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Existuje několik kategorií známko-
vých trollů.
„Příležitostný přihlašovatel“ je ten, 
kdo ve skutečnosti neužívá a ani 
nemá v úmyslu užívat ochrannou 
známku, ale rozhodne se zaregis-
trovat si dobře známé ochranné 
známky patřící třetí straně v jiné 
zemi, které v dané zemi registrované 
doposud nejsou. Známkový troll pak 
čeká, až se původní majitel rozhod-
ne užívat ochrannou známku v jeho 
zemi a pak žádá za možnost využití 
takové známky finanční prostředky. 
Toto není jen doménou Číny, ale 
došlo k tomu i v České republice na 
počátku devadesátých let, kdy se in-
ženýr Marek Němec pokusil přihlásit 
celou řadu světových značek, které 
nebyly v tehdejším Československu 
dosud registrované. Naštěstí v mno-
ha zemích existuje možnost se proti 
takový známkovým trollům bránit 
– jedná se však téměř vždy o složitý 
soudní spor.

Druhou kategorií jsou „známkoví ty-
rani“. Jde o odlišnou skupinu znám-
kových trollů. Jedná se o situace, 
kdy se společnost s dobře známou 
ochrannou známkou v jedné nebo 
více zemích snaží rozšířit svá práva 
i tam, kde žádná nejsou. Podávají 

pak žaloby na vlastníky nebo uživa-
tele podobných označení v zemích, 
kde jejich značka není registrovaná 
nebo nepožívá výsady dobrého jmé-
na, v oblastech průmyslu a obchodu, 
kde jejich značka nepůsobí atp. Malé 
a střední podniky, které v dobré víře 
užívají nějaké označení, které je třeba 
jen vzdáleně podobné oné „trollí“ 
ochranné známce, se pak mohou 
dostat do existenčních problémů. 
Nebezpečí toho druhu trollů spočívá 
v tom, že díky intenzitě vedení soud-
ních sporů se jejich případy mohou 
stát součástí zavedené rozhodovací 
praxe nebo precedentního systému 
a může dojít ke změně v chápání 
této problematiky na straně soudů.

Třetí kategorií, která se vyskytuje 
například v USA, jsou tzv. „podezřelí 
uživatelé“. Jedná se o kategorii trollů, 
kteří tvrdí, že užívali přihlašovanou 
ochrannou známku ještě dříve než 
legitimní přihlašovatel a vyvolávají tak 
soudní spory o právo na označení.

Jak se trollům bránit?
1. Podávat ochranné známky co 

nejdříve po vzniku značky, a to 
nejen v zemi původu, ale i tam, 
kde hodlám své zboží nebo služby 
nabízet. 

2. V zemích, kde se nepoužívá latin-
ky, registrovat i tzv. přepisy (transli-
terace) ochranných známek.

3. Sledování, zda se někdo nepo-
kouší registrovat něco podobného 
nebo stejného, co mám já.

4. Dokumentování vlastního užívání 
ochranné známky na všech úze-
mích, kde působím.

5. Nastavit účinné smlouvy proti 
zneužití značky, jak ze strany za-
městnanců, tak ze strany společ-
níků a obchodních partnerů nebo 
potenciálních odběratelů.

6. Nepodceňovat žádné signály, že 
by se „něco“ mohlo dít.

PORADNA

Pozor na známkové trolly
Pojem „známkový troll“ je sice méně frekventovaný 
než „patentový troll“, ale známkoví trollové existují 
a mohou představovat vážné problémy pro vlastníky 
ochranných známek po celém světě. Stručně řeče-
no, známkový troll je někdo, kdo se pokusí zapsat 
ochrannou známku někoho jiného a pak požaduje 
platbu nebo vyvolává spory s oprávněnými majiteli 
nebo uživateli dané ochranné známky. 

Text: redakce
Foto: archiv 

HOSPITALin rubriku
PORADNA přináší pravidelně. 
Zájemci o konkrétní řešení se 
mohou obracet přímo na naši 
konzultantku:

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

michaela@chytilova.cz



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.

In
ze

rce

Informujte se u svého lékaře.

Po operaci 
chce být každý v pořádku co nejdříve


